
 

 

 

 

Doe mee aan de `WINTER ACTIE 2020`                    

Beste ouders, 

Ook dit jaar organiseert de ouderraad van Mater Dei in samenwerking met de school weer ‘de winteractie’,  met 
als doel het onderwijs op de school van onze kinderen verder te ondersteunen. Van de opbrengst worden nieuwe 
speel- en leermiddelen aangekocht en deze komt dus volledig ten goede van de kinderen. 

Bij de vorige winteractie hebben we met Uw steun een mooi bedrag bijeengehaald . We hopen dat resultaat 
opnieuw te evenaren. We werken ook dit jaar weer met Vincent Bouquet wijnen. Daarnaast hebben we weer 
een aantal mooie biertjes, een koekjespakket en een uniek biergeschenk voor U geselecteerd. Leuk om cadeau 
te geven tijdens de feestdagen. Vraag gerust aan grootouders, buren, familie en vrienden om mee te doen!  

Bestellen: 
Het bestelformulier bestaat uit 2 bladen. Het eerste blad is voor U bestemd en kan U gebruiken om achteraf te 
controleren wat U besteld heeft. Het tweede blad bezorgt U terug aan ons door het via uw kind aan de juf of 

meester te bezorgen. U kunt het bestelformulier tot vrijdag 30 oktober inleveren. Wil U goed opletten dat U 

het formulier volledig invult? Alleen dan kunnen we de bestelling in behandeling nemen. 
 

Betaling: 
De betaling dient te gebeuren op de rekening van de ouderraad: BE15 7360 1153 9630 met als mededeling 
“Winteractie + naam van de gezinsoudste” welke op de bestelbon werd doorgegeven. OPGELET: net zoals bij de 
vorige actie vragen we iedereen om het bedrag vooraf over te schrijven. Cash betalen is niet mogelijk! 
 

Afhalen: 
Afhalen kan alléén op woensdag 2 december van 08:15u tot 08:50u en van 12:00u tot 12:30u in de refter van de 
school. Wanneer U 6 flessen of meer bestelt, brengen wij dit graag bij U thuis op dinsdagavond 1 december. Aan 
te vinken op bestelbon aub!! Alvast bedankt voor uw steun, de ouderraad. 
 

Lotus koekenpakket  aantal _____  x  € 8,00 =  €  _______ 

St. Sebastiaan Dark Ale 75cl aantal _____  x  € 6,00 / fles =  €  _______ 

Filou 75cl   aantal _____  x  € 5,50 / fles =  €  _______ 

CAVA Palau   aantal _____  x  € 8,50 / fles =  €  _______ 

Vincent Bouquet blanc aantal _____  x  € 6,25 / fles  =  €  _______ 

Vincent Bouquet Rosé  aantal _____  x  € 6,25 / fles   =  €  _______ 

Vincent Bouquet Merlot  aantal _____  x  € 6,25 / fles   =  €  _______ 

Halve Biermeter  aantal _____  x  € 18,00  =  €  _______ 

  

TOTAALBEDRAG bedraagt: 

€    ______________    

Vooraf over te maken op 

rekeningnummer: 

BE15 7360 1153 9630 



 

   

Lotus Koekenpakket 
2x Mini Frangipane (1 stuk) , 2x Madeleine (1 stuk), 2x Zebra (1 stuk), 2x 
Dinosaurus granen (2 stuks), 2x Mini Suzy Wafel (1 stuk), 2x Vanillewafel (1 stuk)  
2x Speculoospasta(portie 20g), 2x tartélice appel (1 stuk), 1x Pakje van 20 
Speculoos koekjes. GRATIS* ticket voor Bobbejaanland + handig draagtasje 

 
€ 8,00 

  

 St sebastiaan Dark Ale 75Cl  

Dit is een donker, middelmatig tot zwaar abdijbier. Het is zoals de meeste 

bruine bieren licht zoetig met toch een bittere toets. Hij heeft een geur 

van karamel en mout en met een heel volmondig karakter.Dit Bier heeft 

dit jaar de 1e prijs gewonnen op de Asia Beer Challenge. 

 

€ 6,00 / fles 

 Filou 75cl 

Dit Bier behoort tot de  groep van sterke blonde bieren. Filou heeft een 

milde fruitigheid en subtiele hopbitterheid door het gebruik van Belgische 

en Tsjechische aromahoppen.  Het bier kan best ondeugend zijn, maar 

altijd zonder kwade bedoelingen. Een echte allemansvriend dus! 

 

€ 5,50 / fles 

 

CAVA Palau 
Cava Palau is elegant, evenwichtig en vol karakter. Ideaal bij de borrel, 
vis, licht vlees, pasta en paella.  

 

€ 8,50 / fles 
 

 

Vincent Bouquet sauvignon blanc 

Deze wijn bevat witte bessen als kruisbes, zure appel en witte bloesem. 
Kan gedronken worden als aperitief, bij slaatjes of bij lichte gerechten.  

 

€ 6.25 / fles 

 

Vincent Bouquet Rosé 

Dit is een fruitige wijn met smaken van framboos en aardbei en geniet 
een middellange afdronk.  

 

€ 6.25 / fles 

 

Vincent Bouquet Merlot  

Lekkere fruitige Merlot uit de Franse Pays d’Oc. Geniet van smaken van 
pruimen, bramen en wat laurier. Gemakkelijk te combineren met 
verschillende vleesgerechten.   
 

 

€ 6,25 / fles 

 

Halve Biermeter 

Het ideale kerstcadeau. Deze biermeter bestaat uit: Val dieu blonde, 

Reinaert Grand Cru, Maredsous brune, Waterloo triple, Blanche de 

Namur, Kasteelbier rouge 

 

 

€ 18,00 

  



 

 

BESTELFORMULIER 

 

 

Naam van uw kind: ___________________________   Klas:________________ 

Adres:  __________________________________________________________  

E-mail: __________________________________________________________ 

Telefoon: _______________________ 

 

ALLEEN VOLLEDIG INGEVULDE BESTELFORMULIEREN WORDEN GEACCEPTEERD 

 

Lotus koekjespakket  aantal _____  x  € 8,00 =  €  _______ 

St.Sebastiaan Dark Ale 75cl aantal _____  x  € 6,00 / fles =  €  _______ 

Filou 75cl   aantal _____  x  € 5,50 / fles =  €  _______ 

CAVA Palau   aantal _____  x  € 8,50 / fles =  €  _______ 

Vincent Bouquet blanc aantal _____  x  € 6,25 / fles  =  €  _______ 

Vincent Bouquet Rosé  aantal _____  x  € 6,25 / fles   =  €  _______ 

Vincent Bouquet Merlot  aantal _____  x  € 6,25 / fles   =  €  _______ 

Halve Biermeter  aantal _____  x  € 18,00  =  €  _______ 

 

□ Ja, ik wens gebruik te maken van thuislevering. (vanaf 6 flessen) 

TOTAALBEDRAG bedraagt: 

€    ______________    

Vooraf over te maken op 

rekeningnummer: 

BE15 7360 1153 9630 


