
15 november 2020

Beste ouders, gymnasten en sympathisanten, 

Voorzichtig en hoopvol kijken we uit naar de feestdagen die we noodgedwongen in huiselijke kring zullen houden. 
Daarom organiseren we een wijn & lekkers verkoop, dit zowel voor de volwassenen als voor de kinderen. Omwille 
van het Covid-19 virus kunnen wij deze info niet verspreiden in de turnzaal. Daarom zal de verkoop online gebeuren 
via onderstaande link.

Het afhalen zal gebeuren op zaterdag 19 december bij Drankenhal Van Callenberge – Dorpsstraat 92 te Stekene 
tussen 13.30u en 15.30u. We zijn in regel met de maatregelen die de provincie heeft opgelegd wat betreft acties door 
een vereniging. Ook de gemeente heeft dit goedgekeurd. We kunnen echter geen bestellingen aan huis leveren, want dat
mag niet.

Waarom deze actie? In de eerste plaats willen we hiermee bijdragen aan de sfeer en gezelligheid tijdens de komende 
feestdagen.  Ook hebben wij als vereniging dit financiële steuntje van jullie nodig om deze bizarre tijden te overleven.
Jullie kunnen een bestelling plaatsen tot woensdag 2 december. Alvast bedankt!

We hebben enkele zeer smaakvolle wijntjes voor jullie uitgekozen, waaronder een Stony Cape, Chardonnay (Zuid 
Afrikaanse witte wijn), een Stony Cape, Pinotage Cinsault (Zuid Afrikaanse rode wijn) en een Stony Cape, Syrah rosé 
(Zuid Afrikaanse rosé). De prijs per fles is € 5,5 – wie een doos van 6 flessen bestelt geniet van een korting (€ 5/fles).

Er is ook de mogelijkheid om Cava, Roger D’Anoia te kiezen. De prijs per fles is € 9 – wie een doos van 6 flessen 
bestelt geniet ook hier van een korting (€ 8,75/fles).

Wat betreft het lekkers voor onze kids, en ouders ook natuurlijk bieden we het volgende aan: Knabbel & Babbel nootjes
en 3 soorten overheerlijke spekken (chocolade, coco carré of rose/wit) voor € 2,25 per zakje. Zie afbeeldingen.

Gelieve de bestelling via het online formulier (+ betaling ervan)  door te geven tegen woensdag 2 december.  Het 
te  betalen bedrag kan overgeschreven worden op rek.nr: IBAN BE29 7376 1024 8564 van Koninklijke Turnkring 
Reynaert Kemzeke vzw met als mededeling: wijn & lekkers + naam (zelfde als bestelling) – OF je kan ook cash betalen
(afgeven samen met bestelling).
Link online formulier: 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkS3zxPygQDWtmIWS0K6_jlHlFTRsJV5msc7ncgQSg8IUa3g/
viewform?usp=sf_link 

Onderstaand bestelformulier kan ook afgegeven worden bij Kristien Van Guyse, Meersstraat 10 te Stekene, ten 
laatste op woensdag 2 december. Graag vooraf een seintje (0476/96.13.52) en gelieve het gepaste bedrag in een 
omslag te steken. Dankjewel.

Alvast bedankt voor jullie steun & maak er samen gezellige feestdagen van!

Het bestuur.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkS3zxPygQDWtmIWS0K6_jlHlFTRsJV5msc7ncgQSg8IUa3g/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfkS3zxPygQDWtmIWS0K6_jlHlFTRsJV5msc7ncgQSg8IUa3g/viewform?usp=sf_link


Invullen in drukletters aub:

Naam:                                                                                                                                               

Adres:                                                                                                                                               

Tel.nr / gsmnr:                                                                                                                                  

WIJN aan € 5,5 per fles:
…….x witte wijn  -   …...x rode wijn  -   …...x rosé 

….. x € 5,5 = € ……..

WIJN PER DOOS – 6 flessen aan € 5 per fles:
…….x doos witte wijn  -   …...x doos rode wijn  -   …...x doos rosé

….. x € 30 = € ……..

CAVA aan € 9 per fles: ….. x € 9 = € ……..

CAVA PER DOOS – 6 flessen aan € 8,75
…….x doos cava

….. x € 52,5 = € ……..

LEKKERS aan € 2,25 per zakje
…….x Knabbel & Babbel nootjes   -    …...x Spekken chocolade – 
…….x Spekken coco carré   – …….x Spekken rose/wit

….. x € 2,25 = € ……..

TOTAAL TE BETALEN:   € …………….


