
Lionsclub Zandhoven/Land van Playsantië

Zondag 8 november 2009
van 11 tot 20 uur

Afspanning St. Christoffel, Amelbergastraat 1, 2240 Zandhoven

Ten voordele van de 4 Groot-Zandhovense zorgcentra O.L.V. Van Troost,
Pniël, Hooidonk en Revalidatiecentrum Pulderbos

met wijnproeverij op

Lionsclub Zandhoven/Land van Playsantië

Zondag 23 november 2008
van 14 tot 20 uur

Villa Bruyneel, Vierselbaan 2, 2240 Zandhoven

Wijnactie

Ten voordele van de 4 Groot-Zandhovense zorgcentra O.L.V. Van Troost,
Pniël, Hooidonk en Revalidatiecentrum Pulderbos

met wijnproeverij op

Wijnactie
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Sinds 1992 zet Lionsclub Zandhoven/Land Van Playsantië zich, binnen de Kempense
regioZandhoven-Zoersel-Grobbendonk-Ranst-Schilde-Wijnegem-Malle, in voor het
goede doel.
Door het inrichten van diverse evenementen verzamelt de club de nodige fondsen
om sociale en culturele projecten vooral binnen de regio te steunen.
In het recente verleden ging onder meer financiële steun naar instellingen en vereni-
gingen uit de streek zoals o.m. naar de buitenschoolse opvang, naar thuisverpleging
en naar jeugd- en sportbewegingen in Groot-Zandhoven, naar sociale instellingen
zoals Monnikenheide in Zoersel, Huize Walden in Malle, De Wijngaard in Malle,
Sparrenhof in Halle-Zoersel, Driehuizen in Schilde, Leef in Ranst, Kadodder in
Zoersel en naar ruimere projecten zoals Coda, Moeders voor Moeders, Leefsleutels,
Kankerpatiëntjes in Antwerpse en Brusselse Ziekenhuizen, Speelpleinwerking,
Gram-Beroepsonderwijs, Path out of Poverty, Sight First ...
De laatste jaren concentreren de inspanningen zich vooral op de 4 Groot-
Zandhovense sociale zorgcentra met name O.L.V. Van Troost en Pniël, het revalida-
tiecentrum Pulderbos en het Vakantie- en Revalidatiecentrum Hooidonk.

Ook de opbrengst van onze WIJNACTIE gaat naar deze 4 zorgcentra. Hiermee wil
Lionsclub Zandhoven in de eigen regio waardevolle sociaal geïnspireerde projecten
van deze centra ondersteunen en een financiële bijdrage leveren bij de realisatie ervan.
Uw steun is hierbij onontbeerlijk.
Wij hebben, i.s.m. Axybel Kasteelwijnen NV voor deze ACTIE INCLUSIEF WIJN-
PROEVERIJ dan ook EEN HOOGSTAAND GAMMA aan UITSTEKENDE EN
BOEIENDE KWALITEITSWIJNEN geselecteerd, met een uitzonderlijke verhouding
prijs/kwaliteit; een topselectie die u in blind vertrouwen kunt aankopen.
Voor wie het wat moeilijk heeft een keuze te maken, is ook een “PAKKET
DRINKWIJNEN” speciaal in promotie geplaatst. Het zogenaamde “LIONSPAKKET
DRINKWIJNEN”. Het bevat een selectie van prijs/kwaliteit superwijnen, waarmee je
niet in de fout kan gaan.
Deze wijnverkoop TEN BATE VAN HET GOEDE DOEL is daarom een ideale
opportuniteit om in het kader van de komende feestdagen uw kelder aan te vullen
of in het licht van de eindejaarsfeesten uw familie, vrienden, kennissen en
(zaken)relaties even extra te verwennen.
Daar de opbrengst van de verkoop integraal naar het goede doel gaat zult u er twee-
maal een goed gevoel aan overhouden !

Wij danken u mee namens de 4 zorgcentra.

Bestellingen worden best bezorgd aan de leden van de Club of aan de penning-
meester van de Lionsclub, p/a Dorpstraat 110B, 2520 Emblem. Bestellingen vanaf
24 flessen worden aan huis geleverd, betaling bij levering. Wenst u een kostennota
factuur, dan wordt daar graag voor gezorgd.

Lionsclub Zandhoven/
Land Van Playsantië Vanwege:   

Lionsleden :

• ALBRECHT WALTER

• ANTHONIS JAN

• BAERT PHILIPPE

• BOES ROBERT

• DE WINTER BART

• DENYS IVES

• DILLEN WALTER

• GHEYSENS ROBERT (VOORZITTER)

• GOOSSENS CHRIS

• LAUWERS RUDI

• LEMMENS ROB

• LIECKENS EDDY

• MAES ALBERT

• MINNEN KRIS

• ROCHTUS ERIC

• SPAAS JACQUES

• STABEL KURT

• TUERLINCKX URBAIN

• VAN BERCKELAER JOS

• VAN DER AUWERA DIRK

• VAN ERK CHRIS 

• VAN MOL LAU

• VAN ROOY ERIC

• VERBIST GUY

• VERWERFT LUC
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Witte wijnen
Kleine Zalze Chenin Blanc Stellenbosch ~ Zuid-Afrika
Stellenbosch is zonder twijfel de beste wijnstreek van Zuid-Afrika. Al bij het inschenken van
deze chenin blanc waan je jezelf in exotische sfeer. Het glas bulkt dan ook van bijna zoet
exotische geuren van rijp fruit zoals papaya,mango en meloen. Geweldig hoe dat fruit ook
in de mond openkomt en zacht tot bijna vettig wegvloeit in de afdronk. Dit kan zowel bij
Europese visgerechten als bij gekruide Indische en Aziatische keuken.  

€ 6,75

Domaine Rivoire chardonnay ~ viognier VDP de la Cité de Carcassonne
Gerijpt in het zonnige maar vooral warme zuiden worden deze druiven speciaal ‘s nachts
koel geoogst ! Dit om de fruitaroma’s extra te onderlijnen. Deze Cuvée voert de boventoon
met 70% chardonnay (rond vol en rijkelijk) en 30% viognier (subtiel en elegant). Deels op
Amerikaanse eik gerijpt, waardoor alle smaken wondermooi in elkaar vloeien.
Onovertroffen prijs /kwaliteit!

€ 5,95

Château Doms   ~   Graves
De witte "graves" zijn zonder twijfel de fijnste maar vooral de elegantste wijnen van
Bordeaux. De sémillon druif fundeert de aangename volle droge smaak. Het geheel is opge-
frist met die immerfruitige sauvignon druif en dat ruik  je in het boeket. Met zijn luchtige en
mollige afdronk serveer je deze prachtwijn zowel bij allerlei visgerechten van bv. tong, baars
en kabeljauw als bij schaal- en schelpdieren. Probeer ook eens bij kalfsvlees, kip en zwezerik.

€ 8,40

€ 12,95

Bewaartijd : 2011

Bewaartijd : 2011

Bewaartijd : 2012

Bewaartijd : 2015

Saint-Véran "Cuvée Prestige" Domaine G. Guerrin   ~   Côte Mâconnais
Enkel de beste en rijpste chardonnay druiven funderen deze ‘Cuvée Prestige’ en dat proef je
ook meteen. Een authentieke grootse Bourgogne die alles in zich heeft: fruit, karakter, finesse
en diepgang. Zijn smaak is vol en krachtig maar blijft lekker luchtig en fris hangen met die
getoaste toets.
Gastronomisch plezier aan tafel met fijne bereidingen van griet, tarbot en zeeduivel. 

€ 11,60Bewaartijd : 2013

Onze selectie

Chablis   Domaine des Marronniers – Bourgogne
Enkel de best gelegen percelen wijngaard funderen deze mooie Cuvée. Proef  die fantastische
unieke minerale smaak die enkel bij de allerbeste Chablis wijnen vindt. Zoals steeds een hel-
dere bleekgroene kleur en een opvallend delicaat boeket met een zweem van pompelmoes,
bloesems en een minerale toets in de achtergrond. Dit topjaar zorgt uiteraard voor een
uiterst harmonieuze balans met een waanzinnige fijne zuurtoon die het geheel rijkelijk en
luchtig afsluit. Een klassevolle begeleider voor visterrines, coquilles en gegrilde visgerechten.  
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Rode wijnen

Château Les Billauds   ~    Premières Côtes de Blaye
Het schitterende oogstjaar harmonieert perfect de fluwelige merlot met de vlezige cabernet-
sauvignon. Reeds bij het inschenken word je al verleid door zijn fonkelende robijnrode kleur
en een luchtig boeket. Zijn jeugdige smaak is zo weelderig met een frisse aanzet en zalige
elegante afdronk. Hier kan je zo van genieten, of  combineer aan tafel met kalfsvlees of een
sappige steak

€ 7,70Bewaartijd : 2012

Château Poitevin   ~    Cru Bourgeois – Médoc
Vorig jaar nog winnaar van de ‘Coupe Cru Bourgeois’  en in  Decanter magazine uitgeroepen
tot beste Médocwijn prijs/kwaliteit ! Deze topper heeft werkelijk alles; fruit, hout en kruidige
indrukken in een karaktervol geheel.In de mond vlezig, sappig en tegelijk elegant en zacht.
Schenk volop bij een steak, lamsvlees en gebraad.

€ 11,90Bewaartijd : 2013

Silverlake sauvignon    Marlborough ~ Nieuw-Zeeland
Perfect onderhouden wijngaarden, de natuurlijke omgeving en de maritieme invloeden zijn
ideaal voor knapperige rijpe sauvignon druiven. Wat een waanzinnig explosief boeket met
impressies van passievrucht, lentebloesem en limoenzeste. Ook in de mond aangenaam, mooi
in balans en die geweldige “knapperige” finale waar al die pittige aroma’s heerlijk blijven nazin-
deren. Grandioos bij een plateau “fruits de mer” en fijne gerechten van zeetong en kabeljauw.

€ 9,30

La Chamiza torrontés  ~POLO AMATEUR~  Mendoza - Argentinië
Eindelijk nog eens een schitterende maar onbekende druif die een geweldige spontane en
heerlijk geurende wijn oplevert.  Ontdek een prachtig geurenpallet met hints van rozen,
witte perzik en tropische vruchten zoals lychees en limoen. De wijn rolt heerlijk en lekker
droog over de tong met een zachte  ronde afdronk. Leuk als starter met wat tapas, fijn met
wokgroenten, lekker bij pasta’s en asperges.

€ 6,60

Bewaartijd : 2013

Bewaartijd : 2011

La Chamiza shiraz  ~POLO AMATEUR~  Mendoza – Argentinië
Schitterende kleur met paarse tonen. Zijn neus is duidelijk zuiders getint met pruimen,
droge vijgen en een pepertoets. Dit is zonder twijfel een moderne wijn waar je zuiver de
druif proeft.
Mooi evenwichtig in de mond met smaakvolle lichte romige afdronk. Zeker een succes bij
een Argentijnse barbecue.

€ 6,60Bewaartijd : 2012
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Rode wijnen

Vegantigua   ~   Ribera Del Duero – Spanje
Ribera del Duero is zonder twijfel “hot stuff” in de internationale wijnmarkt en de rijzende
ster binnen de Spaanse appellaties. In het glas krijg je een temperamentvolle wijn met een
indrukwekkend boeket van enerzijds rijp zwart fruit (cassis en bramen) en anderzijds exoti-
sche geroosterde geuren van koffie en vanille. Weelderig barst deze wijn letterlijk open in de
mond en is het puur genieten van die gebrande tonen gemixt,met fruit en frisheid. Dit vraagt
om smaakvolle (maar geen té gekruide) gerechten van rood vlees en wild.

€ 9,90Bewaartijd : 2013

Ruka Reserva carmenère   ~   Colchagua Valley – Chili
Een parel uit de grand cru vallei van Chili! In het glas een dynamische diep gekleurde wijn met
paarse tinten. Een rijkelijk boeket dat na walsen mooi openbreekt met eerst kers, een kruid-
toets van kaneel en dan de immer verleidelijke chocolade. Perfect in balans, satijnen aanzet
met volle vlezige, sappige smaak. Brede, krachtige en toch elegante afdronk.  De smaakmaker
voor een lekkere steak met huisgemaakte frietjes, grillades en stoofpotjes van wit vlees 

€ 9,80Bewaartijd : 2012

Château Clarke   ~   Baron Edmond de Rothschild   ~   Listrac – Médoc
Het is een waar genoegen U het levenswerk van de gepassioneerde Baron Edmond de
Rothschild voor te stellen. Na een intens werk van 34 jaar staat deze wijn nu waar hij
hoort: bij de top! Briljante bijna inktzwarte kleur. Imponerend boeket van zwart fruit
(bramen en véél cassis) wondermooi verweven met vers eikenhout en die immer
verleidelijke geroosterde geuren (cacao). Zeer levendig in de mond met geweldige expressies
van fruit, geroosterde tonen en gespierde krachtige tannines in een overweldigende finale.
Uitzonderlijk mooi afgerond.

€ 21,90Bewaartijd : 2020

Château Beau Pontet  ~   Saint-Emilion
Deze heerlijke wijn is met dezelfde zorg en kleine rendementen gemaakt als een Grand Cru.
Proef die karaktervolle expressie van merlot druiven en ontdek fijne aroma’s van kers en
aardbei. Opvallend fluwelig en zacht romig van smaak met subtiele houttoets in de
afdronk. Geniet van zijn prachtig versmolten rijpe indrukken. Hierbij serveer je een fijne
keuken van kalfs- en rundsvlees, fazant en gevogelte.

€ 15,90Bewaartijd : 2015

Cava Torreblanca   Método Tradicional ~ Spanje
Deze Cava is gebaseerd op een samenstelling van de 3 typische druivensoorten voor cava nl.
parellada, macabeo en xarel-lo. In de mond toont hij zich zeer elegant met zachte parels en
een mooie structuur. Deze Brut is zeer levendig met een delicaat fruitboeket opgefrist met een
limoentoets en een opvallende fijne, luchtige afdronk. Verrassend als aperitief en een perfecte
compagnon bij lichte gerechten zoals tapas, zeevruchten, paëlla en risotto.

€ 8,70Bewaartijd : 2011

Cava, Champagne & Rosé wijn
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Champagne Baron Albert brut
Deze brut “tradition” is steevast een assemblage van 2 oogstjaren die minimaal 36 maanden
rijpt vooraleer hij op de markt komt. Een stijlvolle champagne die subtiel parelt in het glas.
De chardonnay typeert zijn aangename elegante frisse smaak terwijl de pinot meunier diep-
gang en kracht geeft in de afdronk. Je kan deze smaakvolle champagne zowel als aperitief
als tijdens de maaltijd serveren. Hij geeft U steeds weer een feestelijk gevoel.

€ 20,80Bewaartijd : 2013

Le Rosé de Château Clarke   ~   Baron Edmond de Rothschild  Bordeaux
Eindelijk een top rosé wijn met alle facetten van een echt lekker glas wijn met kleur, geur
en veel smaak. De druiven voor de Cuvée ondergaan dezelfde strenge selectienormen die
voor de “grand vin” gelden. Na 36 uur afgetapt (niet geperst!) van de kuipen met cabernet-
sauvignon wordt deze “plezier” wijn koud gegist voor optimale aromatische expressie.
Mooie dieproze gloed in het glas, subtiele neus van framboos en bosaardbei. In de mond
aangenaam sappig.  Ideaal als aperitief ; deze wijn past eveneens bij carpaccio van vis,
vlees en gerookte vis.  

€ 10,80Bewaartijd : 2012

Cava, Champagne, Rosé wijn

Met dank voor de zeer gewaardeerde medewerking

Philippe Baert - Directeur SG Private Banking Antwerpen - T: +32 (0)3 233 78 00

Noteer in uw agenda de e.v. fundraisingactiviteit van Lionsclub Zandhoven
OPTREDEN VAN STANDUP COMEDIAN BERT KRUISMANS

24 april 2010 - Domein Hooidonk - Zandhoven

WIT – Kleine Zalze chenin blanc bush vine 2008  ~   Zuid-Afrika 12 FL 6,75 EUR 81,00 EUR
ROOD – La Chamiza - POLO AMATEUR-shiraz 2008   ~   Argentinië 12 FL 6,60 EUR 79,20 EUR
ROOD – Château les Billauds 2006   ~   Premières Côtes de Blaye 12 FL 7,70 EUR 92,40 EUR

Totaal 36 flessen 252,60 EUR

Philippe Baert - Directeur
SG Private Banking Antwerpen

T: +32 (0)3 233 78 00

LIONS pakket

Liersebaan 12
2240 Zandhoven
T: 03 484 30 20

Beemdweg 7
2560 Kessel Nijlen

T: 03 491 01 91

Heirbaan 47c
2640 Mortsel

T: 03 322 17 56

Bij aankoop van dit promotiepakket schenken wij U bovendien gratis 1 verzilverde
onderzetter met palissanderhout plus 1 fles Domaine Rivoire chardonnay — viognier

(totale waarde van dit geschenk is € 45,95!).

Wijnactie
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