D E M I L LY - D E B A E R E

Champagne
Verkoop
Geachte heer,
Geachte mevrouw,
Beste kennissen,
Sedert verschillende jaren steunt Lions Oostkamp VZW
een aantal sociale en culturele projecten.
Ook in dit moeilijk jaar, met de coronaperikelen,
zullen wij terug onze steun verlenen aan volgende projecten:
• Dagcentrum Heidehuis, Palliatieve zorg Noord-West-Vlaanderen
• ’t Gezelletje, sociaal ontmoetingshuis & kringloopwinkel
• Straatvoetbal en CP+ voetbal, uniek jeugdproject, Sportraad Oostkamp
• Internationale en ook verschillende lokale sociale en culturele projecten
• Xmas-4-all, Kerstmis voor iedereen

Om deze steun te verzekeren, organiseren wij terug onze champagneverkoop.
Wij bieden u onze gerenommeerde champagne “Demilly-Debaere” aan.
Deze is een Or Brut. Deze champagne heeft een perfecte samenstelling van 70% druiven van Pinot Noir en
Pinot Meunier en 30% Chardonnay druiven. Volgens Le Guide Hachette een twee ** champagne
“Champagne Remarquable”.
Wij kunnen u een doos van 6 flessen champagne aanbieden voor de prijs van 125 euro.
Tevens zijn er dit jaar ook kleine flesjes van 375 ml beschikbaar: 6 flesjes voor de prijs van 98 euro.
Daarnaast kunnen wij u van hetzelfde huis eveneens een Rare Blanc de Blancs Brut van zeer hoge
kwaliteit aanbieden, dit voor de prijs van 140 euro per 6 flessen.

U kunt zowel telefonisch of per mail bestellen aan uw Lions relatie.
In de loop van de komende maand zorgen wij dan dat uw bestelling aan huis geleverd wordt, zodat u bij de
komende feestdagen kunt genieten van deze champagne van de hoogste kwaliteit.
Een factuur is enkel mogelijk als de juiste gegevens (met btw nr.) bij de bestelling doorgegeven worden.
In afwachting uw bestelling te mogen noteren, groet de Lions Oostkamp VZW u met de meeste hoogachting.
U aangeboden door:
Devlieghere Frank (Voorzitter) - Anseeuw Wim - Benoot Kris - Cocquyt Filip - Coucke Luc - Crevits Bart - Deprez Gerard - Derese Erwin -Desmet Eddy - Desmet Tom Devriese Wim - De Waele Wim - De Wulf Philippe - Demaré Luc- Dhoore Bart - Dierens William -Fiems Dirk - Gillemon Luc - D’hoore Bernard - Herteleer Paul - Ide Raphaël De Maesschalck Luc - Lantsoght Jo - Mares Olivier - Meuleman Mattias - Neerinck Dominique – Perquy Hans- Proot Luc - Rodts Karel - Strubbe Louis - Ombregt Dirk Vande Keere Koen -Vandemoortele Godfried - Van Outryve d’Ydewalle Frédéric - Van Vlaanderen Piet - Vergauwe Bart - Verhelst Johan - Watteyne Roland -

