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Halderberge, 12 oktober 2020 

 
 

Geachte heer/mevrouw, 
 
Mist u het ook? Het gezellige bijkletsen, de nieuwe ontmoetingen, het frisse ideeën opdoen en dit alles onder 
het genot van een hapje en een drankje? Veel evenementen en netwerkbijeenkomsten gaan helaas niet door 
maar gelukkig kunnen de meesten van ons het op andere manieren gezellig maken. Thuis of toch uit, in kleine 
groepen, met je dierbaren.  
 
Helaas geldt dit niet voor iedereen. Kwetsbare mensen worden in deze coronatijd relatief hard geraakt. Mensen 
die het niet breed hebben bijvoorbeeld, of eenzaam zijn. Hen willen wij steunen, juist die mensen en juist nu!  
En daar hebben wij uw hulp bij nodig. 
 
Dit jaar konden wij geen Haringparty, Preuvenement of andere evenementen verzorgen maar samen kunnen 
we wel iets anders doen. We kunnen onze medewerkers, relaties, vrienden en familie een leuke attentie 
aanbieden: ambachtelijke chocoladeletters en/of een mooi wijnpakket.  
 
Daarmee laat u zien dat u aan uw omgeving denkt én u steunt de mensen die het hard nodig hebben want de 
gehele opbrengst van de chocoladeletters en de wijnpakketten gaat naar het Goede Doel. Wij zorgen voor 
een tekst met uitleg over het Goede Doel, die u op een kaartje of brief bij de letter of wijn kunt voegen. 
 
Bent u geïnteresseerd en wilt u meedoen? Dan kunt u de bijgevoegde bestellijst invullen.  
Na uw bestelling ontvangt u van ons een factuur en nadat de betaling is voldaan, komen onze leden uw 
bestelling persoonlijk bij u afgeven. 
 
Alvast heel hartelijk bedankt en wij hopen uw bestelling spoedig tegemoet te zien. 
 
 
Met hartelijke groet, 
 
Henk Strootman 
Voorzitter Rotaryclub Halderberge-Seppe 
 
 
 
 
 
Bijlage: Bestellijst   

  



 

BESTELLIJST SINTERKLAAS- EN KERSTACTIE / ROTARYCLUB HALDERBERGE-SEPPE 

(Bedrijfs)naam  

Factuuradres  

Postcode en woonplaats  

E-mailadres  

Telefoonnummer  

Afleveradres  

 Uiterlijk te bestellen tot vrijdag 13 november 2020 Prijs per 
stuk  

Aantal Prijs excl. 
btw 

 Luxe Chocoladeletter melk – 240 gr € 5,00   
     Eigen logo (minimum afname 48 stuks) € 0,50   

    
Luxe Chocoladeletter wit – 240 gram € 5,00   

     Eigen logo (minimum afname 48 stuks) € 0,50   
    
Luxe Chocoladeletter puur – 240 gram € 5,00   

     Eigen logo (minimum afname 48 stuks) € 0,50   
Uiterlijk te bestellen tot vrijdag 27 november 2020 Prijs per 

stuk 
Aantal Prijs excl. 

btw 

Spaans wijnpakket in luxe cadeauverpakking 
Ramón Bilbao Verdejo - Deze Spaanse witte wijn heeft prachtige geuren met authentieke aroma’s 
van de Verdejo druif. Samen met passievrucht, anijs en venkel. Tropische aroma’s en een 
aangenaam bittertje op de achtergrond. Medium body met een frisse en lang aanhoudende finish. 
Ramon Bilbao Crianza -  is een complexe, rode wijn met aroma's van zwart fruit, pruimen, 
sandelhout en hints van balsamico, kokosnoot en drop. De smaak is zwoel en vol met rijpe tannine. 
Deze Crianza heeft een prachtige elegante, minerale afdronk. 

 
 

€ 25,00   

Frans wijnpakket in luxe cadeauverpakking 

Domaine Vincent Dampt Chablis - is een echte Chablis waarbij je de zo kenmerkende mineralige 
Chablis toon herkent. Daarnaast is deze Chablis opvallend fris en lekker strak. Klassieke citrus en 
wit fruit tonen met een mooie mineralige complexiteit die afkomstig is van de 35 jaar oude 
wijnstokken. Een bijzondere smaakvolle Chablis voor nu en die je ook nog 3 - 6 jaar laten liggen.  
Château Treytins Cuvée Leon Lalande de Pomerol - heeft een mooie granaat rode kleur. De neus 
wordt gevuld met lichte houttonen voor de subtiele kruiden en rood fruit tonen. Château Treytins 
Lalande de Pomerol is mooi rond van smaak met tonen van kersen en zwarte bessen, afdronk is 
lang en aangenaam met subtiele tannines. 

 

€ 35,00   

Totaalbedrag excl. btw    

Gelieve deze bestellijst te mailen naar: directie@breda-aviation.nl 


