samen zelfstandig
Oikonde begeleidt mensen vanaf 18 jaar met (een
vermoeden van) een beperking (mentaal, fysiek,
NAH, ASS, slechtziend of blind, enz.).
Woon je alleen of samen met je partner, ouders,
broer, zus, vrienden of andere personen met een
beperking? We ondersteunen elke woonsituatie.
Elke persoon is uniek en daarom geloven we in
ondersteuning op maat.

samen zelfstandig

Onze medewerkers werken in de regio MechelenLier. Dit betekent dat we iedereen begeleiden in
een straal van 20 km rond Mechelen en Lier.
Meer info over onze werking vind je op onze
website:

www.oikonde.org

Volg ons op facebook voor de laatste
nieuwtjes

Château Haut Grelot
2017
Blaye Côtes de Bordeaux

Hoe bestellen?

Château La Cottière
2016
Côtes de Bourg

Je kan wijn bestellen met de bijgevoegde
bestelbon.
Vul de bestelbon volledig in en bezorg hem
aan:
Oikonde vzw
Colomastraat 36
2800 Mechelen
OF
Château Haut Grelot ligt in de regio Blaye die geniet van een
microklimaat waar vele uren zon en een ideale
luchtvochtigheid zorgen voor een optimale rijping van de
druiven.
Druiven: 90% Sauvignon, 5% Muscadelle, 5% Sémillion
De wijn heeft een mooie heldere kleur en heeft aroma’s van
exotisch fruit, pompelmoes en perzik. De smaak is fris en
evenwichtig met een lange nasmaak. Ideaal als aperitief,
maar ook bij een vismaaltijd of bij zeevruchten.

Bel of mail uw bestelling
T: 015 42 16 24
E: info@oikonde.org
Uw bestelling betalen kan:
via overschrijving op rekeningnummer:
BE76 7795 9445 1295

Sinds 1984 werkt Château la Cottière met het grootste
respect voor natuur en milieu door de principes van geïntegreerde en duurzame landbouw toe te passen.
De wijn heeft een granaatrode kleur met een paarse schijn.
Hij heeft een aromatische neus van kruiden en rode en zwarte
vruchten. In de mond is dit een volle, ronde wijn met een intense afdronk.
Deze wijn won een zilveren medaille op de Concours International de Lyon.

Of contant aan iemand van Oikonde
Prijs per ﬂes:
Prijs per karton (12 ﬂessen):

7 euro
80 euro

Indien nodig wordt uw bestelling thuis geleverd.

Prijs per ﬂes:
Prijs per karton (12 ﬂessen):

7 euro
80 euro

