
Oikonde vzw

t: 015 42 16 24

e: info@oikonde.org

Via overschrijving op rekeningnummer:

BE76 7795 9445 1295

Colomastraat 36
2800 Mechelen

Je kan wijn bestellen met de 
bijgevoegde bestelbon

Vul de bestelbon volledig in 
en bezorg hem aan:

of Bel of mail 
uw bestelling

Uw bestelling betalen kan:

Uw bestelling kan aan huis geleverd 
worden (binnen een straal van 20km 
rond Mechelen - Lier)

Oikonde vzw (Leen Quadflieg), Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen

Ideaal als aperitief, maar ook bij een vismaaltijd 
of bij zeevruchten.

Prijs per fles:

Prijs per doos (12 flessen): €90

€8 Prijs per fles:

Prijs per doos (12 flessen): €90

€8

De wijn is goed combineerbaar met kruidige 
stoofpotjes, tajines, gegrilde zuiderse 
groenten, …

Druiven: 60% Syrah, 30% Grenache, 
10% Mourvèdre

Deze droge wijn heeft een zuiver en bijzonder 
kruidig aroma van zoethout, nootmuskaat, 
kaneel en een beetje eucalyptus. Door de wijn 
te karafferen, worden de tannines zachter. De 
wijn kreeg een gouden medaille in Mâcon.

Druiven: 30% Viognier, 30% Vermentino, 30% 
Roussanne, 10% Muscat Petits Grains

Een frisse, lekkere en evenwichtige witte wijn 
uit de Languedoc met aroma’s van ananas, 
citroen en peer.

WITMas de Cabres
Estive Blanc

2021 ROODMaison Bort
Légende de Famille

2019
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Oikonde vzw

t: 015 42 16 24
e: info@oikonde.org

via overschrijving op 
rekeningnummer:

BE76 7795 9445 1295

Lijsterstraat 3
2800 Mechelen

Je kan wijn bestellen met de bijgevoegde bestelbon.

Vul de bestelbon volledig in en 
bezorg hem aan:

*

of bel of mail uw bestelling

Uw bestelling betalen kan:

*Tijdelijk nieuw adres

Meer info over onze werking vind je 
op onze website:

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. Elk 
persoon is uniek en daarom geloven we in 
ondersteuning op maat. 

Onze medewerkers werken in regio 
Mechelen - Lier. Dit betekent dat we 
iedereen begeleiden in een straal van 
20km rond Mechelen en Lier. 

WWW.OIKONDE.ORG
Oikonde vzw (Leen Quadflieg), Lijsterstraat 3, 2800 Mechelen


