
Beste Sint-Hubertusianen, ouders en sympathisanten,
 
De corona epidemie raakt ook onze scoutswerking op verschillende vlakken.
Naast het groepsweekend, een tal van leuke vergaderingen zijn er ook heel wat
essentiële financiële acties in het water gevallen.  
 
Daarom organiseren we met alle takken samen één grootschalige financiële
actie. Op deze manier hopen wij om de financiële tekorten van de verloren
acties  op te vangen om zo onze zomerkampen mee te ondersteunen.
 
Graag bieden wij jullie volgende twee opties aan: 

Financiële actie

Wijnhuis Estéban Martín beschikt over de oudste wijngaarden binnen de
appellatie Cariñena (regio Aragón). De leeftijd varieert van 15 jaar tot 75 jaar
oud. De variëteiten die hier verbouwd worden zijn vooral garnacha,
daarnaast ook syrah en cariñena (carignan), merlot en cabernet sauvignon
voor rode en rosé wijnen en chardonnay voor de witte wijn.

De vino blanco wordt gemaakt van chardonnay en de macabeo druif (die ook in de welbekende cava
wordt gebruikt). Deze open, fruitige en licht strogele wijn is een ideale aanvulling bij een lente
voorgerecht of gewoon tijdens een aperitief.

Esteban Martin rood
Deze Spaanse tinto worden geproduceerd van de Cariñena en Garnacha variëteiten. De esteban
martin tinto is een jonge, soepele, licht kruidige Spaanse topper die zich makkelijk laat drinken. Een
ideale aanvulling bij uw zomerse barbecue.

Esteban Martin rosé
Deze zalmroze rosado wordt gemaakt van de blauwe druiven Garnacha en Syrah. Door het korte
maceratie proces ontstaat er een jonge, frisse en zacht fruitige rosé wijn. Uiterst geschikt voor
aankomende warme zomermaanden.

Esteban Martin wit

WIJN ESTEBAN MARTIN - € 8,00 PER FLES
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SNOEPGOED - € 5,00 PER ZAKJE  € 4,00 VANAF 2 ZAKJES 
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Een heerlijk snoepzakje van 200 gr met een mix van zure beertjes tot Parijse Gommen. 
 

CUBERDONS - € 6,00 PER ZAKJE € 5,00 VANAF 2 ZAKJES
De overheerlijke cuberdons van Confiserie Geldhof hebben een uitgesproken zoete
smaak en verrassen door zijn harde buitenkant en smeuïge kern. De kleur verraadt
dat - naast Arabische gom - framboos aan de basis ligt.



Financiële actie
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Maak gebruik van zoveel mogelijk verschillende kanalen om op die manier al jullie
familie, vrienden en kennissen te bereiken. Voor elke best verkopende Sint-Hubertiaan
per tak wordt ook een kleine verrassing voorzien. Heel veel succes jongens!
 
Onderstaande tabel kan jullie helpen met een goed overzicht te bewaren aan wie je
verkocht hebt:

Om alles in goeie banen te leiden zullen wij werken met een afhaaldag waarbij we alle corona
maatregelen zullen respecteren. Kom je bestelling afhalen op zaterdag 16 mei tussen 14.00 – 17.00u.
Gelieve het geld over te schrijven voor 13 mei op onze groepsrekeningnummer:  BE22 0689 0407
1147 
met de vermelding: "naam + aantal wit + aantal rosé + aantal rood + aantal snoep + aantal cuberdon"
(bijvoorbeeld Cattrysse Jelle 1 wit 1 rosé 2 rood 3 snoep 2 cuberdon). 

AFHAALDAG 16/05 VAN 14.00 - 17.00u


