
WIJNACTIE 2021
vzw Hand in Hand

Beste vrienden,

Een vaste afspraak met jou met lekkere wijnen. 
STEUN LOKAAL, KOOP LOKAAL.
Dankzij jouw steun kunnen wij “De Moester“ verder uitbouwen en de werking voor onze cliënten garanderen.  

Hand in Hand vzw werd opgericht in 1976. Het doel is gedefinieerd als huisvesting, begeleiding en activiteiten aanbieden 
aan psychisch kwetsbare mensen. Ondertussen heeft de vzw meer dan 45 jaar ervaring op de teller staan. Wij kennen 
een constante evolutie.

Zo kwam er in 2021 een fusie met vzw Ithaca Beschut Wonen, vzw Domos Beschut Wonen en het Psychiatrisch Centrum 
Gent Sleidinge. Beschut wonen maakt nu deel uit van een groter geheel: Beschut Wonen IPSO. IPSO wordt uitgebaat in 
partnerschap met UZ Gent, Centrum Geestelijke Gezondheidszorg Adentro, vzw Ithaca en het Psychiatrisch Centrum  
Gent Sleidinge. 
Deze belangrijke stap garandeert de werking in de toekomst en de kwaliteitsvolle hulpverlening voor bewoners en 
bezoekers. Heel bewust werd De Moester niet opgenomen in deze fusie. Het unieke en open karakter van de werking  
vraagt immers een specifieke aanpak waarvoor vzw Hand in Hand zich graag verder engageert.

De Moester 
Gelegen in een landelijke omgeving, een laagdrempelige ontmoetings- en activiteitenplaats. Mensen komen er samen 
voor een babbel, een maaltijd of engageren zich in de werking. Wij bieden een waaier aan activiteiten: (groente)-tuin, 
verzorging van dieren, samen koken & de lunch verzorgen, bakatelier, creatief atelier en andere recreatieve activiteiten… 
Centraal bij dit alles staat de participatie van de bezoeker.

Werktrajecten De Moester 
De Wipplank (houtatelier), De Komeet (keuken) en Den Hof (tuin): bieden werktrajecten op maat van mensen die (nog) 
niet terecht kunnen in het reguliere of beschermde arbeidscircuit. Niet de productie primeert, wel de weg om terug een 
werkritme te ontwikkelen.

Respijtwoning De Moester 
In de loop van 2022 komt er een verblijfsmogelijkheid op het domein waar mensen met een psychische kwetsbaarheid 
tijdelijk op adem kunnen komen.
Wil je meer te weten komen over onze activiteiten, neem dan een kijkje op www.ipso-gent.be
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Wij nodigen je uit om hierna meer te lezen over onze wijnselectie. 
Wij selecteerden de wijn in samenwerking met een vermaard Gents wijnhuis. 
KOOP LOKAAL

Een combinatie van vertrouwde wijnen (die je hopelijk reeds proefde) en enkele nieuwkomers.
Om de handelingen zo beperkt mogelijk te houden, vragen wij om zo veel mogelijk per 6 flessen
(per doos of veelvoud ervan) te bestellen.

Je kan de wijn afhalen op de kerstmarkt: zaterdag 18 december van 14 tot 17u30.

Past dit moment je niet?
Je kan vanaf 6 december de wijn ophalen in De Moester (Putstraat 16, 9051 Gent) tijdens de werkuren (9 tot 17u).
Stuur vooraf een e-mail naar kerstmarkt@bw-ipso.be

Diverse leden van onze Raad van Bestuur zorgen ook voor levering aan huis.
Voor jouw bestelling, hebben wij een afzonderlijk document. 

Alle bestellingen dienen ten laatste op zaterdag 20 november - vóór 18u te worden geplaatst via: 
- email: angeliquedp@outlook.be
- post: Angélique De Paepe – Godshuizenlaan 143 – 9000 Gent

Dank voor jouw zorg voor anderen.
Hand in Hand vzw
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COSTINO (CAVA)
Spanje
€ 9,15
Licht van kleur met een fijne, aanhoudende mousse.  
Aroma’s die evolueren naar een fruitige ondertoon. Aangenaam in de mond. 
Harmonieuze, verfrissende, elegante en verleidelijke cava met karakter.
Ideaal als aperitief. Koel schenken.

QUINTA DA VISTA ALEGRE TAWNY (RODE PORTO)
€ 8,50
Afkomstig van verschillende oogstjaren en druivenrassen. 
Heeft minimum 3 jaar op kleinere eikenhouten vaten gelegen. 
De kleur wordt bij de rijping geleidelijk lichter.  
Deze Tawny met een notengeur en -smaak, is licht brons van kleur. 
Over het algemeen wordt deze port geserveerd als digestief.

BUBBELS

PORTO
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PAUL MAS
Pays d’OC FR, 2020
100% Syrah
€ 6,85
Dieprode kleur. Neus: eerst fruitig (cassis) en kruidige aroma’s. 
De smaak is zijdezacht, rijk en mooi evenwichtig. 
Lange afdronk met toets van zoethout.
Past perfect bij vleesgerechten, quiches, pasta en sterke kazen.
De betere prijs-kwaliteitverhouding.
Met schroefdop, handig voor de picknick.
Bewaarpotentieel: 5 jaar.

CAPRICES VILLAGES
AC Côtes-du-Rhône FR, Dom. Montine 2017
50% Grenache - 50% Syrah
€ 9,65
Zuidelijke Rhône wijn. Milieuvriendelijke teelt. 
Medailles Concours Général, Parijs.
Heerlijk geurpalet dat fijne herinneringen oproept aan de streek. 
Lavendel, laurier, zwarte olijf, kers, pruim, leer, peper…  
Rond en kruidig in de mond.
Te combineren met gratins, vleesgerechten, stoofpotjes, paté… 
zelfs tot bij het chocolade-dessert.
Ideaal om nu reeds te drinken of nog even te laten liggen (4 - 5 jaar).
    
ACANTO
Cantine Ionis, DOC Primitivo IGT, Puglië IT, 2020
€ 10,10
Elegant, typisch bouquet voor de primitivo druif: fruitig, met een rijk 
smaakpallet van pruimen en marascakersen. Vol rood met violet nuance.
Aan tafel in combinatie met geroosterd vlees, belegen kazen, maaltijd- 
soepen en pastagerechten.
Bewaarpotentieel: 8 - 10 jaar.
 
PLAN VERMEERSCH
Côtes-du-Rhône Villages, Plan de Dieu, FR, 2020
50% Grenache - 50% Syrah
€ 12,30
Plan de Dieu Côtes du Rhône is een relatief nieuwe appellatie. Belgische eigenaar.  
Intens smakende Rhône met veel kruidigheid in geur en smaak. 
Warm, zuidelijk zonnig en romig. Deze wijn is op zijn best licht gekoeld, 15 à 16°C.
Uitzonderlijke prijs-kwaliteit verhouding. 
Ideaal in combinatie met wildgerechten.

CHÂTEAU TOUR BALADOZ
AC Saint-Emilion Grand Cru FR, 2019
80% Merlot - 15% Cabernet Franc - 15% Cabernet-Sauvignon
€ 25,65
Wijnhuis van de Gentse familie De Schepper.
Gerijpt in eiken vaten, gedurende 12 - 18 maanden. 
De overheersende merlotdruif geeft aan deze wijn zijn donkere kleur en zijn 
expressieve neus van rood fruit met een elegante houttoets. 
Krachtige wijn, soepel in de mond met een mooie materie en structuur. 
Te versmaden met gevogelte, konijn, wit vlees, rood vlees, wild en zachte kazen. 
Top wijnjaar! Bewaarpotentieel: 8 - 15 jaar.

RODE WIJN

New 
product

Coup 
de cœur
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VALMONT BLANC
Les Domaines Paul Mas, IGP d’OC FR, 2020
Grenache Blanc 40% - Vermentino 20% - Chenin Blanc 15% - Chasan 10%
Mauzac 10% - Sauvignon Blanc 5%
€ 6,99
Kleur: licht goudkleurig met een groenachtige gloed. 
Neus: complex met toetsen van citroen en witte bloemen evoluerend naar 
aroma’s van tropische vruchten… 
Mond: fruitig rond en soepel, overvloedig, evenwichtig en met een lange afdronk.
Met schroefdop, ideaal voor de picknickmand!
Past perfect bij vis, kip, curry’s of gewoon los van de maaltijd.

L’ARTISAN-Le Chardonnay
Les Domaines Paul Mas, IGP Pays d’OC FR, 2020
100% Chardonnay 
€ 9,75
Neus: elegante toetsen van tropisch fruit, hazelnoot, ananas en bloesems.  
Zacht en rijk smaakpalet. 
Fijne zuurbalans en lange afdronk.
Bewaarpotentieel: 2 - 3 jaar.

VIGNES DE NICOLE
Les Domaines Paul Mas, IGP d’OC FR, 2020
58% Chardonnay - 42% Viognier 
€ 10,45  
Verfijnde witte wijn. Briljant licht goudgele kleur. 
Rijk bouquet van witte en tropische vruchten. 
Evenwichtige, rijke smaak met een frisse aciditeit.
Bewaarpotentieel: 4 - 6 jaar.

DOMAINE RAIMBAULT
Les Belles Côtes, SANCERRE FR, 2019
100% Sauvignon Blanc
€ 17,89
Frisse en levendige wijn met aroma’s van citrusvruchten. 
Een wijn met kracht, fruitige en aromatische verfijning.
Ideaal bij schaal- en schelpdieren, visgerechten, geitenkaas en asperges.
Behoort wereldwijd tot de mooiste Sauvignons, geselecteerd door 
Guide Hachette.
Bewaarpotentieel: 3 - 5 jaar.

WITTE WIJN

New 
product

Favourite
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PAUL MAS VALMONT ROSE
Domaines Paul Mas, IGP d’OC FR, 2020, 
€ 6,99
Fris en fruitig, zoals het hoort. Intense aroma’s van kersen, karamel en bloemen.
Rond en evenwichtig in de mond. Goed in balans. 
Fruitig karakter met een mooie afdronk.
Een frisse keuze bij schelpdieren en garnalen, gebakken of gegrilde vis, oosterse 
gerechten en koude schotels. 
Topper als aperitief of heerlijk bij een zomerse barbecue.

ROSÉ

New

Wij streven ernaar je de wijn te kunnen leveren van het voorgestelde wijnjaar; onder voorbehoud van de voorraad.
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Afhaaladres: De Moester, Putstraat 16, 9051 St.Denijs Westrem

Hand in Hand vzw - Peerstraat 157 - 9000 Gent
Beste vrienden van Hand in Hand vzw, Meer info over de geselecteerde wijnen in onze folder !
Onze jaarlijkse wijnactie is ondertussen een niet te missen afpsraak.
KOOP LOKAAL, STEUN LOKAAL. Opnieuw een mooie selectie wijnen waarmee u Hand in Hand vzw steunt.
Je helpt ons door steeds per 6 flessen te bestellen.

RODE WIJNEN Prijs/fles Aantal Totaal
Paul Mas 2020 Domaines Paul Mas - Syrah - IGP d'Oc- Frankrijk - 2020 6,85 €
Caprices Villages 2017 Caprices Villages - AC Côtes-du-Rhône- Frankrijk - 2017 9,65 €
Acanto 2020 Acanto Primitivo "Cantine Ionis"- DOC Primitivo - Puglië, Italië - 2020 10,10 €
Plan Vermeersch 2020 Plan Vermeersch - Plan de Dieu, Côtes du Rhônes - Frankrijk - 2020 12,30 €
Château Tour Baladoz 2019 Chât.Tour Baladoz - St.Emilion Grand Cru AC- Frankrijk - 2019 25,65 €

ROSE WIJN Prijs/fles Aantal Totaal
Paul Mas ROSE 2019 Paul Mas, Valmont - Domaines Paul Mas IGP d'Oc- Frankrijk - 2020 6,99 €

WITTE WIJNEN Prijs/fles Aantal Totaal
Valmont 2020 Valmont - Domaines Paul Mas IGP d'Oc- Frankrijk - 2020 6,99 €
L'Artisan 2020 L'Artisan - Chardonnay IGP Pays d'Oc - Frankrijk - 2020 9,75 €
Vignes de Nicole 2020 Domaines Paul Mas - Chardonnay/Viognier IGP d'Oc- Frankrijk - 2020 10,45 €
Sancerre 2019 Dom.Raimbault "Les belles côtes" - 100% sauvignon blanc - AC Sancerre - Fr. - 2019 17,89 €

BUBBELS - PORTO - GIN Prijs/fles Aantal Totaal
Cava, Costino Costino - Brut reserva - Spanje          - opgelet bestelling ENKEL per 6 flessen 9,15 €
Porto, Quinta da Vista Alegre Porto Rood - rond en zeer smaakvol 8,50 €

Algemeen totaal 0 0,00 €

Gelieve jouw bestelling ten laatste zaterdag 20 november voor 18u door te geven. U helpt ons door per 6 of een veelvoud ervan te bestellen.

Jouw bestelling wordt pas definitief, na ontvangst van het totaal op rek. van vzw Hand in Hand. Bij voorkeur geen contante betaling bij levering of afhaling.
Indien je wenst, is een debetnota mogelijk, gelieve dit aan te geven bij uw bestelling. Ik kies volgende betalingsmodaliteit:
o door storting op rekening Fortis BE64 290 0033399 52, Hand in Hand vzw met vermelding "Wijnactie 2021 + NAAM BESTELLER" 2021o door contante betaling bij afhaling/levering (bij voorkeur niet)  o debetnota gewenst (voor verwerking in boekhouding)

Mail jouw bestelling naar angeliquedp@outlook.be of stuur deze per post naar A. De Paepe-Godshuizenlaan 143-9000 Gent

o Ik kom de wijn afhalen op Kerstmarkt of op ander moment - zie folder voor meer info
o Gelieve de wijn te leveren op volgend adres....

Afhaaladres: De Moester, Putstraat 16 - 9051 St. Denijs Westrem.
Naam - adres - tel.nummer van de besteller:

Dank voor uw bestelling. Hand in Hand vzw


