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Lokeren, 16 oktober 2021 

 
Dag Panda 

 
In het tweede jaar n.C. (na Corona) doen we ons uiterste best om het volleyplezier te 
laten  zegevieren.  Dat  het  niet  makkelijk  geweest is,   zal  jij   ook   al   gemerkt   
hebben…  

 

Sinds 2020 hebben we geen enkele activiteit kunnen organiseren die de clubkas spijst, 
maar de jaarlijkse wijnverkoop kondigen we met veel tromgeroffel aan! 

 

Bart van ’t Wijnveld, onze hofleverancier, heeft ook enkele nieuwe flessen voorgelegd 
aan onze semiprofessionele jury. Die jury maakte deze bijzondere selectie! 

 
Met de aanstormende feestdagen in het vooruitzicht hoef je niet te twijfelen om uw 

kelder of berging aan te vullen met enkele van deze pareltjes. 
Hou ze niet enkel voor jezelf, maar ook uw buurman, oma, stiefmoeder en de vele 

vrienden verdienen een kans om deze flessen in huis te halen. 
 

 
 

Stappenplan en belangrijke data: 
1. Verzamel al je bestellingen in 1 overzicht zoals op de achterzijde; 
2. Voer jouw totale bestelling in via het formulier op www.vcpandas.be vóór 3/12; 
3. Is er een factuur nodig voor een bepaalde bestelling, vul deze bestelling dan apart in 

met de nodige gegevens. 
4. Betaal via QR of met de bankkaart en check je bevestigingsmail; 
5. Reserveer je afhaalmoment via link in de bevetigingsmail of via de website en haal 

je bestelling af op 11/12 bij ’t Wijnveld, Schrijberg 101, Belsele (tussen N70 en de 
spoorweg in Sinaai); 

6. Verdeel de wijntjes bij de verkopers en dank hen in naam van de club. 
 
 
 

 
 
  
 
 
 

Als bestuur doen we een warme oproep om 
minstens zoveel flessen te kopen en/of te verkopen als je leeftijd in jaren 

•e- Meer mag altijd! 

Wie meer dan 100 flessen afneemt, ontvangt een 
 magnumfles cava als blijk van appreciatie voor het geleverde werk! 

mailto:wijn@vcpandas.be
mailto:info@vcpandas.be
http://www.vcpandas.be/
http://www.vcpandas.be/

