
 

 

 

Het schoolteam en de ouderraad stellen voor 

Dorpsschool 
Wijnactie 2021 
 

Na het onwaarschijnlijke succes van de 2020 editie zijn wij zeer verheugd de Dorpsschool 
Wijnactie 2021 aan te kondigen. 
 
Niet enkel de warmere temperaturen, maar ook de lang vervlogen gezellige momenten met 
vrienden en familie komen er eindelijk terug aan. En daar hoort ook een lekker glas wijn bij of 
zelfs iets meer. 
 
Wegens groot succes en de vele positieve reacties over de kwaliteit van de wijnen van vorig jaar, 
zijn wij blij jullie opnieuw deze toppers aan zeer democratische prijzen te kunnen aanbieden. 
Echter, dit jaar gaan we nog wat verder. De zomer van 2021 heeft nog wat goed te maken en 
daarom lanceren we de SPECIALS 2021: maak kennis met het beste wat Vremde te bieden heeft! 
 
Net zoals voorgaande acties gaat de opbrengst van de wijnactie integraal naar het bouwproject. 
Met de grote verbouwingen die er aankomen is alle hulp welkom. Dus koppel het nuttige aan het 
aangename en sla meteen een voorraad in waarmee je zeker de zomer doorkomt. 
 
Deadline voor de bestellingen: 30 mei 
 
Ophaling van de bestellingen: 11-12 juni in zaal Den Boom 
 
Alvast bedankt en we wensen jullie allen een prachtige zomer. 
 
 
 
 
Vriendelijke groeten 
Het schoolteam en ouderraad – Dorpsschool Vremde 
 

 

 

 

 



De Klassiekers 

SPANJE, L’Anae Brut CAVA 

Heerlijk als verfrissend glaasje zonder maaltijd, maar ook een compagnon bij 
calamares en boquerones, oesters, gestoomde schaaldieren of een 
stoofpakketje met kabeljauw en lentegroentjes. 

€8 / fles 

 
ZUID AFRIKA, Eerstrivier 2019 

Deze heerlijke witte wijn is gemaakt van 47% Chenin Blanc 30% Colombard en 
23% Semillon. Hij is bijzonder fris en fruitig en zalig bij allerlei visgerechten, koude 
schotels of als aperitief. 

€6 / fles 

 
TOURAINE (FR), ‘Sauvignon’ Domaine des Corbillières 2020 

Een wijn met een aromatische neus van rijpe vruchten met exotische 
accenten en een frisse smaak die beschikt over een mooi evenwicht en heel 
wat complexiteit. Schenk hem als aperitief of bij allerlei zeevruchten, forel, 
gepocheerde kabeljauw en zeker bij asperges. 

€9 / fles 

 
CHILI, Ventisquero, Rosé Clasico 2020 

Deze rosé gemaakt van de Cabernet Sauvignondruif geeft veel intens rood en 
blauw fruit en wat kruidigheid. Dit is een ideale zomerse dorstlesser. Heel 
lekker bij zomerse koude schotels en allerlei lichtere gerechten. 

€6,50 / fles 

 
CÔTES DE PROVENCE, Henri Gaillard 2020 

Dit is een schoolvoorbeeld van hoe een rosé moet zijn! Met een kruidige en 
fruitige afdronk die uitmondt in een lekker bittertje. Deze geslaagde 
combinatie van grenache, syrah, cinsault, tibourenc en mourvèdre leent zich 
goed bij wit of gegrild vlees en fijne vleeswaren. 

€9,50 / fles 

 
PORTUGAL, Irreverente 2016 

Voor deze rode wijn worden de druiven Touriga-Nacional, Tinta Roriz, Jaen en 
Alfrocheiro Preto gebruikt. Het is een bijzonder rijke en ronde wijn met veel rijp 
fruit en hints van cacao en specerijen. Best bij runds- en lamsvlees, kalkoen, 
struisvogelbiefstuk en allerlei klein wild. 

€6 / fles 

 
BORDEAUX, Rouge Château Toutigeac “Grande Réserve” 2018 

Deze vatgerijpte ̀ Grande Réserve’ wordt gemaakt met Cabernet Franc, Merlot 
en Cabernet Sauvignon en rijpt 12 maanden op eiken vaten. Dit is een 
overheerlijke rode wijn met een mooie eiktoets en volle smaak die het heel 
goed zal doen bij allerlei vleesgerechten, maar zich ook zonder maaltijd zeer 
vlot laat drinken. 

€8,50 / fles 



De Specials 2021 

 
HET BESTE WAT VREMDE TE BIEDEN HEEFT 

DORPSSCHOOL DONKEY GIN 
by STRANGE DONKEY 

We zijn zeer trots onze eigen gin te mogen voorstellen,  
in  samenwerking met de enige echte Vremdse ginmakers van Strange Donkey. 
Deze 'master distillers' hebben een bijzondere rosé variant ontwikkeld van de alom bekende gin,  
die de    zomer van 2021 nog beter zal doen smaken. 
Een beperkte oplage die u niet mag missen. 

 

€ 43 /fles 50cl 

 

OUD CONYNSBERGH 
KENNISMAKINGSPAKKET 

In Boechout/Vremde wordt wijn gemaakt die in de beste restaurants van België en daarbuiten geserveerd 
wordt. 
Dankzij de Wijnactie kan je een zorgvuldig samengesteld, mooi verpakt kennismakingspakket van 3 flessen 
Oud Conynsbergh kopen en zelf proeven hoe fantastisch deze lokale topwijnen zijn. 
 
Per aangekocht pakket Oud Conynsbergh, maakt je ook kans op 1 van de 3 cadeau-bonnen  
van  Oud Conynsbergh t.w.v. € 25. 
 
Auxerrois 2018 - wit 
Ronde zuren en fris, tikkeltje mineraal. 
aperitiefwijn - lentegroentjes - lichte en koude maaltijden –  
kokkels - rauwe coquilles... 
 
Gamay 2018 - vin gris 
Smaakt naar hibiscus, fijne zuurtjes van rood fruit en zwarte peper.  
Ideaal in combinatie met kaas - vitello tonato - rucola… 
 
Pinot Noir Natuur 2018 - rood 
Krachtige aanzet met een mooie tanninestructuur en een  
duidelijke houttoets in zijn jeugd. 
Ideaal bij gerechten zoals hazenpeper, civet van hert of      
een risotto met rode wijn en eekhoorntjesbrood. 
 

Druif van 100% Vremdse bodem! 
Ook per fles te bestellen 

€ 14 /fles Auxerrois 

€ 58 /pakket 3 flessen 



Hoe bestellen? 
Scan de QR-code of  

surf naar www.dorpsschool.be/wijnactie  

en geef eenvoudig je bestelling online door. 
Hieronder nog even een overzicht van wat je allemaal kan bestellen. Mocht je niet online kunnen 
bestellen, dan kan je ook onderstaand formulier ingevuld posten bij de Dorpsschool. 

Naam: 

Adres: 

 

Tel.: BTW- nummer: (optioneel) 

e-mail: 

 

 
Wijn 

Prijs per fles 
Euro, incl. 

BTW 
Aantal Totaal/wijn 

1 CAVA, L’Anae Brut CAVA € 8   

3 
SOUTH-AFRICA, Western Cape, ‘Eersterivier’ wit - 

2019 

met draaistop  

€ 6   

4 TOURAINE ‘Sauvignon’ Domaine des Corbillières  - 2020 € 9   

5 CHILI, CENTRAL VALLEY, Rosé Clasico met draaistop  - 
2020 

€ 6,5   

6 COTES DE PROVENCE Rosé ‘Henri Gaillard’ - 2020     € 9,5   

7 PORTUGAL, Vinho Regional Terras do Dao- 2016 € 6   

8 BORDEAUX Rouge Château Toutigeac “Grande Réserve”- 
2018 

€ 8,5   

9 Dorpsschool Donkey Gin € 43   

10 Oud Conynsbergh kennismakingspakket (3 flessen) € 58   

11 Oud Conynsbergh Auxerrois 2018 ( wit, 1 fles) € 14   

Prijzen incl. BTW                                                                                            totaal  

 

Bij bestelling via dit formulier, gelieve het totaalbedrag te storten op 
BE23 7331 3710 5991 

met vermelding "wijnactie" en de hierboven ingevulde naam. 

http://www.dorpsschool.be/wijnactie

