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Beste ouders en sympathisanten,  

 

Het GymTeam Sint-Niklaas staat bekend om zijn goede structuur en werking binnen 
de turnsport. Zoals elke vrijwilligersvereniging heeft ook onze turnclub nood aan ac-
ties om de financiering van de club rond te krijgen. We vragen dan ook jullie steun 
om onze wijnverkoop tot een succes te laten uitgroeien!  

 

Dankzij onze wijnverkoop kan u het jaar inzetten met een goed glas cava! De aange-
boden cava is nog steeds dezelfde en is prijs/kwaliteit één van de beste die er is.  

 

Naast deze cava bieden we ook twee witte en twee rode wijnen aan. Wie er graag 
een ‘knabbeltje’ bij heeft, kan ook wat lekkers kopen. Dus voor ieder wat wils.  

 

We besluiten dan ook graag met een welgemeend ‘DANKJEWEL’ aan iedereen die 
onze turnclub op een of andere manier een warm hart toedraagt.  

 

Proost!  

 

Het GymTeambestuur  

Voorwoord 
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Onze Cava 
CAVA  - Trankilo ‘Reserva’ Brut 

Spanje - € 11 

Het enorme succes dat cava de laatste jaren ook bij ons 
kent, inspireerde ons ertoe om opnieuw een voortreffelijke 
cava te presenteren: de ‘Trankilo Reserva’, bekend om zijn 
heerlijk verfrissende smaak! Hij heeft de eer en het geno-
egen ‘Reserva’ op het etiket te mogen dragen doordat hij 18 
maanden op zijn droesem heeft gelegen i.p.v. slechts 9 
maanden zoals bij gewone cava. Hierdoor neemt de volheid 
en het intense karakter van deze wijn beduidend toe. 

Deze feestneus laat zich net zoals champagne best 
schenken op ongeveer 6 graden. Geniet ervan als aperitief 
of als verfrissend en feestelijk glaasje met vrienden. Je zal 
snel merken dat  hij naar meer smaakt…! 

 

Onze witte wijnen 
Oude Kaap Chenin Blanc  

Zuid-Afrika, Western Cape - € 8 

Het prachtige Zuid-Afrika is tegenwoordig erg in trek als wijnland. Er 
wordt reeds 350 jaar wijn gemaakt, maar de laatste decennia (sinds 
het afschaffen van de ‘apartheid’) is er meer gebeurd en geëvolu-
eerd dan in de eeuwen ervoor. Zuid-Afrikaanse wijnen weerspiege-
len het klassieke element en de traditie van de ‘oude we-
reld’ (Europa dus), maar worden tevens beïnvloed door de heden-
daagse stijlen van de ‘nieuwe wereld’. 

Een nieuwe generatie wijnproducenten maakt dankbaar gebruik 
van de modernste wijnbouwtechnieken en trends in de wijnwereld. 
Zij bouwen verder op de bestaande kennis en profiteren optimaal 
van het unieke terroir om prachtige wijnen te produceren die inter-
nationale prijzen in de wacht slepen. De druiven worden hier ge-
plukt in februari of maart, we bevinden ons hier immers op het zui-
delijk halfrond. Het klimaat is nagenoeg ideaal voor de wijnbouw en 

de natuur is prachtig. De Kaap-provincie, waar alle wijnbouw zich bevindt, oogt zowel 
weelderig als streng: enerzijds vredige, groene weilanden, anderzijds steile rotsen. 

Zuid-Afrikaanse wijnen staan vandaag de dag vooral bekend om hun zeer interessan-
te prijs/kwaliteitsverhouding. Dat bewijst ook deze witte wijn van ‘Oude Kaap’ als geen 
ander. Het is een zeer vlot drinkbare wijn met een heerlijke fruitigheid en heel veel 
charme! Je drinkt hem best jong en fris, op ongeveer 10 graden. 
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ESPANA BLANCO ALMANSA 2021 Verdejo-Sauvignon’ 

Spanje - € 8 

Het Spaanse appellatiegebied 'Almansa DO' ligt in de regio Castilië-
La Mancha (provincie Albacete) in het uiterste oosten van La Man-
cha. Er zijn negen gemeenten die de appellatie Almansa mogen voe-
ren. Men kan de hier gelegen 'Bodegas Piqueras' als een echte voor-
trekker beschouwen. De bodega bestaat sinds 1915 en werkt echt op 
kwaliteit. In Frankrijk hebben we dat ook al meermaals gezien dat 
één persoon of firma een hele wijnstreek tot betere kwaliteit aanzet 
en zelf het goede voorbeeld geeft. Ze staan bekend om hun uitzon-
derlijk interessante prijs/ kwaliteitsverhouding en heerlijk lekkere wij-
nen. Zoals alle wijnen van deze Bodega, valt ook deze witte wijn op 
door zijn zeer interessante prijs/kwaliteitsverhouding. Hij is gemaakt 
van 75% `Sauvignon en 25% `Verdejo' en heeft een heerlijk fris en 
fruitig karakter zowel in geur als smaak. Het is de ideale wijn om van 
te genieten als glaasje-zo-maar of bij pastaschotels met vis, mosse-
len, rauwe en gepocheerde oesters, rauwe ham, groene salades met 

een fijne dressing, asperges en zeker niet te vergeten bij een vissige paella. Schenk 
hem tussen zijn eerste en derde jaar op ongeveer 10 graden. 

Onze rode wijnen 

POMADERES 2019 PAYS D’OC MERLOT 

Zuiderse wijn - € 8 

Deze zuiderse wijn is 100% gemaakt uit de overbekende druif 
'Merlot' (wordt voor Pomerol en Saint-Emilion gebruikt). De 
volle smaak kenmerkt zich door intensiteit en elegantie. De 
meeste Merlot-wijn kan men relatief jong drinken, rijpen is dus 
in dit geval niet nodig maar u mag hem gerust drie jaar bewa-
ren zonder probleem. Hij komt het best tot zijn recht bij kaas of 
deegwaren maar ook vele andere alledaagse gerechten gaan 
hem prima af.  Schenk hem op 16 à 17 graden 
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BORDEAUX ROUGE CHATEAU TOUTIGEAC 2020    —    8€ 

De Bordeaux's van Château Toutigeac behoren al meer dan 
25 jaar tot ons best verkopende wijnen voor zowel wit als 
rood. Dit sympathieke familiedomein wordt vandaag vakkun-
dig geleid door vader Philippe en dochter Oriane Mazeau. 
De wijngaarden zijn 75 hectare groot en er wordt groten-
deels rode wijngemaakt (68 hectare), slechts 7 hectare is 
beplant met druiven voor witte wijn. Het zijn stuk voor stuk 
voortreffelijke wijnen met een zeer interessante prijs/
kwaliteitsverhouding. Gemaakt met 60 Cabernet Franc, 35% 
Merlot  en 5% Cabernet Sauvignon, kan deze zeer even-
wichtige wijn in de meeste jaren al  zeer jong gedronken 
worden (vanaf zijn eerste of tweede jaar) of enkele jaren 
blijven rijpen tot uiterlijk zijn vijfde of zesde jaar. Iets frisser 
schenken, op zo'n 16 à 17 graden. 

Andere lekkernijen—6€ 
  

 

Vanille Wafels 

 

Chocolade wafels  

Frangipane Zeevruchten 
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Bestelformulier wijnverkoop 2022 
Graag je bestelling doorgeven  

ten laatste op 10/12/2022 

De wijnen en koekjes kunnen afgehaald worden op zaterdag 17/12/2022 in KG (Klein-

Hulststraat 124) tussen 12u00 en 13u00 

Nabestellen van wijn is mogelijk. 

Wijn / Wafels Prijs Aantal Totaal 

Cava Brut Trankilo Reserva 
Spanje (cava) 

€ 11.00   

Oude Kaap Chenin Blanc  
Zuid-Afrika, Western Cape (wit) 

€ 8,00   

España Blanco Almansa 2021 (wit) € 8,00   

Pomaderes Pays D’Oc 2019 (rood) € 8,00   

Bordeaux rouge Chateau Toutigeac (rood) € 8,00   

Chocolade wafels € 6,00    

Vanille wafels € 6,00    

Frangipane € 6,00    

Zeeruchten € 6,00    

Algemeen totaal   

Je kan je bestelling doen via onze website (www.gymteamsintniklaas.be) - tevens onze 

voorkeur. Indien dit niet haalbaar is, is het ook steeds mogelijk bovenstaand bestelformu-

lier in te vullen en af te geven aan één van onze trainers.  (nabestellen is mogelijk) 

Betaling gebeurt bij voorkeur per overschrijving  

op volgend rekeningnummer: IBAN BE82 9795 9119 2268  

(vermelding: Wijnverkoop2022 + naam) 

Dankjewel voor je bijdrage aan deze actie! 

Naam Verkoper  

Naam Koper  

Adres   

Telefoon  
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Zoals velen van jullie wellicht weten, is Gymteam Sint-Niklaas ook 

actief op het niveau van multimedia.  

 

Daarnaast kan u het Gymteam ook ‘leuk’ vinden op facebook, 

instagram en twitter.  

Op deze manier blijft u ook volledig op de hoogte. Daarnaast 

worden er ook regelmatig foto’s - filmpjes of evenementen op 

gezet. Zeker de moeite dus!  

 

Website: www.gymteamsintniklaas.be  

Facebook: www.facebook.com/gymteam.sintniklaas 

Twitter: https://twitter.com/Gymteam_STN 

Instagram: https://www.instagram.com/gymteam_sintniklaas/ 

 

 

v.u. 
Geert Verhelst 
Beeldstraat 19 
9140 Temse 
tel. 03 771 95 09 

 
 november 2022 

Gymteam Sint-Niklaas


