
Schermgilde de Klauwaerts 

           
Beste schermers, ouders en sympathisanten van Schermgilde de Klauwaerts, 
 
We (her)evalueerden de wijnen de we vorig jaar aanboden.  We deden nieuwe ontdekkingen en 
pasten ons aanbod aan. Nieuwkomer, naast de vertrouwde Baro, is de Liberté.  Jullie konden al 
kennismaken met onze wijntjes tijdens onze recente 10 jarig-bestaan festiviteiten. 
 
Ook dit jaar dus geen koekjes-, truffel- of taartenslag maar, met de feestdagen in het verschiet, een 
selectie uitgelezen wijnen.  
 
Wij hopen, en zijn er van overtuigd, dat we op u mogen rekenen om deze wijnen ook bij uw 
kennissen, collega’s, vrienden en familie aan de man te brengen. 
 

BARO - DOMAINE BARREAU, BOISSEL, 
GAILLAC, FRANKRIJK 
Dit familiedomein bestaat sinds 1865.  
Vandaag is het de 6de generatie, Sylvain en 
Romain, die aan zet is.  
Het wijndomein telt 38 hectaren en is gelegen in 
Boissel, in het zuid-westen van Frankrijk. De 
familie Barreau is al generaties lang trots op de 
erkenning als 'Vigneron Indépendant'. De wijnen 
van Domaine Barreau worden regelmatig 
bekroond op de bekendste wijnwedstrijden.  

  

LIBERTÉ – DOMAINE FONTAINE DU CLOS, 
SERRIANS, RHÔNE, FRANKRIJK 
Uit liefde voor hun vak van kweker van 
wijnstokken, en de wijn heeft de familie Barnier 
in 1990 het wijndomein opgericht. Domaine 
Fontaine du Clos ligt in het hartje van de 
Provence, tussen Les Dentelles de Montmirail en 
de Mont Ventoux. Met meer dan 40 
verschillende variëteiten van druiven is dit 
domein niet te vergelijken met die van andere 
wijnbouwers uit de regio 
 

 

Liberté ROOD : € 8,50   -NIEUW- 
I.G.P. Vaucluse 2018 –  Petit Verdot, Syrah  
Geur en smaak : Rijp rood fruit, volronde smaak 
Geschikt bij : vleesgerechten, kaas, koude bereidingen 

 
Liberté WIT : € 8,50      -NIEUW- 
I.G.P. Vaucluse  2018  –  Sauvignon Blanc, Vermentino 
Geur en smaak : fris, bloemig, mooi droog 
Geschikt bij : aperitief, vis, schaal- en schelpdieren  
 

Baro WIT : € 8,50  
I.G.P. Côtes de Tarn  2018  –  Mauzac, Sauvignon Blanc 
Geur en smaak : citrusvruchten, exotisch fruitig , levendig  
Geschikt bij : aperitief, vis, schaal- en schelpdieren  
 

Baro ROSE : € 8,50  
I.G.P. Côtes de Tarn 2018 –  Braucol, Syrah 
Geur en smaak : aromatisch, rood fruit 
Geschikt bij : aperitief, barbecue, salades 
 

PER 6 FLESSEN, ONGEACHT SOORT :  € 48,00   
 
 



Schermgilde de Klauwaerts 

 
 
Alle opbrengsten  worden gebruikt om onze sportieve werking op een hoog peil te houden! 
 
Gelieve de bestelstrook in de club af te geven aan de trainers of 1 van de aanwezige bestuursleden 
(Kristin, Paul, Mirella, Gert, Philippe, Dirk of Ria).   
Je kan de bestelling ook doormailen naar gert.van.dyck@gmail.com .  Dit graag ten laatste op 
vrijdagavond  22 november 2019. 
 
Het geld kan gestort worden op reknr BE24 3630 7759 9838 van Schermgilde De Klauwaerts met 
vermelding van WIJNVERKOOP + NAAM of kan, samen met de bestelstrook, onder omslag afgegeven 
worden op de club. 
 
De levering kunnen jullie op de club meenemen op vrijdag 13 december 2019.  
Schermgilde de Klauwaerts dankt u bij voorbaat voor uw inzet! 

 

Met sportieve groeten, 

 

 

Kristin Cramers, 
Voorzitter 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

BESTELSTROOK WIJNVERKOOP 
 

 

Naam :       ________________________________________________________________ 

Adres : ________________________________________________________________ 

Telefoon :  ________________________________________________________________ 

E-Mail : ________________________________________________________________          

 
 

ROOD 
Liberté 

WIT  
Liberté 

WIT  
Baro 

ROSÉ 
Baro 

TOTAAL 

     

 
 

Zestallen   :    ____ x  € 48,00  =  € ________  

Enkel    :    ____x  €  8,50    =  € ________  

Totaal  bedrag           :            € ________ 

 

mailto:gert.van.dyck@gmail.com
mailto:gert.van.dyck@gmail.com


Schermgilde de Klauwaerts 

 
 

 
Om je verkoop in goede banen te leiden, voegen we hierbij een bestellijst die kan gebruikt worden 
om je bestellingen te verzamelen en nadien de wijnen aan de juiste persoon te bezorgen : 
 
 
 

 NAAM 
ROOD 
Liberté 

WIT  
Liberté 

WIT  
Baro 

ROSÉ 
Baro 

TOTAAL 

1.       

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.       

9.       

10.       

11.       

12.       

13.       

14.       

15.       

16.       

17.       

18.       

19.       

20.       

 ALGEMEEN TOTAAL      

 


