Beste ouders en danser(tje)s,
De feestdagen komen er nu snel aan en daarom zetten we met onze jaarlijkse eindejaarsverkoop in op
gezelligheid! Een glaasje bubbels als aperitief? Een glas witte of rode wijn bij het feestmaal? Liever een doosje
chocolaatjes of koekjes om cadeau te geven? Zelfontworpen kerstkaartjes in danssfeer om je beste wensen te
delen?
Ga voor gezelligheid en steun Dansschool D.I.O.P.! De winst van deze verkoopactie gaat integraal naar de werking
van onze dansschool.
WIJNEN
Bubbels
Rodestiu

Neirano

Herkomst: Spanje
Eigenschappen: Jonge cava (brut)
met fijne bubbels. Fruitig in de
mond met een uitgebalanceerde
aciditeit.

Herkomst: Italië
Eigenschappen: Prosecco met een
fijne bubbel en een fruitige smaak
die overgaat in een harmonieuze en
volle afdronk.

9 euro per fles

10,25 euro per fles

Witte wijnen
Beauvignac Chardonnay

Borgo Magredo Pinot Grigio

Herkomst: Frankrijk
Eigenschappen: Een Pays d’Oc
met de geur en smaak van frisse
fruit- soorten als perzik, papaja,
peer en ananas met een finale
van romigheid.

Herkomst: Italië
Eigenschappen: Een volle witte wijn met
een zeer fijne zuurgraad. Het aromatische
bouquet doet denken aan appels en rijpe
perziken.

10,25 euro per fles

8 euro per fles
Rode wijnen
Sartori

Borgo Magredo Merlot

Herkomst: Italië
Eigenschappen: Een wijn met een
levendige rode kleur en een intens
bouquet van rode vruchten en kruiden.
Een volle, lichtelijk droge en
fluweelzachte smaak.

Herkomst: Italië
Eigenschappen: Een volle wijn met een
complex bouquet dat gedomineerd
wordt door aroma’s van rode bessen,
toetsen van vanille en zoethout.

8 euro per fles
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Cadeaupakket
Bestaande uit: Solo Bianco - Solo Montepulciano - Solo Primitivo
Herkomst: Italië
Eigenschappen:
Solo Bianco: witte wijn met een fruitig aroma en een uitgebalanceerde smaak.
Solo Primitivo: rode wijn met een volle smaak van rijp donker fruit zoals pruim.
Solo Montepulciano: rode wijn met toetsen van zwart fruit.
Kruidige body met soepele afdronk.

25 euro per pakket

CHOCOLADE (Trefin) - 5 euro per doos (200 gram)
Zeevruchten

Hartjes

Boltruffels

KOEKJES (Jules Destrooper ) - 5 euro per doos (200 gram)

Assortiment van:
natuurboterwafels,
amandelbrood,
Parijse wafels.

KERSTKAARTEN – 1,95 euro per kaartje of 7,50 euro per pakket van 5 kaartjes

D.I.O.P.-kerstboom
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MONDMASKERS - 5 euro per stuk

2-laags mondmasker van 100% katoen (2 x 190 g/m² en andere kwaliteit dan
onze eerste mondmaskers). Met extra inzetstuk aan de achterzijde voor filter
(niet bijgeleverd). Geschikt voor jong en oud door de verstelbare oorlussen en
ideale pasvorm. Dit item is niet geschikt voor medisch gebruik.
Machinewasbaar.
Het ontwerp is een voorbeeld van hoe de maskers er kunnen uitzien.

Bestellen en betalen kan je via de webshop in ledenbeheer (https://dansschooldiop.be/webshop)
en dit tot en met 15 november 2020.

Voor het leveren van jullie bestellingen voorzien we een coronaproof alternatief, want zoals jullie weten,
mogen ouders de danszalen niet betreden. Zij die een bestelling plaatsen, krijgen na 15/11/2020 een e-mail
met verdere informatie.
Onze topverkopers belonen we met prijzen!
Degene die het meeste centjes inzamelt, wint een tegoedbon van 50 euro te besteden aan activiteiten
van de dansschool (workshops, lessen,...) of in de webshop;
2de en 3de plaats: een cadeaubon van 20 euro te spenderen in de webshop van de dansschool;
4de en 5de plaats: een OMG T-shirt met hiphopper op;
6de, 7de en 8ste plaats: een USB-stick, boterhamdoos of drinkfles van onze dansschool;
9de en 10de plaats: een D.I.O.P.-sportzakje, -ringmap of een gratis workshop naar keuze bij onze
dansschool.

We hopen op jullie massale steun te mogen rekenen!

Vele dansgroetjes
Het D.I.O.P.-team
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