leefboerderij

de kanteling

vzw

wijnfolder

hoe was 2021 voor ons?
Beste sympathisant van De Kanteling,
We naderen het einde van 2021… een periode dat andermaal
anders verliep dan de voorbije jaren. Geen supercoole quiz of
zonnige opendeurdag en amper eigen activiteiten waarop we
jullie eens konden uitnodigen. Echt zonde, maar weet je…. samen
met de vrouwen en mannen van de boerderij hadden wij ondertussen wel een supermooie tijd! Elke dag staan we in weer en
wind paraat om onze dieren te verzorgen. Niets leuker dan hen
in de watten te leggen, hun slaapplaatsen te onderhouden, er
een wandeling mee maken,... echt zalig!

Als de dieren vrijaf hebben dan begeven wij ons naar de tuin en
de weides om er alles netjes te houden en te experimenteren met
knollen, bollen, zaden en zo veel meer. Heel af en toe was het
zelfs toegelaten dat ook onze vrienden van de boerderijklassen
op bezoek kwamen en dat vonden wij natuurlijk supertof! Bij
slecht weer zochten we dit jaar het atelier of de stallen op. Deze
werden onlangs eens grondig opgefrist met een laagje verf…net
op tijd voor de komst van Gorkie. Gorkie is een straffe kadee met
Fries bloed, weegt zo’n 600 kilo en houdt van het trekken van
paardenkoetsen. En laat koetsrijden nu net één van de projectjes zijn die dit jaar wél kon doorgaan.
#EngieSummerChallenge

welkom gorkie!

Lees verder

hoe was 2021 voor ons?

Dankzij de bijstand van vrijwilligers, onze trouwe
partners en sympathisanten konden we onze groep
dan toch een zo normaal als mogelijk jaar bieden.
Om af te sluiten melden we jullie de officiële
ontvangst van onze stedenbouwkundige vergunning. Joepie! Een bestaande loods zal in 2022
omgebouwd worden tot polyvalente ruimte met
rolstoeltoegankelijke sanitaire voorzieningen. Ook
zal er een aangepaste keuken komen zodat onze

#terugnaarnormaal
deelnemers en de kinderen van de boerderijklassen fruit en
groenten van eigen kweek kunnen verwerken. Een hele weg
dient te worden afgelegd maar dankzij de raad en daad van
enkele straffe sympathisanten én de onvoorwaardelijke steun
van onderstaande warme partners kunnen we dromen van een
boeiend 2022!
We wensen iedereen een prachtig jaareinde toe.
Team De Kanteling.

Herzele

Gavere-Rhodeland

Denderlions

Boerderij zkt steun
De Kanteling staat als niet gesubsidieerde voorziening zelf in voor
alle werkingskosten. Dit gaat van de aankoop van tuin- en
werkmateriaal tot benodigdheden voor dieren en atelierwerk.
Hierbij kunnen we jullie steun gebruiken, zeker nu De Kanteling
verbouwplannen heeft waardoor we in 2022 kunnen tegemoetkomen aan de stijgende zorgvraag.
Het geplande project ‘Buitengewone Ontmoeting’ voorziet in de
bouw van rolstoeltoegankelijke sanitaire voorzieningen en een
aangepaste keuken voor onze deelnemers en bezoekers
(boerderijklassen, stagiairs, vrijwilligers, workshops,…).
De Kanteling opende hiervoor een projectrekening bij de Koning
Boudewijnstichting die haar medewerking verleent aan het
project, waardoor giften ﬁscaal aftrekbaar zijn vanaf 40 euro
(art.145/33 WIB).

Voor een gift van bijv. 100 euro ontvangt u
een ﬁscaal attest* die u een belastingsvermindering oplevert van 40 euro, waardoor uw
werkelijke bijdrage 60 euro is.
Als jouw schouders sterk genoeg zijn, kunnen giften gestort
worden op de projectrekening van vzw Leefboerderij De
Kanteling, beheerd bij de Koning Boudewijnstichting, dit op rekening BE10 0000 0000 0404 (BIC : BPOTBEB1) van de Koning
Boudewijnstichting met vermelding 128/3152/00013
Elke gift, klein of groot, helpt ons een duurzaam project op poten
te zetten dat als doel heeft mensen met een verstandelijke
beperking een zinvolle dagbesteding aan te bieden binnen een
groen kader.

Wegens de aanhoudende coronacrisis ligt er
net als in 2020 een wetsvoorstel op tafel
waardoor ﬁscale aftrekbaarheid van giften
verhoogd kan worden van 40% naar 60%.
In afwachting van deze uitzonderlijke
maatregel geldt nog steeds het pre-corona
tarief van 40%.

BE10 0000 0000 0404
met vermelding 128/3152/00013

* Fiscaal attest ontvangt u rechtstreeks van de
Koning Boudewijnstichting in het voorjaar van 2022

maar dankzij de inzet en steun van tal van vrijwilligers en partners kunnen we sinds midden mei
terug dagbesteding aanbieden aan onze groep van
bijna dertig deelnemers.

* Regio Herzele, Houtem, Zottegem, Brakel, Lierde en G’Bergen, Erpe-Mere
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Merci aan iedereen die mee zorg helpt dragen!
In september van dit jaar mocht De Kanteling vier kaarsjes
uitblazen. Tevreden en vooral dankbaar kijken we terug op de
tal van realisaties en samenwerkingen die plaatsvonden tijdens
deze boeiende periode.

ondernemen.

We plannen dan ook de verbouwing van een bestaa
Joepie!
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Begin november gaat traditiegetrouw onze wijndegus
een jaarlijks gezellig samenzijn van een 300-tal sympa
die van wijn houden. Dit jaar gooien we het over e
boeg en bezorgen wij u een wijnoverzicht met mogel
bestellen.

Verder willen we iedereen met deze folder een hart
riem steken in deze periode. We hopen jullie weldra te
op één van onze activiteiten.
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Bestellen
door het bestelformulier aan ons terug
In 2021 staat niet alleen onze vijfde verjaardag op het programma ,
teook
bezorgen
(via
deelnemer/vrijwilliger)
of groeiend
online uw
een verbouwproject
staat in de steigers. Een
bestelling
te plaatsen
via: www.leefboerderijdekanteling.be/wijn
Scan en betaal met
aantal deelnemers
met zorgnood
in combinatie met beperkte
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Betalen via overschrijving op rekeningnummer

3
4

Payconiq by Bancontact.

BE53 7370 4564 9253 met vermelding van je familienaam,
cash bij levering of via deze QR-code (Payconiq).

Levering mag je kosteloos* verwachten binnen

de week na bestelling. Achteraf (na)bestellen is steeds
mogelijk via de website.
*Samen met je gekozen wijnen is het ook mogelijk om
appelsap en conﬁtuurtjes te laten leveren

Scan en betaal met
Payconiq by Banconta

Scannez et payez avec
Payconiq by Bancontact.

Scannez et payez av
Payconiq by Banconta

Leefboerderij De Kanteling Herzele Steunrekeni
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Saint Nicolas de Bourgeuil

12€

12,5€

Smaakvol en fruitig. Ideaal aperitief voor
elke gelegenheid.
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Champagne Bahin-Hû Brut
Bahin-Hû Mont Saint Père

4

Bahin-Hû Mont Saint Père

Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir

20,5€

Elie

24€ 23,5€
Lichte framboos en aardbeitoets in
de neus. Mooie afdronk, fruitige doch zacht
en droog.
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Château de Calassou

Webersburg Rosé

x€

ing

teunrekening

gevogelte

(gerookte) vis

wit vlees

dessert

stoofpotjes/wild

kaas

gegrild vlees

schaal- en
schelpdieren

prijs per fles

x€

prijs per fles
vanaf 6 flessen

13,75€ 13,25€

9€

Levendige en fruitige smaak van rode bessen
en rozenblaadjes met gebalanceerde toetsen
van aardbeien en exotisch fruit

Fruitige frisse wijn, koel
schenken

Eenzaamheid Vin Blanc
Eenzaamheid 2019

8

Chenin Blanc, Grenache blanc en Viognier
9€

Isis

8,5€

Eenzaamheid chenin Blanc
Eenzaamheid

100% Chenin

9

Château de Calassou
100% Chardonnay

Cuvée Saint-Georges
Clos Val Seille 2016

Viognier-Roussanne
15,5€ 15€

Fantastische wijn met aroma's van witte
perzik. Mooi afgerond dankzij 11 maand
lagering op eiken vaten.

16€

Stellenbosch

13,75€ 13,25€

9,5€

Fruitige wijn met mooie toetsen van wit
fruit.
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Webersburg Sauvignon Blanc
Sauvignon Blanc

10€

Verfrissende blend van Chenin Blanc,
Grenache blanc en Viognier. Ideaal voor
elke gelegenheid.

10

aperitief

Cabernet Sauvignon

100 % Malbec

7

rood vlees

Stellenbosch

Past bij iedere gelegenheid
9,5€

dit wijntje past ideaal bij

Champagne Bahin-Hû Rosé

Pinot Meunier, Chardonnay, Pinot Noir

5

12€

Smaakvol en fruitig. Ideaal aperitief voor
elke gelegenheid.

Mooi parelende, strogele Champagne.
Discreet aan de neus met een boeket van fris
fruit (peer). Frisse, droge smaak met een
minerale toets.

rosé

Crémant de Loire rosé

Cabernet Franc, Chardonnay, Chenin

12,5€

21€
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t
act.

Saint Nicolas de Bourgeuil
Chardonnay, Chenin
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een andere
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erug te zien

Crémant de Loire Brut

15,5€

Rijke witte wijn met accenten van honing
en witte bloemen.

frisse wijn met toetsen van passievrucht,
limoenzeste en kruisbessen

12

Sauvignon gris

Domaine des Renardières 2017
100% Sauvignon Gris
16€

15,5€

Complexe structuur en een bom van
aroma's. Toetsen van cassis en mineralen.

9,5 €/per fles
10 €/per fles bij 6 flessen

9

9,5

2022

Of met portemonnee als picto?

wit

Kan je in de onderste twee rĳen eventueel
het appelsap-verhaal verwerken?
Hierbĳ de picto's en prĳzen..

Chardonnay

13

22

Près de Gand 2018
100 % Chardonnay
15€

rood

Eenzaamheid Cuvée
Eenzaamheid 2017

15

Shiraz, Mourvèdre, Grenache Noir,
Cinsaut en Pinotage
10€

Saint Nicolas de Bourgeuil 2015

18

20

Webersburg Blend
Stellenbosch 2015

Cabernet Sauvignon-Merlot
20€

19€

Typische bordeaux-blend met subtiele
toetsen van eik en vanille.

vragen?
Sylvia Goossens
Molenstraat 51, 9550 Herzele
0468/16.05.21

11,3€

Webersburg Cabernet Sauvignon
Stellenbosch 2014

Cabernet Sauvignon
13€

12,5€

Krachtige,
donkere
wijn.
houttoets en lange afdronk.

21

Clos Val Seille 2018

Evenwichtige wijn met een subtiele toets van
cassis en bosvruchten

19

Château de Calassou
100% Malbec

9 maanden op eiken vaten gelegen, lichte
vanilletoetsen met aroma's van rode
vruchten

Côte du Rhône

11,8€

14,5€

Cahors

11,5€

Van eigen gekweekt fruit en
met veel liefde klaargemaakt in
‘De Kanteling’.
3 soorten x 200ml: 7,5€

Grenache, Mourvedre, Cinsaut

Stevige wijn met mooie toetsen van
kers en framboos.

100% Cabernet Franc Vieilles Vignes
12€

16

Eenzaamheid 2016

15€

confituren

10 euro

Eenzaamheid shiraz

9,5€

Cuvée Coquelicot

23

2,8 euro
euro
8 euro

100 % Syrah

Deze wijn vertoont lagen van zwart fruit en
verschillende kruiden in de neus. Verder een
vette structuur met frisse aciditeit en
zijdezachte tannines.

17

1

Vanl ‘De Kanteling’ appels geperst
APPEL
7,5
door de mobiele fruitpers.

Appel-Peer
appel
l 2,8€
appel-rode biet
1L3appel-braambas
Appel
5appel
l 7,5€
3L appel-rabarber 8€

14,5€

Fruitige frisse wijn, mooie aroma's
en lange afdronk

14

appelsapAppel

Mooie

20€

19€

Intense aroma's van rode bessen met een
zachte toets van donkere chocolade en
noten

Cabernet

Près de Gand 2018
Cabernet Dorsa
14,7€

14,2€

Zachte, kruidige en fruitige wijn, met
lange afdronk

info@leefboerderijdekanteling.be
www.leefboerderijdekanteling.be
facebook.com/DeKantelingHerzele

“Ze zeggen dat het
lekkere wijntjes zijn”
Andy Peelman

bestellijst wijnen
persoonlijke gegevens
Naam
Adres
E-mail
Onkostennota gewenst?

Telefoon
ja, op BTW nr

Levering
aan huis (20-23 dec.)
aan huis (28-30 dec.)
op latere datum (mogelĳk tot voorjaar 2022)
via deelnemer/vrijwilliger (naam)
Betaling
overschrijving
cash bij levering/afhaling
betalen via Payconiq

Bestelling
Nummer wijn

Aantal ﬂessen

Prijs per ﬂes

Totaal

Totaal

