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Beste vriend(in) van de Lions, beste sympathisant,
de Voorzitter en de leden van de Lions Kortenberg Hertog Jan nodi-

gen u uit op hun 

29e wijndegustatie

Zaterdag 24 oktober 2020 van 14u tot 20u
Zondag 25 oktober 2020 van 11u tot 17u

te Zaal Colomba, Wijngaardstraat 1 te Kortenberg.

Hopelijk strooit COVID-19 geen roet in het eten en kan ons jaarlijks 
fysiek degustatieweekend normaal doorgaan zoals ieder jaar. 

Indien we toch verplicht zouden worden om de fysieke degusta-
tiemogelijkheid te annuleren, dan kan u in elk geval nog steeds 

bestellen via onze uitgebreide webshop 

www.lions-kortenberg.be
waar u ook alle informatie over de wijnen vindt. 

Alleszins garanderen we dit jaar omwille van COVID-19 ook een 
levering aan huis voor klanten die binnen een straal van 15 km 

rond Kortenberg wonen.

De opbrengst van de wijnverkoop gaat integraal naar onze sociale werken waarover u 

midden in dit boekje meer informatie vindt.
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10.000 m2  

tuinplezier 

• Kamerplanten • Tuinplanten • Snijbloemen • Boomkwekerijafdeling  
• Waterplanten • Vijverproducten • Tuinmeubelen • Parasols • Riet • Potterie  
• Seizoensdecoratie • Barbecues & Plancha’s • Terraskachels & vuurkorven 

• Kunstgras • Zaden & bloembollen • Plantgoed • Kruiden • Tuinhout  
• Schaduwdoeken • Kaarsen • Bestrijdingsmiddelen & meststoffen  

• Gas • Machines en gereedschap met eigen hersteldienst 

 
Openingsuren : doorlopend open van 9u tot 18u30. Zondag open tot 13u.  

Maandag gesloten. Enkel in april, mei en juni zijn we op maandag open van 13u tot 18u30.

Tuincentrum Botanica 
Brusselsesteenweg 379  

3020 Veltem-Beisem 
Tel.: 016 48 02 60 

info@tuincentrumbotanica.be 
www.tuincentrumbotanica.be 

TUINCENTRUM

BOTANICAClaire Kurt pour Fermob

Trots op je aankopen?  
Plaats een leuke foto op of
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Beste vrienden van de Lions,

Reeds 29 jaar nu kan u via Lions Club Kortenberg Hertog Jan genieten van een zorgvuldig uitgekozen 
wijnselectie. Dit jaar niet anders: alleen het beste is goed genoeg. We hopen dan ook dat jullie massaal 
deze kwaliteitswijnen bestellen. 

Alle opbrengsten zijn bestemd voor onze sociale doelen. Deze hebben vandaag meer dan ooit onze 
steun hard nodig. Dankzij het succes van deze degustatie, hopen wij - ook in een periode waarin acti-
viteiten organiseren complexer is - om onze ondersteuning aan sociale projecten onverkort verder te 
kunnen zetten. En er zijn heel wat projecten waaronder:

• Jongerencentrum Cidar: recente aanschaf computers tijdens corona, maar voordien ook bijdragen aan 
infrastructuurwerken aan gebouwen, aanschaffen van een minibus voor het jongerenvervoer, enz.

• Malpertuus bijzondere jeugdzorg: infrastructuurwerken aan gebouwen, fietsen voor de jongeren, 
boomplantactie, hulp bij de jaarlijkse terugkomdag.

• Centrum voor Autisme: diverse acties. 
• Ontmoetingshuis Jong Dementie: ontbijtactie van Lions voor aanschaf tuinmeubelen tijdens corona.
• Kansarme jongeren Kortenberg: We organiseerden tijdens corona 2 x een online quiz en kochten 
hiermee PC's en tablets

• Het Welzijnshuis: steun door jaarlijkse kerstpakketten, door de aanschaf van petroleumkachels, 
kookdagen.

• Stichting ‘Lions Clubs International Foundation”: bijdragen aan buitenlandse problemen, recent nog 
de explosie in Libanon 

• ICC: project voor blinden en slechtzienden waar o.a. hun zomerkamp mee gesteund wordt.
• HONK : vereniging van ouders die een huis, thuis en toekomst creëert voor 12 jongeren met een 
beperking.

• School in Everberg: steun aan anti-pest-project. 
• Huiswerkklasje in Kortenberg

Daarnaast organiseren wij talrijke vormen van activiteiten zoals boomplantacties met Lions over heel 
België, steun aan tehuizen voor gehandicapten, sinterklaasgeschenken voor kansarme kinderen, steun 
aan de opleiding van blindengeleidehonden, anti-drugscampagnes voor jongeren, de bekende brille-
ninzamelacties.

In de 41 jaar dat Lions Kortenberg Hertog Jan bestaat, hebben we al bijna 700.000 € kunnen doneren 
aan sociale projecten. Daar willen we niet mee stoppen! Lions is vandaag de grootste service club ter 
wereld die in België alleen al 6 miljoen € per jaar inzamelt voor allerlei doelen. 

Lions berust enkel en alleen op vrijwilligerswerk en jullie steun, die voor ons onmisbaar is. Wij, maar 
vooral onze sociale projecten,  zijn dan ook onze sponsors heel hard dankbaar en U als wijnproever/
klant dragen we een warm hart toe en danken u nu al voor uw mooie bestelling. 

Ons motto is: WE SERVE
Daar waar er nood is, zijn er Lions.

Met vriendelijke groeten,
Met vriendelijke groeten,

Bénédict Peeters
Voorzitter 2020-2021
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Accountancy 
en Fiscaliteit 

Industrieweg 4 bus 5
3001 Leuven  –  Tel 016 35 52 16

info@atpartners.be  –  www.atpartners.be

Contacteer ons 
voor een vrijblijvende kennismaking 
en ontdek waarom A & T Partners 
ook voor uw onderneming 
een meerwaarde kan betekenen.

Beste wijnliefhebber,

Dit jaar brengen we een bijzondere editie uit van ons wijnboekje. Het is een 
bestellers editie, wat inhoudt dat het een verzameling is van de best verkochte 
wijnen van de voorbije zeven jaren. Vele klanten vroegen ons immers waarom 
we geen wijnen uit voorbije edities opnieuw aanboden. En kijk, we hebben heel 
veel wijnen uit de voorbije wijnacties opnieuw geproefd en het resultaat van 
deze selectie vindt u op de volgende bladzijden.

Ten slotte, net zoals verleden jaar hebben we in beide kleuren ook een 
prijsbrekertrofee toegekend. Dit zijn twee wijnen die prijs/kwaliteit ons 
omvergeblazen hebben en veel duurder proeven dan ze eigenlijk kosten. Zo 
krijgt u nog extra tips!

U herkent de hartedieven en de prijskrakers aan de respectieve logo's:

Wijnproeven is genieten. 

 
Geniet, beste vrienden.

Marcel Franssen
Voorzitter wijncommissie 

LIONS
PRIJSBREKER



Collalto, Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Brut 2018

Veneto, Italië glera

Deze Prosecco Millesimato geurt meteen aangenaam naar 
bloemetjes, witte perzik en peer. Ook in de smaak proef je meteen 
dat dit een top Prosecco is, totaal niet te vergelijken met wat je 
tegenwoordig in de supermarkten vindt. Delicaat, bijzonder fijn en 
zuiver wit fruit. Bovendien is deze schuimwijn een Brut, dus hoewel 
hij fruitig is, is hij toch aangenaam droog en strak waardoor hij in 
tegenstelling tot zijn minder goede broertjes nooit gaat vervelen. 

nu op dronk - hoe jonger gedronken, hoe beter, want meer frisheid

aperitief, slaatjes

€ 16,00Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken:

Druivensoort:Regio:

1

Prosecco Champagne

Paul Dangin & Fils, Carte Or Brut, Champagne 

Aube, Champagne, Frankrijk 95 % pinot noir - 5 % chardonnay

In 1947 besloot Paul Dangin in het dorp Celles-sur-Ource het werk 
van zijn vader Joseph verder te zetten en geeft zijn naam aan het 
familiedomein. Er werden over de decennia wijngaarden bijgekocht 
en aangeplant en zo telt het domein momenteel 50 hectare in de 
Côte des Bar. Vandaag de dag garanderen de 10 kleinzonen de 
continuïteit van dit Champagnehuis. 

Frisse, lichtgouden kleur. Fijne, elegante neus met discrete tonen 
van biscuit, appel en peer. In de mond zacht romig en evenwichtig. 
Zachte afdronk. Een Champagne voor alle gelegenheden.

nu op dronk - houdbaar tot 2023

aperitief, zeevruchten, fijne visgerechten zonder saus

€ 26,00Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken:

Druivensoort:Regio:
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Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

€ 9,90

aperitief, zeevruchten, visgerechten, asperges

nu op dronk - zeker houdbaar tot 2025

Verdicchio is misschien een wat minder be-
kende druif maar deze topper bewijst zijn veel-
zijdigheid: bloemen (kamille) en wit steenfruit 
in de neus, gevolgd door meer kraakvers en 
helder sappig fruit in de smaak. Deze wijn is 
zo elegant dat hij multi-inzetbaar is en nooit 
verveelt!

100 % verdicchio

Italië, de Marken

Santa Barbara, Sté 2019

€ 8,30

aperitief, zeevruchten, slaatjes, geitekaas

nu op dronk - zeker houdbaar tot 2022

Deze prachtige uitbundige sauvignon hebben 
we al meerdere keren aangeboden en hij heeft 
zich telkens bewezen als publiekslieveling. 
Heel frisse, zuivere neus vol citruszeste en 
groene kruiden. De smaak is aangenaam mi-
neraal en opnieuw heel verfrissend. Een kleine 
Sancerre!

100 % sauvignon blanc

Loire, Frankrijk

Dom. des Chézelles, Sauvignon de Touraine 2019

witte wijn

3
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Goede wijn vind
je bij een kenner
Vastgoed ook

Immo Willems
Thuis in vastgoed

WWW . IMMOWILLEMS .BE

 

LEUVENSESTEENWEG  587

3071  ERPS -KWERPS

 

02  759  96  53  -  0495  54  1 1  03

INFO@ IMMOWILLEMS .BE

MSB0083_autocenter_03.indd   1 07/05/2019   10:15

Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

Deze topper was verleden jaar onze meest 
verkochte witte wijn! In het nieuwe oogstjaar 
2019 krijgen we opnieuw een heel frisse witte 
wijn in het glas met aangename aroma's van 
litchi en citrusvruchten. De smaak is heel 
elegant en fris door de ondersteunende zuren 
en mondt uit in een ontzettend lange afdronk. 
Een topwijn uit de Loirestreek!

€ 11,00

slaatjes, pasta met kip, witte vis, geitenkaas

nu op dronk - zeker houdbaar tot 2023

70 % sauvignon, 30 % chardonnay

Loire, Frankrijk

Domaine Maison, Cheverny 2019

5
witte wijn



Regio:

Druivensoort:

Kenmerken: 

Evolutiepotentieel:

Te drinken bij:

Prijs:

Regio:

Druivensoort:

Kenmerken: 

Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

€ 19,00

aperitief, sushi, zeevruchten, visgerechten 

nu op dronk - zeker houdbaar tot 2024

100 % sauvignon blanc

Een prachtige minerale geur (natte kiezeltjes) 
met bovendien een mooie fruitvulling springt 
uit het glas. Ook de smaak is door de schil-
weking aangenaam vlezig met voldoende 
frisheid door de dartele zuren. Dit is een heel 
complexe en diepe sauvignon die duidelijk 
nog wat kan rijpen. 

Loire, Frankrijk

Bernard Reverdy, Sancerre 2018

€ 16,00

kreeft, aziatische gerechten, gevogelte

nu op dronk - zeker houdbaar tot 2025

100 % chenin

Zuid-Afrika

Bellingham, Homestead Chenin, 2018

Naast de Loire is Zuid-Afrika de place-to-be 
voor schitterende chenin blanc. Deze intense, 
fruitgekke versie werd gemaakt van oude 
wijnstokken op een bodem van schalie en 
graniet. De gisting gebeurde in oudere eiken 
tonnen waarin de wijn ook deels verder rijpte. 
Een uitbundige, rijpe neus vol kweepeer, gele 
pruimen en zelfs wat honing is de voorbode 
van een krachtige smaak met meer rijp 
boomgaardfruit. Complexe, smaakvolle wijn!!

7
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Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

Prijs:

aperitief, slaatjes, fijne visgerechten, gevo-
gelte

nu op dronk - zeker houdbaar tot 2023

grenache blanc, clairette, bourboulenc

Wat een zalige neus is dit! Heel intense 
geparfumeerde toetsen van witte bloemen 
(lelies), peer en witte perzik. Hier word je 
instant vrolijk van. Dit is witte Rhône op haar 
allerbest, en dat aan een bescheiden prijs!

Côtes-du-Rhône, Frankrijk

Delas, Saint-Esprit, Côtes-du-Rhône 2019

€ 12,00

6
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Kortenbergwww.spelier.be



Evolutiepotentieel:

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

witte wijn

Een single vineyardcuvée (de met keien 
bezaaide Piri-wijngaard) met topallures. Heel 
sensuele neus met het mooie koele kruidige 
grüner veltliner karakter met in de smaak 
sappige meloenimpressies, citrus en venkel. 
De smaakstructuur is heel sappig, levendig 
waar de zuren ook toe bijdragen. 

Te drinken bij:

Prijs: € 21,00

fijne visgerechten met saus, kreeft

nu op dronk - houdbaar tot 2025

100 % sauvignon blanc

Bij de eerste seconde grijpt deze prachtige 
Kiwi-wijn je bij het nekvel door zijn uitbundi-
ge neus vol subliem rijp citrusfruit en groene 
kruiden. Deze grote wijn is zowel verfrissend, 
evenwichtig als complex en is breed inzetbaar 
aan tafel voor bij de betere keuken.

Marlborough, Nieuw-Zeeland

Mahi, Sauvignon Blanc 2018

€ 20,00

fijne lichte visgerechten, schaaldieren

nu op dronk - houdbaar tot 2024

100 % grüner veltliner

Kremstal, Oostenrijk

Nigl, Piri, Grüner Veltliner 2017
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WARMTEPOMPEN

 3071 Erps-Kwerps www.masser.be 02/520 26 91

Adverteerder/V.U.: Beobank NV | SA, Generaal Jacqueslaan 263g, 1050 Brussel BTW BE 0401.517.147 RPR Brussel | IBAN BE77 9545 4622 6142 

Beobank Zaventem, uw financiële partner.
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Bij Beobank maken we méér tijd voor u vrij. Om naar u te luisteren, 
uw financiële vragen te beantwoorden en u met deskundig advies bij te 
staan. Olivier Vandepeute, agentschapsdirecteur Beobank Zaventem, 
en zijn team helpen u graag verder. Zij vinden voor u vast een oplossing 
op maat. Voor een adviesgesprek maakt u best een afspraak: zo hoeft u 
geen kostbare tijd te verliezen.

Vilvoordelaan 58, 1930 Zaventem 
02/300.82.20 
agentzaventem@beobank.be 

BVBA VDPMas Finance - Verbonden Agent

Welkom bij Beobank



Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Bij het proeven van de nieuwe jaargang 
waren we opnieuw weggeblazen van deze  
Califorische topchardonnay, net zoals in 
2018. Hij geurt zo aangenaam (perfécte mix 
geel fruit - hout) en proeft zo luxueus dat ons 
proefteam het unaniem eens was: deze topper 
moest opnieuw aangeboden worden! Een 
TOPPER voor bij uw feestmaaltijden!

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

witte wijn

€ 28,00

schaaldieren, fijne visgerechten, gevogelte

 minstens houdbaar tot 2023

100 % chardonnay

Wat zijn we blij dat we nog eens een top 
Bourgogne aan een betaalbare prijs kunnen 
aanbieden! Dit domein was altijd al heel goed 
maar is de laatste 10 jaar kwalitatief nog se-
rieus verbeterd. Kan naast veel duurdere 
Meursaults gezet worden. Romig geel fruit, 
kruidige eiktoetsen en mooie zuren.

Bourgogne, Frankrijk

Tollot-Beaut, Bourgogne Blanc 2018

€ 23,00

kreeft, rijke visgerechten, gevogelte

2021 - houdbaar tot 2025

100 % chardonnay

Sonoma, Californië, USA

Folie à Deux, Chardonnay 2018
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EIGEN HERSTELDIENST

TERVUURSESTEENWEG 496  •  3061 LEEFDAAL
TEL. 02/767 51 03  •  WWW.TECHNIGARDEN.BE



Waar service telt

Wij zorgen voor uw vastgoed
verkoop • verhuur • beheer

02/253 4000
www.ap-p.be

Advert 280x184-b.indd   1 04/08/2020   16:38

WWW.SHERWIN.BE
T.02 758 02 40

Bvba Kantoor-Bureau Mignolet 
regina@bureaumignolet.be

T  02 217 92 06 - M 0497 461 326 - F 02 706 52 92
Cornet de Grezstraat 19 1030 Schaarbeek

www.bureaumignolet.be

BUREAU MIGNOLET
BOEKHOUDING

Kom de nieuwe Yaris vanaf  September bewonderen in onze showrooms!Kom de nieuwe Yaris vanaf  September bewonderen in onze showrooms!

New Yaris 2020New Yaris 2020

Toyota Segers Wezemaal
Aarschotsesteenweg 224
3111 Wezemaal
Tel: 016/58.24.24
E-mail: info.wezemaal@groep-segers.be

Toyota Segers Leuven
Brusselsesteenweg 29

3020 Herent
Tel: 016/20.63.63

E-mail: info.leuven@groep-segers.be



Uw steun gaat o.a.naar deze sociale projecten

vzw Jeugdzorg 
Malpertuus

Bukenstraat 44 
1910 Buken (Kampenhout)

www.mfccombo.be

Het begeleidingscentrum voor personen met autisme ondersteunt al meer dan 
dertig jaar mensen met autisme in kleinschalige afdelingen. De organisatie is 
door de jaren gegroeid. In 2015 ondersteunde het centrum 108 cliënten.  De 
organisatie heeft sinds oktober 2016 drie vestigingen in Bonheiden, Muizen en 
Mechelen. De eerste twee zijn woonhuizen en locaties voor dagondersteuning.  In  
Mechelen, aan de Mechelsesteenweg, is de nieuwe uitvalsbasis van waaruit de 
ambulante werking gebeurt, waar de ondersteunende diensten gevestigd werden 
en waar al de administratie zich bevindt.  Het centrum zet steeds meer in op de 
ambulante of mobiele ondersteuning. 

Lions Club Kortenberg is al vele jaren een belangrijke structurele partner  van het 
centrum en droeg in 2017 nog bij tot de aankoop van een minibus voor een vlot 
vervoer van de cliënten van het centrum.

11 Malpertuus werkt binnen de Bijzondere Jeugdzorg en zorgt voor integrale begeleiding van ge-
zinnen met kinderen en jongeren tussen 6 en 18 jaar. Er zijn verschillende soorten begeleiding 
in functie van de zorgen. De begeleiding is op maat van elk gezin en wordt uitgewerkt door een 
begeleider, samen met andere jeugdhulpverleners en/of de jeugdrechter. Malpertuus begeleidt 
28 gezinnen met kinderen tussen 6 en 18 jaar in verschillende deelwerkingen.

Contrabas is de leefgroep voor kinderen tussen 6 en 12 jaar. Asap is de leefgroep voor jongeren 
tussen 12 en 18 jaar. Voor beide groepen zijn overnachtingen mogelijk. Nobel geeft jongeren 
vanaf 16 jaar kamertraining. . Daarnaast begeleidt het team van Nobel ook + 17 jarigen die zelf-
standig wonen buiten de voorziening.

Malpertuus is deel van Mfc Combo. Mfc Combo heeft 4 afdelingen: Malpertuus, Dam+, Tormmel+ 
en Surdo.

Leuvensesteenweg 212
2800 Mechelen

www.begeleidingscentrum-autisme.be
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ICC Belgium maakt deel uit van ICC International en staat voor ‘International Camp on 
Computers and Communication’. Ieder jaar heeft er een Europese bijeenkomst plaats en in de 
zomer van 2017 had dit evenement, georganiseerd voor en door jonge mensen met een visuele 
beperking, voor het eerste plaats in ons land – nl. in Leuven. Deze blinde en slechtziende 
jongeren komen uit verschillende Europese landen (en zelfs uit Japan) samen gedurende een 
10-tal dagen en volgen workshops, toegespitst op innovatieve toegankelijke technologische 
hulpmiddelen,  leren essentiële sociale vaardigheden en  krijgen een unieke kans om een 
blijvend internationaal netwerk te vromen. Op die manier vergroten ze hun zelfstandigheid en 
verhogen ze hun slaagkansen bij het aanvatten van hogere studies of bij hun eerste stappen 
op de arbeidsmarkt. 

De dynamische groep van ICC Belgium, bestaande uit zowel blinde als ziende jongeren, slaan 

Marie Christinastraat 8 
3070 Kortenberg

www.cidar.be

33

V. De Walsplein 30 
3070 Kortenberg

55 Onze samenwerking startte in de strenge winter van 2011 met de aankoop van petroleumka-
chels die het toenmalige OCMW direct ter beschikking kon stellen van een aantal gezinnen in 
nood. Nadien nam onze steun uitbreiding met het de organisatie van de ondertussen jaarlijk-
se nieuwjaarslunch voor de klanten van het Welzijnshuis. Achteraf heeft onze samenwerking 
zich verdiept via de ondersteuning van het Voedselbank project “Dolle Dinsdag”, en de “Kubus” 
huiswerkklasjes. Daarnaast financierden we ook de aankoop van “leerkoffers” om kinderen 
toe te laten spelenderwijs Nederlands te leren. 

En hier zal het zeker niet bij blijven!

De essentie van het werk van het Onthaal-, oriëntatie- en observatiecentrum Cidar bestaat erin 
een overgang mogelijk te maken van moeilijke situaties naar leefbare situaties voor de jongeren 
en hun omgeving (gezinsleden en anderen).
Cidar is niet rechtstreeks toegankelijk. Jongeren worden aangemeld via de Intersectorale Toe-
gangspoort. Het Ondersteuningscentrum Jeugdhulp en de sociale dienst bij de Jeugdrechtbank 
melden jongeren aan bij de intersectorale toegangspoort. Hulpverleners uit de eerste lijn (CAW-
JAC - CLB) kunnen aanmelden via een A -document bij de intersectorale toegangspoort
Het O.O.O.C. Cidar begeleidt jongens en meisjes van 0 tot 18 jaar, en hun gezinnen. Vanaf 12 jaar 
kunnen jongeren ook in het centrum verblijven tijdens de begeleiding. De jongeren en hun ge-
zinnen worden begeleid om tal van redenen : relationele problemen tussen ouders en kinderen 
thuis, gedragsproblemen, problemen op school, druggebruik, problemen met politie en justitie.
Lions Club Kortenberg Hertog Jan is al vele jaren een structurele sponsor van het OOOC.

al een aantal jaren vrijwillig de handen 
in mekaar om zowel nationaal als 
internationaal inclusie-bevorderende 
projecten op te zetten. Ze organiseren 
onder andere  speciale ICC dagen 
en ‘Diners in the Dark’.  Onze club 
steunt ICC sinds het prille begin en 
ondertussen wordt dit project mee 
gedragen door andere clubs uit onze 
regio, maar ook verder daarbuiten en 
zelfs buiten de grenzen. 

Tiensesteenweg 63 • 3010 Leuvenwww.iccbelgium.org
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4,9-7,5 L/100 KM - CO2: 130-170 G/KM (volgens de NEDC-norm).
Milieu-informatie [KB19/03/04]: jaguar.be. Geef voorrang aan veiligheid. Afgebeeld model uitgerust met opties.

DE AUTO WAAR ANDERE
AUTO’S JALOERS OP ZIJN.

NIEUWE JAGUAR XE

De nieuwe Jaguar XE. Onder zijn scherper gelijnde exterieur wacht u een compleet nieuwe cockpit. In het fraaie 
interieur gaan exclusieve materialen en hoge kwaliteit hand in hand met superieur comfort en verfi jning. Het intuïtieve 
infotainmentsysteem biedt optimaal bedieningsgemak. Uiteraard is er ook de Dynamic Mode, waarmee u een nog 
sportiever rijkarakter kunt kiezen. De nieuwe XE. Een Jaguar die andere auto’s jaloers maakt. 
Er is een nieuwe XE vanaf € 37.670.

Jaguar Mechelen
Antwerpsesteenweg 277, 2800 Walem (Mechelen) - T. 015/28.16.00 - www.jaguarmechelen.be 
Jaguar Leuven 
Brusselsesteenweg 57, 3020 Herent (Leuven) - T. 016/31.05.90 - www.jaguarleuven.be

HELLO EDITION VANAF € 39.990*

Met zijn verantwoorde luxe en nieuwe milde hybride motorisatie is de New Range Rover Evoque perfect voor de stad. 
Daarbovenop maakt zijn aparte, uitgepuurde stijl deze SUV tot een echte trendsetter. Ontdek nu de rijkelijk uitgeruste en 
aantrekkelijk geprijsde Hello Edition, vanaf € 39.990*.

Land Rover Mechelen 
Antwerpsesteenweg 277, 2800 Walem (Mechelen) - T. 015/28.16.00 - www.landrovermechelen.be
Land Rover Leuven 
Brusselsesteenweg 57, 3020 Herent (Leuven) - T. 016/31.05.90 - www.landroverleuven.be 

5,4-8,2 L/100 KM. CO2 : 143-185 G/KM (volgens de NEDC-norm).
Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. Getoonde wagen uitgerust met opties en/of accessoires. 
* Nettoprijs btwi geldig voor een Hello Edition 20,25MY op basis van een Range Rover Evoque S D150 Man. Beschikbaar vanaf 01/06/2019 tot en met 
31/08/2019 of tot uitputting van de voorraad.

NIEUW IN DE STAD: 
EVOQUE-SPOTTING.

NEW RANGE ROVER EVOQUE

LeuvenMechelen_Evooue+XE-148x210.indd   1 22/08/19   11:48

Lions Actie tegen Covid19

Alle clubs uit ons district hebben meegewerkt aan de nationale Lions actie tegen Covid 
19. Fondsen werden ingezameld om speciale mondmaskers en beschermende kledij aan 
te schaffen en ter beschikking te stellen van crisiscentra en woonzorgcentra waar de 
nood het hoogst was. 
Dank zij de internationale contacten van onze Lions werd deze moeilijke klus tot een 
goed einde gebracht – mede dank zij de expertise van Lions ivm internationaal transport.

66

77

HONK bouwt voor een vriendengroep van 
jongeren met een beperking een huis en 
een thuis en organiseert van daaruit zinvol-
le dagbesteding in en met de samenleving. 
Zo gaan deze vrienden en hun naasten de 

toekomst met een gerust hart tegemoet.

HONK is ontstaan vanuit een vriendengroep van 12 jongeren met een beper-
king. Marie, Ella, Simon, Lore, Sarah, Elias, Jorn, Jasper, Caline, Glen, Elien en 
Lauranne kennen elkaar van op school en van activiteiten buiten de school. 
Als vrienden versterken zij elkaar, dagen zij elkaar uit en zorgen zij voor elkaar. 
Als groep zijn ze zelfredzamer dan elk op zich. Hun vriendschap en de wens 
om samen te blijven is de bestaansreden van HONK. Door budget en zorg te 
delen, maken we ons project waar.



Micro Computer Service Center
Jouw professionele ICT Partner op vlak van

      Infrastructuur
      Cloud integratie
      Service

Brusselsesteenweg 386 B-3020 Veltem-Beisem I T. +32 16 49 99 10 I www.mcsc.be I  info@mcsc.be

 
 

  
 

 
 

 
 

  

OPEN ma-vr 8u30 - 12u30 en 13u30 - 17u30

Koop LOKAAL online 

Ontdek MCSC
• Ruim aanbod PC’s 
   en randapparatuur 

• ICT infrastructuur

• Service on-site en 
   vanop afstand

• Softwarepakketten op maat

• MCSC ontwikkelde een ERP
  helemaal op maat van de KMO 

www.mcsc.be 

Fabrikant Rolluiken & Zonwering
Fabricant Volets & Protections Solaires

w w w . g l r . b e  -  i n f o @ g l r . b e



Uw partner voor stabieler vermogensbeheer.

FSMA / ondernemingsnummer:  0678641989          www.facebook.com/FRAVERzekeringen              

Kwerpsebaan 348
3071 Erps Kwerps

Dorpelstraat 33
1910 Kampenhout

www.fraverzekeringen.be
info@fraverzekeringen.be

02/759.55.02

Regio:

Druivensoort:

Kenmerken: 

Evolutiepotentieel:

Te drinken bij:

Prijs:

rode wijn

60 % shiraz - 40 % cabernet sauvignon

Meteen trakteert deze Australiër op een gulle 
fruitige neus met kersen en bessen. Het is een 
soepele allemansvriend met ook in de smaak 
veel fruit en een aangename kruidigheid. Door 
zijn zachte tannines past hij prima bij alle 
eenvoudige dagelijkse gerechten en pasta's. 

€ 8,50

gehaktbereidingen, pasta, varkensvlees

nu op dronk maar houdbaar tot 2023

Australië

Lantana, Shiraz-Cabernet 2018

13



Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Deze wijn is onze grootste klassieker van allemaal. 
Hij is door de jaren heen zo consistent goed geweest 
dat we hem al meerdere keren hebben aangeboden. 
Na enkele jaren afwezigheid is het in 2016 opnieuw 
bingo met een sappige kersenneus en een vleugje eik. 
Een heel klassieke wijn maar o zo mooi! Herontdek 
hem nu!

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

gerechten met tomatensaus, pasta, varkensvlees, 
kip

2021 - 2025

80 % merlot - 10 % cabernet sauvignon - 10 % 
cabernet franc

Bordeaux, Frankrijk

€ 13,00

Domaine de Courteillac, Bordeaux Supérieur 2016

14

BMW Juma Leuven 
Brusselsesteenweg 72
3020 Herent 
016 49 98 70
Info.leuven@juma.net.bmw.be



Restaurant FIRENZE
Kortenberg • Leuvensesteenweg 150

02/759.65.86 • info@firenze-restaurant.be

Deze Zuid-Franse wijn wordt pas na een lange 
flesrijping op het domein aan de markt vrij-
gegeven zodat hij zijn complexiteit maximaal 
kan tonen. Misschien is hij daardoor wel zo 
uitzonderlijk homogeen over de verschillende 
jaren heen. Steeds vinden we in de neus wil-
de specerijen, vlezig donker fruit en toch een 
prachtige frisheid door zijn mooie zuren. 

Eén van de meest complexe Corbières die we 
ooit proefden!

€ 30,00

€ 13,50

gegrild rood vlees, lamsvlees, klein wild

nu op dronk - minstens houdbaar tot 2024

carignan, syrah, grenache

Corbières, Frankrijk

MAGNUM

Château de Lastours, 'Simone Descamps' Corbières 2014

Druivensoort:

Regio:

Kenmerken: 

Evolutiepotentieel:

Te drinken bij:

Prijs:

Prijs:

15

16

rode wijn

ook beschikbaar in  



Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

€ 16,20

kip, biefstuk, rosbief, truffelgerechten

nu op dronk - minstens houdbaar tot 2025

60 % cabernet s. - 40 % merlot en petit 
verdot
Het moeilijke aan jonge Bordeaux aanbieden 
is dat ze vaak nog wat jaren kelderrust moeten 
hebben eer ze op dronk zijn. Dit jaar hebben 
we heel uitzonderlijk echter een pallet kunnen 
reserveren van een prachtige Médoc die nu al 
perfect op dronk is. Een prachtige, bijzonder 
complexe neus vol tertiaire geëvolueerde geu-
ren zoals gedroogd fruit, paddestoel en grafiet. 
Ook de smaak is prachtig tot ontplooiing ge-
komen en het hout is optimaal versmolten.

Bordeaux, Frankrijk

Ch. Lamothe-Cissac, Haut-Médoc  2014
LIONS

PRIJSBREKER

17
rode wijn

Sommige wijnmakers zoals Gulfi stijgen boven 
hun regio en lokale collega's uit. Daar waar 
veel andere nero d'avola's plomp, zwaar en te 
rijp zijn, bulkt deze kanjer van de fijne rokerige 
mineraliteit. Hypercomplex, spicy én toch su-
per elegant omwille van de bloemige aroma's 
en framboostoetsen. Een grote topper die we 
graag extra in de spotlight zetten! 

Regio:

Druivensoort:

Kenmerken: 

Evolutiepotentieel:

Te drinken bij:

Prijs: € 19,00

(gegrild) rood vlees - haarwild - mediterrane 
vleeskeuken

2021 - houdbaar tot 2025

100 % nero d'avola

 Sicilië, Italië

 Gulfi, Nerojbleo 2017

18 rode wijn



Regio:

Druivensoort:

Kenmerken: 

Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

Evolutiepotentieel:

Te drinken bij:

Prijs: € 21,00

haarwild, (gegrild) rood vlees, zuiderse kruidi-
ge gerechten

2022 - tot minstens 2027

100 % syrah

Dit is het neusje van de zalm voor 
syrahliefhebbers: een prachtige kruidige neus 
met daarbovenop wat florale toetsen (lelies).  
In de smaak komt de wijn heel fris en strak 
over met mooie zuren maar hij proeft nog 
heel jong met een prachtige tanninestructuur.  
Grote bewaarwijn!

Rhône, Frankrijk

Delas, Crozes-Hermitage 2018

€ 19,50

gevogelte - gebraad - gerechten met pad-
destoelen of truffel

2022 - minstens houdbaar tot 2025

100 % pinot noir

Wedden dat u blind de herkomst van deze wijn 
verkeerd raadt? Verfijnd als een Chambolle-
Musigny uit de Bourgogne met zacht rood 
fruit, leder en aardse toetsen. Heel delicaat en 
loepzuiver, een voorbeeld van grote pinot!

Aconcagua, Chili

Clos des Fous, Subsollum Pinot Noir 2016

19

20

rode wijn

MYWAY.BE/KORTENBERG

Leuvensesteenweg 679
3071 Kortenberg



Kenmerken: 

Druivensoort:

Regio:

Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

Regio:

Druivensoort:

Kenmerken: 

Prijs:

Te drinken bij:

Evolutiepotentieel:

€ 25,00

krachtige vleesgerechten - lam - pelswild

2022 - minstens houdbaar tot 2035

60 % cabernet sauvignon - 40 % merlot

Krachtige wijn waarin de eiktoetsen nu nog 
wat domineren maar waarin het zwarte 
fruit en aroma's van grafiet, leder en kruiden 
al mooi komen piepen. Diepe, complexe 
smaak met cederhout en cassis die uitdeint 
in een heel lange afdronk. Een grote  
Bordeaux voor de kelder!

Pessac-Léognan, Bordeaux

Ch. Mancèdre 2018, Pessac-Léognan

€ 22,00

vleesgerechten met tomaten(saus), rosbief, 
biefstuk, gegrild vlees

2021 - minstens houdbaar tot 2030

90 % sangiovese - 10 % canaiolo en colorino

Zie hier één van de allerbeste Chianti Clas-
sico's die zelfs nóg beter gaat worden de 
komende 10 jaar. Deze topper barst van het 
donkere fruit, heeft een intense mineraliteit en 
baadt in aroma's van luxueus leder. Heel com-
plex, meerlagig en met een ontzettend lange 
afdronk. Parel voor de kelder!

Toscane, Italië

Rocca di Montegrossi, Chianti Classico 2018

21

22

rode wijn



gin

Dit jaar bieden wij u ook twee schit-

terende gins aan die wij zelf op basis 

van grondig proeven en vergelijken 

hebben samengesteld.

40,00 €

ginDe ene ('lemon') is met veel citrusvruchten gemaakt en dus gekenmerkt door limoen en pompelmoes terwijl de andere ('spicy') met meer botanicals (kruiden) is gemaakt en wat pittiger, kruidiger is.

SPICY&
allebei zelfde prijs

LEMON



Dierenartsenpraktijk Akuut
Leuvensesteenweg 469

3070 Kortenberg
02/751.62.60
0475/581.563

--------------------------------
Grote daalstraat 30

1930 Zaventem
02/721.06.10

info@akuut.be
www.akuut.be

“Gezondheid van het dier 
en bereikbaarheid 

staan voor ons 
op de eerste plaats”

Vrij spreekuur (enkel voor Kortenberg):
Van maandag tem vrijdag van 18 tot 19u,
Zaterdag van 11 tot 12u.

Op afspraak (voor Kortenberg en Zaventem) :
Telefonisch te maken
Elke werkdag mogelijk, bij uw dierenarts naar keuze
Zowel voor een consultatie in de praktijk als een huisbezoek

Elke dag 24/24  
bereikbaar voor 

dringende 
gevallen



Praktische informatie over de wijnverkoop

Plaats proeverij
Gemeenschapscentrum Colomba, Wijngaardstraat 1 te Kortenberg

Data proeverij  zaterdag 24 okt. 2020 van 14u tot 20u 
    zondag 25 okt. 2020 van 11u tot 17u

Online bestellen kan ook op www.lions-kortenberg.be !

Distributie 
ofwel haalt u de wijn zelf af bij FEBELCO (Jean Baptist Vinkstraat 
3 te Kortenberg) op zaterdag 21 november 2020 tussen 9u en 
14u.

ofwel kiest u voor gratis levering aan huis (enkel voor klanten 
binnen een straal van 15 km rond Kortenberg) in de dagen na 21 
november en na telefonische afspraak



wijnnr. aantal kleur wijnnaam € inc. € totaal

1 bubbel Prosecco, Collalto Brut 2018, Italië 16,00

2 bubbel Champagne, Paul Dangin, Brut, Frankrijk 26,00

3 wit Dom. des Chézelles, Sauvignon Touraine 2019, Frankrijk 8,30

4 wit Santa Barbara, Sté verdicchio 2019, Italië 9,90

5 wit Domaine Maison, Cheverny 'Passion' 2018, Frankrijk 11,00

6 wit Delas, Côtes-du-Rhône 2019, Frankrijk 12,00

7 wit Bellingham, Homestead chenin blanc 2018, Zuid-Afrika 16,00

8 wit Bernard Reverdy, Sancerre 2019, Frankrijk 19,00

9 wit Nigl, Piri Grüner Veltliner 2017, Oostenrijk 20,00

10 wit Mahi, Sauvignon blanc 2018, Nieuw-Zeeland 21,00

11 wit Folie à Deux, Chardonnay, Sonoma 2018, USA 23,00

12 wit Tollot-Beaut, Bourgogne Blanc 2018, Frankrijk 28,00

13 rood Lantana, Shiraz-Cabernet 2018, Australië 8,50

14 rood Dom. de Courteillac 2016, Bordeaux Supérieur, Frankrijk 13,00

15 rood Ch. de Lastours 2015, Corbières, Frankrijk 13,50

16 rood Ch. de Lastours 2015, Corbières      MAGNUM 30,00

17 rood Ch. Lamothe-Cissac 2014, Haut-Médoc, Frankrijk 16,20

18 rood Gulfi, Nerojbleo 2017, Sicilië, Italië 19,00

19 rood Clos des Fous, Subsollum Pinot Noir 2016, Chili 19,50

20 rood Delas, Crozes-Hermitage 2018, Frankrijk 21,00

21 rood Rocca di Montegrossi, Chianti Classico 2018, Italië 22,00

22 rood Ch. Mancèdre 2018, Pessac-Léognan, Frankrijk 25,00

23 gin Hertog Jan   LEMON 40,00

24 gin Hertog Jan   SPICY 40,00

Totaalprijs:

Naam:     
 

Straat + nr.:

Gemeente: 

Telefoon:

BTW-nummer: 

E-mail: 

Aarschot
Leuvensesteenweg 354
016 56 29 82

KBO 0435114977 - Verbonden agent KBC Verzekeringen NV

Holsbeek
Leuvensebaan 141
016 44 45 09

Langdorp
Gijmelsesteenweg 278 A
016 57 05 05

Averbode
Westelsebaan 210
013 78 15 21

kantoor.hendrickx@verz.kbc.be




