
ANKER TRIPEL
Een ambachtelijk gebrouwen 

speciaalbier van hoge gisting. 
Het aroma heeft een typisch 

fenolisch gerookte toets en de 
smaak is bitter, rijk en romig. 

Met natuurzuiver water, gerstemout 
en kruidenmengsel ‘gruut’: een 
combinatie van een graansoort 

en moerasrozemarijn, laserkruid 
en laurierbes.

Dit bier is speciaal voor de 
Koninklijke Harmonie Oefening 
& Uitspanning gebrouwen door 

Brouwerij De Gouden Boom.

COLOMBARD / UGNI-BLANC
Een wijn als een frisgroen appel, 
met licht exotisch bouquet. Een witte 
blend van authentieke druiven uit het 
zuiden van Frankrijk. De Colombard 
levert een fruitige, aangename wijn 
waar de Ugni-Blanc in de blend zorgt 
voor een wijn met tonen van appel.

GRENACHE / CARIGNAN  
Een volle elegant drinkende rode 
wijn van Domaine Monplo dat ligt 
verscholen in Cruzy, een wijndorp 
in het achterland van het zuidfranse 
Béziers.  De Grenache en Carignan 
zorgen voor rondeur en zachtheid in 
de afdronk.

Beste wijn- en bierliefhebber,

Ook in 2020 heeft de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning 2 heerlijke wijnen en een speciaal bier 
geselecteerd waarvoor we u graag willen interesseren. Door de coronaperikelen is het moeilijk om huis-aan-huis 
langs te gaan maar we hopen zeker dit jaar op uw steun te mogen rekenen. Alles is nu anders maar we hopen snel 
weer muzikale optredens te mogen verzorgen bij plaatselijke activiteiten zoals serenades bij gouden huwelijken, 
de dodenherdenking, het openen van de kermis en de carnavalsconcerten.

De jaarlijkse wijnactie kent een tweeledig doel. Aan de ene kant helpt u onze muzikale vereniging door te gaan met de activiteiten waarmee 
we bezig zijn: de jeugd kennis laten maken met muziek om daarna samen met de diverse geledingen van de harmonie optredens en 
concerten te verzorgen in Laarbeek. Maar zeker zo belangrijk, u kunt zelf genieten van een lekker glas VINOU of ANKER TRIPEL.

Door het invullen van onderstaand bestelformulier kunt u uw bestelling plaatsen en doormailen aan wijnactie@oenu.nl. Ook kunt u het 
formulier afgeven aan een van de leden van onze harmonie of in de brievenbus deponeren op adres: Muziekcentrum het Anker, Pater 
Vogelstraat 39, Beek en Donk. Wij brengen de wijn en/of bier vervolgens keurig bij u thuis. Hiervoor wordt u vooraf gebeld. Betaling kan 
per overboeking.

Hartelijk dank voor uw begrip en bestelling,

Bestuur en leden van de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning

Naam: Plaats:

Adres: Telefoonnummer:

aantal verpakking prijs totaal

Wijn rood fles per fles à 75 cl. € 6,00

Wijn rood doos doos à 6 flessen € 35,00

Wijn wit fles per fles à 75 cl. € 6,00

Wijn wit doos doos à 6 flessen € 35,00

Bier Anker Tripel per fles à 75 cl. € 7,00

Mixed pakket 2 rood / 2 wit / 2 bier € 35,00 

Totaalbedrag €

🔲  Ik betaal per bank op rekeningnummer NL30 RABO 0105 9995 63 t.n.v. de Koninklijke Harmonie Oefening & Uitspanning met vermelding van 
naam, adres en bestelling.

Handtekening
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