VZW CHAMPAGNEFESTIVAL
Gegroeid uit de passie voor de champagne en de bijhorende capsules, de ontstane
vriendschappen tijdens de ruilbeurzen en de drive om te organiseren zijn we met vzw
champagnefestival gestart in 2009. Na 2 jaar zijn we verhuisd van Hooglede naar
Bredene. Enkele jaren later is Oostende erbij gekomen en in 2015 Nieuwpoort.
Door allerlei omstandigheden zijn we dit jaar voor de 1ste maal in Brugge.
Vorig jaar is Bredene verbroederd met Grauves, een dorp uit de champagnestreek
en dit n.a.v. onze 10de verjaardag.
Het is de bedoeling om hier ook een jaarlijks feest van te maken.
Wij zijn een vzw en schenken de opbrengsten aan een regionaal goed doel.

STANDHOUDERS CHAMPAGNE
9 champagneproducenten verwelkomen u met hun
beste cuvées, hun mooiste flessen en hun allerlaatste
creaties van champagnecapsules.
•

GUILLETTE-BREST MONTHELON

•

LOUIS DEHU VENTEUIL

HENRI DAVID HEUCQ FLEURY LA RIVIERE

•

LEJEUNE-DELOZANNE AVENAY VAL D OR

•

NERET- VELY VAUCHAMPS

•

VVE LANAUD AVIZE

•

L HUILLIER FONTETTE

•

PHILIPPE MOUTARDIER CHEZY SUR MARNE

•

MARC HENNEQUIERE AVIREY-LIGNEY

STANDHOUDERS NIET CHAMPAGNE
JUWELEN RACHELLE ROO ANTWERPEN

FOIE GRAS HANDSAEME KORTEMARK

GIN EN BIERSTAND BETSY BREDENE

STANDHOUDERS NIET CHAMPAGNE
CHAMPAGNECAPSULES STELLA 51 EPERNAY

GUSTO CATERING BREDENE

MUZIKALE OMLIJSTING
Nico Steen zal gedurende het ganse weekend voor de muzikale omlijsting zorgen.
Sfeer, meezingers, ballades, niets is hem vreemd. De positieve commentaren van
de eerste samenwerking in Bredene tijdens het champagnefestival waren zeer
lovend.

CATERING
Tijdens het ganse weekend wordt de innerlijke mens niet vergeten. Naast
uiteraard de champagnes, het lekker bier en de gin is er ook de mogelijkheid
ter plaatse te eten.
Een waaier aan kleine gerechten, tappas bordjes,oesters, kaas en fijne
vleeswaren worden tegen democratische prijzen aangeboden in de zaal.
Doorlopend open.

Bistro Weinebrugge biedt kleine gerechten aan tussen 12.00 en 15.00 en van
18.00 tot 20.00.

RUILBEURS VOOR CAPSULES
Op zaterdag van 10 tot 16u is er een ruilbeurs voor Champagnecapsules. Gezien de
beperkte ruimte is vooraf reserveren de boodschap. Een tafel kost 5 euro.
De exposanten kunnen reeds vanaf 9.30u in de zaal om hun tafel in te richten.
Bekijk onze FB pagina om op de hoogte te blijven van de nieuwste creaties.
Verschillende champagneproducenten zullen voor de eindejaarsfeesten hun flessen
afsluiten met pareltjes die in de collectie niet mogen ontbreken.

CHAMPAGNEONTBIJT
Op zondag 1 december is er de mogelijkheid te genieten van een champagneontbijt.
Het ontbijt bestaat uit 2 glazen champagne, een uitgebreid ontbijtbuffet, gratis
deelname aan de tombola. De prijs is 25.00.
Dit tvv van DE VIERTORRE uit Oostende.
De missie van De Viertorre
De Viertorre biedt integrale, laagdrempelige opvoedingsondersteuning aan kansarme
zwangere vrouwen en kansarme gezinnen met kinderen tot 6 jaar in Oostende. De
Viertorre werkt zowel preventief als ondersteunend en helpt (aanstaande) ouders in
hun opvoedingsproces.
Gezinnen kunnen op eigen initiatief langslopen bij De Viertorre of doorverwezen
worden door andere hulpinstanties. Vaak kampen de gezinnen met meervoudige
problemen
zoals:
financiële
problemen,
verslavingsproblematiek,
tienerzwangerschap, partnergeweld, enz.

CONTACT
Voorzitter : Nancy Cattrysse
Penningmeester: Martine Van Eygen
Secretaris : Gianni Vangheluwe

Maatschappelijke zetel : Ijzerstraat 24A/5 8400 Oostende

Voor meer info : nancy.cattrysse@telenet.be of kustevents@gmail.com

Met dank aan de sponsors.

