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Beste Lionsvrienden & sympathisanten,

De wijncommissie deed opnieuw haar uiterste best om 
voor u een uitgebreid palet aan witte en rode wijnen 

te selecteren naar ieders smaak en budget. 
Professioneel advies en blindproeverijen hebben weeral 

voor een mooie heterogene selectie gezorgd.

We kijken er alweer echt naar uit u te mogen verwelkomen,  
ditmaal in de fonkelnieuwe gebouwen van Moderna Products.

Dit familiale spuitgietbedrijf is inmiddels opgeklommen tot 
de top 3 in zijn niche: plastic accessoires voor huisdieren.  

U komt toch ook?

Datum: 15 oktober 2022
Waar: Zuidkaai 35 – 8870 Izegem 

www.modernaproducts.be
Gratis toegang: 15.00u – 20.00u

AMPE GEERT  –  BONTE BART  –  BONTE TOM  –  CALLENS BOB  –  CAUWELIER FILIP  –  COPPENS ALAIN  –  COPPIN PIET  –  COSAERT BENEDICT  –  DE CUYPER 
STEVEN  –  DEBAL FRITZ  –  DECLERCK BERNARD  –  DECOOPMAN CARL  –  DEJONGHE KOEN  –  DELOBELLE JOHAN  –  DEMEY HANS  –  DESCHEPPER CARL –  

DESPIEGELAERE ERIC –  DEWULF LEOPOLD  –  DOCHY REMBERT  –  LAMBERT PIET  –  LAMBRECHT JAAK  –  MAELFAIT SYLVÈRE  –  MARRANNES KRIS –  
MEEUWS STEVEN   –   NACHTEGAELE LUC  –  NAESSENS WIM  –  PILLEN DIETER  –  POTTEAU PAUL  –  SCHRAMME GUY  –  STOFFERIS OLIVIER  –  VAN 

EECKHOUT PHILIEP – VAN HEVELE JAN  –  VANACKER POL  –  VANDERSTEENE PIETER  –  VANDEURSEN CHRISTIAN  –  VANGHELUWE WOUTER  –  
VANHAVERBEKE JEAN-PAUL  –  VERCAIGNE EMMANUEL  – VERCRUYSSE VINCENT  –  VEREECKE THIERRY  –  VERSCHOORE CHRISTOPHE  – VLEGELS FRANCIS
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Ook dit jaar bieden we weer een héél mooie selectie aan  
en dit tegen scherpe prijzen.

Kan je er niet bij zijn op 15 oktober? Geen nood, u kan bestellen via  
www.lions-izegem-webshop.be

Lukt dit niet, dan kan u ook een bestelbon bezorgen aan een Lionslid  
naar keuze die dan het nodige voor u doet.

Bestellingen kunnen vanaf vandaag tot 25 november.

Uw Lions-contact zorgt voor de thuislevering begin december!

De volledige opbrengst van deze actie is ten bate van onze sociale werking!
Wanneer u dus straks geniet van een lekker glaasje wijn, weet dan  
dat dit ten goede komt van de vele hulpbehoevenden uit onze regio!

Een dubbel goed gevoel dus!

Wij, leden van Lions Izegem danken u alvast  
en hopen u te mogen ontmoeten op onze degustatie.


