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et is twee decennia geleden dat de vereniging “ Les Chevaliers du XXe siècle”
dit ietwat gekke idee hadden om in het
voorjaar het “kleine broertje” van het “Wijn en
Bier Salon” te organiseren, dat nu een onmisbaar evenement is geworden.
Deze jaarlijkse bijeenkomst is georganiseerd in
het Kursaal - congrescentrum en is een onvermijdelijke afspraak geworden.
Onmisbaar voor duizenden liefhebbers van
wijn, bier en lekker eten (Duinkerkenaars, Nordisten, Belgen, Engelsen...) : u bent bijna 8 000
bezoekers om de aanwezige professionals te
ontmoeten op deze uitzonderlijke beurs.
Ook essentieel voor bijna 100 exposanten
(wijnbouwers, brouwers, producenten en ambachtslieden) die deze Duinkerkse bijeenkomst
voor niets ter wereld willen missen. Ze willen
hun regionale producten, hun exploitatie, hun
productiemethode, laten ontdekken en proeven, alsmede de geheimen van het maken en
bewaren van wijn.

• Toegangsprijs: €7 per persoon
(behalve uitnodiging).

AANGEBODEN
Zodra u de beurs
betreedt, krijgt
elke (volwassen)
bezoeker een
gezeefdrukt glas
om op de stands
te proeven!

Meer dan een evenement: EEN AFSPRAAK !

• De toegang is gratis voor
begeleide kinderen jonger dan
12 jaar. Elke bezoeker ontvangt
een elegant gezeefdrukt
proefglas.
Let op : de deuren van het
Kursaal sluiten 30 minuten
voordat de beurs sluit. Verboden
voor dieren.

OPENINGSUREN
Vrijdag 1 april 12.00u - 21.00u
Zaterdag 2 april 10.00u - 20.00u
Zondag 3 april 10.00u - 18.00u

18 000

BEZOEKERS IN 2019,

35 RIDDERS, 80 VRIJWILLIGERS,

100 EXPOSANTEN, 3 DAGEN SALON...

GRATIS VOOR U!

www.leschevaliers-dunkerque.fr

			

KOMT NAAR HET SALON
PARKINGS Er zijn verschillende
oplossingen om te parkeren nabij
het Kursaal :
- Betaald en beveiligd parkeren
(253 plaatsen, waarvan 6 gereserveerd voor personen met beperkte mobiliteit) in de ondergrondse ruimte van de
Place du Kursaal (24 uur per dag).
- Parkeerplaatsen in de buurt (place
Paul-Asseman, rue du Kursaal, rue Marcel-Sailly) en bij de Grand Large (100
plaatsen op 8 minuten lopen van het Kursaal).
Sinds september 2018 zijn
Duinkerk en het grootstedelijk gebied de hoofdstad
van het gratis vervoer voor iedereen. Ga
met de bus naar het Salon, het is eenvoudiger, gemakkelijker, ecologischer en het is
gratis! Alle informatie op www.dkbus.com
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Knip deze uitnodiging uit die u
GRATIS toegang geeft tot het Salon...

WELKOM BIJ HET DUINKERKSE SALON

R

riendelijke sfeer,
ruimte ontworpen
voor uw comfort,
kwaliteit van de producten
aangeboden door de
exposanten. U mag de
”Temps des Mets” niet
missen, georganiseerd in
het Kursaal in Duinkerke
van 1 tot 3 april !
Dank zij deze essentiële
kennersbijeenkomst
kunnen jaarlijks bijna
18 000 bezoekers de
beste wijnen van Frankrijk
ontdekken en proeven
(zonder enkele Europese
wijngaarden te vergeten)
en uitzonderlijke regionale
producten, met het
grootste respect voor de
streek van Frankrijk en van
Europa.

DIENSTEN BEDACHT EN INGERICHT ALLEEN VOOR U !

VESTIAIRE
Belast uzelf niet met mantels en
jassen. Een veilige garderobe wordt
je aangeboden door de vereniging
“L’Étoile filante”. (€1 per kledingstuk).

ONTDEK ONZE EXPOSANTEN
SPECIALITEITEN, ANIMATIES, ONTDEKKINGEN...

Terwijl u de schatten ontdekt die door onze 100
exposanten worden aangeboden, worden tal van
activiteiten en wedstrijden door onze animator
aangeboden.
Onder de exposanten bieden tien van hen
wijnen aan uit de gecertificeerde biologische
landbouw. De «Bio’s» zijn aangeduid met
een pictogram. Hun gemeenschappelijk
punt : er wordt geen enkel synthetisch
product gebruikt bij de druiventeelt waaruit ze
komen. Andere wijnbouwers (rond de dertig)
wedden op wijntoerisme en bieden bezoeken aan
hun kelders en boerderijen, lodges, campers op de
boerderij aan…
Onder de exposanten kunt u ook door de knieën
gaan voor de kaasdelicatessen die door een
tiental exposanten worden aangeboden. Net
als wijn is de oorsprongsbenaming een garantie
voor de oorsprong en het typische van een
product, de zekerheid dat het is geproduceerd
volgens de regels van de kunst, met ervaring
erkend, doorgegeven van generatie op generatie...
Aarzel niet om vragen te stellen aan uw
exposanten of onze website te raadplegen:
www.chevaliers-dunkerque.fr

IN HET SALON : MAAK U GEEN
ZORGEN OVER UW AANKOPEN!
Tijdens uw bezoek, doe uw aankopen zonder
beperking, de wijnbouwers bewaren uw dozen.
Aarzel niet om onze taxi’s (vrijwillige studenten
gekleed in een gele TAXI-t-shirt) aan de ingang
van het Salon aan te spreken wanneer u uw
bestellingen naar huis neemt. Samen met u halen
ze uw aankopen op van de stands en geven u een
pasje waarmee u met uw voertuig op het voorplein
van het Kursaal kunt rijden. Uw taxi wacht daar op
u en helpt u bij het laden van je auto...

WILT U TER PLAATSE ETEN?
Het is mogelijk om tijdens het
Salon van vrijdag tot maandag
zonder reservering te eten in
het Kursaal.
MH Réceptions verwacht u
in de zaal Jean-Bart (250
zitplaatsen), de traiteur stelt
u elke middag een buffet
voor (voorgerechten, kazen
en desserts), met een warm
gerecht aan tafel (keuze uit
3 en elke dag anders) tegen
een voorkeurstarief. De wijnen
worden verkocht tegen dezelfde
prijs als die op de stand van de
wijnmaker.

“Les Chevaliers du XXe
siècle” is een carnaval- en
filantropische vereniging
zonder winstoogmerk, opgericht in 1953. Binnen
deze vereniging, bestaande
uit vrijwillige leden, nemen
hun persoonlijke of professionele tijd, zetten hun
toewijding, hun moed en
hun kennis in om te werken
aan het succes van de evenementen georganiseerd
door de vereniging.
Geregeld door de wet van
1901, verdelen onze twee
verenigingen (De Ridders
voor het carnavalbal voor
kinderen en de Ridders van
de twintigste eeuw voor
het wijn- en biersalon in
de herfst en Le temps des

Mets in de lente) elk jaar
de vrucht van hun acties
in de vorm van donaties,
aankopen van materiaal of
uitrusting ten behoeve van
kinderen en volwassenen
met een handicap in de agglomeratie van Duinkerke.
Verschillende vestigingen
zijn in het bijzonder betrokken, zoals La Pouponnière en jongeren van het
Maritiem Ziekenhuis, de
Vereniging Vent en Poupe,
het Vancauwenberghe Instituut in Zuydcoote, het
Centre de la Dune aux Pins
in Ghyvelde, de Méridienne
in Duinkerke of de Foyer
des Salines van Saint-Polsur-Mer. We helpen ook
tal van verenigingen in

BEDANKT!

de agglomeratie die zich
meer specifiek toeleggen
op gehandicapte of kansarme kinderen (Papillons
blancs, AFEJI, Écoute ton
coeur, enz.), maar ook de
Restaurants du Coeur, de
verenigingen Louise Michel, Sedire, La Maison des
Aveugles, Les Petits Frères
des Pauvres...
Je kunt ook bijdragen aan
dit filantropische werk door
ons te bezoeken in de boetiek van de Ridders, waar
je badges, champagnecapsules, champagneglazen,
wijnschorten of Jean-Bartpins kunt kopen...

Wij danken de exposanten, partners en leveranciers voor hun vertrouwen, evenals de vrijwilligers die
meerdere dagen actief zijn. Zonder onze families en onze vrouwen die ons steunen te vergeten in onze toewijding, zodat het
feest mooi is en de filantropische actie slaagt.

Bekijk onze reportages, ontdek de uitleg op het
YouTube-kanaal van “Les Chevaliers Dunkerque”,
een apparte sfeer...

Les_Chevaliers DUNKERQUE

							 Georganiseerd door de “Chevaliers du XXe siècle”, filantropische vereniging - Gedrukt door Mordacq - Niet op de openbare weg gooien.
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