
 
 
 
 
 

CHAMPAGNE TROOST 9 
CHAPUY 

F-51190 OGER 
TRADITION BRUT 

CÔTE DES BLANCS 
 

CHAMPAGNE 22ste KUNST IN DE TROOST 
 

Troost 9 - Champagne met Capsule/Muselet & Etiket 
“Het 5de Woord” naar de ets van Kunstenaar Francis Méan. 
Het vijfde woord is volkomen vanzelfsprekend als het zegt 
“Eer uw vader en uw moeder”. 
Respect moet eindeloos zijn. Hoe dit symbolisch voorstellen? 
Hier staan twee wezens, gewild, stijf en zonder uitdrukking, 
omgeven door een eindeloos licht, symbolisch twee bakens 
in het leven voorstellend. De “hé” bovenaan, (komt overeen met 
het cijfer 5 en is de vijfde letter in het Hebreeuws alfabet.) wordt 
beschouwd als een voorbeeld van evenwichtigheid. 

 
 

De ets wordt verkocht tijdens Kunst in de Troost. 
De opbrengst van de champagne en de kunstwerken gaat 
integraal naar de restauratie van de 17de eeuwse 
basiliek en convent gebouwen. 

 
 

De champagne met capsule/muselet en etiket Troost 9 is te 
koop per minimum aankoop van 1 karton van 6 flessen van 75cl 
aan de prijs van 140 € btw inclusief en kan afgehaald worden 
elke weekdag tussen 9u en 11u en tussen 13u30 en 16u of op 
zaterdag tussen 9u en 11u. Dit kan bij de zusters 
Karmelietessen in de Trooststraat 2 te 1800 Vilvoorde. 

 
 

Sinds 1 januari 2019 draagt champagne Chapuy de 
certificering “duurzame wijnbouw zonder enige herbiciden, 
noch pesticiden”. 
Door de finesse en het subtiele van de chardonnay te binden 
aan de pinot noir en de pinot meunier, heeft deze champagne 
een uitzonderlijke soepelheid. 
Deze champagne laat zich degusteren bij elke gelegenheid. 
Degusteren op een temperatuur van 8°. 
In het donker bewaren. Beperkte oplage. 

 
 

Bestelbon zie keerzijde !"
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Bestel tijdig deze gepersonaliseerde champagne Troost 9 met beperkte oplage. 
Ook beschikbaar rode wijn Château Carignan 2019 & witte wijn Château Léon 2020. 
(jaartallen onder voorbehoud tot uitputting voorraad) 
De champagne & de wijn zijn op voorhand te betalen op BE57.0689.0514.6635 

 
Vul beide stroken in en stuur de bestelbon ondertekend naar: Vriendenkring van de Troost vzw, 
Trooststraat, 2 BE-1800 Vilvoorde, ofwel scan in en stuur de bestelbon per mail naar: 
vriendenkr.troost@belgacom.net of via onze website: www.kunstindetroost.be 
BTW: BE.536.420.886 Verantwoordelijke uitgever: Eric Meyvis. 

 
U kunt de wijn en/of champagne afhalen elke weekdag tussen 9u en 11u en tussen 13u30 en 16u 
of op zaterdag tussen 9u en 11u. Dit kan bij de zusters Karmelietessen in de Trooststraat 2 te 1800 
Vilvoorde of na telefonische afspraak. Tel: +32(0)2 251 35 40 

 
Bestelbon/ Pakbon om bij te houden: 

Naam: ............................................................................................................................................................................................ Voornaam: ................................................................. 

Bestelt ......... karton(s) Champagne Chapuy Troost 9 Tradition Brut aan €140,-/karton van 6 flessen 75 cl. 

................ karton(s) rode wijn Château Carignan 2019 aan €80,-/van 6 flessen 75 cl. 

................ karton(s) witte wijn Château Léon 2020 aan €65,-/van 6 flessen 75 cl. 
 

en betaalt € ................................................... op BE57.0689.0514.6635 Vriendenkring van de Troost met vermel- 

,ding champagne & wijn voor de Troost. 

Bestelbon/ Pakbon om op te sturen: 

Naam & voornaam: .......................................................................................................................................................................................................................................................... 

Adres: straat & nummer: ........................................................................................................................................................................................................................................... 

Postnummer: ............................................ Gemeente: .......................................................................................................................................................................................... 

E-mail  adres:  ............................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Telefoon: ................................................................................................................... Mobile Phone: .................................................................................................................... 

□ Wenst een factuur: Btw-nummer ........................................................................................ 0   aanvinken als u een factuur wenst 
 

Facturatieadres: .................................................................................................................................................................................................................................................................... 

Bestelt ......... karton(s) Champagne Chapuy Troost 9 Tradition Brut aan €140,-/karton van 6 flessen 75 cl. 

................ karton(s) rode wijn Château Carignan 2019 aan €80,-/van 6 flessen 75 cl. 

................ karton(s) witte wijn Château Léon 2020 aan €65,-/van 6 flessen 75 cl. 
 

en betaalt € ................................................... op BE57.0689.0514.6635 Vriendenkring van de Troost met vermel- 
ding champagne & wijn voor de Troost 

Handtekening, 
 

Naam: ................................................................................................................................... 

 
Datum: ................................................................................................................................ 


