Relatiegeschenken
van Pallieter

Pallieter dichtbij het
gezin en het zieke kind

Doelstelling
Een bijdrage leveren aan de palliatieve zorg voor ernstig,
ongeneeslijk dan wel chronisch zieke en gehandicapte
kinderen tot 16 jaar in Nederland. Dit alles via het werven
van fondsen (die volledig ten goede komen aan de

“Als u deze folder leest, dan zult u misschien denken

doelgroep van Pallieter).

‘Alweer zo’n stichting voor goede doelen!’
Waarschijnlijk krijgt u dagelijks verzoeken om

Lopende en nieuwe projecten zijn de Sprookjesdagen,

instellingen te steunen en draagt u al de nodige

de samenwerking met Villa Pardoes en het ondersteunen

steentjes bij. Maar mag ik toch uw aandacht vragen

van tal van andere projecten die zorgen voor meer

voor onze stichting? De naam van de stichting is

kwaliteit van leven voor gezinnen met ernstig zieke en

ontleend aan een boek van Felix Timmermans over

gehandicapte kinderen.

Pallieter, een ware levensgenieter. Men kan ook
‘pallieteren’, zorgeloos en uitbundig genietend in de

“Het bestuur en ik vragen aan u om met ons mee te

natuur rondwandelen. Is dit niet de stille wens van

doen. Wij hebben uw steun hard nodig om ernstig

een ieder?”

zieke kinderen te zien lachen. Sinds de oprichting van
de stichting hebben diverse bedrijven zich al bereid
verklaard ons incidenteel of jaarlijks te steunen. Zo ook
organisaties uit de sportwereld. Onze directe manier
van werken, spreekt gelukkig veel mensen aan.
Mogen wij ook op uw steun rekenen?”

Namens de Stichting Pallieter,
Rein Lander, PR/Fondsenwerving

Prijzen in dit boekje voor 2016. Voor meer informatie neem contact op met Rein Lander 06-10 65 59 99

2009 Cabernet Sauvigon

2013 Chardonnay

2011 Shiraz

2013 Viognier

Private Selection • 0,75cl • 13,50 Vol.

Private Selection • 0,75cl • 13,50 Vol.

Private Selection • 0,75cl • 13,50 Vol.

Private Selection • 0,75cl • 13,50 Vol.

Een wijn met een mooie
robijnrode kleur, vol aroma’s
van zwarte bessen, cassis en
vanille die aangevuld worden
met een fruitig, droog, soepel
maar stevig mondgevoel met
een lange afdronk.

Westpoort 25 - 2070 Zwijndrecht
info@zonneweelde-wines.com

Lichte strogele kleur. Aroma’s
van ananas en citrusaroma’s
worden aangevuld met perzik,
vanille en karamel. Het hout
in de neus komt terug op het
palet en wordt meegenomen in
de lang aanhoudende finale.
Lekker bij gegrilde visgerechten
zoals scampi’s en tonijn, maar
ook bij gevogelte.

Deze topwijnen van Zonneweelde Vineyards worden
beperkt gemaakt en komen van de beste kavels in de
wijngaard. De druiven worden met de hand geplukt en
geselecteerd. Voor keldermeester Pieter Carstens en zijn
team is Zonneweelde een grote uitdaging en de trots van de
Breedekloof vallei.

Deze wijn heeft een paarsrode kleur. In de neus rokerig
met peperaroma’s. Een royaal
palet met kruidige en fruitige
ondertonen, waarbij het
eikenhout mooi in balans is
met fruit.

Zonneweelde wijn:
kistje met een fles rode en witte wijn

Mooie heldere lichtgroene
kleur. Deze wijn heeft een fris
en fruitig palet. Rijke aroma’s
van perzik, abrikoos en tropisch
fruit worden afgewisseld met
citroen en bloemen in de neus
en op het palet. Een volle wijn
met aanhoudende romige
houttoetsen in de afdronk.
Heerlijk bij rijke visgerechten,
schelp- en schaaldieren en wit
vlees.

€ 26,00

€ 9,95
€ 11,50

chocolade letters

€ 7,95
per stuk

Roomboterletter

Letter naar keuze. Puur, melk of wit. Decoratie van chocolade of noten
Kerstkrans

Chocolaterie Puur Creatie
Koperwiek 18
2903 AE Capelle aan den IJssel

Er zijn veel mogelijkheden om uw relaties of personeelsleden
te verrassen met chocolade en bonbons. Zo is het bijvoorbeeld
mogelijk om bonbons te maken met het logo van uw bedrijf er
op. Ook is het mogelijk om foto’s af te drukken op chocolade,
bijvoorbeeld bij de opening van uw bedrijf. Wij overleggen
graag met u, om uw wensen creatief vorm te geven.
Wij steunen Pallieter omdat wij uit ervaring weten, dat ondersteuning van kinderen en ouders, zeker in een fase waarin het
heel moeilijk is, heel erg belangrijk is.

Banketbakkkerij Stam is al jaren een begrip in Capelle aan den IJssel
aan de Bermweg 192 zoals Pallieter een begrip is voor zieke kinderen
en familie.
Wij dragen Pallieter een warm hart toe.

Ze bestaan: swingende kinderliedjes die ook voor
volwassenen leuk blijven om te luisteren. Waarom?
Daarom! is een tijdloze jazzplaat van MrLuca die
leuk is voor kinderen - én de ouders!
Ziehier elf verrassende jazzliedjes met gekke
teksten van de jonge vaders van MrLuca in hun
kenmerkende, frisse stijl. Vraag jij je ook wel eens
af wie er al jaren onder je bed wonen? En waarom
eet er eigenlijk niemand dropjes op zijn brood?

€ 10,00

Zing en swing maar lekker mee. Prikkel al jullie
zintuigen met dit feestelijke kinderboek vol
fantasierijke tekeningen, gemaakt door Wouter
Tulp.
Veel plezier samen met de belevenissen van de
kleine Luca in dit jazzavontuur!

“Roberto de Lujo is een pseudoniem van een nieuwe componist, die geen noten kan lezen of
schrijven en geen enkel instrument op een virtuoze manier speelt. Zijn goede muziek gehoor en
gevoel compenseren veel. Hij is werkzaam o.m. in de muziekindustrie als executive producer en
studio eigenaar en als zodanig kent hij vele goede musici persoonlijk. Zij hebben maar al te graag
mee geholpen aan deze productie, waarvan de totale opbrengst naar de zorg voor kinderen gaat,
in dit geval de Stichting Pallieter. Dit heeft onder meer te maken met het feit dat de zoon van de
componist op jonge leeftijd een lange strijd tegen kanker met goed gevolg heeft gevoerd.
Veel luisterplezier!”

€ 19,95
Auteur: MrLuca
Uitgever: Stichting Jazz voor 0 tot 99
Nederlands
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Pluche poppen Saskia en Pallieter

Stichting Pallieter heeft van haar Angels 2 knuffels van ca. 40 cm groot,
genaamd Pallieter en Saskia.
De poppen zijn geheel van pluche en eventueel wasbaar.

€ 19,95
per stuk

€ 35,00
per stel
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