
DE WEBWINKEL VAN DE OMNIAVERKOOP VAN
BASISSCHOOL SINT-PAULUS KORTRIJK IS WEER

GEOPEND.
 

DE OMNIA-ACTIE LOOPT VAN VRIJDAG 29 OKTOBER 2021
TOT ZONDAG 14 NOVEMBER 2021.

 
U KUNT ONLINE BESTELLEN VIA WWW.SINTPAULUS.COM

 



Deze Chardonnay is gemaakt door Pierre Degroote. De wijnmaker,
Pierre Degroote, is een Belg, die sinds 1989 naar de Languedoc
(Zuid-Franse stad Carcassonne) is getrokken om er wijn te maken.
Deze Chardonnay onderging een rijping van 50% in cuves en 50%
in houten barriques gedurende 12 maanden, wat zorgt voor extra
structuur. In deze wijn primeert het witte fruit. Deze wijn heeft een
volle, fruitige en frisse, lange afdronk. Aanbevolen bij salades,
visgerechten of als aperitief. Een ideale passe-partout met een
uitstekende prijs -kwaliteitsverhouding.

De Omnia-verkoopactie loopt dit jaar van vrijdag 29 oktober tot zondag 14
november.
Met dit project leren de kinderen van het vijfde leerjaar de eerste stapjes in het
opzetten van een onderneming. De opbrengst dient 100% voor het betalen van de
uitstappen van alle kinderen in de school, zodat iedereen mee kan gaan. 

Ook dit jaar zijn er weer heel wat lekkernijen te koop die niet mis zullen staan op
de komende eindejaarsfeesten. Zo hebben we weer de keuze uit een rode, rosé of
witte wijn, een heerlijke cava, chocolade en natuurlijk onze
koekjesassortimenten! Dit jaar kiezen we opnieuw voor enkele pakketten van
Poppies  en gaan we ook weer voor een assortiment Lotuskoekjes. 

Ook blijven we olijfolie verkopen. De biofruitsappen van de Stadsboerderij
kunnen opnieuw als een mix aangekocht worden en dit jaar kunt u ook kiezen om
een bak fruitsapjes te kopen.  En helemaal nieuw is onze samenwerking met KV
Kortrijk. We verkopen enkele leuke KVK-kidsproducten en organiseren een
veiling voor een gesigneerd shirt! Lees er alles over in deze brochure!

U zult zien dat de webwinkel in een nieuw kleedje gestoken werd. U bestelt dit
jaar via www.sintpaulus.com en klikt er op de knop 'Omnia'. U geeft uw bestelling
door en betaalt online voor uw aankoop. Op het einde van de brochure kunt u
lezen hoe dit precies in het werk gaat.

En niet te vergeten, ook dit jaar krijgen de drie beste Omniaverkopers een
leuke prijs! 

TERRE DES ANGES
CHARDONNAY WIT

HOE WERKT DE OMNIA-ACTIE?

WIJNEN

PRIJS: 7 EURO PER FLES / DOOS VAN 6 FLESSEN: 35 EURO



WIJNEN

Frisse en droge Cava uit Penedès nabij Barcelona met een mooie
en fijne pareling. De cava wordt gemaakt van 3 druiven: de
Macabeo, de Xarel-lo en de Parellada. De druiven worden
handmatig geoogst in de koelst gelegen wijngaarden in Penedès,
nabij Barcelona. De wijn ondergaat, net als Champagne, een
tweede gisting in de fles. Het resultaat is een frisse en droge wijn
met een mooie en fijne pareling. Bij de eerste aroma’s ontdekt u
een frisse en goedgemaakte Cava. Boterkoekjes, appels en gist
zijn de eerste indrukken, gevolgd door rijpe appel, ananas en witte
druif. Hij heeft een vol en rond gevoel in de mond en torent boven
andere Cava’s uit. 

CAVA 
GRAN TROYA BRUT
PRIJS: 9,5 EURO PER FLES / DOOS VAN 6 FLESSEN: 55 EURO

Droge rosé wijn uit de buurt van Béziers, in het Zuiden van
Frankrijk. Gemaakt van de Syrah druif. Deze wijn is prima als
aperitief op een zomers terrasje, maar is ook de perfecte
begeleider van gerechten met wit vlees of barbecue.

TERRE DES ANGES 
ROSÉ
PRIJS: 7 EURO PER FLES / DOOS VAN 6 FLESSEN: 35 EURO

Deze Merlot heeft intense aroma’s van rood en zwart fruit (cassis)
met aangename kerstoetsen. Dit is een ronde wijn met soepele
tannines die gemakkelijk drinkt bij de dagelijkse keuken en
toegankelijk is voor elke wijnliefhebber. Deze wijn is niet gemaakt
om te bewaren maar om onmiddellijk te plezieren als glas bij de
televisie of bij licht kruidige gerechten zoals een pasta. Mag ook bij
wit vlees en gevogelte. In de zomer kan je deze wijn wat gekoeld
serveren bij een BBQ.

TERRE DES ANGES 
MERLOT - ROOD
PRIJS: 7 EURO PER FLES / DOOS VAN 6 FLESSEN: 35 EURO



KVK-ITEMS

VEILING: GESIGNEERD KIDS-SHIRT +
DUO-VIPTICKET

Dit jaar heeft Sint-Paulus een exclusieve samenwerking met KV Kortrijk. 
Als eerste KVK-school levert dit ons alleen maar voordelen op het vlak van sportieve
samenwerking en het creëren van een verbinding met de profclub van onze stad. 
We zijn dan ook fiere ambassadeurs van deze club. 
KVK steunt dit jaar onze Omnia-actie met enkele mooie kerstproducten.

In samenwerking met KV Kortrijk mogen wij dit jaar twee sjaals en een muts
aanbieden die onder elke kerstboom een leuk plekje waard zijn.

Bij aankoop van een KVK-item krijgt u als koper ook een gratis ticket voor de
familietribune voor een wedstrijd naar keuze (excl. vijf topwedstrijden) en maakt u
kans om geloot te worden als één van de winnaars van een kids-shirt!

Dankzij KV Kortrijk mogen wij dit jaar een gesigneerd kids-shirt verkopen via opbod. 
Het shirt werd door alle A-kernspelers gesigneerd en gaat naar de meestbiedende.

Wie het shirt koopt, krijgt er meteen ook een duo-vipticket bij voor een wedstrijd naar
keuze (excl. de vijf topwedstrijden). 

De opbrengst van deze veiling gaat 100% naar de Omniaverkoop.
Plaats uw bod via de OMNIA-webwinkel op www.sintpaulus.com.

Bieden kan tot zondag 14/11/21 om 18u.
 



KVK-ITEMS

SJAAL
BLAUW/ROOD

SJAAL + MUTSSJAAL + SJAAL  OF

ELKE KOPER  VAN KVK-PRODUCTEN

ONTVANGT EEN GRATIS TICKET

VOOR EEN WEDSTRIJD EN MAAKT

KANS OP EEN GRATIS KIDS-SHIRT!

SJAAL 
KERST

MUTS
100% KVK

PRIJS: 15 EURO

PRIJS: 25 EURO

KRISTOF D'HAENE IS HELAAS NIET TE KOOP VIA DE WEBSHOP.

PRIJS: 15 EURO PRIJS: 15 EURO



Las 200 Picual Olijfolie 50cl - origine Chili

Olijfolie met veel karakter. Kruidig, pittig en intens. Prachtig bij
carpaccio, pittige salades. Kan zowel warm of koud worden
gebruikt.

OLIJFOLIE 
PICUAL
PRIJS: 10 EURO

De Arbequina is een zachte olijfolie, die perfect past als aperitief
met wat brood of bij fijne visgerechten en salades. De Picual is
eerder krachtig en past perfect bij pittige salades maar ook bij
vlees- en visgerechten. Beide olijfolies kunnen zowel koud als
warm gebruikt worden.

OLIJFOLIE 
GIFTBOX ARBEQUINA +
PICUAL
PRIJS: 20 EURO

OLIJFOLIE

Las 200 Arbequina Olijfolie 50cl - origine Chili

Aangenaam fris en fruitig aroma met toetsen van amandel, groene
tomaat en vers gemaaid gras. Zeer zacht in de mond en mooie
smaaksensatie. Perfect als aperitief met wat brood, fijne
visgerechten en salades. Kan zowel koud als warm gebruikt
worden.

OLIJFOLIE 
ARBEQUINA
PRIJS: 10 EURO



Multivruchtensap
Appel-vlierbessensap
Appel- aardbeiensap
Appel- mangosap

De Stadsboerderij kiest voor de “korte keten” en brengt
producten zoveel mogelijk uit regionale biologische
landbouwproductie naar de stad.

Dit is een assortiment van vier bio-fruitsappen met telkens
1 flesje per soort in een leuke verpakking.

In de prijs is het leeggoed verrekend. Uw lege flesjes kunt u
terugbrengen naar de Stadsboerderij. 
 

BIOFRUITSAP MIX
PRIJS: 6 EURO PER PAKKET

BIOFRUITSAPPEN

Multivruchtensap
Appel-vlierbessensap
Appel-aardbeiensap
Appel-mangosap

De Stadsboerderij kiest voor de “korte keten” en brengt
producten zoveel mogelijk uit regionale biologische
landbouwproductie naar de stad.

Koop via Omnia een bak van 24 flesjes aan van volgende
soorten:

In de prijs is het leeggoed verrekend. Uw lege bakken kunt
u terugbrengen naar de Stadsboerderij. 
 

BIOFRUITSAP BAK
PRIJS: 27,5 EURO PER BAK



CHOCOLADE

Chocoladefiguurtjes in Belgische ‘Barry Callebaut’
chocolade en gevuld met een zuivere hazelnotenpraliné.
Verpakt in een pralinedoosje.

Keuze uit fondant, melkchocolade, witte chocolade.

CHOCOLADEFIGUURTJES
'ZOOTJES'
PRIJS: 10 EURO PER DOOSJE

Fijn geschilferde en gegrilde amandelnoten in
gecarameliseerde suiker, honing en melkerijboter
geplaatst op een schijfje Belgische ‘Barry Callebaut’
chocolade met fondant chocolade.

6 stuks per doosje

FLORENTINES
PRIJS: 5 EURO PER DOOSJE

Brownie met chocoladestukjes.

Verpakking: 20 individueel verpakte brownies in een
handige box (30g/stuk)

BROWNIES
'POPPIES'
PRIJS: 8 EURO PER DOOS VAN 600G



KOEKJES

Zacht gebakje geïnspireerd op een frangipanebasis
afgewerkt met amandelschilfers.

Verpakking: 4 blisters van 6 stuks

Artisanaal bladerdeeggebakje met abrikozenconfituur.
Krokant en knapperig.

Verpakking: 3 blisters van 12 stuks

Lotus koekjes zijn van uitstekende kwaliteit en worden
bereid met de beste grondstoffen.
Ze zijn zorgvuldig verpakt zoals je dit mag verwachten van
een topproduct. In het zakje kunt u een variatie aan
Lotuskoekjes vinden. 

FRANGITARTE
'POPPIES'

APRI'CO
'POPPIES'

LOTUS KOEKJESPAKKET

PRIJS: 6 EURO PER DOOS

PRIJS: 6 EURO PER DOOS

PRIJS: 8 EURO PER ZAKJE



Het bestellen van de producten gebeurt dit jaar via onze nieuwe website
www.sintpaulus.com. U surft er naar de webpagina van Omnia. 
Daar krijgt u het overzicht van alle producten. 

U kiest er de gewenste producten en in uw winkelmand kunt u de hoeveelheden
aanpassen. 

U klikt op 'winkelmand bijwerken' indien u iets gewijzigd hebt. 

Daarna klikt u op 'doorgaan naar afrekenen'. 

We vragen om uw factuurgegevens en om er ook de naam van de leerling en de
klas van de leerling op wiens naam u de bestelling plaatst te vermelden. 

Hierna krijgt een overzicht van uw bestelling en het totaalbedrag. 

Betalen kan op twee manieren:

via "kaart": dit is de kredietkaart. U geeft er uw gegevens in en betaalt meteen. 

via 'Sofort': dit is de debetkaart (uw gewone bankkaart). U wordt doorverwezen
naar de Klarna-app. U kunt de taal onderaan wijzigen indien gewenst. U kiest uw
bank en komt zo op de betaalpagina terecht. 

De bestellingen zullen afgehaald kunnen worden op woensdag 15 december in de
namiddag. Hiervan krijgt u nog een melding. We sturen u ook nog uw factuur via
e-mail na ontvangst van uw betaling. U zult opnieuw een vraag zien tot betaling
maar u dient hier niet op in te gaan. 

ALVAST BEDANKT VOOR UW STEUN! 

BESTELLEN EN BETALEN






