
ALTIJD FUN MET 
CHAMPAGNE

VAN DIK EN DUN

U aangeboden door de Me and my Pal Tent - Belgium 
Lid van Sons of the Desert.

Sons of the Desert is een internationaal genootschap dat zich tot doel gesteld 
heeft om leven en werk van Stan Laurel en Oliver Hardy in ere te houden en 
bekend(er) te maken bij het grote publiek.

Het genootschap ontleent zijn naam aan de broederschap waartoe de komieken 
behoren in de film Sons of the Desert uit 1933. Om trouw te blijven aan het 
“woestijn” thema, wordt elke lokale afdeling een “Tent” genoemd. 

Ter gelegenheid van de 12e Europese conventie van de Sons of the Desert in Gent
biedt de Me and my Pal Tent van België opnieuw een speciale champagne aan, 
deze keer voorzien van een etiket met het logo van de conventie en dito capsule, 
volledig in kleur. Een Europese conventie wordt slechts tweejaarlijks  
georganiseerd en sinds 1993 zal dergelijke conventie pas voor de tweede keer in 
België plaatshebben wat maakt dat deze champagne-uitgave echt een uniek 
verzamelobject is. 



Er is een beperkte oplage van deze Champagne Paul Lebrun – Carte d’Or,
dus vlug bestellen is de boodschap want OP IS OP!

 
Alle Champagneflessen zijn voorzien van speciaal voor de Europese conventie

van de Sons of the Desert ontworpen etiketten en capsules.
 (zie ontwerp hierboven)

Prijs per fles: € 25,00  /  per 6 flessen: € 125,00

Bestellen kan via mail aan meandmypal@telenet.be. Bestellen en betaling van 
het volledige bedrag dient te gebeuren tegen uiterlijk 15 april 2017 op rekening:

IBAN: BE19 8804 1785 3112
BIC:    HBKABE22

Op naam van: Marc De Coninck, Ommegangstraat 30, 9420 Erpe-Mere
met vermelding van het aantal dozen/flessen.

Zodra de flessen beschikbaar zijn, zullen de bestellers persoonlijk verwittigd 
worden. Flessen/dozen zijn af te halen: 

bij Marc De Coninck, Ommegangstraat 30, 9420 Erpe-Mere, op afspraak - 
tel. 0486/62 24 06

www.meandmypal.be                                                                                                 meandmypal@telenet.be
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