
   

Nieuwsbrief april 2017 

Zoals elke maand zijn we er weer 

Met weetjes, nieuwtjes, aankondigingen en zo meer 

 

 

 

Italiaanse Avond – 22 april 

 

Het lokaal wordt eens ingekleed zoals bij onze Italiaanse vrienden 

Maar vooral het lekkerste Italiaanse eten zal je kunnen vinden. 

Schrijf je snel in voor de allereerste Italiaanse avond 

Die zal plaatsvinden op onze Verosgrond 

  

 

 



   
Beste Verosleden en sympathisanten, 

Graag wil ik jullie langs deze weg warm maken voor onze volgende activiteit! We hebben gekozen voor een 

“Italiaanse avond”. Wie het water al in de mond voelt lopen, moet nu zeker zeer aandachtig verder lezen… 

We zullen dit jaar een overheerlijk Italiaans buffet tevoorschijn toveren in ons lokaal zodat iedereen rustig kan 

tafelen en genieten.  

Wanneer : Zaterdag 22 april 2017 

Waar :  Veroslokaal, Bouwenstraat 80 te 2547 Lint 

Uur :  Jullie zijn welkom vanaf 17.30 u. 

Wat moet je doen als je deze eerste editie niet wil missen ? 

 Je inschrijven bij Elke Van Vliet, Ijzerenwegstraat 16 te 2547 lint GSM 

0477/232713 of elke.van.vliet@telenet.be  

 Greet Claus GSM 0472/527040 of greetclaus@yahoo.com 

 Het gepaste bedrag storten voor dinsdag 17 april 2017 op volgend 

rekeningnummer: Veros BE51 4077 0048 3162 

Hopelijk mogen we deze dag veel volk verwelkomen! 

Groetjes, 

Het Verosbestuur 

Inschrijvingsstrook : 

Familie ___________________________________ schrijft in voor de Italiaanse avond met  

Volwassenen ……….. x 20 euro = …………………. Euro ( exclusief drank ) 

Kids – 6 jaar ……….. x 8 euro = …………………. Euro ( exclusief drank ) 

Kids – 14 jaar ………. X 14 euro =…………………. Euro ( exclusief drank ) 

   Totaal     = …………………. Euro 

Totaalbedrag over te schrijven op de rekening van Veros met als vermelding je familienaam + Italiaanse avond. 
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Festival van het betere Vlaamse Bier – 13 mei 

Van in de buurt doch ook van heinde en verre komen er mensen 

Om van bieren te proeven, alle smaken die je je maar kunt wensen 

We zoeken hulp voor een shiftje achter de toog, aan de afwas en in de keuken 

Snel seintje aan elke@veros.be als je helpende handen reeds beginnen jeuken 
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Verosweekend – 6 – 8 oktober 

We vonden een plaats voor het weekend, ergens diep in de Ardennen 

Een schattig, gezellig huisje, waar we elkaar nog beter zullen leren kennen 

Tezamen op weekend, activiteiten voor jong en oud 

Schrijf je snel in, voor een prachtig weekend midden in een groot woud 

(meer info op weekend@veros.be) 

 

 

 

 

 

Wij hopen u te mogen ontmoeten op onze activiteiten! 

-Het Verosbestuur- 

Veros, verroest…maar sterk 


