Nieuwsbrief november 2017
Zoals elke maand zijn we er weer
Met weetjes, nieuwtjes, aankondigingen en zo meer

Brunch– 5 november
De brunch is uiteraard al jaren gezellig, lekker en voor elke wil wel een hap
Doch door het grote succes werd Den Houtmeuter wat krap
Samen met de kapoenenleiding slaan we de handen in elkaar
We trekken samen met hen de brunch open in ’t Luytershof dit jaar
We verzekeren opnieuw de grootste kwaliteit
En vragen enkel van u uw aanwezigheid

Tapasavond met Salsa les Gidvers– 25 november
De Gidvers organiseren een avond vol heerlijke Spaanse hapjes
Voor zij die willen is er een les met Salsastapjes
Lekker, gezond en dansbewegingen
Komaan, laat binnenstromen die inschrijvingen

“Hola amigos,
Zaterdag 25 november is het weer zover.
Een avond vol ontspanning en lekker eten. Heel de avond kunt u genieten van een
heerlijk assortiment van tapas, typisch Spaanse drankjes en om de avond helemaal
af te maken, kunt u met uw partner een salsales volgen van een ervaren danser.
Deze les zal doorgaan van 20u00 tot 21u00 in het jogilokaal en zal 3 euro bedragen.
Om te genieten van onze fenomenabele tapas, kan u mailen naar
gidvers@scoutslint.be met daarin:
– Naam
– Hoeveel personen
– Welke tapas u wilt eten die avond (zie assortiment hieronder)
– Eventuele salsa lessen (€3/persoon)
U kan de bestellingen doorsturen tot 20/11/17.
Betalen doe je aan de kassa.
Het assortiment bevat:
Tapas:
– Patatas brava (€3)
– Lookbroodjes (€1)

– Falafel (€3)
– Humus met Turks brood (€2)
– Portie olijven (€1,50)
– Tomaat Mozarella (€2)
– Scampi in look (€4)
– Tomatenbrochetta (€4)
– Calamares (€1,50)
– Tortilla (€3)
– Chorizo in bladerdeeg met honing en feta (€5)
– Serrano ham en meloen (€3)
– Groentenplateau (€4)
Dranken:
– Sangria met vers fruit
– Wijn
– Bier
– Frisdrank
Nos gustaría darle la bienvenida!
(“Wij verwelkomen u graag” vertaald door google translate)
Spaanse groeten
De gidvers”

Quiz of kwis? – 5 november
De befaamde Veroskwis is reeds aan de tiende editie toe
Leer die wikipedia van buiten, zelfs al ben je moe
De vragen zijn opgemaakt,de jury kruipt in hun strengste vel
Er zijn nog maar enkele plaatsen vrij, wil je erbij zijn: wees snel

Nieuws over het Lokaal
De bouwaanvraag is nu echt officieel binnen
Het is nu aan de bevoegde instanties om zich er over te bezinnen
Een belangrijke stap verder, nog niet echt een revolutie
Maar we houden u op de hoogte van een verdere evolutie

Wij hopen u te mogen ontmoeten op onze activiteiten!
-Het VerosbestuurVeros, verroest…maar sterk

