Nieuwsbrief september 2015
Beste leden
De maand september is intussen halfweg, het zonnige en
warme weer blijft soms wat achterwege en de dagen korten snel, dit betekent dat het seizoen 2015 stilaan op zijn
einde begint te lopen.
De eindeseizoensactiviteiten staan weer voor de deur. Beginnend met onze 2de Builders Classic, nu komende zondag. En over een tweetal weken kennen we de nieuwe
kampioen. Deze kampioen en andere laureaten worden
gehuldigd tijdens ons jaarlijks afsluitend etentje. Het souper en kampioenhulde gaat door op zaterdag 10 oktober
in ‘t Galerietje in Waarmaarde. Het aperitief wordt vooraf
geschonken in ons lokaal.
De week daarop is er op zaterdag 17 oktober onze 8ste
quiz in Spikkerelle Avelgem. De inschrijvingen lopen ondertussen aardig binnen en zullen terug een goed gevulde
zaal opleveren.
Bij deze willen wij jullie en jullie partner alvast uitnodigen
voor deze activiteiten. Hopelijk tot één van dezer dagen.
Het WTC bestuur.
Souper
Zaterdag 10 oktober 2015
19u in ‘t Geheim voor het aperitief
20u in ‘t Galerietje voor het diner
Inschrijven tot 7 oktober:
Bij Alain, telefonisch (0475/22 57 37),
per mail (alain@wtc-olympia.be) of via de website.
Betaling:
Aan Alain cash of via overschrijving (tot 6/10) op rekening van
WTC Olympia—BE69 8508 4915 5778
Dranken na het eten, tot 2u, worden aangeboden door WTC
Olympia dankzij de pot van de zondagochtenddrinks.
Kostprijs: €35 / persoon

Menu in bijlage

‘t Geheim
Oudenaardsesteenweg
Waarmaarde

27/09:
04/10:
10/10:
17/10:

Slakkenkoers + kampioentrekking
Ideale Toerist
Souper
8ste quiz van WTC Olympia—Spikkerelle 20u

Meer actuele info: www.wtc-olympia.be

WTC Olympia, souper 10 oktober 2015
MENU
Cava met hapjes
***
Slaatje met gegrilde zeebarbeel,
vinaigrette van tuinkruiden
***
Varkenshaasje ‘en croute’, gefarceerd met champignons,
jus van zomertruffel
***
Huisbereide chocolademousse, vanille ijs en advokaat
***
Koffie met versnaperingen
***
Wijnen en waters inbegrepen

***
***********
Dranken na het eten aangeboden door WTC Olympia tot
2uur

