Goeie dag ! Goeie-dag ! Mbote na nge ! Mbote na yo!
Op 9 juni 2018 vieren wij de 36e vergadering - in Portugal - van de oudkolonialen uit de République Démocratique du Congo te Carvoeiro, Algarve,
Portugal, in het hotel “ Quinta do Paraiso”.
Bij voorbaat dank aan iedereen die deze boodschap verspreidt en deze
uitnodiging beantwoordt : merci mingi !

Programma :
11u : onthaal
11u30 : welkomstcocktail
13u : middagmaal
15u : muziek en animatie
17u30 : lunch/vieruurtje en DE Taart
19u : Leve het dansfeest
21u : einde van het feest en dank voor het meevieren

Prijs :

Volwassenen : 45 EUR
Kind van 0 tot 6 jaar : gratis
Kind van 6 tot 10 jaar : 25 EUR
Ouder dan 10 jaar : 45 EUR

Menu :
- Welkomstcocktail “ Bahamamama”
Dranken bij het aperitief en de maaltijden :
- Witte en rode Martini, witte en rode wijn, fruitsap, frisdrank, water,
bruiswater, koffie en thee
Voorgerechten :

- kleine garnaal-pasteitjes, mini-kroketjes met kabeljauw, gepaneerde
garnalen, hapjes met zalm, kip, en tonijn, gemengde salades en
tonijnsalades.

Hoofdgerecht :
- geroosterd varkenshaasje met sinaasappel en rijst op Portugese wijze.
- ovengebakken kabeljauw met aardappelen en gesmoorde groenten

Nagerechten :
- kokosnootgebak
- sinaasappelgebak
- taartjes van zoete aardappel

Lunch/Vieruurtje
-

pompoenroomsoep
verscheidene broodjes
fruitbrochettes en…
herdenkingsgebak !

Verblijfsuggesties :

- Mirachoro Praia hotel, Carvoeiro
www.mirachorohotels.com ( nu en tot eind januari 2018, geniet u een
korting van 15% op de kamertarieven )
- Quinta do Paraiso ( minimaal verblijf: 3 nachten )
Reservas&quinta-do-paraiso.pt

Organisatrice : Sara Fonseca Pinto Borges Teixeira
tel: (00351)963 864 197 /( 00351)933 256 83
Saraborgsteiseira@yahoo.fr

Medewerkster: CECILE NUNES
Tel. (00 351) 289 592 257/(00 351) 914 816 454
Cecile.nunes@gmail.com

Betaling :

Rekening “CAIXA GERAL DE DEPOSITO”
CGD nr 2065 007592800
NIB : 00352 065 000 075928 0010
IBAN : PT 50 00352 065 000 0759 280 010
SWIFT : CGDIPTPL
MEDEDELING : CACZ+ NAAM + AANTAL PERSONEN,
b.v CACZ+BORGES+10P= 450 EUR

Na de storting gelieve ons te bevestigen, telefonisch of per mail, dat deze
gedaan werd bij de organisatrice of bij de medewerkster en het bewijs ervan
mee te brengen op de dag van het feest.

Het boeken van plaatsen :

We zouden het erg op prijs stellen indien u uw plaatsen zou boeken voor
9/05/2018 - hoe vroeger hoe beter- en de betaling zou uitvoeren ten laatste op
1/06/2018.
Wij verwachten nieuws van u !!!
De organisatrice en de medewerkster

