Taller de cocina/workshop: SPAANSE KEUKEN: koken en proeven
por/door:
Debbie Vreugde
lengua/taal:
Nederlands
día/datum:
viernes/vrijdag 29.05.2015 (05.06.2015)
hora/tijd:
18.30 >>>>> ATENCIÓN
local/locatie:
Pagnevaart 161, Oudenbosch
entrada/entree:
socios/leden:
€ 30,00
introducees:
€ 35,00

Beste leden van Las Lanzas / queridos socios de Las Lanzas:
¡Cocinar, cenar y disfrutar juntos con socios y invitados de Las Lanzas! La junta directiva les invita
participar a un taller de cocina supervisada por la señora Debbie Vreugde. Prepararemos los
ingredientes y cocinaremos quatro o cinco platos con la ayuda de Sra. Vreugde en su cocina
profesional. Despues cenaremos con vino española y terminaremos con café. Todo incluido en el
precio del taller.
Wij nodigen u uit voor een culinaire activiteit. Een kookworkshop die uiteraard geïnspireerd zal
zijn op de Spaanse keuken. U gaat zelf aan de slag om samen een vier- of vijfgangen menu te
bereiden en onder het genot Spaanse wijn gaat u vervolgens van uw eigen en andermans
creatie(s) genieten.

Kookworkshop
De kookworkshop wordt verzorgd door Debbie Vreugde. We gaan onder haar aanmoediging aan de
slag om een vier- of vijfgangen menu te bereiden.
Met natuurlijk Spaanse producten en
ingrediënten. Het wordt een ‘menu van de dag’, de keuze van de gerechten wordt beïnvloed door
wat eind mei voorhanden is. Mevrouw Vreugde zal ons de fijne kneepjes van het bereiden van de
hapjes en de gerechten bijbrengen. Daarna, dat zal omstreeks acht uur zijn, kunt u samen en
onder het genot van een goed glas Spaanse wijn van uw eigen kookkunsten genieten.
Debbie heeft haar gezellige en goed geoutilleerde kookstudio aan de Pagnevaart 161 in Oudenbosch.
Ze doet haar uitleg in het Nederlands. Er kan maximaal door 20 mensen worden deelgenomen. De
taller de cocina op 29 mei gaat zeker door. Voor wie op die avond verhinderd is, openen we de
inschrijving voor een tweede taller op vrijdag 5 juni. Deze gaat alleen door bij voldoende
deelnemers. Mocht de taller op 5 juni niet doorgaan, dan ontvangt u tijdig bericht en wordt uw
financiële bijdrage teruggestort.
Locatie: Pagnevaart 161, Oudenbosch
De Pagnevaart ligt in de zuidoosthoek van Oudenbosch. Vanaf de A58 (Breda-Roosendaal) komt u
via afslag 20 richting Sint Willibrord aan de goede kant van Oudenbosch terecht.
Let op: aanvang 18.30 uur!
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Kosten en aanmelding /

Gastos y inscriptión:

U kunt zich aanmelden met het aanmeldingsformulier. Wij maken u er op attent dat uw inschrijving
pas definitief is als het inschrijfgeld door de penningmeester is ontvangen.
De kosten zijn voor leden van Las Lanzas:
Voor niet-leden zijn de kosten:

30 euro per persoon.
35 euro per persoon.

Wilt u zich vóór vrijdag 15 mei aanmelden bij de secretaris Annemarie Jagers?
U kunt zich aanmelden via deze link naar de website van Las Lanzas:
http://www.laslanzas.nl/activiteiten/programma-volgende-bijeenkomst/taller-cocina-2015
Vul alle gevraagde gegevens daar in.
Of u stuurt een mailtje aan annemarie.jagers@planet.nl met de gegevens van onderstaand
aanmeldingsformulier.
Of u stuurt haar het formulier per post toe: Keizerstraat 25, 4811 HL Breda.
Niet vergeten om tijdig de kosten voor deelname over te maken aan de penningmeester!

TALLER DE COCINA

AANMELDING

VRIJDAG 29 mei: Ik meld me voor de taller de cocina op 29 mei aan:
Naam

……………………………………........….................................………………………….……. M/V

Aantal

……...x € 30,00 (socios)

.........x € 35,00 (invitados)

Telefoon ……………………………………. Email ……………….………………….…………………………………….
VRIJDAG 5 juni: Ik ben verhinderd op 29 mei en meld me daarom voor 5 juni aan:
Naam

……………………………………........….................................………………………….……. M/V

Aantal

……...x € 30,00 (socios)

.........x € 35,00 (invitados)

Telefoon ……………………………………. Email ……………….………………….…………………………………….

Het totaalbedrag ad. € …………………….......... dient overgemaakt te zijn VÓÓR 20 mei 2015
op ING rekeningnummer NL84INGB0002647966 te Breda t.n.v. LAS LANZAS
o.v.v. COCINA 29.05.2015 of COCINA 05.06.2015.
Uw aanmelding is definitief na ontvangst van uw betaling!

P R O G R A M MA
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11-09
09-10
15-11



11-12

2015

Deportivo
n.t.b.
Yolande Kortlever: Ambrogio Spínola
Concert in het witte kerkje Terheijden: concert Romancero
Mirjam Wesselink de Barrientos sopraan - Michael Benedik, gitaar Rodrigo de Barrientos, percussie
n.t.b.
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Mededelingen van het bestuur
Algemene ledenvergadering
Bijgaand ontvangt u ter informatie de conceptversie van het verslag van de algemene
ledenvergadering die op 13 maart jl. werd gehouden. Het verslag zal definitief worden
vastgesteld tijdens de algemene ledenvergadering in 2016.
Ledenlijst – wilt u beschikken over de mailadressen van leden van Las Lanzas?
Tijdens de ledenvergadering werd verzocht om de ledenlijst van de vereniging onder alle
leden te verspreiden, zodat mensen die dat willen contact met elkaar kunnen opnemen. Er
is echter wetgeving over de privacy, die het niet toestaat om persoonlijke gegevens zonder
toestemming te verspreiden.
Het bestuur wil daarom alleen van die leden die daar geen bezwaar tegen hebben het emailadres bekend maken. Op die manier kunnen betrokkenen contact met elkaar opnemen
en dan zelf adres- of telefoonnummergegevens met elkaar uitwisselen.
Wilt u worden toegevoegd aan deze speciale ledenlijst met mailadressen? Laat dat dan per
mail weten aan de secretaris: annemarie.jagers@planet.nl
In september sturen wij aan ieder die zich op deze manier aanmeldt de actuele
mailadressenlijst.
Deportivo: jubileum-editie 2015
De commissie Deportivo houdt ons nog even in spanning. Ze zijn bezig de laatste puntjes
op de i te zetten van het plan voor deze dag. U hoort spoedig waar Las Lanzas deze
Deportivo zal doorbrengen. Een puntje van de sluier is al opgelicht: we gaan met zijn allen
met een bus op pad!
Trudy Groen, Ankie van Leeuwen y Wil Ruiz: ¡mucho éxito!
Programma 2015/2016
Het bestuur gaat binnenkort het programma voor het komende verenigingsjaar invullen.
Hebt u een idee voor een spreker over een boeiend onderwerp dat met de Spaanse en
Latijns-Amerikaanse taal of cultuur te maken heeft? Of weet u een leuke activiteit op dit
terrein? Of kunt u zelf een dergelijk programma bieden? Neem dan contact op met de
secretaris, Annemarie Jagers, en laat uw ideeën en tips weten.
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