VEA JONGEREN PRESENTS:
RIO D’ANVERS
12 juni 2014
In navolging van het succesvolle startevent van de VEA jongeren in 2013, organiseerde het VEA
jongerencomité op donderdag 12 juni 2014 “Rio d’Anvers” in KAVKA.

Het werd een heuse “after work party” die – gezien de start van het WK voetbal die dag – volledig in
Braziliaanse stijl werd opgetrokken. Het goede weer, al de aanwezigen , een perfecte voorbereiding en toffe
sfeer zorgden ervoor dat het VEA jongerencomité ook dit event weer met veel trots op hun palmares
kunnen zetten.
Om helemaal in Braziliaanse sferen te vertoeven werd niet enkel de zaal volledig omgetoverd maar ook
Braziliaans eten en Caipirinha’s ontbraken niet. Voor de voetbalfans
werd er zelfs de mogelijkheid geboden om de eerste match van het
WK voetbal te zien. De aanwezigen die iets minder van voetbal
houden, hadden dan weer de mogelijkheid om zich volop te laten
gaan op de muziek van enkele selectief uitgekozen DJ’s: Tommy
Milfnikka, Nonkel Guy en Turntable Dubbers.
Tijdens het event werd er ook de mogelijkheid geboden aan
de aanwezigen om in te zetten op de pronostiek. Richard
Bolte van de firma BDP International NV mag zich de trotste
winnaar noemen en ontvangt een cadeaucheque t.w.v. EURO
50 voor het Mexicaans en Braziliaans restaurant TRÓPICOS.
Enkele sfeerbeelden kan u vinden op de VEA website of op de
VEA jongeren facebook pagina.
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Met dank aan volgende sponsors die het mede mogelijk gemaakt hebben om van Rio d’Anvers een geslaagde avond te
maken:
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Contactgegevens VEA jongerencomité
VEA jongerencomité
Brouwersvliet 33 / Bus 1
2000 Antwerpen
Tel.: +32 (0)3 233 67 86
E-mail: jongeren@vea-ceb.be
Website: http://www.vea-antwerpen.be/~Jongeren.aspx
Follow us @
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