
Romantique
Lokal

15/02/2020

Diner voor twee

Veiling

Veiling
De veiling gaat door op zaterdag 15 februari om 22u 

in restaurant l’Epoque (Rijselstraat Menen). 

Inschrijven kan via: https://romantiquelokal.steunscoutsmenen.be/ 
Kan je er deze avond niet bij zijn, maar je zou toch graag bieden  

op een bepaald item? Dat kan via mail op veilingscoutsmenen@gmail.com 

Je plaatst je bod vóór vrijdag 14 februari 2020 om 20u op dit e-mail adres.  
Indien jouw bod het hoogste blijkt bij de veiling dan gaat het item alsnog naar jou. 

LET OP : een bod via mail is bindend!



PAKKET POCO LOCO  
(3 stuks in aanbieding)

U kunt een mix verwachten van Taco shells Assortiment kruiden 

en salsa’s: fajita, burrito, taco Jalapeño’s, Chilibeans, Dinerkids 8 

verschillende dipsausen Tortilla chips nachos Je waant je meteen in 

Mexico met zo’n mega Mexicaans pakket.

Waarde  
Per pakket € 55  
Bieden vanaf  
€ 15 per pakket

—01 CHOCOLADEWORKSHOP

Chocoladeworkshop bij Atelier Rosa. Maak zelf pralines en ga naar 

huis met een doosje vol zelfgemaakte lekkernijen. Deze workshop is 

de ideale activiteit voor chocoladeliefhebbers! In ons atelier in Menen 

leer je zelf pralines maken. Allerlei smaken en technieken komen aan 

bod. Op het einde van de workshop ga je naar huis met een voorraad 

zelfgemaakte chocolaatjes! Locatie Atelier Rosa, J. en M. Sabbestraat 46, 

8930 Menen Link voor meer info www.atelierrosa.be  

Hoe reserveren? Thomas Seynhaeve & Lies Ledure, info@atelierrosa.be 

De workshop is geschikt voor max. 10 deelnemers en kan doorgaan in 

ons atelier in Menen op zaterdagnamiddag of zondag. De datum wordt 

onderling afgesproken.

Waarde  
€ 350 (10 deelnemers) 
Bieden vanaf  
€ 175 (10 deelnemers)

—16

BOOTTOCHT OP DE LEIE VOOR 
TWEE PERSONEN MET EEN 
HAPJE EN EEN DRANKJE

Laat je heerlijk varen over de Leie, en ontdek de omgeving van de Leie 

vanuit een andere kant. Geniet van de rust met een drankje en een 

hapje aangeboden door de kapitein en zijn scheepsvrouw. Vaarttijd zal 

ongeveer 4 uur in beslag nemen. Er wordt gevaren richting Kortrijk / 

Harelbeke  

Locatie We vertrekken vanuit de haven van Menen.  

Hoe reserveren? Reserveren kan door contact op te nemen met  

Rudy Tyberghien. Tel: 0477/908555

Waarde  
€ 150 
Bieden vanaf  
€ 75

—02 BOOTTOCHT CATAMARAN

Vaar mee met kapitein Nino op een catamaranboot.

Laat je glijden over de golven en trotseer de woeste wateren met een 

groepje van 2 à 3 personen. Voor de echte durvers hang eens uit een 

trapeze. Volg goed de instructies op van de kapitein en leer de kneepjes 

van het vak als een echte matroos.

Waarde  
€ 120 
Bieden vanaf  
€ 60

—17

KOK AAN HUIS

Kok Katrien komt aan huis koken voor een groep van 6 personen. Katrien 

blijft tijdens het etentje om de gasten te verwennen (incl opdienen en 

afruimen). Menu wordt besproken in overleg met klant en Katrien. Katrien 

doet de inkopen. Organiseert u een leuke gelegenheid waarbij u uw 

gasten wilt verrassen met een top etentje! Je wilt dat een persoonlijke 

elegantie geven door met een kok aan huis te werken? Op deze manier 

kan je op een intieme manier genieten van verrassende hapjes en 

gerechten. De bediening is super verzorgd en steeds met een glimlach. 

Kostprijs ingrediënten is niet inbegrepen.  

Hoe reserveren? Katrien Bekaert: 0485/036298

Waarde  
€ 260 
Bieden vanaf  
€ 150

—03 ONTWIKKELING HUISSTIJL

Ontwikkeling van een professionele huisstijl.

Ontwerp logo & verschillende dragers (naamkaartjes - briefhoofden ...)

U ontvangt het nieuwe logo in verschillende formaten (zowel voor druk- 

als online toepassingen)

Waarde  
€ 300 
Bieden vanaf  
€ 150

—18



BABYSIT

Wil je uw kind een megaleuke avond bezorgen en zelf er even op uit. 

Dan staan jullie favoriete scoutsleidsters voor je klaar. 

Neem contact op met uw lievelingsleidster en reserveer een datum voor 

een uitstekende babysit. Elk bieden ze 2x4uur aan, in overleg met de 

betreffende persoon.

Gsm Emma 0476/914895 

Gsm Louise 0494/640137 

Gsm Chari 0476/025221

Waarde  
€ 20 per beurt van 4 uur  
Bieden vanaf  
€ 10 per beurt van 4 uur

—13 WEEKEND “SPIROU EN 
FAGNOLLE”

2 Overnachtingen voor 10 personen in een gerenoveerde 

burgemeesterswoning gelegen in een van de mooiste dorpjes van 

Wallonië en te midden van weidse velden en bossen. Het huis bestaat uit 

5 kamers en vier badkamers, een ruime zithoek en een aparte eetkamer. 

De keuken biedt alle noodzakelijk comfort om ook culinair hoogstandjes 

af te leveren. “Spirou en Fagnolle”, de ideale locatie om eens een 

weekend te onthaasten in de weidse natuur. Locatie Rue des Hospitaux 1, 

Fagnolle Link voor meer info www.spirou-en-vacances.be  

Hoe reserveren? pieterjan.durnez@azdelta.be 0477/53.91.97 

elienrosseel@hotmail.com 0468/15.98.10

Waarde  
€ 1000 (kostprijs poetsen niet inbegrepen) 
Bieden vanaf  
€ 500

—04

GRASMAAIBEURT
(2 stuks in aanbieding)

Grasmaaibeurt van 1 u door een leuke scoutser in bloot bovenlijf  

(2 stuks in aanbieding)

Ben je op reis of heb je gewoon geen zin en wens je dat uw pelouse 

proper is tegen dat je terug thuis komt, neem dan contact op met de toffe 

scoutser CJ. Hij draagt zorg ervoor alsof het zijn eigen pelouse is.

Hoe reserveren? 

Gsm Kasper-Jan: 0473 13 53 50

Waarde  
€ 150 
Bieden vanaf  
€ 75

—14 2x VERWENKOFFIE  
SACRÉES SOEURS

Een verwenkoffie met liefde gemaakt dat smaakt  

Locatie Kortrijkstraat 136 8930Menen

Link voor meer info mailto info@sacréessoeurs.be

Waarde  
€ 20 
Bieden vanaf  
€ 7,50

—05

RUGZAK
(4 stuks in aanbieding)

Mooie rugzak om naar school of sportclub te gaan.

Waarde  
€ 25 / stuk 
Bieden vanaf  
€ 10 / stuk

—15 WIJNDEGUSTATIE

Te midden van de akkers in Beselare bevindt zich wijndomein Altinus. 

Deze jonge wijngaard is het geesteskind van Renaat Vandewalle, een 

self-made wijnmaker met dertig jaar ervaring. Met deze bon laten we 

jullie meegenieten van dit heuglijk moment. Met zes personen worden 

jullie uitgenodigd om te midden van de wijnranken getuige te zijn van de 

rijke smaak van onze eerste wijn. Een hapje zal verder het smakenpallet 

verruimen. Locatie Wijndomein Altinus Vuilewaasstraat 78 8980 Beselare 

Link voor meer info www.wijngaardaltinus.be  

Hoe reserveren? pieterjan.durnez@azdelta.be 0477/539197

Waarde  
€ 90 
Bieden vanaf  
€ 45

—06



ZILVEREN JUWEEL

Zilveren juweel die de naam TOTEM kreeg, gemaakt door Katrien Lozie. 

Speciaal voor de scouts Menen creëerde Katrien Lozie een handgemaakt 

zilveren juweel (ketting) . Het juweel kreeg dan ook een bijpassende 

naam: TOTEM. Katrien volgt al 5 jaar de opleiding goudsmid en maakt 

juwelen uit zilver en goud met of zonder steen. Ze luistert eerst naar 

het verhaal van de klant en start op basis van het verhaal aan het 

persoonlijke en uniek juweel. Zo maakte ze al verschillende originele, 

met edelmetaal afgewerkte oorringen, armbanden en halskettingen voor 

haar, hem, ons en kinderen. Dit juweel is een mix van: Ervaring, passie, 

kennis, geduld, creativiteit, …

Waarde  
€ 100  
Bieden vanaf  
€ 50

—07 FIETSTOCHT DOOR RIJSEL

in de oude stad en rond de citadel, met oog voor geschiedenis, cultuur en 

natuur. De tocht duurt twee uur en je brengt je eigen fiets mee. Je kan dit 

doen met een groep van 5 personen. Ook een kleinere groep neemt de 

gids graag mee op sleeptouw. Ontdek deze Vlaamse stad en z’n groene 

long. We fietsen op het gemak en staan af en toe stil bij wat boeit, met 

speciale aandacht voor ‘la petite histoire’. Locatie ingang citadelpark, 

parking Liberté, Allée des Marronniers, 59800 Lille Hoe reserveren? 

Anaïs Isebaert / aisebaert@hotmail.com/0497 23 00 38

Waarde  
€ 60 (voor groep 5 personen) 
€ 100 ( voor 10 personen) € 120 (voor 15 personen) 
Bieden vanaf  
€ 25 (voor groep 5 personen)  
€ 45 (voor groep 10 personen) € 60 (voor groep 15 personen)

—10

VAKANTIEHUIZEN ROCHEHAUT

Verblijf voor twee nachten in één van de twee vakantiehuizen gelegen 

in Rochehaut. Het ene huis biedt plaats voor 7 personen en het andere 

biedt plaats voor 8 personen. In een meander van de Semois, in het 

gehucht Laviot, waar men vroeger de beroemde tabak van de streek 

verbouwde, liggen l’Oiseau d’eau en l’Oiseau bleu, twee vakantiehuizen 

(onder één dak) voor 8 en 7 personen. De vakantiehuizen zijn mooi en 

gezellig ingericht en bieden de nodige gezelligheid en comfort om tot 

rust te komen. Huisdieren niet toegelaten!  

Locatie l’Oiseau d’eau & l’Oiseau bleu Laviot 26 - Rochehaut (Bouillon) 

Link voor meer info https://oiseau-deau.jimdofree.com/  

Hoe reserveren? Katrien Nuytten 0478/763905

Waarde  
€ 400 (opkuis € 60 niet inbegrepen) 
Bieden vanaf  
€ 200

—08 VAKANTIEHUISJE BEA 25

Verblijf van 2 nachten in het charmante vakantiehuisje Bea 25 in de 

champagnestreek. Vakantiewoning voor max. 8 personen met het nodige 

comfort. Charmant dorpje midden in de bossen, ideaal om te wandelen 

& fietsen (mtb & racefiets). Tussen Reims en Verdun op ongeveer 1 uur 

van Epernay, hoofdstad van de champagnestreek. Op 330km van Menen. 

Locatie 25 Grande Rue Beaulieu-En-Argonne, Lorraine, France  

Link voor meer info https://www.facebook.com/pg/Bea25-

612499252171880/about/?ref=page_internal  

Hoe reserveren? Lieselotsamyn@hotmail.com of gsm 0498/699095

Waarde  
€ 250 
Bieden vanaf  
€ 125

—11

WEEKENDJE IN VOORMALIG 
BOERDERIJTJE IN DE BUURT VAN 
FLORENVILLE

Weekendje in voormalig boerderijtje uit de 19de eeuw in de buurt van 

Florenville. Er is plaats voor acht tot twaalf personen. Staat luxe niet op 

de eerste plaats, wel aan de houtstoof uitrusten na een grote wandeling 

door de velden of door de bossen? Hou je van de stilte en stoort het je 

niet dat er geen café of winkel in het kleine dorpje is? Dan is dit de ideale 

plaats voor een weekendje weg.  

Locatie 3, Grande Rue, 08370 Auflance (Ardennes)  

Hoe reserveren? Anaïs Isebaert / aisebaert@hotmail.com/0497 23 00 38

Waarde  
€ 100 voor een weekend
Bieden vanaf  
€ 50

—09 VERBLIJF MICLETTE BICYCLETTE

Deze bon geeft recht op een verblijf in een gezellige, kleine hoeve 

genaamd Miclette Bicyclette van vrijdagavond tot zondag voor een groep 

van maximum 6 personen. Ellezelles ligt midden in “Pays des Collines”, 

een prachtig natuurgebied in Wallonië. Vlakbij de Vlaamse Ardennen, 

Kluisberg, het muziekbos, La Houppe, … Wandelaars en fietsers zullen 

zich hier niet vervelen. Locatie Miclette 6 7890 Ellezelles

Hoe reserveren?  

Sofie Nuytten 0497 38 60 77 - Benjamin Verpoort 0479 75 98 77

miclettebicyclette@outlook.com

Waarde  
€ 300 voor een weekend. Opkuis niet inbegrepen.
Huisdieren niet toegelaten! 
Bieden vanaf  
€ 125

—12


