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uw persoonlijke horoscoop
Bij de voorbereiding van deze nieuwsbrief leerde ik zowel
onze klassieke dierenriem als de Chinese horoscoop beter
kennen. Het onderwerp intrigeerde me en hoe meer ik me
verdiepte in astrologie en waarzeggerij, hoe intenser ik begon
te geloven in hogere machten.
Na veel zoeken kwam ik in contact met Valerie Leblanc, een
hoogst betrouwbare en geloofwaardige astrologe. Zij is de
eerste binnen haar vakgebied die door haar
hoogtechnologische aanpak een persoonlijke horoscoop kan
opmaken aan de hand van een e-mailadres.
Ziehier uw unieke horoscoop :
U ben een enthousiast iemand met een bovengemiddelde
intelligentie. U houdt van het goede leven en hebt een
sympathieke uitstraling. U hebt veel vrienden, die u graag
verwent en u laat geen gelegenheid voorbij gaan om de
mensen die u liefhebt een cadeautje te geven. U spaart
kosten noch moeite om uw geliefden in de watten te leggen en
u hebt een neus voor goede adressen.
Als u zich herkent in bovenstaande beschrijving, wip dan
zeker snel binnen bij Huis Verloo en vertel het ons terwijl u
zich laat verleiden door een "Monkey" of een "Woodwick".

Bezoek ons op Facebook

Veel leesplezier!
Frank en het Verloo-team

The Year of the Monkey
Op 8 februari begint volgens de Chinese dierenriem het jaar van de
Aap. Apen zijn de genieën van het dierenrijk. Ze leven in groep, zijn
intelligent en geestig. Ze zijn vindingrijk, houden van uitdagingen,
zijn erg flexibel en kunnen zich uit situaties redden door gevlei en
strategisch manoeuvreren.
Laat ons samen met de 1.2 miljard Chinezen dit jaar feestelijk inzetten en genieten van een bijzondere
Davidoff sigaar, The Year of the Monkey. Van deze exclusieve sigaar werden slechts 8500 bamboehouten kisten gemaakt.
Om dit absolute meesterwerk te kunnen creëren bracht men toptabakken uit 5 verschillende landen
samen : Ecuador voor het dekblad, Mexico voor het omblad en Nicaragua, Dominicaanse Republiek en
Peru voor het binnengoed.
De combinatie van al deze exclusieve tabakken geeft deze gelimmiteerde sigaar een onovertroffen
complexiteit.
Geef je rokersbestaan een boost : begin het jaar van de Aap met een Davidoff "Year of the Monkey".

€ 38.00
TERUG NAAR BOVEN

Woodwick
In deze heerlijke Valentijnsperiode willen we ons ook eens van onze
gevoelige kant laten zien. Wat is gezelliger in een woonkamer dan
een sfeervolle geurkaars ? Om u te helpen uw geliefde te verleiden,
kan u vanaf nu de mooie WoodWick kaarsen ook bij Huis Verloo
krijgen.
In 1990 startte de WoodWick Company in Virginia vlakbij de prachtige
Blue Ridge Mountains met het artisanaal vervaardigen van kaarsen,
die unieke huisparfums verspreiden. Zij creeërden de eerste kaars ter
wereld, die voorzien is van een houten lont, die het aangenaam,
rustgevend geluid van een knapperend houtvuur voortbrengt.
WoodWick combineert traditie met vakmanschap en de modernste technieken. Er wordt uitsluitend
soyawas van de hoogste kwaliteit gebruikt.
Deze kaarsen zijn verkrijgbaar in 4 formaten (Medium € 19.95, Reserve € 22.95, Large en Elipse €
29.95) en in vele diepe kleuren en heerlijke geuren. Elke kaars is gepresenteerd in een elegant glazen
pot(je) met een houten deksel, dat perfect afsluit zodat de geur bewaard blijft, wanneer ze niet brandt.
TERUG NAAR BOVEN

Forest Dry Gin "Valentine"
Zondag 14 februari vieren we Sint Valentijnsdag, zoals u uiteraard
weet.
Waarom eens niet samen met je geliefde genieten van een echte
"Valentijns-gin" ? Het is een creatie van Jurgen Lijcops, topsommelier
en eigenaar van het sterrenrestaurant, The Glorious in Antwerpen.
Voor de creatie van deze bijzondere gin gebruikt hij 15
lustopwekkende kruiden, vlierbloesem, bosaardbeien en
rozenblaadjes. Alle kruiden worden biologisch gekweekt en geoogst
op de eigen boerderij en worden gemacereerd en vervolgens
gedistilleerd.
De uiterst creatieve combinatie van kruiden geeft deze gin een subtiel parfum met florale boventonen
en een stevig kruidige basis.
Valentine Gin brengt je ongetwijfeld heel snel in Valentijns-sfeer !
€ 48.00
TERUG NAAR BOVEN

Griffin's, de nieuwe Nicaraguaan
De meesten van onze sigarenliefhebbers hebben ongetwijfeld al genoten van "the Griffin's", een
uitermate zachte sigaar met een Connecticut dekblad, dat zorgt voor een heerlijk, romige "afdronk".
Deze sigarenfamilie wordt nu uitgebreid met een Nicaraguaanse tak.
De nieuwe mengeling maakt gebruik van de typische kruidigheid, die zo kenmerkend is voor de
vulkanische terroirs in Nicaragua en Honduras. Een vleugje Dominicaans binnengoed zorgt ervoor dat
deze sigaar een mooie, ronde en zachte nasmaak heeft.
Vergelijk de beide reeksen en stel met ons vast dat twee zo verschillende sigaren toch zo'n herkenbare
familieband hebben.

Deze nieuwe aromatische Griffin's is verpakt in mooie zwarte kistjes
met een Azteken-design en een rood accent.
Er zijn 3 modules uitgebracht :
- Gran Toro à € 13.00
- Robusto à € 10.50
- Short Toro à € 8.90
Opnieuw een "première", die meer dan de moeite waard is !
TERUG NAAR BOVEN

Gratis gin-tasting op zaterdag 27
februari
Op zaterdag 27 februari tussen 13 en 17 u organiseren wij een
ginproeverij in samenwerking met Dimitri Van Thuyst, een jonge,
dynamische importeur van deze nog steeds zeer trendy drank.
Dimitri zal u kennis laten maken met 4 verrassende gins, waarbij hij
tips voor de presentatie geeft en ze uiteraard laat proeven.
Nodig gewoon al uw vrienden uit bij Huis Verloo voor een gin-feestje ! Gratis en u hoeft niet op
voorhand in te schrijven.
TERUG NAAR BOVEN

The Year of the Monkey (bis)
Mensen geboren in 2016, 2004, 1992, 1980, 1968, 1956 of 1944 zijn
geboren in het jaar van de Aap. Zij zijn geestig, intelligent en hebben
een charismatische persoonlijkheid. Hun ondeugendheid, slimheid
en nieuwsgierigheid maakt hen erg populair.
Bent u één van de gelukkigen ? Wij vinden in elk geval dat u recht
hebt op een prachtig geschenk. Wijs dan ook zij, die het geluk
hebben met u te mogen samenleven, op het bestaan van de unieke
Limoges porseleinen sigarenasbakken met het bijzonder mooie logo van "the year of the monkey".
Rond à € 149.00 - Rechthoekig à € 249.00
PS : Voor de paarden, ratten, ossen, geiten, honden en varkens (= andere Chinese zodiactekens)
onder u ... Troost uzelf ! Zich omringen met schoonheid is een mensenrecht !

TERUG NAAR BOVEN

Holger Danske Original Tobacco Taste

Zowel beginnende als ervaren pijprokers zullen deze Holger Danske tabak met zijn natuurlijke aroma's
weten te appreciëren.
De "original tobacco taste" is een samenspel van 7 verschillende Virginia-, dubbel gefermenteerde
Cavendish- en een aantal kruidige tabakken van Afrikaanse oorsprong.
Het resultaat is een mild gekruide tabaksblend met een lichtzoete ondertoon ... en zonder enige

aromatische toevoeging !
Kom vlug naar Verloo en steek een pijpje op !
Pakje van 50 gr à € 8.00
TERUG NAAR BOVEN

Gratis whiskproeverij op zaterdag 12 maart
Op zaterdag 12 maart tussen 13 en 17 u is
het rendez-vous bij Huis Verloo voor alle
whisky-liefhebbers.
Joris Verjans, onze whisky-ambassador,
zal u een vijftal whisky's laten proeven en
keuren, waaronder enkele nieuwe
pareltjes, die nog niet in ons assortiment
zitten.
Gratis en voor niks ... allen daarheen dus ! U hoeft zelfs niet op voorhand in te schrijven !
TERUG NAAR BOVEN

Sigarencafé op donderdag 17 maart om 19.30 u
U hebt het nog niet meegemaakt ? Sigarencafé bij Huis Verloo
geraakt stilaan ingeburgerd. Het is altijd al heel geslaagd geweest.
Geen spreker, geen lezing ... alleen aangename, charmante,
verstandige mensen worden toegelaten om samen een tweetal
sigaartjes te degusteren. We gaan die blind proeven en er wat over
van gedachten wisselen, terwijl gezellig wat gekeuveld wordt en - wie
weet - de klimaat- en vluchtelingenproblemen wel worden opgelost ...
Ik kom rond met koffie en/of een borrel en voor de rest trek ik me bescheiden (als ik ben) terug in een
hoekje.
U bent welkom vanaf 19.30 u en de kroeg sluit om 21.30 u ongeveer.
Als deelname in de onkosten vragen we € 16.00. Reserveer wel op voorhand (tel. 03 238 08 64 - email info@huisverloo.be ) aub.
TERUG NAAR BOVEN

Caol Ila Moch - whisky
Deze nieuwe Caol Ila botteling is de eerste single malt whisky van
deze distilleerderij, die volledig geselecteerd is op basis van de
smaak, in plaats van de leeftjijd, het vat, het hout, de kracht of de
narijping.
Moch is het Gaelic voor "dageraad", een gevoel dat deze whisky dan
ook zeker oproept met zijn lichte, frisse en zachte smaken. In de neus
bevat hij verfrissende aroma's van honing, room en notities van gras
en nat hooi. In de mond is hij warm met zachte turf, kruiden, karamel
en honing. De afdronk is lang en licht rokerig.
Moch is een "spannende" aanvulling van de Caol Ila serie,
ongecompliceerd, toegankelijk en super lekker !
€ 55.00
TERUG NAAR BOVEN

Pijprokers ... uw afspraak op dinsdag 22 maart
Op dinsdag 22 maart 20 u is het weer zover. Alle pijprokers en
aspirant-rokers zijn van harte uitgenodigd om een borreltje te komen
drinken, een pijpje te komen roken en ondertussen te luisteren naar
onze boeiende gastspreker Wim Koopmans.
Wim zal uw gids zijn in de interessante wereld van het "pijpje".
Traditiegetrouw zal dit ook weer een avond worden waar ervaren
pijprokers hun kennis delen met leergierige beginners en waar vooral gezelligheid troef is.
Beginnende rokers kunnen die avond eventueel een pijpje aan gunsttarief aanschaffen om aan het
avontuur te beginnen.
Mis deze gelegenheid niet en meld u nu aan om deel te nemen à € 20.00 per persoon. tel. 03 238 08
64 - info@huisverloo.be
TERUG NAAR BOVEN

Activiteitenkalender
Onze agenda krijgt stilaan vorm.
We plannen dit semester ook nog een cursus sigaren rollen ! Houd
onze volgende nieuwsbrieven en onze website in de gaten !
zaterdag 27 februari van 13 tot 17 u gintasting - gratis
zaterdag 12 maart van 13 tot 17 u whiskyproeverij - gratis
donderdag 17 maart van 19.30 tot 21.30 u - sigarencafé - inschrijving noodzakelijk - € 16.00
dinsdag 22 maart om 20 u pijprokersavond - inschrijving noodzakelijk - € 20.00
zaterdag 16 april van 13 tot 17 u - rum en whisky proeverij - gratis
dinsdag 26 april om 20 u - Glendronach whisky-tasting - inschrijving noodzakelijk - € 30.00 ***
zaterdag 14 mei tussen 13 en 17 u - The Six Classic Malts - gratis
zaterdag 4 juni tussen 13 en 17 u whiskyproeverij - gratis
vrijdag 24 juni tussen 19 en 22.30 u - Gin en Rum Fiesta - inschrijving noodzakelijk - € 20.00

*** ligt voor 90 % vast - definitieve bevestiging in een volgende nieuwsbrief
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