Een avondje uit met de spelers van Pops 17 !!!
Zaterdag 23 september 2017 vanaf 18 uur
Gasthof 't Rozenhof Obterrestraat 73 Proven
Jaarlijks wordt er voor de spelers in Pops 17 een 'nabespreking' gehouden.
Verslik je niet aan het woord 'nabespreking', want eigenlijk is het een
namiddaguitstap waarbij er in de eerste plaats hulde wordt gebracht aan een
gesneuvelde militair met daarna een pak amusement bij een lekker etentje.
Sinds een paar jaar groeide de idee dat elke speler tijdens dat avondetentje een
'special act' zou brengen. En vergeet niet : we hebben spelers van de bovenste
plank! En toch … op zulke momenten stel je tot je grootste verbazing vast dat
onze mensen soms de meest vreemde toeren uithalen : iemand die gaat zingen
als Pavarotti, terwijl we ervan overtuigd waren dat hij niet goed genoeg was om kolen te
kloppen; iemand die de fraaiste standjes van een ballerina demonstreert, terwijl de
goegemeente dacht dat het een stijve hark was; iemand die een mop vertelt, terwijl we
dachten dat hij eerder tot het ernstig type behoorde; iemand die een goocheltruc
demonstreert, terwijl wij dachten dat het de meest onhandige Harry uit ons gezelschap was;
enz… enz…
Om de gelegenheid te geven mee te kunnen genieten van zo'n avond hebben we gemeend
dat het misschien goed zou zijn dat al onze leden de kans krijgen om ook aan zo'n avond
deel te nemen.
Nog meer… misschien zijn er leden van de Heemkring die ook tijdens of na de maaltijd een
demonstratie brengen van hun kunnen !?

Wie een act wenst te brengen, wordt verzocht om dat vooraf te melden
ofwel via telefoon 0474/497 883 ofwel via email willy.tillie@telenet.be

Even voorstellen!
Menu
Aperitief
Warm buffet
Keuze uit 2 soepjes
Varkenshaasje / champignonsaus / groenten-allegaartje / kroketjes
Chateaubriand in de zaal versneden / béarnaise / slaatje / verse frietjes
Gratin van noordzeevis / puree of pasta
Koffie
Drank inbegrepen (water, frisdrank of een gewone pint!)
Wie aan deze avond wenst deel te nemen wordt gevraagd om voor 15 september
2017 45 euro over te schrijven op rekening nr. BE63 0882 3547 8508 op naam van
'Aan de Schreve' met vermelding 'Nabespreking Pops 17'.

