Nu de Mythology concerten van Barry Gibb in Engeland zijn afgelopen, wordt het hoogtijd voor een BEE GEES Fan
Meeting in Nederland!
En, het wordt hoogtijd dat wij als Nederlandse Fans Robin Gibb gaan herdenken. Dit zouden we graag willen doen
met een fotoboek, waar een ieder die dat wil zijn foto met Robin, of een foto van zijn herinnering aan Robin in wil
plakken. Neem dit dan mee naar de meeting in Den Haag!!
Wanneer:

Zaterdag 15 maart 2014.

Waar:

Sociëteit Engels , Koningin Emmakade 4-5, 2518RJ Den Haag.* http://societeitengels.nl/

Entree:

€ 38,50 per persoon. Direct te voldoen na ontvangstbevestiging aanmelding, doch uiterlijk 1
december 2013.

Programma:
Ontvangst tussen 14.30 en 15.00 uur met koffie/thee en wat lekkers.
Buffet koud/warm 17.30 uur, afgesloten met ijs dessert.
We hebben een 5 uurs arrangement van tot uiterlijk 20.00 uur, : Koffie, thee, petit four, alle frisdrankjes en
sapjes, witte droge wijn, witte zoete wijn, Rosé, Rode wijn, bier en Nederlands gedestilleerd. Aangevuld met
koud/warm buffet en ijsdessert. ☺
Vanaf 20.00 uur, gaat de consumptie voor eigen rekening!!
Aanmelden: via email naar Jolanda: jollie_1967@hotmail.com vóór 23 november 2013. Na aanmelden staan de
betaalgegevens in de bevestigingsemail. Let op: Betaling dient vóór 1 december 2013 bij ons binnen zijn ivm de
afspraken met de Sociëteit Engels. Eventuele dieet wensen kunnen bij aanmelding doorgegeven worden.
Indien er mensen zijn die ervaringen willen delen, materiaal willen laten zien o.i.d alles is mogelijk, maar meldt het
vooraf per email !!
Verkoop van materiaal is toegestaan mits vóóraf aangemeld !!
*Sociëteit Engels ligt midden in het centrum van Den Haag en is goed bereikbaar met openbaar vervoer. In de
directe omgeving is alles betaald parkeren. TIP: Kijk vooraf even naar P+R parkeren vanuit je eigen richting naar Den
Haag.
Het gaat weer beregezellig worden in Den Haag!!
Jolanda Baltus en Marcel de Wit ☺

