HTV KERSTFEEST 2016

Zaterdag 17 December,
klokslag 20.00 uur begon het kerstfeest met als thema

Goud of Fout.

Meteen bij binnenkomst op het paviljoen werden we al aangenaam verrast. Wat een gezelligheid.
Een vuurkorf brandde, er was een zwarte loper uitgelegd met daar langs paaltjes met zwart koord en
met een laserlamp werd er voor sfeervolle verlichting gezorgd. Bovendien werden we als een VIP
ontvangen door twee leden van de feestcommissie die er piekfijn uitzagen met hun gouden gilet aan.

Bij binnenkomst werden we welkom geheten door de vrouwelijke helft van de feestcommissie . Zij
waren allen uniform gekleed in goud en hadden zelfs een foute Paris Hilton tas compleet met een Chi
hua hua. We kregen een lekker welkomstdrankje en mochten op de foto bij een foute kerstboom.
Deze hing omgekeerd aan het plafond. Ook aan de aankleding van de kantine was enorm veel werk
besteed. Guirlandes met kerstverlichting, laserverlichting, sterren fonkelden en overal gouden
versiering op de hangtafels.
Wat we ook vooral niet mogen vergeten is dat we erg verwend zijn met heerlijke hapjes. Overal
etagères vol met lekkers. Van gevulde eieren, gamba’s, tortilla’s, gevulde komkommer en ga zo maar
door. Heerlijk, kwamen niets te kort!

Om 21.00 uur begon het orkest On the Hill te spelen. Mooie muziek die niet te luid stond. De muziek
was gevarieerd en goed. We hebben trouwens nog een groot muzikaal talent bij HTV. Zij begeleidde
het orkest bij een liedje van Janis Joplin. Ze deed het geweldig. In de pauzes werd de HTV
geluidsinstallatie ingeschakeld zodat de sfeer er goed in bleef.

De feestende gasten hadden zich in gouden en foute outfits uitgedost wat een mooie en gezellige
uitstraling had.
Het was een leuke en gezellige avond. Rond twee uur werd het laatste drankje geschonken en was
het tijd om voldaan naar huis te gaan. Complimenten!!!

De bar:
De bar werd gerund door Peter Bosma, Franka van Gerwen en Truus Jansen.

Feestcommissie:
Fred en Suus van Gerwen, Ton Crooijmans en Lian van Berlo, Jos en Helma de Haas,Dolf en Marlie
Massop, Leon en Jeanne van de Reek en Heidy van de Vorst.

Poster en toegangskaarten:
Johnny Raaymakers

Voor volgend jaar is door de feestcommissie gekozen voor het thema:

Een gemaskerd bal !!!!
Bedankt voor jullie inzet, voor het verzorgen en het organiseren van dit leuke
themafeest.
Joep en Wilma de Vries

