!! Verrassingsactiviteit !!
15 november 2009 om 14.00 uur
“MET EEN TREKZAK DOOR DE STAD”
Een originele stadswandeling
Jos Hermans, beter bekend als “JOS SMOS”, notoir lid van de Antwerpse
groepen KATASTROOF en van ’t CRISIS-ORKESTJE was in een vorig
leven gediplomeerde stadsgids van Antwerpen.
Nu heeft hij op een originele wijze de draad terug opgenomen met een
plezante muzikale stadswandeling doorheen Oud-Antwerpen.
Gewapend met een gitaar en harmonica verwelkomt hij aan Brabo , samen
met zijn partner (bekend als “DE PEKELTEEF”) de wandelaars om hen een
onvergetelijke namiddag te bezorgen.
Op diverse plaatsen wordt halt gehouden voor een woordje historiek en via
een aantal ondeugende liekes komt u meer te weten over God Zjummenas,
Jan Blom, de echte Rubens en de eerste – weliswaar fictieve – pikante belevenisssen van Jos in de
hoerenbuurt.
De rondleiding duurt ongeveer 3 uur in het authentiekste Aentwaerps, dus
enige basisnoties van deze wereldtaal zijn een absolute voorwaarde om
deze wandeling te smaken.
Naarmate de wandeling vordert en de innerlijke mens versterkt wordt met de
nodige jenevertjes (onderweg) en plaatselijke biertjes (in een Antwerps café)
staan de liekes van Jos Smos en de Pekelteef garant voor een stijgende
stemming.
Onderweg roept Jos regelmatig “Quizvraag” Een goed antwoord geeft recht
op een bonnetje en de beste van de klas krijgt op het einde een prijs.
Het is onze vereniging gelukt om deze “hype” onder de stadswandelingen te
kunnen vastleggen en aan zeer gunstige voorwaarden aan de leden en hun partners te kunnen aanbieden.

Info en prijs
Bijeenkomst aan “BRABO” op de Grote Markt te Antwerpen.
Prijs leden en hun partner : 7,5 Euro
Niet leden betalen hiervoor de normale prijs : 15 Euro
 Everaertsstraat 105 te 2060 Antwerpen
 03 690 09 55
 03 690 09 90
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Inschrijvingsstrook
Inschrijven kan met de onderstaande inschrijvingsstrook tot 11 november 2009
Deze strook (of gelijkaardige gegevens) zijn te bezorgen aan KKOLP, Everaertstraat 105 te 2060 Antwerpen of via
fax 03 690 09 90 of via e-mail info@kringofficieren.be
Ondergetekende ………………………………………………………………………………..
LID/GEEN LID (schrappen wat niet past)
Tel/GSM ………………………
E-Mail :………………………………………………………
Neemt op 15 november 2009 te 14 uur , met ………(aantal) personen deel aan de verrassingsactiviteit “Met een
trekzak door de stad”.
Ik stort hiervoor :

………..(aantal leden ) x 7,5 Euro/persoon = .. …… Euro
………..(aantal niet leden) x 15 Euro/persoon = ……….Euro

op rekening 220-0971394-72 van de Koninklijke Kring met de vermelding “stadswandeling”. Uw inschrijving is
definitief bij storting van de som.
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