
Uitnodiging 'TEERFEEST' K.F.A. Hever op zaterdag 4 maart 2017 
 

Beste muzikanten, leden en sympathisanten, 
 
Graag nodigen we jullie uit op ons jaarlijks 'teerfeest' editie 2017. 
 
Een teerfeest is een jaarlijkse traditie om niet alleen de muzikanten, maar ook 
helpers, vrienden en sympathisanten te bedanken en te vieren. We willen hier graag 
nog even de aandacht op vestigen dat iedereen welkom is! 
 
Doorheen de dag toeren we rond in verschillende cafés en maken daar muziek voor 
de plaatselijke bevolking. 
Wie mee op toer gaat wordt ten laatste om 10.15u aan zaal Carpus verwacht. Daar 
stappen muzikanten en sympathisanten samen op de toerbus! Volgende cafés staan 
op ons programma: 
 
 10.30u  De Brug (Pontstraat BMB) 
 11.30u ’t Stamkroegske (aan brug Trianonlaan) verse soep met brood 

 13.00u  Bij Fanny (Leuvensesteenweg Hever) 
 14.15u  Brouwershuis (BMB dorp) 
 15.45u  De Warande (BMB station) 
 17.00u  Hever City (Hever dorp) 
 

's Avonds zijn jullie van harte welkom op ons avondfeest met dit jaar het thema: 
 
 'Grease, disco en pink lady’ 
 
We starten de avond met een mini-receptie om 18.30u in zaal Carpus te Hever. 
Daarna schuiven we onze voeten onder tafel om bediend te worden door 
'The Catering Company' 
(Prijzen zie onderaan mail!) 
 
 

Menu: -Soepje van Butternut Pompoen 

 
  -Kipfilet Saltimbocca met fijne groenten saus (opgevuld met gerookte 
  ham, kruidenkaas en komkommer) 
  Seizoensgroentjes 
  Aardappelgratin 
 
  -Torentje van chocolademousse met speculoosbavarois en vers fruit  
  koffie en thee 



 
Aansluitend wordt u nog een gezellige avond aangeboden met zang, dans en 
entertainment waarvoor u zelf mee verantwoordelijk bent!! 

 
 
Inschrijven voor café-toer en/of avonddis...mail of sms naar Kris voor 24 februari 
 krisvdg@telenet.be 

 0477/62 86 42 
 

Informatie en inschrijvingen voor Grease, disco en pink lady...mail of bel SoFie: 
 sofie-jacobs@hotmail.com  

           0478 41 11 00 
 
 
 

We hopen jullie talrijk te mogen verwelkomen! 
 
Het teerfeestcomité 
 
SoFie, Erika en Kris 
 
 
 
Prijzen minireceptie en avondbuffet 
 
Muzikanten   €20 
Partners   €30 
Kinderen   €12,50 
Schoolgaande jeugd €12,50 
Helpers   €20 
Leden    €25 
Niet leden   €30 
Ereleden        gratis 
 
Lidgeld leden 2017 €20 
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