Nieuwjaars Dorpstafel op 12 januari 2018

viskoekjes

NIEUWJAAR - HAPJES - TAFEL

pittige kip

mini quiches

Vrijdag 12 januari is de Dorpstafel van Artharpe
anders dan anders.

spinazie pakketjes

Op iedere tafel komen diverse hapjes,
vlees, vis, groente, heel gevarieerd.

gevulde aardappel

Welkom vanaf 17.30 u.
We starten met soep, om 18.00 u.

gehaktballetjes in saus

Prijs: € 15,Basisschoolkinderen € 7,50

gefrituurde bloemkool

Aanmelden t/m 10 januari bij:
* ingridslier@hotmail.com

aubergine rolletjes

of: ' 0638248974
of: in Artharpe

en meer ....

Burgemeester, wethouder en raadsleden eten hapje mee
De Nieuwjaars dorpstafel heeft deze keer een extra feestelijk tintje.
Op uitnodiging van Dorpsbelangen en Dorpshuis eten Burgemeester Michels en Wethouders
Verschuren mee met de dorpstafel in het kader van hun Nieuwjaarsbezoek aan Adorp. Tevens
zijn enkele raadsleden aanwezig bij deze dorpstafel.

	
  

Vooraf aan de maaltijd bieden Dorpsbelangen en het Dorpshuis alle bezoekers een drankje
aan. Inloop vanaf 17.30 uur.

Jamsessies in 't Witte Hoes
Muziekliefhebbers, die graag in een intieme sessie muziek willen maken of er naar willen luisteren, die doen er goed aan om op zondag 28 januari naar 't Witte Hoes te komen, waar de
derdde jamsessie van de Culturele Commissie Adorp in het winterseizoen 2017-2018 plaats
vindt. In totaal gaat het om vier sessies, waarvan de volgende - tevens laatste - gehouden
wordt op 18 februari.
Het is al voor het vijftiende seizoen, dat de CCA deze activiteit organiseert. Inmiddels zijn de
jamsessies niet meer uit Adorp weg te denken. Ze zijn inmiddels een begrip in de regio en zelfs
daarbuiten. Steeds meer muziekliefhebbers weten de weg ernaar toe te vinden. Lou Leeuw is
steeds als vaste muzikale gast van de partij. De samenstelling van de rest van de band wisselt steeds. Liefhebbers kunnen alleen of met anderen nummers (mee) spelen. Ook complete
bands zijn welkom. Apparatuur en instrumenten zijn aanwezig. Dat geldt alleen niet voor blazers. Zij dienen hun eigen instrumenten mee te nemen. De jamsessies beginnen steeds om
16.00 uur en de toegang is gratis.
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