Het is feest in de Jordaan. Sjonnie is jarig en iedereen zal het
weten! De vrolijke klanken van een gezellig buikdraaiorgel bij
de ingang, en de vele feestmutsen en rolfluitjes die worden uitgedeeld, maken de gasten al snel duidelijk dat hier iets aan de
hand is. Het welkomstbord met 'Sjonnie 40 jaar!' maakt al snel
duidelijk waarom de rest in de rij staat om te feliciteren!
Met een uitbundig 'Lang Zallie Leve' zal het feest worden
geopend. De familie van Sjonnie zorgt ervoor dat de gasten
zich prima vermaken.

Volop Activiteiten!
Ome Tinus met zijn Tattoo Shop zorgt dat ook de
minder stoere mannen en vrouwen er 'vet' uitzien.
Althans tot de eerstvolgende wasbeurt. Voor de heren
de 'krachttester' en voor de dames de 'liefdesbarometer'. Over de uitslag kan niet worden
gecorrespondeerd. Is het een 'lekker wijffie'
of een 'ouwe taart'? Natuurlijk moet u bij
Ome Sjakie met zijn Schietsalon een leuke
Wuppie voor op uw schouder kunnen winnen.
Hij heeft wel 'hete konkerensie' van
Tante Miep, die zeer kwistig is met de
pluche prijsjes bij 'Miep's Mep 'm D'rin'.
Kortom: het bruist van de activiteiten!

Ik-Ga-Effe-Strippe!
Tenslotte zal Sjonnie vooral bij de aanwezige dames voor
veel commotie zorgen, wanneer zijn 'Ik-Ga-Effe-StrippeAct' begint. Zijn stripact zal in eerste instantie geen hoogtepunt (?) teweeg brengen, tot blijkt dat iedereen het
volledig begrepen heeft. Humor, Hilariteit en Feest reiken
elkaar spontaan de hand op dit geweldige
Smartlappen Feest.

Wij verzorgen voor u
- Diverse Hollandse decors
- Decoratie met ballonnen en slingers
- Gastenontvangst met buikdraaiorgel
- Feestmutsen en rolfluitjes voor alle gasten
- Tinus Tattoo shop
- Sjakie's Schiet Salon met prijsjes
- Miep's Mep 'm D'rin met pluche prijsjes
- Krachttester en Liefdesbarometer
- Bah-Bah-Bingo (parodie op normale Bingo)
- Stripact van Sjonnie (leuk, en absoluut
niet aanstootgevend)
- Diskjockey met complete drive-in show

Uit het leven gegrepen!

Natuurlijk draait de diskjockey de
leukste en bekendste Hollandse Hits.
Stuk voor stuk met een hoog meezinggehalte.
Wilt u zelf de microfoon?
Geen probleem!
Dan presenteert Sjonnie zijn
befaamde Bah-Bah-Bingo.
Een zeer grappige en
ludieke bingoronde
waarvan de ontknoping
op zijn zachtst gezegd
'spraakmakend' is..

