
12e Europese Conventie van de Sons of the Desert

Na de succesvolle 9e Europese conventie van de Sons of the Desert in 2009 in Gent 
stelde de Me and My Pal Tent zich vorig jaar opnieuw kandidaat om deze 
tweejaarlijkse bijeenkomst te organiseren. Bij gebrek aan enige tegenkandidaat 
ontving uw Grand Sheik in Berlijn de Ananas wat betekende dat onze Tent de 
volgende gastheer zal zijn.

De 12e Europese conventie van de Sons of the Desert zal plaats hebben van vrijdag 
4 augustus tot maandag 7 augustus 2017 en dit opnieuw in de historische stad Gent.
Het conventiehotel is wederom het Holiday Inn Hotel Gent-Expo. 
Het hotel is makkelijk bereikbaar, zowel met de wagen als met het openbaar vervoer.
 
Hoewel we nog meer dan een jaar verwijderd zijn van het evenement heeft het 
actiecomité al niet stil gezeten en werden reeds voorbereidingen getroffen om er 
weer een mooie en plezante conventie van te maken. Dit is het voorlopige 
programma dat we voor jou in petto hebben (wijzigingen zijn steeds mogelijk):

Vrijdag 4 augustus 2017
Vanaf 14 uur zijn alle deelnemers welkom om zich in het hotel aan te melden. 
Registreer jezelf en ontvang je naambadge, goodiebag en conventie T-shirt (als je er 
een besteld hebt). Neem alvast een aperitief en om 19 uur wordt de conventie 
officieel geopend. Na het welkom genieten we van een prachtig banket en na de 
maaltijd gaan we over tot de Parade der Tenten, een speciale filmvoorstelling en een
optreden van The Almost Swinging Jazz band.

Zaterdag 5 augustus 2017
Neem een vroeg ontbijt want de bussen wachten om ons naar Brussel te brengen, 
de hoofdstad van Europa. ‘s Morgens bezoeken we Mini-Europa (neem je foto met 
een Big Ben die nauwelijks “bigger” is dan jij). Lunch wordt geserveerd in de 
bovenste bol van het Atomium (geniet van het eten 100 meter boven de grond en 
bewonder het panoramische zicht over Brussel). Na de lunch is het richting centrum 
waar de gidsen ons opwachten voor een stadswandeling met bijzondere aandacht 
voor de plaatsen waar Stan en Babe in december 1947 zijn gepasseerd. ‘s Avonds 
zijn we te gast in de zalen van Intermezzo in Lede (de thuishaven van de Me and my 
Pal Tent) voor BBQ en een filmvoorstelling. 

Zondag 6 augustus 2017
Geen betere manier om een kater weg te werken dan de Laurel & Hardy Games. 
Neem deel aan de Peewee-wedstrijd en breek alle records, zowel in lengte als in 
hoogte. Of wordt de nieuwe wereldkampioen in de  Babes in Toyland darts 
competitie. 
Dan volgt de moeder van alle wedstrijden: test je kennis en triomfeer (of ga eervol 
ten onder) in de onverbiddelijke Laurel & Hardy Quiz.
Om alle inspanningen en emoties te compenseren nodigen we je uit om de innerlijke 
mens te versterken met ons unieke lunchbuffet à volonté. 
Hou nog wat energie over want na de lunch vertrekken we voor een ontdekkingstocht
in het mooie Gent. In 1500 was Gent na Parijs de grootste stad ten noorden van de 
Alpen en was ze de geboorteplaats van Keizer Karel V. Wees een Sap at Sea en 
neem de boot voor een 40-minuten durende rondvaart door het historische centrum 



van Gent. Terug in het hotel kan je genieten van een drankje vóór het avondbanket 
met fancy dress. Kom verkleed als je favoriete personage uit een Laurel & Hardy film 
en verras iedereen met je spitsvondigheid. Misschien win je wel de eerste prijs. En 
anders is er nog altijd de tombola met fantastische prijzen en een geweldige 
hoofdprijs. Speciale gasten Bill and Jamie trakteren ons op hun voorstelling van “The 
marriage of Stan Laurel”. Nadien is er tot in de late uurtjes live muziek met de 
onnavolgbare cover band Chez Kit.

Maandag 7 augustus 2017
Na het ontbijt is er de Grand Council waar de organisator van de 13e Europese 
conventie zal worden bekendgemaakt. Het 60 jaar overlijden van Oliver Hardy zal 
worden herdacht met de projectie van de bejubelde DVD “Babe”. 
Na het doorgeven van de Ananas is het tijd om afscheid te nemen. 


