De Provinciale GOSA stuurgroep en de Gewestelijke GOSA nodigen U vriendelijk en van harte uit op de

op dinsdag 24 oktober 2017
in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.
Programma :
9u00 : Onthaal met koffie, thee of fruitsap en gebak.

9u45 : Welkom door onze Provinciale GOSA Voorzitter Ludwine Vanhee.
10u00 : VOORDRACHT : “Televisie zonder grenzen “ door
Dhr. Martin Heylen.
In deze voordracht geeft Martin Heylen ons uitleg over zijn meest
spraakmakende TV reeksen aan de hand van beeldmateriaal, en haalt hij
zijn boeiendste herinneringen terug naar boven uit zijn meest
indrukwekkende TV reizen en reportages zoals ‘Terug naar eigen land’
‘Heylen en de herkomst’ ‘God en klein Pierke’ ‘Terug naar Siberië’,
en ‘Seatle – Miami’.
11u30 : Aperitief met 2 koude hapjes.
12u00 : Middagmaal : Pompoensoep, Orloffgebraad met warme groenten, gebakken aardappelen en
champignonsaus, water , wijn met bijschenken of 2 gewone drankjes, Appelstrudel met bolletje
vanille-ijs, koffie.
15u00 : Optreden Zanger DAVID VANDYCK.
In het najaar van 2006 zet David Vandyck zijn eerste stappen in de
muziekwereld. In 2006 en 2007 brengt hij twee singles uit : ‘Vervreemd’
en ‘Viva la fiesta‘. Ter promotie van deze laatsta single was David te gast
tijdens de kusttour van de nationale Loterij, gepresenteerd door Luc
Appermont. In 2011 toont platenmaatschappij CNR Records interesse in
David Vandyck en onder hun nieuw label “ Vlaamse Sterren “ tekent hij
bij hen een platencontract. Met ‘Een superlange nacht’ is David ook een
graag geziene gast in Annes Vlaamse 10 op VTM. Het nummer behaalt
eveneens een nummer 2 positie in de Ultratop Top 10. In het najaar van
2016 volgt het dubbelalbum ‘ Live in Concert’ dat binnenkomt op 1 als
best verkochte plaat in de Ultratop 40 van Belgische albums.
17u20 : Slotwoord.
GOSA Gewest Aalst legt een bus van 60 plaatsen in, prijs voor het vervoer heen en
terug bedraagt 5€ per persoon.
Opstapplaatsen en uren van vertrek:
Schendelbeke:
Autocarbedrijf “Bus4you”, Herenveld 3
om 7u30
Ninove:
Kringloopwinkel, Albertlaan
om 7u40
Aalst:
Rondpunt “Albatros” tankstation Texaco om 7u55
Burst:
Oudenaardsesteenweg parking kerk
om 8u15
Zottegem:
Parking “Hof van Oranje” Elene/Balegem om 8u25
De terugkeer is voorzien tussen 17u45 en 18u

Deelnameprijs : 45 € per persoon (met eigen vervoer) of 50€ per persoon (met busvervoer).

Info:

Nica Godfried, Kleine Ruiweg 16, 9552 Borsbeke
Tel: 053/627188 of GSM: 0486978756
Email: godfried.nica@gmail.com

Inschrijving : Voor vrijdag 13 oktober 2017 !!!
Gewestelijk Secretariaat: Vanden Bossche Filip, Lierenhoek 16, 9572 Lierde
Tel: 055/427486 of GSM: 0468/118313
Email: filip.van.den.bossche1@telenet.be
Met vermelding van de volledige naam van de deelnemers, afdeling en eventuele opstapplaats !!!
Betaling :
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op rekening BE55 9795 7799 7844 van
GOSA Gewest Aalst met vermelding “741209 Provinciale Herfstontmoeting”
Annulering wegens geldige reden mogelijk tot donderdag 19 oktober 2017.
Aandacht : Het aantal plaatsen is beperkt !!! Gelieve dus snel in te schrijven !!!

