Het Provinciale GOSA bestuur en de Gewestelijke GOSA werking nodigen je vriendelijk uit op de

op donderdag 20 oktober 2016
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 :
“HET ONVEILIGE BELGISCHE VERKEERSLANDSCHAP“
Gebracht door PETER D’HONDT, politierechter in
Dendermonde.
In deze voordracht begeleidt politierechter Peter D’Hondt ons via een
'wandeling' door het onveilige verkeerslandschap in België. Hij heeft
het o.a. over de attitude van de weggebruikers, de overheid en de
politierechters, en stelt symptomen en remedies voor om dit landschap
te corrigeren.
11u30 : Aperitief met warme en koude hapjes.
12u00 : Middagmaal: Ambachtelijke hoeveroomsoep, Coq au vin op grootmoeders wijze met kroketten en
seizoensgroenten, water, wijn met bijschenken of 2 gewone drankjes, Perzik Melba, Mokka.
15u00

ZANGERES LISA DEL BO neemt ons mee naar
'De Gouden Klassiekers' uit de jaren 40, 50, 60.
Lisa brengt ons een internationaal repertoire van nostalgische liedjes.
Denken we maar aan klassiekers als ‘Lili Marleen’, ‘Mona Lisa’,
‘Never on sunday’, ‘Sweet heart my darling’, ‘La Mama’, ‘Zwei
kleine Italiener’, ‘Que sera sera’, ‘Coeur blessé’, ….
Tussendoor vertelt Lisa over haar eigen leven, haar kinderen en
kleinkind. Maar ook over de grote sterren van de vorige eeuw, de
wereldvedetten en de legendarische filmsterren. Ze kruidt het
geheel met herinneringen aan die periode aan de hand van
gebeurtenissen die toen de wereld bezig hielden, netjes geïllustreerd
door een PPT.
17u20 : Slotwoord.
Deelnameprijs : 45 € per persoon.
Inschrijven : via tel. 09 225 46 52 of mail gewest.gent@gezinsbond-ovl.be vóór donderdag 6 oktober met
vermelding van naam, voornaam, lidnummer en afdeling.
Inschrijving pas geldig na storting (vóór 6 oktober) van 45 € per persoon op het rekeningnummer BE95
4470 0315 6158 van GOSA Gewest Gent met vermelding 20-10-2016, naam, lidnummer, afdeling.
Annulering wegens geldige reden mogelijk tot 14 oktober!!
Aandacht : Het aantal plaatsen is beperkt !!! Gelieve dus snel in te schrijven als je er wil bijzijn.
Namens de provinciale stuurgroep GOSA Oost Vlaanderen en werkgroep Gosa gewest Gent :
Voorzitter Gosa Provincie
Voorzitter Gosa gewest Gent

