Beste Grootouders en 55-plussers,
GOSA provinciaal en GOSA gewest Aalst nodigen U van harte uit op de viering van
“70 jaar bevrijding van Wereldoorlog II“ tijdens de

donderdag 22 oktober 2015
Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde
Programma :
9u
: Onthaal met koffie, thee of fruitsap en gebak.

9u45 : Welkomstwoord door de provinciale GOSA- voorzitter Ludwine Van Hee.
10u :
Voordracht “ TEN OORLOG II “ door tv- reporter ARNOUT
HAUBEN over zijn trektocht langs de bevrijdingslijn van WOII: de
routes van het Amerikaanse leger van Normandië tot Berlijn en van het
Russische leger van Stalingrad naar Berlijn.
Deze tv-programmareeks komt later dit jaar op het scherm.
11u30 : Aperitief met warme en koude hapjes.
12u : Middagmaal : Agnes Sorelsoep, varkenswangetjes in kriekbiersaus met groenten en kroketten,
(water, wijn of andere gewone consummatie naar keuze), chocoladetaart, koffie.
15u : Chanson-luisterprogramma met “JOHAN VERMINNEN” en
muzikantentrio: de bekendste liedjes uit zijn rijkgevulde repertoire met
tussendoorverhaaltjes en bindteksten.
16u30 : Slotwoord.

Gosa gewest Aalst legt opnieuw een bus van 60 plaatsen in om zijn leden toe te laten deze interessante
herfstontmoeting bij te wonen; de prijs voor het vervoer heen en terug bedraagt 7,00 € per persoon.
Opstapplaatsen en uren van vertrek :
Schendelbeke : autocarbedrijf, “Bus4you”, Herenveld 3
Ninove
: inrit ‘Carrefour’ Albertlaan
Aalst
: het rondpunt ‘Albatros’ aan het tankstation Texaco
Burst
: Oudenaardsestw. aan de parking kerk-parochiehuis
Zottegem
: parking aan het ‘Hof van Oranje’ Elene/Balegem
De terugkeer is voorzien tussen 17u15 en 17u30.
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7u30
7u40
7u55
8u15
8u25

Deelnameprijs : 45,00 € per persoon (met eigen vervoer) of 52,00 € per persoon (met busvervoer).
Inschrijven vóór dinsdag 6 oktober bij Lauretta Boelaert, Daalkouterlaan 14, 9550 Hillegem, tel.
053/626494 of e-mail (lauretta.boelaert@skynet.be) met vermelding van de volledige naam van de
deelnemers, afdeling en eventuele opstapplaats.
De inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op rekening BE55 9795 7799 7844 van GOSA
gewest Aalst met vermelding “741209 Prov. Herfstontmoeting”.
Eventuele afzeggingen kunnen tot 16 oktober. Wie later afzegt kan geen aanspraak meer maken op teruggave van
het overgeschreven deelnamebedrag.
Namens Gosa Oost-Vlaanderen :
Voorzitter Ludwine Vanhee
Gosa gewest Aalst :
Voorzitter Gerard De Winne

Secretaris Staf De Pelseneer
Secretaris Lauretta Boelaert

