Beste Grootouders en 55-plussers,
De Provinciale stuurgroep en de Gewestelijke GOSA werking nodigen U van harte uit op de

donderdag 23 oktober 2014
Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde

viering ter nagedachtenis van “Veertien-Achttien.. Honderd jaar later”
Programma :

9u
10u

: Onthaal met koffie, thee of fruitsap.
: Welkom door de Provinciale Voorzitter Gezinsbond Guy Van Haute.
Woord door Algemeen Voorzitter Gezinsbond Frans Schotte.
Voordracht door Dhr. Piet Chielens, directeur van het museum
“ In Flanders Fields“ die op zijn eigen doorleefde wijze het verhaal
brengt van 14-18 en hoe we de slachtoffers en hun families herdenken.

11u30 : Aperitief met warme en koude hapjes.
12u : Middagmaal : Pompoensoep, Civet van hert met gebakken krieltjes en groentegarnituur (wijn
of vervangende drank inbegrepen). Fijn bladerdeegje met appeltjes en marsepein, koffie.
14u45 : Duizend soldaten! “ Altijd iemands vader, altijd iemands kind”
Optreden van “Willem Vermandere” met volledig orkest
17u30 : Slotwoord door Nationaal GOSA-voorzitter Aureel Van den Brande.
Gosa gewest Aalst legt opnieuw een bus van 60 plaatsen in om zijn leden toe te laten deze speciale
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”, (De Turck), Herenveld 3
Ophasselt
: Bildekenplein
Voorde
: restaurant ‘De Kalvaar’
Kerksken
: aan de kerk
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 17u45 en 18u.
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7u45
7u55
8u05
8u15
8u20
8u35
8u45

Deelnameprijs : 45,00 € per persoon (met eigen vervoer) of 52,00 € per persoon (met busvervoer).
Inschrijven vóór zaterdag 11 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 19 oktober. Wie later afzegt kan geen aanspraak meer maken op teruggave van
het overgeschreven deelnamebedrag.
Namens Gosa Oost-Vlaanderen :
Ludwine Vanhee (voorzitter)

Willy Goemaere (ere-voorzitter)

Namens Gosa gewest Aalst :
Gerard De Winne (voorzitter)

Lauretta Boelaert (secretaris)

Staf De Pelseneer (secretaris)

