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GOSA Oost- en West-Vlaanderen i.s.m. de gewestelijke werkgroep nodigen u van harte uit op de

PROVINCIALE HERFSTONTMOETING
op dinsdag 22
22 oktober 2019
2019
in Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde.
Programma:
Programma:
9u00 :
9u50 :
10u00 :

11u30 :

14u30 :

16u30:

Onthaal met koffie, thee of fruitsap en gebak.
Welkom door de provinciale voorzitter.
Voordracht : “Straffen
“ Straffen op mensenmaat” door topadvokaat Walter Van Steenbrugge.
Steenbrugge.
Walter van Steenbrugge voert al jaren een vurig pleidooi voor een hervorming van justitie.
Hij maakt een analyse over de zin en onzin van bestraffen, en pleit voor een humaner en
rechtvaardiger rechtssysteem. Hij pleit voor meer zorgvuldigheid bij het opstellen van
wetten, tijdens het uitvoeren van het onderzoek en bij de strafuitvoering, want oordelen over
iemands leven is wellicht het moeilijkste wat bestaat.
Aperitief met 2 koude hapjes.
Middagmaal : Oosterse pompoensoep, gevulde varkensrug met champignons, dragonsaus, gebakken aardappelen,
groentekrans. Feuillantine van 3 chocolades met vanille-ijs, koffie.
Water, wijn met bijschenken of 2 gewone drankjes.
Optreden Bart Herman.
Bart Herman heeft zich opgewerkt tot een veelgevraagde en
hooggewaardeerde artiest in de lage landen, met een eigen specifiek
muziekgenre. In 1993 scoorde hij zijn eerste nr. 1 hit met “Ik ga dood aan jou”.
Inmiddels werden al 10 CD’s van eigen hand ingeblikt. Hij schrijft zijn eigen
liedjesteksten en doet dit ook voor verscheidene andere podiumartiesten.
Slotwoord.

GOSA gewest Aalst legt een bus in - prijs voor het vervoer heen en terug 10,00 € per persoon.
Busvervoer met volgende opstapplaatsen:
- om 7.30 u.: Bus4you, Herenveld 3 te Schendelbeke.
- om 7.40 u.: Kringwinkel ‘t Vierkant, Albertlaan 31 te Ninove.
- om 8.10 u.: carpoolparking aan de E40 te Erpe-Mere.
- om 9.30 u.: parking aan het “Hof van Oranje” te Zottegem.
De terugkeer is voorzien tussen 17u45 en 18u.
Deelnameprijs : 46
4 6,00 € per persoon (met eigen vervoer) of 56
5 6,00 € per persoon (met busvervoer).
Inschrijven vóór woensdag
woensdag 9 oktober 2019
201 9 bij Eddy De Backer, Stefaan Glorieuxstraat 9, 9340 Smetlede,
tel. 0499/163669 (na 18.00 u.) of e-mail (eddy.de.backer@scarlet.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. HOM, naam, deelnemers, lidnummer, afdeling”.
Annulering met geldige reden mogelijk tot 17
17 oktober 2019
201 9.
Het aantal deelnemers is beperkt!!! Gelieve dus snel in te schrijven !!!

