
 

 

GOSA - GEWEST GENT 
 
 

 
Het Provinciale GOSA bestuur en de Gewestelijke GOSA werking nodigen U vriendelijk 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. 
Deelnameprijs : 45 € per persoon.  

Inschrijven : via tel. 09 225 46 52 of mail gewest.gent@gezinsbond-ovl.be vóór vrijdag 13 oktober met 

vermelding van naam, voornaam, lidnummer en afdeling.  

Inschrijving pas geldig na storting (vóór 13 oktober) van 45 € per persoon  op het rekeningnummer BE95 

4470 0315 6158 van GOSA Gewest Gent met vermelding 24-10-2017, naam, lidnummer, afdeling. 

Annulering wegens geldige reden mogelijk tot donderdag 19 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                   

Ludwine Vanhee                                                    Laurent Lippens gsm 0473 456 723 
 


