
GOSA Prov. Oost-Vlaanderen organiseert

i.s.m. de GOSA fusie Evergem

Provinciale GOSA Lenteontmoeting

op donderdag 3 mei 2018

CC Stroming, Weststraat 31, 9940 Evergem.  

Programma :

14 u:  Voordracht “ Leven is het meervoud van lef. “
door Manu Adriaens

Allerlei leuke thema’s van het dagelijkse leven passeren de revue. Manu Adriaens vertelt
wat zijn ontmoetingen met bekende figuren hem hebben geleerd over  het streven naar
geluk. En hij geeft luchtige tips van zowel beroemde mannen als vrouwen uit binnen- en
buitenland. Een sprankelende anekdotische causerie.

15u05: Optreden “Jacobond zingt Marva” :

“ Ik dans met een ander maar ik kijk naar jou”… Dat zong mijn moeder vaak toen ze met
mij als kind door de living danste. Nu ik haar leeftijd heb, snap ik waarom ze uit volle
borst meezong met Marva. Marva deed haar dromen van “eilanden in groen en blauw” en
bracht kleur in haar leven. Daarom heb ik aan Marva gevraagd of ik haar liedjes mocht
zingen, en je raadt het nooit. Dat mocht. Daarom breng ik graag voor jullie samen met
mijn band een ode aan Marva.

15u50: Pauze . 

16u: Optreden Jacobond deel 2

Na de voorstelling wordt in het onthaal aan de deelnemers 2 belegde broodjes met 
garnituur + koffie of thee aangeboden.

17u 30 : Einde. 

Deelnameprijs : 21 € per persoon. 

Info en inschrijving : via tel. 09 225 46 52 of mail gewest.gent@gezinsbond-ovl.be vóór vrijdag
20 april
Inschrijving pas geldig na storting (vóór 20 april) van 21 € per persoon  op het rekeningnummer
BE95 4470 0315 6158 van GOSA Gewest Gent met vermelding 03-05-2018, naam, lidnummer,
afdeling. 

Aandacht : de plaatsen zijn genummerd , bijgevolg beperkt !!! Gelieve  dus snel in te schrijven!! 

Namens de provinciale GOSA Oost Vlaanderen     werkgroep Gosa gewest Gent :
Voorzitter Gosa Provincie                                          Voorzitter werkgroep            
Ludwine Vanhee                                                          Laurent Lippens gsm 0473 456 723
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