Activiteit februari 2016
De Voorzitter en de leden van de Raad van Bestuur hebben het genoegen u uit te nodigen op
:

Voordracht : « De Garnizoenstocht».
Plaats: ATCC/Semmerzake – Kwartier Kapt Vl de Hemptinne – Molenstraat 69 9890 - Gavere
.
Datum: dinsdag 23 februari 2016.
Spreker: Cdt b.d. Johan De Smet ging in 2015 te voet van Deinze naar de verschillende
garnizoenen in België en Duitsland waar hij ooit gekazerneerd is geweest. Hij deed deze tocht
voor het goede doel. Johan was hierbij niet aan zijn proefstuk want hij ging ook een tweetal
jaar geleden te voet van Deinze naar Compostella. Per deelnemer aan deze voordracht zal €5
doorgestort worden op de rekening van de voetbalploeg voor andersvaliden « de Driesjes ».
Programma :
1. 09.30u: Aankomst met koffie, water (in de Polyvalente zaal – 1ste verdiep).
2. 10.00u - 10.05u: Voorstelling spreker door de Voorzitter.
3. 10.05u - 11.15u: Eerste deel voordracht.
4. 11.15u - 11.30u: Break met koffie, water (in de polyvalente zaal).
5. 11.30u - 12.30u: Tweede deel voordracht.
6. 12.30u - 12.45u: Vragen.
7. 12.45u - 13.15u: Aperitief (in de bar Dranouter – 1ste verdiep).
8. 13.15u - 16.00u: Middagmaal in de Kwartiermess (gelijkvloers).
Menu
Aperitief naar keuze (2pp)
-----oOoOo----Bisques van Noordzeegarnalen
-----oOoOo----Gebakken zalm « Charon »
-----oOoOo----Gebak
-----oOoOo----Koffie
-----oOoOo----Waters en aangepaste wijnen (2 glazen pp)
-----oOoOo----Bijdrage leden : Formule all-in: €25 pp, enkel voordracht en receptie : €7 pp.
Inschrijvingen: De inschrijvingen gebeuren door storting op rekening IBAN : BE29 0682
0350 0064 – BIC : GKCC BE BB en dit ten laatste op 16 februari 2016.

Opmerking: Parking is mogelijk in het kwartier.
Bijkomende opmerking: Zij die niet kunnen deelnemen maar toch een storting van €5
willen doen ten voordele van het goede doel kunnen dit doen op de rekening van KVOO-OVL
met de vermelding « de Driejes ». Onze penningmeester zorgt er dan voor dat dit bedrag bij
het goede doel terecht komt

