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

Een voordracht “ Zwerftocht door Europa met een sportvliegtuig (Piper
Archer)” door Philippe Barbaix (Piloot van het toestel).
Plaats: Polyvalente zaal + restaurant All Ranks van het Kwartier Kapt Vl de Hemptinne –
Molenstraat 69 9890 - Gavere .
Datum: donderdag 27 oktober 2016.
Spreker: Philippe en Brigitte gaan al enkele jaren op een toch wel speciale manier op reis,
namelijk met een sportvliegtuigje waarbij Philippe een van de piloten is. Hij zal ons vertellen
hoe hun avontuur begon en kort vertellen over zijn reizen naar Finland, Bulgarije, de Baltische
Staten, Tour de France en Noord Spanje (Compostella). Hij zal iets dieper ingaan op de reis
van 2015 naar Kroatië, Bosnië, Albanië, Macedonië, Kosovo en Servië. Brigitte zal hierbij
tevens wat toeristische info geven over de verschillende bezochte steden. Alle ingrediënten
zijn dus aanwezig om er een boeiende voordracht van te maken….
Programma :
1. 09.30u - 10.00u: Ontvangst met koffie, water, fruitsap (Polyvalente zaal).
2. 10.00u - 10.05u: Verwelkoming door de Korpscommandant (onder voorbehoud) en
voorstelling van de gastsprekers door de Voorzitter.
3. 10.05u - 11.05u: Eerste deel van de voordracht: hoe het begon en de vorige reizen
door Europa.
4. 11.05u - 11.25u: Koffiepauze.
5. 11.25u - 11.50u: Tweede deel van de voordracht: De reis van 2015 met toeristische
uitleg door Brigitte.
6. 11.50u - 12.15u: Vraag- en antwoordperiode.
7. 12.15u - 12.20u: Dankwoord door de Voorzitter.
8. 12.30u - 13.00u: Aperitief (Restaurant all ranks – gelijkvloers).
9. 13.00u - 16.00u: Maaltijd.
10. 16.00u : Einde activiteit, verlaten van het Kwartier.
Menu
Aperitief Pils, Porto, witte wijn, fruitsap, frisdranken
-----oOoOo----Pompoensoep met saffraan
-----oOoOo----Varkenshaasje, champignontorentje, country aardappelen, pepersaus
-----oOoOo----Koffie of thee met gebak
-----oOoOo----Water en huiswijn bij de maaltijd inbegrepen
-----oOoOo-----

Bijdrage leden : Formule all-in: €20 pp
Inschrijvingen: De inschrijvingen gebeuren door storting op rekening IBAN : BE29 0682
0350 0064 – BIC : GKCC BE BB en dit ten laatste op 21 oktober 2016.

