
 

 
 
 
 

 
 
 

Dinsdag 22 oktober 2019 
Salons Mantovani, Doorn 1 te 9700 Oudenaarde. 

  9u00 : Onthaal met koffie, thee of fruitsap en gebak. 
  9u50 : Welkom door de provinciale voorzitter.   

Programma : 
 

10u00 :  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
11u30 : Aperitief met 2 koude hapjes. 
   Oosterse pompoensoep, gevulde varkensrug met champignons, dragonsaus, gebakken aardappelen, 
   groentenkrans. Feuillantine van 3 chocolades met vanille-ijs, koffie. 
              Water, wijn met bijschenken of 2 gewone drankjes.   
14u30 :  
 
 
 
 
 
 
 
 
  
16u30 : Slotwoord. 
 
Deelnameprijs : 46 € per persoon. 

Info en inschrijving laurent.lippens@gezinsbond-ovl.be: Laurent Lippens, gosa-verantwoordelijke –   of 
gsm 0473 456 723 

Inschrijving en betaling:

Rekening : BE95 4470 0315 6158 van Gezinsbond GEWEST GENT  

 betalen vóór donderdag 10 oktober met mededeling van Mantovani, naam + 
voornaam en afdeling van de deelnemers.   

Annulering wegens geldige reden ( ziekte, ongeval, … ) is slechts mogelijk t.e.m. donderdag 18 oktober. 

 

Aandacht : Het aantal plaatsen is beperkt !!! Gelieve dus snel in te schrijven !!! 
 
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 

VOORDRACHT : “ Straffen op mensenmaat “ door 
topadvokaat Walter Van 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. 

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.   
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