FEESTVIERING 40 JAAR GOSAGEZINSBOND WEST-VLAANDEREN
ZONDAG 22 APRIL 2018
Beste,
Met Gezinsbond West-Vlaanderen vieren we op zondag 22 april in GC De Bunder in
Moorslede 40 jaar GOSA, 40 jaar activiteiten en werking van en voor grootouders en
senioren.
Op het feestprogramma staat oa een feestrede door Frans Schotte- Algemeen
Voorzitter Gezinsbond- in de voormiddag en een optreden van Willem Vermandere in
de namiddag.
's Middags voorzien we een receptie gevolgd door een middagmaal.
Verder in deze uitnodiging kan je alle info vinden.
Graag verwelkomen we jullie dan ook allen op 22 april!
André Dekeukeleire, voorzitter GOSA
Lionel Denys, secretaris

Inschrijven
Inschrijven kan via Lionel Denys, lionel.denys@telenet.be of 056/41.33.96
Per persoon vragen wij 40 euro, alles inbegrepen.
Dit bedrag kan worden overgeschreven op BE66 7380 0524 9843 SCW WestVlaanderen, pas dan is de inschrijving definitief.

Praktische info
We verwelkomen jullie graag in GC De Bunder, Iepersestraat 52B, 8890
Moorslede.
Programma en inschrijvingen
10.00 uur onthaal met koffie
10.30 uur verwelkoming door André De Keukeleire, prov. voorzitter GOSA
10.40 toespraak door onze Algemene Voorzitter Frans Schotte
11.30 receptie en aansluitend warm buffet.
14.30 uur optreden van Willem Vermandere
Einde voorzien rond 16.00 uur.

Optreden Willem Vermandere om 14u30
Willem, over de berg van 77 jaar geklommen, een oude krijger, maar van verre is
daar niets aan te zien. Hij gaat onverminderd op stap met zijn trawanten Freddy en
Pol en Bart, met al hun snaren en gitaren, een resem fluiten en klarinetten en de
grote contrabas.
Noem hem gerust nen poëet dat klinkt niet zo plechtig als nen dichter.
Nog steeds met scherpe kijk op de zotte wereld, een knipoog en een glimlach, nooit
bitter of ontgoocheld, eerder ontroerd over de kleine dingen van elke dag, en toch
soms verstoord over de gang van zaken in de wereld rondom.
Als een eeuwenoude boom, met zijn wortels stevig in de grond en zijn armen reikend
naar de hemel, verankerd in het leven, verbonden met de voorvaders, dromend van
de kinderen van morgen.
t Zijn liedjes en vertellementen van zottigheid en tederheid, van verdriet en
kontentement, van ergernis en verrukking om onze wereldbol. De refreintjes zijn er
om mee te zingen. En voor al wat ze niet gezegd krijgen, spelen ze muziekjes.
O ja, ALLES GAAT OVER mag je zijn programma noemen... maar de passie voor het
zingen zelf, dat gaat niet over.
En als hij er geen woorden meer voor heeft, dan blaast hij heel weemoedig en
ingetogen op zijn fluitje-van-een-cent, recht uit zijn hart en gedragen op zijn eigen
levensadem.
Zoals oude wijn ..met de jaren steeds maar beter en beter.

