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België scheef bekeken … Een schalkse kijk op dit koninkrijkBelgië scheef bekeken … Een schalkse kijk op dit koninkrijkBelgië scheef bekeken … Een schalkse kijk op dit koninkrijkBelgië scheef bekeken … Een schalkse kijk op dit koninkrijk    

 
Karel Declercq legt de ziel van dit land bloot. Hij houdt van dit land en z'n leiders, maar 

houdt ook een spiegel voor. Spitse comedy over de actualiteit met sterke jokes, 

treffende imitaties en prachtige muzikale parodieën. Een aanstekelijk lachspektakel.’ 

 
 

 

Om ook onze Jong GOSA leden de kans te geven om aan onze lenteontmoeting deel te nemen hebben we deze gepland op 

een zondag. 

 

Waar?Waar?Waar?Waar? Domein Begonia, Pintestraat 29, 9840 De Pinte. 

    

Aanvangsuur: Aanvangsuur: Aanvangsuur: Aanvangsuur: 10.00 u. 

 

Na het optreden van cabaretier Karel Declercq houden we een receptie gevolgd door een lunch bestaande uit volgend menu : 

 

- Kalkoenfilet met archiducsaus, slaatje en kroketjes. 

  Keuze uit water, witte of rode wijn. 

- Koffie met gebakje.  

 

Na het middagmaal heb je de mogelijkheid op eigen initiatief een wandeling te maken in het parkbos van de Pinte. Een 

plannetje is ter plaatse in de zaal te bekomen. 

 

Deelnameprijs:Deelnameprijs:Deelnameprijs:Deelnameprijs: 35 € per persoon.  

 

Inschrijven vóór dInschrijven vóór dInschrijven vóór dInschrijven vóór diiiinnnnssssdag  1dag  1dag  1dag  19999    maart 2019maart 2019maart 2019maart 2019    bij Eddy De Backer, Stefaan Glorieuxstraat 9, 9340 Smetlede,  

tel. 0499/163669 (na  18.00 u.)  of e-mail (eddy.de.backer@scarlet.be) met vermelding van de volledige naam van  

de deelnemers en de afdeling waar u lid bent. 

De inschrijving is pas definitief na ontvangst van uw betaling op rekening  BE55 9795 7799 7844BE55 9795 7799 7844BE55 9795 7799 7844BE55 9795 7799 7844 van GOSA GOSA GOSA GOSA     

ggggewest Aalst ewest Aalst ewest Aalst ewest Aalst met vermelding “741202 Prov. LOM, naam, deelnemers, lidnummer, afdeling”.  

    

Het aantal deelnemers is beperkt!!! GeHet aantal deelnemers is beperkt!!! GeHet aantal deelnemers is beperkt!!! GeHet aantal deelnemers is beperkt!!! Gelieve dus snel in te schrijven !!! lieve dus snel in te schrijven !!! lieve dus snel in te schrijven !!! lieve dus snel in te schrijven !!!     
 

 


