
 

 

 

 
Seniorenfeest in Gent 
 
 

7 november 2017 

 

 
Uitnodiging 
 
Vorig jaar vierden we het seniorenfeest in Brugge. Dit jaar zal het seniorenfeest doorgaan in 
Gent.  Fevlado Senioren viert dit jaar zijn 15-jarig bestaan.  Er is ook een klein demonstratie 
voorzien over het ontstaan van Fevlado Senioren van 2002 tot heden  
 
Plaats van samenkomst:  Fevlado vzw/GTG , Stropkaai 38, 9000 Gent  
 
Programma 
 
10.30 uur Samenkomst + koffie aangeboden door het bestuur van GTG 55+. 
 
11.00 uur Toespraak van Andy Van Hoorebeke, voorzitter van Fevlado/Diversus vzw 
 
11.10 uur Welkom door de voorzitter van GTG 55+ 
 
11.30 uur Toespraak van Boudewyn De Roose, voorzitter van Fevlado Senioren 
 
11.45 uur Toespraak van Filip Verstraete, directeur van Fevlado/Diversus vzw 
 
12.15 uur Aperitief aangeboden door het bestuur van GTG 55+ 
 
12.45 uur Menu: tomatensoep met balletjes - kippenhaasje met pepers, groenten en 

kroketten.  
                       Dessert: roomijs met verse vruchten.    
 
14.00 uur Volksspelen. Prijzen worden voorzien aan de winnaars. 
   
16.30 uur Gezellig napraten 
 
Noteer alvast deze datum.  Namens het bestuur van Fevlado Senioren wensen wij iedereen 
alvast een prettige dag in het ontmoetingscentrum van GTG 55+ . Wij rekenen alvast op een 
grote opkomst. 
 
Met vriendelijke groeten namens het bestuur van Fevlado senioren 
 
Boudewyn De Roose      Lionel Van Poucke   
Voorzitter       Secretaris 

 
 
 



 
 
 

INSCHRIJVINGSSTROOK 
 

 
Lid van Fevlado Senioren:  
 
Naam:  ……………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ......................................................................................................... 
 
Aantal personen : …………… 
 
Niet lid van Fevlado:  
 
Naam:  ……………………………………………………………………………………… 
 
Geboortedatum: ......................................................................................................... 
 
schrijft in voor het seniorenfeest van de Fevlado Senioren in Gent  op 7 november 2017 en  
betaalt voor het menu : 
   
O    Fevlado leden 25 €  
O    Niet-leden 30 € 
 
Ik stort nu op rekeningnummer BE36 4487 6565 8181 van Fevlado-Ledenbeweging met 
vermelding’ Fevlado seniorenfeest 7 november 2017 + naam’.  Terug te bezorgen per mail 
(ledenbeweging@fevlado.be) of fax (09/3290747) vóór 30 oktober 2017 
 
Adres van Fevlado vzw :  
Ledenbeweging Fevlado 
Tav. Martine Gilen 
Stropkaai 38 – 9000 Gent 
 
AANDACHT AUB 
 
In het geval dat er iemand ziek is of niet mogelijk is om te komen, gelieve tegen  Fevlado-
Ledenbeweging (Martine Gilen) te verwittigen om het bedrag op te vragen.  Na 3 november  
2017 wordt het bedrag niet meer terug betaald. 
 
Namens het bestuur van Fevlado Senioren 
 
  

mailto:ledenbeweging@fevlado.be

