
    

        

 

                                                                   

   ACOD Brugge Seniorenwerking ACOD 

         ABVV Senioren Brugge 
 
             22 oktober 2017 

Beste vrienden gepensioneerden,  

Dag kameraden senioren, 

 

Wij willen jullie graag uitnodigen om met ons het verhaal te horen van het socialisme. 

Joost Van Dommele, onze gastspreker, schreef een boek met als welluidende titel  

‘Gent, een bakermat van democratie en socialisme’.  

Deze spoorman gidst ons door de geschiedenis van het socialisme en heeft het ook 

uitgebreid  over het socialisme in onze stad, Brugge. 

Het wordt een boeiende namiddag die u zeker niet wilt missen. 

"Gent, een bakermat van democratie en socialisme" wil vooral synthetiseren, verwondering 

wekken, inspireren, bewustzijn oproepen of versterken, en aanzetten tot 

hernieuwde sociale strijd. Er wordt aandacht besteed aan de relatie tussen de sociale 

strijd en andere relevante maatschappelijke stromingen. 

 

Deze voordracht gaat door op woensdag 21 NOVEMBER in de Van Ackerzaal, 

ABVV-gebouw – 1 ste verdiep en start om 15.00 uur stipt. Deuren open vanaf 14.15 uur. 

Tijdens deze voorstelling bieden wij de aanwezigen gratis koffie aan en omdat we nu 

eenmaal in een gulle bui zijn, verwennen we u ook met een stuk taart. 

Uiteraard is het handig om ons vooraf te laten weten of u aanwezig zal zijn,  

dit om de zaal te schikken en de taart en koffie te bestellen. 

U kunt zich inschrijven tegen uiterlijk 19 november met een mail of telefoon naar: 

marc.caenen@telenet.be – 0479/862388 – 050/360455. 

Als kers op de taart geven wij u mee dat u het schitterende boek ter plaatse kan kopen 

aan de interessante prijs van 25 €.  Uiteraard zonder verplichting. Wenst u dit boek nu 

al te bestellen, dan kunt u dit melden bij uw inschrijving voor deze activiteit. 

Misschien een leuk ideetje voor onder de kerstboom. 

 

Schrijf 08 december in uw agenda want dan is er ons kerstfeest en eindejaarsquiz. 

Kameraadschappelijke groeten namens alle bestuursleden,                            

Marc Caenen   
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