
Wat tenslotte het volle leven uitmaakt 

is de kans te hebben gekregen 

veel van zichzelf 

aan anderen te geven 

 

 

Melle, 28 februari 2020 

 

Beste Sogeha-vrienden,  

Een brief met postzegels van voor het millennium …. Pure nostalgie! 

VZW Sogeha: pure nostalgie voor stichters en oud-vrijwilligers; realiteit – beleving – avontuur voor de 

vrijwilligers van vandaag! 

We zijn fier ons 50-jarig bestaan te mogen en kunnen vieren… 
We zijn gelukkig dat we heel veel oud-sogeha-vrijwilligers terugvonden …. 
We zijn dankbaar dat onze vrijwilligers van vandaag, met heel veel enthousiasme verder meebouwen 
– OVER de grens van 50 jaar – aan VZW Sogeha! 
En daarom willen we jullie allemaal van harte uitnodigen op ons gouden jubileum feest, op 25 april 
2020 in Studio M, Molenweg 10 te 9090 Melle. 
 
Het programma:  

 10:00u : Deuren open 
 

 11:00u : Aperitiefconcert met de “Ghent Symphonic Band”! Wie niet op tijd kan zijn, zal 
misschien efkes moeten wachten om aan te sluiten, om het concert niet te storen. 
 

 13:00u : Eetfestijn aan 20 euro per volwassene en kids tussen 3 en 12 jaar aan 8 euro.  
o Volwassenen kunnen kiezen uit coq-au-vin of tongrolletjes op Oostendse wijze of 

een veggieschotel.  
o Voor de kinderen: balletjes in de tomatensaus. 
o Inschrijven kan maar via één weg : een overschrijving naar BE17 0682 1045 0621 

van Vzw Sogeha, met vermelding naam en aantal coq; aantal vis; aantal veggie; 
aantal kids. 

o De betaling geldt als inschrijving! We sluiten de inschrijvingen af, eind maart! Voor 
het eetfestijn kan er niet cash worden betaald! 

o Wij kunnen die dag geen tafels reserveren! Uiteraard zullen er wel voldoende 
plaatsen zijn! 

 
 14:30u: Een woordje van ….. 

 
 15:30u: Mong Rosseel brengt een zang- en verteltheater over de strijd tegen armoede. 

 



 17:30u: Ronny Mosuse getuigt over zijn jeugdjaren en organiseert een soort benefiet, om 
Vzw Sogeha te steunen. 
 

 20:30u: “Eigen Kweek” zet de ambiance van de avond in! 
 

 22:00u: DJ Daan de hertogh - DJ Jaan en DJ Latomski houden er de sfeer in. 
 

 02:00u: Einde van het feest…. Op naar 60 jaar Sogeha! 
 

De toegang voor de ganse dag is gratis!  
Het eetfestijn kan enkel worden betaald per overschrijving! 
Dranken, verschillende soorten koffies aan de Baristabar met of zonder dessert, snacks aan de 
foodtrucks (vanaf 18:00u), … Alles tegen democratische prijzen… 
Kan je er die dag niet bij zijn, of wil je gewoon VZW Sogeha steunen, dan krijg je vanaf 40 euro op 
jaarbasis, via overschrijving op BE17 0682 1045 0621, met vermelding van je naam én 
rijksregisternummer een fiscaal attest voor belastingvermindering.  
 
 
Ben je moeilijk te been, laat het ons weten via mail aan nicole.van.de.putte@telenet.be en we 
houden graag een parkeerplaats vrij op de parking aan de zaal. 
Je kan gemakkelijk parkeren op de parking van Ilvo, op 600 m van de zaal. Volg hiervoor de wegwijzer  
Ilvo – een zijstraat van de Caritasstraat. 
 
Is er nog iets niet duidelijk of heb je nog een vraag, telefoneer dan gerust naar Nicole : 0470/367296 
of Martine: 0498/490832. 
 
 

We hopen dat zaterdag 25 april 2020 
voor allen die ooit zijn mee geweest op onze kampen, 

als kind of als vrijwilliger,  
een blij weerzien mag betekenen, 

in een feestelijke sfeer, 
waarbij de soms, door de jaren heen, teloorgegane contacten, 
terug kunnen worden aangehaald, verstevigd en verdergezet! 

 
 
 
 Wie graag herinneringen wil ophalen met bepaalde personen, geven we de gouden tip om u zo 
snel mogelijk via Facebook lid te maken van ”Gij zijt van Sogeha als”  
Via deze privégroep kan je foto’s van de kampen delen, herinneringen uitwisselen, met de leden 
chatberichten uitwisselen en onderling afspreken om zo van onze reünie een topdag te maken! 
 
 
Van harte welkom voor de volledige dag of voor enkele uren…  
 
Angie, Daisy, Eric, Freya, Jolijn, Kenneth, Kevin, Lindsay, Martine, Michelle, Natasha, Nele, Nicole en 
Simon 
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