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Seniorennamiddag
Gewest Deinze
Donderdag 16 juni 2022
om 14u.
Voor wie?

Advocaten op de rooster
Gust Verwerft
Beste senioren en partner,
Dit jaar hebben we Gust Verwerft gevraagd om onze namiddag te
verzorgen.
Hij weet na een lange carrière als gerechtsjournalist wat mensen
in Vlaanderen beroert.
Niemand blijft ongevoelig voor de tragiek, de passie en hartstocht

Senioren leden van het gewest Deinze en hun
partner

Programma
13.30 Ontvangst met koffie
14.30 "Advocaten op de rooster" ( deel 1 )
15.20 Drankje voor iedereen
15.40 "Advocaten op de rooster" (deel 2 )

of de beangstigend radicale oplossingen van moordenaars.

16.30 Broodmaaltijd

Gust Verwerft doet in deze uiteenzetting zijn boekje open over de
bekendste advocaten van Vlaanderen.

17.30 Einde programma

De leepste truken eerst. Je wordt als advocaat niet bekend
omdat je goed kan pleiten.

Waar en wanneer?

Nee, je scoort pas écht als je procedurefouten kan vinden.
Schuldig zijn is duidelijk minder belangrijk.
Gust Verwerft kent ze allemaal, die bekende advocaten.
Hij kent de werkwijze van die mannen én vrouwen en hij weet hoe
ze een dossier aanpakken.
En dat dit niet altijd koosjer is, is heel zacht uitgedrukt.
Gust geeft commentaar bij dé kopstukken van de Belgische justitie,
bij de pleiters die wij allemaal kennen van TV.
Hij legt ze voor ons als het ware op de rooster.
Wij laten Gust zijn gang gaan, zó is hij op z’n best…..
U bent dan ook van harte welkom op deze boeiende namiddag.
Uiteraard is er een drankje en een heerlijke koffietafel voorzien.
Gegarandeerd een mooie namiddag dus. We hopen u te mogen
verwelkomen.
Het bestuur

Donderdag 16 juni 2022 om 14u00
Zaal Ter Leie , Nieuwsstraat 24 ; 9800 Astene

Kostprijs:
8 euro per persoon

Inschrijven
Inschrijven kan via de secretaris
of seniorenverantwoordelijke
van uw afdeling, die dan dit
uiterlijk op maandag 13 juni op
zijn beurt alles zal doorgeven
aan Daniel Haelvoet
Dat kan op telefoonnr 09/386 76 81 of op
mail daniel.haelvoet@skynet.be

