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Betreft: herdenking slag om Gijzenzele - Kwatreeht - mei 1940
Geachte

De gemeentebesturen van Oosterzele en Wetteren organiseren op zaterdag 18 mei 2019 samen de
officiöle herdenking van de slag om Gljzenzele-Kwatrecht [mei 1940J.

Er is dit jaar voor gekozen om het volledige herdenkingsprogramma af te werken in de voormiddag,
zodat iedereen kan genieten van de Iunch.

wij u willen vragen of u onze herdenking zou willen vereren met uw aanwezigheid. Wij
bieden u graag op de middag een heerlijke lunch aan in restaurant - "Hof van Oranje" in de deelgemeente
Graag zouden
Balegem.
Het programma ziet er als volgt uit:

-

Vanaf 08.30 uur koffie in het Sport- en Recreatiedomein De Warande, Warandelaan 14 a

-

10.00 uur: bloemenhulde en toespraken aan het monument kerk Kwatrecht

-

10.45 uur:vertrek naar Gijzenzele

- tt.15

uur:bloemenhulde en toespraken aan het monumentkerk Gijieizelie

-

12.00 uur; een receptie aangeboden door het gemeentebestuur van Oosterzele
fin de kerk van
Gijzenzele).

-

13'00 uur: vertrek naar restaurant Hofvan Oranje voor lunch [Oudenaardse steenweg Z te
0osterzele - grens met Zottegem)

Gemeentebestuur Oosterzele
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- Dorp 1 - 9860

Oosterzele -
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Openingsuren: maandag t.e.m. vrijdag van 8.45 tot 12 uur - maandagavond van 1B tot 20 uur - dienst
Burgerzaken is ook geopend op woensdagnamiddag van L4 tot 16 uur en op maandagavond van 17.30 tot
20 uur. U kan ook gebruikmaken van het digitaal loket op www.oosterzele.be
Alle briefwisseling te richten aan het college van burgemeester en schepenen

- Dorp 1 -9860

Oosterzele
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Menu: I aan tafel)

Aperitief met hapjes
Vispa nnetje va n Noordzeevis

Kalfsfilet pur Stroganoff met kroketjes en slaatje
Dessert

koffie

witte wijn, rode wijn en water
Inschrijven kan tot

7 mei a.s. door overschrijving

van het bedrag van 50 euro op rekening

BEs0 652852080418 van het Gijzels Genootschap (opgelet nieuw rekeningnummer)
vermelding "mei40 - naam - aantal personen,,

- met

Wijhopen op uw aanwezigheid.

Voor meer info kan u steeds bij de dienst cultuur van de gemeente Oosterzele terecht (tel. 09 363 83
3L - cultuur(ooosterzele.be of via 09 363 99 27 Dirk De GanckJ.

Met vriendelijke groet
Namens het college van burgemeester en schepenen
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Van Durme

Burgemeester
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