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Hallo Ancien ,
"Op 15 juli herdacht Moorslede de bevrijding van 1918. Op uitnodiging was ons vaandel
aanwezig. Na de optocht naar de kerk en mis met ook teksten voor de Franse en Engelse
gasten was er een bloemenhulde aan het monument voor de gesneuvelden. Daarna volgde
ons vaandel met de stoet weer naar het centrum voor de ontbinding, met een dankwoordje
voor onze deelname. Daar Dirk niet beschikbaar was wed ons Vaandel er gedragen door
Marc Van Bouwelen waarvoor hartelijk dank.
OP 21 juli was er niet alleen de viering van de nationale feestdag met défilé te Brussel
maar zo een beetje overal in het land waren TEDEUMS en vieringen en velen onder u zullen
zeker wel ergens deel genomen hebben, voor mij was dit Lombardsijde en Miiddelkerke.
Op 20 augustus is er de jaarlijkse herdenking der gesneuvelden te Aarschot, de uitnodiging
vindt je hieronder. Wens je deel te nemen verwittig dan serge.vanooteghem@gmail.com.
Geachte mevrouw,
Geachte heer,
Het college van burgemeester en schepenen en het Verbond der Oud-Strijders en
Oorlogsslachtoffers van Groot-Aarschot hebben het genoegen u uit te nodigen op de plechtigheid
“Herdenking van de Burgerlijke Oorlogsslachtoffers 1914-1918” die plaatsvindt op maandag 20
augustus 2018 en dit onder muzikale begeleiding van de Koninklijke Harmonie van Oud-Strijders.
10.00 uur: Eucharistieviering in de Sint-Rochuskapel,
Gijzelaarsstraat.
10.50 uur: Huldebetoon aan het monument in de
Gijzelaarsstraat.
11.30 uur: Huldebetoon aan het monument in de Leenstraat.
11.45 uur: Huldebetoon aan het monument van Kapitein
Gilson.
12.15 uur: Drink, u aangeboden door het stadsbestuur, in café

De Oude Tijd, Leuvensestraat 23, 3200 Aarschot.
Namens het college van burgemeester en schepenen.

A. Peeters, burgemeester
C. Verlinden, S. Omblets, G. Schellens, M. Paglialunga, G. Rutten, J. Mellaerts; schepenen
C. Van Calster, algemeen directeur
Velen onder u zullen reeds genoten hebben van een welverdiend verlof terwijl anderen er
misschien juist gaan aan beginnen. Ik kan slechts wensen dat het voor iedereen een
periode mag zijn van rust en ontspanning en voorbereiding op wat komen gaat.
Vergeet niet dat onze reünie stilaan in zicht komt en dat het tijd wordt om in te schrijven. 9
september zal er snel zijn!
Dat kan je doen door betaling van 38€ per persoon op rekening BE50 9792 2381 9118 op
naam van Van Hoorebeke. Je kan terzelfder tijd ook drankbonnetjes bestellen aan 2€ per
stuk maar die kunnen ook ter plaatse besteld worden. Verder kan je ook inschrijven door
een mailtje aan vahoro@hotmail.com en de betaling regelen tegen ten laatste 02 september.
Zoals elk jaar hopen we een paar nieuwe gezichten te mogen verwelkomen en ook dezen
die er al jaren niet meer waren zouden we graag terug zien. Profiteer van de gelegenheid
want het kan elke keer de laatste keer zijn, we worden er niet jonger op!
Dit moet het dan weer zijn voor deze keer en hopelijk tot 09 september!
Met vriendelijke groeten,
Romain

't Is Altijd 't Negende!!!

