
Nationale Strijdersbond: afdeling Hulste 

Hulste, oktober 2017, 

Graag nodigen wij u uit om deel te nemen aan de 11/11 viering op zaterdag 11 november 2017. Op die dag 
willen wij ons opnieuw bezinnen over oorlog en vrede. Op die dag herdenken wij de oorlogsslachtoffers van 
beide wereldoorlogen en in het bijzonder deze van ons dorp. Via deze uitnodiging doen we een beroep op al 
onze leden, sympathisanten en weduwen van onze overleden oud-strijders om de plechtigheden van die dag 
bij te wonen. 

Verloop van de plechtigheden : 

9 u :    Aangepaste eucharistieviering in onze kerk in het teken van oorlog en vrede. We herdenken alle  • 
 gesneuvelden uit beide wereldoorlogen.  
  
10 u :  Korte hulde aan het oorlogsmonument op het dorpsplein met neerleggen van een bloemenkrans  • 
 gevolgd door de optocht naar het erepark met hulde aan alle gestorven oud-strijders van beide   
 oorlogen, maar in het bijzonder van onze gesneuvelde soldaten en burgers tijdens WO 1 

10.30 u :  Stoetsgewijs naar het dorpshuis de De Rijstpekker waar een receptie aangeboden wordt   • 
 door het stadsbestuur. 

11 u : Einde van de officiële plechtigheden. Zij die de oud-strijders een warm hart toedragen kunnen  • 
 hen financieel steunen door nog een kaartje te leggen in het lokaal van de oud-strijders, Het Oud Ge 
 meentehuis, bij Peter Mesdag. 

13 u : Feestmaal (nog maar eens van die lekkere koeitonge) voor de ingeschrevenen, met gratis tombola  • 
 voor iedereen,, gratis aperitief van onze gastheer peter en twee door uzelf gekozen consumpties  
 (om het even wat) ,aangeboden door jullie bestuur, dit voor de prijs van 35€ 

Wij danken op voorhand de vertegenwoordigers van de overheid en de verenigingen voor hun aanwezigheid 
of optreden n.a.v. de 11/11 viering in ons dorp. Ook de sponsors van onze tombola willen wij in onze dankbe-
tuigingen betrekken.

 

Alg. leiding  Vlaggedragers                Medewerkers
Sis verschelde               Frans Denboot en Tony   Linda, Daniel en Jacqueline

Kaarting ten voordele van onze afdeling gaat door op vrijdagavond 10/11 vanaf 17:00 u en 
zaterdag 11/11 de ganse dag. 

Kaarting = 1,25€ inleg of 5€ per tafel  
 
Alvast bedankt voor jullie steun en medewerking.


