Uitnodiging

Uitreiking
van de Orde van de Vlaamse Leeuw 2022
aan JÜRGEN CONSTANDT
op vrijdag 1 juli om 19 uur
in Aalst
feestzaal stadhuis
Grote Markt 3

De feestzitting is een initiatief van

binnen het kader van

TER GELEGENHEID VAN 11 JULI

in samenwerking met

PROGRAMMA
verwelkoming door CHRISTOPH D’HAESE,
burgemeester van Aalst
gelegenheidstoespraak door AN DE MOOR,
voorzitter van de Beweging Vlaanderen-Europa en van Vlaanderen Feest!
muzikaal intermezzo
laudatio door prof. dr. MATTHIAS E. STORME,
voorzitter van de Orde van de Vlaamse Leeuw
uitreiking van de Orde van de Vlaamse Leeuw
wederwoord namens de laureaat
slotwoord door KARIM VAN OVERMEIRE,
schepen in Aalst
Gebed voor het Vaderland en Vlaams volkslied

PRAKTISCH
Ontvangst is voorzien vanaf 18.30 uur. Het programma begint om 19 uur.
De zitting wordt besloten met een receptie, aangeboden door de Stad Aalst
Bijwonen van de bijeenkomst kan gratis.
Vooraf inschrijven vóór 25 juni is noodzakelijk.
Antwoorden kan bij voorkeur naar Maarten.Vanderbeke@Aalst.be
Gelieve in de onderwerpregel te vermelden ‘1 juli’
en in het bericht te noteren ‘Aalst’ + voornaam, naam en adres
van de personen voor wie u inschrijft.
- Wees er snel bij want de plaatsen zijn beperkt De Grote Markt bevindt zich op loopafstand van het station.
Er is ook parkeergelegenheid op loopafstand op de parking Keizershallen (Beekveldstraat).

AALST

1 JULI 2022

PERSOONLIJKE ANTWOORDKAART

voornaam en naam persoon 1 : .................................................................................................................................................................................................................................
functie : (invullen niet verplicht).......................................................................................................................................................................................................................................
straat en nummer : ................................................................................................................................................................................................................................................................
postcode en gemeente : ....................................................................................................................................................................................................................................................
e-postadres : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
voornaam en naam persoon 2 : ................................................................................................................................................................................................................................
functie : (invullen niet verplicht).......................................................................................................................................................................................................................................
straat en nummer : ................................................................................................................................................................................................................................................................
postcode en gemeente : ....................................................................................................................................................................................................................................................
e-postadres : ............................................................................................................................................................................................................................................................................
Hieronder aankruisen wat van toepassing is:
m zal / m zullen aanwezig zijn bij de feestzitting om 19 uur (ontvangst vanaf 18.30 uur) in het stadhuis van Aalst.

Antwoorden vóór 25 juni a.u.b.
• bij voorkeur via een e-postbericht naar maarten.vanderbeke@aalst.be door in de onderwerpregel te vermelden: ‘1 juli’
en in het bericht te noteren: Aalst + voornaam, naam, adres en e-postadres van de personen voor wie u inschrijft.
• door zending van deze antwoordkaart naar: Maarten Vanderbeke, kabinet schepen Karim Van Overmeire, Werf 9, 5de verdieping, 9300 Aalst

