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Kuurne, 24 september 2017 

Beste, 

 
In het straatbeeld word je regelmatig geconfronteerd met je huidige leeftijd. Verkeersborden in de 
bebouwde kom drukken ons met onze neus op de feiten. Maar wij willen de pijn verzachten en wij 
vieren dit samen met alle Kuurnse 50-jarigen of 50-jarigen met een Kuurnse jeugdlink.  
Ook het gemeentebestuur van Kuurne vindt dit een feest waardig en we worden ook op het 
gemeentehuis uitgenodigd voor  een ontvangst en receptie.  
 

U wordt uitgenodigd op   zaterdag 9 december 2017 in Kuurne. 
 

In het gemeentehuis van Kuurne, Marktplein 9  
 

18u30   -  ontvangst van de 50-jarigen  
door het gemeentebestuur Kuurne 

 
 

Feestzaal Commanderie , Huis Van Wonterghem, Guido Gezellestraat 1 

 

Avondfeest 
Vanaf 19u30 - receptie  - diner - dessert - koffie 

avondfeest met DJ Chapelure  tot …. 
 

Menu en drank All-in tot einde feest  : € 67,00 per persoon (ons jaartal !) 
 

Schrijf jezelf, en samen met je partner in voor dit festijn waar je  uw leeftijdsgenoten na jaren terug kan 
zien, als je ze nog herkent. Uw plaats is gereserveerd door overschrijving op ons rekeningnummer : 
BE35 6528 2404 9337, Kuurne1967, 67 € per persoon met vermelding feest & je naam 

Inschrijven voor 25 november 2017 !! 
 
Schrijf je ook in via onze website http://kuurne1967.wordpress.com, zodat we weten of je al dan niet 
naar het gemeentehuis komt,  daar kan  je ook zien wie al ingeschreven is, wat je op je bord zal krijgen 
(vegetarisch mogelijk), hoe we er 5 jaar, 10 jaar, 15 jaar of 38 jaar geleden eruitzagen ??? 
Info per mail kan via kuurne1967@gmail.com 
 
Hopend jullie te mogen ontmoeten ! 

Gouden verjaardagsgroeten van de organiserende werkgroep 
Pascal Vanneste, Nele Deprez, Wim Maertens, Gratiaan Lemey, Christ De Keukelaere (+),   

Pascal Ameye, Bruno Folens, Wim Pauwels, Geert Vanhaverbeke 
 

 
https://www.facebook.com/groups/kuurne1967 

 
Wil je dit evenement als winkelier, ondernemer steunen als sponsor en jouw activiteiten bekend maken aan de 
Kuurnse 50-jarigen?  neem contact via kuurne1967@gmail.com 
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