Erpe-Mere, 9 februari 2019
Beste gezin,
Betreft: geboorteboomplanting op zondag 24 maart 2019
Mogen wij U nogmaals van harte feliciteren met de geboorte van uw kind tijdens het
afgelopen jaar. Een geboorte blijft nog steeds een bijzondere gebeurtenis.
Dat wil het gemeentebestuur, samen met de Gezinsbond, met het aanplanten van een
boom vereeuwigen.
Op zondag 24 maart organiseert het gemeentebestuur van Erpe-Mere in
samenwerking met de afdelingen van de Gezinsbond, nl. Aaigem, Bambrugge, Burst,
Erpe, Erondegem-Ottergem-Vlekkem en Mere, voor de negende keer een
geboorteboomplanting.
We willen op 24 maart eerstkomend de geboorteboom planten die symbool zal staan
voor alle geboortes van 2018 in onze gemeente en dit op het domein Steenberg.
We willen dit graag samen met de kinderen en hun ouders doen.
Daarom nodigen wij U persoonlijk uit om deze inhuldiging samen met uw gezin mee te
beleven. Iedereen is welkom om 10u. op het domein Steenberg, aan de bibliotheek.
Na de aanplanting van de geboorteboom, met gedenkplaat nodigen wij U graag uit om
samen met ons te genieten van een hapje en een drankje. Het is bovendien een unieke
gelegenheid om uitgebreid kennis te maken met de werking van de Gezinsbond.
Verschillende bestuursleden zullen U graag te woord staan.
Tijdens een korte uiteenzetting, worden de andere kinderen van uw gezin opgevangen.
Voor elk aanwezig gezin voorzien wij na afloop een kleine attentie van de Gezinsbond!
Om praktische redenen hadden we graag geweten of U al dan niet aanwezig kunt zijn
en dit uiterlijk tegen zondag 13 maart 2019, via www.gezinsbondaaigem.be,
activiteiten in de kijker, geboorteboom 2018.
Bij ontvangst van de brief, graag controle van de schrijfwijze van de naam van
uw kind, zodat deze zeker correct op het geboortebord geplaatst wordt! Is er toch een
foutje ingeslopen, gelieve dit zo snel mogelijk te melden aan mevrouw Addy Meuleman
(zie hierna). Het geboortebord wordt klaargemaakt tegen eind februari 2019.
Voor bijkomende informatie kan je steeds contact opnemen met de plaatselijke
verantwoordelijke van de Gezinsbond, mevr. Addy Meuleman, Kouterstraat 28 te 9420Erondegem - Tel. 053/41 30 84 - meuleman.addy@telenet.be
Wij hopen van harte U te mogen verwelkomen!
Met vriendelijke groeten,
De Burgemeester,

Hugo De Waele

Voor de afdelingen van de Gezinsbond
Erpe-Mere,

