OUD-LEERLINGENFEEST
ZATERDAG 13 OKTOBER 2018
svi.gijzegem@telenet.be

Naam - vn
adres

Beste oud-leerling(e),
Zaterdag 13 oktober 2018 vieren we onze leerlingen die in
1953-1958-1963-1968-1978-1988-1993-1998-2008
in één van onze afdelingen van
kostschool, normaalschool of humaniora afstudeerden.
We bieden jullie de kans om deze verjaardag te komen vieren samen met de directies, de
leerkrachten, maar vooral met de vroegere klasgenoten.
Jullie partners zijn eveneens van harte welkom.
We stelden voor jullie het volgende programma samen:
11.00u: Onthaal via de Pachthofstraat 3 (ruime parking)
11.15u-12.00u: Receptie in de gangen rond de sporthal.
12.15u: Verwelkoming en opening van het koud buffet (vlees en vis) in de sporthal.
Rode, witte wijn en water tijdens de maaltijd zijn in de prijs inbegrepen.
14.30u: fotosessie per klas en rondleiding in de vernieuwde school.
16.15u-16.30u: koffie, thee met een gebakje naar keuze.
Tot… kan je gezellig napraten bij een drankje.
Om organisatorische redenen willen we graag weten of je aanwezig zal zijn.
Gelieve daarom vóór 1 oktober 2018 voor je deelname 36 euro per persoon over te
schrijven op rek. nr. BE27 0010 2557 8673
Oud-leerlingenbond SVI-Gijzegem, Pachthofstraat 3, 9308 Gijzegem.
Noteer als mededeling bij je betaling jouw naam en code “ ”.
Dit codenummer verwijst naar jouw afstudeerjaar, klas en klassennummer
Reservatie is noodzakelijk en de betaling geldt als inschrijving.
Inlichtingen of afzegging van je deelname door omstandigheden kan tot
woensdag 10/10/2018 bij voorkeur met een mail naar mj.wuytack@skynet.be
of via GSM 0484 68 03 53 (mj wuytack)
Klassenfoto’s kunnen besteld worden door 2 euro extra bij te betalen, maar ze zullen ook
beschikbaar zijn op de website:
www.svi-gijzegem.be Keuzebalk SVI info ga naar oud-leerlingenbond.
Het bestuur van de oud-leerlingenbond Gijzegem.
Zr. Hildegarde Bruyland ,Hilda Moens, M-Jeanne Wuytack, Ria Apers, Rita Verhoeven, Rita Muylaert,
M-Louise Veldeman, Maria Van den Bossche,Thomas Huyghe, Lissa Nevens, Stefanie Bollaert,
Dominic Sanders.

z.o.z. belangrijke mededelingen.

Mededelingen:

1. Privacywetgeving: de oud-llnbond zal de haar toevertrouwde gegevens ENKEL intern
gebruiken in het kader van het organiseren van de oud-leerlingenfeesten. Indien je
wenst dat je gegevens verwijderd worden uit ons bestand, gelieve dit dan te melden
aan het secretariaat van de bond
per mail of schriftelijk op volgend adres



Oud-leerlingenbond SVI-Gijzegem, Pachthofstraat 3, 9308 Gijzegem.
Mail Rita Verhoeven ritaverhoeven1@yahoo.com

Houd er dan rekening mee dat we je niet meer kunnen uitnodigen op oudleerlingenfeesten.
2. Oud-leerlingenfeest: hoor je van klasgenoten dat ze geen uitnodiging ontvingen,
nodig ze dan gerust zelf uit om deel te nemen en vraag hen om hun gegevens zo vlug
mogelijk door te sturen naar ons, liefst per mail (telefonisch kan ook), zodat we ze
alsnog een uitnodiging met de juiste code kunnen bezorgen.
 Mail : Marie-jeanne Wuytack mj.wuytack@skynet.be of
Hilda Moens hilda.moens1@telenet.be
 Telefoon: MJ. Wuytack 052 46 07 58 of H. Moens 052 22 30 82

