
 

 

 

 

Eeuwfeest 2019. 

Geachte leden, beste sympathisanten, 

 

Het is precies 100 jaar geleden dat onze gilde het levenslicht zag,  
dit op 30 juni 1919. Deze gelegenheid kunnen we niet onopgemerkt laten 

voorbijgaan en daarom houden we alvast een eeuwfeestweekend van 
vrijdag 28 juni 2019 t.e.m. zondag 30 juni 
2019.  

Wij nodigen jullie dan ook van harte uit op de festiviteiten die we organiseren naar 

aanleiding van ons jubileum. 

 
Namens het bestuur. 

Bestuursleden: 

Reynvoet Georges, De Bleser Bart, Schoorens Guido, Dewulf Achiel, Polfliet Willy, 

Keukelier Geert,  Boone Ignace, Van Cleemput Hubert, Van Hecke Geert, 

Van Der  Vaet Marc.  

 
 
landelijkegilde.oost.dest@gmail.com 
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Feestprogramma! 

Vrijdag 28 juni. 

 19u30    Officiële opening!! 

Met openingstoespraak van Christiaan Stivigny, directeur Boerenbond & landelijke gilden. 

 20u00    Receptie voor de leden en genodigden. 

 

 Aansluitend   Tentoonstelling. 

De landelijke gilde Oostakker-Desteldonk door de jaren heen. 

 

Zaterdag 29 juni. 

 15u00 tot 20u00  Tentoonstelling & film. 

De landelijke gilde Oostakker-Desteldonk door de jaren heen. 

 

Zondag 30 juni. 

 9u30    Eucharistieviering  

in de Sint-Amanduskerk te Oostakker, voorgegaan door de nationale proost van de landelijke 

gilden, Jos Daems, en opgeluisterd door de Koninklijke Harmonie van Laarne. 

 10u40    Traktorwijding  

Aansluitend aan de eucharistieviering zegenen we de traktoren, groot en klein, oud en 

nieuw, en de velden die ze betreden. Traptraktoren en Go-Carts, begeleid door hun ouders, 

sluiten vooraan aan vanaf het OCO. De traktoren verzamelen in de Moststraat 48, te 

Oostakker op een weide.. 

 11u00 tot 12u30  Aperitiefconcert rond de kerk. 



 

 

 

Na enkele woordjes door onze voorzitter bieden we een aperitiefconcert en receptie aan 

voor alle aanwezigen. 

 

 12u45 Feestprogramma voor de ingeschrevenen. 

o 12u45  Welkomstwoordje door onze voorzitter. 

 

o 12u55  Speech Stijn De Roo. 

 

o 13u20  Feestmaaltijd 

Menu:  Slaatje met scampi’s. 

  Rosbief met vleessaus, groetenkransje en kroketten. 

  Eeuwfeestgebak met kopje koffie. 

  Drank inbegrepen tijdens de maaltijd. 

 

De deelnameprijs bedraagt na een flinke tussenkomst door de 

jubilerende gilde, voor: 

leden LG (en inwonenden) 25 € per persoon!!! 

Niet-leden betalen 40€ per persoon. 

Dit vóór 23 juni 2019 via uw plaatselijk bestuurslid of door storting 

op rekening BE69 7374 2400 0278. 

 

o 15u50  Toespraak en huldiging ere bestuursleden. 

  Hierbij zal onder andere onze oude gildevlag toegelicht worden. 

 

o 16u20  Muzikaal optreden, accordeonmuziek &. Gentse meezingers. 

 

 15u30 tot 19u00  Tentoonstelling & film. 

De landelijke gilde Oostakker-Desteldonk door de jaren heen. 

 

Wij danken jullie alvast voor de deelname aan onze 

activiteiten en het vertrouwen door de jaren 

heen!!! 


