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PROGRAMMA
1e lustrum poeziepad
-  vanaf 12u45 aankomst op parking Gemeentepunt Zwevegem (GPS Blokkestraat 31 Zwevegem)
 shuttle met bus naar station Zwevegem / koffiebar El Dorado om 13u00 en 13u15
- 13u30 Station Zwevegem / koffiebar El Dorado : 
 onthulling gedicht winnaar Poëziepad 2019 - koffie aangeboden door gemeente Zwevegem
- 14u00 start wandeling en bustocht
- 16u00 tussenstop aan Moen Statie - pauze met versnaperingen en streekbier
- 17u30 aankomst aan station Avelgem  
- 18u00 onthulling van gedicht curator en voorstelling van het boek
 receptie aangeboden door gemeente Avelgem
- 18u30 en 19u00 - shuttle met bus naar parking Gemeentepunt Zwevegem

7e lustrum MR de Vlasschaard Avelgem - Zwevegem - met feestmaaltijd.
- start om 20u00 in het Pompgebouw te Bossuit (GPS Doorniksesteenweg 402 Bossuit)
- intermezzo met en rond poëzie gebracht door actrice Karlijn Sileghem
- einde ca 23u30
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UITNODIGING
LUSTRUMVIERINGEN
POEZIEPAD VAN A TOT Z

MARNIXRING DE VLASCHAARD
UITNODIGING  1e LUSTRUM POEZIEPAD VAN A TOT Z

Marnixring De Vlaschaard Avelgem-Zwevegem en de gemeentebesturen van Avelgem en Zwevegem
nodigen u vriendelijk uit op de prijsuitreiking en de onthulling van het bekroonde gedicht van de 

poëziewedstrijd ‘Poëzie van A tot Z’, editie 2019 en het gelegenheidsgedicht van curator Barbara Delft.

Dit feestelijk gebeuren gaat door op ZATERDAG 15 JUNI VANAF 13u30
Bij deze lustrumviering wordt het Poëziepad ingewandeld van station Zwevegem naar station Avelgem:

een poëtische wandeling van ca 12 km met een stuk natuur en cultuur.
 - wandelschoenen zijn aangewezen, tussenstops en busvervoer zijn voorzien -

Ter gelegenheid van deze lustrumviering wordt een boek uitgebracht 
met 5 jaar poëzie en beeld van en rond het poëziepad.

Wil met oog op de praktische organisatie en catering uw aanwezigheid bevestigen 
vóór 31 mei via poeziepad@zwevegem.be - deelname is gratis.

UITNODIGING 7e LUSTRUM MARNIXRING DE VLASCHAARD
Wie wenst kan aansluitend deelnemen aan de feestmaaltijd ter gelegenheid van het 35-jarig bestaan 

van  Marnixring de Vlaschaard Avelgem-Zwevegem.  

De avond wordt opgeluisterd met een poëtisch intermezzo gebracht door actrice Karlijn Sileghem.

Het avondprogramma gaat door in het Pompgebouw te Bossuit om 20u00, 
aansluitend op de inwandeling van het poëziepad.

Kostprijs 50 e incl. water en wijnen tijdens de maaltijd, koffie en dessert.

Gelieve ook voor het avondprogramma uw aanwezigheid te bevestigen vóór 31 mei via poeziepad@zwevegem.be 
en door overschrijving van 50 e per persoon op rek. BE95 8508 4767 9358 

met vermelding van uw naam en het aantal aanwezigen.


