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Rekeningnummer voor BIN-lidmaatschap: BE79-7795-9630-7433 (info: 0475/74.50.37)

Beste Buurtbewoner,

Graag nodigen wij U uit om aanwezig te zijn op ons “1-DAG-NIET” evenement in Essen,
op DINSDAG 15 oktober, doorlopend vanaf 19u30’ tot 22u.
Dit is een gezamenlijk initiatief van (bijna) alle BIN's in Essen.
Meer informatie en programma kan u terugvinden op bijgevoegde flyer.

BEVRIJDINGSFEESTEN:
Het weekend van 19/20 Oktober herdenkt Essen “de bevrijding van het dorp”,
door Britse en Canadese troepen, 75 jaar geleden.
Op Zaterdag 19 Oktober zal er in het Karrenmuseum een evenement plaatsvinden met
Re-enactment (Living History). Dit zijn mensen die als hobby zich inleven in de manier van
leven van 75 jaar geleden. Een groot deel daarvan zijn militairen van verschillende
nationaliteiten: Brits, Canadees, Amerikaans en ook Duits.
Eén van de activiteiten die we op zaterdag 19/10 organiseren is een avond dropping.
Om omstreeks 19:30 zullen groepen van Re-enactors (in totaal een 50-tal) worden afgezet
op verschillende plaatsen in de gemeente. In concreet gaat het over de Huijbergsebaan
en het Rose Grononpad op Wildert.
Deze groepen zullen aan de hand van enkele opdrachten (Raadsels) hun tocht aanvatten
Om via de Wildertse Duintjes en de Rouwmoer (College) terug naar het Karrenmuseum
te geraken. Hierbij zullen zij straten gebruiken in de wijken Wildert, Heikant en Statie.
Hou er rekening mee dat u op zaterdagavond tussen 19:30u en 23:00u volledige bepakte
en gezakte militairen in originele uniform van 75 jaar geleden kunt tegenkomen op straat.
Zij maken deel uit van deze activiteit en vormen geen bedreiging of gevaar.
Mocht u vragen hebben, kan u steeds terecht bij de organisatie via de Cultuurdienst van
Essen. Bedankt voor uw begrip.
Met vriendelijke groeten,
Steve Suykerbuyk
GSM 0477/317205
steve.suykerbuyk@gmail.com
Lokale politie Grens
Kapellensteenweg 32 - 2920 Kalmthout
Tel.: 03 620 29 29 - Fax: 03 620 29 39
E-mail:
info@pzgrens.be www.pzgrens.be
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Samen staan we sterk !
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Met vriendelijke groeten,
Uw BIN-bestuur van KAMMENSTRAAT EN ZIJSTRATEN.

BIN : SAMEN VEILIG !

