
Programma vrijdag 1 november 2019:

13.30 uur

13.50 uur

14.00 uur

14.45 uur

15.00 uur
,l5.45 

uur

16.00 uur

i7,00 uur

18.00 uur

Ëede: ontvangst in multifunctioneel cenlrurn'Hof van Fedel Dorpsplein 3

[auto parkeren in de nabijheid van de monumenienl

Eede: vertrek naar de monumenten onder begeleiding van For Freedom Pipes and Drums Knokke-Heist

Herdenkingsplechtigheid bij cie drie monumenten in Eede

Korte rondgang door AardenLrurg vanaf de Markt

Herdenkingsplechtigheld op de algemene begraafplaats in Aardenburg

Sluis: korte rondgang vanaí het Walplein [auto parkeren op parkeerplaats Maria- en Havenpolder]

Sluis: herdenkingsplechtigheid bij het oorlogsmonument nabij het Belfort aan de Groote Markt

Sluis: receptie in de raadskelder van het Belfort

Sluis: buffet in de raadzaalvan het Belfort

Programma zondag 3 november 2019:

08.00 uur'

08.1 5 uur

08.45 uur

09.15 uur

I l. 30 uur

12.00 uur

14.30 uur

1 7.00 uur

Hoofdpiaat: bloemenhulde bij de herdenkingssteen (5puikom)

Hooíd plaat: sta rt 46e Canadese Bevrijd i n g sma rs

Biervliet: bloemenhulde bij het Canadees monument aan de Paulinapolder

Hoofdplaat: koffie drinken in het Dorpsiruis, Schoolstraat i4

Oostburg: bloemenhulde bij het herdenkingsmonument, RaadhLrisplein 1

Oostburg: ontvangst en lunch in scholengerneenschap Zwin College, ingang Baljuw Veltersweg

Retranchement: bloemenhulde bij het monument aan de Hickmanbrug

Knokke-Heist: bloemenhulCe bij het Tnonument aan de Burg. Fr. Desmidtplein

\* l#
lF-

qemeentesi-ut5ff
Geachte gast,

op de uitnodigingskaart voor de herdenkingen staat dat u voor de herdenkingsplechtigheid in

sluis uw auto kunt páir<eren op de Maria- e-n Havenpolder (meest linker parking)'

U kunt deze parking oprijden en een kaartje uit de slagboomautomaat nemen' Dit kaartje heeft u

verder niet meer nodig o* n"t parkeerteróin te verlatèn' Om de parking te verlaten kunt u'

zonder naar de t ur"u"t" faan,'rijden tot aan de uitrijdslagboom. Via de intercom kunt u zich

aanmelden en aangevenïat u, áts gast van de gemeente Sluis, aanwezig was bij de

herdenkingsplechtigÁeiO. O" medei,rrerker van de meldkamer zal de slagboom dan voor u

Aandachtspunti.v.m'hetparkerenopdeMaria-enHavenpolderinSluis

op vrijdag 1 november 2019'

kenbaar maken aan de overige leden/chauffeurs van uw bestuur of organisatie'

1 november.

openen.

Dit bericht graag

Graag tot vrijdag

Met vriendelijke groet' 
,

Suzanne Mechielsen, mèdewerker Kabinetszaken gemeente Sluis

Tel. 01 17 - 457 305 of 06 305 95 376


