44e Reetse Dorpsfeesten
25, 26, 27 & 28 juni 2020
Thema: REET, daar zit muziek in!
www.reetsedorpsfeesten.be
DORPSRAAD REET v.z.w.

UITNODIGING DEELNAME
Reet, postdatum

Geachte Mevrouw,
Geachte Heer,
Dit jaar vinden de Reetse Dorpsfeesten voor de 44ste keer plaats. Dit steunt telkens op een prima
samenwerking tussen Dorpsraad, KLJ en de plaatselijke slijterijen, handelaars en verenigingen.
Voor het thema “REET, daar zit muziek in!” moesten we niet ver zoeken. Een knipoog naar het
250-jarig bestaan van onze K. Harmonie St. Cecilia, de oudste van de Benelux trouwens.
Het feestprogramma in de dorpskern voor de editie 2020 blijven klassiekers:
• Zaterdag 27 juni 14u: Feestmarkt “braderij” (opgelet 14u ipv 15u)
• Zondag 28 juni 14u: Dorpshappening i.s.m. de plaatselijke café’s, Brooikensworp
Opnieuw trachten we editie 2020 succesvol te organiseren en nodigen wij jullie alvast uit om deel
te nemen aan het traditionele parcours in de dorpskern. Net zoals vorig jaar is er een
inschrijvingsperiode en een forfaitaire deelname prijs als bijdrage tot de algemene kosten en
randanimatie. Gelieve online het verplichte inschrijvingsformulier te gebruiken om in te schrijven.
De link https://reetsedorpsfeesten.be/braderijsponsoring.html. Zie ook bijlage I.
In samenwerking met KLJ wordt opnieuw één gemeenschappelijke feestbrochure “44ste Reetse
Dorpsfeesten” op 10.000 ex. uitgegeven. De bedeling gebeurt in gans onze gemeente en delen
van de omliggende gemeenten. Jullie kunnen hierin adverteren en de Reetse Dorpsfeesten
ondersteunen. Het inschrijvingsformulier en voorwaarden vinden jullie in bijlage II terug.
Wij zijn ervan overtuigd dat het volledige feestprogramma 2020 ook jullie interesse kan
wegdragen en zien jullie deelname tegemoet. Alvast onze oprechte dank bij voorbaat!
Namens Dorpsraad Reet vzw,
Coördinatoren feestmarkt
Aandacht: Graag alle correspondentie en inschrijving enkel via onderstaand mailadres
braderij@reetsedorpsfeesten.be – Dank U !
44e REETSE DORPSFEESTEN ‘in ’t kort’
❖ DONDERDAG 25 JUNI
-14u
Variété & Revue namiddag
-18u
After Work Party
❖ VRIJDAG 26 JUNI
-20u
Kaartavond ‘slagen halen’
-21u
DJ-avond & Fuif
❖ ZATERDAG 27 JUNI
-14u
Feestmarkt ‘braderij’
-21u
Artiestenavond met ‘live’ optredens
❖ ZONDAG 28 JUNI
-14u
Dorpshappening
-18u
Brooikensworp
->17u
Familiehappening met BBQ
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