44e Reetse Dorpsfeesten
30 juni, 1,2 & 3 juli 2022
“We zijn terug …☺”
www.reetsedorpsfeesten.be
UITNODIGING DEELNAME

DORPSRAAD REET v.z.w.

Reet, postdatum
Geachte,
Na een gedwongen rustperiode wegens COVID-19 organiseren wij -samen met KLJ Reet- eind
juni/begin juli de 44ste “Reetse Dorpsfeesten”, vanaf donderdag 30 juni t/m zondag 3 juli 2022.
Wij zijn ervan overtuigd dat iedereen ‘heel veel goesting’ heeft om terug, samen met familie,
vrienden en kennissen opnieuw buiten te komen en te genieten maar ook als vereniging,
detailhandel, ondernemer, ambacht, … zich opnieuw te kunnen promoten.
Wel, wij bieden die mogelijkheid aan ! Onderstaande tabel geeft alvast een summier overzicht
van het feestprogramma in 2022. Nieuw althans dat Brooikensworp en Dorpshappening nu met
de Braderij/Feestmarkt samengevoegd worden. Zodoende kunnen we op zondag plaatsmaken
voor een wielerwedstrijd, provinciaal kampioenschap bond WAOD.
Wij nodigen jullie alvast uit om deel te nemen met een stand op de Feestmarkt & Braderij op
zaterdag. Net zoals in de vorige edities zijn er voorwaarden en is er een inschrijvingsperiode. Het
verplicht inschrijvingsformulier, voorwaarden en braderijreglement vinden jullie in Bijlage I terug.

44e REETSE DORPSFEESTEN ‘in ’t kort’
❖

DONDERDAG 30 JUNI
-14u
-18u

❖

Kaartavond ‘slagen halen’
Reet Soirée – DJ-avond & Fuif

Feestzaal Gildenhuis
KLJ feesttent

ZATERDAG 2 JULI
-14u
-19u
-21u

❖

Feestzaal Gildenhuis
KLJ feesttent

VRIJDAG 1 JULI
-20u
-21u

❖

Variété namiddag met BINGO, ZANG, SKETCH
Reet Soirée – After Work Party

Dorpshappening ‘feestmarkt & braderij’
Brooikensworp
Reet Soirée – Artiestenavond met ‘live’ optredens

Dorpskern
Kerktoren
KLJ feesttent

Gebedsviering KLJ
Wielerwedstrijd WAOD – Prov. Kampioenschap
Reet Soirée – Familiehappening met BBQ

KLJ feesttent
Dorpskern
KLJ feesttent

ZONDAG 3 JULI
-11u
-13u
-17u

Dorpsraad Reet v.z.w. en KLJ Reet hopen jullie op de 44e Reetse Dorpsfeesten te mogen
begroeten.
Met vriendelijke groeten,
Karl Moens
Namens Dorpsraad Reet v.z.w.
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