
    
REUNIE BANJO-ORKEST 

Wervik, postdatum       

Waarde vrienden,   

Zoals enkele weken geleden aangekondigd komen wij graag terug op de reünie van ons geliefde 
Banjo-orkest op zaterdag 1 april 2000 om U de praktische schikkingen te bevestigen.  

U wordt samen met Uw partner hartelijk verwacht vanaf 16 uur in het Dadipark te Dadizele, 
Moorsledestraat (op een 100-tal meter van de Plaats en de Basiliek).  

We verzoeken U dan ook graag Uw aanwezigheid te bevestigen via het hierbijgevoegd 
antwoordformulier tegen 15 maart e.k. door terugzending aan het secretariaat dat hier onderaan 
vermeld staat (Martin Depuydt) of per fax op het nummer 056/3140 62 (Marc Decramer, Nieuwstraat 
25 te 8940 Wervik).  

De inschrijvingsprijs bedraagt 1 100 bef. per persoon, eveneens tegen 15 maart te storten op 
rekeningnr. 776-5968187-68 van: Reünie Banjo-orkest, tijdelijk secretariaat, Hansbekestraat 15 te 
8940 Wervik.  

Om 16 uur verwachten we U voor het onthaal, gevolgd door een diareportage met herinneringen uit 
de 'tijd van toen'. Om 18 uur nuttigen we het aperitief, en gaan we aan tafel rond 19u15 voor de 
maaltijd, bestaande uit roomsoep, gelardeerd gebraad met primeurgroenten en kroketten, dessert en 
koffie. Tussendoor krijgen wij onze jubilaris Alfons Bouckaert aan het woord voor een korte toespraak 
op de hem eigen wijze .  

In de loop van de avond krijgen wij tevens de lang verwachte comeback van het orkest dat nooit is 
gesplit. Wie aan deze muzikale performantie wenst deel te nemen, vermeldt dit op het 
antwoordformulier, doch dient ook aanwezig te zijn tijdens de algemene doch eenmalige repetitie die 
doorgaat in het Dadipark op zaterdag 25 maart 2000 om 14 uur. Om ons toe te laten de nodige 
schikkingen te treffen, verzoeken we U dan ook de nodige aandacht te verlenen bij het invullen van 
het formulier.  

Zoals reeds aangekondigd zorgen wij die avond tevens voor een verrassing die nog lang zal beklijven.  

Wij rekenen ten stelligste erop U allen zonder enige uitzondering te mogen ontmoeten. De reacties die 
wij op heden mochten ontvangen bewijzen dat velen onder U met verlangen uitkijken naar dit blije 
weerzien.  

Met dank bij voorbaat voor Uw medewerking, en onze genegen groeten.    

Alfons Bouckaert - Marc Decramer - Johan Decramer - Rik Decramer - Martin Depuydt - Yves 
Vandenbossche - Jan Verraes.  
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