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3C0 franken premÍën"
AAN DE HEEREN I/OORZITTER EN LEDEN DER
TE
]UI,INHEEREN,

Wij hebben de eer urve geachte maatschappij vriendelijk uit te noodigen om door
hare tegenwoordigheid den luister van dit feest te verheffen.
Buiten prachtige gedenkpenningen zullen er nog 800 franken premiën verlot
worden tusschen de deelnemende maatschappijen, dewelken in onze gemìente
gulhartig
zullen onthaald worden.
Hiernevens zalt gij de algemeene schikkingen vinden.
Hopende dat gij aan onze uitnoodiging zult gelieven te beantwoorden, bieden

U, Mijnheeren,

wij

de verzekerin g onzer beste gevoelens.

Naunxs rlnr INntcHTrNcsKOMrrErr
De

Ep. VAN

Schrijuer,

BELLINGHEN

:

FnBo. WOUTERS
De Voorziüers,

D'P. DE MEES
Çu. MICHEL.

De Schatõewaardø,

A. DE PUTTER

.

ATGEMEENE SCHIKKTNGEN,

Anr. r. -- De maatschappijen welko aan het Fostival verlarrgon deel te nemen, zijn vorzocht het
hier aangeheoht bijtredingsbewiis behoorliili ingevuld; aoor r funi aanstøøntle te zendon aan
Anr.

¿.

den Heér Vobrzitter der Maatschappù u D" Eendracht >, te Camponhout.
De ingeschreven maatschappijen zullen zich den dag der feest voreenigen aan den tramstil-

-

'
Anr. 3. Anr.

4.

-

te Ruysbeek, na do aankoùst van den tram uit

Brussel, om r uur 5o minuten, om
vandaar ten z uren zeer jaist; stoetsgewijzo op te trekken naar het Gomeentohuis, waar den
eerewijn zal aangeboden wordeú
Elke maatschapp ij zal in den stoet de plaatq nemen haat cloor het lot aangewezen. Dezo orde
zal ook gevolgd worden voor de muzikale litvoeringen op de kiosken. Deze plaats zallater
door eenen brief bekend gemaakt worcleu.
Om deel te kunnen nemen aan do trekking der premien zullen de maatschappijen ten minste
eo uitvoerende leden moeten tellen, en tegenwoordig zijn in den stoet met hun vaandel of

stand

kartel.
maatschappij zal twee muziekstukken moeten uitvooren. De schrijversrechten zullen
F.lke
5. door het inrichtend komiteit betaald worden.
na de uitvoering zal er aan de Voorzitters eenen prachtigen gedenkpenning
AnT .6.
-Onmiddetijk
overhandigd worden. Daarenboven zullen de volgende premiën onder de rechthebbende

Anr.

maatschappijen verlot worden.

re

premie

2e id
Je id
4" id
5e id
Se id
Anr. 7. Anr:. 8.

-

--. 100 franken

75 , id
50 id
25 id
25 id
25 id

"" i''',l

.

De loting der premien zal geschieden in de zaal van M" Panvs, aan de kerk, om 6 ure stipt.
Alle onvoorziene gevallen of betwistingen zullen door ons komiteit onwederroepelijk
geregéld worden.

Aldus opgomaakt in zitting van 2r April r9o7.

Neuar*s HET KoMrTErr

:

De Eere.Voorzitter,

Fneo. \MOUTERS

'I

De Iloorzitters,

De Schrìiaer,

Eo. VAN BELLINGHEN

D'P. DE ME"ES

De Scltatbewaardar,

A. DE PUTTER

Cn. MICHEL.
Gezien en goedgokeurd door het Gemeentebestuur.
OP BEVEL

:

De Gemeentesekretaris,

De Burgemeester en Schepenen,

A. DE PUTTER.

Fnno. \MOUTERS.
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EST'NVAt VAN 21 JUEN AgØ7
BEWIJS VAN BIJTREDING

in te vullen en onder gezegelden omslag te zenden voor I Juni 1907 aan'den Heer Voorzitter der
Fanfarenmaatschappij u DB EBNDRAcHT ¡¡ te Campenhout.

Juiste benaming der maatschappij

met bijvoeging van Harmonie of Fanfaren

ZetoI der maatschappij

Voorzittor
Namen van den

Schrijver
Bestuurdor

Getal uitvoeronde loden

Titeis der uit te voeren stukken

Naam van den toonzetter

Aard der stuhken
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r907.

d'en
De Schrijver,

CamPenhout.
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Draþþ. fan'Ifahn-Van Mo/.

De Voorzitter,

