
• De drie jubilarissen van de
harmonie van Bingelrade

Tachtig jaar harmonie St.-Caeeilia 

Bingelrade 

huldigde 

jubilarissen 
BINGELRADE - Drie steunpilaren 
van de harmonie St.-Caecilia van 

Bingelrade werden zondag in de 
bloemetjes gezet bij de feestvie
ring rond het 80-jarig bestaan van 
de vereniging. Dat waren de jubila
rissen Frans Zuylen (60 jaar Jid), 
Mathieu Engelen (50 jaar lid I en 
Harry Geylen (25 jaar lid), die door 
voorzitter Harry Cremers werden 
gehuldigd. Daarbij werd de waar
dering uitgesproken voor de inzet 
van de jubilarissen en dat ging ge

i paard met de wens, dat de harmo
nie nog vele jaren op hen zou mo

' gen kunnen rekenen. 

Namens de r.k. Limburgse Muziek
bond speldde de heer Dormans ver
volgens de onderscheidingen op. 
Voor Zuylen de gouden spel met ro
bijn, voor Engelen de gouden speld 
met smaragd en voor Geylen het zil
veren bondsinsigne. 
Namens het damescomité ontvm
gen de jubilarissen een fraaie part1-
turentas. Het jubileum van de har
monie was dit jaar onderdeel van de 
zeer geslaagde Hoffeesten in Bingel
rade. 
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