
Woordje van de voorzitter
Onze laatste echo van 2011 ligt hier voor u. Deze bevat weer wat nieuws over de

werking van onze muziekvereniging. Zoals aangekondigd is het weer druk geweest de

laatste maanden met als hoofdvogel het bezoek van de Musikkapelle van Bichlbach.

Dat dit een geslaagd weekend was, daar hoeft niemand aan te twijfelen.  Ik wil van de

gelegenheid nogmaals alle gastgezinnen, alle sponsors en in het bijzonder Aster

Devrieze bedanken voor hun medewerking en steun. Aster was de drijvende kracht

achter deze organisatie en heeft met een oneindige energie gewerkt  aan dit project.

Spijtig van het regenweer op het ogenblik dat onze Concertband en de Musikkapelle

hun concert moesten geven op het Brooikensplein zondagnamiddag tijdens de

Brooikensdag.

Een andere belangrijke gebeurtenis was ons 12de palingfestijn wat ook voor de

twaalfde keer een groot succes was.

U was er niet ? Volgend jaar de eerste zondag van september gaat ons 13de

palingfestijn  door !

Op zaterdag 15 oktober geven onze Concertband en De Breydelzonen uit Terhagen

een dubbelconcert in het Gildenhuis. Dit concert staat ook in het teken van 700 jaar

Reet. Aanvang om 20 uur in zaal Het Gildenhuis. Ik hoop jullie hier te mogen begroeten

om beide muziekmaatschappijen aan het werk te zien.

November is traditioneel de maand van ons jaarfeest. Dit vindt plaats op zaterdag 19

en zondag 20 november. Ik nodig ieder lid uit om deel te nemen aan dit feestweekend.

Het belooft, zoals steeds in het verleden, een aangenaam, ontspannend en muzikaal

weekend te worden. Kom eens af en zeg niet te vlug : “dat is niets voor mij.” U weet

maar nooit !

De tijd om de jaarlijkse lidgelden te vernieuwen, is ook niet meer zover af. Wanneer u

in het volgend boekje (begin volgend jaar) een overschrijvingsformulier zal vinden,

aarzel dan zeker niet onmiddellijk uw bijdrage te storten.  Inderdaad, onze harmonie

heeft uw financiële steun nodig om verder te werken.  Dit jaar bijvoorbeeld, hebben

we drie nieuwe pauken aangekocht wat een hele investering vraagt en daar kan uw

lidgeld ons goed bij helpen. Alvast bedankt.

Zo, ik wens jullie nog veel leesgenot en tot op een van onze organisaties.

André GIELIS

Uw Voorzitter.
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Voorbije activiteiten
Braderij : 25 juni 2011

Reet - Scherpenheuvel - Reet  : 2 - 3 juli 2011

Zaterdagmorgen onze stand St. Cecilia opstellen, vooraf afgesproken wie
zich geroepen voelde om zijn bijdrage te leveren. Dat ging allemaal
vlotjes met donkere wolken in het vooruitzicht.
Hopelijk waren de weergoden ons wat goed gezind. ?!
De eerste ploeg medewerkers nam tegen 14 h hun plaats in om de
dorstigen te kunnen laven.
Tegen 14.30 h werd de braderij officieel geopend en daarbij stelde ook
onze vereniging zichweer ten dienste. Spijtig dat de doorgang op
verscheidene plaatsen zo smal was dat je amper met je groep doorkan.
Het is steeds opletten ! Stappen en terwijl muziek maken en hopen dat
je van niemand een duw krijgt, zodat zeker voor de blazers, de tanden op
zijn plaats blijven, was  geen sinecure. (een lichte tik tegen de mond
zodat je mondstuk tegen je tanden komt, zou fataal voor een
“blazer”kunnen aflopen – heb ik van “insiders”).

Omwille van het eerder triestige weer, bleek de opkomst niet geweldig en
werd dus ook onze stand aanvankelijk niet druk bezocht. Gelukkig hield
men het droog en bleek de tweede helft van de middag “klantvoller” zodat
de tweede ploeg nog even flink de handen uit de spreek-woordelijke
mouwen kon halen.

's Avonds allemaal samen nog even opruimen en deze editie zat er weer
op.
Dank aan iedereen die zijn of haar steentje bijdroeg.

Liliane

De Reetse bedevaarders gaan traditie getrouw ieder jaar op bedevaart
naar Scherpenheuvel.
In het teken van 700 jaar Reet hadden zij ook een speciale toets gegeven
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aan deze  gebeurtenis . Bij de aankomst  in Reet op zondag 3 juli hadden
zij gevaagd om een extra muzikale ondersteuning van onze muzikanten
door Reet DCL te spelen en de ganse menigte die de bedevaart stond op
te wachten en te verwelkomen, hadden een tekst gekregen om dit lied uit
volle borst mee te zingen. Wat ook is geslaagd.
Het ganse geheel werd ook nog wat feestelijker gemaakt door de vlaggen
van de verschillende verenigingen alsook de vendeldragers en
wimpeliersters.
Verder werd er in de kerk, zoals bij elke thuiskomst van de bedevaart,
ook  "Voor het Altaar ", " Het Avondgebed" enz...  gespeeld.
Om af te sluiten had de priester gevraagd om nogmaals het lied Reet
DCL te spelen en werd dit  door alle mensen in de overvolle kerk
meegezongen.
Tot slot gingen we nog wat napraten in ons lokaal het Gildenhuis met de
vermoeide bedevaarders die toch 104 km in de benen hadden dit
weekend, wat alleszins een bewonderenswaardige prestatie was.

Willy V.

Miserie, miserie, miserie, het kan toch gewoon niet dat het nu weer al
Palingfestijn is !!!
De vorige editie lijkt nog maar net achter de rug. De mensen zeggen
regelmatig : “hoe ouder je wordt, hoe sneller de tijd gaat !” Ik wilde het
nooit geloven. Nu ik echter (misschien toch ?) stilaan tot de jaren van
“verstand” begin te komen, moet ik het beamen.
Wat is een dag, een week, een maand, een jaar ???
Maar niet gezaagd, ik geniet er eigenlijk elk jaar weer van om deze
activiteit mee te organiseren en in goede banen te leiden.
Het vraagt tijd, energie en werk maar die worden telkenmale opnieuw
beloond.
Zo gauw bestellingen regelen, afspraken maken en boodschappen doen
achter de rug zijn, sta ik te popelen om er in te vliegen. En vermoedelijk
velen met mij, als we achteraf de werking evalueren.

Palingfestijn : zondag 5 september 2011



Rond 11.30 h komen de eerste gasten binnen en worden de
meeneembestellingen gevraagd.
Meestal komt het wat traag op gang maar deze keer was het ineens volle
gas !
Andere jaren is er ook na 14 uur even een rustiger moment, dit jaar bleef
het gewoon de hele tijd druk. Heel tof natuurlijk want voor je het weet is
het avond en kan het opruimen beginnen.
Als ik op deze drukke dag terugblik, kunnen we enkel tevreden zijn.
Dankbaar omwille van het goede verloop en de fijne samenwerking
tussen alle medewerkers.
Ik zou toch graag vooral de “nieuwe” en “jonge” helpers een keertje extra
willen bedanken.
Zij hebben het prima gedaan en we hopen hen uiteraard volgend jaar
opnieuw te mogen verwelkomen.
Verder jullie allemaal bedankt voor de inzet, de aanwezigheid en de
bijdrage tot steun aan onze vereniging.

Liliane

Na vijf jaar werd er opnieuw een Brooikensdag georganiseerd in het
gemoedelijke dorpje Reet.
Omwille van het 700-jarig bestaan werd alles een keertje extra in de verf
gezet.
Ook de Musikkapelle uit Bichlbach Tirol werd uitgenodigd voor het ganse
weekend.
Velen onderons waren heel content om deze mensen nog een keertje
terug te zien, want een groot deel ervan zijn “oude bekenden” geworden.
Donderdagavond kwam deze groep aan en werd ontvangen in het
Gildenhuis om aldaar met de gastgezinnen naar huis te gaan. Zij hadden
een druk programma af te werken.
Vrijdagmorgen vertrokken zij voor een stadsbezoek aan Gent en 's
avonds mochten zij zich te goed doen aan een mosselsouper van RVV.
Een fijne dag die tot in de kleine uurtjes duurde. Plezier maken, hoef je
deze mensen zeker niet te leren.

Brooikensdagweekend 2011
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Een nachtelijke polonaise door de zij- en achterdeur van een toevallig
voorbijkomende camionnette waren er onder meer getuige van, naar het
schijnt !
Zaterdagmorgen na het ontbijt ging het dan richting Lier.  De meer dan
uitgebreide lunch, aangeboden door Gilberte en François van het
Gildenhuis, werd met smaak verorberd.
De inwendige mens versterkt, was het tijd voor een wandeling langs
het kasteel, de tomatenkwekerij van Pittoors en een bezoekje bij Aster
thuis.
Zaterdagavond was het dan tijd voor het Tirolerconcert. Een verslag
daarvan vind u verder in dit boekje.
Na deze weerom geslaagde dag, was iedereen paraat om rond de klok
van 10 de Heilige Mis bij te wonen. De “Bichlbachers” verzorgden hier de
muzikale omkadering. Na de mis mochten zijn een hartelijk applaus
ontvangen van de mensen in een overvolle kerk.
Daarna werd de Brooikensdag door hen feestelijk geopend.
Om 17 uur maakte iedereen zich klaar voor de processie vanaf de
Laarkapel – zoals in de goeie ouwe tijd. Vroeger zei de pastoor op zijn
preekstoel : " Het is geen weer, de processie gaat niet uit " . Vandaar het
gezegde in de naburige gemeente " Reet zit zonder weer ".
Toch  ging de processie wél uit (of toch een deel ervan voor ons) en ja...
om 17 u gingen de  hemelsluizen open. Het bleef gieten , ook op het
moment dat de 2 concerten zouden beginnen van onze Concertband en
de muzikanten van Bichlbach.
Na overleg werd besloten om deze concerten afgelast. Spijtig want
iedereen had er erg zijn best voor gedaan en er echt naar uitgekeken.
Gelukkig werd het rond 19 uur droog zodat de afspraak om met zoveel
mogelijk muzikanten “Reet DCL” te spelen, toch kon plaatsvinden. Spijtig
genoeg niet met zijn zevenhonderd, maar er werden toch een 250-tal
moedige deelnemers geteld.
Na het vuurwerk zakte iedereen terug af naar het Gildenhuis waar het
nog een gezellige en superdrukke bedoening werd.
Toen ondergetekenden, rond een uur of 1.30 huiswaarts keerden,
moesten we vaststellen dat nog niet iedereen daar zin in had.
We komen tot de vaststelling : die Oostenrijkers zijn taai. Zij komen met
weinig slaap toe, maken plezier, blijven echter steeds vriendelijk en
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beleefd en hebben zich blijkbaar allen de discipline toegeëigend om 's
morgens op tijd, op de afspraken te verschijnen zoals het hoort. Een
gezonde instelling, zou ik het noemen.
Dit weekend kan genoteerd worden als volledig geslaagd (behalve het
weer uiteraard).
Aan iedereen die deelnam en meewerkte, erg bedankt. Maar dat deel
heeft onze Voorzitter in zijn “Woordje” reeds vertolkt.
Ik wilde enkel nog even meedelen dat er ook veel reacties zijn
binnengekomen van de gastgezinnen, zowel spontaan als na het
dankwoordje aan deze mensen.
Ook zij waren tevreden met het geheel en zij stelden zich dan ook graag
kandidaat voor in de toekomst.

Ludo en Liliane
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Een weekje naar Bichlbach
Wat vooraf ging:

Op het jaarfeest van 2010 winnen we de eerste prijs: een week verblijf in
Bichlbach met ontbijt in 'Gasthof Sonne', bij Walter en Barbara. Eerst wat
met tegenzin want, wat ga je daar een ganse week doen?
En ook mijn Duits is niet al te best. Maar, met Lea heb ik wel een goede
tolk. Dus, via Aster werd de datum vastgelegd. In de week van 21 juli
zouden we afreizen.
Enkele dagen voor ons vertrek, werd alles geraadpleegd om toch maar te
weten te komen wat de weersvoorspellingen waren. Maar die beloofden
alles behalve 'zonnig'.
Dus werden de valiezen voor alle soorten weders volgestopt.
En op zaterdag 16 juli, iets over 9u, waren we weg.
Hier het verslag: (nota: de cijfers tussen haakjes verwijzen naar de foto's
op de site, vlug naar www.sintceciliareet.be/fotoalbum)

Het werd een voorspoedige rit met 'n paar stops om onze meegenomen
bokes op te eten, iets te drinken, …En, het was schitterend weer! Volop
zon en 27°. Tot de Alpen opdoemden. Nog 47 km. tot   Reutte / Tirol. Er
hingen wolken tegen en boven de toppen, groter én hoger dan de Alpen
zelf. (1-2-3-4)
Om 17u15 arriveerden we op onze bestemming, 'Gasthof Sonne'. Een
hartelijke ontvangst  door onze gastvrouw, met n'n  ½ liter 'Kaiserbier' op
het zonovergoten terras.(5-6) Echter, even later was het 'kermis in
d'hel'…(7-8) Dan maar naar onze prachtige kamer om alles uit te pakken.
Onze drank mochten we zelf nemen in de bar. Een streepje zetten op de
'poefboek' was voldoende.
In het 'Landgasthof  Post' verorberden we 's avonds een Wienerschnitsel
en visschotel. Daarna nog een biertje bij Walter onder het motto: ' Hast
ein Kaiser - bist ein Kaiser' ,en dan onder de wol.

Zondag werd dé muzikale hoogdag. Dat wilden we zeker niet missen.
Met de wagen en 'n stralende zon als metgezel naar Höfen, voor het '62e
Bundesmusikfest'.
Dat werd aangevangen met een openluchtmis. (9) Wat we daar zagen én
hoorden was overweldigend.
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Ik dacht toen: Zal Frans Andries erin slagen om op 18 september 700
muzikanten samen te brengen?
Hier zaten meer dan 1200 muzikanten op banken, mooi per sectie
opgedeeld. Op het einde van de viering  speelden ze allen samen hun
nationale hymne. (10) Ongelooflijk mooi. Kippenvel en haartjes recht
omhoog!!!
Daarna gingen we allen 'Frühshoppen' in de tent, wat zo veel wil zeggen
als eten en (veel) drank. Een volle pallet lege bierglazen buiten (11), volle
glazen op tafels en toog. (12-13-14) En ook die lieve meisjes met hun
tonnetjes waren nooit ver weg. (15) Om half twee werd dan het startschot
gegeven voor de optocht. Hier en daar zag je al een muzikant met zijn
instrument onder de arm, die zijn groep niet meer vond of  niet meer kon
volgen. (16) Dan maar zonder hem, want 'die show must go on'. 33
muziekverenigingen passeerden de revue, allen in hun eigen mooie
typische klederdracht. Dit onder het allesziende ogen van juryleden
verspreid over het ganse parcours.
Op militaristische wijze (drill, zoals ik dat nog kende uit mijn legertijd)
werd er opgesteld, juiste afstand tussen de muzikanten onderling
genomen en alle hoofden met één knip in de zelfde richting.
Dan stelde de 'tamboer-majoor' zich voor aan het eerste jurylid. Ook dàt
herkende ik nog, ten tijde van bij de vendeliers op sportfeesten. Vier korte
slagen op de grote trom en hun muzikale optocht kon beginnen.
Honderd meter verder moesten ze dan, al spelend, halt houden voor een
volgend jurylid, die nogmaals alles nauwkeurig bekeek. Een streling voor
oog en oor. En, nog verschillende keren 'kippenvel' gehad!
Als 29e groep was het dan de beurt aan onze vrienden van Bichlbach,
onder leiding van Georg Wacker (17-18-19-20-21-22-23). En ja, ze wàren
héél goed! Dat werd ook bewezen later bij de prijsuitreiking: een mooie
én welverdiende 4e plaats op 33 deelnemers! We zullen er zeker van
kunnen genieten in september.
Ook waren er enkele praalwagens die de geschiedenis van het dorp
uitbeelden (24).
Ik nam nog enkele foto's van andere (mooie) groepen, (25-26-27-28-29-
30) waaronder ook van Berwang .
Er was zelfs een groep, waarbij de grote trom vervoerd werd op een
wagentje dat getrokken werd .

(31)

(32)
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De laatste groep was net op tijd aan de immens grote feesttent, want het
begon… te gieten .

De duizenden aanwezigen zochten inderhaast een droog plekje binnen.
(34-35)  Instrumenten hingen zelfs tot in de nok van de tent. (36) Dan kon
het feest losbarsten. Tirolermuziek op het podium, dansen op de banken
en tafels, (37-38-39) eten, drank en nog meer tonnetjes met schnaps.
Deze werden dan ook geregeld bijgevuld door onze dikke vriend en
hoornblazer Emmanuel, of Mano, zoals we hem allemaal beter kennen

.

En buiten maar gieten op de lege banken en tafels. (41) Maar binnen
volop ambiance . Rond 19u. keerden de vermoeide
muzikanten voldaan, met de klaarstaande bussen terug naar huis. En
maar regenen. Er moest zelf een brandweerwagen aanrukken om een
bus (48) uit de drassige graskant te trekken, want 30 stoere muzikanten
kregen die klus niet geklaard.
Wij hebben even verder nog wat gegeten en 'n frisdrank gedronken,
want, er was sprake van alcoholcontrole! Ja, ja, ook hier. Toch raakten
we veilig en zonder problemen terug in Bichlbach.
Daar was alles reeds in een diepe slaap. Toch nog enkele streepjes
bijzetten in de bar en dan: slaapwel.

Maandag zijn we opgestaan rond 9u30. En buiten? Volop regenen… (49)
Toch genieten van ons ontbijtbuffet.
Van Barbara kregen we de goede raad niet in de bergen te gaan
wandelen wegens té glad, dus te gevaarlijk. Wel gaf ze ons een
wegenkaart en duidde er enkele mooie plekjes op aan, als de zon zou
schijnen natuurlijk.
Dus, wij op weg. Via Füssen (50-51) naar onze eerste stop aan de
'Förggensee' (D) met grote camping. Daar zwommen de eendjes (en wij
liepen) in het water… (52) En tegen de bergen: dreigende wolken. (53)
Dan maar vlug naar de dichts bijzijnde 'Stube' voor een hartverwarmende
'goulash- en nudelsuppe'.
Onze volgende stop werd de 'Wieskirche'. Een prachtig gebouw, midden
in de velden, met mooie muur- en plafondschilderingen. Een volledige

(33)

(40)

(42-43-44-45-46-47)
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omgeving, beschermd als erfgoed bij Unesco. (54-55-56-57) Buiten de
kerk, enkele souvenirwinkeltjes en twee drankgelegenheden: verder
niets. Scherpenheuvel in 't klein.
Vervolgens reden we door via de 'Echslsbacherbrücke', om toch nog
even te stoppen in Ehrwald. Dit dorpje ligt op net geen 1000 m. hoogte,
verscholen tussen twee enorme bergmassieven. Even géén regen, dus
een korte wandeling in het dorp. En profiteren van een flauw zonnetje
met een frisdrankje op 'n terras.
Pas terug in de wagen moesten de ruitenwissers weer volop hun werk
doen. En wolken tot…(58)
Dan maar terug naar 'Sonne' voor plan 'B'. De 'B' van een boek lezen. En
nog 'n paar streepkes  bijzetten.
's Avonds nog iets lekkers gaan eten  in de 'Post' dat… om 21u. sluit.
Dan maar terug naar onze gastheer voor n'n babbel en 'n borreltje (of
twee). Vervolgens naar dromenland.

Als we dinsdag opstonden scheen de zon volop door de ramen! Dus, na
ons ontbijt vertrokken we, eindelijk, voor wat onze eerste echte
wandeldag zou worden. (59-60-61) Eerst via het culturele en barokke
pronkstuk, de St. Jozefkerk, anno 1710, en enige gildenkerk van
Oostenrijk, waar we 'n kaarsje gingen branden.
Dan richting Berwang en linksaf tot in Kleinstockach. Daar werd het tijd
voor een frisse 'Kaiserbier'.
Het was er zo zalig (volop zon) op het terras, dat Lea liever bleef zitten
om er ten volle van te genieten.
Ik ben nog 'n halfuurtje hogerop gewandeld tot voorbij Bichlbachle.
Terug op het terras aangekomen smaakten eten en drank voortreffelijk.
Dan terug de afdaling tot bij de 'Post' voor een pi(t)stop.
Daarna wandelden we van Bichlbach naar Wengle tot Lähn, en terug,
goed voor 13 km stappen.
Moe maar tevreden namen we nadien een lekker bad in onze 'Sonne' en
nog een  'Kaizer'.
En 's avonds, weer een voortreffelijk eetmaal, ja, bij de 'Post', want er
was in gans het dorp gewoon niets anders open. Tot 21u. Dan maar in
onze 'bar', nog iets nuttigen, wat lezen, om rond 22u. in ons bed te
kruipen.
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Die kaars van gisteren zal zeker al wel lang opgebrand  zijn!
Woensdagmorgen, rotweer bij  + 6°. Je kon de wolken zo vanuit je
venster aanraken. Hier en daar zie je rook uit de schouwen komen.
Bemoedigende woorden van Barbara: 'Je zal op het goede weer van
gisteren moeten 'teren'. want de weerberichten voorspellen géén
beterschap voor midden volgende week…'
Na het ontbijt  van 10u. toch maar de auto genomen om 'drogere' oorden
op te zoeken.

Van Reutte naar Lechtal tot in Bach: regen, regen, regen… Ten einde
raad, terug naar af. Iets gaan drinken in 'Almkopfstüberl' bij een
vriendelijke 'Hollander'. Daar hebben we ook ons heel lekker avondmaal
genuttigd.
's Avonds was er om 20u30 een 'Platz-concert' te Berwang. Alhoewel, dit
kon je beter een 'pletsconcert' noemen. Zo'n 25 muzikanten, brachten,
onder een afdak, hun typische zachte en mooie Tirolermuziek.
16 paraplu's, waaronder de onze, bewogen op het ritme van marsmuziek,
trage en vlugge polka's…

Na 30 min. kondigde de presentator aan  dit 'waterconcert' te beëindigen
met de '47e Militaire Mars van Strauss'. Zelfs een 'bis' hielp niet. Einde
optreden!
Vlug opwarmen en iets drinken in de nabijgelegen 'Gasthof  Rose', om
dan terug af te dalen naar ons 'Sonne'.
Daar wat lezen, nog 'n streepje bij op den boek', en rond 22u. onder de
wol.

Donderdag. Zelfde liedje (?). Ontbijten, en 'n ritje maken met de auto.
Toen we in Mitterwald (D)(62-63) aankwamen, begon de zon toch moeite
te doen zeker!  Daar zijn we dan ook enkele uurtjes gebleven. Een
pittoresk stadje tussen twee bergen met uitzicht op de mooie groene
'Alpen'. Wat wandelen, winkeltjes bekijken, een terrasje: zalig met dat
zonnetje. Het was er prettig vertoeven.
En ook deze dag eindigde zoals de anderen. Nog wat lezen, iets drinken,
en dan  het bed induiken. Hoelang zou het geleden zijn dat we steeds zo
vroeg gingen slapen? 45 jaar?
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Vrijdag, na ons ontbijt (64-65) was het droog buiten! Ook bij onze
overburen, de 'Feuerwehr' (66).  We zijn dan ook, met onze paraplu in
aanslag, een wandeling gaan maken. De grote baan onderdoor, via het
station, naar de zoo en kindertuin van Bichlbach. Deze bevindt zich
onderaan de bergflank.Wat rondwandelen tussen geitjes, lama's, herten,
reeën, grote en kleine wilde zwijnen. (67-68-69-70-71-72)
Tussendoor een wazige blik op Bichlbach. (73-74) Maar er waren ook
apen  (75-76-77-78-79-80-81-82), verschillende soorten 'gevogelte',
kaboutertjes, (83) een bijtende ezel (84) en nog een lief geitje. (85)
En toen weer regenen, dus vlug naar het overdekte terras van de 'Post'.
Omdat het de enige zaak die open is, kom je er ook steeds dezelfde
personen tegen. Het werd weer een gezellige babbel met 'n koppel uit
Dinant.   Ze hadden autopech (turbo stuk) en zaten hier al bijna een week
'vast'. Prettig was wel de taalcursus Frans-Nederlands-frans. We waren
het allen roerend over eens, dat enkel de 'politiekers' (taal) problemen
maken. Ook konden we hen overtuigen om 's avonds naar het 'Dorfheim'
te komen. (86-87-88)
Daar speelde de Musikkapelle van Bichlbach vanaf 20u15 hun
'Platzconcert'. Maar wel binnen.
En natuurlijk een affiche in de gang voor hun 'Tirolerconcert' in Reet. (89)
We namen ook nog enkele foto's
voor hun optreden. (90-91-92) Ze traden aan in 'zomerbezetting',onder
leiding van  Bernhard. (93).
Een goedgevulde zaal toehoorders konden luisteren en genieten van hun
mooie klanken, onderbroken voor een rondje schnaps en 'zum Whol'. En
de meisjes met hun tonnetje liepen er ook rond natuurlijk! (94-95)
Ook de Mon en echtgenote (96) deden hun 'zegje', en bestelden zelfs
hun inkomkaarten al voor 17 september.
Nog enkele sfeerbeelden (97-98-99-100), met o.a. Mano (101) en mijn
collega 'keteldrummer', Robert. (102)
En de toeschouwers genoten met volle teugen. (103-104-105)
Naar het einde toe, (106) na enkele 'zugabe' te hebben geroepen, én een
rondje schnaps, door ons aangeboden, (107) besloten ze met de
'Radetzkymars'. Hun optreden in Reet zal zeker een succes worden.
Nadien nog wat napraten en al plannen maken voor hun komende reis
naar Belgiën.
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Wat moe, maar tevreden, keerden we 'gasthof-waards' om snel in
'dromenland' te vertoeven.

Zaterdag met eerst een wandelingetje in het dorp en 'n bezoekje aan het
mooie dorpskerkje, (108) zijn we tot aan de 'Heiterwangersee' gereden.
Daar ondernamen we een boottocht op het 8 km. lange meer.    En ook
hier regen met eendjes, zwemmend tussen de dikke regendruppels.
(109-110)  Maar met soms toch een flauw zonnetje. (111-112-113) We
zijn ook nog even op zoek gegaan naar een 'koebellen-concert'. (114)
Nadien wat lezen, en reeds onze valiezen inpakken. 's Avonds na het
eten, hebben we eerst nog 'n affiche opgehangen, (115) en hadden we
nog een gezellige babbel met Barbara en Walter. (116) En dan: 'bis
morgen'.

Zondag, na het ontbijt, namen we rond 10u afscheid. Maar eerst nog ons
geschenkje afgeven. Voor Barbara een '700-jaar Reet-feestglas' gevuld
met pralines, voor Walter 'n Duvelpakket met glas.
Maar ook zij hadden iets voor ons: de extra dag verblijf werd ons niet
aangerekend! Mooi toch.
Na 800 km. rijden, enkele stops, wat wegenwerken en een omleiding,
kwamen we rond 19u. toe in Reet.
En, wat smaakt er dan beter dan een 'Reets 700-jaar Feestbier' op 't
terras, in de zon, met een pakje 'kermis-frieten' met mayonaise en ne
saté? Dàt was zalig thuiskomen!

Spijtig hadden we barslecht weer tijdens ons verblijf aldaar. Maar op
muzikaal vlak was het zeker 'top'.
Bedankt.

Lea & Bert.
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Op zaterdag 19 en zondag 20 november e.k. vieren wij ons

jaarfeest.

Op zaterdag worden al onze leden vriendelijk uitgenodigd op het

teerfeest.

Een aangename avond waar men na het aperitief, kan genieten van

een overheerlijk diner, gevolgd door een plezante dansavond.

Wie die avond in zijn luie zetel voor de buis blijft hangen, heeft

gewoon ongelijk.

Zondagmorgen luisteren wij de mis op en maken daarna onze

jaarlijkse uitstap.

Doe gewoon eens mee en merk dat het er plezant en gemoedelijk

aan toe gaat.

Wij verwachten u.

Ludo

Jaarfeest 2011 - uitnodiging



Onze komende activiteiten
zaterdag 15 oktober 2011 :

700 jaar Reet: dubbelconcert met harmonie van Terhagen (Gildenhuis)

zaterdag 19 en zondag 20 november 2011 :

jaarfeest – mis en uitstap

2012

zondag 4 maart 2012 om 15 uur :

Lenteklanken

26- 28 mei 2012 :

Concertreis Roermond (Nederland)

zondag 2 september 2012 :

Palingfestijn

zaterdag 27 oktober 2012 :

Najaarsconcert

zaterdag 17 en zondag 18 november 2012 :

Jaarfeest

Kijk regelmatig op de website voor meer informatie:

http://www.sintceciliareet.be

15



Afsluiter

Voor de laatste updates kijk geregeld op:

www.sintceciliareet.be

Opmerkingen of suggesties?

info@sintceciliareet.be

Interesse om deel uit te maken van de Reetse

Concertband?

Muzikanten en helpende handen steeds welkom

voor meer info op onze repetities,

elke woensdag om 20u in zaal Gildenhuis te Reet.

Infoblad van de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Reet

V.U: André Gielis, Dennenlaan 8, 2840 Reet

22 jaargange
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