
Woordje van de voorzitter
Dit is het laatste boekje van dit jaar. Ik maak graag van de gelegenheid gebruik om een

gelukkig en gezond 2014 toe te wensen. Moge 2014 een jaar zijn van voorspoed en geluk voor u

en uw gezin. Dat iedereen mag gespaard blijven van tegenslagen.

2013 was voor onze vereniging een druk jaar zoals we dit gewoon zijn in onze harmonie.

In ons bestuur zijn er maar een paar verschuivingen geweest zodat de werking van dit bestuur

verzekerd blijft.

De belangrijkste wijzigingen zijn deze van penningmeester, dat is nu Bert Van Linden en er zijn

nu twee verantwoordelijken voor de catering van onze concertband, nl. Marc Van Dijck en

Liliane Van Kolen.

Wij zijn nog steeds op zoek naar nieuwe jeugdige bestuursleden en dit om de toekomst te

kunnen blijven verzekeren. Interesse ?

2014 zal niet anders zijn qua drukte. Het is tevens ook het jaar dat we onze tweejaarlijkse reis

maken. Dit jaar zal deze gaan naar de Moezelstreek in Duitsland, meer bepaald naar Oberfell.

Onze twee reisverantwoordelijken (Willy en Frans) hebben de organisatie reeds op punt

gesteld zodat we deze reis zonder zorgen kunnen aanvangen. Mijn dank hiervoor.

Langs deze weg wil ik ook traditiegebouw iedereen bedanken voor het betalen van zijn

lidgelden zodat wij financieel ook van de leden een ruggensteun blijven krijgen. Dit is zeker niet

onbelangrijk om een vereniging draaiende te houden.

In dit boekje vindt u dan ook een vraag uw lidgeld voor 2014 te voldoen. Leg deze niet opzij

maar doe onmiddellijk uw betaling, dat vergemakkelijkt onze administratie. Alvast bedankt.

In onze vorige uitgave vroegen wij of u ons tijdschrift digitaal wenste te ontvangen. Enkele

leden hebben hierop ingeschreven. Indien u dat ook wenst, stuur dan een mailtje naar

, dan maken we dat voor u in orde. Een voordeel voor de mensen die de

boekjes moeten verdelen.

De moderne tijd kunnen we toch niet blijven tegenhouden. U kunt ons tevens volgen op

Facebook. Doen, zou ik zeggen.

Raadpleeg ook regelmatig onze website om op de hoogte te blijven van onze organisaties.

Noteer ook onmiddellijk alle data van de concerten en andere evenementen van de Reetse

Concertband.

Ik wens jullie nog veel leesgenot.

Uw voorzitter,

André GIELIS

info@sintceciliareet.be



Wel en wee ....
Op 10 juni is (78 jaar) zachtjes ingeslapen, liefdevol omringd
door zijn familie.

'Ik verlaat diegenen die ik liefheb, om diegenen die ik liefhad weer te zien'

Velen zullen hem herinneren als zaakvoerder van schrijnwerkerij Mermans-
Truyts, maar zeker ook  als duivenmelker 'in hart
en ziel'. Hij was  trouwens jaren voorzitter van  de
Reetse duivenbond 'Vooruit Zonder Vrees'

Hij droeg onze vereniging een warm hart toe
door zijn jaren trouw steunend lidmaatschap.

De Kon. Harm. St. Cecilia betuigt langs deze weg
nogmaals haar welgemeende deelneming aan
echtgenote Paula én familie, en wenst hen veel
sterkte toe bij het grote verdriet dat hen treft.

Een rouwtelegram werd verstuurd.

Op 10 juni is overleden. Hij werd 87 jaar. Als we de ledenlijsten er
op nalezen, mogen we vaststellen dat hij er méér dan 50 jaar, ononderbroken,
op voorkomt.

Bedankt voor Uw jarenlange morele én financiële steun.

Volgende tekst stond op het prentje:

'Ik heb lang en gelukkig geleefd,

niets gevraagd en veel gekregen

en van alle goede dingen voldaan,

stilletjes ter Here gegaan.'

Onze Christelijke deelneming gaat naar de families De Wael en Van Hecke.

Een rouwtelegram werd verstuurd.

Op 30 september vernamen we het overlijden van , net 62
jaar geworden.

Dit na een moedige en lange strijd tegen die wansmakelijke ziekte.

'Omringd door je kinderen en kleinkinderen, blies jij in je eigen huis je laatste
adem uit…'

Bedankt voor Uw jarenlange trouwe steun aan onze vereniging.

We betuigen onze Christelijke deelneming aan Katia, Steve  en Petra en wensen

Marcel Mermans

Leon De Wael

Franci Lambrechts
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hen veel troost en sterkte toe, bij dit veel te vroege afscheid van hun papa.
Een rouwtelegram werd verstuurd.

Op 18 oktober is , op 80-jarige leeftijd, zachtjes ingeslapen in
haar woning.
Ze was de moeder Nicole Van Reeth en schoonmoeder van onze muzikant Fons
Verlinden.
Samen met haar echtgenoot Emiel waren ze vaste aanwezigen op onze
concertuitvoeringen.
Dank voor je bemoedigende woorden, je optimisme en jarenlange steun aan
onze harmonie.
Dat ze een gerespecteerd én gewaardeerd persoon was, mocht blijken tijdens
de uitvaartplechtigheid in een overvolle St.Rita-kerk.
Onze Christelijke deelneming gaat naar de families Van Reeth - De Paep.
Een rouwtelegram werd verstuurd.

Namens de Koninklijke Harmonie Stint-Cecilia

Bert Costermans,

Op 13 september 2013 overleed op 90-jarige leeftijd , echtgenote
van Alfons Costermans en moeder van onze secretaris, Bert Costermans.
De familie Costermans heeft altijd veel betekend voor onze harmonie. Vele
jaren waren Margriet en Alfons lid van onze vereniging.
Wij willen dan ook via deze weg ons medeleven betuigen aan de ganse familie.
Een afvaardiging van onze Concertband woonde de uitvaart bij en
overhandigde in naam van  alle leden een kaart om blijk te geven van onze
oprechte deelneming.

André Gielis

José De Paep

Margriet HIEL

secretaris@sintceciliareet.be



Braderij 29 juni 2013
10 uur 's morgens : met een klein hartje, dankzij de wolken, begonnen we onze

tenten op te zetten.

Nog gauw een paar prachtige lavendelplanten gaan halen bij Haderman, Het is

maar om het vakantiesyndroom te creëeren van “la douce France”.

Tafels aankleden, stoelen schikken, “bar” inrichten en de mensen waren weeral

welkom.

Rond 13 u 'smiddags trok de hemel open, de wolken verdwenen en het

zonnetje was van de partij.

Met  een twintigkoppige bezetting openden wij, om vijftien uur stipt, samen

met het Gemeentebestuur en  de Vendeliers  de braderij met het gekende Les

Montagnards.

Reet DCL en Hunter volgden en met Albulla arriveerden we aan onze stand en

zat voor

de Reetse Concertband het officiële werk er op.

De tappers en diensters hadden hun handen overvol, het zag zwart van het

volk, de weergoden waren met ons. Heel de namiddag werd ons standje druk

bezocht – niet enkel door de dorstige klanten maar ook door een

dixielandgroepje, een grappig verkleed muziektrio, zodat het er

aangenaam vertoeven was.

Rond een uur of negen 's avonds deden we de boeken dicht. Alles opruimen,

nog wat vechten met de tenten en het werk zat er op.

Nog even onze hongerige magen vullen met wat brood op de plank in het

Gildenhuis en nakaarten over de dag. Wel  moe maar voldaan – het was een

prachtige braderij – zochten we het bedje op.

.

Bedankt iedereen, zowel  helpers,  muzikanten., als bezoekers.

Het is perfect verlopen.

Ludo
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14e Palingfestijn - 1 september 2013
Zondag één september 2013 : halleluja, het is weer zover : Palingfestijn.

Onvoorstelbaar dat we al aan de veertiende editie toe zijn. Het lijkt alsof we er

eigenlijk nog maar net mee begonnen.

Maar toch, omwille van de zoveelste keer, zijn we ook zoveel ervaring rijker en

proberen we uit de fouten of de minder goed geslaagde dingen van de vorige

jaren te leren. Zaken te verbeteren of een mouw hier en daar aanpassen. En dat

lukt, gelukkig maar, wonderwel.

Steeds is het wel even spannend maar de stress wordt steeds minder.

De ochtend begon rustig tot bleek dat er een paar helpers omwille van ziekte

op het laatste nippertje moesten afhaken.

Dan begint een mens pas echt te zweten en is de stress plots heel erg

aanwezig. Een paar telefoontjes en smeekbeden later zijn de problemen dan

toch opgelost. Bedankt “reddende engelen” voor jullie hulp.

En zo begonnen we dus aan “de zoveelste keer” met om 11.30 h onmiddellijk

wat “meeneembestellingen”.

Zo ben je direct opgewarmd voor het ganse gebeuren en is het namiddag voor

je het goed en wel beseft.

Na de piek bleek er ditmaal rustig de kans voor de helpers om zelf wat op

krachten te komen en een hapje te eten.

Daarna bleek echter als snel dat alle hens terug aan dek vereist waren en was

het terug een drukte van jewelste.

Maar uiteindelijk als de laatste kroket gebakken is, het laatste schepje paling

bediend en de dot slagroom de laatste Ijscoupe siert, kunnen we aan de grote

opruiming beginnen.

Vele handen maken licht werk en na een paar uur is alles opgeruimd,

afgewassen en ligt alles er terug blinkend bij.

Nog even een koffietje bij François en Gilberte en dan gaat het huiswaarts.

Bedankt allemaal voor jullie werkijver, hulp, steun en aanwezigheid.

Hopelijk tot volgend jaar bij de 15e editie.

Liliane
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HERFSTCONCERT 26 oktober2013

met Ann Van den Broeck
Deel 1

Persoonlijk vond ik de ontvangst van het publiek bij het aperitiefconcert

van enkele maanden geleden meer geslaagd, vergeleken bij de huidige

ontvangst in de Gildenhuis-zaal : er werd ons ditmaal geen Cava-tje

aangeboden, er stonden ook geen borrelnootjes of chips op de tafels, straffer

nog : er stonden zelfs geen tafels….!!  Dit is maar een grapje hoor. Natuurlijk

wist iedereen dat het systeem met genummerde plaatsen in rijen van “A tot Z”

gehanteerd werd.  Mijn echtgenote had mij gevraagd een deftig plaatske

vooraan (ongeveer 2°à 3° rij) te laten reserveren, zodat we het hele spektakel

goed van dichtbij zouden kunnen volgen. Ik zei nog : “daar gaat ge spijt van

krijgen, ge gaat morgen met een stijve nek rondlopen van naar omhoog te

kijken”.

Klokslag 20.03 uur zet de muzikantenstoet zich gewoonte getrouw vanuit

keuken (rechts)  en vanuit de vergaderzaal (links) in beweging naar het podium

(andersom zou een beetje onnozel zijn niewaar !!!). Als de muzikanten gezeten

zijn wordt het stil in de zaal.

De voorzitter komt de toehoorders bedanken voor hun talrijke opkomst en

wenst hen veel luistergenot.

Voor het verdere verloop van deze avond is Walter Janssens  bereid

gevonden om het eerste gedeelte van dit concert van enige commentaar te

voorzien tussen de instrumentale werken door. Om het in 't kort te zeggen :

Walter verzorgt de presentatie vanavond. Nu missen wij nog één belangrijke

pion op het podium : onze chef Eric Buyle. Weer heeft hij het klaar gekregen

het uiterste uit zijn muzikanten te halen. Ook slaagt hij steeds weer in, in

samenspraak met het bestuur een degelijk programma samen te stellen : een

programma waarbij muzikant zowel als toehoorder plezier aan beleven,

rekening houdend met het niveau (geen Nivea) van de groep.
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Bij het eerste stuk “UTOPIA” van Jacob De Haan krijgt de Orkestband een

daverend applaus en hier mag je reeds een bloemetje werpen naar de mensen

die de P.A. verzorgen : geluidsniveau en balans waren dik in orde, zelfs op rij C8

en C7 alwaar mijne echtgenote en ik vertoefden..

Tweede nummer: “A TASTE OF HONEY” in een arrangement van Gilbert

Tinner.

Ik denk dat ieder muziekliefhebber wel een versie van dit nummer op vinyl of

CD thuis hier of daar in de kast zal liggen hebben, maar dan wel de versie van

“Herb Alpert & The Tijuana Brass”.

Met “LITTLE MERMAID  MEDLEY” vertoeven we even op zee, niet

boven, maar onder water, in de leefwereld van Nemo, die de gevaren van de

zee leert kennen.

Vervolgens luisteren we naar een compositie van de grootmeester van de jazz :

“A TRIBUTE TO THE COUNT BASIE ORCHESTRA” naar het arrangement van

Toshio Mashime. Dit is echt iets voor de liefhebbers van de jazz.

Dat er afwisseling in het programma zit, ondervinden we met “DO RE MI” uit

de Film, en ook uit de musical “The sound of music”.

Het eerste gedeelte wordt afgesloten met “PENNSYLVANIA  6-5000” van

componist Glenn Miller. Dergelijke stukken zijn tijdloos, vooral dit laatste, waar

de 'parlando' (Pennsylvania 6-5000) uit volle borst werd meegezongen. Dit

eerste deel was gewoon grandioos : vandaar ook een daverende ovatie.

Na een twintigtal minuten kondigt de presentator het tweede gedeelte van

deze muzikale avond aan. Zijn taak zit erop : niet alleen het aankondigen van

alle uitgevoerde stukken, maar hij heeft ook een entertainende rol door hier en

daar met een gevatte kwinkslag uit de hoek te komen. Gedurende het verloop

van deel twee van deze avond zal de vedette zijn rol overnemen.
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DEEl 2

Gastvedette Ann Van den Broeck

Aanzet: “BIG SPENDER” ….eerste twee maten blijven herhalen tot werkelijk

begin, dat door de chef wordt aangegeven ….en we zijn vertrokken. Let wel op

: gelijk beginnen en gelijk eindigen, het is iedereen niet gegeven hoor. Zo doet

er een verhaal de ronde over het orkest van André Coecke en zijn zangeres …. 'k

zal dat later ten gepaste tijde eens vertellen .

Dan verschijnt daar een pracht van een vrouw ten tonele met een stem zoals

die van een nachtegaal in het prille ochtendgloren op een stralende lentedag.

Men zou er zowaar dichterlijk van worden.

Daar stond ze dan, terwijl ik achter mij hoor zeggen “'t es toch en skuune

madam hé)

Zij verwelkomde iedereen en voegde er aan toe dat ze vroeger nog in onze

streek heeft gewoond.

Wat haar curriculum vitae betreft verwijs ik graag naar het programmaboekje

van de concertavond zelf. Ook haar aandeel in activiteiten zoals film, televisie,

theater en meer staan daarin beschreven.

“HALLELUJA” zingt  zij zoveel mooier dan Jeff Buckley die het origineel

op CD zingt.

“ IT'S OH SO QUIET” heeft volgens mij zowat iedere zangeres op haar

repertoire staan, iets wat we ook kunnen zeggen van “DAG VREEMDE MAN”.

“ONCE UPON A TIME IN THE WEST” was de voltreffer van de avond.

Voor deze uitvoering kreeg Ann een staande ovatie. Voeg daarbij een knap

spelende Reetse Concertband en een goed arrangement (André Waignein) en

succes is verzekerd.

“BORN TO RUN” leek voor mij althans een minder bekend nummer. Het

is een redelijk vlot nummer van “the boss” ofte “Bruce Springsteen”. Het
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arrangement is van Pieter Nieva !!! Gaat er geen belletje rinkelen ?  Blader dan

maar eens door de programmaboekjes van enkele jaren terug.

Ann besluit deze schitterende avond met “MAMA MIA” , een nummer

dat door iedereen is gekend en meegezongen wordt uit volle borst. Met een

bisnummer en de naar traditie uitgereikte bloementuilen was dit voor mij een

van de betere (zo niet het beste)  concert dat deze Reetse Concertband ooit ten

gehore bracht.

Een goede raad voor mensen die er die avond een stijve nek hebben aan

overgehouden: ga  nooit op de voorste rijen plaats nemen in een zaal met

redelijk hoog podium. Je houdt er garantie een stijve nek aan over omdat je te

veel naar omhoog moet kijken. Je kan dit fenomeen het best vergelijken met

een televisietoestel in een ziekenhuiskamer, dat hangt meestal tegen het

plafond !

Wat in dit geval helpt is: een dik kussen meebrengen om onder uw poep te

steken, dan zit je sowieso al een beetje hoger.

Allez saluut en tot de volgende …

Raymond.

meer foto’s op www.sintceciliareet.be/fotoalbum
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Na Terhagen en Rumst was het terug de beurt aan de harmonie van Reet om

de 11 november viering  voor hun rekening te nemen .

Een  weekend met veel regen en wind werd afgelost door een rustige, zonnige

herfstdag .

Een twintigtal muzikanten gingen sereen spelend,  gevolgd door notabelen  en

vlaggen van  verschillende verenigingen,  naar het kerkhof .

Na de speech van burgemeester Wendy Weckhuysen en de neerlegging van de

kransen, speelden we “Ten Velde ,  la Brabançonne  en de Vlaamse Leeuw”.

Met de klanken van „les Montagnards“ en „Grüss von Hausen“ ging het richting

gemeentehuis waar we werden getrakteerd op een receptie met broodjes,

warme hapjes en uiteraard ook drank zoals water ,wijn , bier  en doedelzak-

muziek, enorm  gewaardeerd door de mensen van de brandweer  !

Na onze gemeentelijke plichten te hebben vervuld (we zijn weer 3 jaar gerust)

hebben we in ons lokaal (Gildenhuis) het programma voor de toekomst

(teerfeest) tussen pot en pint met de notabelen van de harmonie besproken .

Ondertussen waren de vrijwilligers van de 11.11.11-actie hun middagmaal aan

het nuttigen nadat zij  al een deel van hun vrijwilligerswerk hadden volbracht.

Het is zoals altijd , die er niet bij waren,  hebben weer al eens ongelijk gehad .

Jef

Wapenstilstand 11 november 2013
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Jaarfeest – zaterdag 16/11/2013
Naar jaarlijkse gewoonte vieren we op Sint Cecilia ons feest.

Rond 18 h begonnen de eerste genodigden het Gildenhuis te betreden.

We waren met een 55-tal voor dit gezellig samenzijn. Normaliter waren

we met meer deelnemers maar er vond tegelijkertijd een orgelconcert

plaats in de kerk.

Traiteur Nuyts toverde, zoals trouwens elk jaar, een geslaagd menu uit zijn

mouw.

Tijdens de ingelaste pauzes van het diner, nam Bert Costermans de tijd om de

activiteiten van het afgelopen jaar nog even te overlopen en lichtte Bert Van

Linden, onze nieuwe penningmeester, het financiële plaatje toe.

We hadden tevens twee feestvarkens in ons midden. Bert Costermans en Willy

Verlinden werden gelauwerd met een medaille omdat zij beiden vijftig jaar

muzikant zijn.

Een hele prestatie zou ik zeggen, waarvoor dan ook een welgemeende

proficiat.

Rond 22 h mocht DJ Dirk zich van zijn beste kant laten zien en openden de

jubilarissen, met hun respectievelijke dames, de dans.

Ondanks de weinig danslustigen werd het toch een geslaagde avond en  rond

2.30 h besloten we dat het goed geweest was.

Hoog tijd om richting bedje te gaan voor enkele uren om tegen 9 h 's morgens

onze inwendige mens te versterken met spek en eieren.

Bedankt iedereen.

Ludo De Schutter



Huldiging muzikanten
Tijdens ons jaarfeest van 16 november 2013 werden 2 muzikanten gehuldigd

voor hun 50 jaar muzikant bij onze harmonie.

Willy en Bert zijn samen gestart met notenleer bij Fernand Claes.

Willy koos voor de trompet en Bert voor de trommel.

Willy is overgeschakeld naar tuba en Bert is blijven trommelen.

Beide muzikanten maken ook al sinds vele jaren deel uit van het bestuur.

Proficiat aan beide jubilarissen en dat jullie er nog velen jaren mogen bijdoen.

André Gielis - voorzitter
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Jaarfeest – zondag 17/11/2013
Een mooie zondag kondigt zich aan. De mist boven de velden is verdwenen,

enkel wat nevel in sommige hoofden is blijven hangen. Maar daar weten

Gilberte en François wel raad mee. Het vertrouwde Gildenhuis is omgetoverd

tot een gezellige ontbijtruimte  waar de geur van spek en eieren het

hotelgevoel nog versterkt. Maar na ontspanning komt de inspanning. In de kerk

wacht Erik ongeduldig op zijn schaapjes. Sommige volgen gedwee, andere

hebben nood aan extra leiderschap. Uiteindelijk kunnen de kerkgangers

genieten van een mooie muzikale viering.

En nu tijd om de beentjes te strekken richting het “Hofke van Reet”. Terwijl

enkele goede zielen ons materiaal vanuit de kerk verhuizen naar het

Gildenhuis, kunnen onze muzikanten en begeleiders hun eerste koffie, thee of

pintje drinken. De eerste dorst is gelest, tijd voor een deuntje richting “den

hoek”, café belle Vue. Hier hetzelfde scenario: koffie, thee en misschien een

tweede of derde pintje en hop naar de volgende bestemming, café De Wissel.

Een plezante bende, een paar stevige marskes en nu een paar boterhammen en

pintjes getapt door “bazin Jeanneke”.

Daar Charel en zijn Jeanne er dit jaar niet bij kunnen zijn, wordt er voor hen in

De Wissel een privé concert gegeven dat live wordt opgenomen en per gsm van

de voorzitter wordt doorgestuurd. Met succes.

Terug tijd voor ons wandelconcert en opwarming voor een serenade aan onze

dorpse trots, de voetbalploeg K Reet SK. Er wordt uit volle borst geblazen en of

dit resultaat heeft zeg. De eerste overwinning van het seizoen wordt op het

scorebord geschreven : 3-1. Proficiat aan allen!

En zoals de varkens hun stal rieken, zo gaan we voor onze laatste marsen

richting Gildehuis, het vertrouwde en warme nest. Eerst nog eens ferm

“jammen” en dan aan tafel. De pot schaft huisgemaakte Liliane pompoensoep,

videeke (koekske met vulling) en dessert. Nog een paar goede zielen voor de

opruim en afwas en dan tijd voor een sluiterke…

Ja, mannen en vrouwen, dat was weer een fijne dag, ( diegenen die er niet

waren hadden ongelijk.) We maakten veel plezier, we waren een fantastisch

team.Iedereen bedankt om erbij te zijn !

Tot volgend jaar.

Sonja en Marc
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Onze komende activiteiten
zondag 16 maart 2014 om 11:00 uur:

Aperitiefconcert

weekend 7/8/9 juni 2014 :

concertreis Moezel (Oberfell - D)

zaterdag 28 juni 2014 in de  namiddag :

opening Braderij (Dorpsfeesten)

zondag 7 september 2014 :

palingfestijn

zaterdag 25 oktober 2014 om 20.00 uur:

Najaarsconcert

zaterdag 15 november 2014 om 18:00 uur :

Jaarfeest

zondag 16 november 2014 om 09:00 uur :

Jaarmis en aansluitend optocht door het dorp

Kijk regelmatig op de website voor meer informatie:

http://www.sintceciliareet.be
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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

25e jaargang


