
Woordje van de voorzitter
Het is weer tijd om info over onze bloeiende harmonie aan onze leden te geven.
Het verdiende verlof staat weeral voor de deur dus tijd om ons te ontstressen en de
batterijen op te laden, geniet er van.
Zoals u verder zult kunnen lezen staan er dit najaar weer grote organisaties op stapel
met op kop de eerste zondag van september ons . Paling om16de palingfestijn

duimen en vingers van af te likken. Zij die geen paling lusten, geen probleem, er is ook
lekkere vol-au-vent te verkrijgen. Dus kom eens langs dan moet u ook niet koken die
zondag. .Ik verwacht jullie

Op zaterdag 24 oktober 2015 geven wij traditioneel ons met alseindejaarsconcert

gastvedette u zeker niet onbekend vanop TV en talrijke musicalsJELLE CLEYMANS

waarin hij steeds belangrijke rollen toebedeeld kreeg. Verder in dit boekje vindt u meer
info aangaande de aankoop van . Ik zou zeggen wees ergenummerde inkomkaarten

vlug bij want de plaatsen zijn beperkt. Wacht dus niet tot het te laat is. Ik verwacht

jullie.
Het weekend van 21 en 22 november 2015 zal weer in het teken staan van ons

jaarfeest. Waarom doet ge niet eens mee, het is daar altijd zeer gezellig en
aangenaam om er bij te zijn. Spreek eens af met vrienden en familie dit zal het nog
aangenamer maken. .Ik verwacht jullie

Verder valt er te vermelden dat er nieuwe uitbaters zijn voor het Gildenhuis, ons
lokaal, d.w.z. dat François en Gilberte na 23 jaar allebei recht hebben op een
welverdiend pensioen.  Ik wil dan ook langs deze weg François en Gilberte bedanken
voor wat zij voor onze harmonie hebben betekend. Altijd stonden zij klaar voor onze
vereniging. Wij hebben zeer veel leuke momenten meegemaakt met hen en dit zowel
voor als achter de toog.  Heel veel dank en we gaan mekaar zeker nog dikwijls
ontmoeten op activiteiten van onze concertband.
De nieuwe uitbaters heten wij van harte welkom en hopen dat zij met evenveel inzet
als hun voorgangers voor onze harmonie gaan zorgen.
Verder nog veel leesgenot en denk eraan dat wanneer u onze echo elektronisch wil
ontvangen u gewoon een mailtje stuurt naar info@sintceciliareet.be met vermelding
van muziekecho.

Goed verlof.

Uw voorzitter
André GIELS.



Wel en wee ....
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Op 19 maart 2015 overleed Jos Pauwels, net 67 jaar geworden.

We kenden hem als verwoed Kleitrapper en Schorrestapper. Ook was hij een vaste
deelnemer aan de jaarlijkse Reetse voetgangersbedevaarten naar Scherpenheuvel.
Daar liet hij ook van zich 'horen' als muzikant op zijn trompet. Al zei hij altijd dat zijn
muzikale kennis maar 'poverkes' waren, was hij wel lid van verschillende
muziekverenigingen.

Onze harmonie steunde hij vele jaren, zowel financieel als door steeds aanwezig te zijn
op onze concerten. Samen met zijn Wiske.
We zullen hem blijven herinneren als muziekminnende gast in hart en nieren.
Een steeds goedlachse levensgenieter. Én een ambachtsman, voor wie het nooit goed
genoeg was.

Maar… tegen die smerige ziekte kon hij niet meer op, was het wél genoeg.
Ook al wist hij dat het onvermijdelijke er aankwam, vertelde hij dit aan iedereen met 'n
kwinkslag.
En, dat iedereen hém kende, bewees de massale aanwezigheid op de
uitvaartplechtigheid.

Aan de naaste familie wensen we langs deze weg nogmaals ons Christelijk medeleven
te betuigen,
en hen veel sterkte toe te wensen in deze periode van diep verdriet.

Wiske: afscheid nemen hoeft niet, want hij zal altijd blijven verder leven in jullie
harten!

Een rouwtelegram werd verstuurd.

Bert Costermans,

secretaris@sintceciliareet.be
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Verlofperiode 08/07 - 12/08
Vanaf woensdag 8 juli tot en met woensdag 12 augustus 2015 zullen
er geen repetities zijn.
.
De e gaat door operste repetitie na het verlof

woensdag 19 augustus !

Voor iedereen een prettig verlof toegewenst !!!
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Uitnodiging: eindejaarsconcert

Kaarten te bekomen bij : A Gielis, Dennenlaan 8 Reet 03/ 888 96 31ndré

(vanaf begin september)

Reetse Concertband onder leiding van Erik Buyle

Eindejaarsconcert

gastvedette: Jelle Cleymans
Zaterdag 24 oktober 2015 om 20.00 uur

zaal Gildenhuis, Reet deuren: 19.30

genummerde kaarten: € 15,00



1 maart 2015 Aperitiefconcert-
Traditie getrouw pakte onze “Reetse Concertband” ook dit jaar uit met een

aperitiefconcert.

en wel op 1 maart 2015.

Voor François en Gilberte zal dit waarschijnlijk het laatste concert worden (in de

hoedanigheid van uitbaters van het Gildenhuis uiteraard), en dit wegens het

bereiken van de pensioengerechtigde leeftijd.

Nu is het maar te hopen dat de toekomstige uitbaters er geen “Duivenbond”
van gaan maken. Stel je voor : zaterdagavond: duiven inkorven (Noyon en

Quievrain); zondagmorgend constateurs binnenbrengen (in Reets dialect:

konsetuirs); en als klap op de vuurpijl :”woensdag: sluitingsdag”: m.a.w. Geen

repetities meer, Geen aperitiefconcerten meer, Geen herfstconcerten meer

met gastvedetten …
Toch raad ik u aan, geachte lezer, nog even te wachten met de aanvraag voor

de bouw van een duivenkot in uwen hof want ik krijg zo stilletjes aan het gevoel

dat ik hier weer een serieus stukske aan het zeveren ben… Laten we er van

uitgaan dat de huidige situatie blijft zoals ze nu is m.a.w.,dat zaal “Gildenhuis”
zal blijven fungeren als feestzaal voor alle culturele activiteiten; als concertzaal;

als repetitiezaal; als tentoonstellingszaal …enz…; maar niet als duivenbond, die

hebben we een paar huizen verder met als prachtig en toepasselijk

uithangsbord: “De Witpen”.

Dank u Sint Cecilia voor het aperitief dat u gratis aanbied vanaf 10.30 uur,t

tijdstip dat de deuren opengaan. Na een half uurtje genieten van een koel

fruitsapje of een cava-tje doven de lichten terwijl de muzikanten gewoonte

getrouw hun intrede doen: 22 man links, 22 rechts.

Iedereen gezeten, dan kunnen we van start gaan… maar wie doet de

presentatie ???

Ditmaal mochten we beroep doen op enkele muzikanten uit het orkest die op

vlotte wijze de gebrachte nummers aan elkaar wisten te praten, maar eerst de

voorstelling van het orkest.

“Dames en heren, graag een warm applaus voor onze Harmonie St.-Cecilia

o.l.v. Erik Buyle” (o.l.v. wil hier zeggen 'onder leiding van'…, dus niet te
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verwarren met O.L.V.(Onze Lieve Vrouw)

alhoewel Sint Cecilia best een 'lieve muziekminnende vrouw' kan geweest zijn.

Met “South Pacific Medley” wordt van wal gestoken: een prachtige medley van

Richard Rodgers , het arrangement is van (en houd u nu goed vast) : 'Shoji

Yokouchi'!!! Ik zou deze naam eerder gaan zoeken tussen de platte kaas en de

yoghurt in de GB !!! Al bij al heeft die man mooi werk geleverd en de uitvoering

ervan was navenant.

Ik bespaar u de namen van de titels en van de componisten en arrangeurs van

de overige ten gehore gebrachte werken van het eerste gedeelte, uw tong

geraakt er van in een knoop.

Alhoewel, één nummer uit deel 1 is “Tico-Tico” van (en daar gaan we weer)

Zequinha Abreu en het arrangement is van Naohiro Iwai. Met dit nummer heb

ik een soort liefde-haat-verhouding. Liefde omdat het zo'n prachtig zuiders

getinte melodie is, en haat omdat ze door sommige muzikanten, en dan heb ik

het vooral over accordeonisten en orgelisten, misbruikt wordt in die zin dat ze

er een snelheids-race van maken waardoor het 'Samba-lay-back'-gevoel

volledig de mist in gaat. De afdeling slagwerk van St.-Cecilia heeft hier even

gedemonstreerd hoe het eigenlijk moet, aan welk tempo, met de juiste

slaginstrumenten (even apart gedemonstreerd door de rythme-sektie),

proficiat muzikanten-slagwerkers….. PAUZE.

Na wat heen-en-weer gebabbel over de muziek in 't algemeen en ne goeiendag

hier en ne goeiendag daar, bij een pilske, is de pauze zo voorbij en ik merk dat

intussen het podium lichtjes is gewijzigd. Er is plaats gemaakt voor het

optreden van een 'Special guest', eigenlijk zijn het drie 'Special guests'. Wij

gaan luisteren naar een intermezzo, ons gebracht door het trio “DE RUPEL”,

een trio uit onze streek. Het trio bestaat uit drie man : Luc Van Aken (speelt ook

als basgitarist bij de “Reetse Concertband“). De namen van de andere twee ben

ik (neem het mij niet kwalijk) vergeten. Het repertoire bestaat hoofdzakelijk uit

volkse muziek. Vanaf de eerste maten zit de stemming er in en ontstaat er een

spontane interactie tussen het trio en het publiek, m.a.w.: ambiance tot en

met.
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Er was slechts tijd voor een drietal nummers van het “Rupel”-Trio. De pauze is

wat uitgelopen, wat normaal is: Ik heb nog nooit een Harmonie- of een

Fanfare-concert bijgewoond waar de pauze-tijd gerespecteerd werd en dat is

toch normaal ook: tijdens de pauze moeten de blazers terug het vocht opdoen

dat ze tijdens de uitvoering door hun instrument blazen en dan kom je niet toe

met een plat waterke of een cola-ke. Kom maar eens kijken naar een repetitie

van onze harmonie, daar hebben ze zelfs afgedankte tapijten op de houten

vloer moeten leggen om het uitgeblazen vocht op te vangen en alzo de houten

vloer te vrijwaren van vroegtijdig wegrotten. Ik garandeer u dat na verloop van

jaren deze matten een onaangenaam reukske beginnen te verspreiden.

Het podium is intussen terug aangepast en de laatste twee nummers worden

gespeeld door de Concertband… nou ja ... de laatste twee nummers worden er

uiteindelijk vier want als het concert goed is vraagt het publiek naar meer, wat

dan ingevuld wordt door een of twee bisnummers. Dat was dit jaar niet anders.

Een dankbaar publiek gaf het orkest een staande ovatie. St.-Cecilia hierboven

zal weer tevreden met de prestatie van haar Reetse Harmonie en Concert-

band.

Geacht publiek, ik wens u 'smakelijk eten' en hoop van jullie terug te zien op

een van onze volgende evenementen.

RJ.
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Onze komende activiteiten
Zaterdag 27 juni 2015 om 14.30 uur:

B Reetraderij

Zondag 6 september 2015:

Palingfestijn

Zaterdag 24 oktober 2015 om 20.00 uur:

Concert met gastvedette Jelle Cleymans

Zaterdag 31 oktober tot maandag 2 november 2015:

reis naar Bichlbach

Zaterdag 21 november 2015 om 18.00 uur:

Jaarfeest

Zondag 22 november 2015 om 11.00 uur:

Opluisteren gebedsdienst  in de kerk 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
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