
 

december2017



T:03/887.42.77 - E:info@nc-finance.be - W:www.nc-finance.be

B. Van Ertbornstraat 22
2630 Aartselaar

Catenbergstraat 2C - 2840 Rumst - 03/298 77 06
https://www.facebook.com/drankenasterx



Woordje van de voorzitter
Traditiegetrouw rond deze tijd van het jaar wil ik jullie, en allen die jullie lief zijn 
en nauw aan het hart liggen, een voorspoedig en vooral een gezond 2018 
toewensen. Moge dit jaar alles brengen wat jullie believen en gelukkig kan 
maken.

Bedankt dat ge uw lidgeld, als steun voor onze Concertband, hebt betaald. Zo 
blijft onze werking gegarandeerd voor de toekomst. Misschien bent u nog een 
van die enkelingen die de brief te ver heeft weggelegd en zo de betaling van uw 
lidgeld nog niet heeft gedaan. Geen probleem, dit kan nog altijd.

Het nieuwe jaar zal van ons weer nieuwe inspanningen vragen. Deze zullen we 
naar goed vermogen vervullen zodat u weer van een jaar van muziek kan 
genieten. De data van onze concerten en andere organisaties vindt u op de 
laatste pagina van dit boekje en noteer deze alvast in uw agenda. Het zou fijn 
zijn u op één van onze organisaties te mogen ontmoeten. Het is echt de moeite 
waard om eens langs te komen en te genieten van onze inspanningen.

Ik wil onze bestuursleden bedanken voor hun belangeloze inzet. Het zijn zij die 
de vereniging draaiend houden. De muzikanten die wekelijks aan de pupiter 
zitten om de concerten voor te bereiden, ook zij verdienen een pluim. 
Eveneens aan onze dirigent, die alles moet aanleren en muziekstukken dient 
aan te passen zodat zij door onze concertband kunnen uitgevoerd worden. Aan 
allen een dikke merci !

Verder wens ik u nog veel leesplezier en tot de volgende keer.

LEES IN DE TOEKOMST ONZE ECHO DIGITAAL EN IN KLEUREN VIA ONZE 
WEBSITE, ZO BESPAREN WIJ PAPIER EN DENKEN WIJ AAN HET MILIEU. GEEF 
EEN SEINTJE AAN voorzitter@sintcecliareet.be.

André GIELIS,
Voorzitter

mailto:voorzitter@sintcecliareet.be


NIEUWE MUZIKANTEN …

2

Beste leden, 

Wij zijn constant op zoek naar liefst jonge muzikanten, vooral klarinetten en 
trombones, om onze rangen te komen vervoegen. Ook andere instrumenten 
zijn uiteraard van harte welkom.

Als u iemand kent, vrienden, buren of familie die hiervoor in aanmerking 
komen, stuur ze gerust naar het Gildenhuis voor een kennismaking, iedere 
woensdagavond om 20.00 u, of neem contact op met één van onze 
bestuursleden.

Bij voorbaat, hartelijk dank.

 Het bestuur
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Zaterdag 1 juli 2017 : Braderij

Zoals ieder jaar hebben het laatste weekend van juni de Reetse dorpsfeesten plaats.
Dit jaar was het zelfs al juli !!!

Steeds op zaterdag hebben we dan de alom bekende braderie. Dit jaar was dit niet 
anders en hebben we onze stand opgebouwd op onze vertrouwde plaats in de 
Eikenstraat .

Dat onze drankstand minder aantrok had dan gewoonlijk, zal zeker te maken hebben 
gehad met het minder mooie weer. Maar… dat hebben we uiteraard zelf niet in de 
hand .

Wij hadden met onze muzikanten ook weer de eer om de braderij muzikaal te openen. 
Dit doen we al sinds mensenheugenis en slagen er telkens toch in, om in deze 
moeilijke tijden, voldoende muzikanten aan te sporen om hieraan deel te nemen. Dit 
jaar mochten wij op de hulp van onze bevriende maatschappij uit Terhagen rekenen, 
waarvoor dank.

Ja, 1 juli is eigenlijk al het begin van de vakantie en er waren al een aantal muzikanten 
met vakantie, vandaar … . Toch waren we met een mooie groep en een goede 
bezetting en tijdens de openingsoptocht bleven de hemelsluizen gelukkig gesloten en 
hebben we onze opdracht droog, van buiten toch, kunnen afwerken.

Op het einde van de dag zagen we toch nog dat het uiteindelijk goed was, 
niettegenstaande het mindere weer, en gingen we, na alles opgeruimd te hebben, nog 
een afsluiter drinken in ons lokaal, het Gildenhuis.

Hartelijk dank aan allen die hebben meegewerkt om van deze dag een succes te 
maken.

VW
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PALINGFESTIJN - 3 september 2017

Hoera, we zijn volwassen geworden. Het was dit jaar ons 18de palingfestijn. Wat gaat 
de tijd toch snel. Voor hen die er van in het begin bij waren, en zo zijn er veel, zowel 
eters als medewerkers, kunnen dit beamen. We zijn nog maar juist officieel volwassen 
maar de organisatie en de werking zijn reeds lange tijd op professionele leest 
geschoeid, al zeggen we het zelf. Ook dit jaar werden van 's morgens vroeg de beentjes 
al ingesmeerd zodat alles feilloos kon verlopen.
Een blik achter de schermen…. 
Dit gaat van op voorhand op maat gesneden tafelpapier, zaalindeling, alles klaarzetten, 
hoe staan die tafels nu weer juist, weet elke medewerker voor welke tafels hij instaat…? 
Wel dat is allemaal op voorhand ingepland. Iedereen wordt gebriefd en zoals 
gewoonlijk loopt alles op wieltjes. Als er dan toch eens iets dreigt fout te lopen is er 
altijd wel iemand als de kippen bij om in te grijpen. Al deze zaken behoren bij het 
voorbereidend werk dat verricht wordt door vele helpende handen.
Die lekkere verse paling komt niet zomaar op je bord gezwommen en de kippen van de 
vol-au-vent hebben nog wel ergens rond gelopen vooraleer in de pot te verdwijnen. 
Alle planningen staan, hangen of liggen ergens in een kast of lade. Het materiaal dat we 
nodig hebben zit veilig opgeborgen op verschillende plaatsen en is tot in het detail 
geficheerd, waar wat en hoe. Dat krijg je dus na vele jaren ervaring.
Gelukkig is er altijd wel vernieuwing van jonge en minder jonge krachten die soms ook 
andere invalshoeken hebben waardoor de efficiëntie nog toeneemt.
Maar nu de dag zelf. Het kwam wat trager op gang dit jaar. Geen paniek, maar toch 
bedenkelijke gezichten en gefronste wenkbrauwen. Ook de grote toeloop rond vijf 
uur/half zes bleef uit. Over de ganse lijn konden we de zaal toch 2 x vullen. De enorme 
rush van andere jaren was er niet geweest wat achteraf bekeken zorgde voor een 
relaxte sfeer zowel achter de toog, in de zaal en in de keuken. Geen man overboord en 
we gaan er alles aan doen om volgend jaar weer even goed te doen als alle jaren 
voordien. Alles verliep weer vlekkeloos en de paling was HEERLIJK. Goed bezig zeggen 
we dan!
Niettemin zat de vermoeidheid toch wat in de hoofden en de benen maar na de opkuis 
was er toch nog tijd en goesting om in het café een laatste glas te drinken en dan 
voldaan naar huis en het bedje in.
Helpers persoonlijk een bloemetje toegooien doen we niet want het zijn er te veel om 
op te noemen. Ik wil iedereen, medewerkers en eters, nog eens bedanken om te 
komen helpen of te komen eten.
We kijken al uit naar volgend jaar. Tot dan.
Marc
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Najaarsconcert 21 oktober 2017 gastvedette “DORAN”

Doran, wie had daarvan al eerder gehoord ? Ik denk niet al te veel mensen . Als je dan 
zei : winnaar van de soundmixshow met Bart Kaël in 1995, dan ging er hier en daar toch 
een lichtje branden… maar verder bleef het stil.

Natuurlijk zijn er mensen die Doran wel kenden en er reeds mee samengewerkt hebben 
zoals onze trompettist Ludo De Schutter . Het is dus eigenlijk via Ludo dat we Doran 
hebben leren kennen . De Vlaamse Tom Jones zei hij … en ja, inderdaad, als Doran de 
eerste keer kwam repeteren waren we direct overtuigd van zijn zangkunde.
Van zodra de kaartverkoop gestart was duurde het echt niet lang of de zaal was 
uitverkocht (op een paar stoeltjes na). Dus een groot succes !!!
Zaterdag 21 oktober : vanaf 19.30 u. gingen de deuren open en om 20.00 u. konden de 
46 muzikanten op het podium plaatsnemen om het moeilijke eerste deel aan te 
vangen.

Ja, gemakkelijk kon je het zeker niet noemen. Onze klarinetten en fluitisten moesten 
met supersnelle vingerzettingen al hun nootjes tevoorschijn toveren op het juiste ritme 
van onze dirigent Erik Buyle.
Dat de lat zeer hoog lag, wist hij. Onze muzikanten hebben dit allemaal aan den lijve 
ondervonden. Dus een uitdaging die nog nipt geslaagd was. Dit na vele repetities en 
extra sectie repetities die eraan vooraf gingen.
Na de pauze kondigde onze presentator, Ludo Segers, onze gastvedette “ DORAN” aan 
en we waren vertrokken . Met een knaller als openingsnummer “I can see clearly now” 
was de toon meteen gezet voor een prachtig tweede deel van deze concertavond.
En ja, als het goed en mooi is, vliegt de tijd snel voorbij en als Doran zijn laatste 
nummer “ You'll never walk alone “ aankondigde, klonk er spontaan in de zaal : Oooh ! 
om te zeggen, is het nu al gedaan? Maar ja de de 8 voorziene nummers, prachtig 
gearrangeerd door onze dirigent Erik, waren uitgezongen. 
Door het voortdurend toejuichen en blijvend applaus van het publiek brachten we dan 
toch nog 2 bisnummers met Doran. 

Ik denk, weeral een geslaagde avond voor zowel muzikanten als publiek !
Wie zal het volgende najaar onze gastvedette zijn ???
We brengen u tijdig op de hoogte. Tot later…

WV
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vrijdag 10 november : Quiz - Aartselaar

Op vrijdag 10 november deed er een delegatie van onze harmonie mee aan de 
NAP-muziekquiz in Aartselaar. De quiz begon met een intro-ronde waarbij het 
nummer geraden moest worden, hierna moest de uitvoerder gezocht worden 
en dan was het de beurt om aan een zoektocht te beginnen met spreekwoorden 
op een gekregen afbeelding met in totaal 36 verschillende spreekwoorden. De 
afbeelding ervan hebben we ook in dit boekje gestoken. In totaal zijn er 36 
spreekwoorden op te vinden, succes!!!
Alle 36 spreekwoorden zijn achteraan in het boekje terug te vinden. 

Na nog verschillende ronden waar er naar tv - intro's gezocht werd en 15 
verschillende artiesten die meededen in dezelfde videoclip was het de beurt om 
artiesten te combineren met een beschrijving. Er kwamen heel wat verrassingen 
uit de bus maar de grootste was toen bleek dat Frank Sinatra in Hoboken was 
geboren (achteraf bleek dat er in New York een wijk ligt met de naam Hoboken).

Onze ploeg eindigde op een 8ste plaats op 10 deelnemers.

K.F.

Wel en wee...

Op 10 juli 2017 overleed Simonne Pauwels op 82 jarige leeftijd.

Zij was de echtgenote van Eduard Van Boxem, erelid van onze harmonie.
Een rouwtelegram werd aan Eduard en zijn kinderen verstuurd.
Wij wensen hen veel sterkte toe.
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Zoek de verborgen spreekwoorden...

oplossing elders in deze harmonie-echo
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JAARFEEST – 18 en 19 november 2017

Weer een jaartje verder. Traditiegetrouw het einde, of moeten wij zeggen, het begin 
van een nieuw werkingsjaar?
Rond de klok van 18.00 uur werden wij in ons lokaal verwacht voor ons jaarfeest.
Eerst genieten van een heerlijk glaasje cava of fruitsap en dan met de voetjes onder 
tafel om te genieten van een heerlijk feestmaal, dit jaar verzorgd door traiteur 
“cateringcompany” van Bart DEKIMPE uit Boortmeerbeek.
André GIELIS, onze voorzitter, heette eerst de 70 aanwezigen, 10 meer dan vorig jaar, 
van harte welkom.
Wat schafte de pot dit jaar ?
Er werd aangevangen met een schotel van carpaccio van Belgisch rundsvlees en 
pecorino kaas, zongedroogde tomaten en pijnboompitten. Nadien toverde traiteur Bart 
een heerlijk bord kippenvelouté soep op de tafel.
Dan was het de beurt aan secretaris Bert COSTERMANS en penningmeester Bert VAN 
LINDEN om hun jaarverslagen ten gehore te brengen. Een jaar, weerom met vele 
geslaagde activiteiten en een positief kasverslag, stemde iedereen met voldoening. Alle 
muzikanten, bestuursleden en medewerkers aan de diverse activiteiten van het 
voorbije werkingsjaar werden dan ook bedankt voor hun enorme inzet. Door voorzitter 
André GIELIS werd ook nog een speciaal iemand extra bedankt voor zijn tomeloze inzet, 
namelijk onze chef van de Reetse Concertband, Eric BUYLLE. Het herschrijven van 
diverse partituren in de loop van het jaar en zijn immens geduld hebben onze 
vereniging gebaat om de diverse uitvoeringen op hoog niveau ten gehore te brengen. 
Uit handen van onze voorzitter ontving hij een mand met klassewijnen. Bedankt Eric !!!
Vervolgens werd het hoofdmenu geserveerd. Een heerlijk stoofpotje van zalm, 
kabeljauw en scampi, jonge spinazie en kroketjes. 
Besloten werd met een bord van profiteroles, slagroom, ijs, advocaat en vers fruit, 
vergezeld van een tas koffie of thee.
Genoeg gegeten, dus starten met het herschikken van de zaal, tafels en stoelen aan de 
kant en dan was onze D.J. DDS ( in vervanging van D.J.Patje wegens ziekte ), aan de 
beurt om er een gezellige dansavond van te maken.
Wauw. Nooit eerder gezien ! Vanaf het eerst gedraaide nummer wist hij wonderbaarlijk 
de ganse avond iedereen op de dansvloer te krijgen en te houden.
Daarbij nog de gegeerde pintjes en andere dranken, zodat wij kunnen besluiten dat dit 
jaarfeest meer dan ook geslaagd was !
Ook Peter en Véronique bedankt voor de jaarlijkse uitbating van de toog !!!
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Op zondagmorgen werden wij vanaf 08.30 uur terug verwacht in het Gildenhuis voor 
het ontbijt. Uiteraard spek met eieren, zelf gebakken brood, confituur e.d.m. werden 
ook nu weer door onze lokaalhouders Peter en Lieve aangeboden. Hartelijk dank aan 
beide !!! 
Om 10.00 uur werden onze muzikanten door dirigent Eric BUYLE verwacht in onze 
parochiekerk voor een zitrepetitie, gevolgd door het opluisteren van de zondagsmis van 
11.00 uur.
Ook nu weer een prachtige uitvoering van het muzikale gedeelte van onze leden, maar 
vooral bewondering voor onze panfluitiste, Nicole VERHELST, die met haar sublieme 
uitvoering menig traantje deed wegpinken bij de toehoorders. Een staande ovatie van 
de aanwezige kerkgangers besloot deze viering.
Na de mis, de traditionele rondgang door de gemeente. Niet eenvoudig dit jaar, want er 
waren de gekende wegenwerken in de Eikenstraat en omgeving. Gelukkig bleven onze 
muzikanten van de meeste regen en wind gespaard. Via de nodige omleidingen 
bezochten wij achtereenvolgens Café Belle-Vue, Café De Wissel, Ace-Café, Café De 
Witpen, om dan af te sluiten in ons lokaal Café Gildenhuis.
Hier werden nog de nodige pintjes gedronken en werd er ook nog wat gegeten. Kaas- 
en garnaalkroketjes, goulash met brood en een lekker ijsje, waren dan ook weer 
gesmaakt. Voor de bereiding en het opdienen hiervan, wensen wij alle 
medewerk(st)ers te danken. Zo werd deze 2-daagse afgesloten. De afwezigen hadden 
dan ook weer ongelijk.
Volgend jaar hopen wij ook op jullie aanwezigheid te mogen rekenen !!!

F.R.

foto: Marc De Schepper
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Jaaroverzicht 2016 - 2017

Naar jaarlijkse gewoonte blikken we op ons jaarfeest even terug op het voorbije 
werkjaar.

We danken alle steunende leden voor hun jaarlijkse financiële bijdrage.
Daarvoor krijgen ze, onder andere, op bepaalde tijdstippen onze “Harmonie-echo” in 
de bus, die je ook in kleur kan lezen op onze site. 

We beschikken over 40 muzikanten, waarvan 14 lieve dames.
Ze konden 43 repetities bijwonen. Op jaarbasis kunnen we gerust stellen dat deze 
repetities, met 'n aanwezigheid van 28 - 30 muzikanten, zeker niet slecht is. 
En natuurlijk zijn ook bij ons nieuwe muzikanten van harte welkom.

Denken we maar aan de klarinet sectie, waar recent nog Nicole Huybs, na 32 jaar, of 
sinds 1985 een vaste waarde, te kennen heeft gegeven te stoppen als muzikante.Ook 
bij de trombones mag er versterking bijkomen. Bij de slagwerkers is er wél positief 
nieuws. Arne Schoeters komt onze rangen terug vervoegen, eens hij gesetteld is in de 
Reet.
Dus, interesse om deel uit te maken van de 'Reetse Concertband'?
Altijd welkom op de wekelijkse repetities op woensdag van 20.00 u. tot +/- 22.15 u.
 
Ik wil ook van de gelegenheid gebruik maken om de personen te bedanken,die er, via 
een beurtrol, wekelijks voor zorgen dat alle materiaal voor de repetities klaar staat, nl.: 
de Willy, Fons, Ludo en Geert Van Hoeck.

De 10 bestuursleden vergaderden 11-keer, steeds op de 2e dinsdag van de maand. 
Daar maakt vanaf februari ook Dirk Truyts deel van uit.
Ook hier: geïnteresseerden in een bestuursfunctie kunnen zich altijd melden bij onze 
voorzitter.

Onze muzikale wapenfeiten van dit jaar.
Een uitgebreid verslag van deze optredens zijn steeds te lezen in ons boekje:
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Ÿ Aperitiefconcert op zondag 19 maart. 
Ÿ 1 juli: opening van de braderij. 
Ÿ 3 september ons 18e palingfestijn.
Ÿ Op zaterdag 21 oktober hadden we ons najaarsconcert met zanger Doran. 

De kleurenfoto's kan je nu reeds bekijken op onze site. 
Hier wil ik ook Ludo bedanken voor het ophalen van al die nodige sponsorgelden. 

Ÿ Vrijdag, 10 november l.l. trokken Ludo, Viviane, veelweter Kevin, Lea en ikzelf, als
Ÿ “Reetse Concertband” naar Aartselaar voor een muziekkwis.
Ÿ Ons jaarfeest van zaterdag 18 november telde dit jaar 70 deelnemers. 
Ÿ Daags nadien, zondag 19 november, begonnen we om 8.30u. traditiegetrouw met 
spek met eieren dat, ook traditioneel, gratis werd aangeboden door de uitbaters van 
het Gildenhuis, Peter en Lieve. Ook voor de regelmatige “tapas” nà de repetities: 
hartelijk dank!

Voor 2018 liggen de volgende data reeds vast:
Ÿ  zondag 18 maart: Aperitiefconcert. Of misschien beter: “Dubbelconcert met 
bubbels”, want de Fanfare Pharaïldis uit Steenokkerzeel verzorgt het 1ste deel.
Ÿ op zaterdag 28 april verzorgen wij dan bij hen een gastoptreden.
 De bus daarvoor is reeds besteld. Dus, we geraken allen veilig naar ginder en terug.
Ÿ van zaterdag 19 tot maandag 21 mei trekken we naar het Duitse Eifelgebied.
 Ook hiervoor is alles reeds geregeld.
Ÿ  zaterdag 30 juni de jaarlijkse braderij. 
Ÿ  zondag 2 september ons 19e palingfestijn.
Ÿ  zaterdag 27 oktober ons najaarsconcert. 

foto: François Rousseau
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Oplossing spreekwoorden

Ÿ Eén zwaluw maakt nog geen zomer.
Ÿ Achter de wolken schijnt de zon.
Ÿ Na regen komt zonneschijn.
Ÿ Hoge bomen vangen veel wind.
Ÿ Een speld/naald in een hooiberg zoeken.
Ÿ Met de kippen op stok gaan.
Ÿ Geen rook zonder vuur
Ÿ Zoals de wind waait, waait zijn jasje.
Ÿ Achter het net vissen.
Ÿ Op het droge zitten.
Ÿ Dat staat als een paal boven water.
Ÿ Het paard achter de wagen spannen.
Ÿ Men moet een gegeven paard niet in de bek kijken.
Ÿ De koe/stier bij de horens vatten.
Ÿ Over de brug komen.
Ÿ Blaffende honden bijten niet.
Ÿ Op handen dragen.
Ÿ Meisjes die bloemen dragen, mag je kussen zonder te vragen.
Ÿ De bloemetjes buiten zetten.
Ÿ Iets op zijn sloffen af kunnen.
Ÿ Een kat in de zak kopen.
Ÿ Water bij de wijn doen.
Ÿ Iemand klare wijn schenken.
Ÿ Op alle slakken zout leggen.
Ÿ Wij zullen dat varkentje wel eens wassen.
Ÿ Iemand de hand boven het hoofd houden.
Ÿ In troebel water is het goed vissen.
Ÿ Zich voelen als een vis op het droge.
Ÿ Boter bij de vis.
Ÿ De knoop doorhakken.
Ÿ De kat uit de boom kijken.
Ÿ De appel valt niet ver van de boom.
Ÿ Beter één vogel in de hand dan tien in de lucht.
Ÿ Zo vrij als een vogel.
Ÿ Iemand met de vinger nawijzen.
Ÿ Iemand het gat van de deur wijzen.



Onze komende activiteiten
zondag 18 maart 2018 - 11.00 uur: 

Aperitiefconcert  Gildenhuis Reet - (dubbelconcert met de 
Koninklijke Fanfare Pharaïldis uit Steenokkerzeel)

zaterdag 28 april 2018 - 20.00 uur:

Lenteconcert in Steenokkerzeel (dubbelconcert met onze 
Harmonie)

19, 20 en 21 mei 2018:

Concertreis Einruhr (Eifel, Duitsland)

zondag 2 september 2018:

19de Palingfestijn 

zaterdag 27 oktober 2018:

Najaarsconcert - met gastoptreden

17 - 18 november 2018:

Jaarfeest 

opluisteren gebedsviering in de kerk met daarna  een optocht 
door het dorp.

Kijk regelmatig op de website voor meer informatie:
http://www.sintceciliareet.be
of volg ons op facebook:
https://facebook.com/sintceciliareet
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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
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28ste jaargang
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