
Woordje van de voorzitter
2014 is zo goed als voorbij en ik hoop dat dit gebracht heeft wat u er van verwacht had.

Tegelijkertijd wil ik u mijn beste wensen overmaken voor 2015 met vooral een goede

gezondheid voor de ganse familie.

Een nieuw jaar vraagt ook de hernieuwing van uw lidgeld.  In deze echo zult u de brief

vinden samen met een overschrijving in verband met uw lidgeld. Stort dit onmiddellijk

zodat u dat niet vergeet en u ontlast de mensen die deze lidgelden normaal gaan

ontvangen. Alvast bedankt voor uw steun.

Eens werd de vraag gesteld of u de muziekecho elektronisch zou willen ontvangen.

Enkele leden hebben hierop positief gereageerd.  Ik wil deze vraag opnieuw stellen

zodat wij nog meer elektronisch zouden kunnen werken zodat wij kosten en tijd

uitsparen voor de bestuursleden die deze echo's bij u thuis bezorgen. U heeft de foto's

dan ook in kleuren hetgeen toch aangenamer is om naar te kijken. Geef vandaag nog

een seintje op ons emailadres info@sintceciliareet.be met vermelding “muziekecho

digitaal” + naam en emailadres.

2015, we bestaan dan 245 jaar, zal zoals altijd garant staan voor een druk werkjaar.

Bekijk de kalender achteraan in dit boekje en u zal zien dat we weer een programma

hebben om u tegen te zeggen.  Noteer alvast de datum 24.10.2015 wanneer we een

optreden zullen geven met niemand minder dan JELLE CLEYMANS. Dit is inderdaad

een affiche met klank.  Ik kan nu al vertellen dat we met genummerde plaatsen zullen

werken, want wij verwachten  een grote toeloop van muziekliefhebbers. Van zodra de

verkoop start, dit zal +/- september 2015 zijn, zullen wij u op de hoogte brengen.

Een nieuw jaar is tevens ook de gelegenheid om iedereen te bedanken die de werking

van onze vereniging mogelijk maakt;  in de eerste plaats ben jij dat door te steunen

door lidgeld te betalen, zijn dat de muzikanten die wekelijks oefenen om

kwaliteitsconcerten te brengen, zijn dat de sponsors die op gelijk welke manier het

mogelijk maken om speciale gasten te vragen voor een optreden, zijn dat de

bestuursleden die alles trachten in goede banen te leiden door dag in dag uit klaar te

staan voor de harmonie.

Ik wens jullie veel leesplezier en tot op een van onze organisaties.

André GIELIS

Voorzitter



Wel en wee ....
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We vernamen het van Michel Lamberts op 14 juli, net geen 87 jaar.overlijden

Hij stamde af van de bekende 'sloefenmakers-familie' uit Terhagen.

Hij was jaren een trouw steunend lid van onze harmonie en een goede vriend van

onze onder-voorzitter Aster. Michel zat nooit verlegen om een kwinkslag of mop.

Een glimlach was nooit ver weg, maar…

Als het lichaam niet meer wil,

en het leven wordt een lijden,

kan men voor het sterven dankbaar zijn,

omdat het komt als een bevrijden.

Een rouwtelegram werd verstuurd. Een afvaardiging was op de uitvaart aanwezig.

Op 22 juli werd Renée . (51 cm. 3,550 kg.)geboren

dochtertje van onze muzikante dwarsfluit Saartje Verrept en Lander Buys.

Zusje van trotse grote broer Cisse.

Van harte proficiat vanwege gans de 'Reetse Concertband' !!!

Een leuk geschenk werd overhandigd.

We hopen je vlug terug aan de pupiter te mogen verwelkomen.

Want, iedereen is benieuwd hoe je het er zal van afbrengen op die nieuwe piccolo!

Tijdens ons jaarfeest werden Maria Pauwels en Jef Peeters . 50 jaargehuldigd

muzikant, dat moet gevierd worden. Proficiat!

Bert Costermans,

secretaris@sintceciliareet.be
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Jaarverslag 2013-2014
Naar jaarlijkse gewoonte werd op ons jaarfeest van 15 november, waar 53

aanwezigen waren, het jaarverslag voorgelezen.

Een kort overzicht:

· We beschikken op dit moment over 44 muzikanten.

· Ze konden 44 wekelijkse repetities meemaken.

· Ook kunnen we rekenen op 97 ereleden, die we van harte bedanken

voor hun financiële steun.

· Het bestuur vergaderde 11 maal om alles in goede banen te leiden.

Ook het afgelopen werkjaar werkten we gestaag verder, wat kon beluisterd of

geproefd worden.

· Zo was er op zondag 16 maart ons zeer geslaagd  'aperitiefconcert';

· Het weekend van 7-8-9 juni hadden we onze 'concertreis' naar de

Moezel en omstreken. Veel te warm, dus (te) weinig luisteraars tijdens

ons optreden. Veel te heet voor een stadswandeling… Maar voor de rest

een rimpelloze organisatie.Met dank aan de Frans en Willy.

· Op zaterdag 28 juni opende we de braderij. En nadien bemande

vrijwilligers ons standje 'Bij Cecile'. Wat toch steeds leuk is, én wat

centjes voor de kas oplevert.

· Na een verdiende rustperiode vlogen we met veel helpende handen er

terug in op ons 'palingfestijn' van 7september. Met een oprechte dank

aan al deze helpers.

· En als waardering organiseerde het bestuur voor hen op zaterdag 25

oktober een 'happening'met frietmobiel. Na het eten werden we door

onze basgitarist Luc Van Acken vergastop een reeks bekende liedjes,

die gretig door de aanwezigen werden meegezongen.

· Hoogtepunt van dit jaar werd het eindejaarsconcert 'Oorlog en Vrede'

met Lia Linda. Zo'n 210 aanwezigen genoten met volle teugen. Dat

bewezen de staande ovaties en 3 bisnummers.

Natuurlijk kan je van al deze activiteiten uitgebreide verslagen lezen in dit blad.



2015 wordt een beetje een feestjaar, want dan vieren we 245-jaar harmonie.

Voor deze data verwijs ik je graag naar de activiteitenkalender achteraan dit

boekje,of op www.sintceciliareet.be

Maar, voor ons najaarsconcert op 24 oktober 2015,

hebben met Jelle Cleymans toch een topperwe

binnengehaald.

En omdat we, na jaren van fantastische samenwerking, na de braderij van 2015

afscheid nemen van Gilberte en François als uitbaters van het gildenhuis,

hebben wij als bestuur toch onze voorzorgen genomen, en ook al de data voor

de zaal in vastgelegd, nl.:2016

· zondag 13 maart: aperitiefconcert,

· paling op 4 september,

· najaarsconcert op zaterdag 22 oktober

· en jaarfeest op zaterdag 19 november.

Tot slot wil ik, namens het bestuur,

iedereen danken voor de inzet en

steun. En, mogen we het komend

werkjaar evenveel op jullie rekenen?

Dan maken we er

samen een spetterend feestjaar van.

Graag tot…

Bert Costermans

secretaris@sintceciliareet.be
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7 juni 2014 - Concertreis Moezel (D)-9
zaterdag 7 juni

Dat er tijdens de spitsuren veel file is in Reet, is niemand onbekend, maar 's

zaterdagsmorgens om 6u45???

Een bus met aanhangwagen blokkeert de Eikenstraat en door de geparkeerde

auto's staan de anderen ook stil.

Een uitstapje van de gepensioneerden???  Nee, nee, de tweejaarlijkse reis van

de harmonie!

Niet getreuzeld, lossen en laden, iedereen in de bus en stipt om 7u15 zijn we

weg.

Onder een ontwakende zon snoezelen we richting 'Moezel'.

Onderweg nog een leuke film, een plasstop, en om 11u30 worden we het hotel

binnengeloodst voor onze ap ro.e

Meteen onze 'eerste' kennismaking met de streekwijn.... nadien gevolgd door

de lunch.

Geen tijd om de hotelbedden uit te proberen, valiezen droppen en

stapschoenen aan.

Gezien de zomerse temperatuur stonden de rugzakken met drank klaar om

mee te sjouwen.

Hup naar de bergtop, pffffffff. Veel zweet en gekreun, dus halfweg tijd om

even te rusten, en te drinken (verplicht wegens de hitte).

Buiten water was er ook nog ... wijn, de huisdrank van de streek :-).

Terug op kracht gekomen klommen we verder. Maar we waren zoveel vocht

verloren dat de brouwer moest aanrukken (Bitte ein Bit), danke schön.

En voor de moedigsten onder de Belgen nog een kleine klim naar het kerkje.

Wauw! wat een uitzicht!  En nu even bekomen in de kerk.

Dalen ging sneller, veel sneller want de rust- en drankpauzes waren hier niet

voorzien.

Dus dan maar ééntje op het terras van het hotel, een warm-up voor de

proeverij in de Weinstube.

In de gekoelde kelder, knus verlicht met kaarsjes, werden we verwelkomd door

onze wijnboer.

Süss oder trocken, weiss oder rod? De flessen werden geopend, de wijn werd
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ontleed, de glazen gevuld en nadien werd er geproefd en goedgekeurd.  Het

was een mooie combinatie met een gemoedelijke sfeer.

Nadien stond de kok ons op te wachten.  En ik die dacht dat asperges typisch

Belgisch zijn... Wel, aan de Moezel stond dit ook op het  menu, en

klaargemaakt zoals het hoort: met gestoomde aardappeltjes en een

mousseline sausje vergezeld van een heerlijke snitzel.

Iedereen had terug genoeg kracht om zijn eigen avondprogramma te vullen.

Afkoelen op het terras, kuieren langs de Moezel, of zweten op of rond de

dansvloer. Zelfs de hitte kon de ambiance niet dempen.  Er werd gedanst,

gezongen, gelachen, gedronken …. Tot in de late uurtjes … en dan de

welverdiende nachtrust …..

zondag 8 juni 2014

Na de activiteiten van dag 1 voorziet de planning een iets rustigere dag,

maar goed ook want  vooral de zere kuitspieren houden de herinnering aan de

vermoeiende wandeling van dag 1 levendig.

Een ontbijtbuffet staat ons te wachten, en wel eentje om “U” tegen te

zeggen:  om te beginnen een glas appelsiensap van vers geperste

sinaasappelen; verschillende soorten salami en cervela; kaas (platte kaas, jonge

kaas; belegen kaas, oude kaas); eieren, gekookt of gebakken

verschillende soorten hesp (in onze streektaal ook wel “heps” genoemd),

kortom: een buffet op Engelse wijze. Den Engelsman zegt altijd: “het

ochtendontbijt is de voornaamste maaltijd van de dag, 't is 's morgens dat ge

de kaloriekens moet opslaan om voor de rest van de dag paraat te kunnen

staan.

Ik besluit toch maar om een bescheiden hoeveelheid van al dat lekkers

mee naar onze tafel te nemen want binnen een tweetal uren staat het

middagmaal al weer klaar. Tot dan is er niets gepland. Het prachtige weer lokt

iedereen naar buiten en op het terras, in de lommerte, is het aangenaam

vertoeven bij een halve liter “Efen-Weisse” oder ein “Züss weiss Weintje”.
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Het belooft een warme dag te worden. Een staal-blauwe hemel, en

geen wolkje te bespeuren, de Moezel die met zijn kabbelende golfjes het water

tegen de oevers  pletst wanneer weer een boot voorbij  vaart.. (of is het een

schip ???)  laten we het een vaartuig noemen

12.00 uur : tijd voor het “mittag essen mit alles daarauf und daran”.. Er

wordt ons gevraagd het uur in 't oog te houden want we moeten straks nog een

heel eind rijden naar Koblenz alwaar we

een concert zullen ten berde brengen in open lucht op een kiosk.

Even was er een misverstand ontstaan: In het korte overzicht dat iedere

deelnemer aan de reis had ontvangen stond duidelijk vermeld dat we zouden

optreden in uniform, ik citeer: “Uniform - zw. broek/ rode polo” Nu had ik die

zw.broek toch wel zeker geïnterpreteerd als  zijnde een “zwembroek” Wie

denkt er nu met zulk warm weer aan een zwarte broek !!!

Ik had evenwel nogal rap in de mot dat er iets niet klopte met mijn redenering.

Hoe zouden  de dames-muzikanten er wel uitzien ??

Alle gekheid op een stokje : het werd zoals gewoonlijk een geslaagd

concert : een moderne kiosk met genoeg ruimte voor de muzikanten; 230 Volt

voor aansluiting van alle elektrische instrumenten (1 dus) ;  een juiste keuze van

nummers en een enthousiast publiek, wat wil een mens nog meer ?.

Nog even gaan kijken of de Moezel wel degelijk in de Rijn uitmondt en

dan naar het hotel, waar ons een drie-gangen-menu wordt voorgeschoteld.

Een êên-mans live orkest dat gisteren voor het entertainment zorgde was ook

vandaag van de partij.

Aanvankelijk zachte muziek bij het diner maar eenmaal de tafels afgeruimd

werd de volumeknop  open gedraaid. Doch wanneer het buikje volgegeten is

ontbreekt  de goesting om er zomaar in te vliegen. Wanneer echter de bier en

het wijn zijn uitwerking begint te doen komen de dansspieren in

actie en zijn we reeds in de late uurtjes verzeild geraakt.
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Kortom: we beleefden weer een fijne dag en morgen wordt het nog

warmer…...Slaapwel.

R.J.

maandag 9 juni

Slaperige maar opgewekte gezichten schuiven stipt op tijd aan voor het

ontbijtbuffet. Daarna slepen met zware valiezen, bagagezakken en

instrumenten. Het inladen van de bus tussen 9 – 9.15 uur wordt volgens

schema afgewerkt. Dan is  het al zweten. Tijdens het wachten op de boot wordt

schaduw al zoveel mogelijk opgezocht.

Tijdens de ongeveer 2 uur durende boottocht op de Moezel wordt er in de

passagiersruimte of op de loopgang genoten van 1 of meer frisse drankje(s).

Het uitzicht is de moeite: tegen de bergflank geplakte wijngaarden,

schilderachtige dorpjes, historische restanten van burchten. Naar de gelukkige

zwemmers en kanovaarders kijken we met enige afgunst. De zonnebakkende

lichamen op de voorbijvarende jachten kunnen minder op onze waardering

rekenen. Het is een aangename tocht met mogelijkheid tot veel conversaties

over alle mogelijke onderwerpen.

Volgens planning zijn we terug voor het middageten. Alles weer goed verzorgd

en ruim voldoende: prima prijs – kwaliteit. Dan de speciale mededeling van de

leiding (nog geen donderslag bij heldere hemel): wegens de drukkende hitte

(+/- 35°, geen kilo's) en na de inspanningen allerhande tijdens de voorbije

dagen, met als gevolg afgepeigerde lichamen, worden de 2 gidsen voor het

stadsbezoek afgebeld.

Aan het hotel handjeszwaaien ten afscheid  en per bus naar “Deutsches Eck” te

Koblenz aan de samenloop van Rijn en Moezel. Groepsfoto aan de voet van het

nationaal monument voor de Duitse eenheid mag niet ontbreken. Het
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ruiterstandbeeld van keizer Willem I houdt ons vanuit de hoogte in de gaten.

Enkele moedigen beklimmen de trappen om vanop de gaanderij van het

prachtig uitzicht op de wijde omgeving in de vier windrichtingen (zonder wind)

te genieten. Verder is er individuele invulling van de vrije tijd: terrasje,

kerkbezoek, schaduw opzoeken onder de bomen, souvenirs kopen, foto's

schieten, ... (ontdekking van de toren van de voorzitter: weglaten bij publicatie)

Iets na 16.00 uur terugtocht naar Reet. In de bus vallen de eerste slachtoffers

van de slaap, naast de autostrade een dodelijk(?)  verkeersslachtoffer gelukkig

niet van ons. Het is nog het moment om de drankvoorraad in de bus te doen

afnemen. Ook wordt er gelachen met de kolder van F.C. de Kampioenen.

Na een korte stop rijden we de dreigende onweerswolken richting België

tegemoet. Aan het gildenhuis na een weinig regen (hier althans) kettingsgewijs

lossen van valiezen en instrumenten. Dan geste van de organisatie: komt er

ene pakken op kosten van “de kas”! François mag al onmiddellijk uit zijn pijp

komen. Sommigen moeten spijtig afscheid nemen, anderen kunnen dat

moeilijker (ook de chef heeft er wat moeite mee).

Eindconclusie: een geweldige dag, een fantastische reis, boeiend, verzorgd,

gezellig, perfecte organisatie... Als niet muzikant heb ik samen met veel

anderen formidal genoten van een tof gezelschap. Bedankt, ... tot een

volgende keer?

L.
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Oudstrijder krijgt nieuwe zerk
Op zondag 22 juni 2014 organiseerde het Davidsfonds zijn Sint-
Lutgardisviering. Na de H. Misviering van 11 u ging de stoet, onder een
stralende zon, en met begeleiding van onze muzikanten naar het kerkhof
voor een korte plechtigheid. Eddy Huyghe en Aster Devrieze brachten
hulde aan Hendrik De Herdt, oudstrijder van de eerste wereldoorlog. Hij
kreeg een nieuwe “ erezerk” als hulde betoon. Na het onthullen van deze
zerk speelden onze muzikanten “De Vlaamse Leeuw”.
Nadien ging het gezelschap onder muzikale begeleiding naar “taverne
Het Hofke van Reet” om hun feestviering verder te zetten .
Wij gingen echter terug naar ons lokaal het Gildenhuis waar een fris
pintje heerlijk smaakte na deze muzikale
bijdrage aan het Davidsfonds.
Wat we niet wisten is dat onze slagwerker 'Gerry'
multifunctioneel is en voor die gelegenheid onze
vaandrig van dienst was, aangezien onze vaste
vaandrig Willy Van Moer wegens medische
problemen (schouder) verplicht was verstek te
geven voor zijn taak.
Bedankt Gerry en al de muzikanten die zich vrij
hielden voor deze optocht.

VW
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28 juni 2014 Reetse Braderij
Zaterdagmorgen, 9 uur, warm weer en de Ludo en Fons stonden al met
hun tentjes klaar  op de vertrouwde plaats ( ex. parking Aster Devrieze/
Hubo) om onze stand op te stellen.

Nog even wachten want we moeten wel met 5 mensen zijn om zo'n
staketsel op te stellen.

Normaal hebben we 3 tentjes naast elkaar staan , maar er was vorige
week elders een tentje gesneuveld. Dan maar naar de Hubo om een
party tentje aan te schaffen , want de weersvoorspellingen gaven aan dat
het niet de ganse dag droog zou blijven …

Tegen de middag aan was alles opgesteld , toog in orde , tafels en
stoelen afgewassen en uitgestald zodanig dat voor ons de braderij mocht
beginnen.

Om 14.30 u verzamelde onze muzikanten dan om met een redelijk goede
bezetting de braderij feestelijk te openen.  Met de klanken van Hunter
mars, Vamoris en Gruss von Haussen werd de braderij op een fijne
manier ingezet en was de opening een feit.

Toen we aan onze stand aankwamen  bij het einde van de openingsstoet,
waren de eerste donkere wolken al te bespeuren en ja… rond 17 à 18 u
vielen de eerste de regendruppels uit de hemel.

Niet dat het met bakken uit de lucht viel , maar toch voldoende om de
atmosfeer tegen een uur of acht fel af te koelen. Dan besloten we maar
om stilaan onze bar te sluiten en alles op te ruimen en af te breken.
Het was weerom een fijne dag. Moe en voldaan zochten we stilaan de
weg naar ons bedje, maar eerst nog even naar 't Gildenhuis ( lees ons
lokaal) om nog wat na te praten…

OB
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7 september 2014 15° Palingfestijn
Voor de vijftiende keer reeds slaan we als vereniging de handen in elkaar
om het palingfestijn te verzorgen. Ja, de 15° keer, mensen wat vliegt de
tijd toch snel.

Zoals steeds weken, maanden voordien afspraken maken, bestellingen
plaatsen enz… en dan is her snel zondagmorgen 9 u.

Iedereen is goed gemutst en vol enthousiasme om er weerom een
geslaagd evenement van te maken. Om 11.30 u was alles klaar in de
keuken en de zaal en konden we onze eerste gasten ontvangen.

De opkomst was voortreffelijk en de meeneemporties vlogen de deur uit.
Voor je het weet (men voelt het wel aan de benen en voeten) is het
avond en kan het opruimen beginnen. Een lastig werkje dat weerom
vlotjes verliep dank zij de medewerking van ons trouw personeel.
Na 15 jaar zit de routine er goed in en zijn de kinderziektes eruit zodanig
dat alles zoals een goed  geöliede machine draaide.

En toch is elk jaar opnieuw is het palingfestijn voor onze harmonie nog
een spannend avontuur.

Zal de opkomst groot zijn,  zijn de mensen tevreden en komen ze graag
een keertje terug, …. Dat alles hangt van vele factoren af, maar als we
het achteraf bekijken mogen we zeer tevreden zijn.

Ik wil graag iedereen die bijdroeg om dit 15° palingfestijn een succes te
laten worden van harte proficiat wensen en hartelijk  danken. Zonder al
die helpende handen, de grote inzet, het goede humeur zou het absoluut
niet mogelijk zijn om zo'n dag te realiseren.

Gewoon een boost om door te gaan en te zorgen dat het volgend jaar
minstens even goed wordt.

VW
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20 september 2014 ezellige vondG A

Het bestuur had besloten om als dank voor de vele wekelijkse inspanningen van onze

muzikanten en al onze andere medewerkers op concerten, palingfeesten, braderij en

andere activiteiten eens iets te organiseren. Maar wat … ?

Wel, er werd besloten om het zaaltje van de gemeente te huren in de kleine

landeigendommen en een “ frietmobiel” te laten komen. En met succes !

Van 18 tot 20 u konden we een frietje steken met bijhorende sausen en soorten vlees.

Ook hadden we uiteraard gezorgd dat we dit alles konden doorspoelen met een( )

frisse pint (jes), dank zij onze barman van dienst 'Geert'.

Na het eten pakte onze bassist Luc Van Aken zijn akoestische gitaar uit en begon

enkele liedjes te zingen . Al vlug werden er zangboekjes uitgedeeld en was iedereen

direct in de juiste stemming en werd er door iedereen meegezongen. Ik wist niet dat

onze muzikanten ook nog konden zingen …

We mogen besluiten dat dit een geslaagd initiatief was dat misschien voor herhaling

vatbaar is.

Men heeft niet veel franjes en “chichi“ nodig om iets leuk en gezellig te doen.

Gewoon , gezellig, sfeervol, vriendelijk, simpel en eenvoudig (m.a.w: K.I.S.) Keep It

Simpel !
Dit is dikwijls nog de beste slogan voor een geslaagde avond.

VW
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25 oktober Eindejaarsconcert
“OORLOG EN VREDE” - HERFSTCONCERT 2014,

GASTVEDETTE “LIA LINDA”

Er is dit jaar reeds heel wat te doen geweest, en er staat nog heel wat te

gebeuren in het kader van de herdenkingsfestiviteiten naar aanleiding van het

uitbreken van de “Eerste wereldoorlog” (ook “Den Groote Oorlog” genoemd)  in 1914.

Lang zoeken naar een thema voor het herfstconcert was dus niet moeilijk, en

een gepaste gastvedette vinden al even min. Voeg daarbij een kei-goeie 44-tal

muzikanten tellende band onder leiding van een prima dirigent en de avond kan niet

meer mislopen.

Ik zei dus: …een zangeres of  zanger vinden met in hun repertoire enkele

gepaste melodieën van uit den oorlog is niet moeilijk…” Dat was echter niet zo evident

en daar heeft het bestuur de chance gehad een dame te kunnen strikken met name Lia

Linda, een zangeres die de repertoires van Vera Lynn en van de Andrew Sisters van A

tot Z van buiten kent. (Vera Lynn, The Andrew Sisters en nog andere muzikale

tijdsverwanten maakten bekendheid dank zij de “Well Fair”-dienst, een organisatie die

voor enige ontspanning zorgde voor de soldaten).

Men had mij van op voorhand verwittigd: als je nog een goed plaatske in de

zaal wilt hebben, wees dan tijdig aan de inkom want de zitplaatsen zijn niet

genummerd. En inderdaad, de beste plaatsen waren al ingenomen. Wat mij opviel was

de schikking van de zaal. Enkele rijen tafels met daarnaast enkele rijen stoelen. Dit

heeft men waarschijnlijk gedaan om het café wat te ontlasten om tijdens de pauze en

na het concert de aanwezigen de kans te geven om een vlotte bediening van drank te

kunnen garanderen, daarom ook dat er getapt werd in de zaal.

De muzikale levensloop van Lia

Linda staat in het kort beschreven in het

programmaboekje van deze avond. Ik

zeg wel degelijk “in het kort” omdat Lia

zodanig veelzijdig is dat men er een boek

kan over schrijven.

20.00 uur….Lichten uit… spots

aan.
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De presentatie is in handen van

Ludo Segers, ook muzikant. De meeste

mensen zullen hem kennen als zanger bij

het orkest “The Old Stars” en de

Aartselaarse Big Band “Swing and Soul”,

of als slagwerker bij “The Street Band.”

Intussen hebben de muzikanten

hun plaats ingenomen, en wordt het stil

in de zaal. Zes nummers staan op het

programma in deel 1. De  meeste zijn

klassiek en hebben min of meer iets te maken met oorlog, te beginnen met “Fields of

Armour”, wat een hoge moeilijkheidsgraad heeft, omwille van het snelle tempo, maar

vooral de wisselende maat-aanduidingen die van de muzikanten uiterste concentratie

vergen.

Deel 1 wordt afgesloten met “Glenn Miller Medley”: een “must” op elk programma dat

ook maar iets te maken heeft met het leger (vooral tijdens de 2° wereldoorlog maakte

Glenn bekendheid door zijn optredens voor de strijdkrachten door hen gedurende

enkele uren de gruwelijkheden van de oorlog te doen vergeten).

De pauze is voorbij (aldus de bel in het café) en de lichten in de zaal doven

stilaan uit Het tweede deel vangt aan met een prachtige inleiding op klassieke gitaar

door Patrick Herbosch die ook het arrangement voor dit werk van Willem Vermandere

schreef: “1000 soldaten”. Na een korte inleiding op klassieke gitaar gaat het stuk

parlando (gesproken) verder.(zoals een gedicht). De eerste strofe wordt voorgedragen

door de presentator die hier de link maakt naar het optreden van Lia Linda die

komende van uit de donkere zaal het gedicht met een Westvlaams dialect verder

voordraagt. Naar het einde toe gaat het stuk over in een solo op Alto Sax, door Paul De

Smet, ritmisch begeleid door klassieke gitaar.

Van een 'kippenvel-moment' gesproken. Ik heb mensen rondom mij een traantje zien

wegpinken… Proficiat aan Patrick en Paul voor de prachtige instrumentale

begeleiding.

Maar liefst 10 melodieën nam Lia voor haar rekening, in gepaste outfit, zijnde

het Officiers-uniform; zoals de vrouwen droegen in het leger tijdens de tweede

wereldoorlog.
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De arrangementen voor al deze melodieën werden geschreven door Erik

Buyle.

Weer hebben we eens mogen ervaren hoe prachtig muziek wel kan zijn: soms

droefgeestig, soms melancholisch,  soms spannend, soms vrolijk. Dat deze avond nog

lang

In het geheugen zal blijven hangen hebben we te danken aan onze muzikanten en hun

chef die deze avond  zichzelf hebben overtroffen.

Normaal speelt de concert-band nog een bisnummer. Als de uitvoering goed

was: soms twee bisnummers. Wel, vandaag speelde de Band maar liefst drie extra's en

dan ben je er van overtuigd dat dit concert een van de betere, zo niet het beste was

dat we hebben meegemaakt sinds het bestaan van de “Reetse Concertband.

R.J.

16



21-22 november Jaarfeest
Jaarfeest zaterdagavond

Om 18.00u op zaterdagavond begonnen we ons jaarfeest met een korte receptie om

een half uurtje later aan tafel te gaan. 53 aanwezigen genoten van de lekkere

feestmaaltijd.

Tijdens de maaltijd werden zoals gewoonlijk het kasverslag en het jaarverslag

voorgelezen.

Daarna nam onze voorzitter terug het woord om 2 jubilarissen te huldigen. Jef Peeters

en Maria Pauwels,  die we toch wel 2 steunpilaren van onze vereniging mogen

noemen,  kregen een medaille en een diploma voor hun 50 jaar  muzikant. Nogmaals

van harte proficiat Jef en Maria en bedankt voor jullie inzet tijdens al die jaren.

Na het eten volgde nog de traditionele tombola.

Nadien  stoelen en tafels aan de kant, de lichten gedimd en de muziek wat luider. Wat

volgde was een leuke avond, waar veel (al dan niet polonaisegewijs) gedanst werd,

veel gelachen en een lekkere pint gedronken werd. Dank ook aan tappers Peter en

Véronique.

Rond 2 uur werd er afgesloten; er volgde immers nog een dag.

Jaarfeest zondagmorgen

Oef, geen kater. Ai, het regent zie ik. De eerste reactie: goed voor mij, slecht voor het

wandelconcert. Het nat buiten valt wat tegen maar de geur van spek met eieren, die

we al van in onze hof ruiken, maakt alles goed. François en Gilberte zijn al een tijd in de

weer met het klaar maken van al dat lekkers. Met een goed gevulde maag is het nu tijd

om naar de kerk te gaan. Tijdens de zitrepetitie is er nog een kleine stoelendans onder

de muzikanten. Ja, het moet in orde zijn, hé. Tegen elf uur zit de kerk redelijk vol en

beginnen we eraan met Ammerland. Na het welkomstwoord van de voorganger en de

voorzitter, is het de beurt aan “Mozart”. Na het evangelie, waarin het dit keer gaat

over talenten, spreek ik al mijn “muzikaal talent” aan voor The Pacific. Wat een

prachtig stukje muziek is dat zeg! Na ons laatste nummer krijgen we nog een applaus

van de voorganger en de aanwezigen en kunnen we ons klaar maken voor onze

uitstap/wandelconcert. Omdat er één café met te veel brunchers zit, zijn we

uitgenodigd bij “bistro” de voorzitter. Amai, lekkere Cava of een fruitsapje en de

nodige apero hapjes. Dank hiervoor André en Hélène, we komen nog terug. Het was

Marit, kleindochter en petekind van de voorzitter, haar eerste straatoptreden en dat is,

ondanks de heel lange mars die we gespeeld hebben, heel goed gegaan. Op nu naar
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den “Belle Vue”. Na een paar  drankjes was het

al tijd om verder te gaan. Buiten was het

ondertussen droog, dus had ik mijn klak niet

nodig. Toch een eindje stappen naar De Wissel,

maar door de marsen die Willy ons oplegde,

ging het goed vooruit. In De Wissel begonnen

ze al direct uit de klak te spelen. Aanstoker was

onze “good old Charles” met zijn tenor sax , die

kreeg al direct steun van de Ludo- en den Dré

trompet. Hubert viel al even gretig in en “de

drie tuba's”, (Willy, Jef, en Gaston) bleven niet

achter. De paar natjes en de lekkere

boterhammen, met kop en kaas, smaakten ons

goed. Dank aan de dames smeerders. Met de

zoveelste mop van Ludo, ge moet ze maar

kunnen vertellen, was het weeral tijd om

verder te gaan naar de Witpen . goed gespeeld

en goed doorgestapt.  De Roel had zeker nog

dorst. Aan de toog stonden nog enkele

verdwaalde rode duivels supporters op weg

naar Brussel. Deze keer begon Hubert gas te

geven. Goed meegezongen van de mannen en

de vrouwen. Nu nog het laatste marske naar

het Gildenhuis en ons wandelconcert zat erop.

In onze “thuishaven” zoals altijd Rimbazello en

de laatste gezangen voor het avondmaal. Een

lekker soepje, vidé plus koekje en een slaatje

en als dessert een tiramisu.  Buikje vol zou ik

zeggen. Bedankt voor deze lekkere maaltijd

aan Sonja, Georgina, Lea, Marleen en Bert sax.

Nog een koffie of pintje om wat bij te praten

over het bijna voorbije weekend. Het was goed

hé muzikanten en sympathisanten, want die

waren ook goed vertegenwoordigd. TOT

VOLGEND JAAR!

MVD.
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Onze komende activiteiten
Zondag 1 maart 2015 om 11 uur:

Aperitiefconcert

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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