Woordje van de voorzitter
Hier zijn we dan weer met wat info over de werking van onze Harmonie – Reetse
Concertband. Dat we niet hebben stil gezeten zal je merken aan het volume van deze
Echo.
Vooreerst wil ik toch vermelden dat we naar aanleiding van ons 245-jarig bestaan de
Socio-Culturele prijs van de gemeente Rumst mochten ontvangen, wat wij uiteraard
ten zeerste appreciëren.
Ook naar aanleiding van 20-jaar verbroedering met de “Musikkappelle Bichlbach”
(Oostenrijk) werden wij uitgenodigd door onze Oostenrijkse vrienden om daar een
muzikaal weekend door te brengen wat wij met beide handen hebben aangenomen.
Het was er fantastisch.
Ons palingfestijn, ons concert met Jelle Cleymans, onze stand op de braderij, onze reis
naar Bichlbach, ons jaarfeest, waren één voor één een zeer groot succes en vinden het
natuurlijk spijtig dat u er misschien niet bij was. Volgende keer misschien wel, want
een werking van een vereniging hangt in de eerste plaats af van de medewerking van
haar leden.
We staan aan de drempel van 2016 en wil hiervoor jullie allemaal, en uiteraard aan
allen die u dierbaar zijn, mijn beste wensen overbrengen. Mag 2016 brengen wat u
ervan verwacht.
Een nieuw jaar houdt ook in dat de lidgelden dienen vernieuwd te worden. In dit
boekje vindt u dan ook een brief met aangehecht overschrijvingsformulier om uw
lidgeld voor 2016 te vernieuwen. Alvast bedankt om dit onmiddellijk over te schrijven
zodat u dit niet zal vergeten.
Ik wens u veel leesgenot en hoop dat deze info u mag aanzetten om trouw te blijven
aan onze vereniging.
Uw voorzitter.
André GIELIS

Wel en wee ....
Op 28 mei 2015 overleed Suzanne GILLIS, echtgenote van onze ondervoorzitter Aster
DEVRIEZE. Na een langdurige maar moedig gedragen ziekte overleed zij thuis op 81
jarige leeftijd.
Suzanne zullen we altijd blijven herinneren als de sterke vrouw achter haar echtgenoot
Aster. Op haar manier heeft zij ook jarenlang bijgedragen tot de goede werking van
onze harmonie. Zij was ook trouwe toehoorster van onze optredens.

Op 28 juni 2015 overleed Alfons COSTERMANS, vader van onze secretaris Bert
COSTERMANS. Alfons is op 94 jarige leeftijd zachtjes ingeslapen in Residentie De
Vaeren.
Alfons is steeds steunend lid geweest van onze harmonie en heeft, zolang het kon,
steeds onze activiteiten op de voet gevolgd en was een zeer trouwe toehoorder op
onze concerten. Hij stond met hart en ziel achter onze werking.

Op 8 november 2015 overleed Louis TRUYTS. Louis was met zijn saxofoon één van
onze trouwste muzikanten. Wanneer er handen uit de mouwen moesten gestoken
worden stond Louis steeds op de eerste rij. De laatste jaren was Louis een trouwe
toehoorder van onze concertband. Louis heeft bijgedragen tot het succes wat wij
vandaag mogen kennen met onze harmonie.

Bert Costermans,
secretaris@sintceciliareet.be
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Jaaroverzicht 2014 – 2015
We beschikken op dit moment over 43 muzikanten. Zij konden 45 keer komen repeteren .Ook
kunnen we rekenen op 95 steunende leden. Met dank voor hun financiële bijdrage.
Dit werkjaar moesten we spijtig genoeg afscheid nemen van 4 leden, nl. - Jos Pauwels, Fons
Costermans, Suzanne Gillis en gewezen muzikant Louis Truyts.
Als bestuur kwamen we 11 keer samen om te proberen alles in goede banen te leiden.
Dit jaar mochten we François verwelkomen als nieuw bestuurslid. Waarvoor dank.
Hij zal o.a. instaan voor de samenstelling van ons ledenblad. Wil jij er zelf ook een berichtje of
tekst in plaatsen? Dit is zijn adres: redactie@sintceciliareet.be
Toen hij positief antwoordde om een bestuursfunctie op zich te nemen, waren dit zijn woorden:
'Ik wil meehelpen waar het kan, zolang ik maar niet achter de toog moet staan'.
Een kort overzicht van wat we dit jaar allemaal zoal uitgespookt hebben:
- zondag 1 maart brachten we een zeer geslaagd 'aperitiefconcert'.
- op zaterdag 27 juni opende we de braderij. Ook bemande enkele vrijwilligers ons standje 'Bij
Cecile'.
Met succes, tot tevredenheid van onze schatbewaarder.
- 'palingfestijn' op 6 september. Ook dit jaar een voltreffer. Oprechte dank aan alle helpers én
eters !!!
- het hoogtepunt van dit jaar: ons concert met Jelle Cleymans. Uitverkocht in amper 2weken.
- en als laatste onze concertreis naar Bichlbach.
Een zeer geslaagd weekend, met dank aan onze voorzitter André voor de feilloze organisatie.
Uitgebreide verslagen kan je steeds lezen in ons volgend boekje.
En dan 2016.
Noteer nu reeds deze data, vermeld achteraan dit boekje.
Hopelijk mogen we jullie massaal verwelkomen op een van onze activiteiten.
Bedankt voor Uw belangstelling voor onze Harmonie / Reetse Concertband.
Met muzikale groeten,
Bert Costermans,
secretaris@sintceciliareet.be
Mijn nieuw adres en gegevens:
Molenstraat 139/2.1,
2840 REET.
gsm.: 0496/039.492
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27 juni 2015: braderij
Alle jaren gaat eind juni de braderij door in onze gemeente. Dit jaar was
dit niet anders en hebben wij onze stand opgebouwd op onze vertrouwde
plaats in de Eikenstraat in Reet. Dat onze drankstand aantrok had is
zeker, want wij waren uitverkocht nog voor het einde van de braderij.
Wij hadden ook weer de eer om de braderij muzikaal te openen. Wij doen
dit al sinds mensenheugenis en slagen er telkens toch in, in deze
moeilijke tijden, om voldoende muzikanten aan te sporen om hieraan
deel te nemen.
Op het einde van deze dag zagen we dat het goed was en gingen we
nog een afsluiter drinken in ons lokaal.
Bedankt aan allen die meegewerkt hebben om van deze dag een succes
te maken.

acebook-gebruiker?
like ons op:
https://www.facebook.com/SintCeciliaReet/
voor foto’s, uitnodigingen concerten,
en zo veel meer...
Word jij onze 100ste volger?
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1 juli 2015 - AFSCHEID FRANCOIS EN GILBERTE
.Zoals iedereen ondertussen weet is François op 1 juli 2015 op pensioen gegaan
en dus niet langer meer uitbater van ons lokaal “Het Gildenhuis”. Na 23 jaar en
4 maanden ten dienste gestaan te hebben van onze harmonie, samen met zijn
echtgenote Gilberte, hebben wij een eerbetoon gebracht op onze laatste
repetitie onder hun gezag. Er werd hulde gebracht omdat zij van zeer grote
betekenis zijn geweest gedurende deze lange periode voor onze harmonie.
Niets was te veel. Hun verbondenheid met de leefgemeenschap van Reet was
en is nog intens. Het schoonste bewijs is dat zij beslist hebben in Reet te blijven
wonen zodat er nog steeds contact is met onze vereniging. François werd
gevraagd om n ons bestuur te komen en is daar positief op ingegaan, wat wij
ten zeerste appreciëren.
Er werd een statistiek opgemaakt van 23 jaar en 4 maanden Harmonie in het
Gildenhuis onder het rijk van François en Gilberte.
Aantal repetities:
1113
Aantal bestuursvergaderingen:
233
Gemiddelde aanwezigheden:
Repetities = 25 personen =
27.825 personen
Bestuursleden = 9 personen =
2.097 personen
Concerten 46 x 40 personen =
1.840 personen
Uitstappen 57 x 20 personen =
1.140 personen
Totaal aantal personen =
32.902 personen
Aantal consumpties = 32.902 x 5 = 164.510 consumpties. (5 is het gemiddelde
aantal per persoon.
GILBERTE EN FRANCOIS,
BEDANKT VOOR ALLES WAT U
VOOR ONZE VERENIGING
HEEFT GEDAAN.
SAMENWERKEN MET JULLIE
WAS EEN PLEZIER.
DANK U! DANK U! DANK U!
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31 juli 2015 - HEROPENING GILDENHUIS
Eind juni hebben wij afscheid genomen van François en Gilberte als
uitbaters van ons lokaal “Het Gildenhuis”. Er diende dus voor opvolging
gezorgd te worden en dat gebeurde op 31 juli 2015 wanneer Peter en
Lieve officieel hun intrede deden in het Gildenhuis.
Met een receptie, waarop een vertegenwoordiging van onze harmonie
aanwezig was, werd dan de heropening gevierd. Het opgefriste interieur
sprak iedereen aan. Lieve en Peter hebben er dan ook voor gezorgd dat
iedereen zich onmiddellijk thuis voelde.
Wij willen langs deze weg dan ook Lieve en Peter het beste toewensen
en dat zij met deze nieuwe uitdaging hun toekomst verzekeren en het
verenigingsleven ten dienste blijven staan.
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19.08.2015 - TERUG AAN HET WERK !!!
Voor de meesten onder ons is de vakantieperiode weer voorbij. Mogen wij hopen dat
voor ieder van jullie deze periode rustig en vredig verlopen is, zodat wij uitgerust terug
van start kunnen gaan met de repetities want nog enkele weken en het grote werk
komt er terug aan (lees : eindejaarsconcert met Jelle Cleymans )
Als naar gewoonte wordt er terug gestart de eerste woensdag na 15 augustus voor de
eerste, zij het maar halve repetitie.
Traditiegetrouw bood onze voorzitter André GIELIS na deze repetitie weerom
gebakken haring en worsten aan. Bakker van dienst was Willy VAN MOER.
Niet te vergeten ook de overheerlijke ajuinsaus, klaargemaakt door Marleen
VERMANT, en het buffet van groenten en aardappeltjes, verzorgd door Georgina
ASHTON.
Aan André, Willy, Marleen en Georgina, onze oprechte dank.
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06.09.2015 - Palingfestijn
Het jaar 2000, weet je het nog? Het millennium ging van start. Een goed
moment om met onze harmonie een palingfestijn te houden. Dit zou de
kas zeker wat spijzen, want een harmonie draaiende houden kost
handenvol geld. Dus was het dit jaar de 16de keer dat we eraan
begonnen.
Het weer zat mee dachten we. Niet te warm, een beetje wisselvallig. Zou
de opkomst ook zo zijn? Neen dat geloven we niet, het wordt een topdag.
Zoals eigenlijk al de jaren voordien. Tegen half twaalf waren we er klaar
voor. De eersten stonden al te trappelen om binnen te mogen. Oei oei zei
de kokkin, de eerste pot paling was nog niet klaar. Geen paniek echter,
Hilda was volop bezig met de voorgerechten te bakken. Het kwam wat
traag op gang maar tussen 1 en 3 uur kwam de volle laag. Zweten en
zwoegen in de keuken, de bestellingen kwamen als een razende tornado
binnen gevlogen. Voorgerecht, geen voorgerecht, of toch wel, of een
voorgerecht als hoofdgerecht dat maakt een wereld van verschil. Een
gevecht met de bestelbriefjes om iedereen op tijd zijn eten te bezorgen.
Maar geen paniek, ons team was voorbereid. Voor zij die het niet weten,
een volledig team, toog, opdiensters, tussenzaal, keuken en kassa geeft
aan 24 personen werk om het zo maar te noemen. En geen man (of
vrouw) op overschot. Ons team is een mengelmoes van anciens en de
jeugd. Niet alleen muzikanten en “aangelanden”, maar ook
sympathisanten komen helpen. En steeds meer jongeren komen graag
een handje toesteken. Plezant hoor, werken met een team van jong en
minder jong door elkaar.
Nu, hier stopte het niet mee uiteraard. Na de eerste invasie waren er al
meer dan 200 mensen komen eten. Even een break om iets te eten en
de tweede ploeg kon er aan beginnen. Een paar verse krachten
vervingen de medewerkers die één zware shift alles gegeven hadden.
Op korte tijd zat de zaal weer stampvol en was er toch bijna chaos maar
nog even het hoofd koel houden zodat iedereen tijdig zijn paling of volau-vent op zijn bord kreeg.
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Opdracht geslaagd. Maar nu kwam de opkuis nog. Als je meer dan
tweemaal een volle zaal hebt en voor 500 mensen eten hebt gemaakt,
jaja 100 “meeneem” paling porties ook, “stinkt het kot” zoals wij zeggen.
Gelukkig waren er vele handen om te helpen zodat we om kwart na tien
in het café de laatste, en enige interessante minuten van onze
voetballende Belgen konden bekijken.
Ook nu is er weer meer paling verkocht dan het vorige jaar. Een record!
We streven er niet naar, maar dat betekent dat de mensen ons werk
waarderen. Waarvoor dank.
Ook de muzikanten en hun vrienden die zijn komen eten zijn we zeer
dankbaar. Want ondanks het feit dat we beroep doen op onze
muzikanten om te komen helpen moeten er ook mensen komen eten
natuurlijk.
Zo, met een beetje informatie van achter de schermen weten jullie dat de
paling niet vanzelf op je bord komt gezwommen. Maar wij doen dit met
plezier hoor. Het is hard werken maar we doen het graag voor onze
vereniging.
Ik wil toch
afsluiten met een
extra dankwoord
voor onze helpers,
zonder jullie hulp
lukt het ons niet.
Hop naar volgend
jaar.
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24 oktober 2015 - EINDEJAARSCONCERT JELLE CLEYMANS
Op zaterdag 24 oktober 2015 had traditiegetrouw het jaarlijkse
herfstconcert plaats van onze Reetse Concertband.
Beter zou zijn: “Late-zomer-concert” want wat de buitentemperatuur
betreft is het nog volop zomer. Het inrichtend comité heeft de oplossing
gevonden en er de benaming “Eindejaarsconcert” op geplakt. (slim toch
hé, die mannen van 't bestuur). Ik zou eerder opteren voor “Najaarsconcert” daar zijn alle ladingen mee gedekt.
Toen ik een flyer in mijn handen kreeg met een foto van Jelle
Cleymans erop, was mijn eerste indruk : waarom kijkt die jongen zo
triestig ?.... en waarom werpt hij een keukenhanddoek weg ?...of probeert
Jelle zijn zelfgemaakte vlieger op te laten ?
Als straks Jelle zijn eerste nummer zal brengen (Naakt doe ik de
afwas), dan wordt één en ander al veel duidelijker, en gaat het hier niet
om een carnaval-schlager, of één of andere polonaise. Neen, het verhaal
gaat over een man die het hier voor bekeken houdt en naar de vreemde
trekt waar hij zich aanpast aan de levensstijl van de autochtone bevolking
die er omwille van het klimaat schaars gekleed bij loopt. Bij zijn terugkeer
behoudt hij deze gewoonten, vandaar dat hij “naakt” de afwas doet.
Zomerse temperaturen buiten, de ideale omstandigheden om een
flinke avondwandeling te maken, maar een echte muziekliefhebber die
onze Concertband kent, en een BV op de affiches (met name Jelle
Cleymans) stelt graag deze wandeling een dagje uit om in het Gildenhuis
te komen genieten van 48 spelende muzikanten, een dirigent een BVzanger en een presentator.
20h00 : Aanvang van het eerste gedeelte van dit concert.
Geen rode polo-hemdjes vandaag, wel de wit-zwart combinatie (wit hemd
/ zwarte broek) begeeft zich naar het podium.
Deel 1
Als alle muzikanten hun plaatsje hebben ingenomen verwelkomt de
voorzitter alle aanwezigen en dankt hen voor de steun om evenementen
zoals deze avond te kunnen verwezenlijken. Hij besluit met de wijze
woorden “Vergeet uw GSM niet terug op te zetten na het concert”.
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Vervolgens kondigt hij nog de presentator voor deze avond aan : Ludo
Segers.
Ludo kennen we nog van de presentatie tijdens het Aperitief-concert in
het begin ven dit jaar. Hij neemt de voorstelling van het programma voor
zich met hier en daar een gepaste kwinkslag.
Voor info bij de gespeelde stukken verwijs ik naar het
Programmaboekje dat u werd aangeboden bij het binnenkomen van de
zaal m.a.w.”aan den ingang”
Het eerste deel bevat de uitvoering van losse nummers, stuk voor stuk
pareltjes die los van elkaar staan en dus niet direct onderling een thema
vormen.
De eerste die begint is altijd de dirigent (in fanfares ook wel eens “de
Chef” genoemd)
In Zuid Afrika zegt men “Ni chef ni begin ni, muzikant ni speel ni”
De man die de dirigeerstok hanteert hoef ik reeds lang niet meer voor te
stellen : Eric Buyle : reeds meer dan 17 jaar slaagt hij er in het niveau
van deze “Band” , beetje bij beetje, hogerop te brengen.
De concertband speelt zes nummers in het eerste deel, te beginnen met
“Mozart Pop Symphony” en te eindigen met “Blue Rock”.
DEEL 2
De pauze is voorbij en iedereen zit vol spanning te wachten op wat nu
komen gaat De meeste onder ons kennen Jelle Cleymans van TV (
“Thuis” ) of uit één van de musicals waar hij meestal een hoofdrol in
speelt, maar kan hij ook begeleid door een concertband een volledig
programma afwerken !!!
De concert-band zet aan met een steeds herhalende intro, de spanning
stijgt, de gastvedette betreedt het podium.: een eerder tengere jongen,
eenvoudig gekleed met name Jelle Cleymans.
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Met zijn eerste song komen wij te weten waarom hij “naakt” de afwas
doet.
Dat Cleymans steeds meer op zijn vader begint te lijken blijkt uit het
tweede nummer : “Papa” (ik lijk steeds meer op jou).
Vervolgens brengt Jelle enkele nummers waarvan ik het bestaan niet
afwist : “Welk oog en hoeveel tranen”, “In den Engel” en “Messias” waren
mij onbekend maar met volle overtuiging gezongen .
Steken we onze noordergrens over met “Een beetje verliefd” “Kom van
dat dak af” en “Malle Babbe”.Met deze drie laatste weet Jelle de hele zaal
mee te krijgen (figuurlijk natuurlijk). Tel daar nog twee bis-nummers bij en
we komen aan een totaal van tien nummers, allemaal in 't Nederlands).
Een zeer geslaagde avond, dat mag wel gezegd worden Een
dikke proficiat voor onze gastvedette, dirigent en orkest en niet te
vergeten: de mensen die instonden voor licht en klank.
…..en vergeet uw GSM niet terug op te zetten …
R.J.

12

De ‚Brug’, theorie en praktijk...
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De Affiche
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Hustensaft en sfeerbeeld Jaarfeest misviering
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30.10.2015 - 02.11.2015 - BICHLBACH
Naar aanleiding van de 20-jarige verbroedering, of moeten wij zeggen
verzustering met onze vrienden van de BMK Bichlbach, lees
Bundesmusikkapelle Bichlbach, werd onze 2-jaarlijkse buitenlandse reis
met enkele maanden vervroegd, namelijk in het week-end van
Allerheiligen 2015 zodat niemand extra verlof diende op te nemen.
Vrijdagavond werden onze deelnemers, 62 in totaal, vanaf 20.15 uur aan
de bus verwacht om valiezen en muziekmateriaal in te laden om daarna,
stipt om 21.00 uur, af te reizen naar onze Oostenrijkse
Musikkapellevrienden in Bichlbach.
Nog geen 10 km. ver gereden, werden wij al op een eerste stau, lees file,
getrakteerd in Borgerhout. Gelukkig verliep de rest van het traject , +/800 km, zonder verdere problemen, zodat wij zaterdagochtend om 08.30
uur onze bestemming bereikten.
Uiteraard werden wij weer
met de alom gekende
Oostenrijkse Freundlichkeit
van harte in het Dorfheim
ontvangen, waar wij eerst
werden uitgenodigd op een
piekfijn en verzorgd
buffetontbijt.
Vervolgens werden de
deelnemers door Benny en
André aan hun
gastgezinnen, was het nu
met of zonder lotje trek
toegewezen?
Na het opzoeken van de gastenkamers en het inlassen voor sommigen
van een kleine rustpauze, werden wij om 12.00 uur terug aan de bus
verwacht voor de verplaatsing naar Heiterwangersee, voor het verbruiken
van het middagmaal. Nog een groepsfoto aan het meer, om nadien terug
te keren naar Bichlbach waar zij, die nog goesting hadden, een
rondleiding in het dorp, onder leiding van enkele Musikkapellefreunde,
konden meemaken.
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Uiteraard werd de volledig vernieuwde kerk bezocht en het plaatselijke
museum.
Nog even uitrusten en verfrissen, want om 19.00 uur worden wij weerom
in het Dorfheim verwacht voor het avondmaal, eens te meer aangeboden
door onze Oostenrijkse vrienden.
Een goei soepke met backerbsen, een mix van aardappelen, groenten en
vlees en een pittig dessert op basis van frambozen stonden op het menu.
Genug gegessen und gesoffen, arbeiten nur! Inderdaad, na het
avondmaal vergaste onze harmonie, onder leiding van onze chef “Erich
Boile” het verbroederingsconcert, bestaande uit 8 stukken + de extra
zugabes. Uiteraard alles weer dik in orde, alhoewel … toch enkele
schoonheidsfoutjes !
Tussen de uitvoeringen door werden door gastspreker Benny de
laureaten voor een
medaille voor hun staat
van dienst vernoemd.
Elders in deze uitgave
vindt U hier meer over.
Ook onze voorzitter André
en ere-voorzitter Aster
werden hierbij niet
vergeten. Beiden werden
welliswaar niet in de
bloemetjes gezet, maar
werden bedacht met
passende Oostenrijkse
produktengeschenken,
inclusief de Tirolerhoeden.
Zowel Benny en André schetsten op hun eigen manier de geschiedenis
van 20 jaar verbroedering tussen onze beide verenigingen.
Tot slot van deze redevoeringen werd door onze harmonie een mand met
Belgische streekbieren en een groepsfoto aan onze gasten overhandigd.
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De avond werd daarna muzikaal afgesloten met Tirolermusik, uiteraard
verzorgd door onze Bichlbachvrienden.
Nog één of meerdere pintjes achterover gekapt en dan rustig de
slaapkamers opzoeken want 's anderendaags wachtte weer een druk
bezette dag.
Na het ontbijt op zondagmorgen werden onze leden om 10 uur stipt
verwacht aan de bus.
Carlo en Jos, de chauffeurs van dienst tijdens deze 3-daagse, brachten
ons naar Ehrenberg, bekend om zijn 's werelds hoogste hangbrug, 114
meter hoog en 436 meter lang.
Eerst een serieuze klim tot aan de brug en dan, sommigen met een heel
klein hartje, waagden wij met ruim 50 leden de oversteek en terug. Zalig
hé!
Na een klein bezoek aan de restanten van het kasteel, wandelden wij
terug richting dal en ter plaatse werd een verzorgd menu voorgeschoteld.
Spijtig genoeg nam dit heel wat tijd in beslag zodat wij ons
namiddagprogramma serieus dienden in te korten.
Via de Plansee, het verlengstuk van de Heiterwangersee, reden wij naar
schloss Linderhof, een prachtig kasteel met haar mooie tuinen, beelden
en fonteinen. Ook hier weer spijtig dat de beelden en fonteinen voor de
aankomende winter reeds afgeschermd waren.
Voorzitter André en chef Eric lieten het niet aan hun hartje komen.
Beiden kochten een deel van het kasteel en een bouwvergunning voor de
garage werd inmiddels aangevraagd.
De geplande bezoeken aan Oberammergau, de Wieskirche, en
Garmisch-Partenkirchen werden wegens tijdsgebrek uitgesteld tot latere
datum, want om 20 uur werden wij terug in het Dorfheim verwacht voor
het avondeten.
Onze gasten verwelkomden ons weer op een prima verzorgd en
gesmaakt avondmaal.
Zum abschied nog wat drinken zeker en een leuke babbel? Daar
dachten onze jongste leden anders over! Het podium van het Dorfheim
werd zonder weerga omgetoverd tot een heuse dansvloer. Zowel jong
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als oud, Belg als Oostenrijker, toonden hun beste beentjes op diverse
muziek. Als Belgische gastvedette mochten wij ons lid Luc verwelkomen.
Zijn liedje van het meisje met haar pijapijama en aseasema werd door
iedereen met de nodige
lach en tranen gesmaakt.
Een mooie en gezellige
afsluiter, want morgen
keren wij terug huiswaarts.
Na het ontbijt op
maandagmorgen, eerst
alles in de bus inladen,
afscheid nemen van onze
gastgezinnen met de
nodige knuffels, en dan om
08.30 uur terug richting
Reet, waar wij 12 uur later
arriveerden.
Een dankwoord aan al
onze deelnemers en onze
buschauffeurs voor het
goede verloop van dit
prachtig week-end.
En aan onze Oostenrijkse
vrienden, wir sehen uns
wieder in september 2016
in Reet, und danke danke
danke …. vielmals!!!!!
F.R.

Meer foto’s? Kijk op www.sintceciliareet.be/fotoalbum.
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21 + 22 november 2015 - JAARFEEST
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Met zijn 65 waren wij, bestuursleden, spelende leden, ere- en steunende
leden voor het vieren van het 245-ste jaarfeest van onze harmonie –
concertband.
18.00 uur : iedereen aanwezig voor de receptie ( cava en/of fruitsap )
19.00 uur : allen een plaatsje aan tafel gezocht en het feest kon
beginnen.
foto
Niet tussen de soep en de patatten, maar wel tussen het voorgerecht en
de hoofdschotel werden de diverse jaarverslagen toegelicht.
Wat zijn we hiervan wijzer geworden ?
- het kasverslag, gelezen door Bert VAN LINDEN, liet duidelijk merken
dat wij over een gezonde kas beschikken.
- het jaarverslag, gelezen door secretaris Bert COSTERMANS, gaf een
bondig overzicht van de diverse organisaties van het afgelopen
werkingsjaar, en werd besloten met het overhandigen van het ereteken
van de Vlaamse Gemeenschap aan onze voorzitter André GIELIS voor
zijn reeds 27- jarig voorzitterschap.
- vervolgens werden de volgende muzikanten eveneens gelauwerd met
een ereteken door André GIELIS, bijgestaan door spelend- en
gemeenteraadslid Geert VAN DER AUWERA :
Eric BUYLE
.
.
Alfons VERLINDEN .
Frans HUYBS .
.
Ann HUYBS .
.
Bert VAN LINDEN .
Ann VAN HOECK
.
Maria PAUWELS
.
Jef PEETERS .
.
Ludo DE SCHUTTER
Willy VERLINDEN .
Aster DEVRIEZE
.
Bert COSTERMANS .

.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

.
.
.
17 jaar dirigent
.
.
.
27jaar muzikant
.
.
.
32 jaar muzikant
.
.
.
35 jaar muzikant
35 jaar muzikant + 14 jaar bestuurslid
.
.
.
49 jaar muzikant
.
.
.
51 jaar muzikant
.
.
.
51 jaar muzikant
60 jaar muzikant + 27 jaar bestuurslid
52 jaar muzikant + 27 jaar bestuurslid
33 jaar bestuurslid+ ondervoorzitter
52 jaar muzikant + 47 jaar bestuurslid

Aan al onze laureaten, HARTELIJK PROFICIAT !!!
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Na het verorberen van het dessert en het genieten van een tasje
koffie/thee werden de tafels aan de kant geschoven en werden de
dansbeentjes gestrekt tot in de vroege uurtjes.
Zondagmorgen weer vroeg op. Een verzorgd ontbijt van spek en eieren,
confituur en muizenstrontjes met diverse broodsoorten werden door onze
nieuwe uitbaters Peter en Lieve aangeboden vanaf 08.30 uur, waarvoor
onze oprechte dank.
Vanaf 10.00 uur werden onze muzikanten in onze parochiekerk verwacht
voor een kleine repetitie, gevolgd door het opluisteren van de mis ter ere
van Sint-Cecilia.
Nadien, het prettigere werk. Een rondgang door de gemeente en het
bezoek aan de plaatselijke drankverstrekkende inrichtingen, konden de
dorstige kelen terug laven.
Traditiegetrouw werd er afgerond in het clublokaal. Nog enkele deuntjes
ten gehore brengen en dan terug aan tafel voor het nuttigen van soep,
vol-au-vent met brood en een puddinkje en vooral de nodige glazen
vocht.
In aanwezigheid van onze plaatselijke voetbalclub S.K.REET werden nog
de nodige noten muziek, versterkt door wonderboy Roel TAMBUYSER
met zijn synthesizer, ten gehore gebracht om het feestweek-end laat op
de avond met een goed gevoel af te sluiten.
F.R.
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Onze komende activiteiten
zondag 13 maart : 11 u
Aperitiefconcert
zaterdag 25 juni : 14.30 u:
Opening Braderij
zondag 4 september :
Palingfestijn
zondag 18 september :
Brooikensdag = namiddag concert
zaterdag 22 oktober :
najaarsconcert
zaterdag 19 november : 18 u
Jaarfeest
zondag 20 november : 11 u
opluisteren gebedsviering in de kerk met daarna een 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
26e jaargang
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