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Woordje van de voorzitter
Onze laatste muziekecho van 2016. Een gelegenheid om jullie allemaal het beste
toe te wensen voor 2017. Een goede gezondheid voor u allemaal en uw ganse
gezin.
U heeft alvast uw brief ontvangen om uw lidgeld te betalen voor 2017. Mag ik
vragen dit onmiddellijk te willen doen, mocht dit nog niet gebeurd zijn. Het is
voor ons van groot belang dat we dit kunnen registreren om verdere
communicatie met onze leden te kunnen blijven garanderen. Alvast bedankt
voor uw steun en het gevolg dat u gegeven heeft of zult geven aan mijn oproep.
Een tweede zaak is het afleveren van de Muziekecho. Al een paar malen heb ik
gevraagd dit zoveel mogelijk elektronisch te mogen doorsturen zodat wij op een
gemakkelijke en milieuvriendelijke manier met u kunnen converseren. Het
bespaart heel wat werk voor de mensen die instaan voor de verdeling van ons
boekje. Graag een mailtje naar voorzitter@sintceciliareet.be met de vraag in de
toekomst de echo per mail te ontvangen.
Nog een voordeel, u heeft dan de foto's in kleuren wat toch aangenamer lezen
is. Onze muzikanten zullen in de toekomst de echo en alle andere info nog enkel
elektronisch ontvangen. U gaat naar de website van onze harmonie
www.sintceciliareet.be. In de rubriek Hoofdmenu gaat u naar Harmonie Echo en
daar krijgt u al de echo's tot en met het jaar 2009 te zien. Eenvoudig niet !!!!!!!
Verder zult u in dit boekje alle verslagen kunnen lezen van onze voorbije
activiteiten.
Ik wens u dan ook veel leesgenot.
Uw voorzitter
André GIELIS.

PS: Volgt u onze harmonie al op Facebook? Zeker doen!
https://www.facebook.com/SintCeciliaReet/

Wel en wee ....
Overlijden :
We vernamen het overlijden van Miel VAN REETH, "va" van Fons VERLINDEN,
trompettist van onze harmonie, en van zijn dochter Nicole VAN REETH. Hij kwam ons
te ontvallen op 18 juli 2016, net geen 2 maand na een groots familiefeest n.a.v. zijn 85ste verjaardag. We wensen zijn 4 dochters en naaste familie veel sterkte bij dit plotse
verlies. Miel, bedankt voor je veelvuldig aanwezig zijn op onze concerten.
Op 1 november 2016 overleed op 56-jarige leeftijd Paul DE WEERDT. Hij was sinds
jaren steunend lid van onze Harmonie. In een bomvolle kerk werd er afscheid genomen
van deze geliefde man. Aan zijn echtgenote Viv, de kinderen Sam, Thomas en Ben,
kleinzoon Bas en zijn schoondochters bieden wij onze innige deelneming aan voor het
te vroege overlijden van Paul.
Op 2 november 2016 overleed op 62-jarige leeftijd Raymond VAN HERCK. Raymond
was sinds jaren steunend lid van onze Harmonie. In een volle kerk werd er afscheid
genomen van Raymond. Aan zijn echtgenote Anne, zijn kinderen Julie en Sebastien en
kleinkinderen Célie, Melvin en Theo, bieden wij onze innige deelneming aan voor het te
vroege overlijden van Raymond.
Huwelijk :
Op zaterdag 10 september 2016 huwde klarinettiste Anneleen LENAERTS met haar
Tom. We trokken met een 25-tal muzikanten, mét bus, naar Berlaar voor een serenade.
In een zonovergoten tuin brachten we voor het mooie en stralende bruidspaar 3
muziekstukjes. Het laatste, speciaal voor papa Leo, was "REET-DCL", dat gretig werd
meegezongen door de vele aanwezigen.
Na het woordje van de voorzitter werd een passend geschenk overhandigd. Nadien
konden we genieten van lekkere hapjes en natuurlijk een frisse pint ( of 2 ? ).
Bedankt voor de hartelijke ontvangst. Het gaat jullie goed ! Want, wat goed is, gaat
moeiteloos ! Mét vele kleine muzikantjes …
Geboorte :
Op 8 augustus 2016 werd Maxim geboren, broertje van grote broer Robin en 2-de
zoontje van Kevin FAES, jeugdverantwoordelijke in ons dagelijks bestuur, en van Karen
COULIER, beiden muzikant van onze harmonie.
Wij bezorgden hen hartelijke felicitaties en een passend geschenk.
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25 juni 2016 – DORPSFEESTEN 2016 BRADERIJ
Zoals ieder jaar hebben het laatste weekend van juni de Reetse dorpsfeesten plaats.
Steeds op zaterdag hebben we dan de alom bekende braderij. Dit jaar was dit niet
anders en hebben we onze stand opgebouwd op onze vertrouwde plaats in de
Eikenstraat.
Dat onze drankstand aantrok had is zeker, omdat ook het bekende " Decap-orgel "
aanwezig was om de dorstigen wat muzikaal op te vrolijken.
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, toch voldoende muzikanten aan te sporen om hieraan deel te nemen.
Op het einde van de dag zagen we dat het goed was en gingen we, na alles opgeruimd
te hebben, nog een afsluiter drinken in ons lokaal, het Gildenhuis.
Hartelijk dank aan iedereen die hebben meegewerkt om van deze dag weerom een
succes te maken.
VW
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6 september 2016 - 17de Palingfestijn
Voor de 17-de keer slaan we als vereniging de handen in elkaar om het palingfestijn te
verzorgen. Ja, de 17-de keer, mensen wat vliegt de tijd toch snel !
Zoals steeds, weken, zelfs maanden voordien afspraken maken, bestellingen plaatsen,
medewerkers optrommelen, enz..., en dan is het snel zondagochtend 9.00 uur.
Iedereen is goed gemutst en vol enthousiasme om er weerom een geslaagd evenement
van te maken. Om 11.30 uur was alles klaar in de keuken en de zaal, zodat we onze
eerste gasten konden ontvangen.
De opkomst was zeer voortreffelijk en de meeneemporties vlogen de deur uit. Voor je
het weet, men voelt het wel aan de benen en de voeten, is het avond en kan men
beginnen met het opruimen. Een lastig werkje dat weerom vlotjes verliep dank zij de
medewerking van ons trouw personeel. Na 17 jaar zit de routine er goed in en zijn de
kinderziektes eruit, zodat alles als een goed geoliede machine draaide.
En toch is elk jaar opnieuw het palingfestijn voor onze harmonie nog een spannend
avontuur.
Zo moest er dit jaar voor de eerste maal de afrekeningen op de computer ingegeven te
worden, wat zonder problemen is verlopen. Ook onze IT-afdeling is mee met de tijd!
Om zo'n organisatie te laten lukken, hangt af van vele verschillende factoren, maar als
we het resultaat achteraf bekijken, mogen we zeer tevreden zijn.
Ik wil dan ook graag iedereen, die bijdroeg om van dit 17-de palingfestijn een succes te
maken, van harte proficiat wensen en hartelijk danken. Zonder al die helpende
handen, de grote inzet en het goede humeur zou het absoluut niet mogelijk zijn om
zo'n dag te realiseren.
Gewoon een boost om door te gaan en ervoor te zorgen dat het volgend jaar minstens
even goed wordt!
V.W.

4

10 september 2016 - Anneleen en Tom trouwen!
Twee mensen die elkaar ontmoeten, op elkaar verliefd worden en ontdekken dat ze
voor altijd samen willen zijn.... Dat gebeurde met Anneleen en Tom.
Als bekroning van hun liefde volgde een fantastisch huwelijk, met alles erop en eraan.
Na de wettelijke ceremonie in het stadhuis van Lier werd hun liefde bezegeld in de SintPieterskapel. Een zalig uurtje gevuld met anekdotes, muziek & zang en mooie teksten.
Tot slot twee witte tortelduifjes die in hun vlucht de eeuwige trouw en liefde van het
bruidspaar bevestigden.
Ondertussen stond het bruidsbusje klaar om te vertrekken naar de plaats van de
receptie met een tussenstop voor onvergetelijke foto's... Dit was niet de enige bus die
paraat stond. In Reet werd ook een busje volgeladen met instrumenten en zelfs
muzikanten. Zalig, zo veel enthousiasme voor een geliefde klarinettiste die gaat
trouwen! Het sprookje ging verder. In de tuin van Eden werd iedereen hartelijk
ontvangen met de nodige drankjes en hapjes. Nu nog de serenade gebracht door de
Reetse Concertband en het feest was compleet.
Anneleen en Tom, we wensen jullie heel veel liefde en vreugde en maak er samen iets
moois van..... Bij deze ook nog een gemeende dankjewel dat we als muziekband dit
feest mochten beleven.
M&S
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15-19 september 2016 - BMK Bichlbach was op bezoek
Donderdag 15 september 2016
Om 17.30 uur zagen we aan Eikenlaar een autobus verschijnen met Oostenrijkse
nummerplaat. Inderdaad deze bus was om 5 uur vertrokken in Bichlbach, richting Reet.
De gastgezinnen zaten te wachten in het Gildenhuis om onze Bichlbachers te
verwelkomen. Na de kennismaking, indien dit nog nodig was, kon iedereen zijn
gastgezin vervoegen want om 19 uur moesten zij terug in het Gildenhuis zijn om een
Breugeltafel naar binnen te werken.
Deze scheen veranderd te zijn in een visbuffet door een verkeerde notitie van de
leverancier.
Niettegenstaande dat, werd deze ook zeer gesmaakt. Tot in de late uurtjes werd er dan
nog verder kennis gemaakt tijdens de gemoedelijke avond. We waren toch benieuwd
dat iedere Oostenrijker zijn gastgezin zou terug gevonden hebben.
Vrijdag 16 september 2016
Inderdaad, stipt om 9 uur was iedere Oostenrijker present om met de bus mee naar
Antwerpen te rijden voor een dagje Antwerpen. Iedereen had dus zijn gastgezin
gevonden.
In de voormiddag brachten we, onder de leiding van een gids, een bezoek aan het oude
stadsgedeelte wat eindigde met een ontvangst op het stadhuis en dit door
burgemeester Bart De Wever zelf. Er werd een korte toespraak gehouden en
aandenkens uitgedeeld.
Daarna was er een havenrondvaart gepland met de Jan Plezier. We gingen dus te voet
naar de Jan Plezier en namen de kortste weg die door het Schipperskwartier ging. Deze
unieke buurt werd gesmaakt door Oostenrijkers en begeleidende Belgen. Iedereen aan
dek? Nee dus. Aster en de burgemeester van Bichlbach waren spoorloos verdwenen.
Na een half uurtje was onze groep terug compleet zodat de boot met een half uur
vertraging kon vertrekken. Tijdens de rondvaart kregen we een indruk van de haven van
Antwerpen wat gesmaakt werd door de aanwezigen. Na de rondvaart gingen we terug
naar de bus en dit
langs dezelfde weg. Om 18 uur werden we verwacht in het Gildenhuis waar de
mosseltjes en het stoofvlees klaar stonden om onze honger te bedwingen. Deze
maaltijd werd aangeboden door R.V.V., waarvoor nogmaals onze dank.
Om 19.30 uur werden we verwacht op het gemeentehuis voor een officiële ontvangst
door onze burgemeester en de vicepremier Kris Peeters die in hoogst eigen persoon
aanwezig was om deze gebeurtenis luister bij te brengen. Na een verwelkoming door
onze burgemeester nam de vicepremier het woord en loofde daarin deze gebeurtenis.
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Vervolgens kwam onze voorzitter, de burgemeester van Bichlbach en de voorzitter van
Bichlbach aan het woord om allen hun dank uit te spreken voor deze organisatie.
Daarna werden de nodige geschenken uitgedeeld en een glaasje gedronken op deze
verbroedering die al 20 jaar bestaat. Terug naar het Gildenhuis waar de Musikkappelle
een concert ten beste gaf wat door iedere aanwezige op zijn manier werd
geapprecieerd.
Zaterdag 17 september 2016
In de voormiddag was er vrije tijd, maar om 11 uur was er uitzendtijd voorzien op radio
Brooikens voor onze gasten. Een afvaardiging werd geïnterviewd om via deze weg hun
toeristische uitstraling in de verf te zetten. Ik kan u zeggen dat deze Oostenrijkse streek
zeer aanbevolen kan worden voor een rustig verlof. Om 12.30 uur moesten zij terug
aanwezig zijn in het Gildenhuis om een zeer verzorgde broodmaaltijd naar binnen te
werken. Deze maaltijd werd
aangeboden door de uitbaters Peter en Lieve. Dank hiervoor !
Na deze maaltijd beklommen we de fietsen om een tochtje van +/- 19 km te maken
door onze eigen streek. We zijn gestart aan het Gildenhuis en zijn via het
melkveebedrijf van Danny Lemmens – Aster-X – De Schorre en de Wissel gereden om
alzo een zicht te krijgen op onze eigen streek. We moesten op tijd thuis zijn want de
gastgezinnen hadden gezorgd voor een avondmaal om daarna klaar te zijn voor de
Tiroleravond die georganiseerd werd door
onze harmonie zelf. Dit werd een zeer geslaagde avond waar veel plezier is gemaakt.
Daarna proberen op tijd in bed te zijn want 's anderendaags zou het een drukke dag
worden.
Zondag 18 september 2016 -Brooikensdag
In de voormiddag stond er nog een zeer interessant bezoek gepland aan de
steenbakkerij Wienerberger in Rumst. De ene zijn oogjes waren al wat groter dan bij de
andere maar na afloop had iedereen toch genoten van dit bezoek. Spijtig dat het in een
snelvaart moest gebeuren wegens te weinig tijd.
In de namiddag en avond stonden zij volledig ten dienste van de Brooikensdag. Na een
rondgang voor de opening van deze dag, gaven zijn een puik concert op het podium op
het Brooikensplein om daarna om 18.00 uur, samen met onze harmonie, nog een
concert ten gehore te brengen met als apotheose "REET DCL", ons volkslied.
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Dit is altijd een moment waarop bij menige toehoorders het haar op hun armen recht
komt. Als afsluiter werd er dan als afscheid nog nagekaart in het Gildenhuis.
Maandag 19 september 2016
Om 8 uur vertrok de bus richting Bichlbach en toen kwam het varken met een lange
snuit en het liedje was uit.
Ik wil langs deze weg iedereen bedanken die dit weekend hebben mogelijk gemaakt.
· De gastgezinnen voor hun gastvrijheid.
· De sponsors voor hun financiële steun.
· Het gemeentebestuur voor de steun en gastvrijheid
· De leden van onze harmonie
· De organisatoren: Aster – Daniël – Willy en André.
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22 oktober 2016 - Najaarsconcert met Deborah De Ridder
Deborah De Ridder….. eerlijk gezegd, tot op heden had ik nog nooit van haar gehoord
en ik denk dat ik niet de enige ben. Achteraf bekeken is Deborah iemand waarvan het
repertoire vooral te vinden is in het genre “Musical” en dan nog meestal in de hoofdrol.
(voor meer details : zie programmaboekje).
Het wordt steeds moeilijker om een vedette te vinden die betaalbaar is en die dan ook
nog beschikt over een repertoire met melodieën die herkenbaar zijn voor het publiek
en dat is nog niet alles: van deze melodieën bestaat dan meestal geen “score” (groot
blad muziek waarop alle muziek staat uitgeschreven voor het ganse orkest, zeg maar :
de partituur voor de chef). In het slechtste geval krijgt de dirigent een “Pianoconductor-partij” (piano partituur) , waarmee hij dan zijn plan moet trekken. De chef
moet dus uit karige informatie voor elk instrument een passende partituur aanmaken
en daar kruipt serieus wat tijd in.
Voor het vinden van een vedette voor volgend jaar heb ik een voorstel en je hoeft het
zelfs niet ver te gaan zoeken want de man waarover ik het heb is Steven Thielens,
sfeermaker, polonaise specialist, publiekstrekker en de man die sinds kort een eigen
soap heeft op televisie - "Wat denk je daarvan ?"… Ik zie het zo gebeuren: een lange rij
handjes- zwaaiend publiek van uit het Gildenhuis, over het Koningin Astridplein, rond
de kerk en terug, Wat denk je daarvan !!!. En dan heb ik het nog niet over de reclame in
“de boekskes”. Er ontstaat dan wel een bijkomend probleem : wat doen we met de
concertband op het ogenblik dat Thielens met zijn gevolg onderweg is naar de kerk ???
Dat is dan een technisch probleem waarmee we vroeger ook reeds mee te kampen
hebben gehad (basgitaar: stroomdraad te kort enz...).
Zoals vermeld op de affiches : deuren open om 19.30 uur, aanvang van het concert om
exact 20.00 u., en wie vijf minuten later komt kan zijn plaats in het donker gaan
zoeken..
Gewoontegetrouw stappen 46 muzikanten in twee rijen naar het podium .Voor het
kostuum is gekozen voor de klassieke combinatie : "wit hemd, zwarte broek".
De presentatie wordt verzorgd door Ludo Segers. Dirigent is Erik Buyle, een man die we
in feite niet meer hoeven voor te stellen, iedereen die op één of andere manier iets
met muziek te maken heeft, weet hem ten zeerste te waarderen. (voor meer info
inzake de muzikale levensloop van Erik : zie programmaboekje)
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PROGRAMMA DEEL 1
Ook hier verwijs ik naar het programmaboekje waarin alle titels van de gespeelde
werken met hun bijhorende componisten en arrangeurs vermeld staan.
Deel 1 brengt ons terug naar de jaren 1960-70-80. Verscheidene stijlen komen aan bod,
gaande van mambo, over filmmuziek tot disco, en dat alles (6 nummers) gebracht door
een 64-tal muzikanten tellende concertband….gewoon prachtig !
PAUZE
Om de dorstigen zo snel mogelijk van drank te kunnen voorzien, zijn er enkele tafels
geplaatst in de zaal zodat er geen stormloop naar het café zou plaatsvinden en men
rustig zijn pintje in de zaal kon nuttigen.
PROGRAMMA DEEL 2
Alle pinten zijn afgewassen en terug in de kast gezet.
De band speelt de intro van “Fame” en een mooie dame stapt statig de bühne op. Dat
is zij dus….Deborah De Ridder…Nu ik haar zie en hoor, klopt er iets niet. …Haar naam,
ja dat is het … Mensen, wat een stem, wat een vibrato,..wat een verschijning .. Met
zulke capaciteiten zou ik toch eens nadenken over het gebruik van een pseudoniem.!!
Christof (De Bolle) en Willy Sommers (De Gieter) hebben dat indertijd ook gedaan toen
ze inzagen dat hun echte namen niet echt “bekten”. Wat zou je denken van “Debby
Chevalier”
Het programma dat zij deze avond brengt bevat de mooiste melodieën uit verschillende
musicals (Fame, Don't cry for me Argentina, Mama mia) , om er maar enkele te
noemen. Wat ook meteen opvalt is dat meer dan de helft van de arrangementen van
de hand van onze chef-dirigent is.
Al weer is een prachtige avond voorbij en ik ben er zeker van dat het publiek er van
heeft genoten.
Nota: Voor wat het zoeken naar een pseudoniem voor Deborah: dat was maar een
grapstje hoor. Je moet niet alles geloven van wat ik hier neerschrijf,…. Hoewel !!!
Doejjjj.
R.J.
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Deborah De Ridder

Deborah De Ridder (L) en Erik Buyle (R)
Meer foto’s van het concert op www.sintceciliareet.be
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11 november 2016 - herdenking wapenstilstand WO I
Na Terhagen en Rumst was het opnieuw de beurt aan de harmonie van Reet om de 11
novemberviering, herdenking wapenstilstand, terug voor hun rekening te nemen,
m.a.w, muzikaal op te luisteren.
Met een 20 –tal muzikanten gingen we sereen met aangepaste muziek naar het kerkhof
samen met verschillende vlaggen, verenigingen, notabelen en genodigden.
Aan het oorlogsmonument op de begraafplaats begon het huldemoment met als
opening de toespraak van burgemeester Geert Antonio, vervolgens de bloemenhulde
met aansluitend muzikaal : Te Velde, de Vlaamse Leeuw en de Brabançonne.
Daarna nodigde de burgemeester de voltallige menigte uit op een receptie op het
gemeentehuis met een korte historische terugblik 1916 – 2016 door Werner Marckx.
Onder muzikale begeleiding van onze muzikanten (met les Montagnards en Gruss von
Haussen) stapten we dan richting gemeentehuis waar we zeer hartelijk ontvangen
werden.
Het is zoals steeds : de afwezigen hadden weer al eens ongelijk.
VW.
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19-20 november 2016 - jaarfeest
Op zaterdag 19 november waren wij weer met een goeie 60 man aanwezig op ons
jaarlijkse teerfeest.
Na het genieten van een heerlijk glaasje aperitief of fruitsap en het terugzien van
bepaalde personen, zijn we aan tafel gegaan om een lekker menu voorgeschoteld te
krijgen van traiteur Guido NUYTS. We waren allen benieuwd wat hij deze keer uit zijn
koksvest ging schudden.
We begonnen met een verwelkoming door de voorzitter en nadien kwam het
roomsoepje van bloemkool.
Hierna kregen we als voorgerecht gestoomde kabeljauw met diverse groentjes?
waaronder lamsoor, al dachten sommigen dat dit echt een stukje oor van het lam was,
maar tijdens het eten is het nodige opzoekwerk verricht en is er gebleken dat dit ook
niet een soort paddenstoel is, maar wel een plant uit de strandkruitfamilie.
Zoals naar jaarlijkse gewoonte was het dan tijd voor het financiële kasverslag en
jaarverslag, gevolgd door de huldiging van Ann van Hoeck voor haar 50 jaar
lidmaatschap als muzikante.
Als hoofdgerecht stond er een mignon van wit- blauw rundsvlees geprogrammeerd met
een wok van wintergroentjes en verse kroketjes. Als afsluiter was er het dessertbordje
2016 voorzien met koffie en thee.
K.F.
Na de herschikking van de zaal, tafels en stoelen werden aan de kant gezet, kon er
onder leiding van DJ Patje Duvel overgegaan worden tot de dansavond, uiteraard
voorzien van de traditionele pintjes.
Ten einde de meerkost
van dit jaarfeest wat
te dekken, werd er
nog een tombola
voorzien, begiftigd
met mooie prijzen.
Dank aan onze
sponsors voor het
schenken van de
diverse prijzen.
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Het moet ongeveer 3 uur geweest zijn dat de laatsten huiswaarts keerden, want het
zou dan ook weeral voor de meesten onder hen vroeg dag zijn, aangezien op zondag
weer een drukke agenda op het programma stond.
Zondag 20 november 2016 :
Tussen de klok van 8.30 uur en 10.00 uur werden wij terug verwacht in het Gildenhuis
voor het verorberen van spek en eieren, inmiddels uitgegroeid tot een heus uitgebreid
buffet, ons aangeboden door Peter en Lieve, waarvoor uiteraard onze oprechte dank.
Om 10.00 uur werden onze muzikanten dan door dirigent Eric BUYLE verwacht in onze
parochiekerk voor de zitrepetitie, gevolgd door het opluisteren van de zondagmis.
Nadien, gelukkig bleef de regen achterwege, maar werden onze muzikanten vergezeld
van een stormachtige wind, vraag het maar aan vaandeldrager Willy VAN MOER, kon
er toch aangevangen worden met de traditionele rondgang in de gemeente.
Achtereenvolgens werden café Belle Vue, De Wissel, ACE-Café en het voetbalterrein
van S.K.REET bezocht om dan terug te keren naar ons lokaal, café Gildenhuis.
Met het brengen van nog enkele "airkes" en het verorberen van goulashsoep en de volau-vent met brood, ook hier weer voorzien van het nodige vocht, of was het voor 95 %
water, werd deze avond en jaarfeest 2016 afgesloten.
De afwezigen hadden ook hier weer ongelijk.
F.R.
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Onze komende activiteiten
zondag 19 maart : 11.00 u:
aperitiefconcert
zaterdag 1 juli : 14.30 u:
Opening Braderij
zondag 3 september :
18de Palingfestijn
zaterdag 21 oktober 20.00 u:
najaarsconcert met gastvedette
zaterdag 18 november : 18 u
Jaarfeest
zondag 19 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
of volg ons op facebook:
https://facebook.com/sintceciliareet
Ook heuglijk nieuws uit Sri Lanka, en omdat ze toch ééntje van ons blijft …
Op 12 september 2016 werd Sayuni geboren, klein zusje van Siyara, en tweede
dochtertje van Wendy LAISNEZ en Neranjan BANDORA LUKUBANDA.
Ann VAN HOECK, onze sax-bariton, is de trotse oma én fiere meter. Wendy en
Neranjan, van harte proficiat ! Graag tot een volgend bezoekje bij ons op één van
de repetities in "ons REET"
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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
27ste jaargang
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