juni 2017

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

B. Van Ertbornstraat 22
2630 Aartselaar
T:03/887.42.77 - E:info@nc-finance.be - W:www.nc-finance.be

Woordje van de voorzitter
Een nieuwe muziekecho wil zeggen dat we weer een paar maanden ouder zijn
geworden.
Eerst en vooral bedankt dat u uw lidgeld voor onze harmonie betaald heeft zodat we
verder kunnen werken en de ingeslagen weg verder kunnen uitbouwen.
Het voorbije aperitiefconcert is hiervan een bewijs geweest. Voor een vol Gildenhuis
heeft onze Reetse Concertband een prachtig concert neergezet zodat de toehoorders
zeker zullen terugkomen naar onze concerten. Muzikanten en dirigent, proficiat voor
deze prestatie!
Ons volgend concert zal plaats hebben op 21 oktober 2017 met als gastvedette Doran.
Wie is Doran? Hij wordt de Vlaamse Tom Jones genoemd. Dat belooft dus. U moet
maar eens gaan googelen en dan zal u ontdekken wie deze zanger is en wat hij al
gepresteerd heeft in zijn carrière. Voor dit concert gaan we weer met genummerde
plaatsen werken want wij verwachten weer een toeloop van onze trouwe
concertbezoekers. Vorig jaar was op 3 weken tijd de zaal uitverkocht. De kaartverkoop
zal starten begin september 2017 en de kaarten zijn enkel te verkrijgen bij de voorzitter
(tel. 0475.236.230). Noteer alvast deze datum in uw agenda en wees er als de kippen
bij voor de kaartenverkoop in september 2017.
De eerste zondag van september hebben wij traditiegetrouw ons palingfestijn dat ook
ieder jaar een groot succes is. Ik verwacht u daar.
In dit boekje zal je ook een artikel kunnen lezen over Woonhuis Reet dat gevestigd is in
de Laarstraat 34 en dat toebehoort aan Pegode vzw. U zal kunnen lezen dat deze
mensen met mooie zaken bezig zijn voor mensen met een beperking. Vrijwilligers zijn
steeds welkom. Lees dit artikel en u zal kunnen vaststellen dat uw hulp welkom is.
Wanneer u dit boekje via de website wilt lezen, kan dit. U gaat naar
www.sintceciliareet.be en kunt daar, wat de foto’s betreft, de muziekecho’s online lezen
in kleur. Indien u in de toekomst dit altijd online wil lezen en niet meer op papier, geef
dan een seintje naar voorzitter@sintceciliareet.be. U bespaart niet enkel werk voor
onze bestuursleden maar het is ook nog milieuvriendelijk. Ik zou zeggen, doen!
Verder nog veel leesplezier en geniet van het komend verlof.
Uw voorzitter
André GIELIS.
PS: Volgt u onze harmonie al op Facebook? Zeker doen!
https://www.facebook.com/SintCeciliaReet/

Van harte aanbevolen
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19 maart 2017 – APERITIEFCONCERT
Het is zondag 19 maart. Traditiegetrouw pakte onze “ Reetse Concertband “ ook dit
jaar uit met een Aperitiefconcert.
Dus omstreeks 09u45 begeven de muzikanten zich richting Gildenhuis om nog even in
te spelen : een korte zitrepetitie, stemmen, enz. want om 10u30 gaan de deuren van
de zaal open voor het grote publiek.
En … inderdaad , op minder dan een half uurtje liep de zaal vol, zodanig zelfs dat de
medewerkers nog vlug wat tafels en stoelen moesten bijzetten.
Dit wil zeggen dat het publiek onze muziek best leuk vindt om naar te luisteren. Aan
de inkom kreeg iedereen een gratis aperitiefje (cava of fruitsap) om alzo vlug in de
juiste stemming te komen .
11u: lichten uit , spots aan en de muzikanten kwamen in 2 rijen naar het podium.
Onze “gelegenheids presentatrices” kwamen op de voorgrond en kondigden het
eerste nummer “DIE FELSENMÜHLE “ aan , en dat op een gepaste ludieke wijze …
“we willen u niet ruilen onder de leiding van Erik Buyle”… ( of zoiets in die aard)
Proficiat en dank aan deze dames (meisjes/grieten) die deze presentatie op zich
hebben genomen.
Het programma bevat een verscheidenheid aan stijlen: van klassiek tot modern.
Na de pauze gingen we terug van start met “ FIRE & ICE “ om alzo snel te komen tot
het woordje van de voorzitter, met daarbij de gepaste bloemen voor de presentatrices
en dirigent.
En zo , na ons laatste nummer én bisnummer kwam er een einde aan dit zeer geslaagd
aperitiefconcert. Nog even wat napraten, een pintje en/of een broodje en iedereen kon
tevreden huiswaarts keren.
Ja, iedereen is veel gezegd… eerst nog de zaal opruimen: podium afbreken, stoelen en
tafels aan de kant enz, enz… (dank aan al de medewerkers voor en na en tijdens het
concert) en dan …oef… , om af te sluiten nog enkele (?) laatste pintjes van voor in ’t
café bij Lieve en Peter
En dan … keerden zij moe en voldaan naar huis.
Beste toehoorders, wij hopen u allen terug te zien op een van onze volgende
evenementen.
Tot dan !
VW
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Verlofperiode 2017
ps: zelf oefenen mag nog wel, hé
Vanaf
woensdag 12 juli
tot en met
woensdag 9 augustus 2017

Eerste repetitie na het verlof => woensdag 16 augustus !
Aan iedereen een prettig verlof toegewenst !!!
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Ten huize van Wendy Laisnez
Voor deze “ten huize van” vliegen we de oceaan over en landen in Sri Lanka. Zoals de
meeste muzikanten wel weten woont Wendy, de dochter van Ann, onze bariton sax,
reeds een jaar of vier in Sri Lanka.
Sri Lanka, waar ligt dat ergens? Wel als je 12 uren vliegt kom je juist onder Indië
terecht. Het eiland, het vroegere Ceylon, bekend van de thee natuurlijk, is zo groot als
België en Nederland samen en telt ongeveer 23 miljoen mensen.
Maar waarom gaat een vrouw van bij ons in Sri Lanka wonen? Ah, de liefde hé.
De legende gaat dat Wendy op reis ging naar Sri Lanka en de gids die haar groep leidde
beviel haar zo goed dat ze er verliefd op geworden is. Dit was wederzijds.
Wendy, klopt dat?
Wendy: ja een legende is het niet hoor. Zo is het ongeveer gegaan. Ik was in dat zelfde
jaar al op reis geweest naar Polen en naar IJsland. Dat was zowat mijn favoriete plek
want ik hou wel van wat koud weer (de temperatuur nu ligt gemiddeld rond de 27
graden en meer). Nu ja, de liefde overwint altijd hé.
Als je haar man Neranjan een beetje kent begrijp ik dat hij niet in België wil wonen. De
koude hier natuurlijk maar ook de natuur verschilt heel veel tussen beide landen.
Leg eens uit Wendy:
De Singalezen, zoals ze eigenlijk heten, en ook hun taal (singalees) noemen hun natuur
de jungle. Wij westerlingen noemen het een paradijs. Exotische bomen, noem maar op,
kokosnoot, palmbomen, bananenbomen, mangobomen en ga zo maar door. En je hoort
constant vogels fluiten waar zelfs geen Engelse naam voor bestaat. Dat kan ik wel
bevestigen. Als het zoals voor ons de eerste keer is dat je daar komt valt je mond open
van verbazing.
Vertel eens verder hoe het dan gegaan is Wendy:
Ja, ik ben dan na enkele weken terug naar Sri Lanka gegaan en van het één kwam het
ander en nu woon ik hier. De ouders van Nera zijn altijd farmers (boeren) geweest en
hun huis staat midden in het land, letterlijk en figuurlijk. Dat is nogal een groot stuk en
aan de bovenkant, met mooi zicht op de vallei hebben we dan besloten om voor ons
een huis te bouwen samen met een B&B. En hoe vind je ons huis Marc, vraagt Wendy
dan aan mij. Nu, het woord huis is nogal zacht uitgedrukt. Het is een groot mooi huis
met een zalige grote keuken, en koken kunnen Nera en zijn mama heel goed, veel
ramen en super terras op het noorden gericht. Ze zijn daar niet gek hoor. Een terras op
het zuiden zoals bij ons is daar niet aan de orde, daar is het veel te warm voor.
En dan de 2 gastenkamers! Groot en mooi ingericht. Boven het bed hangt een groot
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muskietennet, je waant je echt in één of andere exotische film. Zalig vertoeven is het
hier.
En zijn er nog plannen voor meer kamers Wendy?
Zeker en vast. We kunnen nog een verdiep bijbouwen of in de tuin bungalows bij
bouwen.
En hoe is het leven hier voor jou?
Druk hé met 2 dochtertjes. Siara is 3 jaar en gaat gelukkig een halve dag naar de
kleuterschool. ‘s Morgens breng ik haar en tegen de middag daal ik terug de heuvel af
naar het dorp om ze op te halen. Een goede wandeling voor mij 2 keer per dag en het
blijft leuk om te doen. Ik ga gewoon recht naar beneden en passeer de waterval, via de
rijstvelden en de jungle naar school. Dat kan slechter hé.
Wel lezers, wij hebben de wandeling eerst naar beneden gedaan met Nera langs een
andere weg. Na 100 meter stappen had Nera ons wel 10 soorten bomen en kruiden
aangewezen. Ongelooflijk hoe hij alles weet te vertellen over planten, bomen , kruiden
en vooral ook giftige planten. De kortere weg naar boven was voor ons al even
spectaculair. Rijstvelden, de jungle en de waterval, een lust voor het oog en het oor.
Maar terug naar Wendy:
Terwijl ik Siara naar school breng, past mijn schoonmama op onze jongste dochter
Saouna van 5 maanden. Mijn schoonouders helpen ons steeds als er gasten zijn, zoals
koken. Eigenlijk staat ze de hele dag in de keuken want zoals jij al weet eten ze hier 3
keer per dag rijst met een curry. Niet met curry hé, een curry hier is een beetje een
saus met groentjes of van groentjes dat bij de rijst wordt gegeten. Ik kook voor mij
westerse kost hoor. Voor mij niet alle dagen rijst. Ze telen hier ook aardappelen en
kolen (niet voor te stoken!), dus dat is al geen probleem. En dan het zogenaamde spicy
eten. Klopt wel hé!
Ja dat kunnen wij wel beamen. Niet spicy is voor ons dus al goed heet.
En de regen en de warmte Wendy?
Het regenseizoen is voorbij maar we hebben heel weinig regen gehad. Niet goed voor
de boeren en de dieren. We hebben hier ook het braadseizoen, de naam zegt genoeg
zeker? Echt warm dan hoor. Dus daarom is ons terras op het noorden gericht.
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Waarom hangen hier een paar straffe lampen Wendy?
Goed dat je het vraagt. Het is nu bijna donker buiten (om 18.00 uur) en als we straks
buiten op die rots daar de restjes van het eten leggen zal je wat zien.
En ja hoor daar zijn ze. Wie? Awel wij noemen het iets marterachtig maar het waren
wel twee wilde diertjes die honger hadden. Een kleine leguaan is op bezoek geweest en
de dag nadien een hele familie everzwijnen. Moe en Va ever met wel 8 kleintjes. Toch
iets anders dan kippen en konijnen.
Heimwee naar België Wendy? Is die er?
Wel ik mis eerlijk gezegd de familie wel een beetje? Gelukkig is er skype.
En de vrienden van de harmonie, het samen muziek spelen ook wel, maar je kan niet
alles hebben. Maar als ik dan eens 14 dagen in België ben, ben ik blij dat ik terug naar
huis kan.
Het is nu onze 4de morgen bij Wendy en maken ons klaar om onze reis verder te zetten
met Nera als gids. Wendy blijft thuis om voor de kindjes te zorgen en na de middag
arriveren er al nieuwe toeristen in de B&B, dus werk genoeg.
Zo Wendy, bedankt voor het mooie verblijf bij jullie en we zien elkaar weer bij je
volgende bezoek aan je familie in België.

http://leisure-bug.com/
https://www.facebook.com/Sandalwood-valley
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Wie is Doran ?
Ÿ Hij is geboren in 1969 te Kapellen
Ÿ Hij is ontdekt door Marc Dex en Johnny

White tijdens diverse optredens.
Ÿ In 1995 won hij de Soundmixshow van Bart
Kaël met het lied “Delilah” van Tom Jones.
Ÿ Na deze overwinning werd hij gedoopt tot
“DORAN”
Ÿ Nadien was hij nog te zien in verschillende
TV programma’s, zoals Tien Om Te Zien, De
Muziekdoos, De Notenclub, Het Swingpaleis,
enz, enz…
Ÿ Ook zong hij de soundtrack in van de
prachtige Disney film “Keizer Kuzco”.

Wilt u hem beter leren kennen, de Vlaamse Tom Jones, kom dan op 21 oktober
naar het Reetse Gildenhuis , daar brengt hij samen met onze muzikanten een
spetterende muzikale avond voor u.
De kaartverkoop start medio september… vlug zijn is de boodschap, want de
plaatsen zijn beperkt!

In Concert met de Reetse Concertband
zaterdag 21 oktober 2017 !!!
Gildenhuis Reet
9

WOONHUIS REET : VOORSTELLING & OPROEP
Graag stellen wij, de bewoners van Woonhuis Reet, ons voor aan jullie.
Je vindt ons woonhuis in de Laarstraat 34 te Reet.

Ons woonhuis behoort tot Pegode vzw, een organisatie die volwassenen met
een beperking ondersteunt. Pegode bestaat uit een groot aantal kleinschalige,
gedecentraliseerde projecten in de regio Antwerpen-Mechelen. Meer info vind
je op www.pegode.be.
In het woonhuis wonen we met 9 bewoners : 5 mannen en 4 vrouwen. De
jongste is 29 jaar, de oudste is 65 jaar. We vormen een vaste kern ; velen van
ons wonen hier al vrij lang.
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Ons leven ziet er uit als dat van jullie allemaal : werken, ons huishouden
runnen, onze contacten met familie en vrienden onderhouden én onze vrije tijd
leuk invullen. We doen dit alles natuurlijk niet altijd met ons 9 samen ; elk heeft
zijn eigen interesses, talenten en mogelijkheden.
We worden ondersteund door een team van 7 begeleiders en 1 leidinggevende.
Zij helpen ons waar nodig. 24u/24u is er begeleiding in ons woonhuis. Onze
begeleiders werken samen met onze familie, vrienden, vrijwilligers, gezinshulp,
thuisverpleging, (huis)artsen, de apotheek …
Het is niet de bedoeling dat onze begeleiders alles zelf opnemen in onze
ondersteuning. Dat zou niet goed zijn, want we willen echt deel uitmaken van
de maatschappij. Onze begeleiders zijn onze bruggenbouwers : ondersteund
door hen willen we contacten leggen in Reet en omgeving, ons netwerk
uitbouwen en in de maatschappij op pad gaan.

Wij kunnen nu al rekenen op enkele goede, gemotiveerde vrijwilligers. Zij doen
activiteiten met één of enkelen van ons : een mooie (avond)wandeling maken,
creatief bezig zijn, tuinieren, deelnemen aan een etentje of een activiteit van
de vele verenigingen in Reet, op café eentje drinken, ons
helpen met enkele klussen in het woonhuis, ons ergens
naartoe brengen … Dit is een verrijking van ons leven!
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Daarom doen wij een oproep : we willen graag de verbinding aangaan met
mensen uit Reet en omgeving! Wij willen met Woonhuis Reet een open (t)huis
in het dorp worden, deelnemen aan het verenigingsleven en mensen leren
kennen! We zijn ervan overtuigd dat vele mensen uit Reet en omgeving voor
ons iets kunnen betekenen : een leuk contact, ons wat op weg helpen in je
vereniging, samen een activiteit doen … En … wij zouden graag iets betekenen
voor jou : ook voor jou een leuk contact, een gezamenlijke hobby uitoefenen,
iets doen voor jouw vereniging, …

Wil je ons leren kennen? Kan je iets voor ons betekenen? Kunnen wij iets voor
jou betekenen?
Wil je graag als vrijwilliger aan de slag in ons woonhuis? Of heb je nog een
ander idee?
LAAT HET ONS WETEN! Je kan ons contacteren via 03/844 19 59 of
woonhuis.reet@pegode.be.
Jullie zijn van harte welkom in ons woonhuis!
Vele groetjes,
Gert, Jan, Leen, Linda, Maria, Marian, Michel, Niels, Tim
& onze begeleiders
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Onze komende activiteiten
zaterdag 1 juli : 14.30 u:
Opening Braderij
zondag 3 september : 11.30 u tot 18:30:
18de Palingfestijn
zaterdag 21 oktober 20.00 u:
najaarsconcert met gastvedette Doran
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
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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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