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Woordje van de voorzitter
Het is weer zover. We zijn hier weer met een muziekecho om u als lid van 
onze harmonie op de hoogte te houden van de voorbije en toekomstige 
activiteiten.

Eerst en vooral mijn beste wensen voor 2019 voor u en het ganse gezin. 
Dat 2019 u mag brengen wat u blij en gezond maakt.

Als we terug kijken hebben we een jaar achter de rug met onze klassieke 
activiteiten die met succes volbracht zijn en waar we steeds konden 
rekenen op een ruime publieke belangstelling. We zijn nu reeds aan het 
werken aan ons werkjaar 2019 om u terug kwaliteit te kunnen aanbieden. 
De eerste activiteit is ons aperitiefconcert op 17 maart in zaal Gildenhuis. 
Dit concert staat steeds garant voor een luchtig concert met een glaasje 
cava u aangeboden door onze vereniging. 

Ik wil langs deze weg een bijzondere dank u wel zeggen aan alle 
hardwerkende bestuursleden en in het bijzonder aan alle muzikanten die 
zich wekelijks engageren om te komen repeteren onder de kundige 
leiding van onze dirigent die het steeds weer klaar speelt om een 
kwaliteitsvol concert ten beste te geven. Dat er nog extra muzikanten 
nodig zijn hoeft geen betoog. Extra krachten zijn steeds welkom om de 
toekomst van onze concertband te kunnen blijven garanderen. Moest u 
geïnteresseerde muzikanten kennen, kunnen deze geheel vrijblijvend 
eens naar een repetitie komen om de sfeer op te snuiven. Wij repeteren 
iedere woensdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in zaal Gildenhuis. 
Jong of oud het speelt geen rol als men maar gemotiveerd is.

Ook zijn we op zoek naar mensen, al dan niet muzikant, die graag een 
bestuursfunctie willen opnemen. Man of vrouw, het speelt geen rol als 
men maar geïnteresseerd is in de werking van onze vereniging en daartoe 
een steentje wil bijdragen.



Wel en wee...

OVERLIJDEN.

Op 9 februari is Irène De Wael overleden, weduwe van Louis De 
Schutter.
Ze bereikte de gezegende leeftijd van 96 jaar. De familie was 
decennia lang trouw steunend lid van onze vereniging dat teruggaat 
tot begin de jaren '50. Waarvoor dank!
Een rouwtelegram werd verstuurd.

Op 27 juni overleed José Rombouts op 89-jarige leeftijd.. Weduwe 
van Frans De Groof.
Een rouwtelegram werd verstuurd.

Langs deze weg willen we onze Christelijk medeleven betuigen aan  
beide families.
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In 2020 bestaan wij 250 jaar en dit willen we niet zomaar voorbij laten 
gaan en dat dient dus zeker gevierd te worden. Maar dit vraagt 
man(vrouw)kracht om dit alles te bewerkstelligen. Wij zijn al meer dan 
een jaar bezig met voorbereidende ideeën van hoe dit feestjaar er zal 
gaan uitzien. Denk er dus eens over na op welke manier gij hier eventueel 
een bijdrage voor kunt leveren. U kan hiervoor gerust uw naam opgeven 
aan een van onze bestuursleden.

Aarzel dus niet en geef uw naam op wij zullen u zeer dankbaar zijn.

André GIELIS
Uw voorzitter



Jaaroverzicht 2017-2018

Naar jaarlijkse gewoonte werd op ons jaarfeest van 17 november, 
waar 68 aanwezigen waren,  het jaarverslag voorgelezen.
Een kort overzicht:

Ÿ we danken alle 87 steunende leden voor hun jaarlijkse financiële 
bijdrage.
Ÿ we beschikken over 42 muzikanten. Ze konden 43 repetities 
bijwonen.
Ÿ de 10 bestuursleden vergaderden 11-keer, steeds op de 2e 
dinsdag van de maand. 
Ÿ ons eerste optreden was het Aperitiefconcert op zondag 18 
maart. 
Ÿ dit jaar een dubbel-concert met de fanfare Pharaïldis van 
Steenokkerzeel.  
Ÿ op 28 april verzorgden wij op onze beurt een optreden in 
Steenokkerzeel.
Ÿ op 19 mei trokken we voor 3 dagen naar Duitsland op concertreis 
naar Einruhr, waar we twee optredens verzorgden.
Ÿ 30 juni: opening van de braderij. Dit jaar met een mooie groep 
muzikanten. En uitzonderlijk goed weer. Gevolg: onze drankstand 
volledig uitverkocht.  
Ÿ ook ons 19e palingfestijn van 2 september werd een groot 
succes. Of, wat een verkiezigsjaar al niet kan doen.
Ÿ op zaterdag 27 oktober hadden we ons concert met zangeres 
Daisy Thys. Eens een ander concept als vorige jaren. Geen eerste 
en tweede deel, maar een mix van muziek en zang. Zeer geslaagde 
avond. Met dank aan alle sponsors. Want zonder hun financiële 
steun kan zo'n concert spijtig genoeg niet. Een uitgebreid verslag 
kan je lezen in dit boekje. 
Ÿ de kleurfoto's kan je nu reeds bekijken op onze site. Met dank 
aan onze webmaster Ivo.
Ÿ we verleenden ook een muzikale bijdrage op de 11-
novemberviering in Rumst, dat in het teken stond van 100 jaar 
wapenstilstand.
Ÿ we sloten af met ons jaarlijks 'teerfeest' met o.a. een heel lekker 
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feestdis op zaterdag,  en het opluisteren van de gebedsviering, met 
aansluitend de optocht in het centrum op zondag. 
En dan 2019:
Noteer nu reeds de 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
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Zondag 2 september 2018  - Palingfestijn

Een koude start van de dag met amper 4 graden maar met mooie 
vooruitzichten tot 24 graden.  Ideaal voor een fiets- of wandeltocht 
langs de Groene Gordel OF voor de minder sportievelingen een 
culinair alternatief in de landelijke gemeente Reet.
Naar jaarlijkse traditie opent het Gildenhuis haar deuren en 
verwelkomt en verwent de harmonie haar gasten met een heerlijke 
portie paling op Mariekerkse wijze.
Onder leiding van onze kokkin "Martine" serveren we voor de 19de 
keer paling in 't groen.  Dit uiteraard met een gans team van helpers 
in de keuken, in de zaal en achter den toog.  Naast onze trouwe 
helpers konden we dit jaar ook rekenen op een paar nieuwkomers. 
Een hele klus en elk jaar opnieuw een mooie uitdaging om elke 
bezoeker (en dit zijn er een paar honderd) met de glimlach te 
ontvangen en een smakelijk bord te serveren.
Nadat iedereen werd gebriefd, de voorgerechten stonden klaar, de 
paling en vol-au-vent waren aan het pruttelen, alle tafels waren 
mooi gedekt,...  het palingfestijn kon beginnen.  Het was geen 
overrompelende start maar de tafels werden stilletjes-aan allemaal 
gevuld.  Al vlug bleek dat de paling dit jaar weer van uitstekende 
kwaliteit was en door iedereen werd gesmaakt.
De avondshift begon iets heviger met de komst van een zestig-
koppig gezelschap.
Ook de andere tafels bleven niet leeg zodat we weer van een volle 
zaal kunnen spreken. Na de laatste ijsjes bediend te hebben, de 
kassa gesloten, nog een laatste inspanning om de zaal, keuken en 
toog terug spic en span achter te laten.  Om dan last but not least af 
te sluiten met een pintje aan den toog van 't Gildenhuis.  Moe maar 
voldaan...  en volgende afspraak op zondag 1 september voor de 
20ste editie van het Palingfeest! 
Bedankt aan alle helpers en aan alle gasten die we mochten 
ontvangen!
Graag tot volgend jaar.



zaterdag 27 oktober - Najaarsconcert met Daisy Thys

Wekenlang elke woensdag repeteren en soms denken: “Dit lukt nooit.” En dan is die 
dag er plots, het najaarsconcert. Na een laatste generale repetitie met onze 
gastvedette Daisy Thys begon de zaal van het Gildenhuis stilaan vol te lopen. Op 
een enkele stoel na, was de zaal uitverkocht. Dit keer geen twee aparte delen, dit op 
vraag van Daisy Thys. Een geniaal idee, dat zou de rest van de avond uitwijzen.
Klokslag 20.00 uur zochten we onze plaats op het podium op. Na een 
welkomstwoord van voorzitter André Gielis werd het concert ingezet door de 
concertband met a musical fantasy. Het tweede nummer was ook voor onze 
rekening.
Dan kondigde presentator Ludo Segers onze gastvedette aan: Daisy Thys.
Daisy begon met een aantal misverstanden uit de wereld te helpen. Neen, ze is niet 
de zus van Leah Thys van Thuis. Om dan de aanwezigen met haar geweldige stem te 
verbazen met Don't stop me now van Queen en Natural Woman. U wellicht ook 
gekend in de versie van Aretha Franklin.
Met the peanut vender of el manisero was het weer de beurt aan de concertband. 
Dit nummer was het eerste Cubaans nummer (toen nog op een 78 toeren plaat) dat 
meer dan 1 miljoen keren werd verkocht.
Help en River Deep, Mountain High waren weer voor de rekening van Daisy Thys, 
natuurlijk ondersteunt door onze eigen Reetse Concertband, stevig in het gelid 
gehouden door dirigent Eric Buyle. En of het publiek het kon smaken? Aan het 
applaus te horen allezsins.
Na de pauze ging het concert weer stevig van start met Ob la di' ob la da. Dan was 
het tijd voor de verrassing van de avond. Niet Daisy Thys verscheen op het podium 
maar Louis Armstrong. Ongelooflijk hoe de stem van Daisy Thys niet alleen erg 
hoog maar vooral ook heel erg laag kan. Wanneer het masker afging, stond onze 
gastvedette weer op het podium.
Na een stomende Mambo Jambo met een hoofdrol voor percussie en de sax-sectie 
werd de finale van het concert ingezet. Een gesmaakte sketch was de intro van 
Diamonds. Daarna had onze dirigent een (gespeeld?) moeilijk moment toen Daisy 
Thys hem vroeg om de rits van haar kleed te willen openen. Hij gelooft in mij en 
Walking on sunshine gaven de doorslag. Een overweldigend applaus werd duidelijk 
gesmaakt door Daisy Thys, onze dirigent en de muzikanten. Daar doe je het 
uiteindelijk voor… Twee bisnummers later was dit concert weer voorbij. Moe maar 
tevreden werd nog menig drankje genuttigd.
Tot op ons volgende concert? We zien je graag terug op 17 maart 2019 voor ons 
aperitiefconcert.
AH
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11 november:  HERDENKING “ 100-jaar GROOTE OORLOG “

In dit bijzonder herdenkingsjaar 2018, dat in teken stond van het einde 
van de eerste wereldoorlog, had het gemeentebestuur gevraagd om 
uitzonderlijk al de muziekmaatschappijen van groot Rumst samen het 
muzikaal gedeelte hiervan te verzorgen.
Zodoende waren wij daar aanwezig samen met de Fanfare en 
Verbroedering uit Rumst en de Breydelzonen uit Terhagen.
Om 17.30 u kwamen we samen aan de kerk Sint-Pieter en werd er „Ten 
velde” gespeeld na de bloemenhulde aan het herdenkingsmonument. 
Daarna ging de talrijk opgekomen menigte richting markt onder muzikale 
begeleiding met „Europa Mars“
Na de bloemenhulde aldaar en toespraak van de burgemeester werd er 
„De Last Post“ gespeeld.
Aansluitend (in de intussen stevige opgekomen regenbui) speelde we „De 
Vlaamse Leeuw“ en de „Brabançonne“
Na deze plechtigheid gingen we in stoet terug richting kerkplein met de 
militaire mars „MARCHE de la LIBÉRATION“ waarna ons een receptie werd 
aangeboden vanwege het gemeentebestuur.
De beide herdenkingsmonumenten en de vredesduif die aan de kerk heen 
en weer wapperde waren sfeervol verlicht.
Wat men blijkbaar uit het oog was verloren is dat de muzikanten geen 
licht hadden om de (vreemde) partituren te lezen! Dan maar op 'den 
tast…' (lees uit de klak). Heel groot was die klak niet aangezien buiten de 
muzikanten van de Fanfare blijkbaar niemand deze marsen kende of al 
gespeeld had. Dan maar even tuit, toet… en nog eens toet… (ofwel 
'tacet').
Enfin… na dit alles doorgespoeld te hebben met een stevige borrel op de 
receptie hebben we al bij al toch onze plicht gedaan.
Bedankt aan de vaandrig en de muzikanten die dit mee hebben 
opgeluisterd.
Tot volgend jaar 11.11.11 want dan is het onze beurt in Reet maar dan in 
de voormiddag, hopelijk, onder een heerlijk winterzonnetje.
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zaterdag 17 november - Jaarfeest - dag 1

Ons jaarlijkse teerfeest begon traditiegetrouw op zaterdag om 
18.00u met een receptie.
Daarna genoten we met 68 deelnemers van de feestmaaltijd, die 
ook dit jaar weer zeer verzorgd en smakelijk was.
Tussendoor volgden de verslagen van de penningmeester en de 
secretaris. 
Onze voorzitter André bracht een speciaal dankwoord voor Erik, die 
reeds 20 jaar onze dirigent is. Ook werd Erik een geschenk 
overhandigd, waaruit mag blijken hoe groot de waardering en de 
dankbaarheid is van de muzikanten en de bestuursleden voor het 
vele werk dat Erik al die jaren voor onze vereniging verricht heeft.
Na het dessert en de koffie werd er nog gedanst op muziek van DJ 
DDS en werden er uiteraard nog enkele glazen gedronken.
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zaterdag 18 november - Jaarfeest - dag 2

Onder een stralende winterzon konden we ontwaken na een lange dag en 
te korte nacht.
Vlug een douchke en naar 't Gildenhuis waar het spek met eieren 
dampend stond te wachten.
En of het smaakte … amaai … lekker (dank aan onze lokaalhouders Peter 
en Lieve).
Dan om 10 u naar de kerk voor de nodige zitrepetitie, instrumenten 
inspelen en stemmen.
Om 11 uur stipt klonk dan de bel om de begintoon aan te geven van de 
jaarlijkse gebedsviering die door onze harmonie, of beter “Bert VL“ werd 
opgemaakt en muzikaal verzorgd. Dat klinkt altijd mooi in de kerk.

Daarna begon het prettigere werk. Een rondgang (lees wandelconcert) 
door de gemeente en het bezoek aan de plaatselijke drankverstrekkende 
inrichtingen (lees cafés). Met de nodige “mambers“ trokken we richting 
Hofke van Reet, Belle-Vue, café De Wissel - daar zijn ook steeds “bokes 
met kaas en kop en de typische “rotte“ voorzien om wat krachten op te 
doen, vervolgens naar het Ace-café, voetbal K.Reet SK en de Witpen om 
uiteindelijk terug aan te komen in ons lokaal het Gildenhuis.
Nog een laatste nummer Rimbalzello spelen en terug “aan tafel” om de 
innerlijke mens te voorzien van het broodnodige vast voedsel.
Kaas- en garnaalkroket, varkenswangetjes met brood en een extra toetje 
(vlaai) ter gelegenheid van de verjaardag van de uitbater Peter, waarvoor 
dank.

Ons geslaagd feestweekend eindigde dan, voor sommigen, voor het groot 
scherm van 't Gildenhuis om te kijken naar de voetbalmatch van de rode 
duivels tegen Zwitserland die jammerlijk met 4-2 verloren werd.
Voilà, voor de rode duivels wat minder, maar voor onze vereniging kunnen 
we terugblikken op een geslaagd 248-ste feestweekend! Tot volgend jaar, 
zie dat je er ook zeker bij bent!

En tot slot nog een welgemeende dank aan iedereen, van A tot Z, voor en 
achter de schermen, die hebben bijgedragen om dit weekend, “een 
geslaagd weekend”, te mogen noemen. DANK!!!

VW.
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Onze komende activiteiten
zondag 17 maart  11 uur

aperitiefconcert

zaterdag 29 juni 14.30 uur

opening braderij 

zondag 1 september

palingfestijn

zaterdag 19 oktober  20 uur

najaarsconcert

maandag 11 november 11u

wapenstilstand => optocht kerkhof

zaterdag 23 november 18 uur

jaarfeest

zondag 24 november 11 uur

concert gebedsdienst 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

29ste jaargang
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