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Woordje van de voorzitter
Het verlof staat voor de deur, dus nog gauw een Harmonie echo.
Ik zal maar meteen met de deur in huis vallen door uw aandacht te vragen
voor 2020, het jaar waarin onze harmonie 250 jaar bestaat. Inderdaad wij
zijn de oudste van België en waarschijnlijk ook van de Benelux. Daar
mogen we toch fier op zijn nietwaar. In het bestuur zijn we ongeveer
reeds een jaar bezig met de voorbereiding van dit feestjaar. Een
programma is reeds opgesteld en vindt u in deze echo. Er zal ook een
speciaal bier gebrouwen worden ter gelegenheid van deze viering. Dit
bier zal voorgesteld worden op 14 december 2020 en vanaf die datum
dan ook te koop zijn. Meer info hierover volgt nog.
Op 15 februari 2020 is er een officiële ontvangst op het gemeentehuis. Op
15 maart 2020 ons traditioneel aperitiefconcert in zaal Gildenhuis. Op 22
juli 2020 zullen wij optreden op TOMORROWLAND. Ja u leest het goed
Tomorrowland. Het is toch een hele eer te mogen optreden op een
wereldfestival!
Het hoogtepunt van dit jaar situeert zich op 29 en 30 augustus 2020 met
de harmoniefeesten op het Brooikensplein. Op deze feesten zal op
zaterdagavond er een optreden zijn van FREDDY SUNDER BIGBAND. Op
zondag zullen er optredens zijn van o.a. BMK BICHLBACH( Oostenrijk),
DE KEUNINKLIKKE HARMONIE VAN ROERMOND (oudste van
Nederland), KKH DE BREYDELZONEN uit Terhagen en KK HARMONIE
VERBROEDERING uit Rumst. U ziet, de moeite om eens langs te komen.
Merk ook op dat we om de twee jaar een internationale reis maken en dat
die in 2020 naar BOPPARD AAN DE RIJN gaat in Duitsland.
We vonden ook dat ons eindejaarsconcert speciale aandacht moest
krijgen en hebben daarvoor de alom gekende UDO kunnen strikken.

Tijdens de braderij zal er een tentoonstelling lopen in samenwerking met
de heemkundige kring DE ROOT over onze harmonie Dit zal ook zeker de
moeite zijn om eens een kijkje te komen nemen. Misschien kan je u daar
terugvinden op een foto! En vergeten we natuurlijk ons palingfestijn op 6
september 2020 niet en zeker niet ons jaar feestweekend op 21 en 22
november 2020.
U ziet dat het een rijk gevuld programma is waar veel energie en
mankracht voor nodig zal zijn. Indien u zich geroepen voelt mede te
helpen aan een van deze activiteiten (of allemaal) aarzel dan niet uw
naam op te geven aan een van de bestuursleden zodat wij dit kunnen
noteren. Alvast bedankt voor uw medewerking. Noteer deze data in uw
agenda van het jaar 2020.
Hou onze website www.sintceciliareet.be in het oog om op de hoogte te
blijven van onze werking.
Rest er mij nog alleen u een goed verlof toe te wensen en veel leesgenot.
André GIELIS
Uw Voorzitter.

2

Ons bestuur
Voorzitter: André GIELIS . . . . . voorzitter@sintceciliareet.be
Ondervoorzitter: Aster DEVRIEZE . ondervoorzitter@sintceciliareet.be
Secretaris: Bert COSTERMANS . . . secretaris@sintceciliareet.be
Penningmeester en ledenadministratie: Bert VAN LINDEN
. . . . . . . . . . penningmeester@sintceciliareet.be
Muziekbeheer: Willy VERLINDEN . . muziekbeheer@sintceciliareet.be
Jeugd en Instrumentenbeheer: Kevin FAES
. . . . . . . . jeugdverantwoordelijke@sintceciliareet.be
PR: Ludo DE SCHUTTER . . . . . . . pr@sintceciliareet.be
Redactie: François ROUSSEAU . . . . redactie@sintceciliareet.be
Technische ondersteuning: Dirk TRUYTS . techniek@sintceciliareet.be

Wel en wee...
Huwelijk van Dirk en Nicole
Op zaterdag 9. februari 2019 gaven Dirk en Nicole hun ja-woord op het
gemeentehuis van Borgerhout en dit onder grote belangstelling. Dat er 's
avonds een groot huwelijksfeest heeft plaats gehad in Steenokkerzeel
hoeft geen betoog. Wij wensen Dirk en Nicole veel geluk toe in hun
verder leven.
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Zondag 17 maart - Aperitiefconcert
Zondag 17 maart waren de muzikanten van de Reetse concertband al vroeg op
hun vertrouwde locatie aanwezig voor de opwarming en het stemmen van de
instrumenten.
Dirigent Erik Buyle zette de laatste puntjes op de i en na hier en daar nog een
kleine aanwijzing waren we klaar voor ons ons zoveelste concert. Een mooi
versierde zaal en de nodige aperitiefjes stonden op de muziekliefhebbers te
wachten.
Vele bekende maar ook nieuwe gezichten vulden de zaal en om 11u werden we
welkom geheten door een frisse, jonge verschijning. Zjoske Sel verraste zowel
de luisteraars, het bestuur als de muzikanten door haar duidelijk en vlot
taalgebruik. Zelfs de namen van componisten als Naohiro Iwai rolden zonder
problemen over haar lippen. Toen bleek dat ze 12 jaar jong is was de waardering
voor haar presentatie groot!
We begonnen ons concert met 'Hooray for Hollywood', een swingende medley
uit de jaren '80 van de meidengroep 'De Star Sisters', gevolgd door 'A portrait of
Nat King Cole' die op 17 maart 1919, dus dag op dag 100 jaar geleden, geboren
werd. Hiermee gaven we al een voorsmaakje van wat ons najaarsconcert
misschien zal bieden. Onze gastartiest, Yannick Bovy, bracht nl. een LP uit met
nummers van Nat King Cole welke, toevallig op zondag 17/3, uitgebreid
voorgesteld is op Radio 2 en regelmatig te beluisteren is in 'The Rat Pack' op
zondag.
Van de Engelse naar de Franse taal, het lukte Zjoske vlot en ze kondigde als
volgend nummer 'C'est si bon' aan, een in 10 minuten door Henri Betti
gecomponeerd werk en door iedereen gekend.
'So in love' van de Amerikaanse songwriter Cole Porter is zeker door
musicalliefhebbers gekend. De frisse melodieën waren te horen in 'Kiss me
Kate' en werden door onze muzikanten gebracht in een arrangement van
Kazuhiro Morita.
Als laatste nummer voor de pauze bracht de concertband 'Dancing on the
seashore', een ritmisch werk met een belangrijke rol voor de koperblazers en het
slagwerk en geschreven door de in Reet geboren Jan Hadermann. Samen
konden we dromen van een zonnige zomer die ons verleidt te dansen aan de
kust.
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Toehoorders Marleen en Erwin waren op de dag van het concert 29 jaar gehuwd
en felicitaties van onzentwege konden niet ontbreken.
We begonnen na de pauze met 'Dance medley', een compilatie van bekende
nummers uit de films Grease, Flashdance en Footlose in een arrangement van
Peter Kleine Schaars. Vervolgens lieten we met Tequila, een ritmische
compositie van Chuck Rio in een bewerking van Masto Myokoin, los op het
publiek en creëerde zo een Latijns-Amerikaanse sfeer. Kenmerkend voor dit
werk zijn de talrijke syncopen en het overvloedig gebruik van slagwerk. Ook de
improvisatorische solo door de trompet werd door de luisteraars gesmaakt.
'The Laugh 'n' Charleston' is een luchtige compositie die, zoals de titel aangeeft
gecomponeerd is in het ritme van de Charleston, een gezelschapsdans van
blanke Amerikaanse origine uit de 20er jaren. Verschillende solistische
interventies van de klarinet, trompet, sax, bastuba en het slagwerk hielpen hier
de swingende sfeer te bepalen.
Als afsluiter van het concert brachten onze muzikanten 'Oldies for ever'. Al de
hits uit deze medley van muziek uit de periode van de jaren '60 en '70 waren van
een ongeëvenaarde muzikale kwaliteit. Elk nummer kende een grandioos
succes in die periode en samen vormden ze hier een muzikaal vuurwerk. Of er
iemand al de nummers in de juiste volgorde kon benoemen en zo de door onze
dirigent beloofde traktatie in de wacht kon slepen is mij niet bekend. Mijn eigen
wederhelft deed een poging maar de eerlijkheid gebied me te vermelden dat hij
de nodige voorkennis had en bijgevolg niet in aanmerking kwam voor
deelname.
Het laatste woord was zoals steeds weggelegd voor onze voorzitter André
Gielis. Hij mocht, nadat hij de micro op juiste manshoogte had geplaatst met de
woorden “de presentatrices worden hier ieder jaar jonger”, de gast artiest voor
het najaarsconcert voorstellen. Ook werden de nodige dankwoorden
uitgesproken en de bijbehorende bloemen uitgedeeld.
Een bisnummer mocht uiteindelijk ook nu niet ontbreken.
In naam van al de muzikanten, de dirigent en het bestuur wil ik jullie allen
nogmaals bedanken voor het applaus en de waardering die we van de
toehoorders mochten ontvangen. Hopelijk zien we iedereen terug op 19
oktober, voor alweer een muzikale avond.
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Dank u wel Zjoske voor de puike presentatie. Hopelijk zien we jou terug bij een
volgende uitvoering. Het bestuur hoopt stiekem vele jaren op u te rekenen heb
ik her en der horen fluisteren.
Een extra woord van dank aan ons aller vriend en gewaardeerde dirigent Erik
Buyle vanwege al de muzikanten voor zijn nooit aflatende inzet om met ons,
amateurs, ieder op zijn/haar niveau toch steeds een orkest te vormen en een
behoorlijk resultaat neer te zetten. Proficiat Erik!
Maria
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Verlofperiode 2019
Vanaf woensdag 10 juli tot en met woensdag 7 augustus 2019.
Eerste repetitie na het verlof => woensdag 14 augustus !
We hebben alle repetities broodnodig voor de voorbereiding van
ons najaarsconcert met Yannick Bovy op 19 oktober.
De generale repetitie is de dag voordien vrijdag 18/10.
Voor iedereen een prettig verlof toegewenst !!!
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JAARPROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2020
250 JAAR KONINKLIJKE HARMONIE
SINT - CECILIA REET
zaterdag 15 februari – 15 u
Ontvangst gemeentehuis
Optocht met feestmars “Cecile 250”
zondag 15 maart – 11 u
Aperitiefconcert – Gildenhuis Reet
30 -31 mei/1 juni
Concertreis naar Boppard a/d Rein – Duitsland
zaterdag –Zo 27 -28 juni
Braderij & tentoonstelling 250 jaar Harmonie
woensdag 22 juli
Optreden buurtfeest Tomorrowland, De Schorre Boom
28-29-30 augustus
Feestweekend in de tent Brooikensplein :
Vrijdag 28/8 Zangtus (org. VVV)
Zaterdag 29/08 Freddy Sunder Bigband
Zondag 30/08 14 u: optreden muziekverenigingen Bichlbach,
Roermond, De Breydelzonen Terhagen, Verbroedering
Rumst,...
zondag 6 september – 11.30 u tot 18.30 u
Palingfestijn – Gildenhuis
zaterdag 24 oktober – 20 u
Najaarsconcert , gastoptreden UDO
zaterdag & zondag 21 – 22 november
Jaarfeest Sint Cecilia
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Onze komende activiteiten
zaterdag 29 juni 14.00 uur
opening braderij
zondag 1 september
palingfestijn
zaterdag 19 oktober 20 uur
najaarsconcert met Yannick Bovy
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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