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NOTEER DAT ER ARTIKELS GESCHREVEN ZIJN
VOOR DE CORONACRISIS EN DAT MEN OP
DAT OGENBLIK NIET OVER DE JUISTE
INFORMATIE BESCHIKTE OVER HET
ORGANISEREN VAN GEPLANDE ORGANISATIES

Woordje van de voorzitter
Eerst en vooral hoop ik dat alles ok is in uw familie en dat
corona daar geen speld heeft voorgestoken. Sinds 15 maart
2020 zitten we opgesloten in ons kot wat voor muzikanten niet
zo vanzelfsprekend is. Geen wekelijkse repetities, geen
concerten en andere activiteiten en dit in ons feestjaar “250 jaar
bestaan”. Wat een feestjaar moest worden daarvan is op dit
moment weinig van te bespeuren. Laat ons hopen dat wij deze
bizarre periode door komen zodat wij achteraf terug kunnen
gaan genieten van onze hobby “muziek maken”. Persoonlijk
vindt ik het een rare periode en vooral geen normaal leven. Geen familie die
men mag ontmoeten, geen horeca waar men van veel sociale contacten kan
genieten, het verenigingsleven dat praktisch tot nul is herleid, enz…….. Dat dit
allemaal vlug voorbij is zodat wij allemaal terug naar een normaal leven kunnen
gaan. Alhoewel dat ik vrees dat er een ander normaal leven gaat zijn. Mensen
gaan anders reageren op bepaalde zaken zoals bijvoorbeeld handen geven, in
bepaalde omstandigheden afstand moeten houden van mekaar. Zolang er geen
vaccin voorhanden is, zullen wij regels moeten toepassen die niet altijd evident
zullen zijn. Door de opgelegde regels toe te passen kunnen wij allen samen dit
virus proberen te overwinnen.
Wat de toekomst van ons feestjaar nog gaat brengen is een vraagteken. De
Nationale Veiligheidsraad zal hiermee over beslissen. Wij houden u zeker op de
hoogte van de evolutie van de corona crisis, meer in het bijzonder wat de
invloed gaat zijn op onze werking. Als u onmiddellijk wilt ingelicht worden over
wijzigingen in ons programma is het voor ons handig dat wij over uw emailadres
beschikken. Geef uw emailadres door – als u dat nog niet moest gedaan hebben
- op volgend adres voorzitter@sintceciliareet.be. Op deze manier kunnen wij
ook ons ledenblad doorsturen en besparen we papier en krijgt u ook alle foto's in
kleur. hetgeen toch aangenamer is, niet! Mijn grootste wens is dat we mekaar zo
vlug mogelijk terug zullen kunnen ontmoeten en muziek en plezier maken en dit
als een hechte vriendenkring.
Alvast bedankt,
André GIELIS
Voorzitter.

CORONA-virus slaat toe in ons Jubileumjaar
Iedereen keek er naar uit, 2020 zou een fantastisch jaar worden voor onze
harmonie, muzikanten en voor gans de harmonie gemeenschap. Alle
voorbereidingen waren gemaakt en verschillende activiteiten zelfs tot in de
puntjes uitgewerkt. Uren vergaderen, telefoons en mails, afspraken , enz….
De voorstelling en lancering van ons REETRO bier met persconferentie reeds
eind 2019 en het ontvangst op het gemeentehuis op 15 februari 2020 waren en
succes en een geslaagde start van ons feestjaar.
De voorbereiding van ons aperitiefconcert tot en met de generale repetitie op
woensdag … we waren er klaar voor tot dat twee dagen later of twee dagen
voor het aperitiefconcert het terechte verdict viel vanwege de overheid : alle
activiteiten afgelast wegens het coronavirus ( COVID-19)! Hoeveel pech kan
men hebben …
Daar stonden we dan , iedereen aan de grond genageld van verbijstering, niet
wetend wat ons te wachten stond en met de vraag : is dat nu wel nodig? Is het
zo erg ?... En ja , enkele dagen later besefte iedereen wat er gaande was hoe
ernstig het virus te keer kan gaan tussen de bevolking. Iedereen in “ lockdown “ .
Alles afgelast, alle sport, culturele en andere gezamenlijke activiteiten zijn
afgelast of uitgesteld .” Blijf in uw kot “ en “ social distance” waren snel voor
iedereen gekende termen.
Onze buitenlandse concertreis naar de Rijn, ons optreden op de burendag van
Tomorrowland zijn ook geannuleerd. We keken er zo naar uit ! Maar een
muzikant krijg je niet zomaar klein. Wij gaan door met een positieve noot. Onze
concertreis hebben we kunnen verplaatsen naar het Sinksenweekend 2021 nl.
op 22- 23 en 24 mei 2021. We zullen het dan hopelijk dubbel en dik beleven.
Braderij met tentoonstelling 250 j harmonie ook afgelast!
Vervolgens ons feestweekend eind augustus (28-28-30 aug) op het
Brooikensplein met gekend programma wat het hoogtepunt moest worden van
ons feestjaar kunnen ook niet plaats vinden ! we zoeken naar een mogelijke
oplossing voor 2021 om dit alsnog te kunnen vieren.
Eén week later , zondag 6 september , staat ons palingfestijn geprogrammeerd.
We wachten nog even af met een bang hart en hopen dat dit festijn kan
doorgaan .(???) Dit kunnen we nu nog niet bevestigen. Zal a angen van de op
dat ogenblik geldende regels.
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Hopelijk strooit het coronavirus geen roet in het eten voor ons najaarsconcert
met Udo en ons jaarfeest. We hopen met deze resterende activiteiten ons '
gedempt ' feestjaar toch nog succesvol te kunnen afsluiten rekening houdend
met de uitzonderlijke situatie waarin we ons bevinden.
Hopelijk houden we het voor ons en gans onze familie allemaal gezond en
kunnen we er verder tegenaan gaan en steekt het virus niet terug de kop op
alvorens dat men een vaccin op de markt brengt die ons allen kan beschermen
tegen deze ongeziene kwaal die heel de wereld op zijn kop heeft gezet.
Zorg goed voor jezelf en voor uw naasten. Alleen samen kan de corona crisis
overwonnen worden.

Verlofperiode muzikanten 2020
Hopelijk krijgen we eind mei groen licht van de veiligheidsraad en
mogen we half juni terug in de zaal om te repeteren (desnoods met
1,5 m afstandsregel – dan draaien we ons 90° !)
We blijven dan repeteren in ons feestjaar tot en met woensdag 22/7.
De verlof is dan tot 12 augustus.
Dus de eerste repetitie na het verlof is woensdag 19 augustus. Dan
zal het snel najaarsconcert zijn met UDO.
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14 december Persvoorstelling jaarprogramma 2020
en REETro-bier
Met de aanwezigheid van Els DALEMANS ( Het Laatste Nieuws ) en Jef
WIJCKMANS ( Gazet van Antwerpen ) werd deze persconferentie georganiseerd
in de drankencentrale van Aster-X te Waarloos.
Verder mochten wij burgemeester Jurgen CALLAERTS, leden van het
schepencollege, logo-ontwerper voor het jubileumjaar Guido LAENEN,
ontwerpers van het REETro-etiket Marc VAN AKELEYEN, Walter SMITS en
echtgenotes, bierbrouwer Marc KNOPS, sponsors en uiteraard het voltallige
bestuur van onze jarige harmonie.
Voorzitter André GIELIS was de spreker van dienst op deze persconferentie.
2020 wordt voor onze vereniging, de Koninklijke Harmonie St. Cecilia REET, een
waar feestjaar.
Opgericht in 1770 bestaat onze vereniging inderdaad 250 jaar, de oudste
harmonie van de Benelux, en dat moest inderdaad gevierd worden met een
eigen feest biertje REETro, een blond biertje met een alcoholgehalte van 6 %,
voor ons gebrouwen door de plaatselijke brouwerij VARENBROEK.
REETro betekent teruggrijpen naar, en bovendien zit ook hier weer een
verwijzing naar de naam van ons dorp.
Dit feestbier is te verkrijgen bij drankenhandel ASTER-X en in alle plaatselijke
horecazaken.
Niet alleen is dit biertje nieuw, maar er wordt nog heel het jaar door gevierd.
Traditiegetrouw vindt u ons terug op de dorpsfeesten eind juni dewelke gepaard
gaat met een tentoonstelling in de lokalen van de ROOT, wij voorzien ook een
optreden tijdens het buurtfeest op Tomorrowland (22/07/2020) een reeks
concerten in binnen- en buitenland, harmoniefeesten in de feesttent aan de
Begijnenbossen eind augustus, een zoektocht in de gemeente van 15/02/2020
tot 24/11/2020, deelnemingsformulieren hiervoor zijn te verkrijgen in de
plaatselijke horecazaken en krantenwinkel DE GRIFFEL. (nvdr zie
jaarprogramma in dit boekje).
Tot slot van deze persconferentie konden de aanwezigen alvast proeven van dit
heerlijk biertje.
F.R.
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Heeft u al een aandenken betreﬀende ons 250 jaar bestaan? Neen?

Koop deze geschenkverpakking met 5 ﬂesjes REETro bier en op het deksel foto’s
van alle muzikanten bij de start van ons jubileumjaar.
Door 20 € te storten op de bankrekening BE10 7512 0004 9204 bent u eigenaar
van dit aandenken. Mail ook naar voorzitter@sintceciliareet.be om dit
aandenken te reserveren en af te spreken waar dit pakket kan bezorgd worden.
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REETro
Ter gelegenheid van het 250 jarig bestaan van de Koninklijke Harmonie
Sint Cecilia Reet had het bestuur het idee om een biertje op de markt te
brengen. Dit bier werd gedoopt onder de naam “REETRO” en is
voorgesteld op de persconferentie van 14 december 2019.
“REETRO” werd gebrouwen door onze plaatselijke brouwer Marc Knops
van de Brouwerij Varenbroek. Het is een uniek blond bier, dry hopping en
hergist op de ﬂes . Er is speciaal gekozen om het alcoholgehalte zo laag
mogelijk (6% VOL) te houden om zodoende een zeer drinkbaar bier te
verkrijgen dat door iedereen kan gedronken worden.
Ook wordt dit lekkere biertje geschonken in een aangepast speciaal
ontworpen ”REETRO” glas.
Als mogelijk nuttig geschenk voor de feestdagen is er trouwens ook
gedacht aan een “geschenkverpakking” . Deze doos omvat 5 ﬂesjes
“REETRO” bier met aan de buitenzijde van de
verpakking een foto van onze muzikanten en
bestuursleden die op het ogenblik van de
lancering van dit bier aangesloten zijn bij
onze vereniging.
Onze “REETRO” zal te koop zijn op alle
feestelijkheden van de harmonie tijdens ons
feestjaar 2020, alsook in verschillende Reetse
horecazaken en de 3 winkels van Aster X.
Tevens kan je het bier ook aankopen
rechtstreeks bij onze harmonie en dit bij Willy
VERLINDEN Bert COSTERMANS en André
GIELIS. Geniet van deze heerlijk “REETRO”!
Laat het u smaken!. Schol!
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15-februari - jubileum ontvangst op het gemeentehuis
De start van het feestjaar naar aanleiding van het 250-jarig bestaan van onze
Koninklijke Harmonie Sint Cecilia werd in gang geblazen met een uitnodiging
door het gemeentebestuur op het gemeentehuis te REET.
Verzamelen werd er uiteraard in ons clublokaal van het Gildenhuis om daarna
met onze muzikanten, bestuur, leden, ereleden en sympathisanten, in optocht
richting gemeentehuis te marcheren.
De plaatselijke bevolking, die op straat hadden postgevat, konden voor het
eerst onze feestmars, Cecile CCL ( 250 ) , geschreven door onze dirigent Eric
BUYLE, in primeur aanhoren.
Aan het gemeentehuis werden wij opgewacht door burgemeester Jurgen
CALLAERTS, dewelke ons verzocht om plaats te nemen in de raadzaal van het
gemeentehuis. Deze was net groot genoeg om iedereen van een plaatsje te
voorzien.
Ingeleid werd er met een woordje van onze burgemeester die minister-president
Jan JAMBON verontschuldigde voor zijn laattijdige afzegging.
Verder was er Paul VAN MONTFORT, voorzitter van de Vlaamse
amateurmuziekorganisatie die vooral de besparingen in de cultuursector
betreurde.
Deze schonk onze vereniging toch een cheque van 250 €, bedoeld voor de
aankoop van muziekinstrumenten of toebehoren. Met een kwinkslag
vervolledigde hij dat dit een klassiek bedrag was waar geen 6 % BTW van
afgetrokken werd. Deze cheque werd aan onze voorzitter met de daarbij
horende gelukwensen overhandigd.
Door onze burgemeester werd ook nog een medaille van de Vlaamse
Gemeenschap overhandigd.
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Volgende spreker van dienst was onze voorzitter, die in zijn bedankingsspeech
vooral de hoge gemiddelde leeftijd van onze spelende leden, 54 jaar, ten gehore
bracht. Niettegenstaande de aanwezigheid van de plaatselijke
muziekacademies van REET en BOOM is het moeilijk vatbaar en te betreuren
dat wij, niettegenstaande de inzet van onze bestuursleden, niet meer jeugdige
muzikanten in onze harmonie mogen verwelkomen.
Uit handen van onze voorzitter werden burgemeester en schepenen alsook de
voorzitter van VLAMO bedacht met een REETro -geschenkpakket.
Andere sprekers waren nog cultuurschepen Wendy WECKHUYZEN en Aster
DEVRIEZE, dewelke ons in zijn mijmeringen het eenvoudig bestaan van REET
rond de jaren 1900 aan toonde. Tekst hiervan vindt u verder in dit boekje.
Tussen de speeches door en bij het verlaten van het gemeentehuis richting
Gildenhuis, mocht uiteraard de uitvoering van Cecile CCL niet ontbreken.
Onze dank aan het gemeentebestuur voor de hartelijke ontvangst en de
aangeboden receptie op het einde van deze viering waar dan ook ons REETrobier zeer gegeerd werd.
F.R.
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Coronavirus nekt aperitiefconcert
Woensdag 11 maart, algemene repetitie en, zoals steeds voor een optreden,
heerst er een zekere spanning tussen muzikanten en dirigent. Zijn de stukken
voldoende gekend, zijn er geen afwezigen door ziekte? De repetitie loopt al bij
al goed en voor we de laatste stress doorspoelen met een welverdiend pintje
aan de toog, halen we het podium leeg om de volgende dag de doeken op te
hangen en zo het podium aan te kleden voor ons lenteconcert. Zaterdag
zouden we de zaal klaar zetten met tafels en stoelen en ook nog versieringen
aanbrengen.
Alles was tot in de puntjes verzorgd door ons bestuur. Dirigent en muzikanten
waren er klaar voor. Zjoske, die vorig jaar haar debuut maakte als presentatrice,
kende haar teksten haast uit het hoofd en twijfelde enkel nog of ze nu een
kleedje of die hippe broek aan moest trekken. De kaartverkoop liep als een trein
en het gratis aperitief was bijna gekoeld.
Toch hing er een zekere spanning die avond. De berichten rond het coronavirus
werden steeds hardnekkiger. Er was net een mededeling van de overheid dat
evenementen met meer dan 1000 man niet meer mochten doorgaan. Aan de
toog waren grappen zoals: “Goed dat er in Reet niet zoveel volk in de zaal kan”
of “Dan laten we er maar 995 binnen, hé”, dan ook de manier om de vage onrust
weg te lachen.
Muzikanten, dirigent en bestuur waren tevreden en trokken ontspannen
huiswaarts.
Maar dan…donderdag. De berichten rond het coronavirus waren niet meer uit
de ether. Tijdens ieder nieuwsbericht werd de toestand meer onrustwekkend
tot het bericht dat het gemeentebestuur in samenspraak met het bestuur van
de harmonie de in mijn ogen wijze beslissing genomen had het concert af te
gelasten.
Spijtig, alles afzeggen drie dagen voor ons optreden doet wel pijn. Al die
repetities, al dat werk lijkt nu voor niets geweest en dat bij de start van wat een
echt feestjaar moet worden.
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Inderdaad, reeds 250 jaar bestaat onze vereniging. We herhalen dat dikwijls, ik
weet het, maar we zijn dan als muzikant en bestuur ook heel ﬁer om deel uit te
maken van de oudste harmonie van de Benelux. Onze dirigent Eric Buyle heeft
voor dit feestjaar een nieuwe mars geschreven. “Cecile CCL” zou als opener van
het concert oﬃcieel aan het grote publiek ten gehore worden gebracht. Maar
beste lezers, sympathisanten van de ouderdomsdeken onder de harmonies, wij
hebben nog één en ander in petto voor jullie tijdens ons feestjaar. Wie ons voor
deze gelegenheid gebrouwen biertje nog niet geproefd heeft, moet zich zeker
eens informeren waar ze die lekkere “REETro” kunnen ontdekken. Je komt er zo
van in de stemming dat je al onze volgende activiteiten zult willen bijwonen.
Doe mee aan de zoektocht, vind ons op de braderij en beluister ons optreden op
de burendag van Tomorrowland. Het volledige feestprogramma is te
raadplegen op de website van de harmonie en in dit boekje
En, beste muzikanten, al onze oefenuren zijn niet voor niets geweest, want een
aantal van de nummers brengen we zeker bij de volgende optredens dit jaar.
Blijven repeteren dus, het kan alleen nog maar beter gaan.
Mijn vrijgekomen zondagvoormiddag is weer opgevuld met het schrijven van dit
artikel. Hopelijk moet er nooit nog een verslag gemaakt worden van een
concert dat niet plaatsvond! Bedenk wel dat gezondheid het allerhoogste goed
is en dat muziek zal bestaan tot het einde der tijden. Bedankt allemaal voor
jullie inzet. En wanneer iedereen de richtlijnen volgde met betrekking tot het
coronavirus is die bij het lezen van dit schrijfsel hopelijk al lang verleden tijd en
klinken we met onze “REETRO” 250 maal.
Maria P.
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DIT PROGRAMMA IS ONDER VOORBEHOUD EN
AFHANKELIJK VAN WAT TOEGELATEN IS OF NIET

JAARPROGRAMMA JUBILEUMJAAR 2020
250 JAAR KONINKLIJKE HARMONIE
SINT - CECILIA REET

zaterdag 15 februari – 15 u
Ontvangst gemeentehuis
Optocht met feestmars “Cecile CCL”
zondag 15 maart – 11 u [GEANNULEERD]
Aperitiefconcert – Gildenhuis Reet
30 -31 mei/1 juni [GEANNULEERD - gaat door in 2021]
Concertreis naar Boppard a/d Rein – Duitsland
zaterdag –Zo 27 -28 juni [GEANNULEERD]
Braderij & tentoonstelling 250 jaar Harmonie ism
Heemkundige kring De Root
woensdag 22 juli [GEANNULEERD]
Optreden buurtfeest Tomorrowland, De Schorre Boom
28-29-30 augustus [GEANNULEERD]
Feestweekend in de tent Brooikensplein :
Vrijdag 28/8 Zangtus (org. VVV)
Zaterdag 29/08 Freddy Sunder Bigband
Zondag 30/08 11 u gebedsviering in de tent opgeluisterd door de
harmonie uit Roermond (NL)
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
ZOEKTOCHT langs de plaatselijke middenstand (15 februari tot 24 november).
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ZOEKTOCHT 250 JAAR HARMONIE REET

WIN 250 euro !
Wandel of ﬁets met gans het gezin en geniet van het mooie
dorp en de landschappen , DOE MEE !
Reglement zoektocht 250 jaar Harmonie Reet – 2020
1) De zoektocht loopt van 15 februari 2020 tot 24/11/2020
2) Iedereen kan gratis deelnemen. Deelnemingsformulieren te
bekomen in café Gildenhuis , café De Witpen , café Belle Vue en
dagbladhandel De Griﬀel.
3) Het logo van 250 jaar harmonie, met een uniek getal, staat voor
het uitstalraam van verschillende handelaars uit Reet. De
opsomming van de getallen naast de naam van de handelszaak
moet in totaal 250 zijn.
4) Schiftingsvraag : Hoeveel formulieren met het juiste totaalgetal
250, gerelateerd aan de juiste handelszaak, komen er tijdig binnen
?
5) Formulier binnen brengen in café Gildenhuis , Eikenstraat 13 -2840
Reet of café De Witpen of café Belle Vue of dagbladhandel De
Griﬀel vóór 25 /11/2020.
6) De winnaar ontvangt geschenkenbons voor totaal 250 € en dit in
cheques van 5 €, die hij kan opkopen bij de verschillende
deelnemende handelaars tot 30 juni 2021. Van de 2de tot en met
de
de 11 plaats, wijnpakket van 3 ﬂessen wijn geschonken door
AsterX
7) Indien meerdere winnaars wordt de prijzenpot verdeeld onder de
winnaars.
8) Er is slechts 1 formulier per persoon toegelaten.
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De KONINKLIJKE HARMONIE SINT CECILIA REET
http://www.sintceciliareet.be

nodigt u vriendelijk uit op haar

21ste

alingfestijn

ZONDAG 6 SEPTEMBER 2020
Van 11.30 u tot 18.30 u

GEEN VOORINSCHRIJVINGEN !

GILDENHUIS REET
Eikenstraat 13

DRUKKERIJ
03/888 58 47

PRINT

& BOTTLE

info@print-bottle.be

www.letterpress-antwerpen.be | www.foliedrukantwerpen.be | www.print-bottle.be

13

VU: A. Gielis, Dennenlaan 8 – 2840 Reet

Paling op Mariekerkse wijze
Vol au vent

14

Mijmeringen
bij het vroeger eenvoudige bestaan van Reetenaren
Twee straten die elkaar kruisen aan de kerk.
Daarachter ligt het kasteel met zijn hovingen en
daarachter de boerderijen, elk in een oase van stilte.
Dat was Reet, zowat rond de jaren 1900, een rustig
en sober boerendorp.
En toch was hier heel veel werk in toen twee
belangrijke brouwerijen, bij smeden en
ﬁetsfabrikanten. Er waren ook verschillende
schrijnwerkers, wagenmakers en
bouwondernemingen.
In de landbouw was er de winstgevende vlasteelt,
haver en grove groententeelt.
Kortom, hier was geen rijkdom maar zeker ook geen
armoede.
In de langste straat hadden wij zaal Pallieter van Warre De Belder, door de
Vlaamse oudstrijders de Vossen genoemd. Verderop de brouwerij van de
Meulder en de stijlvolle villa van Van Tichelen, daarna moederhuis.
Men legt een tramlijn aan voor de verbinding Antwerpen-Rumst-Mechelen
alsook een spoor voor de goederentrein Puurs-Boom-Antwerpen. Reet Statie
wordt geboren als kleine wijk, en wordt gekaderd tussen de autowegen BrusselAntwerpen.
Reet biedt ruimte voor de grote sociale woningschaarste in de
steenbakkerijstreek aan de Rupel.
Het dorpsleven gaat verder, maar de stedelingen schuiven dichterbij evenals de
kinderen van de steenbakkers gezinnen.
Tomorrowland dient zich vlakbij aan en dat is een wereldfenomeen, maar onze
harmonie mag er wel optreden op woensdag 22 juli e.k.
Reet zal nooit meer hetzelfde zijn. Boeiende kentering der tijden. Retro kijken
en
REETro-bier drinken op het rijk verleden en op de rijke toekomst. Proost !
Laat vaandels zwaaien, laat trommels slaan, laat alle bazuinen schallen ter ere
van 250 jaar Koninklijke Harmonie Sint Cecilia en op de volgende eeuw.
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REET mijn dorp:
Ik ben 87 jaar jong. Vanaf mijn bijna 3 jaar ben ik met mijn ouders naar het lieve
Reet op een grote boerderij in de Morenhoek komen wonen.
Mijn eerste belangrijk contact met Reet was de kleuterklas waar ik de eerste
maanden erg ongelukkig ben geweest. Ik verstond geen Reets en de Reetse
kinderen verstonden mijn moeders West-Vlaams dialect niet. Ik werd geplaagd
en getergd tot ik in de volle vloeiende Mandoerse beek geduwd werd.
Een toevallige voorbijrijdende ﬁetser heeft me uit het water geholpen en naar
huis gebracht.
De kleuterschool was spannend en streng, vooral bij zuster Weddelina, de
kwaaie zuster en ook zuster Amelia, waar we een lange brede sjaal hebben voor
moeten breien. Bij zuster Amelia mocht je niet babbelen en ze bedreigde ons
met een indrukwekkende tang om onze tong af te knippen. Veel kinderen en
ikzelf hebben daar grote angst voor gehad.
In 1939 werden wij ineens studenten in de grote jongens school bij juﬀrouw Van
Gorp. Twee jaar hebben wij bij haar les gekregen in het eerste en tweede
studiejaar.
Wij waren met 60 leerlingen en de juﬀrouw beheerste ons met oneindig veel
strafwerk.
Ook in datzelfde jaar hing de oorlog in de lucht en juﬀrouw Van Gorp sprak daar
veel over en gaf voorbeelden van 1914-1918. Zij is met ons gaan wandelen naar
Terhagen op het Eikerveld waar men kelders bouwde voor de kanonnen.
Ook zijn we gaan kijken naar een Duits jachtvliegtuig dat een noodlanding had
moeten maken bij Tuyteleers in de Predikherenbossen.
Juist voor de oorlog zijn we met alle scholen van Reet met veel vlaggetjes de
koning gaan toejuichen aan het Hof van Daman. Maar we moesten uren
vervelend wachten om uiteindelijk de koning zeer snel te zien voorbij rijden. Hij
stapte niet uit om de kinderen te begroeten en te luisteren naar een
huldegedicht. Het was een vermoeiende en vervelende dag geweest.
10 mei was het begin van de oorlog en de Duitse bezetting. Ik heb als 7-jarige
heel bewust het begin, de angstige sfeer en de vele vluchtelingen gezien en
aangevoeld.Ook de grote Engelse en Franse legermachten die door Reet
richting Albertkanaal reden. België wou aan het Albertkanaal immers de
Duitsers tegenhouden.
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Mijn vader raadde de vluchtelingen af om te vluchten. Maar zijn 6 kinderen, ik
was toen 7 jaar, en ons Mia 6 maanden, werden langs een zeer moeilijke rit naar
Zomergem gevoerd op de grote hoeve Schipdonk.
Nu in Reet is niets oorlog gevaarlijk gebeurd, maar wij hebben in Zomergem 3 à
4 dagen in grote angst in een sterke kelder voor het oorlogsgeweld moeten
schuilen.
In Reet is de oorlog rustig en veilig voorbij gegaan. Er was weinig les in de school
omdat er geen of slechte kolen waren en ook omdat de onderwijzers in het
begin in 1940-41 opgeëist werden om op de gemeente voor de
landbouwcoöperatie en de voedselvoorziening moesten organiseren.
Een speciaal en groot gebeuren was dat in 1942 de Coloradokevers massaal de
aardappelvelden kwamen kaalvreten. Reet was zowat de eerste gemeente waar
die plaag zich voordeed. Reet liep dus vol landbouwingenieurs en deskundigen
van de staat.
De vier oudste studiejaren van de school werden opgeëist om met de hand de
Coloradokevers te vangen bij boer Devrieze. Meester Schoeters werd zowat
aanzien als een deskundige en hij kwam in ieder studiejaar een les geven over
deze Coloradokever, om nadien over die gevreesde kever een opstel te
schrijven.
De gevaarlijkste tijd van de oorlog is 1944-1945 geweest. Eerst hadden wij de
bevrijding van Reet die met veel geluk en dankzij de inzet van Graaf Legrelle,
burgemeester Roelands en garde Van Santfoort nog veilig voorbij gegaan is.
( zie boekje dat Pastoor Eugène Costermans geschreven heeft )
De slechtste oorlogstijd voor Reet was de tijd van de V1- en V2 raketten in 19441945. Die raketten hebben veel schade aangericht aan gebouwen, maar er
vielen gelukkig geen doden.
In de lagere school ging alles geruisloos voorbij en wij werden door
onderpastoor Verstraelen en Kamiel Elst gevraagd om te zingen in de ElstVerstraelen-Jeugdbeweging.
En toen kwamen er de jeugdbeweging B.J.B. en K.A.J. Er werd maandelijks 3 x
vergaderd in gewone vergadering, in het bestuur en in het gewest.
Wij hadden een beroemd zangkoor dat provinciaal prachtige prijzen heeft
behaald. Wij speelden toneel met groot succes en ook organiseerden wij zomer-,
en sportfeesten en ruitertornooien.
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De B.J.B. heeft met steun van Leuven en de actieve proosten en goede leiders
aan echte volksopvoeding gedaan. Ikzelf heb in de B.J.B. plaatselijk en
gewestelijk veel voordrachten gegeven over landbouw, tuinbouw, bijenteelt,
legkippen, atoomenergie, Vlaamse Beweging, enz… Ik getuig hier dat de B.J.B.
mij de grootste nuttige opvoeding heeft geschonken.
Maar niet alleen de harmonie maar ook vele verenigingen waren groot in dit
kleine dorp. Om te beginnen was er elke 5 jaar de Brooikensstoet ter
herinnering van het ontstaan van Reet in 1309. Wij hebben de mooiste woonwijk
van België in de Kleine Landeigendom. Ieder jaar hebben we daar de enig
prachtige Lichtfeesten. Onze land- en tuinbouwers hebben wereldberoemde
melkveebedrijven en glastuinbouwbedrijven gesticht.
De Pastorale is een beroemd tweesterrenrestaurant waar Bart De Pooter zijn
grote kookkunst bewijst.
De Landelijke Gilden bestaat ononderbroken 125 jaar.
De grootste K.L.J.-jeugdbeweging van Vlaanderen bestaat 90 jaar. Hun wimpelen vendelgroepen hebben al verscheidene keren het Landjuweel gewonnen.
Het Davidsfonds is ook al 90 jaar actief met cultuur.
Bovendien is hier ook een voorbeeldige actieve scoutsgroep aanwezig.
In de Kleine Paepedaelen hebben veel jonge mensen een sociale woonwijk doen
ontstaan.
Maar! mAAR! Ook het teken van de tijd heeft in Reet zijn gevolgen. Ons mooi en
groot Magniﬁcatkoor dat 67 jaar bestaat heeft zijn laatste jaar ingezet.
Jos en Eddy Gielis waren er de bekwame dirigenten van.
Sinds 1977 hebben wij onze jaarlijkse dorpsfeesten die een grote uitstraling
hebben in onze streek.
Reet S.K., onze voetbalvereniging werd al voor 1918 opgericht. Haar grote
verdienste is dat zij 19 jeugdploegen huisvest en zodoende als jeugdvereniging
aan positieve opvoeding werkt.
Ook in de ontvoogdingsstrijd van de arbeidersbeweging was ons landelijk dorp
pionier bij het vestigen van vakbond, ziekenkas, spaarbank, turnkring en arbeid
toneel.
Dokter Wuyts en Wannes van Meirhaeghe waren de bijzonder idealistische
leiders.
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Kortom, wij hebben door dit alles een rustige, landelijke, groene en
vriendelijke gemeente REET geschapen.
Veel hebben wij te danken aan de veteranen van K.L.J.en S.K.Reet, alsook aan
Jef Wijckmans. Zij hebben de sfeer van het oude Reet behouden en aangepast
aan het nieuwe Reet.

Aster Devrieze
Ondervoorzitter van onze Harmonie
Stichter met Suzanne Gillis van tuin- en doe-het-zelf center DEVRIEZE-ASTERIX
Ereburger Reet-Rumst-Terhagen

DIT PROGRAMMA IS ONDER VOORBEHOUD EN
AFHANKELIJK VAN WAT TOEGELATEN IS OF NIET

AGENDA 2021
zondag 21 maart 2021
Aperitiefconcert
22-24 mei 2021
Concertreis Boppard
(Uitgestelde Harmoniefeesten : data ???
zondag 5 september 2021
Palingfestijn :
12 september 2021
Brooikensdag
Zaterdag 23 oktober 2021 :
najaarsconcert met ?

19

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
30ste jaargang
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