juni 2021

Woordje van de voorzitter
Juni is de maand dat wij met een muziek-echo komen en dit is dit jaar niet anders ook al is dit een
jaar anders dan vorige jaren. COVID-19 heeft weer eens bewezen hoe kwetsbaar wij zijn. Alles op
de ganse wereld ziet er anders uit. We mogen nog amper iets doen of er zijn regels waarmee men
rekening moet houden. Dit heeft uiteraard ook zijn weerslag op het verenigingsleven. Dit jaar is tot
hier toe het sociale leven, zeg maar het verenigingsleven, herleid tot bijna nul.
Wat de muziekmaatschappijen betreft worden deze beschouwd als super verspreiders van het
virus doordat tijdens het spelen vele besmettingdeeltjes de wereld worden ingestuurd.
Dit heeft voor gevolg dat we momenteel bijna een jaar en een half zonder optredens en repetities
zijn. Het wordt hoog tijd dat wij terug samen muziek kunnen gaan maken. De instrumenten liggen
werkloos in hun kast. Hopelijk kunnen die vlug van onder het stof worden gehaald om nu terug
kunnen gebruikt te worden waarvoor zij gemaakt zijn.
Het is voor ons, het bestuur, ook niet gemakkelijk geweest om deze werkloze periode te
overbruggen. Regels van de overheid werden de wereld ingestuurd om een paar dagen later te
worden gewijzigd. Overlegcomités werden georganiseerd en met mondjesmaat werden regels
versoepeld of verstrengd. Op de duur wist men niet meer wat wel kan en wat niet. Resultaat, men
kon of mocht niets organiseren.
Momenteel zijn alle cijfers die men in het oog moet houden om al dan niet versoepelingen toe te
staan, op de goede weg. Hopelijk brengt dit nu perspectief voor onze harmonie. Van zodra het mag
zullen wij onmiddellijk terug repetities organiseren en dit uiteraard volledig corona-proof.
Ik wil toch speciaal alle muzikanten bedanken voor het geduld dat zij hebben opgebracht om terug
een nieuwe veilige start te kunnen garanderen om terug te kunnen musiceren.
Verder in dit boekje staan de nog resterende data voor dit jaar. Wij hopen dat wij deze kunnen
organiseren zodat 2021 toch nog iets betekent voor onze muzikanten en haar sympathisanten.
Mogen wij dan ook rekenen op onze leden om door jullie aanwezigheid op onze organisaties onze
harmonie aan te moedigen om verder te werken.
Raadpleeg regelmatig onze website www.sintceciliareet.be voor de laatste stand van zaken in
verband met onze activiteiten.
Voor zij die in verlof gaan, profiteer ervan en zorg ervoor dat je batterijen genoeg opgeladen
worden.
Veel leesplezier en tot op één van onze activiteiten.
André GIELIS
Voorzitter.

Het leven van een harmonie in tijden van CORONA
Omwille van het feit dat er niets of weinig is geweten over het reilen en zeilen
van onze harmonie tijdens de oorlogen van 1914 – 1918 en 1940 – 1945, alsook
tijdens de vorige pandemie,namelijk de Spaanse griep wil ik de volgende tekst
even uitschrijven voor het nageslacht.
In 2020 bestaat de Koninklijke Harmonie Sint Cecilia Reet 250 jaar. Dit is dan de
oudste harmonie van het land, ja zelfs van de Benelux. Dit werd ook zo
bevestigd door het overkoepelend orgaan VLAMO - Vlaanderen.
Een heel feestprogramma werd op poten gezet om dit gebeuren te vieren. Het
jubeljaar werd feestelijk ingezet op 15 februari 2020 met een officiële ontvangst
op het gemeentehuis door burgemeester Jurgen Callaerts en het voltallige
schepencollege. Voor deze gelegenheid had dirigent Erik Buyle een speciale
feestmars geschreven, “CECILE CCL “, die daar tevens ook werd gespeeld door
de 45 muzikanten van onze harmonie. Ook was een afgevaardigde van Vlamo
aanwezig die dit feest met een aangepast woordje kon bevestigen.
We hadden ook voor die gelegenheid een speciaal feestbier met de naam
“REETro” laten brouwen in de plaatselijke Reetse brouwerij Varenbroek. Dit bier
werd dan ook zeer gesmaakt op de receptie die het gemeentebestuur ons
aanbood na de officiële toespraken. Ook kon men dit eenmalig gebrouwen
blonde bier verkrijgen in vele horecazaken in de omgeving.
En toen …, toen kwam COVID-19 stokken in de wielen steken. Deze pandemie
legde het ganse land, heel Europa en ja zelfs heel de wereld plat. Wat men dacht
op enkele maanden opgelost te krijgen is momenteel nu (juni 2021) nog niet
volledig onder controle. Er breken nog steeds nieuwe varianten uit. Er werd met
man en macht naar een (aan)gepast vaccin gezocht en eind 2020 begon men de
ganse wereldbevolking te vaccineren.
Vanaf 15 mei 2020 was er hier een “Lock down” en lag het ganse
verenigingsleven stil. Ook de scholen werden gesloten omdat dit besmettelijke
virus zich razendsnel verspreidde. Iedereen die buiten kwam moest een
mondmasker dragen, handen ontsmetten, afstand houden enz….
De ganse bevolking werd aan strenge hygiënische maatregelen onderworpen
om deze pandemie in te dijken.
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Na het verlof op 19 augustus 2020 werd er terug opgestart met repeteren onder
strenge voorschriften zoals o.a. handen ontsmetten, bij het binnenkomen,
mondmasker dragen als men zich verplaatste, de muzikanten moesten 2 meter
uit elkaar zitten en er werd een avondklok (nachtklok) ingevoerd.
Dit was echter maar voor even want vanaf 15 oktober 2020 sloeg het noodlot
opnieuw toe en de dagelijkse besmettingen en ziekenhuisopnames per dag
werd zo enorm dat de regering opnieuw besliste om alles terug plat te leggen.
Geen verenigingsleven meer, geen sportwedstrijden, horeca gesloten en
thuiswerk verplicht voor wie het mogelijk was. Ook de scholen opnieuw volledig
of deels gesloten.
Het verder voorziene feestprogramma van 2020 werd volledig geannuleerd
zoals: aperitiefconcert in maart, onze concertreis naar Boppard aan de Rijn,
Harmoniefeesten op het Brooikensplein,
Palingfestijn, najaarsconcert in oktober en jaarfeest eind november. Ook het
aperitiefconcert van maart 2021 kon niet doorgaan.
Op 9 juni 2021 (de tijd van de uitgave van dit boekje) werd terug de toelating
gegeven door de regering om met max. 50 muzikanten te musiceren en de
repetities konden opnieuw aanvangen. Hier moest ook nog rekening gehouden
worden met een avondklok en sluitingsuren van de horeca.
De verdere modaliteiten en voorwaarden waaronder deze repetities moeten en
kunnen plaats vinden is momenteel nog niet volledig bekend. Dit zal afhangen
van het aantal vaccinaties en de ziekenhuisbezetting van het moment.
We hopen dat de pandemie onder controle blijft en steeds afneemt en dat we
dit jaar 2021 toch nog min of meer een uitgesteld feestjaar kunnen verderzetten
met in september een palingfestijn, in oktober een concert met gastvedette
zanger UDO en ons jaarfeest in november. We blijven positief !!!, en hopen op
weer normale tijden …

Willy Verlinden
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Muzikale woordzoeker (1)
De woorden zitten horizontaal, verticaal, en diagonaal in alle richtingen, van
boven naar onder, van onder naar boven, in de puzzel verborgen. De letters in
het raster kunnen elkaar overlappen en mogen / kunnen meerdere keren
gebruikt worden.
De overige letters vormen de oplossing met als thema: muziek.
De te zoeken woorden:
ACCELERANDO / ADAGIO / ALLEGRO / AMOROSO / ANDANTE / CODA /
CRESCENDO / DECRESCENDO / FORTE / FORTISSIMO /LEGATO / MAESTOSO
/ PIANISSIMO / PIZZICATO / RITENUTO / SFORZANDO / TACET / UNISONO /
VIVACE
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Wel en wee...
Niet totaal onverwacht, toch ontdaan vernamen we het overlijden van Guido Cools. (° 1607-1953 / † 2-02-2021)
Hij was onze vereniging steeds zeer genegen door zijn jarenlange ere-lidmaatschap,maar
zeker ook voor zijn mooie, grote 'fruitkorven' die hij schonk voor onze tombola's.
Als leeftijdsgenoot kende ik hem reeds van in de lagere school als 'slim manneke'.
Maar ook als mede-leidinggevende bij de toenmalige J.J.- K.L.J, en later ook als K.L.J.hoofdleider werd hij uitermate gewaardeerd. Ook was hij een geliefd 'Rikrakker'.
Velen zullen hem zeker kennen als uitbater van zijn fruit & groentewinkel 'De Hoeve' in
de Molenstraat, die hij met veel passie uitbaatte.
Tot die smerige ziekte hem verplichtte om te stoppen…
Mooie, terechte afscheidswoorden op het overlijdensbericht en gedenkprentje:
'De stilte bij je heengaan is groot, maar in ons hart blijf je verder leven'
“Wij zijn je dankbaar om dat schoon, eenvoudig en toch zo grootmoedig leven.
Je vergat jezelf om alleen aan anderen te denken Wij vergeten je nooit.”
Langs deze weg willen wij, de Kon. Harmonie St. Cecilia Reet, Eveline, kinderen en
kleinkinderen ons Christelijke medeleven betuigen bij het overlijden van Guido.
Wees getroost door de vele mooie herinneringen die je zult bewaren en koesteren.
Een rouwtelegram werd verstuurd.
Vanwege een jeugdvriend,
Bert Costermans.
secretaris@sintceciliareet.be
We melden het overlijden van Betty Jervis (° 27 juni 1945 / † 16 april 2021),
echtgenote van onze muzikant, sax-tenor, Jan Fierens.
Langs deze weg willen wij ons medeleven betuigen bij het overlijden van Betty.
Het kwam ook bij ons zo onverwacht.
We zullen haar blijven herinneren als een vriendelijke, lieve, mooie 'madam'. Altijd goed
gezind. Altijd aanwezig op onze uitvoeringen, jaarfeesten, concertreizen,…
Veel sterkte in deze zware periode Jan. Je zal zeker troost vinden bij je kinderen en
kleinkinderen.
Jan, weet dat je steeds van harte welkom bent in de muzikale groep van de Harmonie en
'Reetse Concertband'. Hopelijk tot vlug.
Bert Costermans,
secretaris@sintceciliareet.be
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Lidkaarten 2021
IN DIT BOEKJE IS UW LIDKAART VOOR 2021 TE VINDEN.
BEDANKT DAT U ONZE HARMONIE STEUNT DOOR UW
LIDGELD TE BETALEN.
WANNEER DEZE LIDKAART NIET IS BIJGESLOTEN WIL DIT
ZEGGEN DAT UW LIDGELD VOOR 2021 NOG OPEN STAAT.
DIT IS ZEKER EEN VERGETELHEID DANK ZIJ COVID-19.
U KAN UW LIDGELD NOG BETALEN OP REKENING
Be10 7512 0004 9204
MET VERMELDING “LIDGELD 2021”
ALVAST BEDANKT VOOR JULLIE STEUN.

LIDKAART
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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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AGENDA 2021
Wegens covid-19 kunnen we nu nog niet zeggen
wat op welke manier mag/kan doorgaan.
1.

Braderij eind juni 2021

Moet nog bekeken worden wat er gaat georganiseerd worden door de
dorpsraad van onze gemeente.
2.

Palingfestijn op zondag 5 september 2021

Zal bekeken worden op welke manier wij dit jaar zullen organiseren.
Gaat zeker door ofwel met afhaal, thuisbezorging of in zaal zoals andere jaren.
Info volgt van zodra wij meer weten. Hou zeker onze website,
www.sintceciliareet.be in het oog.
3.

Plattelandsmarkt op zondag 12 september 2021 op het Brooikensplein.

Onze harmonie zal hierop aanwezig zijn.
4.

Najaarsconcert met UDO op zaterdag 23 oktober 2021.

Modaliteiten moeten nog afgewacht worden.
5.

Jaarfeest 20 en 21 november 2021

Hier verwachten wij weinig problemen rond.
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ACTIVITEITEN 2022.
Data voor ons werkjaar 2022.
Deze data zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen
indien dit nodig is.
Raadpleeg onze website voor het laatste nieuws aangaande
deze activiteiten. www.sintceciliareet.be
1.
APERITIEFCONCERT
Zondag 20 maart 2022 om 11 uur
2.
CONCERTREIS NAAR BOPPARD A/D RIJN
Zaterdag 4 juni 2022 tot en met maandag 6 juni 2022
3.
PALINGFESTIJN
Zondag 4 september 2022
4.
NAJAARSCONCERT
Zaterdag 22 oktober 2022 om 20 uur
5.
JAARFEEST WEEKEND
19 en 20 november 2022
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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
31ste jaargang
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