december 2021

Woordje van de voorzitter
Het jaar loopt op zijn einde en dat betekent dat ik jullie allemaal mijn beste
wensen voor 2022 wil over maken. Mag 2022 een jaar zijn van terug normaal
leven en dan vooral terug een verenigingsleven zoals het hoort. Een goede
gezondheid voor de ganse familie en ook voor diegene die u lief zijn.
2021 was meer een kwakkeljaar voor onze activiteiten van welles nietes zodat er
bepaalde organisaties niet konden doorgaan of niet zoals het moest doorgaan in
normale tijden.
Ik ben van mening dat wij als vereniging er alles aan gedaan hebben om onze
organisaties covid-safe te organiseren en te laten doorgaan.
Ons jaarfeest dat in het teken stond van ons 250 jarig bestaan, ondertussen 251
jaar, is ook afgelast moeten worden en dit om de gezondheid en de veiligheid van
onze leden zoveel mogelijk te kunnen garanderen. Wanneer het virus ook in onze
harmonie circuleert was dit de enige juiste beslissing. Maar uitgesteld is niet
verloren.
Wat nu de toekomst betreft is het zo dat we geen glazen bol hebben. Als
iedereen van de bevolking doet wat van hen gevraagd wordt, zal alles voor
mekaar komen en kunnen wij op een normale manier verder werken.
Wij als harmonie zullen de regels volgen die vooropgesteld worden door de
“experts – politiekers”. Dus wij gaan de voorbereidingen van al onze activiteiten
opstarten. Achteraan in dit boekje zal u de kalender vinden voor 2022.
Ik wil iedereen, muzikanten en bestuur, bedanken voor hun inzet voor onze
vereniging want niets komt vanzelf!
Aan alle steunende leden van onze harmonie bedankt dat u uw lidgeld voor 2022
zal vernieuwen, want dit is ook belangrijk voor de werking van onze concertband.
Ieder jaar zeg ik dat koken geld kost en dat is nog waar ook. Een brief betreffende
uw lidgeld vindt u in dit boekje.
Eén tip wil ik alvast nog meegeven en dat is, hou de datum – 22 oktober 2022 van ons eindejaarsconcert in het oog want in 2021 was de zaal vlug uitverkocht.
Op onze website ga je tijdig de nodige info vinden.
En nu nog veel leesplezier en tot op één van onze volgende activiteiten. Echt, ge
moet eens afkomen.
André GIELIS
Voorzitter.

Wel en wee
We vernamen het overlijden van Dr. Willy Bleys op 31 mei 2021. Hij werd net
geen 86 jaar.
Jarenlang konden we rekenen op zijn financiële steun als erelid van onze
vereniging.
Maar vele dorpsgenoten, waaronder ook een groot aantal muzikanten en leden,
kenden hem als een zeer bekwaam, zorgzaam en correcte huisarts met het
“hart” op de juiste plaats, én met een duidelijke, directe diagnose op de tong.
“Bijzondere mensen sterven niet, ze gaan wel, maar blijven altijd”
Ons Christelijk medeleven gaat uit naar echtgenote Monique, kinderen en
kleinkinderen.
Een rouwtelegram werd verstuurd.
Bert Costermans,
secretaris@sintceciliareet.be

Oplossing Woordpuzzel juni
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Jaarverslag 2020-2021
In dit boekje kan je steeds de uitgebreide verslagen lezen van de voorbije
activiteiten. Op onze website staat ook alles mooi in kleur!
Hier een beknopt verslag:
Over het werkjaar 2020 hebben we, spijtig genoeg, bijna niets te zeggen.
Het eerste agendapunt, de ontvangst op het gemeentehuis op zaterdag 15
februari, was meteen ook het laatste, want na de generale repetitie van 11 maart
moesten we “in ons kot” blijven… Dan maar naar 2021.
Maar, ook na 10 maanden, nog geen beweging aan de pupiters. Voor hun geduld
verdienden de muzikanten wel een presentje. Bestuursleden brachten bij hen
thuis 'n doosje pralines met “Dank U” of “Bedankt voor uw geduld”.
En of het geapprecieerd werd. We werden bij iedereen zeer hartelijk ontvangen.
Maar, binnengaan was er spijtig genoeg niet bij. Met klem verboden door onze
voorzitter!
Mochten we niet musiceren, dan gingen we wel samen een gezellige wandeling
maken met aansluitend een BBQ op zondag 27 juni. Er waren toch geen
dorpsfeesten…
Begin juli kwam dan eindelijk, na 15 maanden en 2 voorgaande pogingen, het
bericht dat er terug repetities mochten doorgaan, wel met de nodige strikte
regels.
Op 5 september ging ons 21e Palingfestijn door. Ook met strikte voorwaarden,
dus enkel afhaal en/of levering in groot-Rumst. Toch werd het een groot succes
dat ons doet nadenken naar 2022 toe.
En dan in rechte lijn naar ons concert met Udo op zaterdag 23 oktober. Iedereen
zeer tevreden (zie verslag verder in dit boekje)!
Nog enkele cijfers:
- Dank aan de 88 ereleden voor hun jaarlijkse financiële bijdrage.
- We beschikken over 42 spelende leden die spijtig genoeg maar 15 repetities
konden meemaken.
Dat de gemiddelde leeftijd op dit moment 53 jaar is, zal wel niemand verbazen,
doch er moet wel aan verjonging gedaan worden. Er zullen in de nabije toekomst
zeker vaste waarden afhaken.
- De 9 bestuursleden vergaderden 10 keer, waarvan er 4 niet fysiek waren. Ook
hier is verruiming én verjonging dringend nodig. Met 66 jaar als gemiddelde
leeftijd zullen ook hier vaste waarden stoppen. Zeker stof tot nadenken…
Bert Costermans, secretaris@sintceciliareet.be

3

Ontvangst gemeentehuis
Na de speech van (o.a.)
voorzitter André Gielis bracht de
harmonie het door onze dirigent
Erik Buyle gecomponeerde
„Cecile CCL“. Meteen zat het
programma van het
jubileumjaar er op (al wisten we
dat toen nog niet).
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Wandeling met BBQ
Corona had ons lang genoeg aan de ketting gelegd. Het werd hoog tijd om iets te
organiseren met onze muzikanten en partners.
In het bestuur werd gedacht aan een wandeling, gevolgd door een etentje.
Wij moesten wel rekening houden met de corona-maatregelen die op dat
ogenblik van kracht waren. Een wandeling gevolgd door een BBQ was mogelijk
en dat werd het dan ook.
Er waren 52 inschrijvingen voor dit gebeuren wat een bewijs was dat er behoefte
was om samen te zijn, buiten de repetities die ondertussen wel terug waren
opgestart.
Van de wandeling, uitgestippeld door Willy, door ons prachtig dorp en onder een
stralende zon, werd genoten door alle deelnemers.
Vlug werden er plaatsjes ontdekt die voor velen van ons nieuw of minder gekend
waren.
Zo werd er door de dreef van het Laarkasteel, met toelating van Graaf LEGRELLE,
gewandeld om dan langs de Beekvelden naar onze tussenstop Casa Cavalli,
paardenpension en fokkerij in de Kneukelputlei, te wandelen. Daar genoten wij
van een lekkere REETro of iets anders.
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Wij vervolgden onze wandeling richting Borzestraat om langs het Wilgenveld
terug ons einddoel, het Gildenhuis, te bereiken.
De laatste wandelaars waren nog maar pas binnen en de hemelsluizen gingen
open.
Iedereen (?) is droog gebleven dankzij de juiste timing.
In de zaal, op veilige corona-afstand van elkaar, stonden de tafels gedekt om van
de lekkere BBQ te genieten. Traiteur Steven had gezorgd voor het lekkere vlees
en de lekkere verse groenten.
Dat er van genoten werd bewijst dat er verschillende leden tweemaal zijn gaan
aanschuiven om hun honger te overwinnen. Daarna werd er traditioneel nog
een pintje gedronken en nagepraat over de voorbije dag.
Enkele leden hebben daarna in het café van het Gildenhuis de voetbalmatch van
de Rode Duivels in het teken van het EK gaan bekijken.
We mogen terugblikken op een geslaagde dag die zichtbaar deugd heeft gedaan
om mekaar nog eens te ontmoeten en dit zonder muziek.
Wij kijken er allemaal naar uit om in de toekomst ongestoord te kunnen
organiseren zoals voor de corona.
Alle deelnemers bedankt, en vooral Willy bedankt voor de organisatie.
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Plattelandsmarkt
Op zondag 12 september 2021 organiseerde de gemeente in samenwerking met
de dorpsraad de Plattelandsmarkt die dit jaar doorging in de deelgemeente Reet.
Het doel van deze plattelandsmarkt is onder andere streekproducten te tonen
aan het publiek en ook te verkopen. Wij, de harmonie, dachten dat wij hier niet
mochten ontbreken met ons jubileumbier REETro dat gebrouwen werd ter
gelegenheid van ons 250 jarig bestaan in 2020.
De verkoop op deze markt van dit lekkere bier liep op wieltjes zodat wij het einde
van de markt niet hebben gehaald. Alles verkocht wat voorzien was. De
bestuursleden hebben gedurende deze dag onze stand bemand waarvoor
uiteraard dank u wel.
Deze markt kon ook rekenen op een optreden van de jubilerende harmonie wat
de sfeer zeker ten goede kwam. Een mooie groep muzikanten, met de vlag
voorop, vertrok vanuit ons lokaal Gildenhuis richting Brooikensplein om de
aandacht van de bevolking te trekken dat er iets te doen was. En met succes,
want de markt, dat zowat de eerste organisatie was na (?) corona, trok heel veel
volk. Het deed blijkbaar deugd bij de bevolking dat men terug een beetje
normaal mocht doen en een hapje en drankje kon nuttigen met vrienden en
familie. Voor onze muzikanten was het ook terug muziek maken voor de mensen
wat ook lang op zich heeft laten wachten. Iedereen was uiteraard tevreden.
AG
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Palingfestijn
Ieder jaar, op de eerste zondag van september, met uitzondering van het covidjaar 2020, organiseert onze harmonie haar palingfestijn in zaal Gildenhuis. Dit
jaar was het de 21ste uitgave.
Aangezien er nog verschillende regels moesten gevolgd worden konden wij niet
organiseren zoals wij gewoon zijn, namelijk met paling en vol-au-vent te eten in
de zaal zelf, bij een lekker aperitiefje, voorgerecht, wijntje en nagerecht. Daarom
heeft het bestuur de koppen bij mekaar gestoken om te kijken op welke manier
het wel zou kunnen. Een jaar (2020) zonder paling was genoeg geweest en kon
dus niet meer. Rekening houdend met de opgelegde regels leek de beste
oplossing om afhaling te organiseren en bestellingen op voorhand door
te geven via computer of telefonisch. Een beetje afwachtend wat de reactie van
het publiek zou zijn, het was de eerste maal dat wij zoiets op die manier
organiseerden, viel dit heel goed mee. Niemand had zulk een groot succes
durven voorspellen. Wij hebben mensen bereikt die voor de eerste keer paling
en vol-au-vent hebben besteld om onze harmonie te steunen.
Voor de organisatie van dit gebeuren was het eenvoudiger. Daar wij vroeger een
30-tal mensen nodig hadden om de ganse dag door te komen, volstonden nu een
tiental personen om iedereen tijdig aan zijn bestelling te helpen.
Wij mogen dus terugblikken op een geslaagd palingfestijn en het grote succes
hiervan.
Op welke manier in de toekomst ons palingfestijn er zal uitzien gaan we bekijken.
U wordt zeker tijdig ingelicht.
Iedereen die ons gesteund heeft, dank u wel en iedereen die ons in de toekomst
gaat steunen uiteraard ook een dank u wel.
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NAJAARSCONCERT MET GASTVEDETTE “UDO”
Oef! Na anderhalf jaar mogen we terug fysiek samenkomen en verenigen, mits
een aantal intussen ingeburgerde corona-regels. Het culturele verenigingsleven
lag sinds maart 2020 zo goed als stil.
Eindelijk weer muziek mogen maken voor publiek! Wat een opluchting na die
verdomde corona-periode.
Hoe zouden de mensen reageren? Durven ze terug buiten komen? enz… dit
waren o.a. de vragen die we ons stelden tijdens de voorbereiding van ons
concert. Maar, … tot onze grote verbazing was de honger om terug buiten te
komen blijkbaar heel groot.
Van een voltreffer gesproken, … eentje om “U “ tegen te zeggen.
Voor een uitverkochte zaal ( 230 pers) mochten we na meer dan 1 ½ jaar
eindelijk nog is op een podium en dit met 44 muzikanten! Dat deed deugd om na
al die tijd nog is voor een overvolle zaal met applaus te mogen spelen.
Na het welkomstwoord van onze voorzitter kwam onze presentator Gert van
Boxel (VRT nieuwslezer) ten tonele om de nummers professioneel aan elkaar te
praten.
Het orkest speelde het eerste deel op een sublieme manier onder de leiding van
onze dirigent Erik Buyle.

Geweldig trio: UDO, André Gielis en Erik Buyle (van links naar rechts)
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Tijdens de pauze hoorde ik van de toeschouwers zeggen: “Amai, wat is dat? Het
is nu al enkele jaren geleden dat ik ben komen luisteren en ik zit hier met mijn
mond open van verbazing. Wat ik nu hoor en zie. “Proficiat!” Waarop ik
antwoordde : “Hou u maar vast voor het tweede deel met zanger UDO“
En inderdaad, vanaf het eerste moment , het eerste akkoord had het orkest en
UDO de ganse zaal mee en dit tot de laatste noot van het ganse concert. Een
voltreffer van formaat.
Proficiat aan de dirigent en al de muzikanten. Ik heb nadien niets anders dat
positieve reacties gekregen.
Enkele voorbeelden: “Jullie beseffen niet wat jullie verwezenlijkt hebben.” “Dat
doet niemand in de verre omgeving na, jullie zijn uniek.“ “Ik wist niet dat dit in
Reet bestond en kon gebeuren.“, enz…
Dus, hieruit besluit ik dat we
goed bezig zijn.
De toeschouwers en wijzelf
kunnen terugblikken op een
zeer geslaagde avond.
De dirigent content, UDO
content, de muzikanten
content, de toeschouwers
content, iedereen content!
Op naar onze volgende
activiteit!
Hopelijk komt het vreselijke
virus geen parten meer
spelen in het verdere
muzikaal verloop van onze
vereniging en kunnen we in
2022 al onze activiteiten
normaal organiseren zoals
voorzien.
VW
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AGENDA 2022
Wegens covid-19 kunnen we nu nog niet zeggen
wat op welke manier mag/kan doorgaan.
Zondag 20 maart :
11.00 u aperitiefconcert
Zaterdag 4 juni tot maandag 6 juni :
concertreis Boppard (Duitsland)
Zondag 4 september :
palingfestijn
Zondag 18 september :
Brooikensdag Reet => concert – namiddag
Zaterdag 22 oktober :
najaarsconcert mét vedette …(?)
Zaterdag 19 november :
jaarfeest 18.00 u
Zondag 20 november :
vervolg jaarfeest met optocht in het dorp

Noteer deze dagen alvast in uw agenda en tot dan!

www.sintceciliareet.be
fb.com/SintCeciliaReet
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Afsluiter
Voor de laatste updates kijk geregeld op:

www.sintceciliareet.be
Opmerkingen of suggesties?

info@sintceciliareet.be
fb.com/SintCeciliaReet
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
32ste jaargang
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