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Woordje van de voorzitter
De corona-pandemie lijkt zich momenteel wat terug te trekken zodat een 

normaal verenigingsleven weer realiteit kan worden. Toch moeten we 

voorzichtig blijven voor onszelf, voor onze familie en onze vriendenkring.

De tweede helft van 2022 zullen we zeker niet met onze vingers zitten te draaien 

en belooft heftig te worden met als hoogtepunt onze driedaagse reis naar 

Boppard aan de Rijn in Duitsland. Hier zullen we twee concerten ten beste 

geven en dit op de Sinksenfeesten aldaar. Een verslag van deze reis vindt u 

verder in dit boekje.

 Op 18 september heeft de vijfjaarlijkse Brooikensdag plaats waaraan onze 

harmonie zijn volledige medewerking zal verlenen en dit gedurende zowel de 

week voor de Brooikensdag als op de Brooikensdag zelf. Een cd van het nieuwe 

Reetse lied “In Mijn Reet” werd opgenomen in samenwerking met Walter 

Janssens (tekstschrijver en solozang) en het Koretakoor. De muziek werd 

geschreven door onze dirigent Erik Buylle.

Op 22 oktober 2022  hebben we ons eindejaarsconcert met als gastvedette 

Geena Lisa hetgeen weer een knaller zal worden. De vaste toehoorders van 

onze concerten weten dat de kwaliteit van onze optredens zeer hoog is en dat 

dank zij de keuze van de gastoptredens en de intense voorbereiding van onze 

muzikanten. Hou onze website in het oog voor verdere info. Ik kan alvast 

mededelen dat de verkoop van de genummerde kaarten start op donderdag 8 

september 2022.

Op zondag 4 september 2022 hebben we ons jaarlijks palingfestijn, d.w.z. dat 

we ook dit jaar, wegens het grote succes van vorig jaar, het enkel op afhalen 

zullen houden. Wij gaan ook eigen bereide desserten aan de keuzes toevoegen.

Voor al deze activiteiten kan je de juiste info ten gepaste tijde op onze website 

raadplegen.

Er werd dit jaar ook een nieuwsbrief in het leven geroepen zodat wij iedereen 

die het wenst – lid of geen lid – tijdig de nodige info per mail kan ontvangen. 

Hiervoor hebben wij natuurlijk uw e-mailadres nodig dat u kan versturen naar 

voorzitter@sintceciliareet.be.

Nog veel leesgenot en tot op één van onze activiteiten.

André GIELIS

Voorzitter.

mailto:voorzitter@sintceciliareet.be
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Zoals je kan zien op de foto waren wij ook aanwezig met een stand.
De plaats die ons toegewezen werd was spijtig niet 'top'. In de zijbeuk van de 
voormalige kerk op amper 2m². Onze directe buren waren onze muzikale 
vrienden uit Terhagen en Rumst. Ook zij betreurden de gekregen kleine 
plaatsen.
Maar goed... Om 13u. begonnen we met de opstelling. Onze focus lag bij de
najaarsconcerten met affiches van gastoptredens over de laatste 25-jaar.
We deelden flyers uit met meer uitleg over onze vereniging. Hopelijk met 
succes.    Natuurlijk maakten we ook reclame voor ons volgend concert met 
Geena Lisa. 
Regelmatig kregen we wel de vraag: 'hebben die allemaal bij jullie opgetreden?'
Zo ook burgemeester Jurgen Callaerts die 'n klapke kwam doen met 'n waterke 
in de hand. Toen ik hem fijntjes vroeg waarom hij geen 'REETRO' dronk, 
antwoordde hij even fijntjes het niet te riskeren, daar hij nog moest gaan sjotten 
met RVV in Reet.
Met de optredens in 'De Gam', zoals het cultuurhuis nu noemt, werd wel 
duidelijk dat de akoestiek er veel beter kan. Het optreden van de djembégroep 
was oorverdovend. Het Terhaagse jeugdorkest en Coretakoor daarentegen was 
nauwelijks hoorbaar…
En, omdat wij niet hoefden op te treden hebben wij onze 'REETRO' wél laten 
smaken! Tegen 17u. konden wij, en de vele aanwezigen, toch tevreden richting 
huiswaarts.
B.C.

zondag 13 maart : Cultuurcafé
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zaterdag 9 april : Jaarfeest (’20-’21)

EINDELIJK !!!  Na veel afgelastingen van repetities en veel geplande activiteiten 
konden wij nog eens genieten en proeven van een gezellig samenzijn met zijn 
allen in het Gildenhuis van een uitgesteld jaarfeest.
Ingevolge toch nog enkele afzeggingen door corona noteerden wij voor deze 
avond ruim 60 deelnemers.
Onze beste kleding en dansschoenen dan maar aangetrokken zodat wij vanaf 
18.00 uur eerst konden genieten van een glaasje cava of fruitsap.
Ruim een half uur later werden wij door onze voorzitter uitgenodigd om plaats 
te nemen aan de feesttafel.  Na het traditionele welkomstwoord van onze 
voorzitter André GIELIS konden wij genieten van een heerlijk viergangen menue 
met de daarbijhorende glaasjes wijn of andere dranken. 
Na de hoofdschotel werd een korte pauze ingelast waarvan onze voorzitter 
gebruik maakte om enkele verdienstelijke leden te huldigen.
Vooreerst was het de beurt aan Willy VAN MOER, reeds 25 jaar onze vaandrig. 
Aangezien hij steeds vooraan terug te vinden was in een wielerwedstrijd met de 
rode vlag, dachten wij dat Willy als vlaggendrager in onze harmonie kon 
functioneren. Bij de gelegenheid van ons 
225-jarig bestaan had hij dan ook de eer 
om voor de eerste maal ook voorop te 
mogen gaan met de vlag en witte 
handschoenen. Nog geen 5 minuten in 
dienst of hij was reeds op het ATV-scherm 
te zien. Van een blitscarrière gesproken ! 
Eén gouden regel gaf onze voorzitter hem 
mee, als ge geen muziek meer hoort, dan 
ben je verkeerd aan het lopen. Nog een 
andere keer dachten wij dat wij Willy kwijt 
waren. Een hevige windstoot tilde hem 
met vlag en al van de begane grond, maar 
hij kon gelukkig perfect landen.
Willy, wij hopen nog vele jaren op U 
beroep te mogen doen, bedankt voor Uw 
inzet.
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Jan Fierens 25 jaar muzikant

Jan is reeds meer dan 25 jaar muzikant bij 
onze Harmonie. Hij is een van de 
muzikanten die de deur mee heeft open 
gezet om muzikanten van buiten de 
gemeente aan te trekken en meer bepaald 
van de gemeente Edegem. Wanneer Jan 
niet aanwezig was (of is) op een repetitie is 
er zeker een geldige reden want hij is een 
van de trouwste muzikanten. Jan bedankt 
voor uw muzikale bijdrage aan onze 
harmonie.

Aster DEVRIEZE, 40 jaar 
bestuurslid

waarvan 33 jaar als ondervoorzitter konden 
wij zeker niet overslaan. In onze 
dorpsgemeenschap is hij zeer gewaardeerd geweest door zijn sociale inzet. 
Muziek lag hem zeker nauw aan het hart. De “Slijkboeren”, een groep 
muzikanten van onze harmonie, waren voor hem dan zeker een must. 

Aster lag eveneens aan de basis van onze vriendschap met de “Musikkapelle” 
van Bichlbach uit Oostenrijk. Aan deze vriendschap hebben velen van ons steeds 
mooie herinneringen onthouden. Er waren weinige activiteiten van onze 
harmonie waarop Aster niet aanwezig was, en wij mogen zeker niet vergeten 
dat hij als sponsor onze concerten steeds wist te ondersteunen. Aster, bedankt 
voor het vele en mooie werk voor onze harmonie.

Ook Ludo DE SCHUTTER werd gevierd. Hij heeft tot onze spijt te kennen 
gegeven om een stap opzij te zetten als bestuurslid van onze harmonie in 
opvolging van zijn vader Jules. Ludo heeft geurende 33 jaar ervoor gezorgd dat 
onze activiteiten die een geldelijk steuntje in de rug nodig hadden, konden 
doorgaan door sponsoring op te halen, waarin hij steeds ook lukte. Hij was ook 
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één van de drijvende krachten achter de organisatie van ons palingfestijn door 
er jaren mede voor te zorgen dat er verse vol-au-vent op de borden kwam.  Hij is 
altijd een trouw bestuurslid geweest. Als hij niet aanwezig kon zijn, was daar 
steeds een grondige reden voor. Hij zal uiteraard verder doen als muzikant. 
Bedankt voor alles wat je voor onze harmonie reeds betekend hebt. Hij werd 
bedacht met een cheque voor een etentje.Als opvolger van Ludo in ons bestuur 
is zijn trompetgenoot Michiel DILLEN bereid gevonden om de moeilijke taak 
van Ludo over te nemen.

Tot daar het officiële gedeelte.
Na een verrukkelijk dessert werden de tafels aan de kant geschoven zodat de 
beentjes voor menig dansje konden gestrekt worden. Uiteraard werd er nog 
menig glas gedronken tot in de late uurtjes, maar dan lag ik al lang in mijn 
Gooreinds bedje. Een geslaagd uitgesteld jaarfeest, en op naar verdere 
activiteiten waar we jullie graag terugzien.

R.F.
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Dag 1 : zaterdag 04 juni 2022

Eindelijk, met 2 jaar uitstel, kunnen wij onze concertreis aanvatten. Zoals 
afgesproken stond de bus klaar om 07.15 u om al het materiaal, slagwerk, … en 
valiezen in te laden.
Om 08.00 u stipt vertrokken we dan richting Boppard. Naarmate we dichter bij 
onze eindbestemming kwamen, zagen we ook meer en meer zon.
Onze reis verliep zoals gepland zonder al te veel hindernissen zoals 
wegenwerken en files om alzo op het voorziene uur, 11.45 u, aan te komen in het 
hotel Ebertor. Het weer was er formidabel. Onder een stralende zon en een 
temperatuur van 28 ° celsius kon onze eerste dag beginnen.
Na onze welkomstdrank te hebben gedronken en onze middaglunch genuttigd 
te hebben werden de sleutels overhandigd.
Na het innemen van de kamers werd er verzameling geblazen om 14.45 u op het 
terras van het hotel voor het vertrek naar de wijnboer August Perrl.
Na een kwartiertje wandelen langs de prachtige wandelpromenade aan de Rijn, 
kwamen we op onze bestemming aan.  Wij mochten er 6 verschillende wijnen 
proeven met telkens de gepaste uitleg over deze wijnen. Met deze was de 
stemming vlug op het juiste peil om de dag verder te zetten.
Ieder kon dan op eigen tempo en doen en laten terug naar het hotel wandelen 
langs de diverse pleintjes, marktplaats, enz…( ?? )  
Om 19.00 u was het tijd om onze beentjes onder tafel te zetten om aldaar een 3-
gangen diner te nuttigen.
Omwille van het uitzonderlijke warme weer hebben wij nog tot middernacht op 
het grote gezellige terras kunnen nagenieten met één of meerdere drankjes.
Het weekend was goed ingezet en … het werd stilaan tijd om ons bedje op te 
zoeken en … op naar dag 2.
W.V.

Dag 2 :  zondag 05 juni 2022

Na een deugddoende nachtrust, die voor sommigen redelijk kort was omdat ze 
Boppard by night nog ontdekt hadden, was het tijd voor een uitgebreid 
ontbijtbuffet dat voorzien was van heerlijke Duitse delicatessen.

Concertreis Boppard (4-6 juni 2022)
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Nadien werd er gestart met de voorbereidingen voor het eerste concert dat 
plaatsvond op het terras van het hotel met uitzicht op de Rhein.
Het vele materiaal, dat nog in de bus aanwezig zat, werd uitgeladen met vele 
helpende handen zodat deze klus in een minimum van tijd geklaard was.
Omdat er kans op regen was stond alles opgesteld onder grote paraplu's wat tot 
een speciale opstelling zorgde opdat iedereen droog zou zitten.
De muzikanten zaten klaar om aan het concert te beginnen, het publiek was ook 
reeds aanwezig toen het zachtjes begon te regenen.
Wij speelden nummers zoals Abba Gold, Matrimony, Cecil CCL, Santana en Am 
Rhein.
Halverwege het optreden begon het echter nog veel harder te regenen 
waardoor men genoodzaakt was om een “korte” pauze in te lassen.
Voorzitter André Gielis deelde drankbonnetjes uit aan de muzikanten en het 
eerste bier vloeide al in de “biergarten”, de naam van het terras van het hotel.
Na 15 minuten en de nodige verschuivingen om droog te zitten werd nog een 
beperkt tweede deel gespeeld.
Na het concert werd de bus ingeladen, ook nu weer ondersteund door vele 
helpende handen.
Tijd voor het middageten. Op het menu was er saladebuffet en penne met 
kaassaus of tomatensaus wat voor velen onder ons tot enige voorzichtigheid 
leidde zodat iedereen zich van eventuele spetters op het witte hemd zou 
ontzien.
Na de lunch werd er nog wat nagepraat en dan was het tijd om richting 
Pinksterkermis te vertrekken met de bus of te voet. Daar aangekomen viel de 
kermis echter wat tegen. Er waren enkel een ballenwerpkraam en een 
draaimolen aanwezig.
Door de gemeente Boppard waren er 2 tentjes voorzien om onder te spelen, 
maar de ruimte was zeer beperkt zodat iedereen dicht bij elkaar diende te zitten 
om te spelen.
Er was echter nog een ander probleem. Door de vele regen was de plaats waar 
wij moesten spelen aan het veranderen in een kleine modderpoel. 
Ook tijdens dit concert zijn we ook niet gespaard gebleven van de nodige regen, 
maar de sfeer was er wel. Een goed optreden dus !
De bus werd ingeladen en voor de rest van de avond zijn wij van regen gespaard 
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gebleven. Hebben wij er dan met onze muziek voor gezorgd dat de regen 
ophield, of waren de weergoden ons gewoon niet goed gezind voor de 
optredens, wie zal het zeggen …
Vervolgens was er nog tijd om iets te blijven drinken op de kermis of op een 
andere locatie.
Anderen gebruikten de vrije tijd om wat bij te slapen na een kort nachtje en 2 
drukke dagen.
Het menu van het avondeten was als voorgerecht een uitgebreid saladebuffet, 
voor het hoofdgerecht was er keuze uit vis, een gebraadje en chili con carne met 
gebakken aardappeltjes of pasta, en als dessert was er keuze tussen tiramisu en 
ijs.
Na deze maaltijd was het gedaan met het georganiseerde deel en ging iedereen 
zijn eigen weg in Boppard, maar de meesten bleven hangen in de biergarten van 
het hotel.

K.F.

Dag 3 : maandag 06 juni 2022

De wekkers werden op “vroeg opstaan” gezet want tussen 07.45 u en 08.30 u 
moesten alle bagage en alle instrumenten in de bus geladen zijn.
Daarna volgde nog eens een stevig ontbijt zodat wij de laatste dag konden 
aanvatten met de nodige energie.
Om 10.00 u stipt vertrok de boot voor een rondvaart aan opstapplaats 6 op de 
wandeldijk en dit onder een mooie hemel.
Het dek van de boot was snel gevuld om dan te genieten van de mooie streek 
tussen Boppard en de Lorelei. Er was gelegenheid om iets te verbruiken aan 
boord waar gretig gebruik van gemaakt werd. Na twee en een half uur gevaren 
te hebben waren we terug op onze vertrekplaats aangekomen. Terug te voet 
naar ons hotel waar voor een laatste maal een lunch plaats vond.  Na deze lunch 
hadden we vrije tijd tot 15.30 u om dan met de bus terug naar ons Reet te 
vertrekken.
Het was redelijk stil in deze bus tijdens de terugreis omdat bijna 75 % van de 
deelnemers hun middagdutje aan het doen waren om alzo uitgerust aan te 
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komen om 19.30 u in ons lokaal, het Gildenhuis. Dat het tijd was dat wij 
aankwamen zagen wij aan de rush naar de toiletten. Voor uitladen van de bus 
werd er een menselijke ketting gevormd om de bus zo vlug mogelijk uit te laden 
en om op die manier alles ordelijk in de zaal te zetten zodat iedereen zijn gerief 
snel kon terugvinden.
Tot slot werden er nog boterhammetjes aangeboden om de honger te stillen die 
bij velen al terug was opgekomen. Als afsluiter werd er bij pot en pint nog 
nagekaart over dit weekend en blijkbaar kon iedereen positief terugblikken op 
dit Sinksenweekend.
Besluit :
Iedereen was het erover eens dat het een geslaagd weekend was. Alleen waren 
de weergoden ons niet altijd even goed gezind, maar we hebben toch onze twee 
concerten kunnen uitvoeren hetgeen voor onze harmonie toch het belangrijkste 
was.
Bedankt organisatoren voor het puike werk. Hopelijk een volgende reis in 2024. 
Iemand suggesties ?
AG.

Nagenieten kan. Kijk naar de foto’s op onze website:
https://www.sintceciliareet.be/WEBoppard

10



11



12



zin in meer foto’s?
scan de QR code en bezoek onze website
https://www.sintceciliareet.be/WEBoppard

scan mij
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Zaterdag 2 juli om 13.45 u :
 opening Reetse Braderij

Zondag 4 september : 
 palingfestijn (zie affiche in dit boekje)

Zondag 18 september om 16.00 u : 
 Brooikensdag Reet => concert op het Brooikensplein

Zaterdag 22 oktober om 20.00 u : 
 najaarsconcert mét vedette Geena Lisa

Vrijdag 11 november :
 optocht naar kerkhof voor Wapenstilstand

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!

AGENDA 2022

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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