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Woordje van de voorzitter
De tijd gaat toch snel, zo snel zelfs dat we weer een muziekecho moeten in elkaar 

timmeren met nieuws over onze harmonie/concertband. 2022 loopt op zijn laatste 

benen en dus voor iedereen weer een moment om het allerbeste elkaar toe te wensen 

op vlak van gezondheid, familiale aangelegenheden maar ook - eigen aan onze 

vereniging - een goede werking en vele muzikale hoogtepunten.

Onze concertband heeft terug succesmomenten gehad het voorbije jaar zoals 

bijvoorbeeld in september de optredens tijdens de Brooikensdag en natuurlijk ook met 

ons palingfestijn. In oktober hadden we ons najaarsconcert met Geena Lisa die in een 

uitverkochte zaal het beste van zichzelf gaf en dit onder begeleiding van onze 

muzikanten onder de leiding van Erik BUYLE. Achteraf niets anders dan positieve 

reacties.

Ik mag met mijn hand op het hart zeggen dat we goed bezig zijn met ons 45 koppig 

orkest. Toch wil ik nogmaals een oproep doen naar opvolging van onze muzikanten. 

Wanneer ge kandidaat-muzikanten kent in uw vriendenkring aarzel dan niet om iemand 

van het bestuur te contacteren zodat we contact kunnen opnemen met die persoon. Het 

is van groot belang voor onze vereniging dat we aangroei krijgen om de toekomst van 

onze harmonie te verzekeren. Het is zeker voor kandidaat-muzikanten niet verboden 

om eens langs te komen op een woensdagavond tijdens de repetitie in ons lokaal 

Gildenhuis in Reet.

Voor ons bestuur kunnen we ook nog nieuwe geëngageerde bestuursleden gebruiken 

om onze toekomstige werking te kunnen blijven garanderen. Dit is geen noodkreet 

maar wel een vraag om verder te kunnen gaan.

Wanneer er iemand graag een artikel of mededeling in dit boekje wil plaatsen kan dit. 

Neem gewoon contact op met mij en wij zullen dan het nodige doen om dit te 

publiceren. Als ge u geroepen zou voelen om eens een verslag van één van onze 

activiteiten te schrijven, geen enkel probleem. Gewoon een seintje en wij zijn gelukkig.

Verder in dit boekje staat de huidige samenstelling van ons bestuur zodat u het juiste 

bestuurslid kan contacteren om een antwoord te krijgen op uw vragen.

In dit boekje, per aparte brief, de vraag om uw lidgeld voor 2023 te vernieuwen. Alvast 

bedankt om dit te doen zodat wij verder kunnen blijven werken. Opgelet gebruik het 

nieuwe rekeningnummer dat vermeld staat op deze brief. Het vorige nummer moet u 

verwijderen uit uw bestanden. Nog veel leesgenot en tot op één van onze activiteiten.

André GIELIS

Voorzitter.
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De Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia Reet heeft – zoals elke vereniging – ook 
een bestuur. Zij bekommeren zich om de dagelijkse bekommernissen van de 
vereniging. Zo kunnen de muzikanten zich bezighouden met wat ze echt zoeken 
bij ons: muziek maken.

huidig bestuur

Geïnteresseerd om dit bestuur in de toekomst mee te ondersteunen ?
Neem dan contact op met onze voorzitter of secretaris, zodat wij je op de 
eerstvolgende
vergadering kunnen uitnodigen.
Alvast dank bij voorbaat.
Het bestuur

Voorzitter   André Gielis
 voorzitter@sintceciliareet.be
Ondervoorzitter  Aster Devrieze
 ondervoorzitter@sintceciliareet.be
Secretaris   Bert Costermans
 secretaris@sintceciliareet.be
Penningmeester  Bert Van Linden
 penningmeester@sintceciliareet.be
Muziekbeheer   Willy Verlinden
 muziekbeheer@sintceciliareet.be
Instrumentenbeheer  Kevin Faes
 instrumentenbeheer@sintceciliareet.be
PR (public relations)  Michiel Dillen
 PR@sintceciliareet.be
Redactie Echo   François Rousseau
 redactie@sintceciliareet.be
Ledenadministratie  Bert Van Linden
 ledenadministratie@sintceciliareet.be
Jeugdverantwoordelijke Kevin Faes
 jeugdverantwoordelijke@sintceciliareet.be
Technische Ondersteuning Dirk Truyts
 techniek@sintceciliareet.be
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Jaaroverzicht
- En dat beginnen we met, hopelijk de laatste keer en dit wegens corona, een 
afgelasting van een programmapunt, nl. ons aperitiefconcert van 20 maart 
ondanks de heropstart van de repetities op 2 februari, mét verschillende 
beperkende regels. Eén van de regels was dat de muzikanten minstens 1,5 m. 
van elkaar moesten plaatsnemen. Eigenlijk zaten ze zo over gans de zaal 
verdeeld wat het samenspel zeker niet ten goede kwam. 
Ook werden de muzikanten gevraagd hun afwezigheid op voorhand mede te 
delen.
Maar toch een 'nieuwjaarsdrink' met broodjes en 'n drankje.  De muzikanten 
ontvingen ook allen 2 flesjes REETRO mét glas als waardering voor het 
getoonde geduld. 

- We bemanden een stand op de opening van 'De Gam' in de oude kerk van 
Terhagen met Cultuurcafé op 13 maart.
- Geen voorjaarsconcert, maar niet getreurd, op zaterdag 9 april was er na 2 jaar 
uitstel, ons zeer geslaagd, uitgesteld “jaarfeest 2020 en 2021”.
- Ook de wafeltjesverkoop werd heropgestart. 
- Op 5 mei werden we op een  fantastische manier ontvangen bij 
uitvaartcentrum Cornelis-Janssens in Aartselaar, één van onze hoofdsponsors.  
- Dan was er, ook na 2 jaar uitstel, eindelijk onze concertreis naar Boppard 
tijdens het Pinksterweekend.
- Dit jaar voor het eerst géén drankstand op de braderij van 2 juli. Wel 
verzorgden wij weer  de openingsoptocht van dit gebeuren.
- Ons 22ste palingfestijn, ook nu enkel a�aal mét voorinschrijving, ging door op 
4 september.
- We verzorgden op verschillende tijdstippen vooraf  het inspelen van het lied 
'Mijn Reet' gemaakt voor de Brooikensdag, op de door onze dirigent geschreven 
muziek, en op 18 september was er een  optreden tijdens de Brooikensdag.
- Op 22 oktober was er een zeer geslaagd én uitverkocht najaarsconcert met 
Geena Lisa. Herbeluisteren ervan kan je via www.sintceciliareet.be/audio. Met 
dank aan onze webmaster Ivo. Zeker doen.
- Ondertussen ontvingen we op 14 oktober de Cultuurprijs 
'CULTUURAMBASSADEUR 2022' van de gemeente Rumst.
- Het laatste 'wapenfeit' verzorgden we op 11 november met een serene optocht 
naar het monument voor de gesneuvelden op het kerkhof van REET.
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- Dan was het weer tijd om te feesten op ons jaarfeest van 19 november. 
Spijtig was er voor het eerst op zondag geen optreden in de kerk wegens “geen 
misviering”!

- Uitgebreide verslagen en foto's kan je steeds vinden in ons infoblad, maar ook 
in kleur op onze website www.sintceciliareet.be.

Nog enkele cijfers:  
-we beschikken over 45 muzikanten die dit jaar 38 repetities konden meemaken.
- 9 bestuursleden konden 9 keer fysiek vergaderen om alles in goede banen te 
leiden.
- We kunnen rekenen op 80 ere-leden, die we erkentelijk zijn voor hun financiële 
steun.

Tot slot wil ik iedereen bedanken: sponsors, steunende leden, sympathisanten, 
dirigent en muzikanten, helpende handen…voor jullie zeer gewaardeerde 
bijdrage!

Nu nog gezellige eindejaarsfeesten en de allerbeste nieuwjaarswensen in 
'harmonie'  en een goede gezondheid voor jullie geliefden. 

We verwelkomen jullie graag op één van onze volgende uitvoeringen en 
manifestaties. Deze data kan je terugvinden, achterin dit ledenblad en op de 
website. 

Bert Costermans,
Secretaris.
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Op 21 juni 2022 is Julia Van Linden zachtjes ingeslapen, op de gezegende 
leeftijd van 96 jaar. Ze was, samen met haar echtgenoot Frans De Laet, 
decennia lang trouw ere-lid van onze vereniging waarvoor we hen heel 
erkentelijk zijn.
 Aan de familie  De Laet - Van Linden werd een rouwtelegram verstuurd.

We vernamen het overlijden van Irma Willems op 8 september 2022. Ze 
werd 92.
In Reet beter bekend als Irma Segers, echtgenote van Gaston. Een 
fantastische dame, die ondanks haar hoge leeftijd, een zeer hedendaagse 
manier van denken had. Zo was er geen 'kerkdienst', maar was iedereen 
welkom op een samenkomst in het gildenhuis, om herinneringen over 
haar op te halen. Als je haar tegen kwam, de laatste jaren met rollator, 
werd je steeds begroet met 'n lach en vriendelijk woordje. Onze harmonie 
was ze zeer genegen. Zovele jaren was ze trouw ere-lid, steevast 
aanwezig op onze uitvoeringen, jaarfeesten, en héél loyaal met haar 
bijdragen. 
Langs deze weg wensen we haar zus en familie veel sterkte toe.
Een rouwtelegram werd verstuurd.        

Bert Costermans,
Secretaris.
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02-07-2022 - Dorpsfeesten
Na een onderbreking van 2 jaar, omwille van corona, zijn de dorpsfeesten 
terug kunnen doorgaan zonder beperkingen. Uiteraard stond onze 
harmonie, zoals gewoonlijk, klaar om deze dorpsfeesten te openen met 
muziek. Met een zeer goede bezetting wisten wij het publiek aangenaam 
te verrassen met onze mooie marsen. 

Aangezien wij dit jaar niet zelf een stand hadden op deze dorpsfeesten 
waren wij in de gelegenheid om meerdere haltes in te lassen wat ten 
zeerste werd geapprecieerd door het publiek en uiteraard ook door onze 
gemotiveerde muzikanten.

Rond 15.30u zat onze 
opdracht erop zodat 
iedereen zijn eigen weg kon 
gaan en een bezoekje kon 
brengen aan de 
verschillende standen en 
terrasjes.
Dat het een geslaagde dag 
was, hoeft geen betoog en 
deze activiteit is zeker voor 
herhaling vatbaar in de 
toekomst. 

Bedankt aan de talrijke 
muzikanten om dit mogelijk 
te maken.

A.G.



4-09-2022 - Palingfestijn
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Eerste zondag van september en het was weer zover, voor de 22ste keer 
organiseerden wij ons gekende palingfestijn.
Zoals vorig jaar werd de formule “ a�alen ”gehanteerd wat toen 
onverwacht in de smaak viel bij de mensen. Het resultaat in aantal 
bestellingen dit jaar lag gelijk met 2021. Dus trouwe klanten denk ik dan.
Dit jaar hadden wij het aanbod uitgebreid met 2 desserten namelijk 
rijstpap en chocolademousse. Deze werden ook gegeerd en talrijk 
besteld.
Ook bestond de mogelijkheid om de paling en vol-au-vent te laten 
invriezen zodat deze op een latere datum kon gebruikt worden. Spijtig is 
hiervan weinig gebruik gemaakt maar toch voor herhaling vatbaar. 
Misschien volgend jaar beter op dit vlak.
Er gingen wel stemmen op om terug de mogelijkheid te hebben om dit 
palingfestijn terug in de zaal te organiseren wat we dan ook eens onder 
de loep zullen nemen. Uiteraard komt hier veel meer werk bij kijken en 
dienen er voldoende mensen gevonden te worden om die dag een handje 
toe te steken om dit allemaal vlekkeloos te laten verlopen. We zullen u 
tijdig op de hoogte houden van de beslissing van het bestuur.
Ik wil dan ook iedereen bedanken die aan deze 22ste uitgave hebben 
meegewerkt om alles in goede banen 
te leiden.
Iedereen die ons via deze weg heeft 
gesteund “een dikke dank u wel.”
Palinglie�ebbers tot volgend jaar op 
de eerste zondag van september 
(03/09/2023)  voor ons 23ste 
palingfestijn.

A.G.
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18-09-2022 - Brooikensdag
In september was Reet gehuld in feeststemming en folklore en dit 
allemaal door de 8-ste editie van de Brooikensdag. Dit authentieke 
evenement is een vij�aarlijkse traditie die al teruggaat tot 1961 en 
uiteraard kon onze Reetse concertband hier niet ontbreken. We hebben 
dan ook van ons laten horen. 
Zo werden verschillende radio's afgestemd op 99.6 MHz frequentie ofwel 
radio Brooikens. Waarom? Wel, omdat hier onze Reetse concertband te 
horen was met muziek en interviews. In de week van 12 september werd 
heel de week live radio uitgezonden en hier was de Reetse concertband 
ook van de partij met onder andere het nummer “Mijn Reet” dat speciaal 
voor de Brooikensdag werd gecomponeerd door onze geliefde dirigent 
Erik Buyle met tekst van Walter Janssens en in samenwerking met het 
Koretakoor. Als u dit graag wenst terug te beluisteren dan kan dit zeker 
via de website van de brooikensdag. 
We waren niet enkel op de radio te horen, maar ook met live optredens. 
Zo luisterden we dinsdag 13 september de zomerbar op met 
verschillende marsen. En uiteraard waren we op zondag, de 
brooikensdag zelf, er ook bij. 
Eerst verdreven we de wind en de regendruppels met ons concert op het 
Brooikensplein met nummers zoals “fiesta de la costa” en “alma latina”. 
Daarna zorgden we voor de muzikale begeleiding van de reuzen Amelie, 
Tchill en Contios. Deze werden door Amedé verwacht op het 
Brooikensplein voor de Reuzenapotheose. Deze Reuzenapotheose werd 
door onze Reetse concertband afgesloten met het alom bekende 
nummer “Reet DCL”.
Kortom, veel graantjes maken een brood. Dit heeft weerom mede dankzij 
onze Reetse concertband van de Brooikensdag een geslaagde dag 
gemaakt. 
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14-10-2022 - Cultuurgala
Jaarlijks worden door de gemeente RUMST cultuurprijzen uitgereikt aan 
personen en verenigingen die actief zijn in de cultuursector van de 
gemeente. 
Onze harmonie, de oudste van dit land, werd genomineerd in de 
categorie “CULTUURAMBASSADEUR” 2022.
Tijdens het Cultuurgala op 14.10.2022 werd deze cultuurprijs dan ook aan 
onze vereniging toegekend waarop wij toch fier mogen zijn.
Een afvaardiging van onze harmonie kon deze prijs dan ook in ontvangst 
nemen.
Deze erkenning is dan ook te danken aan iedereen die ertoe heeft 
bijgedragen die prijs toegekend te krijgen en dan vooral de dirigent, het 
bestuur en alle muzikanten. 
Na de uitreiking volgde er 
ook nog een natje en een 
droogje aangeboden door 
de gemeente.
Wij zijn  dus 
cultuurambassadeur van 
de gemeente en zullen 
deze titel zeker eer aan 
doen.

A.G.
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22-10-2022 - Najaarsconcert
Tot onze grote verbazing stelden wij vast dat de verkoop van de inkomkaarten 
op slechts een 14 tal dagen al de deur uit waren. UITVERKOCHT ! 237 kaarten 
verkocht ! Wouw, wat een succes … en inderdaad de snelheid van de verkoop 
was in verhouding met de zeer geslaagde avond.
Voor een uitverkochte zaal mogen concerteren doet toch steeds deugd voor een 
muzikant. Na het welkomstwoord van onze voorzitter André GIELIS  kwam 
presentator van dienst, Gert van Boxel,  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..
Na de pauze was het de beurt aan Geena Lisa die er meteen de sfeer inbracht . 
Onder begeleiding van onze Concertband  had Geena met het nummer “ We are 
Family ” meteen het ganse publiek mee om mee te zingen . Met het nummer “ 
DISCO INFERNO ” ging het dak er helemaal af ! Een voltreffer van formaat.
Ik heb niets dan positieve commentaren gehoord, zowel van muzikanten als 
vanuit het publiek.
Dus , hieruit besluit ik dat we goed bezig zijn . Proficiat aan de dirigent en al de 
muzikanten.
Ook dank aan al onze sponsors en medewerkers. Zonder hun steun en hulp kan 
je zulke activiteit niet organiseren. 
De toeschouwers  en wij zelf kunnen terugblikken  op een zeer geslaagde avond. 
De dirigent content,  Geena Lisa content, de muzikanten content, de 
toeschouwers content, iedereen content ! 
Op naar onze volgende activiteiten ! Noteer hiervoor alvast in jullie agenda 19 
maart 2023 : Aperitiefconcert om 11.00 u en
zaterdag 21 oktober 2023 : 
Najaarsconcert  om 20.00 u met 
vedette …. (?) is nog een 
verrassing!??

V.W.
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11-11-2022 - 11-11-herdenking
Dit jaar was het de beurt aan de deelgemeente Reet om het einde van 
WO-I te herdenken en aan onze harmonie werd gevraagd om dit 
muzikaal op te luisteren. 
Zodus verzamelde we met onze harmonie aan de kerk van Reet en 
startten we na de gebedsdienst in de kerk onze muzikale optocht naar 
het kerkhof. Verschillende vlaggen en uniformen van brandweer, politie, 
rode kruis, jeugdverenigingen etc… gingen met ons mee. 
We kwamen aan op het kerkhof en daar werd het officiële gedeelte 
verder afgewerkt. Onze burgemeester gaf een toespraak en de nodige 
bloemenkransen werden neergelegd. Nadat we de Brabançonne en de 
Vlaamse leeuw hadden doen klinken trokken we met de gepaste 
marsmuziek naar het gemeentehuis waar ons een receptie werd 
aangeboden door het gemeentebestuur. 
Ten slotte werd er in het Gildenhuis nog uitvoerig nagekaart door 
verschillende leden en muzikanten van onze harmonie. 

M.D.
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19-11-2022 - jaarfeest zaterdag
Vooreerst een dank u wel voor hen die geholpen hebben met het 
klaarzetten van de zaal en uiteraard het inladen van de dranktogen 
zaterdagvoormiddag.
Zaterdagavond, omstreeks de klok van 18.00 uur werd het startschot 
gegeven voor een zoveelste jaarfeest, het tweede dit jaar, van onze 
harmonie - concertband.
Gestart werd er in het eerste halfuur met een glaasje cava of 
sinaasappelsap als aperitief.
Nadien werd iedereen, met zijn 69 waren wij, uitgenodigd om plaats aan 
tafel te nemen.

Na het traditionele welkomstwoord van onze voorzitter André GIELIS 
konden wij weerom genieten van een heerlijk viergangenmenu, dit jaar 
verzorgd door traiteur OMNIBUS uit Kontich. Uiteraard werd er één of 
meerdere glazen wijn of frisdranken bij geserveerd.
Twee licht onderbrekingen tijdens de maaltijd waren geen hinderpaal om 
van dit feestmaal optimaal te genieten. Gsm's werden bovengehaald en 
door gebruik te maken van de zaklamp en bijgestaan door de 
noodverlichting van de zaal kon het feest toch gewoon doorgaan.

Na de hoofdschotel nam onze voorzitter terug het woord om een 
beknopt jaarverslag ten gehore te brengen.
Vooreerst verontschuldigde hij onze dirigent Eric BUYLE dat hij niet op 
ons jaarfeest aanwezig kon zijn.
Nadien overliep hij de activiteiten van het afgelopen jaar : 
- geannuleerd aperitiefconcert
- concertreis naar Boppard - Duitsland
- palingfestijn - enkel uithalen
- Brooikensweek
- uitverkocht eindejaarsconcert met Geena Lisa, wie voorzien wij volgend 
jaar ???
- ontvangst cultuurprijs van onze gemeente



13

- oproep naar nieuwe jeugdige muzikanten voor het verzekeren van de 
toekomst 
- toelichting dag 2 : spek en eieren, geen misviering ( organisatorisch niet 
mogelijk voor de parochie), uitstap door de gemeente van onze harmonie 
(eventueel gebruik van autobus indien slecht weer)  en afsluiten doen wij 
met stoofvlees en frietjes.
Meer nieuws over deze activiteiten vindt U elders in dit boekje.
Rond de klok van 22.00 uur werden tafels en stoelen aan de kant 
geschoven zodat wij nadien onze danskunsten konden vertonen op de 
vrijgemaakte dansvloer.
Niet alleen werd er serieus gedanst maar de dorstigen kwamen zeker ook 
aan hun trekken.
Afgesloten werd er uiteindelijk rond de klok van 03.00 uur.

R.F. 
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Prettige

Feestdagen

&

Gelukkig

Nieuwjaar



20-11-2022 - jaarfeest zondag
Zondag 20 november zette onze Harmonie het feestweekend verder met 
een muzikale uitstap. Deze begon traditioneel met spek en eieren 
gesponsord door onze lokaalhouders. We willen Lieve en Peter hiervoor 
hartelijk bedanken.
Nadat de innerlijke mens gesterkt was, konden we aan onze muzikale 
uitstap beginnen. Dit jaar waren we werkelijk op alles voorbereid. Er werd 
zelfs een bus voorzien om onze muzikanten door de ergste regenvlagen 
te loodsen. Maar we hadden geluk. We konden starten met droog weer, 
dus trokken we te voet naar onze eerste stop, de muzikanten voorop 
gevolgd door de bus. De muziek van onze harmonie was te horen in de 
straten en in verschillende cafés. 
In café De Wissel konden muzikanten, leden en sympathisanten genieten 
van boterhammen met kaas, kop en Brusselse kaas. Deze waren duidelijk 
met liefde belegd en dat kon je proeven. Na een gezellige lunch en 
verschillende liederen begon het eindelijk te regenen en hadden we een 
goed excuus om gebruik te maken van onze bus. 
De bus bracht ons eerst naar het Ace café en daarna naar het 
voetbalterrein van S.K.Reet. Hier konden we tijdens de pauze van de 
match de nodige sfeer brengen met muziek. We kregen ook bezoek van 
de vliegende reporter van Radio Klara, Sander De Keere. Sander 
schuimde Vlaanderen en Brussel af op zoek naar muzieklie�ebbers voor 
hun Klara top 100. Gelukkig kwam hij terecht bij onze harmonie in Reet. 
Uiteraard werden de vedetten van onze harmonie geïnterviewd 
waaronder onze voorzitter, Paul en Geert. De geïnteresseerden kunnen 
dit beluisteren op de website van Radio Klara, Klara.be. 
Onze laatste stop was ons vertrouwde Gildenhuis, waar we ons tegoed 
konden doen aan stoofvlees met frietjes. Iedereen heeft er met veel 
smaak van gegeten. Daarna werd er nog nagepraat over toch alweer een 
geslaagde dag.
Dank u wel aan alle muzikanten en iedereen die op gelijk welke manier 
heeft bijgedragen om van dit feestweekend een succes te maken.
M.D.
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NIEUW REKENINGNUMMER VAN ONZE HARMONIE.

Gelieve te noteren dat vanaf 01.12.2022 wij een nieuw 
bankrekeningnummer hebben:

BE46 9734 4199 0436

Gelieve het oud nummer te verwijderen uit uw 
gegevens.

16



17

meer foto’s? https://www.sintceciliareet.be/fotoalbum/ 



18

meer foto’s? https://www.sintceciliareet.be/fotoalbum/ 



Zondag 19 maart  11.00 uur:
   Aperitiefconcert

Zondag 3 september :  
23ste Palingfestijn

Zaterdag 21 oktober : 20.00 uur:
Najaarsconcert mét vedette … 

Weekend 18 en 19 november: 
Jaarfeest 

Noteer deze dagen alvast in uw agenda en tot dan!

AGENDA 2023

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

33ste jaargang
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