Woordje van de voorzitter
De dagen beginnen te korten, de donkere avonden staan voor de deur. Maar
dat wil niet zeggen dat het voor onze harmonie – concertband – rusten
geblazen is. Na een welverdiende vakantie voor iedereen, tijdens dewelke de
batterijen terug zijn opgeladen, staat ons najaars-programma voor de deur.
Dit keer met als kers op de taart ons concert op 13 november 2010 met
niemand minder dan LUC CAALS. Kaarten hiervoor kan je aankopen vanaf
10.10.10 en dit bij de bestuursleden, in het Gildenhuis of bij Frans Huybs. U
komt toch ook ???
Op 11 november 2010 worden we ook verwacht om de herdenking van de
oud-strijders op te luisteren.
Het weekend van 20 november 2010 gaat ons jaarfeest door met op zaterdagavond de feestmaaltijd en op zondag het opluisteren van de eucharistieviering, gevolgd door een rondgang in onze gemeente. U komt toch ook ?!
In het jaar 2011 bestaat onze gemeente Reet 700 jaar hetgeen uiteraard niet
onopgemerkt zal voorbijgaan. Het hoogtepunt van deze verjaardag is zeker
het weekend van 16-17-18 september 2011 wanneer de Brooikensdag zal
doorgaan. Onze betrokkenheid bij deze viering is zeer groot. We krijgen
namelijk onze vrienden uit BICHLBACH op bezoek, hetgeen een hele
organisatie vraagt.
Daarom wil ik nu al een oproep doen voor gastgezinnen, om deze mensen
op te vangen. Zij zullen met een veertigtal komen zodat we zeker 20
gastgezinnen moeten hebben. Bekijk dit eens even of de mogelijkheid bestaat
dat u Oostenrijkers kunt te slapen leggen tijdens deze dagen. Indien u hier
positief kunt op ingaan, zouden wij het ten zeerste appreciëren dat u uw
naam opgeeft aan mij (tel 0475/ 236.230) of aan Aster Devrieze (tel 03/
844 10 31). Wij zijn u nu al dankbaar voor uw gastvrijheid om deze
gemoedelijke mensen een onderdak te geven. U doet toch mee ???!!!
Tot hier mijn woordje, nog veel leesgenot en noteer nu reeds alle data in uw
agenda.
Uw voorzitter
André GIELIS

Wel en wee
Het was al ’n paar jaar geleden dat
we hier nog eens een huwelijk
mochten melden.
Huwelijk Wendy Lesnez en Steven
Van Hoylandt op zaterdag 04-09-10.
Ze gaven hun ja-woord in het
gemeentehuis van Schelle.
Wendy was pas negen toen ze, onder
inpuls van mama Ann, toetrad tot
onze harmonie. Nu is ze reeds 19
jaar een vaste waarde als muzikante
op haar sopraan-saxofone.
Een stralende zon heeft er zeker toe
bijgedragen dat het hun ‘mooiste dag’
werd. We trokken met ’n 15-tal naar
Mechelen waar we uitgenodigd waren En, is dit geen mooi stelletje?
Bekijk deze mooie kleurenfoto ook op
op de receptie.
www.sintceciliareet.be (infoblad)
Muziek van de ‘Street Walkers’,
overvloed aan zon, spijs en drank.
Neem daarbij ‘n goedlachse Steven met zijn sappig ‘Beverenwaas’
accent... Het werd een onvergetelijke namiddag.
Natuurlijk overhandigden we het jonge paar een passend geschenk.
Langs deze weg nogmaals van harte proficiat van gans de ‘Reetse
Cocertband’ aan het jonge paar, hun trotse ouders én grootouders.
Ook werd een postogram verstuurd. Echter, ondergetekende had,
wegens de aankomende verlofperiode (om zeker niet te vergeten!!), deze
reeds eind juli binnengebracht bij de ‘B-Post’.
Die leverden het promt ’n maand te vroeg af, ook al stond er duidelijk 309-2010 op vermeld. Maar ja, toch beter te vroeg dan te laat hé!
Bert Costermans,
secretaris@sintceciliareet.be

2

Onze voorbije activiteiten
26 juni – dorpsfeesten Reet
Een zonnige dag, gelukkig, want de weerman had net iets anders voorspeld.
En om een geslaagde braderij te hebben, vinden we het fijn dat ook de zon van de
partij is.
Rond een uur of tien onze stand opbouwen en zorgen dat alles klaar staat om veel
mensen te kunnen ontvangen.
Om 14.30 h wordt de braderij officieel geopend door het Gemeentebestuur gevolgd
door onze Concertband en de Vendeliers.
Na een paar stops en uiteraard een nummertje “bij Cecile” mogen de muzikanten
beschikken. Sommigen om te werken op onze stand, anderen om de braderij een
bezoekje te brengen. Tja, de één is al beter af dan de ander. Niettemin is het altijd een
gezellig boel en wordt er toch altijd wat afgelachen tijdens het “werk”.

Palingfestijn 5 september 2010
Voor de 11e keer hebben we opnieuw onze armen en benen ingesmeerd om een
geslaagd Palingfestijn te creëren.
In het begin was het weer even puzzelen om de nodige helpende handen op te
trommelen, maar na wat over en weer gemail met mogelijke kandidaten, had Ellen
weer een perfecte helperslijst te voorschijn getoverd.
Tegen 9h kwamen “de tafelzetters” opdraven, sommigen nog met kleine oogjes maar
wel wakker genoeg om snel alles in orde te brengen.
De rest van het “personeel” kwam ook tevoorschijn en al spoedig zat te sfeer er in en
was iedereen klaar om de lange werkdag aan te vatten.
Aanvankelijk leek het er op of er waren weinig hongerigen op pad waren maar dat was
een fout idee want tegen 13 h waren bijna alle tafels in de zaal van het Gildenhuis
bezet en klonk er een gezellig geroezemoes.
Doorlopend werden er bestellingen door gegeven en moest iedereen zijn beste
beentje voor zetten en tegen 18 h nog even een extra tandje bijsteken.
Langzaam maar zeker kwam het einde en dan het opruimen in zicht. Oef, dat werd
weer tijd.
Nog even nakaarten met een drankje bij François en dan onze neuzen richting thuis.

3

4

Ons 11e Palingfestijn bleek een geslaagde onderneming en ik vermoed dat iedereen
tevreden is. Nogmaals hartelijk dank aan alle helpers, “ondersteuners” en deelnemers
en hopelijk mogen we volgend jaar opnieuw op jullie rekenen.
Liliane

Fotoavond reis Frankrijk – 27 september
Het is weeral enkele maanden geleden dat we met onze Concertband op reis gingen
naar Frankrijk.
In het Pinksterweekend bezochten we deze keer de Champagnestreek.
Omdat het de gewoonte is daarna nog eens na te genieten van de film en de foto’s,
werden alle medereizigers maandagavond 27 september uitgenodigd.
Terwijl de foto’s werden getoond, konden we smullen van een halve kip met currysaus
of appelmoes. Zoiets gaat er in als zoete koek.
Daarna werd de film getoond en werd er duchtig gelachen met de meermaals
grappige opnamen. Bedankt Voorzitter dat je er de nodige tijd en aandacht aan wilde
besteden. Het is altijd plezant om de beelden nog eens terug te zien.
Hopelijk zijn we binnen twee jaar weer onderweg.
Ludo
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Oproep !
** We zijn dringend op zoek naar bestuursleden
Leden, muzikanten of niet, die zich positief willen inzetten voor de
werking van onze muziekmaatschappij zijn van harte welkom.
Denk niet te vlug : ik heb daar geen tijd voor, of dat is niks voor mij.
Geïnteresseerden kunnen onmiddellijk hun naam opgeven aan de
voorzitter op telefoon 0475/ 236 230 of via een e-mail naar
voorzitter@sintceciliareet.be.
****

** We zijn dringend op zoek naar een muzikant die een
bastuba kan bespelen
Onze concertband bezit reeds het instrument, nu nog iemand die
hier kan op spelen.
Geïnteresseerden kunnen terecht bij Willy Verlinden op het
telefoonnummer 03/ 888 77 05. Een mail sturen kan naar
muziekbeheer@sintceciliareet.be.
****
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REPETITIEDAG 2010
Een extra repetitie wordt ingelast op zondag 24 oktober 2010 van 10 u tot 13
u.Op deze repetitie zullen de muzikanten verdeeld worden in 2 groepen ,
kopers / rieten om zo sectierepetities te kunnen doen. Tevens zal er een
ritmeworkshop plaats vinden met de bedoeling om met een paar handige tips
en trucjes het ritme-lezen te vergemakkelijken.
Deze voormiddag is ingedeeld in 3 blokken van 50 min. met telkens 2 x 10 min.
pauze.
Voor de ritmesectie (bas en slagwerk) maken we een uitzondering, deze
worden pas verwacht om 10.50 u
We rekenen op een voltallige aanwezigheid zodat deze extra repetitie een
meerwaarde kan geven voor ons concert met Luc Caals.
Meer informatie vindt je op onze website:
www.sintceciliareet.be
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Foto’s Palingfestijn

Meer foto’s ? Kijk op www.sintceciliareet.be
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AANKONDIGING JAARFEEST !

Het weekend van 20 en 21 november is dit jaar ons feestweekend.
Op zaterdag 20 november gaat om 18 h ons jaarfeest van start met
een aperitiefje, gevolgd door een heerlijk diner, een tombola en
gezellig dansen tot …. ?
Zondag 21 november starten we de dag met een stevig spek-meteierenontbijt voor onze muzikanten, die daarna de
eucharistieviering opluisteren. Na de viering volgt een rondgang
door onze gemeente die wordt beëindigd in het Gildenhuis.
U bent uiteraard van harte uitgenodigd om deel te nemen aan deze
festiviteiten.
Hoe meer zielen, hoe meer plezier !
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Najaarsconcert met ...
Luc Caals

13 november 2010, zaal Gildenhuis
20.00 uur
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Onze komende activiteiten
Donderdag 11 november :
optocht naar het kerkhof (wapenstilstand)
Zaterdag 13 november om 20.00 u:
najaarsconcert
Zaterdag 20 november om 18.00 u :
Jaarfeest
Zondag 21 november om 11.00 u :
Misviering en uitstap
Vrijdag 29 april om 19.00 u:
Wandelconcert Kleine Kermis
Zondag 20 maart om 15.00 u:
Lenteklanken
Zaterdag 26 juni om 13.30 u:
Reetse braderij
Zondag 4 september vanaf 11.30 u:
12de Palingfestijn
Zaterdag 17 september:
Tiroleravond
Zaterdag 15 oktober om 20.00 u:
Dubbelconcert met Terhagen
Zaterdag 19 november om 18.00u:
Jaarfeest
Zondag 20 november om 11.00 u:
Misviering en uitstap
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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
21e jaargang
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