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             HET MUZIKRANTJE 
 

Editie april 2017 
 

Dag Concordiaan, 
 
Op woensdag 15 februari stelden wij ons Jaarverslag voor, dit jaar hielden wij – zoals het in onze 
statuten vermeld staat - op deze algemene vergadering onze driejaarlijkse bestuursverkiezing. De 
uittredende bestuursleden werden herkozen, op uitzondering van Kristien die zich niet meer 
kandidaat stelde. Op de eerste bestuursvergadering na dit jaarverslag werden de bestuursfuncties 
verdeeld. Ook de komende drie jaar mag ik voorzitter zijn van deze prachtige vereniging ! De taken 
zijn als volgt verdeeld : 
Voorzitter : Mark Vanderstraeten 
Ondervoorzitter : Erik Crombé 
Feestleider : Pieter Vercauteren 
Penningmeester : Arnold Schoukens 
Rien Robberechts neemt een gedeelte van het secretariaat op zich en het opvolgen van de muzikale 
jeugd. Op Jos Janssens kunnen we rekenen voor het klaarzetten van het repetitielokaal ( samen met 
Erik) en de organisatie van de tap bij de feestelijkheden. Hij is ook onze fiere vaandeldrager. 
Samen met Fons Heyvaert en Eddy Kallaerts vormen wij het bestuur van ons geliefd Concordia. 
Walter Teugels is afgevaardigd door de vzw Concordia. Wij hebben het genoegen om ook deze 
bestuursperiode te kunnen rekenen op onze erevoorzitter, Mevrouw Jeanne Van Ginderachter ! 
Wil jij je ook engageren als bestuurslid, lid van ons feestcomité, aarzel niet, neem contact op met een 
bestuurslid ! 
 
Muzikanten en dirigent zijn al flink aan het oefenen voor ons PAASCONCERT van zondag 30 april, dit 
jaar met als gastvedette Jo LEMAIRE. Meer info kan u terugvinden in dit Muzikrantje.  
 
En bij de aanvang van deze nieuwe bestuursperiode :  
Leve de muziek, leve de vriendschap, leve Concordia ! 
 
Mark 
 

CONCORDIA’S 35STE PAASCONCERT ! 
 
Onze muziekvereniging brengt op zondag 30 april 2017 voor de vijfendertigste maal haar 
Paasconcert, ook nu weer in het prachtige kader van de Onze-Lieve-Vrouw ter Noodt-kerk te 
Merchtem. Een prachtigere locatie kan men zich moeilijk inbeelden ! 

Zij die al meerdere keren dit evenement meemaakten weten het, Concordia staat voor kwaliteit. In 
de loop der jaren brachten wij met dit Paasconcert uiteenlopende artiesten naar de Merchtemse 
parochiekerk. Ook dit jaar weer ! 

Het eerste gedeelte van het concert is voorbehouden aan Concordia : onder leiding van dirigent Marc 
WEYERS staan/zitten onze eigen muzikanten in de spotlights. Tijdens het tweede deel delen wij het 
podium met een artieste met wereldfaam ! Wij gaan dit jaar een samenwerking aan met Jo LEMAIRE 
en vergasten onze toehoorders op een prachtig programma met uiteenlopende nummers in het 

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 
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Nederlands, Frans en nog veel meer… Jo op haar best én met de Koninklijke Muziekvereniging 
Concordia !  

U ziet het al, Concordia – getrouw staat onze vereniging ook dit jaar garant voor een prachtige 
muzikale avond ! 
 
Tijdens de pauze en na het concert kan u terecht in zaal ’t Vijverdal, de drankjes worden er fris 
geschonken.  ! 
 
Een hartelijke dank aan Pater Karel en de kerkraad die ons al jaren de kans geven om het 
kerkgebouw te huren voor dit prachtig evenement en aan het gemeentebestuur voor de logistieke 
steun. Een bijzondere dank aan onze sponsors, zonder hen  was het organiseren van dit evenement 
niet mogelijk, het spreekt vanzelf dat ik u met plezier deze handelaars aanbeveel.  
 
Kaarten voor dit concert worden u graag aangeboden door onze muzikanten en bestuursleden.  U 
kan ook inschrijven voor een VIP- arrangement, meer info hierover kan u verder in deze brochure 
terugvinden. We ontmoeten u graag op zondag 30 april 2017  ! 
 
Bij dit muzikrantje vind je ook een affiche van dit concert, mogen wij je vragen om deze goed 
zichtbaar voor het raam te hangen. 
Graag tot dan ! 
 
Tickets  
Concert tickets: 
Prijs in voorverkoop: 12 euro 
Inkomprijs: 15 euro 
Tickets zijn te verkrijgen via onze muzikanten en bestuursleden. 
Telefonisch op het nummer 0473/57.90.57  
U kan ook online reserveren via onze site: www.concordia-merchtem.be 
 
VIP Tickets 
Het is niet iedere dag dat je met Jo LEMAIRE een praatje kan slaan. 
Daarom hebben we een speciaal arrangement voor wie enkele vraagjes voor Jo heeft en samen met 
haar een glaasje wil drinken. 
VIP-arrangement ter waarde van 30 euro 
Inclusief: uitgebreide receptie voor het concert – gereserveerde plaatsen - drankje tijdens de pauze -  
meet and greet met Jo na het concert 
Voor deze VIP-tickets neem je contact op met Mark Vanderstraeten 
 
Betaling van de kaarten op rekening  
BE66.8508.2728.8443 
van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia, Merchtem slechts bij ontvang van je betaling wordt 
je reservatie genoteerd. 

 

Er was weer ambiance troef op onze Spaanse Avond van vrijdag 17 maart laatstleden ! 

Foto’s van dit evenement kan je terugvinden op onze site en facebookpagina. Voor wie er niet bij kon 
zijn, noteer volgend jaar al vrijdag 16 maart in je agenda ! 
 
 

 
 

http://www.concordia-merchtem.be/
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CONCORDIA’S WIJNACTIE 
Onze wijnactie loopt het ganse jaar door. De wijnen die we aangeboden hebben op het einde van 
vorig jaar kun je ook nu nog bestellen. Er komen ook wel een aantal lekkere zomerse wijnen bij in ons 
gamma ! Voor het aperitief, voor bij een gezellige barbecue of zomaar op het terras om te genieten 
bij de ondergaande zon… 
 

  

Cava Sanctacana Brut :     Prijs : 9 euro 
 
Cava van Cellers Most Doré uit Sant Sandurni d’ Anoia, hét centrum van de Cava productie. Dit 
familiebedrijf (dus geen coöperatieve zoals de meeste Cava producenten) wordt ook “Instittut Del 
Cava” genoemd. De druivenrassen zijn Macabeo, Xarel.Io en Parella. Een klassieke Cava… 
Het volstaat de zware fles in de hand te nemen om te weten dat dit een klasse product is. 
 

Sauvignon Domaine Peiriere Réserve, wit   Prijs : 7 euro 
 
Grenache Rosé Domaine Peiriere Réserve  Prijs : 7 euro 
Beiden afkomstig uit de Languedoc – Roussillon (Pays d’ Oc) het grootste wijngebied van Frankrijk. 
Wanneer je op restaurant een menu kiest met aangepaste wijnen komen ze meestal uit deze streek. 
De Sauvignon is fruitig en uiterst geschikt bij onder meer zeevruchten. Van de rosé wijn kan je 
genieten op het terras, maar is ook een goed aperitief. Beide flessen zijn met schroefdop, na het 
openen blijft de wijn nog enkele dagen goed ! Je kan ze natuurlijk ook gezellig leegdrinken ! 
 

Finca Valdeguinea Joven    Prijs : 7 euro 
Joven betekent jong. Deze Rioja wijn is gemaakt van de Temranillo druif. 
Finca Valdeguinea ligt in hoog Rioja waar het verboden is druivenstronken te bevloeien, dit maakt 
dat de wortels diep in de grond water moeten zoeken. Gevolg zeer minerale wijn.  
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Bezoek je de tappas bars in Logrono krijg je vast een Joven wijn uit de frigo. 

Bij de BBQ fris drinken. Hij heeft geen schroefdop. Ondervinding leert ons dat dit niet nodig is 😊 
 

Olijfolie       Prijs : 8 euro 
Extra Virgin Olive Oil 
Onze olijfolie komt uit Extremadura, de warmste streek van Spanje. 
Uiterst geschikt voor slaatjes, bakken en braden.  
 
Je kan bestellen bij de bestuursleden of via mail : marc.vanderstraeten@telenet.be 
Betalingen op BE66.8508.2728.8443 
 
Geniet ervan ! 
 

 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2017 
 

PAASCONCERT zondag 30 april 2017, kerk 

MUZIEKFESTIVAL PEIZEGEM- Kermis zondag 14 mei 2017 

PAROCHIEDAG zondag 21 mei 2017, Parochieplein 

APERITIEFCONCERT, kermis zondag 20 augustus 2017 

MUZIEKFESTIVAL, kermis zondag 27 augustus 2017 

HEERLIJKE SMULPARTIJ zat 7, zon 8 oktober 2017, ’t Vijverdal 

VREDESVIERING zaterdag 11 november 2017, kerk 

CECILIAVIERING zondag 12 november 2017, kerk 

CECILIAFEEST zaterdag 25 november 2017, ’t Vijverdal 

 

Aan deze kalender kunnen nog extra activiteiten toegevoegd worden, in functie van 

activiteiten, optredens ed, verdere info volgt, zie ook op de Concordia-facebookpagina 

en op onze website.  

mailto:marc.vanderstraeten@telenet.be

