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Dag Concordiaan,
Het voorbije Ceciliafeest was er één om U tegen te zeggen : lekker eten, een goed programma én
super kei - neige en fantastische ambiance, zoals een Ceciliafeest moet zijn !
Bedankt aan iedereen die zich ingezet heeft om er het beste van te maken, dank aan iedereen
die de handen uit de mouwen stak bij klaarzetten en afbraak van de zaal.
Wij hebben de volgende personen in de bloemetjes gezet :
Maurits De Block : 65 jaar lid, Louis Bogemans : 45 jaar lid, Eddy Kallaerts : 40 jaar muzikant,
Fons Heyvaert : 30 jaar lid, Johan en Mark Janssens : 30 jaar muzikant, Stefan Erpels : 30 jaar
muzikant, Kristien Vanderstraeten : 30 jaar muzikant, Danielle Thomas : 15 jaar muzikant, Jan
De Smedt : 15 jaar muzikant en Roel Robberechts : 15 jaar muzikant. Nogmaals proficiat !
Ondertussen hebben wij het al een paar maal kenbaar gemaakt, CONCORDIA, gesticht in 1865
viert in 2015 haar 150-jarig bestaan. Noteer alvast zondag 25 januari, 11 uur in uw agenda, dan
starten wij onze feestelijkheden met een ACADEMISCHE ZITTING, gevolgd door receptie. Wij
verwachten U om 11 uur in de Raadzaal van het Gemeentehuis, ieder CONCORDIA – lid is hierop
van harte welkom ! De officiële uitnodiging krijgt u binnenkort in de brievenbus.
2015 wordt een feestjaar met een eivol programma, kijk maar in onze activiteitenkalender, we
hebben een kalender samengesteld met voor elk wat wils. We rekenen op jullie aanwezigheid !
Namens het bestuur wens ik u nu al prettige feestdagen, het allerbeste voor 2015, een prachtig,
gelukkig en gezond jaar voor u, uw familie en vrienden. Én een prachtig muzikaal feestjaar voor
Concordia !
Mark

LIDGELD 2015

De lidgelden voor 2015 blijven ongewijzigd : Muzikanten betalen 15 euro, Ere – Leden betalen 20
euro. Je kan steunend lid zijn vanaf 25 euro of meer
Een tweede lid binnen hetzelfde huisgezin, maar die geen muzikant is, betaalt hetzelfde als een
muzikant : 15 euro.
Je kan dit bedrag overschrijven op rekening nummer 850-8272884-43, of IBAN- rekening BE66
8508 2728 8443 BIC : SPAABE22 van CONCORDIA MERCHTEM, met vermelding van “lidgeld
Concordia 2015, naam + voornaam”. Je kan ook bijgaande overschrijving gebruiken.
Vergeet niet dat je het lidgeld ook kan komen betalen op de repetities, altijd welkom ! Je kan
daar dan je lidkaart direct meenemen naar huis…

Graag nodigen wij u uit op het PANNENKOEKENFESTIJN van de Parochie. Het Concordia
– bestuur staat achter de tap ! zondag 1 februari, in zaal ’t Vijverdal

TESTAMENT.be
Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt…
Deze spreuk kom je regelmatig tegen in kranten en weekbladen.
Je kan ook Concordia opnemen als goed doel in je testament. Meer info kun je verkrijgen bij het
bestuur of bij je notaris.

DE EERSTE WOORDJES VAN DE DIRIGENT



Beste muzikanten,
Het jaar loopt stilletjes aan op zijn eind, en dan is het gebruikelijk dat men even het
voorbije jaar evalueert.
Natuurlijk kan ik enkel de laatste 6 maand mijn gedacht geven over Muziekvereniging
Concordia!
Wat mij daarbij opviel was dat ik, als jullie nieuwe dirigent, in een groep beland ben die
echt muziek kan en wil maken.
Dit was ook één van de redenen waarom ik ervoor heb gekozen om met Concordia in zee
te gaan.
Na de eerste maanden, die van jullie maar zeker ook van mij enige aanpassing vroegen,
hebben we stilletjes aan voeling met elkaar gekregen.
Een nieuw gezicht voor een vereniging brengt altijd wel wat verandering met zich mee.
Dat is logisch. Wat mij betreft ben ik stilletjes aan op toeren aan het komen.
Ik wil met deze vereniging vooruit. Het elan dat er was verder zetten en hopelijk nog
een stapje verder gaan.
Wat mij bij de eerste kennismaking opviel, was dat er in Concordia een groep
muzikanten bij elkaar zit die veel in zijn mars heeft.
Met deze groep is enorm veel te bereiken. Het is geen super grote groep, maar een
groep met bijzonder veel mogelijkheden.
Deze mogelijkheden moeten we ten volle gebruiken. Laten we er samen voor gaan!

Wat mij eveneens opviel is dat Concordia een bestuur heeft dat ervoor wil gaan en
vooruit kijkt. Dat doet mij enorm veel plezier.
Mijn vraag om een extra concert te organiseren werd meteen ingevuld (zondag 8
februari om 11u.)
Graag zou ik langs deze weg een oproep willen doen: laat ons allen samen Concordia
verder uitbouwen, stap voor stap.
Samen kunnen wij er iets prachtig van maken, maar dat gaat alleen als iedereen zijn
steentje bijdraagt. Daarom zou ik willen vragen om zoveel mogelijk naar de repetities te
komen.
Ik zeg steeds: Het is o zo makkelijk om een uitvlucht te vinden om er niet te kunnen
zijn, maar het is o zo moeilijk om een uitvlucht te vinden om er wel te kunnen zijn (een
nadenkertje )
Ik hoop van ganser harte dat ik jullie allemaal toekomende herhaling mag verwelkomen,
zodat we er een SAMEN een fijne repetitie van kunnen maken.
Er zijn een aantal nieuwe werken uitgedeeld en het is zoveel leuker om met een voltallig
orkest de stukken in te studeren.
Tot woensdag om 20u. Doen jullie een extra inspanning??
Met muzikale groeten,
Marc

“MADAME JEANNE” HET CONCORDIA FEESTBIER !

In samenwerking met brouwerij DEN TRIEST uit Kapelle op den Bos brengen wij een
gelegenheidsbier op de markt, een fles tripel , amberkleurig bier met 7.5 % alcohol.
Het bestuur koos, samen met brouwerij den Triest, voor dit brouwsel omdat het volledig
de kenmerken van het Concordia – orkest samenvat : sfeer en gezelligheid.
Bij nuttiging van meerdere exemplaren van dit brouwsel krijgt zelfs U, als nietmuzikanten, de muziekmicrobe te pakken…
Brouwer en bestuursleden staan wel niet in voor de gevolgen…
De naam “Madame Jeanne” is geselecteerd na de bevraging bij de aanwezigen op het
voorbije Ceciliafeest en is een eerbetoon aan onze erevoorzitter, mevrouw Jeanne Van
Ginderachter
Van “Madame Jeanne” kun je genieten op de receptie na de Academische Zitting van 25
januari, nadien te koop bij de Concordia bestuursleden aan 8,00 € per fles van 75 cl. Per
stuk of per karton van 12 stuks. Én, vanzelfsprekend, ook te nuttigen nà de Concordia –
repetities !

CECILIAFEEST 2015

Nu het Ceciliafeest van 2014 nog vers in het geheugen ligt, kijken wij al vooruit naar dit
van 2015. Heb je opmerkingen over de formule van dit jaar, bent u tevreden van het
huidige systeem, wil je liever iets anders ? Wat denk je van de animatie ? Wat is je

mening van het tijdstip van dit feest, best vroeger of later op de dag ? Een andere dag
? Je kan je mening kwijt bij de bestuursleden, aarzel niet om het ons te laten weten !

clowns Eddy en Danielle in actie !

2015 = 150 jaar
CONCORDIA
ACTIVITEITENKALENDER 2014 - 2015
ACADEMISCHE ZITTING 150jarig bestaan
APERITIEFCONCERT
SPAANSE AVOND
PAASCONCERT
Tornooi VLAMO en Prov. Vlaams Brabant
HEERLIJKE SMULPARTIJ
JUBILEUMCONCERT door de Marine
VREDESVIERING
CECILIAVIERING
CECILIAFEEST

zondag 25 januari 2015, gemeentehuis
zondag 8 februari 2015, Vijverdal
vrijdag 20 maart 2015, Vijverdal
zondag 19 april 2015, kerk
zondag 4 oktober
zat 10, zond 11 oktober 2015
vrijdag 6 november 2015, kerk
woensdag 11 november 2015
zondag 15 november 2015
zaterdag 21 november 2015

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

