
 

             HET MUZIKRANTJE 
 

Editie december 2018 

Dag Concordiaan ! 

 

We hadden een fijn Ceciliafeest, lekker eten en een superfijne ambiance. Bedankt aan 

iedereen die er zich voor ingezet heeft om dit mogelijk te maken !  

Eens te meer hadden de afwezigen ongelijk ! We dronken de “pint van de voorzitter” op 

de gezondheid van : Jean Paul Van Hoeck en Agnes Thomas ( voor 50 jaar lidmaatschap), 

van Gert DE BLOCK, Liliane VAN CAMPENHOUT, Emiel GENOT, Willy ROBIJNS en 

Gerrit FRANKEN (voor 45 jaar lid), van Eric BIESEMANS, Theo en Walter TEUGELS, 

Hugo DE BACKER, Louis SPINNOY en Henri KALLAERTS (40 jaar lid), Jos VERHAEGEN 

(35 jaar) en Rien ROBBERECHTS voor haar 20 jarig lidmaatschap van Concordia.  

We hadden ook een flesje opzij gezet voor ons oudste lid, gewezen muzikant, 

bestuurslid én voorzitter Luc De Knijf aan wie we op woensdag 30 mei een serenade 

brachten tgv zijn 90 lentes. 

 

Voor zij die door omstandigheden niet konden aanwezig zijn, de pint kan nog altijd 

genuttigd worden nà de repetitie ! 

 

 
 

We wensen jullie nu al fijne eindejaarsfeesten, een zalig 

Kerstfeest en een gelukkig Nieuwjaar ! Moge 2019 een prachtig 

muzikaal jaar worden voor Concordia, dat al je wensen mogen 

uitkomen in het komende jaar ! 

   

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 



 

LIDGELD 2019 
De lidgelden voor 2019 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 2019, naam + voornaam”.  

 

Je kan het lidgeld ook altijd komen betalen op de repetities, je bent altijd welkom !  

Je kan daar dan je lidkaart direct meenemen naar huis… 

 

 

 

 

Ook nog graag even uw aandacht voor de WIJNAKTIE van Concordia ! Genieten van 

een lekker wijntje en tevens onze vereniging een financieel duwtje meegeven : onze 

wijnen blijven in de aanbieding. Meer info nodig ? De bestuursleden brengen je graag op 

de hoogte, bestellingen op korte termijn afgeleverd. Bestel nu je eindejaarsgeschenken 

en de drank voor de feesttafel ! Bestellen kan via bestelformulier in dit Muzikrantje. 

 

Op woensdag 5 december was het de DAG VAN DE VRIJWILLIGER. Een woordje 

van dank aan iedereen die zich belangeloos inzet voor het wel en wee van Concordia ! Aan 

iedereen die zich inzet om van Concordia de fijne vereniging te maken waar iedereen 

zich thuis kan voelen ! Dank om (onder meer) : het ronddragen van dit Muzikrantje, het 

klaarzetten van het repetitielokaal, het klaarzetten van de zaal met feesten en 

smulpartij, de kerk bij het Paasconcert, je inzet bij de smulpartij, het Ceciliafeest, 

Spaanse Avond, je tapbeurt,… té veel om op te noemen, maar elke helpende hand is in 

dank aanvaard ! En weet dat je altijd welkom bent op onze activiteiten, op de repetitie 

en achteraf, … Met een” grooote mersie” vanwege muzikanten en bestuur !   

 

DIKKE PROFICIAT aan Inne Robberechts en haar echtgenoot Kevin De Lathouwers 

bij de geboorte van hun zoontje Achiel op 18 november ! Ook proficiat aan de fiere 

grootouders  😊 



Wie nu al uitkijkt naar ons PAASCONCERT op zondag 5 mei : je kan reeds de sfeer 

opsnuiven op de website van onze gastartieste Micheline VAN HAUTEM op 

https://brelandbrass.com .  

Ondertussen is ook onze sponsorjacht gestart ! Wie interesse heeft om opnieuw of voor 

de eerste maal te adverteren in het publiciteitsboekje dat huis aan huis verdeeld wordt 

in Groot – Merchtem neemt gerust contact op met onze voorzitter, hij zal u graag de 

voordelen en voorwaarden van deze prachtige brochure uitleggen !  

Voor kaarten is het nog eventjes wachten, we brengen je op de hoogte vanaf wanneer zij 

beschikbaar zijn !    

Maar onze eerstkomende muzikale activiteit is ons VALENTIJNSCONCERT op 

zondag 10 februari 2019. Vanaf 11u30 krijg je hartjes vol met de mooie klanken van ons 

Harmonie-orkest aangeboden. Zoals steeds in zaal ’t Vijverdal.  

 

Beide uitvoeringen komen razendsnel dichterbij… repetitie zoals steeds élke woensdag, 

tenzij anders bericht. We rekenen op jullie aanwezigheid, beste muzikant, kunnen we 

daarom vanaf nu elke repetitie met volledige bezetting present zijn ? Kun je écht niet 

komen, verwittig je dan Rien of Thomas ?  

 
Wij nodigen élke muzikant en elke “Fanfarien” uit op de eerste repetitie van het nieuwe 

jaar op woensdag 2 januari 2019. We starten om 20 uur ! Na de repetitie zullen de 

bubbels klaar staan…☺ 

 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2019 
EERSTE REPETITIE woensdag 2 januari 2019 
VALENTIJNSCONCERT zondag 10 februari 2019, ’t Vijverdal 
SPAANSE AVOND vrijdag 15 maart 2019, ‘t Vijverdal 
PAASCONCERT zondag 5 mei 2019, kerk 
KATUIT PEIZEGEM KERMIS zondag 19 mei 2019, Peizegem 
MUZIEKFESTIVAL OPWIJK KERMIS zondag 30 juni 2019, Opwjk 
APERITIEFCONCERT, kermis zondag 18 augustus 2019 
MUZIEKFESTIVAL, kermis zondag 25 augustus 2019 
51ste HEERLIJKE SMULPARTIJ zat. 12 – zon. 13 oktober 2019 
CECILIAVIERING zondag 10 november 2019, kerk 
VREDESVIERING maandag 11 november 2019, kerk 
CECILIAFEEST zaterdag 30 november 2019, ’t Vijverdal 
 

 
In dit Muzikrantje ook weer een aangepaste ACTIVITEITENKALENDER 2019.  
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen als jullie, muzikanten en medewerkers deze 
kalender reeds willen noteren in jullie agenda, op je kalender, in je smartphone, je tablet, we 
rekenen immers op jullie aanwezigheden. Aan deze kalender kunnen nog extra activiteiten 
toegevoegd worden, in functie van activiteiten, optredens ed, kijk ook regelmatig naar de 
Concordia-facebookpagina en op onze website.  
Hou je ook de mails van Rien in de gaten ? Repetitie elke woensdag, tenzij ander bericht. 

 

https://brelandbrass.com/

