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Dag Concordiaan,
Noodgedwongen dienden we ons Ceciliafeest te annuleren. Of beter gezegd te
verplaatsen… we schaffen dit niet zomaar af… maar wachten op groen licht om een
nieuwe datum te prikken…
We hadden immers gehoopt dat de Sint ons voor het einde van 2021 wat meer
positief nieuws zou brengen vanuit de Wetstraat en vanaf het Martelarenplein in
Brussel…
Het blijft wachten op betere vooruitzichten !
We kijken ondertussen wel al naar het komende jaar, de concerten die gepland zijn :
Valentijnsconcert op zondag 13 februari, het Paasconcert op zondag 1 mei, de
Spaanse Avond op vrijdag 11 maart.
Hopelijk kunnen deze activiteiten op de normale wijze doorgaan en wordt 2022 een
prachtig nieuw jaar !
Namens mijn collega – bestuursleden en onze dirigent wens ik jullie allen nu al een
vreugdevol Kerstfeest en een gelukkig nieuwjaar.
Ik wens jullie het jaar dat jullie zelf voor ogen hebben, met een goede gezondheid
en opnieuw een actief sociaal leven, kortom 365 dagen gevuld met warmte, liefde en
licht én hopelijk héél véél Concordia, we hebben wat in te halen !

Met de allerbeste Muzikale groeten,
Mark
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LIDGELD 2022
De lidgelden voor 2022 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 IBANrekening BE66 8508 2728 8443 BIC : SPAABE22 van CONCORDIA MERCHTEM, met
vermelding van “lidgeld Concordia 2022, naam + voornaam”.
Het PAASCONCERT ’22 gaat zoals de traditie het wil, door op zondag 1 mei,
veertien dagen na Pasen. Eindelijk… Gastzangeres Sofie kijkt ook al een tijdje uit
naar deze datum… Zoals elk jaar geven we een prachtige huis-aan-huis brochure uit
om aan dit evenement de nodige ruchtbaarheid te geven. Weet jij een bedrijf dat
ons wil sponsoren of is jouw firma bereid om dit te doen, geef je een seintje aan
Mark ?
De WIJNAKTIE van Concordia : onze lekkere wijnen blijven in de aanbieding.
Nieuw is dat we er ook een selectie lekkere Moezelwijntjes aan toegevoegd hebben.
Meer info nodig ? Interesse ? Neem contact op met Mark Vanderstraeten of ieder
ander bestuurslid. De keuzelijst kan je elders in dit Muzikrantje terugvinden.
Op dinsdag 7 december vierden we de DAG VAN DE VRIJWILLIGER. 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, er kunnen nog steeds tappers bij voor na de repetitie, helpende
handen bij de voorbereidingen van de feestelijkheden ! En weet dat je altijd welkom
bent op onze activiteiten, op de repetitie en achteraf, … Met een” grooote mersie”
vanwege muzikanten en bestuur !
Ook een Blokken-fan ? Dat heb je wellicht opgemerkt dat muzikante en collegabestuurslid Stephanie De Klippel een schitterend parcours aflegde en een mooie
spaarpot aanlegde in de TV-kwis Blokken ? Proficiat !
Merchtem krijgt een JEANNE VAN GINDERACHTER-PLEIN Een tijdje terug liep er
op CANVAS een reportagereeks over vrouwen die een straatnaam verdienen. Op
initiatief van de serviceclub Zontaclub Brussel Zavel ( waar onze erevoorzitter,
mevrouw Jeanne Van Ginderachter, stichtend voorzitter was en in samenspraak met
het Merchtems gemeentebestuur wordt het pleintje op de hoek van Kattestraat en
Langensteenweg op zondag 10 april omgedoopt tot het “Jeanne Van Ginderachterplein”. Een prachtig eerbetoon aan onze erevoorzitter waar we natuurlijk niet kunnen
op ontbreken om deze inhuldiging muzikaal op te luisteren. Noteer je dit al in je
agenda ? Verdere info volgt !
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MERCHTEM QUIZT. Als er voldoende kandidaten zijn voor deelname zouden we
met Concordia opnieuw inschrijven voor deze quiz. Wie de eer van onze vereniging
wil verdedigen, graag je naam doorgeven aan Stefan Erpels (0468-42 42 21 of
stefan.erpels@telenet.be ) . De quiz zal dit jaar doorgaan (indien de maatregelen het
toelaten) op volgende 3 data:
- Op 06 Maart 2022 in Brussegem (Polyvalente zaal)
- Op 20 Maart 2022 in Merchtem (Harmonie)
- Op 03 April 2022 in Peizegem (Ons Parochiehuis)
De eerste vraag wordt telkens gesteld om 19u.
VOORLOPIG… werden de repetities opnieuw stil gelegd… Jammer maar helaas…
Van zodra we opnieuw mogen, hervatten we. In alles wat we vandaag en in de
toekomst organiseren (repetities, activiteiten en uitvoeringen) brengen we
het meeste respect op voor de geldende coronamaatregelen ! Beschermen
we onszelf en de anderen !

AKTIVITEITENKALENDER 2021 -2022
VALENTIJNSCONCERT
SPAANSE AVOND
INHULDIGING PLEINTJE EREVOORZITTER
PAASCONCERT 2021
KATUIT PEIZEGEM KERMIS
APERITIEFCONCERT, kermis
MUZIEKFESTIVAL, kermis
54ste HEERLIJKE SMULPARTIJ
CECILIAFEEST
PAASCONCERT

zondag 13 februari 2022
vrijdag 11 maart 2022
zondag 10 april 2022
zondag 1 mei 2022
zondag 15 mei 2022, Peizegem
zondag 21 augustus 2022
zondag 28 augustus 2022
zat. 8 – zon. 9 oktober 2022
zaterdag 3 december 2022
zondag 23 april 2023

In dit Muzikrantje ook weer een aangepaste ACTIVITEITENKALENDER 2022.
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.
En ... best deze voor 2023 ook reeds noteren
Hou je ook onze mails in de gaten ?
Repetitie elke woensdag, tenzij ander bericht.
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