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HET MUZIKRANTJE 
 

februari 2023 

Dag Concordiaan, 
 
Voor wie er vorige zondag niet bij kon zijn op het Valentijnsconcert… Spijtig, 
je hebt wat gemist ! 

Onze muzikanten brachten een prachtig concert, de liefde spetterde uit de 
noten. Niet alleen de liefde voor alle aanwezigen, maar ook de liefde voor de 
muziek was te merken ! Dirigent Ben Vanlombeeck heeft zijn vuurdoop met 
glans doorstaan, Concordia gaat een mooie muzikale toekomst tegemoet. 
 
Je wist het al, dit nieuwe werkjaar vatten we aan met een nieuw 
bestuur, omdat de huidige bestuursploeg er de statutaire 
bestuursperiode van 3 jaar opzitten heeft.  Wij verkiezen, zoals in de 
statuten van Concordia voorzien wordt, op 22 februari een nieuw 
bestuur. Vanaf 20 uur ben je in “De Werkman” welkom om je stem te 
komen uitbrengen en waarom niet efkes een repetitie meepikken ? 
Na de repetitie wordt de uitslag van de stemming bekendgemaakt.  
 
Een enorme dank aan alle bestuursleden die zich de voorbije periode ingezet 
hebben voor Concordia. Onder hen stellen Erik Crombé, uittredend 
ondervoorzitter en Jos Janssens zich niet meer kandidaat. Zij blijven wel elke 
week het repetitielokaal klaarzetten, Jos Janssens blijft ook onze fiere 
vaandeldrager ! 
De andere bestuursleden zijn opnieuw kandidaat voor een nieuw 
bestuursmandaat. We verdelen de functies op de eerste vergadering van het 
nieuwe bestuur. 

Als nieuwe kandidaten dragen we Francis Bruelemans, Marc Breusegem en 
Gert De Block voor. 
Zien we je volgende woensdag ? 
 
Leve de muziek, leve de vriendschap, leve Concordia ! 
 
Mark 
 
PROFICIAT ! Aan onze supermuzikante Liliane VAN CAMPENHOUT voor haar 
50- jarig muzikant zijn ! Zij kreeg op het Valentijnconcert haar gouden 
ereteken van Vlamo, Medaille en diploma, met daarnaast ook namens onze 
muziekvereniging onze “Keure van Verdienste”. De naam Liliane Van 
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Campenhout wordt, als eerste vrouwelijke muzikante met 50j dienst, 
bijgeschreven op de lijst van de leden met een uitzonderlijke staat van dienst. 
Liliane, dank voor je inzet voor onze vereniging, we hopen dat we je nog lange 
jaren aan de pupiter mogen hebben. Nogmaals proficiat ! 
 
 
PAASCONCERT 2023 
Nu het Valentijnconcert achter de rug is worden alle pijlen naar het komende 
PAASCONCERT gericht. Ook dit belooft weer prachtig te zijn, we gaan immers 
in zee met Barbara DEX.  

Partituren liggen reeds op de pupiter ! Je moet maar eens langskomen op de 
repetitie om de sfeer op te snuiven : een verscheidenheid aan muziekstijlen.  
We zijn ondertussen ook al gestart met de zoektocht naar sponsors voor dit 
evenement. Heb jij met je bedrijf interesse hiervoor of ken je bedrijven of 
zelfstandigen die met ons hiervoor in zee willen gaan, geef je dan een seintje 
aan voorzitter Mark ? We bezorgen hen met plezier de sponsorvoorstellen, 
waar de blikvanger toch wel de prachtige publiciteitsbrochure is die we in 
ongeveer 7.000 Merchtemse brievenbussen laten droppen.  
 
 

AKTIVITEITENKALENDER 2023 
 

VERKIEZING nieuw bestuur woensdag 22 februari 2023 
PAASCONCERT zondag 23 april 2023 
KATUIT PEIZEGEM-KERMIS zondag 7 mei 2023, 15 uur 
ZOMERCONCERT VLAMO, Leuven zaterdag 8 juli 2023, 17.15 uur 
MUZIKAAL APERITIEF, Merchtem kermis zondag 20 augustus 2023 
MUZIEKFESTIVAL KATUIT, kermis zondag 27 augustus 2023 
55ste HEERLIJKE SMULPARTIJ zat.14 en zondag 15 oktober 2023 
CECILIAFEEST zaterdag 2 december 2023 
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 onze mails in de gaten ? 
Repetitie elke woensdag van 20u tot 22u, tenzij anders bericht. 

  

Hou rekening met de natuur… 
Wens je dit “Muzikrantje” en andere info over Concordia ook of enkel per mail 
te ontvangen, stuur ons een mailtje met je correcte gegevens : 
mark.vanderstraeten@concordia-merchtem.be. Heb je zelf geen mailadres, 
misschien via iemand van je familie ? 
We hebben ook een facebookgroep, wens je hiervan deel uitmaken, stuur een 
vriendschapsverzoek op Facebook, Mark Vanderstraeten, ik sluit je aan bij 
deze groep. 
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