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HET MUZIKRANTJE 
 

Januari 2023 

Dag Concordiaan, 
 

Eerst even terugblikken naar het voorbije Ceciliafeest… het was er één om U 
tegen te zeggen : lekker eten, een goed programma én super keineige en 

fantastische ambiance. 
En eindelijk, na lang wachten, opnieuw kunnen samenzitten, samen feesten 
maakte het nog beter ! 

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. Onmetelijk dank hiervoor ! 

 
En dan naar vandaag… 

Namens het bestuur wens ik iedereen het allerbeste voor 2023,  een prachtig, 
gelukkig en gezond jaar voor u, uw familie en vrienden. Én een prachtig 
muzikaal jaar voor Concordia ! 

Een jaar waarin we alle vooroordelen aan de kant schuiven, nieuwe ideeën 
volop laten openbloeien. 
In één woord : een fijn jaar met het allerbeste voor iedereen, waarbij we op 

31 december 2023 kunnen terugblikken en denken, het was op alle vlakken 
een tof jaar ! 

 
Het komende werkjaar vatten we aan met een nieuw bestuur. 
De huidige bestuursploeg heeft er immers de statutaire bestuursperiode van 3 

jaar opzitten.  Zoals de statuten van Concordia voorzien wordt er op 22 
februari, in de loop van de repetitie een nieuw bestuur gekozen. 

Voel jij je geroepen om samen met de andere bestuursleden én samen met 
muzikanten en ereleden er het allerbeste van te maken voor onze vereniging, 
aarzel dan niet je kandidatuur in te dienen.  

Verder in dit Muzikrantje kan je hierover meer informatie terugvinden. De 
functies voor het nieuwe bestuur worden ingevuld op de eerste vergadering 
van het vernieuwde bestuur. 

 
Nu al dank voor je inzet voor onze fijne vereniging ! 

 
Leve muziek, leve de vriendschap, leve Concordia ! 
 

Mark 

Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865  
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LIDGELD 2023 

Nieuw jaar dus kun je ook je lidgeld voor 2023 overschrijven : Muzikanten 
betalen 20 euro, Ere – Leden betalen 25 euro. Je kan steunend lid zijn vanaf 
30 euro of meer. 

Een tweede lid binnen hetzelfde huisgezin, maar die geen muzikant is,  betaalt 
hetzelfde als een muzikant : 20 euro.  
Je kan dit bedrag overschrijven op rekening BE66 8508 2728 8443 van 

CONCORDIA MERCHTEM, met vermelding van “lidgeld Concordia 2023, naam 
+ voornaam”.  

 
VERKIEZINGEN nieuw Concordia-bestuur 
Komend werkjaar vatten we aan met een nieuw bestuur, omdat de huidige 

bestuursploeg er de statutaire bestuursperiode van 3 jaar opzitten heeft.  
Zoals de statuten van Concordia voorzien wordt er op 22 februari ,in de loop 

van de repetitie gestemd voor een nieuw bestuur. Vanaf 20 uur kun je in “de 
Werkman” je stem komen uitbrengen en waarom niet efkes een repetitive 
meepikken ? Na de repetitive wordt de uitslag van de stemming 

bekendgemaakt. Meer info volgt. 
Dank aan alle bestuursleden die zich de voorbije periode ingezet hebben voor 
Concordia.  

Voel jij je geroepen om samen met de andere bestuursleden én samen met 
muzikanten en ereleden het allerbeste te maken van onze vereniging, aarzel 

niet je kandidatuur in te dienen via bijgaand formulier en te bezorgen op het 
adres van onze voorzitter, De Zippe 39, Merchtem of via mail, uiterlijk op 15 
februari  : mark.vanderstraeten@concordia-merchtem.be . Voorwaarde is wel 

dat je lid bent van Concordia of er minstens nauwe banden mee hebt. 
Verjonging en vernieuwing staat voor verdere groei, een wissel voor de 
toekomst. We rekenen op jou ! 

De functies worden ingevuld op de eerste vergadering van het vernieuwde 
bestuur.  

Volgende functies worden verdeeld : Voorzitter, ondervoorzitter(s), secretaris, 
penningmeester, feestleider, verslaggever, … 
Ben je zelf geen kandidaat, maar ken je in je vriendenkring of familie personen 

die zich ten volle willen inzetten voor Concordia, spreek hen aan, misschien 
wachten zij op je vraag en stimulans !  

Wanneer je als uittredend bestuurslid je mandaat wenst te vernieuwen, 
vergeet je dan ook niet je kandidatuur in te dienen ? 
 

PAASCONCERT 2023 
De geplande samenwerking tussen zangeres Wayi, gospelkoor White Spirits en 
Concordia gaat nog eventjes in de ijskast… We werken wel verder aan dit 

project, maar krijgen nog niet alles op wieltjes om er in 2023 een schitterend 
concert van te maken… onze excuses hiervoor ! 

Maar, niet getreurd, voor het concert 2023 gaan we in zee met Barbara DEX.  

mailto:mark.vanderstraeten@concordia-merchtem.be
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Barbara onderscheidt zich door haar prachtige stem, maar ook door 

een verscheidenheid aan muziekstijlen. Dat bewijzen haar zeven albums, met 
daarop Nederlandstalige parels, gospelnummers en een greep stevige 
countryrock, steeds gezongen met overtuiging en met veel aandacht voor een 

goeie song. 
Barbara voelt zich overal thuis: in het theater, op een festivalpodium, tijdens 
een sfeerrijk feest. 

En of het nu met haar eigen band is of als gastzangeres van een klein of groot 
orkest, Barbara staat er telkens opnieuw, vol overtuiging. Ook op zondag 23 

april 2023 met Concordia ! 
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 

 
VALENTIJNSCONCERT zondag 12 februari 2023 

VERKIEZING nieuw bestuur woensdag 22 februari 2023 
PAASCONCERT zondag 23 april 2023 
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. 
En ... best deze voor 2023 ook reeds noteren  
Hou je ook onze mails in de gaten ? 

Repetitie elke woensdag, tenzij ander 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  

We hebben ook een facebookgroep, wens je hiervan deel uitmaken, stuur een 
vriendschapsverzoek op Facebook, Mark Vanderstraeten, ik sluit je aan bij 
deze groep. 

mailto:mark.vanderstraeten@concordia-merchtem.be
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_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………naam,  

Adres :………………………………………………………………………………………….straat, nr …………… bus…………. 

Te :………………………………………………………………………,  

tel en gsm nummer :………………………………………………………………………………………………………………………. 

Mail – adres : ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

O Stelt zich kandidaat – bestuurslid van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia. 

Voorkeur voor eventuele functie : ……………………………………………………………………………………………….. 

O Wenst mee te werken aan de activiteiten van Concordia in het feestcomité 

O Je kan op mij beroep doen als medewerker voor de verschillende activiteiten 

O Voorstel voor activiteit : …………………………………………………………………………………………………………… 

 


