HET MUZIKRANTJE
Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865
1865
juli 2022

Dag Concordiaan,
Het was een drukke periode voor muzikanten en bestuur !
Na het schitterend Paasconcert met zangeres Sofie (de foto’s hiervan – van de hand van
Dominique Hellinckx - kun je bekijken op onze facebookpagina, website of via volgende
link : https://photos.app.goo.gl/kxkS9PMRKVdWZZXn9 ). Twee weken daarna een mooi
concert op Peizegem – Kermis, spijtig dat de accommodatie van de horeca-instelling
tegenover de kiosk niet opgesteld werd voor de supporters van de aanwezige
muziekverenigingen…
Op maandag 30 mei vierde onze erevoorzitter Luc De Knijf zijn 94ste verjaardag en
dat moest gevierd worden ! Daags voordien, zondag 29 mei waren we met een aantal
Concordia-getrouwen op het appel voor een serenade aan de jarige ! Normaal gezien
worden huwelijksverjaardagen herdacht door de bestuursleden die op bezoek gaan bij de
jubilarissen. Door de voorbije coronaperiode kon dit niet doorgaan.
Daarom verwelkomden we die zondagnamiddag ook volgende ereleden en hun
echtgenotes : Gaspard en Truda Graind’orge – Van Herf die op 16 september 2021
hun Diamanten bruiloft vierden, François en Mariette Meysman – Heyvaert die op 19
oktober 2021 hun Briljanten bruiloft vierden, Arnold en Greta Schoukens – Jacobs die
op 3 maart hun Diamanten bruiloft vierden.
Ook voor hen lieten we in het wzc Martinas de loftrompetten schallen ! Nogmaals proficiat
aan Luc en de jubilarissen ! Ook deze foto’s kun je zien op onze facebookpagina, website
of via https://photos.app.goo.gl/6U75toSPzs2LGAQh6 .
En recenter nog, op zondag 12 juni waren we present op het Vlamo – promenadeconcert
in samenwerking met het Gemeentebestuur van Opwijk ter gelegenheid van Nijverseel –
kermis. Opmerkelijk was dat we speelden op de kiosk van de gemeente Merchtem.
Als dank, na al deze inspanningen bood het bestuur aan de muzikanten een etentje aan.
Op woensdag 22 juni, na een korte repetitie konden we aanschuiven aan een lekker paella
etentje, deze heerlijkheid was van de hand van onze penningmeester en gelegenheid –
masterchef, Arnold Schoukens. Én of het lekker was ! Nogmaals dank Arnold !
De zomerse temperaturen staken al een tijdje de kop op, maar nu is het écht zomer.
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Tijd om er efkes de riem af te leggen ! Woensdag 29 juni repeteren we de laatste keer
voor ons verlof… we hernemen op woensdag 27 juli ter voorbereiding van de
Kermisconcerten (Muzikaal Aperitief op zondag 21 aug, Muziekfestival op zondag 28 aug).
Geniet van je verlof !
Én, leve de muziek, leve de vriendschap, leve Concordia !
Mark

Proficiat ! Aan erelid Henri KALLAERTS en zijn echtgenote Jeanne Bayens, zij vierden
op 20 juni hun Diamanten Huwelijk. 60 jaar samen !
Beste Muzikanten, Nu we al een tijdje aan het repeteren zijn, er al een aantal concerten
achter de rug zijn, ontbreken er nog steeds een aantal onder jullie op de wekelijkse
repetities.
Het bestuur rekent er op dat jullie snel de draad terug opnemen, zodat we op de repetities
met een grotere groep kunnen oefenen, opdat onze concerten nog betere kwaliteit bieden
aan onze toeschouwers.
Is er iets dat je nog steeds weerhoudt om aanwezig te zijn, wat dan ook, laat het ons
weten ! Mijn mailbox is altijd open, mijn telefoonnummer kennen jullie. Je kan ook terecht
bij ieder ander bestuurslid, bij je collega’s muzikanten, bij chef Roland.
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Tips over nieuwe muzikanten, interessante muziekstukken of thema’s voor concerten zijn
eveneens welkom.

Madame Jeanne, het biertje dat we lieten brouwen ter gelegenheid van het 150-jarig
bestaan is opnieuw gebrouwen naar aanleiding van de inhuldiging van het “Jeanne Van
Ginderachter” – pleintje in de Kattestraat. Deze amberkleurige tripel van 7,5 % moet je in
huis halen en wel om meerdere redenen : je kunt er écht van genieten, je steunt er onze
vereniging mee en het is een collectors – item: Kwaliteit in een fles, Madame Jeanne, dat
is geen klein bier
Je kan het bekomen aan de prijs van 7,00 euro per fles van 75 cl. Bestellingen via Pieter of
Mark.

AKTIVITEITENKALENDER 2022
APERITIEFCONCERT, kermis

zondag 21 augustus 2022

MUZIEKFESTIVAL, kermis

zondag 28 augustus 2022

54ste HEERLIJKE SMULPARTIJ

zat. 8 – zon. 9 oktober 2022

VREDESVIERING

vrijdag 11 november 2022

CECILIAFEEST

zaterdag 3 december 2022

PAASCONCERT, gospel

zondag 23 april 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.
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Dank aan de hoofdsponsors van ons Paasconcert !
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