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Dag Concordiaan,
Eindelijk goed nieuws ! De Cultuursector krijgt groen licht vanaf 1 juli !
Hoera, vanaf die dag mogen we terug repeteren !
De maart editie van dit Muzikrantje is door omstandigheden ook enkel per mail verzonden
geweest, in deze editie ook nog een korte samenvatting van dat nummer.
Op woensdag 15 februari stelden wij ons Jaarverslag voor, dit jaar hielden wij – zoals het in
onze statuten vermeld staat - op deze algemene vergadering onze driejaarlijkse
bestuursverkiezing. De uittredende bestuursleden werden herkozen, op uitzondering van
Rien en Eddy die zich niet meer kandidaat stelden. Op de eerste bestuursvergadering na dit
jaarverslag werden de bestuursfuncties verdeeld. Ook de komende drie jaar mag ik
voorzitter zijn van deze prachtige vereniging ! De taken zijn als volgt verdeeld :
Voorzitter : Mark Vanderstraeten
Ondervoorzitter : Erik Crombé
Feestleider : Pieter Vercauteren
Penningmeester : Arnold Schoukens
Op Jos Janssens kunnen we rekenen voor het klaarzetten van het repetitielokaal ( samen
met Erik) en de organisatie van de tap bij de feestelijkheden. Hij is ook onze fiere
vaandeldrager.
Samen met Fons Heyvaert vormen wij het bestuur van ons geliefd Concordia. Walter Teugels
is afgevaardigd door de vzw Concordia. Wij hebben het genoegen om ook deze
bestuursperiode te kunnen rekenen op onze erevoorzitter Luc De Knijf !
Het Corona-virus…
Hierdoor waren we verplicht om onze Spaanse Avond, voorzien op vrijdag 13 maart ( ligt het
aan de datum ? ) af te lasten.
Wat lastiger is… we mochten niet repeteren. Daarom hadden wij reeds voor de
bekendmaking van de verlenging van de maatregelen al beslist om het Paasconcert uit te
stellen.
We spraken ondertussen al met Sofie en haar manager en besloten om het concert ( ook
nog steeds onder voorbehoud) te verplaatsen naar zondag 27 september.
Ook voor andere optredens (met Peizegem-kermis en de Parochiedag) bleven onze
instrumenten in hun tas liggen.
We kijken hoopvol uit naar de dag dat de regering beslist om de maatregelen te versoepelen
en dat we terug uit ons kot mogen… Om te repeteren ! En dat kunnen we dus waarschijnlijk
opnieuw vanaf 1 juli. We zullen jullie met open armen ontvangen !
Nog meer dan ooit : leve de muziek én leve de vriendschap, bij en door Concordia !
Mark
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OPRECHTE DEELNEMING

Op donderdag 23 januari overleed in het Onze-Lieve-Vrouwziekenhuis te Aalst
Mevrouw Magda DANIËLS, echtgenote van onze erevoorzitter Luc DE KNIJF.
Magda stak van bij de eerste editie van onze Smulpartij (toen nog pensenkermis)
een handje toe in de keuken. Tot de 50ste editie had zij haar vaste plaats aan de
bain-marie met de ossentong.
Namens de volledige Concordia-familie bieden wij aan onze erevoorzitter onze
oprechte deelneming aan.
Wij delen ook in het immens verdriet van de families van : penningmeester Arnold
SCHOUKENS bij het overlijden van zijn schoonmoeder, mevrouw Marie-José DE
BUS, zij overleed op 26 maart. Op 9 april overleed Jozef SICCARD, schoonvader
van ondervoorzitter Erik CROMBE en op zondag 26 april vernamen we het overlijden
van ons erelid Louis TASSENOY. Louis, den Tas, gedenken we als een trouw lid die
altijd klaar stond om onze publiciteit te helpen verzorgen. Met zijn geoefende
linkerhand zorgde hij ervoor dat de Merchtemnaar via de aankondigingsborden van
de gemeente altijd op de hoogte was van onze activiteiten. We zullen je missen
Wieken Tas !
Ook aan hen onze oprechte deelneming. Hopelijk mag ons medeleven een beetje
steun zijn in jullie groot verdriet.
De AFFICHES en flyers voor ons 38ste PAASCONCERT waren klaar voor verdeling,
met dank aan onze hoofdsponsors. De (ook nu weer prachtige) Paasbrochure zal u
kunnen terugvinden in je brievenbus een aantal dagen voor het concert. Van zodra
we de definitieve goedkeuring krijgen kun je inschrijven voor het VIP-arrangement
en zijn de kaarten in voorverkoop beschikbaar. Nieuwe affiches en flyers worden
vanaf dan ook verdeeld.
Alles onder voorbehoud, hopelijk behoort tegen dan deze Corona-periode al tot het
verleden.
We kregen ondertussen ook al een fijn bericht van erelid en hoofdsponsor, drukkerij Lieven
Asselman :

Beste Concordianen,
Vermits ons paasconcert niet doorgaat, heb ik het volgende besloten. Alle
drukwerken die al gemaakt waren (ingangskaarten, affiches, flyers) neem ik volledig
voor mijn rekening. Dit als steun voor onze prachtige muziekvereniging!
Zorg goed voor jezelf en je naasten.
Grtz Lieven
Bedankt Lieven !

LIDGELD 2020

Mocht je tot op vandaag je lidgeld nog niet betaald hebben, graag deze herinnering.
De lidgelden voor 2020 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.
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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 2020, naam + voornaam”.
Heb je liever dat er iemand van het bestuur langs komt om je centen te komen ontvangen,
geef ons gerust een seintje ! ( Mark : 0473-57.90.57 of Arnold 0499-57.93.00)
WELKOM IN DE GROTE MENSENWERELD…
Grote vreugde binnen onze Concordia-familie !
Voorzitter Mark mocht op 23 april klinken op de geboorte van zijn eerste kleinkind ! Het
werd voor zijn zoon Ruud en schoondochter Lieze een prachtige dochter, Lola.
Muzikante Margot Ermens en haar echtgenoot Adriaan De Potter waren blij met de eerste
kreten van dochtertje Elise, een zusje voor Thibaut en Matthias. En Achiel De Lathouwers
mag mee naast het wiegje staan van zijn kleine broer Gaston, zoontje van Inne
Robberechts en haar echtgenoot Kevin. Aan alle papa’s en mama’s, grootouders én overgrootouders een dikke proficiat vanwege de ganse Concordia-familie !
HAPPY BIRTHDAY !
In de volle Corona lock-down heeft een mooie groep Concordia-muzikanten onder social
distancy op zaterdag 30 mei een serenade gebracht vanop de parking van het
woonzorgcentrum MARTINAS. Via megafoon dankte voorzitter Mark Vanderstraeten alle
bewoners van Martinas omdat zij voor ons in hun kot blijven en ook en vooral om hen op
deze zomerse dag eventjes in de bloemetjes te zetten. Maar Concordia was vooral present
om haar jarige erevoorzitter Luc De Knijf te huldigen voor zijn 92 lentes. Proficiat Luc, wen
wensen je nog veel mooie jaren toe !
Foto’s van deze fijne namiddag kun je – met dank aan Eddy Bogemans - terugvinden op
onze site en op onze Facebookpagina.

MERCHTEM – KERMIS ZONDER MUZIEK…
Het gemeentebestuur heeft als maatregel tegen de verspreiding van het Corona virus
beslist om de kermis in een andere formule te gieten. Als gevolg daarvan worden alle
optredens geschrapt. Bijgevolg zullen ons Aperitiefconcert van zondagmiddag en het
muziekfestival van Katuit NIET doorgaan. Veiligheid voor alles..
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Zaal ’t Vijverdal is op zaterdag 10 en zondag 11 oktober gereserveerd voor onze
HEERLIJKE SMULPARTIJ. Wellicht moeten we uitkijken naar een andere formule dan de
voorbije jaren. Heb je hiervoor een ideetje, neem gerust contact op met feestleider Pieter
Vercauteren !
PROFICIAT ! Aan erelid Daniël SCHAEKELS en zijn echtgenote Maria Vandevoorde die op
3 april hun GOUDEN HUWELIJK mochten vieren, aan onze gastzanger Roger VAN VEER
en zijn echtgenote Gerda De Coster die op 9 juli 1970 ook de huwelijksboot instapten. Geniet
ervan, bloemen volgen !
ALS WE TERUG MOGEN REPETEREN… nemen we de volgende veiligheidsmaatregelen
die opgesteld zijn in opdracht van VLAMO :
•
•
•
•
•
•

•
•
•

Repeteren we in de grote zaal met de nodige afstand.
Handen ontsmetten bij het binnenkomen van de zaal, handgel zal ter
beschikking zijn
Iedere muzikant neemt zijn pupitter uit de bak. Er zal mogelijkheid voorzien worden
om de pupitter die je ter beschikking krijgt elke repetitie te ontsmetten, of breng je
je eigen pupitter mee ?
Er worden handdoekjes voorzien om speeksel op te vangen, deze worden nadien
weggegooid in de voorziene afvalbak.
Stoelen worden ontsmet en terug op hun plaats gezet.
Wie ziek is of de laatste 7 dagen voor de activiteit symptomen van COVID-19
vertoonde, is NIET toegelaten. Ook als er in je naaste omgeving (partner, gezin)
ziekte of ziektesymptomen zijn geweest wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk
verboden.
Ereleden of bestuursleden die de repetitie willen volgen zetten zich met de nodige
social distancing weg van de muzikanten en dragen bij voorkeur een
mondmasker.
ALLE muzikanten verwittigen vooraf of zij al dan niet aanwezig zullen zijn op de
repetitie. Contacten hiervoor zijn Mark of Roland
MOCHT het nodig zijn een EHBO behandeling uit te voeren, zullen handschoenen
aanwezig zijn. Voor het mondmasker zorgt iedereen zelf.

En vooral : ZORG GOED VOOR JEZELF EN VOOR DE ANDEREN : was en/of ontsmet
regelmatig je handen !

ACTIVITEITENKALENDER 2020
PAASCONCERT 2020
52ste HEERLIJKE SMULPARTIJ
VREDESVIERING
CECILIAVIERING
CECILIAFEEST

zondag 27 september 2020
zat. 10 – zon. 11 oktober 2020
woensdag 11 november, 10 uur
zaterdag 14 november, 18 uur
zaterdag 5 december 2020

Aan deze kalender kunnen nog extra activiteiten toegevoegd worden, in functie van
activiteiten, optredens ed, verdere info volgt, zie ook op de Concordia-facebookpagina
en op onze website.
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