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             HET MUZIKRANTJE 
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Dag Concordiaan, 
 
We kunnen er niet omheen, het CORONA virus Covid19 zet ons een serieuze pad in de korf ! 
Toch willen wij u het laatste Concordia-nieuws niet onthouden. 
 
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 ! 
Wil jij je ook engageren als bestuurslid, lid van ons feestcomité, aarzel niet, neem contact op 
met een bestuurslid ! 
 
En bij de aanvang van deze nieuwe bestuursperiode :  
Leve de muziek, leve de vriendschap, leve Concordia ! 
 
Mark 
 

 
 
WE KUNNEN ER NIET OMHEEN… 
Het Corona-virus… 
Hierdoor waren we verplicht om onze Spaanse Avond, voorzien op vrijdag 13 maart ( 
ligt het aan de datum ? ) af te lasten of uit te stellen… Voor welke optie we kiezen 
bekijken we met de traiteur van dienst, Gert en Patty van de Havana Bar Tapas Club 
uit Brussegem. We houden je alvast op de hoogte van onze beslissing. 
Wat lastiger is… we kunnen/mogen momenteel niet repeteren. Daarom hadden wij 
eerder deze maand, 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 
te verplaatsen naar zondag 27 september.             

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 
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Je kan ook al in je agenda het optreden met Peizegem-kermis en de Parochiedag 
schrappen. 
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 ! 
 

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 familie van penningmeester Arnold 
SCHOUKENS bij het overlijden van zijn schoonmoeder, mevrouw Marie-José De Bus, 
zij overleed op 26 maart. Ook aan hen onze oprecht medeleven. 
 
 
De AFFICHES en flyers voor ons 38ste PAASCONCERT waren klaar voor verdeling, 
met dank aan onze hoofdsponsors. Wij willen u deze prachtaffiche toch graag tonen. 
De (ook nu weer prachtige) Paasbrochure zal u kunnen terugvinden in je brievenbus 
een aantal dagen voor het concert. Je kan nu al inschrijven voor het VIP-
arrangement, kaarten in voorverkoop vanaf de maand juli. 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.  
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”.  
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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) 
 
 
 

 
 

 

CONCORDIA’S WIJNACTIE 
Onze wijnactie loopt het ganse jaar door. Wens je meer info, neem gerust contact op met 
onze bestuursleden. Er zitten wijnen voor alle gelegenheden in ons gamma ! Voor een 
familiefeest, voor een koude avond rond het haardvuur, voo het aperitief, voor bij een 
gezellige barbecue of zomaar op het terras om te genieten bij de ondergaande zon… 
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ACTIVITEITENKALENDER 2020 
 

APERITIEFCONCERT, kermis zondag 16 augustus 2020 
MUZIEKFESTIVAL, kermis zondag 23 augustus 2020 
PAASCONCERT 2020 zondag 27 september 2020 
52ste HEERLIJKE SMULPARTIJ zat. 10 – zon. 11 oktober 2020 
VREDESVIERING woensdag 11 november, 10 uur 
CECILIAVIERING zaterdag 14 november, 18 uur 
CECILIAFEEST 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.  
 


