
 

             HET MUZIKRANTJE 
 

maart 2021 

 

Dag Concordiaan, 
 
Hopelijk is alles nog goed met jullie ? 
Het is reeds een eeuwigheid geleden dat we mekaar nog konden in de ogen kijken… 
Onze laatste repetitie hielden we op woensdag 14 oktober 2020. Toevallig de 
verjaardag van Katleen Tilley. Zij zit ongeduldig te wachten om ons allen hiervoor 
een dikke tractatie te doen bij de eerstvolgende (normale) repetitie, nietwaar Katleen 

?       

Ondertussen ongeveer een jaar geleden, vrijdag 13 maart 2020 (lag het aan de 
datum ? ) viel ons verenigingsleven voor het grootste gedeelte stil. Covid 19 was 
onze leefwereld binnengedrongen... 
 
Wij annuleerden de dag voordien in aller ijl onze Spaanse Avond die voor die avond 
gepland was. Iets daarna stopten onze repetities, konden we een kruis maken over 
alle geplande activiteiten en concerten... Tijdens een kleine tussenpauze konden we 
toch onze Smulpartij organiseren als "Take Away", een klein concertje in de hof van 
de gemeente, en toen stopte het opnieuw.  
 
Weg met Valentijnsconcert, weg met Spaanse Avond, uitstel voor het Paasconcert. 
We kijken hoopvol uit naar de vaccinaties, naar de herstart van het verenigingsleven, 
het culturele leven, en kunnen we snel mekaar écht begroeten op de repetitie, ons/ 
jullie instrument weer volop gebruiken in voorbereiding van een concert, met kermis, 
het "Paasconcert" op 26 september... We kijken er écht naar uit, we hebben een 
prachtig muzikaal programma op poten staan ! Tot spoedig ! En, beste muzikanten, 
mogen wij op jullie rekenen om jullie collega’s muzikanten aan te spreken om samen 
opnieuw “in ’t slag” te gaan ? Brengen jullie ook nieuwe muzikanten aan ? 
 
Om niet op je honger te blijven zitten bij al deze afgelastingen bieden wij u een 
afhaalmogelijkheid met keuze uit Tapas en Paëlla, een lekker dessertje en een 
selectie Spaanse wijnen en Cava. Meer info hierover kan je terugvinden elders in dit 
“Muzikrantje. Ook onze wijnactie gaat blijvend door. 

Ik wens jullie veel leesgenot en tot spoedig ! Hou het ondertussen veilig en zorg 
goed voor jezelf en de anderen ! 

Mark 

 

 
 

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 



WOORDJE VAN DE CHEF 
 
Beste Concordianen, 
 
Sinds september 2019 heb ik de eer om dirigent te zijn van deze prachtige 
vereniging. Ik was zo gelukkig dat ik na veertig jaar dirigeren dit ook in mijn geliefde 
Merchtem mocht doen. Ik kwam terecht in een toffe groep met heel bekwame 
muzikanten. Na een paar geslaagde concerten waren we klaar om vollen bak te 
repeteren voor ons Paasconcert in april 2020.  
 
En toen kwam corona, met de lockdown als gevolg. Wie had ooit kunnen denken dat 
we één jaar na datum nog steeds in dezelfde miserie zitten ? Geen repetities, geen 
concerten, geen glas samen drinken, iedereen met een masker op zijn gezicht…  
 
Tijdens het optreden in het WZC Martinas – de serenade voor de 92ste verjaardag 
van Erevoorzitter Luc De Knijf - kon je zien en voelen dat iedereen die erbij aanwezig 
was ervan genoten heeft. Het deed deugd om iedereen terug te zien, en gelukkig 
mochten we achteraf terug wat repeteren – met coronaregels die we trouwens 
perfect respecteerden – en hadden we het geluk om een concertje te geven in ‘Den 
Hof op Stelten’. Vlak daarna was er weer lockdown… 
 
Nog nooit in mijn loopbaan heb ik de muziek zo lang moeten missen en het doet echt 
pijn. Maar we geven de moed niet op. We gaan er samen voor en we zullen terug 
met volle moed repeteren om een geslaagd Paasconcert te geven.  
 
Aan de muzikanten vraag ik om af en toe toch eens jullie instrument vast te nemen, 
om jullie schitterende niveau niet te verliezen. Zoals onze voorzitter ook al 
aanhaalde, probeer ook om eventueel een nieuwe muzikant mee te brengen, ikzelf 
zal alvast het goede voorbeeld geven.  
 
Beste muzikanten, bestuur en sympathisanten : hou er de moed in, blijf gezond en 
hopelijk tot zeer binnenkort.  
 
Muzikale groetjes, 
Roland 
 

CONCORDIA’S WIJNACTIE  

Hoe kunnen we deze droevige – donkere – dagen toch gezellig maken ?              
Met een glaasje bubbels of een wijntje uit onze selectie.  

Interesse ? Neem contact op met Mark Vanderstraeten of ieder ander bestuurslid. 
Het lijstje schitterende wijnen en tevens de bestelbon kun je op onze site en 
facebookpagina terugvinden, meer info nodig ?  

We brengen je graag op de hoogte, de bestellingen worden na een week afgeleverd 
bij jou thuis. 
 



 
 
 
 
 



 


