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

Dag Concordiaan,
Stilaan herneemt het leven zijn normale vorm, gelukkig ook voor Concordia ! We kunnen
repeteren zoals het hoort, mondmaskers zijn niet meer verplicht. We mogen concerten
organiseren, en dat gaan we ook doen !
Het Paasconcert kan eindelijk doorgaan ! Zondag 1 mei staat met stip genoteerd in de
agenda van muzikanten en bestuur, we hebben er zin in !
Gastzangeres Sofie kijkt ook al een tijdje uit naar deze datum…
Zoals elk jaar geven we een prachtige huis-aan-huis brochure uit om aan dit evenement
de nodige ruchtbaarheid te geven. Weet jij een bedrijf dat ons wil sponsoren of is jouw
firma bereid om dit te doen, geef je mij een seintje ?
Verdere info over het leven rond Concordia kun je verder in dit “Muzikrantje” vinden. Heb
jij ideetjes of voorstellen ? Je weet ons te vinden !
Veel leesgenot !
Mark
Haitink
Muziek is niet de noten,
maar de stilte tussenin
en het einde dat al doorklinkt
in de tonen van ’t begin
Muziek is niet de strijkers,
niet de kopers, niet het hout,
niet het slagwerk, maar de klankkleur.
Dialoog in duizendvoud.
Muziek is niet de maestro
die de plak zelfzuchtig zwaait.
Muziek is voor dat zindert,
licht dat onverminderd laait.
Modern rederijker Stijn De Paepe
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Stijn De Paepe, (° 1980 -

+ 22.02.2022) De Paepe schreef sinds 2016 de rubriek 'Dagvers'

in De Morgen, in totaal goed voor 1.425 dagverzen. Zo veroverde hij de ochtendlijke
routine van vele lezers. Begin 2021 kwam er echter slecht nieuws, toen dokters
darmkanker vaststelden bij de dichter. Na een eerste genezing volgde in juni de diagnose
van ongeneeslijke uitzaaiingen. Zijn ziekte maakte hij bekend met - hoe kon het ook
anders - een gedicht, ‘Ga Weg’, met de niet mis te verstane laatste regels: “Het leven gaat
genadeloos voor anker/ gehoorzaam aan de grillen van de tijd/ Ga weg, gezwinde
grijsaard. Met je kanker.” Ook dit mooie gedicht over muziek wilden we je niet onthouden,
De Paepe publiceerde enkele dichtbundels voor kinderen en volwassenen, zoals ‘Vers
gezocht. Een gedicht voor elk moment’ en ‘Belgische ballades. Het land op de korrel’. Hij
werkte ook als docent Nederlands aan de Arteveldehogeschool in Gent. Zijn bekendste
gedicht is ongetwijfeld ‘Wat helpt’, waarmee hij iedereen in volle coronacrisis een hart
onder de riem wilde steken. Ook wij boden zijn familie onze oprechte deelneming aan.
Aan de muzikanten :
We zijn nu een aantal weken terug aan het repeteren, voorlopig, en tot zolang we in de
coronabarometer overgaan naar de code geel blijven we beneden in de zaal repeteren.
Veiligheid primeert !
We hadden jullie allen graag in grote getale aan de pupiter gezien, repeteren is immers
véél toffer als alle instrumenten aanwezig zijn
En, het Paasconcert komt met rasse
schreden nader…
Heb je vragen, reacties, opmerkingen ? We zijn er voor jullie. Dirigent Roland, de
muzikanten in het bestuur, de andere bestuursleden en/of ikzelf zullen je graag te woord
staan.
Jeanne Van Ginderachter-plein
Je had het ondertussen ook al vernomen : Op initiatief van de serviceclub Zontaclub
Brussel Zavel ( waar onze erevoorzitter, mevrouw Jeanne Van Ginderachter, stichtend
voorzitter was) en in samenspraak met het Merchtems gemeentebestuur wordt het pleintje
op de hoek van Kattestraat en Langensteenweg op zondag 10 april omgedoopt tot het
“Jeanne Van Ginderachter-plein”.
Een prachtig eerbetoon aan onze erevoorzitter waar we natuurlijk niet kunnen op
ontbreken om deze inhuldiging muzikaal op te luisteren. We beginnen deze viering met
een klein concertje dat start om 10u30 op de kiosk die zal opgesteld zijn aan het begin van
de Kattestraat, aan het kruispunt met Dendermondestraat en Langensteenweg. Na het
academische gedeelte en de inhuldiging van de gedenkplaat volgt er een receptie waar we
opnieuw kunnen genieten van het lekkere “Madame Jeanne” bier.
Gelijk met deze inhuldiging loopt er ook een tentoonstelling over Ginder Ale waarvoor onze
feestleider Pieter Vercauteren door cultuurschepen David De Valck aangesteld is als
curator. Verdere info volgt.
“Muzikrantje” van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia, Merchtem - vu. Mark Vanderstraeten, De Zippe 39, Merchtem

De Spaanse Avond is dit jaar ook nog een afhaalversie : TAPA PORTA de Concordia !
We zien het eerlijk gezegd nog niet zitten om jullie te bedienen met mondmasker.
Daarom, in navolging op de succesvolle editie van vorig jaar houden we het deze keer ook
nog op een afhaaleditie.
Op het menu staan er ook deze keer een lekkere paella, een tapas bordje, Spaans dessert
en lekkere wijnen. Opnieuw aan te bevelen dus !
Bestellen kan tot zaterdag 2 april, afhalingen op zaterdag 9 april tussen 10.00 uur en
12.00 uur. Meer info kun je terugvinden op onze website of facebookpagina. Je kan ook
bestellen via het formulier in bijlage. Of je gaat via deze QR-code naar het
inschrijvingsformulier

Op ”Uit in Vlaanderen” kun je al wat meer info terugvinden over ons Paasconcert van
zondag 1 mei aanstaande. Je kan ook al je VIP- kaarten reserveren door een mailtje te
sturen naar marc.vanderstraeten@telenet.be
Het is immers niet iedere dag dat je met een sympathieke artieste als SOFIE een praatje
kan slaan.
Daarom ook opnieuw dit speciaal arrangement voor wie enkele vraagjes voor SOFIE heeft
en samen met haar een glaasje wil drinken.
Dit VIP-arrangement ter waarde van 40 euro omvat : uitgebreide receptie voor het
concert – gereserveerde plaatsen - drankje tijdens de pauze - meet and greet met Sofie na
het concert
Betaling van de kaarten op rekening BE66.8508.2728.8443 van de Koninklijke
Muziekvereniging Concordia, Merchtem
Proficiat ! Aan Arnold Schoukens en zijn echtgenote Greta Jacobs, zij vierden op 3 maart
hun diamanten huwelijksverjaardag. Proficiat en nog vele jaren samen !
Sedert kort is onze vereniging aangesloten bij “ Ik steun lokaal” , een initiatief ter
ondersteuning van de plaatselijke verenigingen. Je kan Concordia dus steunen door aan te
kopen bij de lokale handelaars. Bij dit Muzikrantje bezorgen we je een kaart met de QRcode van onze muziekvereniging.
Hoe ga je te werk ?
• Iedere keer dat je lokaal gaat winkelen laat je deze kaart scannen (kan ook bij
handelaars buiten Merchtem) Bij de handelaar hangt er een sticker waarbij hij
kenbaar maakt dat hij hieraan meewerkt.
• Per aankoop steunen de lokale handelszaken 1% van het aankoopbedrag aan onze
vereniging
• Ken je een handelaar die bij dit initiatief wil aansluiten, geef ons zijn gegevens door,
wij bezorgen deze aan “ik steun lokaal”, zij storten hiervoor ook een bedrag op onze
rekening.
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Oprechte deelneming aan de familie van Jean Van Weverberg die overleed op 27
januari. Aan muzikante Mireille Vandenheule, zij verloor op een week tijd haar beide
ouders, vader Leon Vandenheule overleed op 28 januari, haar moeder Lisette
Bessems overleed op 4 februari. Aan de familie van Jeaninne Janssens, zus van
vaandeldrager Jos Janssens, zij overleed op 2 februari en aan de familie van erelid
Julienne Van Hoeck, echtgenote van erelid Jan Van Malderen. Julienne overleed op 25
februari. Namens Concordia bieden wij deze families onze oprechte deelneming aan.
Van 27 februari tot 6 maart was het de week van de vrijwilliger. In Vlaanderen geven
tienduizenden vrijwilligers het beste van zichzelf om hun vereniging te helpen, een
maatschappelijk probleem aan te pakken of gewoon met andere mensen projecten te
realiseren. Ons land is bekend om zijn sterk en bloeiend verenigingsleven.
Muziekverenigingen draaien volledig op vrijwilligers en zijn een schoolvoorbeeld van wat
een vereniging allemaal kan: mensen samenbrengen, schoonheid creëren en
maatschappelijke veranderingen teweegbrengen. Het is dus niet meer dan gepast om in
dit Muzikrantje alle vrijwilligers van de verenigingen en vooral deze van Concordia te
bedanken voor hun ongebreidelde inzet !
Uit Raak, het maandblad van de KWB haalde ik volgende quotes : Vrijwilligers zijn “van
onschatbare waarde”, ”het kloppend hart van de maatschappij, een vrijwilliger blijft gaan,
geeft niet op, en van die mensen hebben we nooit genoeg”, “het smeermiddel van onze
sociale vrijetijdsbeleving. Zij zorgen ervoor dat alles geolied verloopt”.
Aan iedereen die voor Concordia zijn beste beentje voorzet : Onmetelijk dank !

AKTIVITEITENKALENDER 2022
TAPA PORTA, afhaal Spaans
INHULDIGING PLEINTJE EREVOORZITTER
PAASCONCERT 2021, Sofie in concert
KATUIT PEIZEGEM KERMIS
PAROCHIEDAG
SERENADE EREVOORZITTER LUC
APERITIEFCONCERT, kermis
MUZIEKFESTIVAL, kermis
PROMENADECONCERT VLAMO
54ste HEERLIJKE SMULPARTIJ
VREDESVIERING
CECILIAFEEST
PAASCONCERT, gospel

zaterdag 9 april 2022
zondag 10 april 2022
zondag 1 mei 2022
zondag 15 mei 2022, Peizegem
zondag 15 mei 2022,
zondag 29 mei 2022, Martinas
zondag 21 augustus 2022
zondag 28 augustus 2022
zondag 11 september 2022, Halle
zat. 8 – zon. 9 oktober 2022
vrijdag 11 november 2022
zaterdag 3 december 2022
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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