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Dag Concordiaan ! 
 
Waarschijnlijk hebben jullie al genoten van een deugddoende vakantieperiode, voor hen die 
deze nog te goed hebben, profiteer ervan ! We zien mekaar alvast op de kermisconcerten. 

KERMISCONCERTEN 2017. Onze muzikanten zijn al flink in de weer om ook dit jaar 

weer schitterende concerten af te leveren ter gelegenheid van Merchtem – Kermis. We 
bieden de Merchtemnaar een “Muzikaal Aperitief” aan om de kermis schitterend in te zetten, 
zondag 20 augustus om 12 uur, kiosk Varkensmarkt. Wij brengen volgende stukken : A 
Huntingdon Celebration  - Great Themes from Great Italian Movies – Libertango -
 Moondance   - Selections from STARLIGHT EXPRESS - 633 Squadron - The Lady is a Tramp 
– Eloise - Odyssey 

Muzikanten : Graag iedereen aanwezig om 11.45u aub. 

   
Zondag nadien, 27 augustus zijn wij opnieuw present met het “Muziekfestival” van Katuit !  
De volgorde van optredens : 
 

- 14 tot 14.30 uur: Koninklijke Harmonie De Volherding, Opwijk 

- 14.45 tot 15.15 uur: Koninklijke Fanfare De Vrede, Bollebeek 

- 15.30 tot 16 uur: Brassband Euterpe, Merchtem 

- 16.15 tot 16.45 uur: Music Time, Peizegem 

- 17 tot 17.30 uur: Koninklijke Fanfare De Herleving, Brussegem 

- 17.45 tot 18.15 uur: Koninklijke Muziekvereniging Concordia,Merchtem 

- 18.30 tot 19 uur: Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Merchtem 

 

Hiervoor staan volgende stukken geprogrammeerd : A Huntingdon Celebration - Great 
Themes from Great Italian Movies - Moondance - Selections from STARLIGHT EXPRESS – 
The lady is a Tramp en afsluiten doen we met Odyssey. 

Hiervoor graag samenkomst aan de kiosk om 17u30. Ook voor deze concerten zetten we ons 
in ’t zwart met voor de dames een rode tint, voor de heren de Concordia-das, op ons 
kermisbest dus : opgeblonken schoenen enzo, ge kent dat nietwaar ? Muzikanten, we 
verwachten jullie allen op de laatste repetitie op donderdag 17 augustus, 20u ! 
(op woensdag is het Zomerkiosk @ Ten Bos te Peizegem, vandaar uitzonderlijk donderdag) 
 
Voor de verhuis van het SLAGWERK worden nog helpende handen gevraagd ! Af te spreken 
met Pieter  Vercauteren: voor zondagmorgen doen we dit om 9.30u, voor het Muziekfestival 
staat Concordia dit jaar in voor het slagwerk. Deze verhuis doen we kort na de middag, uur 
wordt eveneens afgesproken met onze materiaalmeester en feestleider. 
Alvast bedankt voor je hulp ! 
 

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 



 

Onze eerstkomende repetitie, na de kermisconcerten, is gepland op woensdag 30 augustus. 

Na een korte repetitie schuiven we de benen onder tafel voor een BBQ ter gelegenheid van 

de 60 zomers van voorzitter Mark ( Mark vierde zijn 60ste verjaardag op 7 juli ) en de 50ste 

jaargang van penningmeester Arnold die jarig was op 4 juli. Bijkomende sponsors zijn ook 

altijd welkom ! 

PROFICIAT ! Aan Mevrouw Jeanne Van Ginderachter, onze erevoorzitter en haar 
echtgenoot, de Heer Constant De Smedt die op 14 juli hun DIAMANTEN huwelijksverjaardag 
vierden. Wij wensen de jubilarissen nog vele gelukkige jaren samen !   
 
Ook proficiat aan muzikante Inne Robberechts die  samen met Kevin De Lathouwers op 19 
augustus in het huwelijksbootje stapt. Zij geven elkaar het ja-woord om 15 uur in de Onze-
Lieve-Vrouw-Ter-Noodtkerk te Merchtem. Bij het buitenkomen krijgen zij een serenade 
aangeboden door de muzikanten van Concordia en MTP samen, ook dit mag je dus niet 
missen ! 
 
OPRECHTE DEELNEMING aan collega – muzikante Danielle Thomas en haar familie bij het 
overlijden van haar vader, de heer Marcel THOMAS die overleed op 8 augustus. De 
verrijzenisviering van Marcel zal plaatsvinden op woensdag 16 augustus om 10 uur. 
 
Pater Karel (en parochiepriester in spé Koen ook al een beetje) en de Parochieploeg nodigen 
U van harte uit op het Parochiaal Eetmaal op 17 en 18 september in zaal ’t Vijverdal; 
het Concordia-bestuur staat in voor de tap op zaterdagavond. Welkom ! 
 

CONCORDIA’S WIJNACTIE 
Onze wijnactie loopt het ganse jaar door. De wijnen die we aangeboden hebben op het einde van 
vorig jaar kun je ook nu nog bestellen. Er komen ook wel een aantal lekkere zomerse wijnen bij in ons 
gamma ! Voor het aperitief, voor bij een gezellige barbecue of zomaar op het terras om te genieten 
bij de ondergaande zon… 
 

Cava Sanctacana Brut :     Prijs : 9 euro 
Cava van Cellers Most Doré uit Sant Sandurni d’ Anoia, hét centrum van de Cava productie. Dit 
familiebedrijf (dus geen coöperatieve zoals de meeste Cava producenten) wordt ook “Institut Del 
Cava” genoemd. De druivenrassen zijn Macabeo, Xarel.Io en Parella. Een klassieke Cava… 
Het volstaat de zware fles in de hand te nemen om te weten dat dit een klasse product is. 
 

Sauvignon Domaine Peiriere Réserve, wit   Prijs : 7 euro 
 
Grenache Rosé Domaine Peiriere Réserve  Prijs : 7 euro 
Beiden afkomstig uit de Languedoc – Roussillon (Pays d’ Oc) het grootste wijngebied van Frankrijk. 
Wanneer je op restaurant een menu kiest met aangepaste wijnen komen ze meestal uit deze streek. 
De Sauvignon is fruitig en uiterst geschikt bij onder meer zeevruchten. Van de rosé wijn kan je 
genieten op het terras, maar is ook een goed aperitief. Beide flessen zijn met schroefdop, na het 
openen blijft de wijn nog enkele dagen goed ! Je kan ze natuurlijk ook gezellig leegdrinken ! 
 

Finca Valdeguinea Joven    Prijs : 7 euro 
Joven betekent jong. Deze Rioja wijn is gemaakt van de Temranillo druif. 
Finca Valdeguinea ligt in hoog Rioja waar het verboden is druivenstronken te bevloeien, dit maakt 
dat de wortels diep in de grond water moeten zoeken. Gevolg zeer minerale wijn.  
Bezoek je de tappas bars in Logrono krijg je vast een Joven wijn uit de frigo. 

Bij de BBQ fris drinken. Hij heeft geen schroefdop. Ondervinding leert ons dat dit niet nodig is 😊 



 

 

Olijfolie       Prijs : 8 euro 
Extra Virgin Olive Oil 
Onze olijfolie komt uit Extremadura, de warmste streek van Spanje. 
Uiterst geschikt voor slaatjes, bakken en braden.  
 
Je kan bestellen bij de bestuursleden of via mail : marc.vanderstraeten@telenet.be 
Betalingen op BE66.8508.2728.8443 
 
Geniet ervan ! 
 

 

 
 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2017 
HUWELIJKSVIERING INNE EN KEVIN zaterdag 19 augustus 2017, 15 uur 

APERITIEFCONCERT, kermis zondag 20 augustus 2017 

MUZIEKFESTIVAL, kermis zondag 27 augustus 2017 

HEERLIJKE SMULPARTIJ zat 7, zon 8 oktober 2017, ’t Vijverdal 

VREDESVIERING zaterdag 11 november 2017, kerk 

CECILIAVIERING zondag 12 november 2017, kerk 

CECILIAFEEST zaterdag 25 november 2017, ’t Vijverdal 

 

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.  
  

mailto:marc.vanderstraeten@telenet.be


 

CONCORDIA’S WIJNACTIE - bestelbon 
   

 
 aantal  prijs  totaal  

    
Cava SANCTACANA Brut    €       9,00   €           -    

Bodega, Tawny Port, Rood    €    11,00   €           -    

Bodega White Port,Wit    €    11,00   €           -    

    
Chardonnay, Reserve Domaine Peireire, 2015, wit    €       7,00   €           -    

Sauvignon, Reserve Domaine Peireire, 2015, wit    €       7,00   €           -    

Saumur, MD Domaine Langlois - Château 2015, wit    €    10,70   €           -    

Luis Filipe Edwards Colchagua/Casablanca Reserva Wines, 
Vionier 2015, wit, Chili 

   €       8,90   €           -    

    
Château Blomac, Paul Sapin, 2010     €       8,00   €           -    

Château Caronne Ste Gemme, Haut Medoc, 
Cru Bourgeois Supérieur 2013, rood 

   €    13,90   €           -    

Crianza, rode Spaanse wijn, Falca Valdeginea, 2013    €    10,50   €           -    

Pomares Red Douro DOC,  2012, rood, Portugese rode wijn    €       9,90   €           -    

    
Extra Virgin Olive Oil CORTIJERO    75 Cl    €       8,00    

    
ZOMERWIJNEN 2017 

   
    
Sauvignon Domaine Peiriere Réserve, wit     €       7,00   €           -    

Grenache Rosé Domaine Peiriere Réserve    €       7,00   €           -    

Finca Valdeguinea Joven    €       7,00   €           -    

    
Cava SANCTACANA Brut    €       9,00   €           -    

    
Extra Virgin Olive Oil CORTIJERO    75 Cl    €       8,00   €           -    

    

    
TOTAAL 

  
 €           -    

    
Betaling op rekening BE66 8508 2728 8443 

   
 


