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Dag Concordiaan !
Ook al flink genoten van de zomerse temperaturen ?
Ons Paasconcert, hét Concordia – evenement van het jaar, heeft ook met deze editie heel
wat positieve naklanken gekregen na afloop !
Dirigent en muzikanten hebben samen met gastzangeres Jo Lemaire een prachtconcert
gegeven waar Merchtem nog steeds sprakeloos van is, de mond nog van vol heeft. Een –
ondanks de vele activiteiten die er te doen waren - bomvolle kerk, een prachtig VIP
arrangement, ook een vol ‘t Vijverdal tijdens de pauze en na het concert.
Het is voor ons nog altijd nagenieten. Ook van het eerste gedeelte van dit concert, waar
onze eigen muzikanten in de spotlichten zaten.
Jo Lemaire, een “grote madam” om mee samen te werken, voor, tijdens en na het concert.
Typerend voor deze artieste is dat zij elke muzikant en bestuurslid die nog aanwezig was in ’t
Vijverdal toen zijn richting huis toe vertrok nog persoonlijk bedankte voor de fijne
samenwerking.
Ook een “dankjewel” aan alle helpers aan dit Concert, voor en achter de schermen die ervoor
zorgden dat de organisatie op wieltjes liep, aan alle helpers bij de afbraak en het weer in orde
zetten van de kerk.
Maar vooral een extra woord van dank aan de muzikanten en de dirigent. Concordia staat aan
de top van de ladder van het Merchtems cultuurleven ! Het bestuur is fier op jullie !
Het is een immens plezier om van zo’n vereniging voorzitter te mogen zijn.
Mag ik jullie vragen ook eens te denken aan de sponsors die ons ook dit jaar door dik en dun
steunen ? Kunnen zij ook op jullie rekenen voor een volgende aankoop ? Dank zij hen
konden we ook dit jaar weer een prachtige publiciteitsbrochure ronddelen in Groot
Merchtem.
Zondag 21 mei waren we present op het Muziekfestival van Peizegem – Kermis in de Taxitent: een goed concert, het publiek ging mee in de publiekstrekkers die Moondance,
Selections from STARLIGHT EXPRESS, Libertango, Great Themes from Great Italian Movies
en The Lady is a Tramp zijn.
Chef, ook nu weer bedankt voor de schitterende muziekkeuzes !
Samen met dirigent Marc zijn we nu al aan het uitkijken naar een gastvedette voor komend
Paasconcert ! Wie ideetjes heeft geeft een seintje ?
En nu op naar de zomer ! Een tip : verder in dit Muzikrantje kan u de selectie zomerwijnen
van Concordia terugvinden. U geniet van een lekker wijntje en geeft zo uw geliefde
vereniging een duwtje in de rug ! Bestellen kan bij ieder bestuurslid.
Leve de muziek, leve de vriendschap, leve Concordia !
Mark

Vraag : is er interesse om opnieuw een zomerse fietstocht, gevolgd door barbecue te

organiseren ? Antwoorden aan feestleider Pieter : pieterensylviane@icloud.com of 0479 - 42
16 95

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 “Instittut 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
MUZIEKFESTIVAL OPWIJK kermis
APERITIEFCONCERT, kermis
MUZIEKFESTIVAL, kermis
HEERLIJKE SMULPARTIJ
VREDESVIERING
CECILIAVIERING
CECILIAFEEST

zondag 2 juli 2017
zondag 20 augustus 2017
zondag 27 augustus 2017
zat 7, zon 8 oktober 2017, ’t Vijverdal
zaterdag 11 november 2017, kerk
zondag 12 november 2017, kerk
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.

Sfeerbeelden van ons 35ste Paasconcert…

Bij dit 35ste Paasconcert mochten we een aantal muzikanten huldigen die alle 35 edities aan de
pupiter zaten : Liliane Van Campenhout, Eddy Kallaerts, Gunther Franken en Walter Teugels. Ook
presentator Pieter Vercauteren stond al 35 maal in de spotlights als presentator van dienst.
De Bubbels waren méér dan verdiend.
Vanzelfsprekend ook bloemen voor onze gastvedette Jo Lemaire en een fles bubbels voor dirigent
Marc Weyers.
Ook een bijzonder woord van dank aan ere-dirigent Eric Tourné : hij gaf immers 35 jaar terug de
voorzet om dit jaarlijks concert in te richten. Hij ontving de bubbels op de drink na het concert in zaal
’t Vijverdal.
Aan allen : “Thank you for the music” !

