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             HET MUZIKRANTJE 
 

Editie zomer 2019 

Dag Concordiaan,  
Hopelijk slaap je al wat beter ’s nachts ? 
Of geniet/genoot je van de zomerse temperaturen op je terras hier in Merchtem of 
op één of andere vakantielocatie ? 
 
We hebben je belangrijk nieuws te melden in verband met de muzikale leiding van 
ons harmonie-orkest : 
 
Thomas Roelants, onze toffe chef sedert nu bijna twee jaar, zet een flinke stap 
voorwaarts in zijn loopbaan en heeft een serieus aantal uren in een 
onderwijsopdracht gekregen, jammer genoeg voor Concordia op woensdagnamiddag 
en -avond. 
Hierdoor staan we opnieuw voor een dirigentenwissel. 
 
In samenspraak met Thomas stelt het bestuur Roland De Klippel aan als vervanger 
van Thomas. Omdat de opdracht van Thomas een vervanging van een zieke collega 
betreft kunnen wij ook niet zeggen hoe lang deze opdracht zal duren. We gaan deze 
vervangperiode volop verder met Roland. Thomas haalde het bij de bevraging bij de 
aanstelling voor de vervanger van Marc Weyers nipt van Roland en deze kreeg dus 
ook het vertrouwen van een bijzonder groot aantal van onze muzikanten, vandaar 
onze verdere keuze voor Roland die ondertussen ook een aantal repetities overnam 
van Thomas bij diens afwezigheid. 
 
Thomas, bedankt voor de fijne momenten die we samen mochten beleven !  
 
Eventjes terug naar ons Paasconcert : 
 
We slaagden er ook dit jaar in onze Merchtemse Parochiekerk te laten vollopen voor 
een prachtig Paasconcert, zondag 5 mei was een hoogdag voor de Merchtemse 
Cultuur ! Een dikke proficiat aan dirigent Thomas en de Concordia-muzikanten, het 
was ook fijn kennismaken met gaste Micheline VAN HAUTEM. Zij herinnerde ons 
heraan waarom Jacques Brel in 2005 mee verkozen werd tot één van de Grootste 
Belgen ( bij de VRT-peiling op 7, bij RTBF op 1). En, wist je dat er het voorbije 
concert twee van onze vroegere dirigenten present waren op het podium ? 
Bij de klarinetten konden we rekenen op onze ere- dirigent Eric Tourné en als 
gastmuzikant bastrombone was Tim Van Medegael van dienst ! 
 
Er wordt nog serieus over nagepraat, het wordt weer een uitdaging om ook volgend 
concert weer top te zijn !  
 

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 
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Foto’s van deze prachtige avond kun je terugvinden op onze site en op onze 
facebookpagina, met dank aan Eddy Bogemans die fotograaf van dienst was. 
 
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 !                                                                                              
Heb ik jullie al gezegd dat het een immens plezier is om van zo’n vereniging voorzitter 
te mogen zijn ? 
 
Ondertussen waren wij ook present op het muziekfestival van Opwijk kermis, ook hier 
scoorde Concordia ! Bedankt aan iedereen die er bij was ! 
 
LEVE DE MUZIEK, LEVE DE VRIENDSCHAP, LEVE CONCORDIA ! 
 
Mark 

 
 
Concordia’s wijnactie : 

Verlengd door succes blijven wij onze zomerse wijnen én deze van vorig jaar 
aanbieden. Meer info nodig ? Onze voorzitter brengt je graag op de hoogte, 
bestellingen worden na een week afgeleverd. Dubbel prijs : jij geniet én je steunt 

Concordia ermee 😊  

Aankoopformulieren zijn te vinden op onze website en als bijlage aan dit Muzikrantje  

 

 
 

VAN HARTE PROFICIAT aan erelid Jean Van Malderen en zijn echtgenote Lisette 
Spinnoy die op 29 augustus hun GOUDEN HUWELIJK vieren. Aan erelid Jef 
Meersman en zijn echtgenote Mariette Bogaerts voor hun DIAMANTEN HUWELIJK op 
7 augustus en aan erelid Frans Keppens en zijn echtgenote Louise Ballon voor hun 
BRILJANTEN HUWELIJKSVERJAARDAG op 16 juli. Aan al deze jubilarissen wensen wij 
namens de volledige Concordia-familie : Proficiat en nog vele jaren samen ! 
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MUZIEK UIT MIJNEN TIJD is een Vlamo concept waarvoor onze vereniging is 
uitgekozen ! Wij brengen een concert met muziek uit een recent verleden en dit in 
samenwerking met Vlamo en de woonzorgcentra aangesloten bij Armonea. In 
Merchtem is dit het wzc Martinas. De bewoners van wzc Martinas worden 
uitgenodigd op een concert waar Concordia muzikale pareltjes brengt uit een recent 
en iets minder recent muzikaal verleden.  
Dit concert gaat door op zondag 24 november in de namiddag in zaal ’t Vijverdal. 
Naast de bewoners van wzc Martinas is iederéén welkom ! 
Wie een helpende hand wil toesteken (tap, bediening, klaarzetten,…) altijd welkom ! 
Graag een seintje aan feestleider Pieter Vercauteren of voorzitter Mark 
Vanderstraeten. 
 
OPRECHTE DEELNEMING 
In de loop van de maand juni ontvielen ons een aantal ereleden, trouwe Fanfariens : 
Op 19 juni Etienne MESKENS (°8 mei 1933), erelid en gewezen bestuurslid van 
vzw Concordia; op 24 juni Mariette ASSELBERGHS (°19 april 1928), weduwe van 
Marcel Van Hoeck  en op 25 juni René THOMAS (°4 maart 1934). Namens 
Concordia bieden wij de families onze oprechte deelneming aan. 
 
PROFICIAT  
Aan onze collega’s van Music Time Peizegem die op zaterdag 31 augustus hun 100-
jarig bestaan vieren ! Het optreden van Concordia is voorzien om 16 uur. Meer info 
volgt. Muzikanten, denken jullie ook aan de uitnodiging voor de apotheose van die 
dag ? (zie voorbije mails hieromtrent) 
 
KERMIS KOMT ERAAN !                                                                  
Traditiegetrouw opent Concordia deze kermisweek op zondagmorgen  19 augustus 
met ons jaarlijks APERITIEFCONCERT ! We starten rond 12 uur en brengen ook 
nu weer een gevarieerd muzikaal programma. We brengen ons publiek in vervoering 
met volgende nummers : OMENS OF LOVE - MOULIN ROUGE - GAME OF THRONES - 
SPAIN - PALLADIO - LEMON TREE - FUNK ATTACK. Helpende handen zijn steeds 
welkom bij het klaarzetten van het podium en het afbreken nadien. Kunnen we op 
jou rekenen hiervoor ? Geef je dan een seintje aan feestleider Pieter Vercauteren ? 
Muzikanten, graag present om 11u30. Zoals steeds staat de kiosk opgesteld op de 
Varkensmarkt. 
 
Natuurlijk zijn we ook present met het MUZIEKFESTIVAL van Katuit, zondag 25 
augustus. De volgorde van optredens zijn : 
 
14.30 tot 15.00 uur:     Koninklijke Fanfare De Vrede 
15.15 tot 15.45 uur:     Brassband Euterpe 
16.00 tot 16.30 uur:     Music Time 
16.45 tot 17.15 uur: Koninklijke Muziekvereniging Concordia 
17.30 tot 18.00 uur:     Koninklijke Fanfare De Herleving 
18.15 tot 19.00 uur:     Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia 
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Voor het muziekfestival staan volgende stukken geprogrammeerd : OMENS OF LOVE 
- GAME OF THRONES - SPAIN - PALLADIO - LEMON TREE - FUNK ATTACK  
Muzikanten graag present aan de kiosk om 16u30. Hoeft het gezegd dat we met 
deze uitvoeringen ook op ons (kermis)best zijn ? zwarte met rode klemtoon, voor de 

heren de Concordia-das 😊 Er resten ons nog 2 repetities, iedereen op post 

dus ? 

DORSTIGEN LAVEN, een werk van barmhartigheid… We zoeken nog één of 
meerdere vrijwilligers om na de repetitie muzikanten en andere aanwezigen te 
helpen hun dorst te verslaan… Wie zich geroepen voelt om hier een handje toe te 
steken, geef gerust een seintje aan Erik Crombé die de taplijst samenstelt. Onze 
kroeg is open na de repetitie (22 uur) tot sluitingstijd (uiterlijk 24 uur).  
 
KASTEN en zo… Tijdens het verlof werden er onder leiding van Walter Teugels een 
aantal kasten naar de Concordia-bibliotheek verhuisd. Deze zullen dienen om onze 
partituren in te klasseren. Bedankt aan Walter en alle helpende handen die hier een 
handje toestaken. Heeft er iemand interesse om deze bibliotheek verder te beheren ? 
Laat je iets weten aan Walter of voorzitter Mark ? 
 
Noteer je ook reeds onze 51ste HEERLIJKE SMULPARTIJ op zaterdag 12 en 
zondag 13 oktober ? Ook hiervoor zijn er steeds handen te kort… Mogen we dit jaar 
ook op jou rekenen ? Laat gerust iets weten aan onze feestleider Pieter of de andere 
bestuursleden. Nu al van harte dank !                                                                                                                            
 
 
 
 
In dit Muzikrantje ook weer een aangepaste ACTIVITEITENKALENDER 2019.  
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen als jullie, muzikanten, deze kalender reeds willen 
noteren in jullie je 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 ook het Paasconcert voor 2020 reeds  

noteren 😊 

 
ACTIVITEITENKALENDER 2019 

 
APERITIEFCONCERT, kermis zondag 18 augustus 2019 
MUZIEKFESTIVAL, kermis zondag 25 augustus 2019 
100 jaar MUSIC TIME zaterdag 31 augustus 2019 
51ste HEERLIJKE SMULPARTIJ zat. 12 – zon. 13 oktober 2019 
CECILIAVIERING zondag 10 november 2019, kerk 
VREDESVIERING maandag 11 november 2019, kerk 
MUZIEK UIT MIJNEN TIJD, concert zondag 24 november, namiddag, ’t Vijverdal 
CECILIAFEEST zaterdag 30 november 2019, ’t Vijverdal 
PAASCONCERT 2020 zondag 26 april 2020 
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