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Dag Concordiaan, 

Na het prachtige Valentijnsconcert en een Spaanse Avond met veel volk staan we op 5 mei 
voor onze grootste muzikale uitdaging van ons werkjaar : ons jaarlijks Paasconcert. Thomas  
en de muzikanten zitten in volle voorbereiding voor dit muzikaal hoogfeest. Als gastzangeres 
hebben we dit jaar Micheline Van Hautem, onder de titel Brel and Brass. 
Er zijn nogal wat artiesten die nummers van Jacques Brel brengen, maar Micheline's Brel & 
Brass heeft een wel heel bijzondere aanpak.  Voor dit unieke project liet Micheline nieuwe 
arrangementen maken voor blaasinstrumenten en percussie, in deze arrangementen is ook 
een hoofdrol voorzien voor bastrombone. Als gastmuzikant hiervoor kan Concordia beroep 
doen op onze gewezen dirigent en bastrombonist in het Brussels Philharmonic, Tim VAN 
MEDEGAEL. 

Zondag 5 mei 2019 : De mooiste liederen van Jacques Brel in een koperen jasje met 
Micheline Van Hautem en de Koninklijke Muziekvereniging Concordia in de hoofdrol !  

U ziet het al, Concordia – getrouw staat onze vereniging ook dit jaar garant voor een 
prachtige muzikale avond ! 
Mogen we je ook vragen om de bijgevoegde affiche zichtbaar voor het raam te hangen ? 
Tot zondag 5 mei ! 
 
Mark 

 
 
 
 

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 
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Tickets : 
Concert tickets: 
Prijs in voorverkoop: 12 euro 
Aan de inkom betaal je 15 euro 
Tickets zijn te verkrijgen via onze muzikanten en bestuursleden. 
Telefonisch op het nummer 0473-57.90.57  
U kan ook online reserveren via onze site: www.concordia-merchtem.be 
 
VIP Tickets 
Het is niet iedere dag dat je met een sympathieke artieste als Micheline VAN HAUTEM een 
praatje kan slaan. 
Daarom hebben we een speciaal arrangement voor wie enkele vraagjes voor Micheline heeft 
en samen met haar een glaasje wil drinken. 
VIP-arrangement ter waarde van 50 euro 
Inclusief: uitgebreide receptie voor het concert – gereserveerde plaatsen - drankje tijdens de 
pauze -  meet and greet met Micheline Van Hautem na het concert 
Voor deze VIP-tickets neem je contact op met Mark Vanderstraeten, voorzitter op   
0473-57.90.57 of via marc.vanderstraeten@telenet.be 
 
Betaling van de kaarten op rekening BE66.8508.2728.8443 
van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia, Merchtem 
 

PROFICIAT !  
Na het overlijden van onze geliefde erevoorzitter, mevrouw Jeanne VAN 
GINDERACHTER zocht het Concordia-bestuur een opvolger om deze taak over te 
nemen. Na een aantal gesprekken binnen het bestuur en de voorgestelde kandidaten 
wordt Luc De Knijf voorgesteld als nieuwe erevoorzitter. Als er iemand is die binnen 
Concordia deze titel verdient is het Luc De Knijf wel ! Er is immers niemand die 
zoveel adelbrieven kan voorleggen als onze gewezen voorzitter. Na een fijn gesprek 
met Luc aanvaarde hij deze eretitel. Beste Luc, namens de volledige Concordia-
familie, onze oprechte dank dat we je bereid vonden om deze prachtige functie te 
aanvaarden, we weten uit ervaring dat we ook bij jou de gedrevenheid terugvinden 
die we kenden van je voorganger ! Wij, Concordianen, zullen je vertrouwen niet 
beschamen, je zal fier zijn op deze prachtige vereniging ! Enne … serenade volgt ! 
 

LIDGELD 2019 
Mocht je tot op vandaag je lidgeld nog niet betaald hebben, graag deze herinnering.  
De lidgelden voor 2019 blijven ongewijzigd : Muzikanten betalen 15 euro, Ere – Leden 
betalen 20 euro. Je kan steunend lid zijn vanaf 25 euro of meer 
Een tweede lid binnen hetzelfde huisgezin, maar die geen muzikant is,  betaalt hetzelfde als 
een muzikant : 15 euro.  
Je kan dit bedrag overschrijven op rekening nummer 850-8272884-43, of IBAN- rekening 
BE66 8508 2728 8443 BIC : SPAABE22 van CONCORDIA MERCHTEM, met vermelding van 
“lidgeld Concordia 2019, naam + voornaam”.  
Heb je liever dat er iemand van het bestuur langs komt om je centen te komen ontvangen, 
geef ons gerust een seintje ! ( Mark : 0473-57.90.57 of Arnold 0499-57.93.00) 
 

 
 
 
 

http://www.concordia-merchtem.be/
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CONCORDIA’S WIJNACTIE 
Ook dit jaar loopt onze wijnactie loopt het ganse jaar door. Verlengd door succes blijven wij 
onze  volledige selectie wijnen, aperitieven en olijfolie aanbieden. Meer info nodig ? onze 
voorzitter brengt je graag op de hoogte, bestellingen na een week afgeleverd. 
Bestel nu al je dranken voor communie- of lentefeest, voor het aperitief, voor bij een 
gezellige barbecue of zomaar op het terras om te genieten bij de ondergaande zon… 
Genieten én uw steentje bijdragen bij de werking van Concordia ! 

 
HELPENDE HANDEN STEEDS WELKOM bij de voorbereidingen van ons 
Paasconcert. Wij repeteren elke woensdag van 20 tot 22 uur in ’t Vijverdal, op 
woensdag 1 mei repeteren we in de kerk. 
Zondag 5 mei wordt het podium gezet na de misviering van 10u30. Wij repeteren 
nog samen met Micheline om 15 uur ( muzikanten graag aanwezig uiterlijk 14u45).  
Tussen raccord en concert zijn er broodjes voorzien. Afbraak van podium en 
instrumentenverhuis op maandag 6 mei. Geef je een seintje aan onze feestleider 
Pieter Vercauteren wanneer we op jou kunnen rekenen hiervoor ? Je kan Pieter 
bereiken op 0479 – 42.16.95 
 
KORT MAAR GOED, WOORDJE VAN ONZE CHEF 
Beste muzikanten, ik ben ontzettend blij om weer vele gezichten te zien op de 
repetitie! Laten we er een prachtig Paasconcert van maken samen met onze 
gerenommeerde gastvedette ‘Micheline Van Hautem’! Vive Brel! Ik kijk er alvast erg 
naar uit!  
Grtjs 
Thomas 
 
ONZE SPANDOEK ook al zien hangen aan de omheining van de pastorie ? Het 
publiciteitsboekje voor het concert wordt momenteel huis aan huis bedeeld in Groot 
Merchtem. Wij kunnen dit concert nu al voor de 37ste maal organiseren met de hulp 
van de handelaars die ons hun steun verlenen. Daarom bevelen wij ze ook graag bij 
jullie aan, de plaatselijke handel is immers het hart van de economie, de steun van 
de verenigingen ! 
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ZONDAG 19 mei : Muziekfestival ter afsluiting van Peizegem – kermis. De volgorde 
van optredens zijn vastgelegd als volgt : 
     16.00 tot 16.30 uur: Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Merchtem 

     16.45 tot 17.15 uur: Koninklijke Muziekvereniging Concordia, Merchtem 
     17.30 tot 18.00 uur: Brassband Euterpe, Merchtem 
     18.15 tot 18.45 uur: Music Time, Peizegem 

 
Muzikanten graag aanwezig om 16.30 uur. Supporters zijn vanzelfsprekend ook van 
harte welkom. De kiosk staat ter hoogte van garage Jos De Smedt, bij slecht weer in 
de tent van café Taxi. 

 
OPRECHTE DEELNEMING aan de familie van gewezen muzikant Louis Segers. 
Louis overleed op 9 februari 2019 op 92-jarige leeftijd. En aan de familie van erelid 
Alfons Thomas. Fons overleed op 7 april 2019. Hij werd 85 jaar. Namens de 
volledige Concordia-familie bieden wij aan de nabestaanden van Louis en Alfons onze 
oprechte deelneming aan. 

 
TIP ? De kok van onze Spaanse avond stopt met zijn activiteiten. Heeft iemand 
onder jullie een tip of de gegevens van een dergelijke (én degelijke) traiteur of kok 
om deze Spaanse Avond ook volgend jaar te kunnen laten plaatsvinden ? Graag 
seintje aan feestleider Pieter Vercauteren (0479 – 42.16.95). Alvast bedankt voor je 
hulp ! 

 
 

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 
PAASCONCERT zondag 5 mei 2019, kerk 
KATUIT PEIZEGEM KERMIS zondag 19 mei 2019, Peizegem 
MUZIEKFESTIVAL OPWIJK KERMIS zondag 30 juni 2019, Opwjk 
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 
CECILIAFEEST zaterdag 30 november 2019, ’t Vijverdal 
PAASCONCERT 2020 zondag 26 april 2020 

 


