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Dag beste Concordia-sympathisant,
We wensen jullie een jaar als het alfabet, met alle letters van A tot Z
Van Arbeid, blijheid, creativiteit tot zon, regen en zaligheid…
Denk iets goeds en denk iets lekkers, denk iets geks of nog iets gekkers…
Denk iets aardigs, denk iets liefs, maar hoe dan ook, iets positiefs.
Zo komen we met elkaar goed en wel door ’t nieuwe jaar.

Namens het voltallige Concordia – bestuur wens ik u allen een spetterend 2017 !
Een prachtig, gelukkig en gezond jaar voor u, uw familie en vrienden.
Geluk in grote en kleine dingen, maar vooral héél veel leuke momenten met elkaar, thuis
en elke woensdagavond bij Concordia, maar ook met de vurigste wens om je ook dit jaar
regelmatig op onze repetities en activiteiten te mogen verwelkomen,
Wij nodigen U samen met onze muzikanten uit op de eerste repetitie van het nieuwe
jaar op woensdag 4 januari 2017. We starten zoals steeds om 20.30 uur ! Na de
repetitie zullen we de glazen vullen op het nieuwe jaar !
Ik nodig u nu ook al graag uit op ons “Jaarverslag”, woensdag 15 februari nà de repetitie.
Samen overlopen we het voorbije werkjaar en zien we wat het nieuwe jaar ons op
muzikaal vlak te bieden heeft. Tot dan ?
En hoe kan ik deze nieuwjaarsbrief beter afsluiten dan met de Concordia – leuze :
Leve de muziek, leve de vriendschap, leve Concordia !
Mark
NIEUWJAARSBRIEF VAN DE CHEF !
Beste Concordianen,
Eens de maand december naar zijn einde loopt, worden we zoals elk jaar overstelpt met
jaaroverzichten. 2016 zal voor ons een blijvende herinnering zijn aan de creatie

‘’ Diamondsongs &Seagulls’’ met Dieter Troubleyn. Ook onze kermisconcerten zijn
uiteraard een vaste waarde in onze programmatie.
Maar laat ons vooral vooruitkijken ! 2017 zal opnieuw een jaar worden waarin ons
paasconcert een belangrijke rol zal spelen.
Niemand minder dan Jo Lemaire zal met ons het volledige 2de deel van het programma
voor haar rekening nemen. Een dame met naam en faam in België en zelfs ver daarbuiten.
Binnenkort zal ze zelfs een tournee maken in Zuid-Afrika !
Maar vooruitkijken doen we wekelijks op de herhaling. Samen een programma
instuderen, kan uiteraard alleen met de inzet en het enthousiasme van iedereen,
muzikanten, bestuur en dirigent. Laat ons dus met het nieuwe jaar in zicht, daar voor
iedereen een prioriteit van proberen maken. Wekelijks met de collega-muzikant een
muziekwerk zien groeien. Daar doen we het toch voor ?
Ik wens jullie een kerstperiode toe vol vriendschap en een gezond en gelukkig 2017,
waarin we samen ons orkest een nieuwe “boost” geven ! Laten we alvast het nieuwe jaar
met bijzonder veel vertrouwen tegemoet kijken. Ik hoop met jullie wekelijks een mooie
woensdagavond te kunnen beleven. Samen maken we er iets moois van. Dank voor jullie
inzet in 2016 ! 2017 kan nog beter worden, daar ben ik van overtuigd !!
Marc

EVEN TERUGBLIKKEN
Tijdens het voorbije CECILIAFEEST dronken we de “pint van de voorzitter” samen met
en op de gezondheid van : Luc DE KNIJF ( 70 j lid ) - François Meysman ( 65 j lid ) Alfons Thomas ( 60 j lid ) - Gaspard Graind’orge ( 50 jaar lid ) – Liliane Van Campenhout
( 45 jaar muzikant) - Eddy Kallaerts ( 40 jaar muzikant ) – Eric Tourné ( 40 jaar lid ) Walter Teugels ( 40 jaar muzikant ) - Johan & Mark Janssens ( 30 jaar muzikant ) Stefan Erpels ( 30 jaar muzikant ) - Kristien Vanderstraeten ( 30 jaar muzikant) - Rudy
Dewae ( 30 jaar muzikant ) – Jos Janssens (30 jaar lid ) en Evelien Herinckx ( 20 jaar
muzikant).
Voor Luc De Knijf – jammer genoeg afwezig wegens ziekte – heeft Concordia nog een
extraatje in petto ! Voor zijn onverdroten inzet voor Concordia gedurende die 70 jaar
lidmaatschap overhandigen we hem graag de “Keure van Verdienste” van Concordia die
hem eerstdaags wordt afgegeven. ( Wees gerust, Luc is ondertussen opnieuw “de oude” )

Het was een prachtig feest, bedankt aan alle aanwezigen, de afwezigen hadden ongelijk !
Dank aan iedereen die dit prachtig evenement mee hielp organiseren, dank aan iedereen
die aanwezig was bij de voorbereidingen en afbraak nadien.

BESTUURSWERKING
Komend werkjaar vatten we aan met een nieuw bestuur, omdat de huidige bestuursploeg
de statutaire bestuursperiode van 3 jaar opzitten heeft. Zoals de statuten van
Concordia voorzien wordt er op 15 februari , tijdens de algemene vergadering een nieuw
bestuur gekozen;
Dank aan alle bestuursleden die zich deze periode volledig ingezet hebben voor
Concordia.
Voel jij je geroepen om samen met de andere bestuursleden én samen met muzikanten
en ereleden het allerbeste te maken van onze vereniging, aarzel niet je kandidatuur in te
dienen door bijgaand formuliertje in te vullen en te bezorgen op het adres van onze
voorzitter, De Zippe 39 of via mail : marc.vanderstraeten@telenet.be (ook de huidige
bestuursleden worden verzocht hun kandidatuur te hernieuwen )
Het hoeven niet steeds dezelfde personen te zijn die dit moeten waar maken,
verjonging en vernieuwing staat immers voor verdere groei, een wissel voor de toekomst.
De functies voor het nieuwe bestuur worden ingevuld op de eerste vergadering van het
vernieuwde bestuur. Onder andere volgende functies worden verdeeld : Voorzitter,
ondervoorzitter(s), secretaris, penningmeester, feestleider, verslaggever, contacten
muziekschool en werving leerlingen, …
Ben je zelf geen kandidaat, maar ken je in je vriendenkring of familie personen die zich
ten volle willen inzetten voor Concordia, spreek hen aan, misschien wachten zij op je
vraag en stimulans !
Of je wil je ook engageren, zonder lid te worden van bestuur of FK, géén probleem, je
geeft ons maar een seintje ! In bijlage kan je ook een klein invulformuliertje
terugvinden voor medewerking aan de werkgroepen die we wensen op te starten. Enige
voorwaarde is dat je (vanzelfsprekend) lid bent van Concordia… We rekenen op jullie
hulp !
CONCORDIA actief binnen de parochie
Graag nodigen wij u uit op het PANNENKOEKENFESTIJN van de Parochie. Het
Concordia – bestuur staat achter de tap ! Zondag 5 februari, in zaal ’t Vijverdal.

TESTAMENT.be
“Ook als je er niet meer bent, kan je nog meer betekenen dan je denkt…”
Deze spreuk kom je regelmatig tegen in kranten en weekbladen.
Wist je dat je ook Concordia kunt opnemen als goed doel in je testament ? Meer info
kun je verkrijgen bij het bestuur of bij je notaris.

LIDGELD 2017
De lidgelden voor 2017 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 IBANrekening BE66 8508 2728 8443 BIC : SPAABE22 van CONCORDIA MERCHTEM, met
vermelding van “lidgeld Concordia 2017, naam + voornaam”.
Én, als je lidgeld nog niet betaald is, denk eraan dat je het lidgeld ook kan komen
betalen op de repetities, je bent altijd welkom ! Je kan daar dan je lidkaart direct
meenemen naar huis…
VERGEET JE OOK NIET je mailadres door te sturen naar
marc.vanderstraeten@telenet.be om je Muzikrantje en alle directe info van Concordia
per mail te ontvangen ?
ZONDAG 30 april 2017 : PAASCONCERT
Noteer het zeker en vast in uw splinternieuwe agenda voor 2017 : op zondag 30 april
hebben we ons Paasconcert. Het eerste gedeelte van het concert is voorbehouden aan
Concordia : onder leiding van dirigent Marc WEYERS staan/zitten onze eigen
muzikanten in de spotlights. Tijdens het tweede deel delen wij het podium met een
artieste met wereldfaam ! Wij gaan dit jaar een samenwerking aan met Jo LEMAIRE en
vergasten onze toehoorders op een prachtig programma met uiteenlopende nummers in
het Frans, Nederlands en nog veel meer… Jo op haar best én met de Koninklijke
Muziekvereniging Concordia ! Het wordt dus weer schitterend, zoals we van Concordia
gewoon zijn. Een “must” om erbij te zijn ! Of wil je met je bedrijf ook sponsoren ? Neem
contact op met onze voorzitter, hij zal je graag verder helpen.

WIJNEN
Wist U dat je ook nu nog de WIJNEN van Concordia kunt aankopen ? Het blijft het
ganse jaar mogelijk ! Prijzen blijven dezelfde, tenzij onze leverancier prijsverhoging
doorvoert. Van deze rijke keuze aan kwaliteitswijnen en aperitieven hebben we ook
proefpakketten samengesteld. De selectie :
Aperitieven :
Cava SANCTACANA Brut
Bodega, Tawny Port,
Bodega, White Port

9,00 €
11,00 €
11,00 €

Witte Wijnen :
Chardonnay, Reserve Domaine Peireire, 2015, wit
Cabernet Sauvignon, Reserve Domaine Peireire 2015, wit
Saumur, MD Domaine Langlois – Château 2015, wit
Luis Filipe Edwards Colchagua/Casablanca Reserva Wines, Vionier 2015, wit Chili

7,00 €
7,00 €
10,70 €
8,90 €

Rode Wijnen :
Gamay de Touraine “La Caillerie”, 2013, Rood
Château Caronne Ste Gemme, Haut Medoc, Cru Bourgeois Supérieur 2013, Rood
Crianza, 2012, Spaans, Rood
Pomares Red Douro DOC 2012, Portugal, Rood

8,00 €
13,90 €
10,50 €
9,90 €

Olijfolie :
Extra Virgin Olive Oil CORTIJERO 75 cl

9,00 €

PROEFPAKKETTEN, IDEAAL ALS GESCHENK !
Ter introductie bieden wij u twee proefpakketten aan als test, ook ideaal als geschenk voor uw
familieleden en vrienden, als relatiegeschenk voor uw bedrijf !
Proefpakket 1 :
1 x Cava SANCTACANA – 1 x Cabernet Sauvignons, Reserve Domaine Peireire 2015, wit –
1 x Gamai De Touraine “ La Caillerie” 2013, Rood – 1 x Extra Virgin Olive Oil Cortijero
Aan 28,50 € (normale prijs = 32,30 € )
Proefpakket 2 :
1 x Cava SANCTACANA – 1 x Saumur, MD Domaine Langlois – Château 2018, wit 1 x Château Caronne Ste Gemme, Haut Medoc, Cru Bourgeois Supérieur 2013, Rood –
1 x Extra Virgin Olive Oil Cortijero
Aan 37,60 € (normale prijs = 42,10 € )
Er is ook een geschenkpakket met 3 flessen Crianza, de Spaanse rode wijn aan 29.90 €
Deze wijnen en proefpakketten kunnen worden besteld bij de bestuursleden of via de Concordia –
website

ACTIVITEITENKALENDER 2017
PANNENKOEKENBAK PAROCHIE

zondag 5 februari 2017, ‘t Vijverdal

VALENTIJNSCONCERT

zondag 12 februari 2017, ‘t Vijverdal

JAARVERSLAG

na de repetitie van 15 februari

SPAANSE AVOND

vrijdag 17 maart 2017, ‘t Vijverdal

PAASCONCERT

zondag 30 april 2017, kerk

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. Bedankt om deze activiteiten nu al te noteren in je agenda, op je
kalender, in je smartphone, je tablet, we rekenen immers op je komst

BESTUURSVERKIEZING 15 FEBRUARI 2017
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………..naam,
Adres:………………………………………………………………………………………….straat,nr………… bus………

Te :………………………………………………………………………,

Tel nummer :……………………………………………………………………………………………………………………….

Mail–adres:……………………………………………………………………………………………………………………………..

O

Stelt zich kandidaat – bestuurslid van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia.

Voorkeur voor eventuele functie : ………………………………………………………………..

O Wenst mee te werken aan de activiteiten van Concordia in het feestcomité
O Wenst mee te werken in de werkgroep “Concerten”
O Je kan op mij beroep doen als medewerker voor de verschillende activiteiten
O Je kan op mij beroep doen voor het ronddragen van de Muzikrantjes
O Je kan op mij beroep doen voor het rondhalen van het lidgeld en deelname aan
Ceciliafeest

O Je kan op mij beroep doen om publiciteit op te halen voor het Paasconcert
O Ik doe mee in de beurtrol “tap” na de repetitie
Te bezorgen aan Mark Vanderstraeten, De Zippe 39, 1785 Merchtem of marc.vanderstraeten@telenet.be

