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Dag Concordiaan ! 

 

We hadden een fijn Ceciliafeest, lekker eten en een superfijne ambiance. Bedankt aan 

iedereen die er zich voor ingezet heeft om dit mogelijk te maken ! Eveneens dank aan 

onze erevoorzitter, mevrouw Jeanne Van Ginderachter voor het sponsoren van het 

aperitief, we hebben er van genoten. We dronken de “pint van de voorzitter” samen met 

: Jules Plas ( 65 jaar lid), Henri De Block ( 55 jaar lid ), Chantal De Smedt en voorzitter 

Mark Vanderstraeten (40 jaar lid), Isabelle Hellinckx (30 jaar muzikant), Kevin Mertens 

( 20 jaar muzikant) en Erik Crombe ( 15 jaar lid ) 

 

Én een extra proficiat ging naar : Mevrouw Jeanne Van Ginderachter, onze 

erevoorzitter en haar echtgenoot, de Heer Constant De Smedt voor hun Briljanten 

huwelijksverjaardag (65 jaar), Emiel Vertongen en Agnes Eyckholt voor hun diamanten 

huwelijk (60 jaar) en André Hellinckx en zijn echtgenote José Vermoesen gouden 

huwelijk.  

 

Voor zij die door omstandigheden niet konden aanwezig zijn, de pint kan nog altijd 

genuttigd worden nà de repetitie ! 

 

Woensdag 22 november,  na de laatste proefrepetitie, konden de muzikanten hun 

voorkeur aanduiden voor de dirigent die de komende jaren voor ons orkest zal staan.  

Het mag geweten worden, de telling van de stemmen was zeer spannend… 

De voorkeur ging naar Thomas Roelants, de jongste onder de kandidaten. 

De muzikanten hebben hierdoor blijk gegeven te kiezen voor een totaal andere 

invalshoek. 

Of dit de juiste keuze is, zal de toekomst uitwijzen. Als bestuur hopen wij alleszins van 

wel en gaan we, tot steun van de muzikanten, er volop voor. Woensdag 6 december 

hadden we een korte repetitie die we afsloten in schoonheid : met een afscheidsdrink 

voor Marc Weyers en welkomstdrink aan onze nieuwe chef Thomas Roelants ! 

Thomas, we wensen je veel succes en vele fijne jaren in deze prachtige vereniging ! 

Voor wie het wenst : je kan het cv van Thomas raadplegen op de Concordia website. 

Aan de andere kandidaten : In naam van het bestuur en de muzikanten van de 

Koninklijke Muziekvereniging Concordia dank ik u voor de interesse die u had om dirigent 

te willen worden bij onze muziekvereniging. 

Vooral dank voor de leerrijke repetitie (zeer gemeend) en het fijne gesprek achteraf. 

Zeer zeker komen we mekaar nog ergens tegen op één of andere (muzikale) activiteit 

van Concordia. De pint zal altijd vers getapt worden 

 

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 

https://www.facebook.com/marc.weyers.12?fref=gs&dti=131917053532123&hc_location=group
https://www.facebook.com/thomas.roelants.5?fref=gs&dti=131917053532123&hc_location=group
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Ondertussen doen wij ook een oproep naar elke Concordia – sympathisant en oud 

muzikant om opnieuw je plaats aan de pupiter in te nemen, een makkelijke partituur en 

een kleine oefening om je instrument opnieuw beter te leren kennen :  je bent klaar om 

er weer tegenaan te gaan ! Geef ons een seintje en we bezorgen je graag die partituur 

en je geliefde instrument. Én, vanzelfsprekend welkom op de repetitie ! 

 

Namens de voltallige Concordia – familie wens ik u allen een zalig Kerstfeest en een 

gelukkig nieuwjaar ! 
 

LIDGELD 2018 

  

De lidgelden voor 2018 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 2018, naam + voornaam”.  

 

Vergeet ook niet dat je het lidgeld kan komen betalen op de repetities, je bent altijd 

welkom ! Je kan daar dan je lidkaart direct meenemen naar huis… 

 

De WIJNAKTIE van Concordia blijft lopen ! Verlengd door succes blijven wij onze 

zomerse wijnen én deze van vorig jaar aanbieden. Meer info nodig ? De bestuursleden 

brengen je graag op de hoogte, bestellingen na een week afgeleverd. Bestel nu al je 

eindejaarsgeschenken en de drank voor de feesttafel ! Er zijn ook proefpakketten 

beschikbaar ! Formulier verder in dit Muzikrantje  

 
Zéker de moeite waard : 

 

Ons Klarinettenensemble verzorgt tijdens het kerstconcert van Canticorum op zondag 

17 december de intermezzo-momenten. Iedereen welkom in de Onze-Lieve-Vrouw-ter-

Noodt kerk om 16 uur. Inkom 10 euro. Voor meer info : www.canticorum.be 
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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 ? Ook voor wie dit in het verleden reeds gedaan heeft, graag nog 

eens doorsturen aub ! 

 

 
 

In dit Muzikrantje ook weer een aangepaste ACTIVITEITENKALENDER 2018.  

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.  

 

ACTIVITEITENKALENDER 2018 

VALENTIJNSCONCERT zondag 11 februari 2018, ’t Vijverdal 

SPAANSE AVOND vrijdag 16 maart 2018, ’t Vijverdal 

PAASCONCERT zondag 15 april 2018, kerk 

APERITIEFCONCERT, kermis zondag 19 augustus 2018 

MUZIEKFESTIVAL, kermis zondag 26 augustus 2018 

HEERLIJKE SMULPARTIJ zat 13, zon 14 oktober 2018, ’t Vijverdal 

CECILIAVIERING zaterdag 3 november 2018, kerk 

VREDESVIERING zondag 11 november 2018, kerk 

 

mailto:marc.vanderstraeten@telenet.be

