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Dag Concordiaan,

Op dinsdag 9 januari stond ons Concordia leven stil.
Met verstomming vernamen wij het overlijden van onze geliefde erevoorzitter, Mevrouw
Jeanne VAN GINDERACHTER.
Zij werd in 1990 - in opvolging van Emiel Van Mulders – een gedreven erevoorzitter, en was
altijd bezorgd voor het wel en wee van onze muziekvereniging. Steeds present op de
uitvoeringen, eerste repetities, concerten en Ceciliafeesten.
Steeds met de glimlach en goedgezind.
Concordia was een deel van haar leven, dat was haar in haar kinderjaren met de paplepel
meegegeven. Haar vader, Burgemeester en Brouwer Jozef Van Ginderachter had haar dit zo
geleerd, meer nog, zij was er mee opgegroeid. De liefde die zij had voor Concordia, onze
leden, muzikanten en bestuur was groot ! Wij zullen haar missen !
Namens Bestuur, muzikanten en leden van Concordia bieden wij haar echtgenoot Dhr Constant
De Smedt en haar familie onze oprechte deelneming aan.
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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
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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 !
ZONDAG 29 APRIL : Muziekfestival ter afsluiting van Peizegem – kermis. De volgorde van
optredens zijn vastgelegd als volgt :
-

15.00 tot 15.30 uur
15.45 tot 16.15 uur
16.30 tot 17.00 uur
17.15 tot 17.45 uur
18.00 tot 18.30 uur

Koninklijke Harmonie De Volherding, Opwijk
Koninklijke Muziekvereniging Concordia, Merchtem
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Merchtem
Brassband Euterpe, Merchtem
Music Time, Peizegem
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apri

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 (o.v.)
PAASCONCERT
zondag 15 april 2018, kerk
MUZIEKFESTIVAL PEIZEGEM KERMISzondag 29 april 2018, Peizegem
APERITIEFCONCERT, kermis zondag 19 augustus 2018
MUZIEKFESTIVAL, kermis zondag 26 augustus 2018
HEERLIJKE SMULPARTIJzat 13, zon 14 oktober 2018, ’t Vijverdal
CECILIAVIERING
zaterdag 3 november 2018, kerk
VREDESVIERING
zondag 11 november 2018, kerk
CECILIAFEEST
zaterdag 24 november 2018, ‘t Vijverdal
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