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Dag Concordiaan !

366 nieuwe dagen om te dromen
te gaan en te komen
te ontvangen en te geven
en tussenin:
gelukkig en gezond te leven
Namens dirigent, muzikanten en bestuur wens ik u allen een prachtig en muzikaal 2020 !
Maar vooraleer we het nieuwe werkjaar aanvangen, nog een kleine terugblik op de
laatste maanden van het vorige jaar…
Dé topper van de november was het concert “Muziek uit Mijnen Tijd” dat we
organiseerden in samenwerking met Vlamo en het woonzorgcentra Armonea, in
Merchtem het wzc Martinas.
Céline De Greef en Roger Van Veer waren de stemmen die ons begeleidden bij deze
muzikale reis doorheen heel wat prachtige muziekstukken. Bedankt dirigent Roland De
Klippel en muzikanten. Het was schitterend ! Een enthousiast publiek brachten de nodige
ambiance om van dit concert een topper te maken. Voor herhaling vatbaar ! De foto’s van
Eddy Bogemans van deze onvergetelijke namiddag kun je terugvinden op onze
facebookpagina of op onze site : www.concordia-merchtem. Het was ook hét ideale
moment om onze erevoorzitter Luc De Knijf eens in de spotlights te zetten ! Door
omstandigheden was dat nog niet gelukt. De Ginder-Ale mars als eerbetoon aan wijlen
onze vorige en aan onze huidige erevoorzitter
Op het Ceciliafeest mochten we toasten op een aantal jubilarissen : we mochten een
aantal muzikanten huldigen voor hun muzikale carrière bij Concordia. Ereleden met een
onberispelijke staat van dienst én met 60 en 70 jaar lidmaatschap op de teller. Bedankt
dat jullie er ook weer bij waren. De aanwezigen hadden overschot van gelijk, de
afwezigen daarentegen...
De feestvarkens : Danielle Thomas, Jan De Smedt en Roel Robberechts (20 jaar
muzikant), Mark en Johan Janssens, Kristien Vanderstraeten en Stefan Erpels ( 35 jaar
muzikant ), Jos Janssens en Fons Heyvaert ( 35 jaar lid), Erechef Eric Tourné ( 45 jaar
ten dienste van Concordia ), Louis Bogemans en Raf Asselman ( 60 jaar lid) en gewezen
muzikant François Meysman : 70 jaar lid.
En de voorzitter mocht ook klinken met "masterchef" Peter Vranckaert : dit jaar staat
Peter al 25 jaar aan het kookfornuis tijdens het Ceciliafeest.
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En nu op naar de komende concerten, zie hiervoor de activiteitenkalender achteraan dit
Muzikrantje, onze website en onze facebookpagina.
Enne, leve de muziek, leve de vriendschap, leve Concordia !
Mark

BESTUURWERKING :
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 woensdag 19 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 via 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 ), uiterlijk 16 februari.
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 !

LIDGELD 2020
De lidgelden voor 2020 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.
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Je kan dit bedrag overschrijven op rekening- rekening BE66 8508 2728 8443 BIC :
SPAABE22 van CONCORDIA MERCHTEM, met vermelding van “lidgeld Concordia 2020,
naam + voornaam”.
Je kan het lidgeld ook altijd komen betalen op de repetities, je bent altijd welkom ! Je
kan daar dan je lidkaart direct meenemen naar huis…

PAASCONCERT 2020
Wie nu al uitkijkt naar ons PAASCONCERT op zondag 26 april 2020 : je kan reeds de
sfeer opsnuiven op de website van onze gastartieste Sofie Verbruggen of via You Tube.
De partituren liggen al op de pupiter. Of kom je de sfeer eens opsnuiven op de
repetitie?
Ondertussen is ook onze sponsorjacht gestart ! Wie interesse heeft om opnieuw of voor
de eerste maal te adverteren in het publiciteitsboekje dat huis aan huis verdeeld wordt
in Groot – Merchtem neemt gerust contact op met onze voorzitter, hij zal u graag de
voordelen en voorwaarden van deze prachtige brochure uitleggen ! Of heb je een tip
voor een eventuele sponsor ? Ook graag doorgeven aan Mark.
Voor kaarten is het nog eventjes wachten, we brengen je op de hoogte vanaf wanneer zij
beschikbaar zijn !
Maar onze eerstkomende muzikale activiteit is ons VALENTIJNSCONCERT op zondag
16 februari 2020. Vanaf 11.30u krijg je hartjes vol met de mooie klanken van ons
Harmonie-orkest aangeboden. Zoals steeds in zaal ’t Vijverdal. De inkom is gratis.
Beide uitvoeringen komen razendsnel dichterbij… repetitie zoals steeds élke woensdag,
tenzij anders bericht. We rekenen op jullie aanwezigheid, beste muzikant, kunnen we
daarom vanaf nu elke repetitie met volledige bezetting present zijn ? Kun je écht niet
komen, verwittig je dan Roland ?

PANNENKOEKENBAK
We nodigen je graag uit op de PANNENKOEKENBAK van de Parochie op zondag 2
februari, Lichtmis. Vanaf 14 tot 18 uur in ’t Vijverdal, ten voordele van de lokalen.
Aangezien wij dankbaar gebruik maken van deze lokalen staat het Concordia – bestuur in
voor de tap. Vanzelfsprekend zijn ook de eters van harte welkom op deze activiteit !

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.
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TROOPER
Wie aankopen doet via het internet kan ook zijn centje bijdragen bij de werking van
Concordia…. Gratis mijn vereniging steunen? Hoe kan dat?
Wel dat kan via de Trooperpagina van Concordia. Voor je jouw bankkaart
bovenhaalt, is het b elangrijk om te weten hoe Trooper precies in elkaar
zit :
Elke vereniging heeft een unieke Trooperpagina, voor Concordia is dit
trooper.b e/concordiamerchtem
Op dez e pagina staan links naar webshops.
Als je via die links op de Trooperpagina van Concordia naar de webshop
surft, weet de shop welke vereniging jij wil steunen.
De link doet het werk, en jij kan gewoon shoppen zoals je normaal shopt,
zonder €1 extra uit te g ev en.
Van elke aank oop die jij doet, gaat er een percentje naar onze vereniging.
Iedereen blij!
Maar… Blijf vooral ook je aankopen doen bij de handelaars die ons
jaarlijks steunen door publiciteit te plaatsen in onz e brochure voor het
Paasconcert. De plaatselijk e middenstand is immers het hart van een
bruisend gemeenschapsleven !

AKTIVITEITENKALENDER 2020
PANNENKOEKENBAK Parochie

zondag 2 februari 2020

VALENTIJNSCONCERT

zondag 16 februari 2020

JAARVERSLAG en bestuursverkiezing

woensdag 19 februari 2020

SPAANSE AVOND

vrijdag 13 maart 2020

PAASCONCERT 2020

zondag 26 april 2020

KATUIT PEIZEGEM KERMIS

zondag 10 mei 2020, Peizegem

PAROCHIEDAG

zondag 17 mei 2020

MUZIEKFESTIVAL OPWIJK KERMIS

zondag 30 juni 2019, Opwjk

APERITIEFCONCERT, kermis

zondag 16 augustus 2020

MUZIEKFESTIVAL, kermis

zondag 23 augustus 2020

52ste HEERLIJKE SMULPARTIJ

zat. 10 – zon. 11 oktober 2020
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BESTUURSVERKIEZING 19 FEBRUARI 2020
……………………………………..…………………………………………………………………………………………………..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 Paasconcert
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
het 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,
uiterlijk 16 februari 2020.
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