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IN MEMORIAM,
Wij hebben de droevige plicht u het overlijden te melden van onze oud –
muzikant, gewezen bestuurslid, secretaris en voorzitter van Concordia,

Maurits DE BLOCK, (° 19 januari 1933)
echtgenoot van Jeanne DE BAERDEMAEKER.
Maurits overleed donderdag 10 maart in het OLVrouwziekenhuis te Aalst.
De uitvaartviering zal plaatsvinden op vrijdag 18 maart, 10 uur in de OnzeLieve-Vrouw ter Noodtkerk te Merchtem. Begroeting vanaf 9.40u.
U kan Maurits ook een laatste groet brengen in het Rouwcentrum Moyson,
op woensdag tussen 19 en 20 uur
Namens de Concordia bieden wij de familie onze oprechte deelneming aan.
Maurits, bedankt voor alles wat Concordia voor jou betekende, bedankt dat
we jou mochten kennen als muzikant, als bestuurslid, als secretaris, als
voorzitter, maar vooral als Concordia – vriend ! Een echte fanfarien !
Namens Concordia bieden wij ook onze oprechte deelneming aan bij het overlijden van
ons erelid Roger HUYGENS (° Merchtem 17.12.1936) hij overleed op 26 februari 2016 in
het Woonzorgcentrum Heydeveld te Opwijk.
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Voor de 5de maal organiseert Concordia haar SPAANSE AVOND, wij verwachten
jullie op vrijdag 18 maart, vanaf 19 uur in zaal ’t Vijverdal. Warme en koude zuiderse
tapas à volonté, dessert en koffie, overgoten met lekkere Sangria, fijne Spaanse
Wijnen. Een optreden van La Bomba. Kortom al een beetje zomer in maart ! Helpende
handen zijn nog steeds welkom, graag naam opgeven aan Kristien.

10 april 2016, PAASCONCERT : TROUBLEYN,DIAMONSONGS &
SEAGULLS Dit jaar brengen wij iets totaal nieuw voor Concordia ! Onder leiding van
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dirigent Marc WEYERS gaan wij een samenwerking aan met Dieter TROUBLEYN en
vergasten wij onze toehoorders op een prachtig programma met de titel TROUBLEYN,
DIAMONDSONGS & SEAGULLS. De tournee die acteur/zanger/presentator Dieter
Troubleyn plant in 2016 en 2017 langs de Vlaamse harmonie-orkesten met het gouden
repertoire van NEIL DIAMOND neemt zijn start bij het Paasconcert van Concordia !
Hits als Sweet Caroline en I’m a Believer worden vakkundig verweven in de
legendarische soundtrack van JONATHAN LIVINGSTONE SEAGULL.
De orkestrale arrangementen bewerkt door dirigent STEVEN MINTJENS zullen
bovendien ondersteund worden door een bijzonder filmverhaal gebaseerd op het
leidmotief van Richard Bach’s boek, over de meeuw Jonathan die z’n dromen najaagt.
Script, beeld en montage zijn in handen van Dieter Troubleyn.
Kaarten voor dit concert worden u graag aangeboden door onze muzikanten en
bestuursleden. U kan ook inschrijven voor een VIP- arrangement, meer info hierover
kan u verder in deze brochure terugvinden. We ontmoeten u graag op zondag 10 april
2016 op “TROUBLEYN, DIAMONDSONGS & SEAGULLS”

Ook dit jaar wordt er na het concert onder alle aanwezigen een fotoshoot ter waarde
van 150 euro verloot, geschonken door La Compania…! Tijdens de pauze en na het
concert kan u terecht in zaal ’t Vijverdal, de drankjes worden er fris geschonken…
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Kaarten zijn te koop bij de muzikanten en bestuursleden, voorverkoop is 12 €, aan de
inkom betaal je 15 €. En, zoals steeds, een prachtige avond om nooit te vergeten !
We organiseren ook dit jaar een VIP-ARRANGEMENT Het is immers niet iedere dag dat
je met Dieter TROUBLEYN een praatje kan slaan.
Daarom hebben we een speciaal arrangement voor wie enkele vraagjes voor Dieter heeft
en samen met hem een glaasje wil drinken.
VIP-arrangement ter waarde van 30 euro
Inclusief: Prachtige receptie voorafgaand aan het concert – gereserveerde plaatsen drankje tijdens de pauze - meet and greet met Dieter na het concert
Het VIP-arrangement vangt aan om 18 uur in zaal ’t VIJVERDAL, aan de kerk.
Voor deze VIP-tickets neem je contact op met Mark Vanderstraeten, voorzitter op
0473-579057 of via marc.vanderstraeten@telenet.be
Bij dit muzikrantje vind je ook een affiche van dit concert, mogen wij je vragen om deze
goed zichtbaar voor het raam te hangen.
Graag tot dan !

SERENADE ! op zaterdag 16 april vieren onze vaandeldrager Jos en zijn echtgenote
Nicole hun gouden huwelijk. Ter gelegenheid hiervan bieden wij hen die dag om 16.30u
een serenade aan ! Plaats van afspraak is feestzaal FLANDRIA in Steenhuffel,
Steenhuffeldorp 56. Muzikanten, be there ! Supporters zijn ook welkom !

ACTIVITEITENKALENDER

PAASCONCERT
zondag 10 april 2016, kerk
SERENADE,gouden huwelijk Jos en Nicole zaterdag 16 april 2016
JAARVERSLAG
woensdag 20 april 2016, Werkman
MUZIEKFESTIVAL PEIZEGEM, kermis
zondag 24 april 2016
VLAMO KIOSKCONCERTEN, Mazenzele
zondag 3 juli 2016
APERITIEFCONCERT, kermis
zondag 21 augustus 2016
MUZIEKFESTIVAL, kermis
zondag 28 augustus 2016
HEERLIJKE SMULPARTIJ
zat 8, zon 9 oktober 2016, ’t Vijverdal
VREDESVIERING
vrijdag 11 november 2016, kerk
CECILIAVIERING
zaterdag 12 november 2016, kerk
CECILIAFEEST
vrijdag 2 december 2016, 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.
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