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Dag Concordiaan,
Het verlof is achter de rug, de zomerse temperaturen houden ons nog in een
opperbeste stemming om na te genieten van de prachtige concerten die ons
harmonie – orkest bracht met Merchtem – kermis. Proficiat hiervoor aan dirigenten
Thomas en Roland én de Concordia-muzikanten.
Ook een dikke merci aan Piet, Luc en Jos die ook nu weer met het slagwerk aan het
sleuren waren, en aan jullie, supporters, omdat jullie er ook nu weer bij waren om
Concordia aan te moedigen. Zélfs op een regenachtige zondagmorgen… Ook met het
muziekfestival van Katuit scoorden we hoge toppen !
Ondertussen is feestleider Piet al flink in de weer voor de voorbereidingen van onze
51ste Heerlijke Smulpartij, die plaats heeft tijdens het weekend van 12 en 13 oktober.
Vanzelfsprekend is iedereen hier van harte op uitgenodigd. Bij dit “Muzikrantje” is
een affiche bijgevoegd; mogen we je ook nu vragen deze op een goed zichtbare
plaats op te hangen ?
Graag tot dan !
Mark

PLANNING SMULPARTIJ
donderdag 10 oktober, 19u00 : opzetten tent
Zaterdagmorgen vanaf 8 uur : keukenaktiviteiten en zaalschikking ! Vele handen
maken licht werk !
Zaterdag 12 en zondag 13 oktober verwachten wij alle vrijwillige opdien(st)ers
en help(st)ers respektievelijk tegen 17u00 en 10u45.
Het “Muzikrantje” is het nieuwsblaadje van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia, Merchtem
Verantw. uitgever : Mark Vanderstraeten – www.concordia-merchtem.be – mark.vanderstraeten@concordia-merchtem.beDe Zippe 39 – 785 Merchtem

Personen die hun naam nog niet hebben opgegeven, kunnen steeds terecht bij Pieter
Vercauteren (0479 42 16 95 ) of Fons Heyvaert ( 0486 20 70 64 ) en uiteraard bij
ieder ander bestuurslid of lid van ons feestcomité ! Zondag vanaf 15u00 begint de
opkuis en de verhuis. Ook hier verwachten wij uiteraard vele helpende handen !
Mogen we ook op jou rekenen, iedereen is welkom : leden en ereleden, muzikanten,
kortom iedereen !
Je kan ook het onderstaand formuliertje invullen en mail het ons ( concordiamerchtem@telenet.be ) of steek het in de bus van Mark Vanderstraeten, De Zippe 39
of breng je het binnen bij een eerstkomende repetitie ?

Onze voorzitter kreeg ook een fijn mailtje binnen van Thomas Roelants :

Beste Concordianen, voorzitter,
Ik wil jullie allen nogmaals bedanken voor de twee leuke jaren en
wens jullie nog veel succes voor de toekomst! We zullen elkaar zeker
nog zien met als eerste afspraak het volgende Paasconcert! Maak er
iets moois van en leve Concordia!
Vele groeten.
Thomas
Fijn om te lezen maat, we koesteren die twee fijne jaren ! We zien de toekomst
zonnig in, zowel de jouwe als deze van Concordia. Weet dat je altijd welkom bent op
concerten of gewoon na de repetitie.
BEDANKT ! Collega bestuurslid Rien heeft ons op een vorige bestuursvergadering
laten weten dat zij haar bestuurstaak voorlopig ter beschikking stelt. Bedankt voor je
inzet tijdens je bestuursperiode Rien, we zullen je missen ! Zoals Rien ook in haar
mailtje aan de muzikanten stelde :

“Tot slot wil ik jullie nog melden dat dit mijn laatste mailtje naar jullie zal zijn als
bestuurslid. Het was mij een waar genoegen om deze taak op mij te nemen, maar
om persoonlijke redenen heb ik mijn ontslag gegeven bij het bestuur. Uiteraard zien
we elkaar nog wekelijks op de repetities!
Bij deze wil ik nog een warme oproep doen aan de muzikanten om het bestuur te
vervoegen. Het vraagt heel wat tijd en energie om onze geliefde vereniging
draaiende te houden en zoals steeds maken vele handen licht werk. Ik geloof er ook
in dat wat meer geëngageerde muzikanten in het bestuur (of in werkgroepen of iets
dergelijks) ervoor kunnen zorgen dat het orkest en het bestuur dichter bij elkaar
komen, wat Concordia alleen maar sterker kan maken. Ik reken op jullie! ;)”
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Een warme oproep dus om het bestuur te vervoegen. Of hebben jullie andere
voorstellen over de werking van onze vereniging ? Muzikanten, we rekenen vooral
op jullie om samen te werken aan de toekomst van onze geliefde muziekvereniging !
Ideetje voor concert of uitstap, een muziekstuk voor de pupiter ? Ken je muzikanten
die willen aansluiten bij Concordia ? Een idee voor een extra activiteit ? Samen op
weekend ? …. ? Geef een seintje aan Mark, aan één van de bestuursleden of aan
dirigent Roland, we bekijken het samen.
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 !

MUZIEK UIT MIJNEN TIJD is een Vlamo concept waarvoor onze vereniging is
uitgekozen ! Wij brengen een concert met muziek uit een recent verleden en dit in
samenwerking met Vlamo en de woonzorgcentra aangesloten bij Armonea. In
Merchtem is dit het wzc Martinas. De bewoners van wzc Martinas worden
uitgenodigd op een concert waar Concordia muzikale pareltjes brengt uit een recent
en iets minder recent muzikaal verleden.
Dit concert gaat door op zondag 24 november in de namiddag in zaal ’t Vijverdal.
Naast de bewoners van wzc Martinas is iederéén welkom !
Wie een helpende hand wil toesteken (tap, bediening, klaarzetten,…) altijd welkom !
Graag een seintje aan feestleider Pieter Vercauteren of voorzitter Mark
Vanderstraeten.

UIT HET CONCORDIA VERLEDEN…
Via Joris De Geest, zoon wijlen Jozef De Geest, konden wij een 8 mm band op de
kop tikken met beelden uit een ver Concordia verleden. Om deze geschiedenis te
bewaren hebben wij deze laten overzetten op een dvd. Wie interesse heeft in deze
beelden kan deze dvd aankopen aan 10 €. Graag een seintje aan Mark of
overschrijven op rekening nummer BE66 8508 2728 8443 van de Koninklijke
Muziekvereniging Concordia. Mocht iemand nog over dergelijk materiaal beschikken
én wil je dit delen met onze vereniging, laat je dit dan weten aan Mark of Piet ? Ook
oude foto’s, instrumenten en wat ook zijn welkom !
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Naam………………………………………………………………………………tel………………
Mail……………………………………………………………………………@.............................
Ik wil meewerken op de smulpartij met de volgende ta(a)k(en) :
Opzetten tent op donderdag
0
Keukenwerkzaamheden op zaterdag, overdag
0
Keuken, tijdens de smulpartij op zaterdag 0
op zondag
Opdienen,
op zaterdag 0
op zondag
Opdienen drank,
op zaterdag 0
op zondag
Opschrijven,
op zaterdag 0
op zondag
Afruimen,
op zaterdag 0
op zondag
Administratie
op zaterdag 0
op zondag
Eender wat
op zaterdag 0
op zondag
Afbraak op zondag, vanaf 15 uur 0
(en afsluiten vat)
Terug te bezorgen aan Mark Vanderstraeten, De Zippe 39 of via
info@concordia-merchtem.be

0
0
0
0
0
0
0
mail naar

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

AKTIVITEITENKALENDER 2019
51ste HEERLIJKE SMULPARTIJ
CECILIAVIERING
VREDESVIERING
MUZIEK UIT MIJNEN TIJD, concert
CECILIAFEEST
VALENTIJNSCONCERT
SPAANSE AVOND
PAASCONCERT 2020

zat. 12 – zon. 13 oktober 2019
zondag 10 november 2019, kerk
maandag 11 november 2019, kerk
zondag 24 november, namiddag,’t Vijverdal
zaterdag 30 november 2019, ’t Vijverdal
zondag 16 februari 2020
vrijdag 13 maart 2020
zondag 26 april 2020

In dit Muzikrantje ook weer een aangepaste ACTIVITEITENKALENDER 2019.
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 Concordiafacebookpagina en op onze website. En ... best deze voor 2020 ook reeds noteren.
Hou je ook je mailbox of de facebookpagina in de gaten ?
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