HET MUZIKRANTJE
Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865
1865

Op 11 oktober viel het Concordia – leven stil.
Met verstomming vernamen wij het overlijden van onze drummer, collega
muzikant Hubert FIESACK.
Hubert was net geen 61 jaar geworden. Een vertrouwd gezicht, een toffe kerel en
overtuigd Fanfariën is van ons heengegaan. Wij wensen zijn echtgenote Eva en
zijn familie veel sterkte en bieden hen namens bestuur, muzikanten en de
volledige Concordia familie onze oprechte deelneming aan.
Het ga je goed aan de overkant Hubert, we missen je nu al.

Dag Concordiaan,
Op zondag 14 oktober sloten feestleider en voorzitter en een harde kern van
medewerkers met een fijn gevoel zaal ‘t Vijverdal af. Onze 50ste Heerlijke Smulpartij
zat er op ! We mochten meer bezoekers verwelkomen dan vorig jaar. Met deze
jubileumeditie boden wij – in samenwerking met Drukkerij Lieven Asselman – aan
Concordia’s Muzikrantje - november 2018

elke 50ste bezoeker zijn hoofdschotel gratis aan. Een dikke mersie aan elke
medewerker voor en achter de schermen, aan iedereen die zijn benen onder de tafel
kwam schuiven. Konijn en ossentong blijven de toppers van deze smulpartij en ook
likkebaardend genieten van de andere gerechten.
De onschuldige hand trok mevrouw Marie- Jeanne Stallaert als winnaar van de gratis
tombola. Haar prijs wordt zo spoedig mogelijk thuis bezorgd.
En we blijven feesten…
We verwachten U allen op ZATERDAG 24 NOVEMBER, vanaf 17 uur, voor ons
jaarlijks CECILIAFEEST, zoals steeds in zaal ‘t Vijverdal. Het belooft ook dit jaar een
gezellig, familiaal en culinair feest te worden ! We nodigen u allen uit om dit samen
met ons te vieren met het volgend menu van “Masterchef” Peter Vranckaert en zijn
team :

uitgebreid aperitief – receptie met hapjes
Tongrolletjes met fijne groentjes
Tomatensoep met balletjes
Stoofpotje van hert
Prachtig dessertbuffet
Koffie
Deelnameprijs voor muzikanten en kinderen (tussen 10 en 16 jaar ) bedraagt 30
euro.
Zoals u weet mogen ook familieleden en vrienden dit feest bijwonen, zij betalen zoals
de (ere)leden 35 euro. Kinderen tot 10 jaar betalen 15 euro Binnenkort komt men
langs voor inschrijving of je kan ook terecht tijdens de repetities bij de tapper van
dienst.
Leden van buiten Merchtem kunnen zich inschrijven via Mark Vanderstraeten (Tel
: 052/37.23.95 of GSM: 0473 57 90 57) of via Arnold Schoukens ( 0499 57 93 00) en
dit vóór 15 november of via mail marc.vanderstraeten@telenet.be. Betalen kan
ook op rekening BE66.8508.2728.8443 van de Koninklijke Muziekvereniging
Concordia
Wie TOMBOLAPRIJZEN ter beschikking heeft kan deze bezorgen aan Mark
Vanderstraeten of Jos Janssens. Je kan deze ook komen afgeven op de repetities !
Heb je tijd en wil je mee de plaatselijke handelaars bezoeken voor het ophalen van
de tombolaprijzen, geef je dan een seintje ? Wie zin heeft om mee te organiseren,
heb je nog ideetjes voor animatie of je voelt het kriebelen ? Neem dan zéker contact
op met onze feestleider Pieter Vercauteren ( 0479 – 42 16 95 )
De HERDENKINGSVIERING van onze overleden Concordia - leden zal
plaatsvinden in de viering van zaterdag 3 november, in de OL Vrouw ter Noodtkerk,
18 uur. Graag tot dan. Muzikanten zijn aanwezig om 16u45. Vanzelfsprekend ook
voor deze uitvoering in Concordia – outfit ☺ Wij brengen volgende stukken :
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A Poem for Band - Adagio uit “Alvamar Ouverture” - Somewhere in Time Perthshire Majesty - Londonderry Air
Ook dit jaar nemen wij deel aan de VREDESVIERING naar aanleiding van
Wapenstilstand, en dit op zondag 11 november, (O.L.Vrouw ter Noodtkerk, 10.30u ).
Muzikanten graag aanwezig om 9 u 45.
LIDGELD 2019
De lidgelden voor 2019 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 IBANrekening BE66 8508 2728 8443 BIC : SPAABE22 van CONCORDIA MERCHTEM, met
vermelding van “lidgeld Concordia 2019, naam + voornaam”.
Wie wil kan ook het lidgeld betalen op het Ceciliafeest, als bonus krijg je daar een
drankbonnetje, te nuttigen op het feest zelf. Het nuttige aan het aangename
koppelen dus…
Én, als je lidgeld dan nog niet betaald is, Vergeet dan 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 !
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 zoveel meer zijn
welkom !
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 Thomas of één
van de bestuursleden, we bekijken het samen. En spreek je eens je collega’s
muzikanten aan om zijn/haar plaats aan de pupiter op te vullen ? Hoe meer zielen
hoe meer vreugd !
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Wist je dat Luc DE KNIJF, één van de initiatiefnemers van onze jaarlijkse HEERLIJKE
SMULPARTIJ graag met ons op de foto ging om onze jubileumeditie mee aan te
kondigen via de plaatselijke kwaliteitsbladen ? Samen met het toenmalige Concordiabestuur, maar vooral samen met Manu DE VLEMINCK nam Luc het initiatief om in de
DRIJPIKKEL een pensenkermis voor de leden van onze muziekvereniging te
organiseren. Graag een woord van dank aan IEDEREEN die in de loop van die 50
organisaties heeft bijgedragen tot het wellukken van onze Smulpartijen !

ACTIVITEITENKALENDER 2018 - 2019

CECILIAVIERING
VREDESVIERING
CECILIAFEEST
VALENTIJNSCONCERT
SPAANSE AVOND
PAASCONCERT
KATUIT PEIZEGEM KERMIS
MUZIEKFESTIVAL OPWIJK KERMIS
APERITIEFCONCERT, kermis
MUZIEKFESTIVAL, kermis
51ste HEERLIJKE SMULPARTIJ
CECILIAVIERING
VREDESVIERING
CECILIAFEEST

zaterdag 3 november 2018, kerk
zondag 11 november 2018, kerk
zaterdag 24 november 2018, ’t Vijverdal
zondag 10 februari 2019, ’t Vijverdal
vrijdag 15 maart 2019, ‘t Vijverdal
zondag 5 mei 2019, kerk
zondag 19 mei 2019, Peizegem
zondag 30 juni 2019, Opwjk
zondag 18 augustus 2019
zondag 25 augustus 2019
zat. 12 – zon. 13 oktober 2019
zondag 10 november 2019, kerk
maandag 11 november 2019, kerk
zaterdag 30 november 2019, ’t Vijverdal

In dit Muzikrantje ook weer een aangepaste ACTIVITEITENKALENDER 2018 - 2019.
Wij zouden het ten zeerste op prijs stellen als jullie, muzikanten en medewerkers deze
kalender reeds willen noteren in jullie 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. En ... best deze voor 2019 ook reeds
noteren.
Hou je ook de mails van Rien in de gaten ? Repetitie elke woensdag, tenzij ander bericht.
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