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Dag Concordiaan,
Ook dit jaar moest onze Heerlijke Smulpartij spijtig genoeg als een afhaalversie
doorgaan. Toch zijn we niet ontevreden, het was – zij het minder dan een
“live”versie – een succes.
Een dikke mersie aan elke medewerker voor en achter de schermen, aan iedereen die een bestelling kwam ophalen… Fijn dat jullie ons ook in deze moeilijke
omstandigheden blijven steunen !
Konijn en ossentong blijven de toppers van onze smulpartij en -wellicht en hopelijk zal je ook volgend jaar likkebaardend kunnen genieten van deze en andere
gerechten.
Op onze website en de facebookpagina kun je de foto’s terugvinden van ons
optreden in het woonzorgcentrum Martinas van 26 september. Eindelijk konden we
opnieuw concerteren. Én of het tof was ! Met de mooie stem van Céline De Greef
erbij top !
We scheerden ook hoge toppen op de huwelijksviering die we de week voordien
mochten opluisteren in Abdij van Ter Kameren, Elsene, Brussel. Het jonge paar en
hun ouders waren super enthousiast over ons muzikaal kunnen !
De aanzet tot nog meer ?

Graag nog een kleine opmerking : in alles wat we vandaag en in de
toekomst organiseren (repetities, activiteiten en uitvoeringen) brengen we
het meeste respect op voor de geldende coronamaatregelen ! Beschermen
we onszelf en de anderen !
Én, zoals het al jaren onze leuze is…
Leve de vriendschap, leve de muziek én leve Concordia !
Mark
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OPRECHTE DEELNEMING aan de familie van erelid Adolphine VERMEIR,
weduwe van muzikant Norbert DE RIDDER. Adolphine, geboren op 8 februari 1931
overleed op 21 oktober in het woonzorgcentrum Ter Stelten. Namens de volledige
Concordia – familie bieden wij aan zoon Kurt en familie onze oprechte deelneming
aan.
Aan de familie van Marcel VAN ISTERDAEL. Marcel (Wemmel 15 juli 1929 – U.Z.
Brussel 19 oktober 2021) was jarenlang onze kok voor het Ceciliafeest.
Hopelijk mag ons medeleven een beetje steun zijn in hun groot verdriet.
VAN HARTE PROFICIAT aan erelid Gaspard GRAIND’ORGE en zijn echtgenote
Truda VANHERF. Zij vierden op 16 september hun Diamanten huwelijk.
En aan erelid en oud-muzikant François MEYSMAN en zijn echtgenote Mariette
HEYVAERT, zij vierden op 19 oktober hun Briljanten huwelijksverjaardag.
Proficiat en nog vele jaren samen !
Ook dit jaar nemen wij deel aan de VREDESVIERING naar aanleiding van
Wapenstilstand, en dit op donderdag 11 november, (O.L.Vrouw ter Noodtkerk,
10.30u ). Muzikanten graag aanwezig in Concordia-outfit om 9 u 45. Wij brengen
volgende stukken TRUMPET VOLUNTARY - PANIS ANGELICUS - AVE VERUM CORPUS
- LARGO – HALLELUJA en afsluiten doen we met de VLAAMSE LEEUW en de
BRABANçONNE.
De HERDENKINGSVIERING van onze overleden Concordia - leden zal
plaatsvinden in de viering van zondag 14 november, in de OL Vrouw ter Noodtkerk,
10.30 uur. Graag tot dan. Muzikanten zijn aanwezig om 9.45 uur. Vanzelfsprekend
ook voor deze uitvoering in Concordia – outfit ☺ Wij brengen volgende stukken
TRUMPET VOLUNTARY - PANIS ANGELICUS - AVE VERUM CORPUS - LARGO –
HALLELUJA. Wij herdenken alle leden die ons ontvielen sedert de laatste
Ceciliaviering die we konden houden.
Al deze uitvoeringen komen razendsnel dichterbij… repetitie zoals steeds élke
woensdag, tenzij anders bericht. We zijn nu – na alle Covid perikelen - al een tijdje
terug wekelijks aan het repeteren, hebben reeds de kermisconcerten én een concert
in het wzc Martinas achter de rug, mochten een huwelijksmis opluisteren in het
prachtig kader van de Abdij van Ter Kameren,…
Opnieuw samen kunnen musiceren, op repetities en bij uitvoeringen, wat hebben we
er al die tijd naar uitgekeken !
Toch moeten we tot op vandaag nog een aantal muzikanten onder jullie missen op
de repetities…
We zouden het fijn vinden mochten we je vanaf de komende herhalingen terug aan
de pupiter mogen begroeten. Is er iets wat je verhindert om terug te komen ? We
horen het graag…Kun je écht niet komen, verwittig je dan Roland ? (gsm : 0477 –
37.54.25 of via mail : katleen.tilley@telenet.be ) Heb je andere opmerkingen, we zijn
er voor jou !
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We zijn ons aan het voorbereiden op de Vredesviering en de Ceciliaviering om
daarna verder te werken naar het Valentijnsconcert ( 13 februari 2022 ) en het
Paasconcert ( 1 mei 2022)
Voor het Ceciliafeest van dit jaar hebben we een nieuwe formule uitgewerkt !
We verwachten U allen op ZATERDAG 4 december, vanaf 17 uur, voor ons
jaarlijks CECILIAFEEST, in de CAFETARIA van het Sport- en Ontmoetingscentrum,
Dendermondestraat 25. 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, voorgesteld door Marlies en co

Uitgebreide aperitief – receptie met hapjes
Rundscarpaccio
Ardeens gebraad met witte wijnsaus
Vanille-ijs met sabayon en rood fruit
Koffie
Deelnameprijs is voor iedereen 40 euro.
Zoals u weet mogen ook familieleden en vrienden dit feest bijwonen, zij betalen
eveneens 40 euro. Je kan je 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 20
november of via mail marc.vanderstraeten@telenet.be. Betalen kan ook op
rekening BE66.8508.2728.8443 van de Koninklijke Muziekvereniging Concordia
Daags na het Ceciliafeest, op zondag 5 december gaan we op stap met de
AIREKENSMANNEN (én vrouwen natuurlijk
) Afspraken hiervoor worden nog
gemaakt, maar wie kan meegaan graag doorgeven aan Roland ! Vertrek wellicht kort
na de middag.
LIDGELD 2022
De lidgelden voor 2022 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 2022, naam + voornaam”.
Overschrijvingsformulier in bijlage bij dit “Muzikrantje”
PAASCONCERT ’22 gaat zoals de traditie het wil, door op zondag 1 mei, veertien
dagen na Pasen. Eindelijk… Gastzangeres Sofie kijkt ook al een tijdje uit naar deze
datum… Zoals elk jaar geven we een prachtige huis-aan-huis brochure uit om aan dit
evenement de nodige ruchtbaarheid te geven. Weet jij een bedrijf dat ons wil
sponsoren of is jouw firma bereid om dit te doen, geef je een seintje aan Mark ?
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De WIJNAKTIE van Concordia blijft lopen ! Verlengd door succes blijven wij onze
wijnen 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 ! Interesse ? Neem contact op met Mark
Vanderstraeten of ieder ander bestuurslid.

Op dinsdag 7 december vieren we de DAG VAN DE VRIJWILLIGER. Nu al een
woordje van dank aan iedereen die zich belangeloos inzet voor het wel en wee van
Concordia ! Aan iedereen die zich inzet om van Concordia de fijne vereniging te
maken waar iedereen zich thuis kan voelen ! Dank om (onder meer) : het
ronddragen van dit Muzikrantje, het klaarzetten van het repetitielokaal, het
klaarzetten van de zaal met feesten en smulpartij, de kerk bij het Paasconcert, je
inzet bij de smulpartij, het Ceciliafeest, Spaanse Avond, je tapbeurt,… té veel om op
te noemen, maar elke helpende hand is in dank aanvaard, er kunnen nog steeds
tappers bij voor na de repetitie, helpende handen bij de voorbereidingen van de
feestelijkheden ! En weet dat je altijd welkom bent op onze activiteiten, op de
repetitie en achteraf, … Met een” grooote mersie” vanwege muzikanten en bestuur !

AKTIVITEITENKALENDER 2021 -2022
VREDESVIERING
CECILIAVIERING
CECILIAFEEST
VALENTIJNSCONCERT
SPAANSE AVOND
PAASCONCERT 2021
KATUIT PEIZEGEM KERMIS
APERITIEFCONCERT, kermis
MUZIEKFESTIVAL, kermis
54ste HEERLIJKE SMULPARTIJ
CECILIAFEEST
PAASCONCERT

donderdag 11 november 2021, kerk
zondag 14 november 2021, kerk
zaterdag 4 december,Cafetaria Sporthal
zondag 13 februari 2022
vrijdag 11 maart 2022
zondag 1 mei 2022
zondag 15 mei 2022, Peizegem
zondag 21 augustus 2022
zondag 28 augustus 2022
zat. 8 – zon. 9 oktober 2022
zaterdag 3 december 2022
zondag 23 april 2023

In dit Muzikrantje ook weer een aangepaste ACTIVITEITENKALENDER 2021 en 2022.
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 2023 ook reeds noteren
Hou je ook onze mails in de gaten ? Repetitie elke woensdag, tenzij ander bericht.
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