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HET MUZIKRANTJE 
 

november 2022 

Dag Concordiaan, 

 
Je hebt je polshorloge en alle klokken in huis, wekker inbegrepen, toch ingesteld voor het 
winteruur ? De donkere avonden komen eraan…  

Gelukkig heb je maandelijks “Muzikrantje” van Concordia voor de nodige afleiding en 
nieuws over je favoriete muziekvereniging ! 

Muzikanten zijn volop aan het repeteren voor de Vredesviering op 11 november, 
Wapenstilstand, en voor de Ceciliaviering op 3 december.  
Ondertussen houden we ook proefrepetities om een nieuwe dirigent te kunnen aanstellen. 

Van het resultaat hiervan brengen we je ook op de hoogte van zodra er witte rook is. Met 
de Vredesviering staat Concordia onder leiding van Ben Vanlombeeck. 

 
Tot in deze vieringen ! Tot op het Ceciliafeest ! 
 

Mark 
 

 

CECILIA ’22  
Zoals elk jaar hebben wij onze Ceciliaviering in de kerk. Voor het eerst na lange tijd zal 
deze viering ook samenvallen met ons eigen Ceciliafeest. En wel op zaterdag 3 

december. Omdat anders het weekend van de vieringen in de kerk zéér kort op de 
Vredesviering valt verkoos het bestuur in samenspraak met de muzikanten en de 

verantwoordelijken van de Parochie Onze Lieve Vrouw-Ter-Noodt onze eigenste 
Ceciliaviering later te organiseren.  
Wij vieren onze afgestorven leden dan ook op zaterdag 3 december, tijdens de 

eucharistieviering van 18 uur. Nadien – om 19 uur - wordt iedereen van onze 
muziekvereniging uitgenodigd op het Ceciliafeest. Voor het eerst na de coronaperikelen 
opnieuw een “live”versie. 
Het belooft ook dit jaar een gezellig, familiaal en culinair feest te worden ! 
“Masterchef” Peter Vranckaert en zijn team zal ons het volgende menu voorschotelen : 

 

uitgebreid aperitief – receptie met hapjes en soepje 
Scampi’s op zijn (Rode) Duivels 

In buffetvorm : Hertefilet met portosausje – Parelhoenfilet met roze peper – 
Groentenschotel, verse kroketjes 

Prachtig dessertbuffet 
Koffie 

 

Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 
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Deelnameprijs voor muzikanten en kinderen (tussen 10 en 16 jaar) bedraagt 35 euro.  
Zoals u weet mogen ook familieleden en vrienden dit feest bijwonen, zij betalen zoals de 

(ere)leden 40 euro. Kinderen tot 10 jaar betalen 15 euro.  
IEDEREEN 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 25 november of via mail 
mark.vanderstraeten@concordia-merchtem.be of je kan ook terecht tijdens de repetities 
bij de tapper van dienst. Betalen kan op rekening BE25 1430 6688 9382 van de Koninklijke 

Muziekvereniging Concordia 
Mocht je een ideetje hebben hoe we deze editie animeren, graag tips ! 
 

De WIJNAKTIE van Concordia blijft lopen ! 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. 

 

LIDGELD 2023 
Vanaf nu kun je ook je lidgeld voor 2023 overschrijven : Muzikanten betalen 20 euro, Ere 
– Leden betalen 25 euro. Je kan steunend lid zijn vanaf 30 euro of meer. 

Een tweede lid binnen hetzelfde huisgezin, maar die geen muzikant is,  betaalt hetzelfde 
als een muzikant : 20 euro.  

Je kan dit bedrag overschrijven op rekening BE66 8508 2728 8443 van CONCORDIA 
MERCHTEM, met vermelding van “lidgeld Concordia 2023, naam + voornaam”.  

 

 

AKTIVITEITENKALENDER 2022 - 2023 
 

VREDESVIERING donderdag 11 november, 10.30 uur 
CECILIAVIERING zaterdag 3 december 2022, 18 uur 
CECILIAFEEST zaterdag 3 december 2022, 19 uur 

VALENTIJNSCONCERT zondag 12 februari 2023 
PAASCONCERT, gospel zondag 23 april 2023 
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. 

  

Hou rekening met de natuur… 
Wens je dit “Muzikrantje” en andere info over Concordia ook of enkel per mail te 

ontvangen, stuur ons een mailtje met je correcte gegevens : 
mark.vanderstraeten@concordia-merchtem.be  

We hebben ook een facebookgroep, wens je hiervan deel uitmaken, stuur een 
vriendschapsverzoek op Facebook, Mark Vanderstraeten, ik sluit je aan bij deze groep. 
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