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HET MUZIKRANTJE 
 

oktober 2022 

Dag Concordiaan, 

 
Onze 54ste Heerlijke Smulpartij was een topper !  Het aantal deelnemers was ongeveer het 
zelfde als voor Corona.  
Dank aan iedereen die een helpende hand uitstak om deze Smulpartij te helpen lukken. 
Onmeeetelijk dank ! 

 
De gratis tombola is gewonnen door Hugo Willems, Stationsstraat 102, Merchtem. Zijn 
fruitkorf is ondertussen aan huis bezorgd ! 
 
Minder goed nieuws is dat we ondertussen dirigent Roland De Klippel hebben ontlast van 
zijn functie als dirigent van Concordia. Met spijt in het hart weliswaar, en we hadden dit 
liever niet moeten doen, maar er waren vorige woensdag opnieuw weinig muzikanten 
aanwezig op de repetitie, waardoor we een moeilijke muzikale toekomst zouden tegemoet 
gaan.  
 
De Vredesviering, de Ceciliaviering en de geplande concerten komen immers snel 
dichterbij. 
 
Ligt de oorzaak bij Roland ? Ligt het aan de stukken die op de pupiter liggen ? Is dit de 
juiste beslissing ? De toekomst zal het uitwijzen. 
 
Voorbije dagen heb ik - en ook nog andere bestuursleden -  volop contact gehad met heel 
wat van onze muzikanten, ook rekening houdend met de antwoorden op mijn rondvraag 
van enkele weken terug en hieruit volgde deze beslissing. 
 
Tim Vanmedegael zal functioneren als interim en de zoektocht naar een nieuwe dirigent 

start vanaf nu. Heb je tips, laat het gerust weten ! 

Mark 

 
Oprechte deelneming bij het overlijden van erelid Wiske Annaert, weduwe van René 
Thomas. Wiske, geboren te Merchtem op 19 februari 1934 overleed in het wzc Heydeveld 
te Opwijk op vrijdag 7 oktober 2022. We kennen Wiske als één van de topacteurs die onze 
vroegere Ceciliafeesten meer kleur gaven met hun hilarische optredens. Namens 
Concordia bieden wij aan de familie onze oprechte deelneming aan. Hopelijk mag ons 
medeleven een beetje steun zijn in hun groot verdriet.  
 
 

Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 
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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 wordt iedereen van onze 
muziekvereniging uitgenodigd op het Ceciliafeest. Verdere info hierover volgt nog. Mocht 
je een ideetje hebben hoe we deze editie organiseren, graag tips ! 
 
HARTELIJK DANK aan Hugo De Backer die jarenlang dit Muzikrantje ronddeelde bij de 
leden van Peizegem. Hugo haakt spijtig genoeg af wegens gezondheidsredenen. Mocht je 

zijn taak willen overnemen, geef gerust een seintje ! 

 

 

AKTIVITEITENKALENDER 2022 

 

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. 

  

 

 

Wens je dit “Muzikrantje” en andere info over Concordia ook 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, Mark Vanderstraeten 

mailto:mark.vanderstraeten@concordia-merchtem.be

