
 

             HET MUZIKRANTJE 
 

september 2015 

 

 

 

Proficiat ! aan muzikanten en dirigent voor de fijne uitvoeringen ter gelegenheid van de 

kermisconcerten van de voorbije maand. Alle toeschouwers hebben genoten van beide 

uitvoeringen. We speelden de kermis open onder een stralende zon met ons muzikaal  

aperitief, alle aanwezigen waren het er roerend over eens : prachtig en subliem, écht 

kermismuziek. Bedankt dat jullie er bij waren ! foto’s kun je bekijken op de concordia 

website en op onze facebookpagina. Het aangeboden pintje en verse kipkroketten na de 

eerste repetitie van september waren zeker verdient   

 

Pater Karel en de werkgroep nodigen u graag uit op het PAROCHIAAL 

EETMAAL, zaterdag 19 en zondag 20 september in zaal ‘t Vijverdal 

 

TORNOOI ! Onze muzikanten zijn volop aan het oefenen voor de deelname aan het 

MUZIKAAL TORNOOI van de Provincie Vlaams Brabant. In ons jubileumjaar willen we 

ons ook handhaven in eerste afdeling.  Het optreden van Concordia is voorzien op zondag 

4 oktober, 11u15 in cc “HET OUD GASTHUIS” Huinegem 4,  in Asse. Supporters 

welkom, inkom gratis. Wees stipt op tijd, want tijdens het optreden kun je niet meer 

binnen geraken in de zaal ! Muzikanten worden verwacht tegen 10 uur om de 

instrumenten te stemmen ed. Natuurlijk steken we ons in onze Concordia – outfit ; in ’t 

zwart met voor de dames een rode tint, voor de heren de Concordia – das, ook hiervoor 

op ons kermisbest dus : opgeblonken schoenen enzo, ge kent dat nietwaar ? Muzikanten, 

Marc verwacht jullie allen op de voorbereidende repetities !  Slagen in het tornooi is ook 

een belangrijke financiële factor voor onze vereniging, de subsidies die we hierdoor 

kunnen ontvangen van de Provincie Vlaams Brabant zijn een immers een serieuze bron 

van inkomsten…En ook de eer natuurlijk ! Er is ook nog een extra repetitie voorzien op 

zondag 27 september van 14u30 tot 17 uur. Hoeft het gezegd dat onze chef iedereen 

verwacht ? 

 

 

 

Onze 47 ste HEERLIJKE SMULPARTIJ  gaat door op Zaterdag 10 oktober vanaf 

18u en zondag 11 oktober van 11u30 tot 15u, zoals steeds in zaal “ ’t Vijverdal “ 

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 ?  

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 



Gezien het succes van de voorbije jaren staat er ook deze editie konijn op het menu. 

Men zegge het voort ! 

PLANNING SMULPARTIJ 
donderdag 8 oktober, 19u00 : opzetten tent 

Zaterdagmorgen vanaf 8 uur : keukenaktiviteiten en zaalschikking ! Vele handen maken 

licht werk ! 

Zaterdag 10 en zondag 11 oktober verwachten wij alle vrijwillige opdien(st)ers en 

help(st)ers respektievelijk tegen 17u00 en 10u45.  

Personen die hun naam nog niet hebben opgegeven, kunnen steeds terecht bij Piet  

(0479 42 16 95 ) of Kristien (0476 88 88 84 ) 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, ouders van jeugdmuzikanten, kortom 

iedereen ! 

Je kan ook het onderstaand formuliertje invullen en mail het ons ( concordia-

merchtem@telenet.be ) of steek het in de bus van Mark Vanderstraeten, De Zippe 39 

of breng je het binnen bij een eerstkomende repetitie ?   

 

WIJN PROEVEN (en kopen…) MET CONCORDIA 

 
Opendeurdagen en wijndegustatie :  

 

zaterdag 31 oktober en zondag 1 november 2015, van 11 tot 19 uur 

Degustatie van wijnen uit Libanon, Zuid Afrika, Frankrijk,Spanje en Italie. 

 

Adres wijnproeverij : Baardegemsestraat 41,  Lebbeke 

De leden van Concordia worden verwacht op zaterdag vanaf 14 uur, extra voorwaarden 

bij aankoop 

 

 

JUBILEUMCONCERT, 150 jaar CONCORDIA op vrijdag 6 november het slotstuk 

van ons jubileumjaar : het JUBILEUMCONCERT met de Koninklijke Muziekkapel van de 

Marine in de Onze Lieve Vrouw-Ter-Noodtkerk. De eerste noten weerklinken om 19 uur 

30, deuren worden geöpend vanaf 19u. Kaarten kunnen worden aangekocht bij 

muzikanten en bestuur van Concordia aan 12 euro in voorverkoop, aan de inkom betaal je 

15 euro. Een muzikale hoogvlieger ! Na het concert kan er ook bijgepraat worden in zaal 
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’t Vijverdal. Hiervoor zijn ook nog steeds helpende handen welkom. Cafébaas van dienst 

is ook nu Jos Janssens, geef je hem een seintje ? 

 

 

Madame JEANNE 
Heb jij nog niet van ons gelegenheidsbier geproefd ? Deze amberkleurige tripel van 7,5 

% moet je in huis halen en wel om meerdere redenen ; je kunt er écht van genieten, je 

steunt er onze vereniging mee en het is een collectors – item : enkel dit jaar 

verkrijgbaar. Het bestuur koos, samen met brouwerij den Triest, voor dit brouwsel 

omdat het volledig de kenmerken van het Concordia – orkest samenvat : sfeer en 

gezelligheid. Bij nuttiging van meerdere exemplaren van dit brouwsel krijgt zelfs  U de 

muziekmicrobe te pakken… Brouwer en bestuursleden staan wel niet in voor de 

gevolgen… Ideaal om tijdens de eindejaarperiode te schenken aan je vrienden en 

kennissen ! 

“Madame Jeanne”   is een eerbetoon aan onze erevoorzitter, mevrouw Jeanne Van 

Ginderachter  

Bestellen kun je via Mark en Piet of via de andere bestuursleden. .  

8 € per fles van 750 ml, los verkrijgbaar, een karton is 12 flessen.   

Madame Jeanne, dat is geen klein bier ! 

 

JUBILEUMBOEK  Jan De Smedt is druk in de weer om onze Concordia – geschiedenis 

om te zetten in boekvorm. Hij is nog volop op zoek naar foto’ van verleden en heden. Wie 

hem hiermee kan helpen graag deze bezorgen met vermelding van uw naam en wie op 

deze foto’s prijken. Je kan ze achterlaten bij Piet of Mark. Achteraf worden deze 

graag terugbezorgd. Alvast bedankt 

 
 

ACTIVITEITENKALENDER 2015 - 2016 

 

Tornooi VLAMO en Prov. Vlaams Brabant zondag 4 oktober 2015, Asse 

HEERLIJKE SMULPARTIJ zat 10, zon 11 oktober 2015, ‘t Vijverdal 

JUBILEUMCONCERT door de Marine vrijdag 6 november 2015, kerk 

VREDESVIERING woensdag 11 november 2015, kerk 

CECILIAVIERING zondag 15 november 2015, kerk 

CECILIAFEEST nieuwe datum ! vrijdag 4 december 2015, ’t Vijverdal 

APERITIEFCONCERT zondag 7 februari 2016, ’t Vijverdal 

SPAANSE AVOND vrijdag 18 maart 2016, ‘t Vijverdal 

PAASCONCERT zondag 10 april 2016, kerk 

HEERLIJKE SMULPARTIJ zat 8, zon 9 oktober 2016, ‘t Vijverdal 

Aan deze kalender kunnen nog extra activiteiten toegevoegd worden, in functie van 

activiteiten, optredens ed, verdere info volgt, zie ook op de Concordia-facebookpagina 

en op onze website.  
 

 

 



 

 

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 0 

Opdienen,     op zaterdag 0 op zondag 0 

Opschrijven,    op zaterdag 0 op zondag 0 

Afruimen,    op zaterdag 0 op zondag 0 

Administratie   op zaterdag   0          op zondag 0 

Afbraak op zondag, vanaf 15 uur  0 

U KOMT TOCH OOK ?

uit “volle borst” 


