
 

             HET MUZIKRANTJE 
 

september 2014 

In memoriam 
 

Beste familie, vrienden en 
kennissen, 
Samen met jullie treurt ook 
vandaag de Koninklijke 
Muziekvereniging Concordia. 
Want met René verliezen we een 
boegbeeld, een overtuigd 
fanfareman, in hart en nieren. 
Meer dan 30 jaar timmerde hij aan 
de weg van onze muziekvereniging, 
als bestuurslid en later als 
ondervoorzitter. Wat er ook 
georganiseerd werd om geld in het 
laatje te brengen, bierfeesten, 
smulpartijen, concerten, noem 
maar op, René trok mee aan de 
kar. 
 

 
 
 
 
 
 
 
René Vanderstraeten 
Erelid en gewezen ondervoorzitter van 
Concordia 
6 februari 1930 – 28 augustus 2014 
 

 
 
 
Jonge muzikanten die na de 
repetitie vervoer nodig hadden, 
René was bereid. 
 
De logistieke steun bij transporten 
van materialen en instrumenten, 
René was paraat. 
Een voorbeeld voor jongere 
generaties want hij was fier op 
Concordia, hij was fier dat hij als 
bestuurslid zich mocht inzetten en 
deed dat met overtuiging. 
Wij zijn fier dat we René mochten 
kennen binnen Concordia. 
Bedankt René 
Piet Vercauteren, namens muzikanten, bestuur en ereleden in 
de uitvaart van René, donderdag 4 september 2014. 

 

 Koninklijke Muziekvereniging Concordia Merchtem – Gesticht in 1865 

1865 



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

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

uitvoeringen. Al viel het weer niet echt mee bij ons aperitiefconcert, 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 

 

Onze 46 ste HEERLIJKE SMULPARTIJ  gaat door op Zaterdag 11 oktober vanaf 

18u en zondag 12 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 vragen deze op een goed zichtbare plaats op te hangen 

? Helpende handen zijn ook steeds welkom, geef gerust je naam op aan Fons  (0486 – 20 

70 64 ) of feestleider Piet ( 0479 – 42 16 95 ) Natuurlijk kun je ook bij de andere 

bestuursleden terecht...  

Gezien het succes van vorig jaar staat er ook deze editie konijn op het menu. Men zegge 

het voort ! 

 

Het JEUGDENSEMBLE staat vanaf september 2014 onder leiding van Davy 

Bonnarens. Davy is beroepshalve leraar Algemene Muzikale Vorming en heeft ook reeds 

heel wat ervaring in het dirigentenbestaan. Hij vervangt Korneel Debaes die om 

persoonlijke redenen het dirigeerstokje doorgeeft. Wij danken Korneel voor de fijne 

samenwerking en de fijne momenten die we mochten beleven. Wij zien mekaar zeker 

terug aan de pupiter nietwaar Korneel ? Namens Concordia wensen we je nog  veel mooie 

muzikale én persoonlijke momenten…    

Wie meer inlichtingen wenst over het Concordia – jeugdensemble, neem gerust contact 

op met Inne Robberechts ( 0472- 88 44 62 ) of de andere bestuursleden. 

 

We hebben u nodig !  Door omstandigheden zijn er een paar ronddragers van ons 

Muzikrantje weggevallen. Wie is bereid ons ledenblad rond te dragen in een paar straten 

?  Alvast bedankt ! ( voor wie nu ronddrager is : we blijven op jou rekenen, tenzij je ons 

laat weten van deze taak verlost te willen zijn…) We verzenden ook heel wat 

Muzikrantjes per mail. Wil jij je nieuwsbrief van Concordia ook enkel per mail ontvangen 

? stuur dan je mail adres door aan marc.vanderstraeten@telenet.be Wij schrappen je 

dan in de lijst van de papieren – nieuwsbrief… Concordia denkt ook aan de natuur ( én 

aan onze kas ).  Ook wie nu al per mail ontvangt, graag bevestiging sturen aub. 
 

 

 

 

 
 
 
 

 2015 = 150 jaar 

CONCORDIA 

mailto:marc.vanderstraeten@telenet.be


ACTIVITEITENKALENDER 2014 
 
PAROCHIAAL EETMAAL zat. 20, zon 21 september 2014 

HEERLIJKE SMULPARTIJ zat. 11, zon. 12 oktober 2014 

VREDESVIERING dinsdag 11 november 2014 

CECILIAVIERING zaterdag 15 november 2014 

CECILIAFEEST  zaterdag 22 november 2014 

ACADEMISCHE ZITTING 150jarig bestaan zondag 25 januari 2015 

SPAANSE AVOND vrijdag 20 maart 2015 

PAASCONCERT zondag 19  april 2015 

HEERLIJKE SMULPARTIJ zat 10, zond 11 oktober 2015 

JUBILEUMCONCERT vrijdag 6 november 2015 

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  
 

 
 

 

 

 

 



U komt toch ook ?
 

 
 

DE DORSTIGEN LAVEN, EEN WERK VAN BARMARTIGHEID… 
De volgorde van de tappers die ons na de repetitie van drank zullen voorzien zijn : 

25/09: Arnold - 01/10: Mark - 08/10: Piet - 15/10: Fons - 22/10: Jos - 29/10: ? - 05/11: 

erik - 12/11: bestuur kwb - 19/11: Arnold - 26/11: Mark - 03/12: piet - 10/12: Fons - 

17/12: Jos   

Iedereen is welkom om samen met de muzikanten een klapke te doen, kaartje te leggen 

en glaasje te klinken…nieuwe toogbazen worden in dank aangenomen ! 

 

WIJN PROEVEN (en kopen…) MET CONCORDIA 

 
Opendeurdagen en wijndegustatie :  
 
zaterdag 25 en zondag 26 oktober 2014, 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 


