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Dag Concordiaan,
Het verlof is achter de rug, de zomerse temperaturen houden ons nog in een
opperbeste stemming om na te genieten van de prachtige concerten die ons
harmonie – orkest bracht met Merchtem – kermis. Met het aperitiefconcert hadden
we jammer genoeg de weergoden tegen, maar voor iedereen die de regen
trotseerde speelden we de wolken weg en kon iedereen onder een flauwe maar
droge middagzon genieten van fijne uitvoering mét Roger Van Veer als stand – in
voor Neil Diamond .
Met het Muziekfestival konden we ( met de hulp van enkele sponsors ) rekenen op
Dieter Troubleyn en Ianthe Tavernier om de Varkensmarkt in vuur en vlam te zetten,
TROUBLEYN DIAMONDSONGS & SEAGULLS kreeg een schitterend vervolg, Merchtem
heeft het geweten !
De foto’s van beide optredens kun je bekijken met volgende link :
Voor het Aperitiefconcert : https://goo.gl/photos/aHxLxsYq38iZso2fA
Voor het Muziekfestival : https://goo.gl/photos/ErCd1riuMbPMcSyv8
Dank aan Eddy Bogemans die bereid was om tijdens die twee uitvoeringen zijn
fototoestel in de aanslag te houden om elke noot en zangstem te kunnen vastleggen
op de gevoelige plaat. Ook dank aan iedereen die ervoor gezorgd heeft dat we een
prachtig concert mochten aanbieden aan de Merchtemnaar !
Ik werd meerdere malen gefeliciteerd hiervoor, en dat streelde inderdaad mijn ego
Maar dit kon enkel door jullie medewerking : een uitstekend orkest, prachtige
stemmen van Dieter en Ianthe, uitstekende gastmuzikanten… én een begeesterende
muziekchef ! Ook een dikke merci aan Piet, Luc en Jos die ook nu weer met het
slagwerk aan het sleuren waren, en aan jullie, supporters, omdat jullie er ook nu
weer bij waren om Concordia aan te moedigen.
Deze muzikale week sloten we op een feestelijke wijze af : Walter Teugels en Marc
Weyers boden de aanwezigen op de eerste repetitie na kermis een barbecue aan ter
gelegenheid van hun eerste rit op tram 5 ! Het aperitief kwam uit mijn kelder voor 30
jaar huwelijk en Erik Crombé liet ook de glazen vullen voor zijn verjaardag. Ook nu
weer werden de groentjes gesponsord door Christa’s FRUITHOEVE. Fijn om erbij te
zijn
Een fiere voorzitter !
Mark
Wij willen de BEDELING van het MUZIKRANTJE vooral (en sneller ) laten
gebeuren via e-mail. Mogen wij u vragen om jullie gegevens ( of dit van iemand die
je het Muzikrantje kan doorgeven ) door te sturen naar
marc.vanderstraeten@telenet.be ? Enkel zij die geen mail adres doorsturen zullen
ons ledenblad nog steeds via ronddrager of post toegestuurd krijgen. Ook nieuwe

ronddragers zijn welkom. Als we hiervoor op jou mogen rekenen, graag een seintje
aan Mark
Onze 48 ste HEERLIJKE SMULPARTIJ gaat door op Zaterdag 9 oktober vanaf
18u en zondag 10 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 ?
Gezien het succes van de voorbije jaren staat er ook deze editie konijn op het menu.
Men zegge het voort !

PLANNING SMULPARTIJ

donderdag 6 oktober, 19u00 : opzetten tent
Zaterdagmorgen vanaf 8 uur : keukenaktiviteiten en zaalschikking ! Vele handen
maken licht werk !
Zaterdag 9 en zondag 10 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 ) 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 ( concordiamerchtem@telenet.be ) of steek het in de bus van Mark Vanderstraeten, De Zippe 39
of breng je het binnen bij een eerstkomende repetitie ?
KELDERRESTJES : We hebben nog een paar dozen van ons feestbier MADAM
JEANNE in de kelder staan. Verkrijgbaar aan de prijs van 6 € per fles. Interesse ?
Neem contact op met Pieter Vercauteren, hij doet het nodige !
Op 2 september laatstleden was het dan zover: onze langverwachte
instrumentenvoorstelling die doorging in basisschool Ter Dreef naar aanleiding van
hun vriendschapsdag met als thema 'een koffer vol muziek'.
Voor een jong publiek (6 tot 12 jaar) stelden we onze instrumenten voor. Om de
kennismaking met onze instrumenten iets vlotter te laten verlopen, verdeelden we
ons in drie groepen, verspreid over drie locaties. De houtblazers onder leiding van
Rien, Kristien en Mats, de koperblazers werden getoond door Davy en bij de
slagwerkers mochten Inne, Bert en Daniëlle zich uitleven voor hun enthousiaste
toeschouwers.
Gezien de grote groepen (ongeveer 100 leerlingen per groep) was het enkel mogelijk
bij het slagwerk om leerlingen instrumenten te laten uitproberen. De vele lachende
gezichtjes werden vakkundig op beeld vastgelegd door onze fotograaf van dienst,
Eddy.
Na de voorstelling werden we uitgenodigd om nog iets te drinken in de leraarskamer
samen met de betrokken leerkrachten. Uit de nabespreking bleek dat ook zij

enthousiast waren en er van genoten hadden.
Wat ons betreft is het zeker voor herhaling vatbaar. Hopelijk mogen we dra de
eerste leerlingen verwelkomen.
Dank aan: Rien, Davy, Kristien, Inne, Mats, Eddy en Daniëlle. (tekst Danielle )
EINDEJAAR VIEREN MET WIJNEN VAN CONCORDIA
Tegen de eindejaarsfeesten kunnen we jullie een met zorg uitgekozen assortiment
aperitieven en wijnen aanbieden tegen zéér straffe prijzen !
Aperitieven :
Cava SANCTACANA Brut
Bodega, Tawny Port,
Bodega, White Port

9,00 €
11,00 €
11,00 €

Witte Wijnen :
Chardonnay, Reserve Domaine Peireire, 2015, wit
7,00 €
Cabernet Sauvignon, Reserve Domaine Peireire 2015, wit
7,00 €
Saumur, MD Domaine Langlois – Château 2015, wit
10,70 €
Luis Filipe Edwards Colchagua/Casablanca Reserva Wines, Vionier 2015, wit Chili 8,90 €

Rode Wijnen :
Gamay de Touraine “La Caillerie”, 2013, Rood
8,00 €
Château Caronne Ste Gemme, Haut Medoc, Cru Bourgeois Supérieur 2013, Rood13,90 €
Crianza, 2012, Spaans, Rood
10,50 €
Pomares Red Douro DOC 2012, Portugal, Rood
9,90 €

Olijfolie :
Extra Virgin Olive Oil CORTIJERO 75 cl

9,00 €

PROEFPAKKETTEN, IDEAAL ALS EINDEJAARSGESCHENK !
Ter introductie bieden wij u twee proefpakketten aan als test, ook ideaal als
eindejaarsgeschenk voor uw familieleden en vrienden, als relatiegeschenk voor uw
bedrijf ! Aan gunstprijzen :
Proefpakket 1 :
1 x Cava SANCTACANA – 1 x Cabernet Sauvignons, Reserve Domaine Peireire 2015, wit –
1 x Gamai De Touraine “ La Caillerie” 2013, Rood – 1 x Extra Virgin Olive Oil Cortijero
Aan 28,50 € (normale prijs = 32,30 € )

Proefpakket 2 :
1 x Cava SANCTACANA – 1 x Saumur, MD Domaine Langlois – Château 2015, wit 1 x Château Caronne Ste Gemme, Haut Medoc, Cru Bourgeois Supérieur 2013, Rood –
1 x Extra Virgin Olive Oil Cortijero
Aan 37,60 € (normale prijs = 42,10 € )

Deze wijnen en proefpakketten kunnen worden besteld bij de bestuursleden, via de
Concordia – website en met het bijgevoegd invulformulier. Betaling bij bestelling.
We houden hiervoor een DEGUSTATIE AVOND op vrijdag 21 oktober, 20 uur in het
August De Boeckhuis. Deelname in de kosten is 5 € en wordt in mindering gebracht
bij aankoop van min. 6 flessen.

ACTIVITEITENKALENDER
HEERLIJKE SMULPARTIJ
VREDESVIERING
CECILIAVIERING
CECILIAFEEST
VALENTIJNSCONCERT
SPAANSE AVOND
PAASCONCERT
APERITIEFCONCERT, kermis
MUZIEKFESTIVAL, kermis
CECILIAFEEST

zat 8, zon 9 oktober 2016, ’t Vijverdal
vrijdag 11 november 2016, kerk
zaterdag 12 november 2016, kerk
vrijdag 2 december 2016, Vijverdal
zondag 12 februari 2017
vrijdag 17 maart 2017, ‘t Vijverdal
zondag 30 april 2017, kerk
zondag 20 augustus 2017
zondag 27 augustus 2017
zaterdag 25 november 2017

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
Opdienen,
op zaterdag 0
op zondag
Opschrijven,
op zaterdag 0
op zondag
0
Afruimen,
op zaterdag 0
op zondag
Administratie
op zaterdag 0
op zondag
Afbraak op zondag, vanaf 15 uur 0
Terug te bezorgen aan Mark Vanderstraeten, De Zippe 39 of via
merchtem.be

0
0
0
0
mail naar info@concordia-

