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             HET MUZIKRANTJE 
 

September 2021 

 

Dag Concordiaan, 
 
Hebben jullie ook zoveel genoten van de twee concerten die we brachten met Merchtem – 
kermis ? Eindelijk konden we jullie op zondagmiddag opnieuw verwelkomen op een 
Muzikaal Aperitief ! 
Na een tijdje radiostilte – de reden is ons allen welbekend – waren we terug present om 
een volle Varkensmarkt een aangename middag te bezorgen en de kermis te openen. 

Om het Muzikaal Aperitief nog een gezelliger kantje te geven kregen we ook het 
gezelschap van zangeres Céline De Greef. Een topuitvoering onder een stralende zon. 
Ook op het muziekfestival van Katuit brachten we tussen de regenbuien door een prachtig 
concert. Dank aan dirigent Roland De Klippel en jullie, muzikanten om Concordia steeds te 
brengen waar we horen : aan de top van het Merchtems Cultureel leven. 
 
We begonnen beide concerten met de Jubelmars van onze Merchtemse grootmeester en 
gewezen dirigent van Concordia, August De Boeck. En deze mars heeft ons geen 
windeieren gelegd… Voorzitter Mark had met schepen van Cultuur en erelid van Concordia 
David De Valck een weddenschap afgesloten om dit prachtig muziekstuk van De Boeck uit 
te voeren met de Kermisconcerten. En we slaagden met brio ! Inderdaad, we hebben het 
pleit gewonnen van David, die zijn “nederlaag” grootmoedig toegaf bij de presentatie van 

ons Muzikaal Aperitief       Hij nodigde muzikanten en bestuur uit voor een barbecue bij 

hem thuis als tegenprestatie. 
 

Voor wie uitkeek naar het uitgestelde Paasconcert dat verplaatst werd naar deze maand… 
jammer maar helaas, de protocollen laten ons nog niet toe een concert te organiseren 
zoals wij het voor ogen hadden… Een volle kerk, VIP arrangement en drankgelegenheid 
nadien… we stellen het in samenspraak met onze gastzangeres Sofie uit naar de datum 
die geprikt werd voor het concert ’22 : zondag 1 mei. Hopelijk kan dan alles doorgaan 
zoals we het wensen… 

 
Het bestuur dankt jullie voor het eindeloze geduld, dank aan de sponsors die nu al laten 
weten hebben dat zij ons blijven steunen, onze hoofdsponsors blijven we met plezier 
vermelden op onze programmablaadjes zoals met het voorbije Muzikaal Aperitief.  
 
Met de serenade die we in mei laatsleden brachten aan onze erevoorzitter Luc De Knijf ter 
gelegenheid van zijn 93ste verjaardag hadden we met zijn medebewoners in het wzc 
Martinas een enthousiast publiek. Zij trokken al een tijd aan de mouwen van Luc om “dit 
mooi orkest” een volledig concert te horen spelen in het wzc. Ter vervanging van ons 
optreden met Sofie brengen we dus op zondag 26 september om 15 uur een 
namiddagconcert in “de Martinas”. Hiervoor krijgen we ook het gezelschap van 2 
zangeressen !  
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Naast Céline De Greef die we kennen van het Muzikaal Aperitief krijgen we ook Emma De 
Block aan de micro. Emma is de kleindochter van erelid Henri De Block en zingt bij Scala. 
Supporters welkom ! 
 
Binnenkort ontvangen jullie ook het bestelformulier voor onze 53ste Heerlijke 
Smulpartij, waar we ook dit jaar énkel zullen werken met afhaalgerechten, bereid door 
onze huiskok Peter Vranckaert. Afhalingen zullen doorgaan op zaterdag 9 oktober. 
Noteer dit alvast reeds in jullie agenda ! De affiche kan je reeds hieronder vinden, met QR 
code voor inloggen en bestellen. 
 
WELKOM aan Stéphanie DE KLIPPEL die vanaf nu ook deel uitmaakt van het bestuur van 
onze geliefde vereniging. Stéphanie ging in op onze oproep naar extra leden voor ons 
bestuur. Hopelijk zijn na haar ook nog anderen om haar voorbeeld te volgen ? 

 

ACTIVITEITENKALENDER 2021 
 

HUWELIJKSMIS Abdij TER KAMEREN     zaterdag 18 september 2021 
CONCERT wzc MARTINAS zondag 26 september 2021, 15 uur 
53ste HEERLIJKE SMULPARTIJ zat. 9 oktober 2021 Afhaalmoment 
VREDESVIERING * donderdag 11 november, 10 uur 
CECILIAVIERING * zondag 14 november, 10.30 uur 
CECILIAFEEST * zaterdag 4 december 2021 
 
* blijven onder voorbehoud voor deze organisaties zijn wij immers afhankelijk van hogere 
instanties 
 

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.  
 

 


