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Dag Concordiaan !
Waarschijnlijk hebben jullie al genoten van een deugddoende vakantieperiode, voor hen die
deze nog te goed hebben, profiteer ervan ! We zien mekaar alvast op de kermisconcerten.

KERMISCONCERTEN 2016. Onze muzikanten hebben al fel gerepeteerd om ook dit
jaar weer schitterende concerten af te leveren ter gelegenheid van Merchtem – Kermis. We
bieden de Merchtemnaar een “Muzikaal Aperitief” aan om de kermis schitterend in te zetten,
zondag 21 augustus om 12 uur. Wij brengen volgende stukken : Magic Ouverture Selections from STARLIGHT EXPRESS - 633 Squadron - Great Themes from Great Italian
Movies - Music from THE INCREDIBLES - Libertango - Moondance - Star Wars disco March - Gastzanger Roger Van Veer brengt Neil Diamond :
Longfellow Serenade - I'm a Believer en succesnummer Sweet Caroline !
De muziek van Concordia zal dus een ganse week in uw hoofd blijven hangen !
Muzikanten : Graag iedereen aanwezig om 11.45u aub.
Zondag nadien, 28 augustus zijn wij opnieuw present met het “Muziekfestival” van Katuit !
De volgorde van optredens :

- 14 tot 14.30 uur:
- 14.45 tot 15.15 uur:
- 15.30 tot 16 uur:
- 16.15 tot 16.45 uur:
- 17 tot 17.30 uur:
- 17.45 tot 18.15 uur:
- 18.30 tot 19 uur:

Koninklijke Harmonie De Volherding, Opwijk
Koninklijke Fanfare De Vrede, Bollebeek
Brassband Euterpe, Merchtem
Music Time, Peizegem
Koninklijke Fanfare De Herleving, Brussegem
Koninklijke Muziekvereniging Concordia, Merchtem
Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia, Merchtem

Voor dit concert gaat Concordia opnieuw een samenwerking aan met Dieter TROUBLEYN, we
zetten de Varkensmarkt in vuur en vlam !! Gast-solist Dieter Troubleyn brengt uit
TROUBLEYN, Diamondsongs & Seagulls :
- Be
- You don't bring me flowers ( ook deze keer met Yanthe Tavernier ! )
- September Morn
- Beautiful Noise
- Skybird
- I'm a believer
- Sweet Caroline
Ook voor deze concerten zetten we ons in ’t zwart met voor de dames een rode tint, voor de
heren de Concordia-das, op ons kermisbest dus : opgeblonken schoenen enzo, ge kent dat
nietwaar ? Muzikanten, Marc verwacht jullie allen op de laatste repetitie op donderdag 18
augustus !

Voor de verhuis van het SLAGWERK worden nog helpende handen gevraagd ! Af te spreken
met Pieter Vercauteren: voor zondagmorgen doen we dit om 9.30u, voor het Muziekfestival
staat Concordia dit jaar in voor het slagwerk. Deze verhuis doen we kort na de middag, uur
wordt eveneens afgesproken met onze materiaalmeester en feestleider. Alvast bedankt voor
je hulp !
Jeugdraad : onze vereniging wordt in dit gemeentelijk adviesorgaan vertegenwoordigd door
Annelies Heyvaert. Als jonge zelfstandige én jonge moeder wil Annelies door tijdsgebrek
deze taak doorgeven aan een jonger iemand. Geïnteresseerden hiervoor kunnen hun naam
doorgeven aan Mark Vanderstraeten, wij brengen het gemeentebestuur en de Merchtemse
jeugddienst hiervan op de hoogte. Er zijn een zestal vergaderingen per jaar.
PROFICIAT ! Aan ere – lid Alfons Thomas en zijn echtgenote Mariette Verspecht die op 22
juni hun DIAMANTEN huwelijksverjaardag vierden. Aan ere – lid Louis Tassenoy en zijn
echtgenote Lisette Lefever die op 15 juli toastten op hun GOUDEN huwelijk. Wij wensen de
jubilarissen nog vele gelukkige jaren samen !
Onze OPRECHTE DEELNEMING bij het overlijden van oud Concordia – muzikant Karel VAN
STEEN. Karel (°Merchtem, 27 september 1935 ) overleed op vrijdag 22 juli in het A.Z. Sint
Blasius te Dendermonde.
Bij het binnenkomen van het Crematorium te Sint Niklaas ( vrijdag 29 juli ) merkten we een
banner met foto van Karel en de volgende tekst :
Heel bijzonder,
heel gewoon,
gewoon een heel bijzondere man
We kunnen het niet beter verwoorden. Namens Concordia bieden wij aan zijn echtgenote
Maria, zoon Patrick en familie onze oprechte deelneming aan. Wij zullen ons Karel blijven
herinneren als een échte Fanfarien, een fijn en steeds goed gemutst muzikant die hield van
zijn klarinet en van Concordia.
Hopelijk mag ons medeleven een beetje steun zijn in jullie groot verdriet.
Pater Karel en de Parochieploeg nodigen U van harte uit op het Parochiaal Eetmaal op 17
en 18 september in ’t Vijverdal, het Concordia-bestuur staat in voor de tap op
zaterdagavond. Welkom !

ACTIVITEITENKALENDER
APERITIEFCONCERT, kermis
zondag 21 augustus 2016
MUZIEKFESTIVAL, kermis
zondag 28 augustus 2016
HEERLIJKE SMULPARTIJ
zat 8, zon 9 oktober 2016, ’t Vijverdal
VREDESVIERING
vrijdag 11 november 2016, kerk
CECILIAVIERING
zaterdag 12 november 2016, kerk
CECILIAFEEST
vrijdag 2 december 2016,’t Vijverdal
VALENTIJNSCONCERT
zondag 12 februari 2017, ’t Vijverdal
SPAANSE AVOND
vrijdag 17 maart 2017, ’t Vijverdal
PAASCONCERT
zondag 30 april 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.

