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Dag Concordiaan,
Eindelijk zomert het…
En hopelijk wordt het écht zomer, kunnen we opnieuw genieten van een frisse pint op een
zonnig terras, kunnen we écht op reis zonder ons te moeten bekommeren om alles wat
rondom ons gebeurt, kunnen we dat mondmasker in onze zak houden…
Wat brengt de zomer voor Concordia ?
Het gemeentebestuur rekent erop dat er voldoende versoepelingen zullen doorgevoerd
worden om Merchtem te laten kermissen ! Kermis wil zeggen muziek : we staan vermeld op
de kermisaffiche met ons traditioneel muzikaal aperitief op zondag 15 augustus, 12 uur op
de kiosk die zoals steeds opgesteld staat op de Varkensmarkt. Wij de muziek, de cafébazen
en -bazinnen verkopen de bijhorende drank…
Wij zijn alvast volop aan het repeteren voor de kermisconcerten, maar vooral voor ons
“Paasconcert”, editie nà Corona… Zondag 26 september !
Meer info over de optredens kun je terugvinden verder in dit Muzikrantje.
Veel leesgenot !
Mark

Onze oprechte deelneming

aan de familie van erelid Frans ERPELS, hij overleed op 27 mei in het
woonzorgcentrum Ter Stelten. Door de Coronamaatregelen werd er, in beperkte
kring, afscheid genomen van Frans op vrijdag 4 juni 2021 in de Onze Lieve Vrouw –
ter- Noodt kerk, Merchtem. Bedankt dat we steeds op jou konden rekenen voor een
helpende hand op onze Smulpartij en andere feestelijkheden !
Aan de familie van erelid Frans Keppens bij het overlijden van zijn echtgenote
Louise BALLON. Ereschepen Louise Ballon, geboren 22 juli 1928 overleed op 30
juni 2021.
Aan de familie van erelid Edith ASSELMAN echtgenote van Theo TEUGELS en
moeder van muzikant en collega bestuurslid Walter. Geboren te Merchtem op 21 juni
1940 en overleden te Aalst op 7 juli 2021 na een korte maar hevige ziekte. Wij
herinneren ons Edith als échte Fanfarien, steeds in de weer voor Concordia onder
meer met de “Heerlijke Smulpartij” en was zij ook regelmatig present op de eerste
repetitie van de maand.
aan de familie van onze gastzangeres Céline DE GREEF, zij verloor op 27 juli haar
grootvader Julien DE MARS (° 6 oktober 1936 )
Namens de volledige Concordia – familie bieden wij onze oprechte deelneming aan.

CONCORDIA’S WIJNACTIE
Genieten op je zomers terras, Hoe kan het anders dan met een glaasje bubbels of een
wijntje uit onze selectie ?
Interesse ? Neem contact op met Mark Vanderstraeten of ieder ander bestuurslid. Het lijstje
schitterende wijnen en tevens de bestelbon kun je op onze site en facebookpagina
terugvinden, meer info nodig ?
We brengen je graag op de hoogte, de bestellingen worden na een week afgeleverd bij jou
thuis.
Dubbel prijs : jij geniet én je steunt Concordia ermee

Ondanks de Coronaperikelen hebben we toch een paar keer muziek kunnen
brengen !
Zondag 9 mei brachten we onder de titel “Fermate” een hulde aan de slachtoffers van deze
pandemie. In de Centrumtuin lieten we samen met meer dan 150 orkesten op minstens 160
plekken in het Vlaamse Land op hetzelfde moment (9 mei, 11 uur ) Circles of Consolation
weerklinken.
Fermate, een moment van muzikale verbondenheid. Zij riepen muzikanten op om
troostplekken overal in Vlaanderen in kleine ensembles samen te komen, opgesteld in halve
of hele cirkels. Componist Klaas Coulembier schreef hiervoor in opdracht van VLAMO het
werk Circles of Consolation. Dit ingetogen en toegankelijk muziekstuk voor flexibele
bezetting is ter beschikking gesteld door Vlamo aan alle muziekverenigingen die dit stuk ten
gehore willen brengen.
Fermate is een rustpunt tussen verleden en toekomst, een moment van
herinneren en verwachten.
Op zondag 30 mei vierde onze erevoorzitter Luc DE KNIJF zijn 93ste verjaardag en dat
verdient een serenade !
Opnieuw hadden we écht een reden om eens muzikaal buiten te komen
.
Die zondagvoormiddag lag het terras van het wzc Martinas volop in de zon. Naast onze
erevoorzitter genoten ook heel wat bewoners van het woonzorgcentrum van het muzikaal
aperitief dat wij brachten. En Luc liet zich niet kennen en bood aan alle muzikanten een
“tourné géneral” aan, genuttigd op het terras van het Sport- en Ontmoetingscentrum. Luc,
op naar je volgende verjaardag !
Proficiat ! Lasse Franken nam deel aan VIRTUOSO, de virtuele solistenwedstrijd van VLAMO
Vlaams – Brabant, hij behaalde grote onderscheiding !

En ja, het kan ! We vieren opnieuw MERCHTEM – KERMIS !
Op zondag 15 augustus, 12 uur openen we de kermis met ons Muzikaal Aperitief,
zoals steeds staat de kiosk opgesteld op de Varkensmarkt. Muzikanten graag
aanwezig om 11.45 u.
Roland koos hiervoor volgende zomerse stukken :
JUBELMARS van August DE BOECK - NON, JE NE REGRETTE RIEN* - ZIJ GELOOFT
IN MIJ - IK HOU VAN U * - LEEF - SUMMERTIME * - MOMENT FOR MORRICONE NE ME QUITTE PAS * - THE LION KING - DAG VREEMDE MAN * - LAAT DE ZON IN
JE HART
Voor de * nummers werken we samen met gastzangeres Céline De Greef die we
kennen van het concert “Muziek uit Mijnen Tijd”. Het wordt genieten dus !
Wij kregen van het gemeentebestuur de planning van de optredens voor het
Muziekfestival van Katuit, Merchtem – kermis, zondag 22 augustus.
De optredens zijn voorzien als volgt :
Euterpe:
Concordia:
De Herleving:
St. Cecilia:

14.30 tot 15.15
15.30 tot 16.15 (muzikanten graag aanwezig om 15.15u)
16.30 tot 17.15,
17.30 tot 18.15, aansluitend ‘officieel gedeelte’

Voor het MUZIEKFESTIVAL, KATUIT brengen we volgende nummers :
JUBELMARS - ZIJ GELOOFT IN MIJ - IK HOU VAN U – MOMENT FOR MORRICONE –
LEEF - THE LION KING - LAAT DE ZON JE HART
Feestleider Piet Vercauteren zoekt nog helpende handen bij het klaarzetten van de
kiosk op zondagmorgen voor het aperitiefconcert.
Bij het muziekfestival van Katuit staat Concordia dit jaar in voor het leveren van het
slagwerk. Ook hiervoor helpende handen gezocht. Geef je een seintje aan Piet
wanneer je een handje kunt toesteken ?
Je kan Pieter bereiken op 0479 – 42 16 95. Alvast bedankt !
We verwachten alle muzikanten op de repetities ter voorbereiding van deze
concerten.
Op 30 juli 1971 traden erelid Staf VAN OLMEN en zijn echtgenote Margriet in het
huwelijksbootje. Wij wensen het van harte proficiat voor hun GOUDEN HUWELIJK!
En muzikant Marc MOENS kan zijn geluk niet op ! Op 13 januari beviel zijn dochter
(en muzikante ) Morgane van dochtertje BO. Proficiat vader Bert Van
Weyenbergh en mama Morgane ! En op 25 juni moest hij weer zijn vreugde
uitschreeuwen, ditmaal beviel zijn andere dochter (én muzikante ) Valentine van
een zoontje OWEN. Proficiat vader Wim Cassiman en mama Valentine !

