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Repeteren in 
Coronatijd
Door Corona hebben we de repetities totaal anders moeten vorm-
geven dan dat we gewend waren. We zitten ver uit elkaar en het 
lijkt onmogelijk om de muzikant aan de andere kant van de zaal 
in de ogen te kunnen kijken. Het spelen wordt er niet makkel-
ijker door, sterker nog; door de grote afstand is het samenspel 
een stuk ingewikkelder. Uit de recent gehouden enquête is 
tevens door een significant gedeelte van het orkest de wens 
kenbaar gemaakt om in kleinere groepjes te repeteren. Gezien 
de impact die het Coronavirus op onze samenleving heeft is daar 
alle begrip voor. Maar hoe doe je dat? Hoe repeteer je in kleine 
groepjes? Welke stukken kun je dan spelen? Welke groepen zet 
je bij elkaar? Het besluit om in kleine groepjes te gaan repeteren 
is vele malen makkelijker genomen, dan inhoudelijk vormge-
geven. Je kunt niet met alle groepjes zomaar de orkestmuziek 
spelen. Je loopt dan namelijk de kans dat de melodie of de bas óf 
de akkoordiek wegvalt wat ten koste gaat van het speelplezier. 
Bovendien wanneer je twee groepen bij elkaar plaatst, dan moet-
en die groepen allebei wél genoeg te spelen hebben, en je dient 
te voorkomen dat men op elkaar “zit te wachten”. Kortom; dit 
vraagt om maatwerk. Daarom heb ik gekozen om met afzonder-
lijke secties te werken. Groepen uit de zelfde instrumentfamilie. 
Dan kun je individueel maatwerk leveren. Bij grotere secties als 
klarinet en fluit ligt de focus bijvoorbeeld op samenspel en into-
natie, bij trombones op harmonisch fundament en bij saxofoons 
op de diverse speelmanieren. Dit is een poging van mijn kant om 
verdieping aan het muziekproces te geven. Een muziekproces dat 
nu al bijna een jaar wordt aangetast door een virus. Een virus 
dat al veel kapot heeft gemaakt. Ik spreek dan ook de hoop uit 
dat dit virus een halt wordt toegeroepen en dat we voorkomen 
dat het virus onze hele blaasmuziektraditie kapot maakt.
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In de afgelopen periode heeft Leonie,de penningmeester menig 
overleg gevoerd om te komen tot het oprichten van een sticht-
ing. De intentie van deze stichting is om de fondsen van de 

club van 100 op een correcte en afzonderlijke wijze te beheren.
Begin november zijn de 3 kandidaten voor het bestuur van de 
stichting bijeen gekomen en samen met Leonie zijn alle facetten 
behandeld en vastgelegd. 

Naam van de stichting: Stichting Vrienden van KE Harmonie 
Concordia Ginneken.
De functies van de drie bestuursleden worden als volgt verdeeld:
Voorzitter Annette Veltman-Kraan.
Secretaris Frank van Baarle.
Penningmeester Louis Sturm.

De oprichtingsakte zal begin januari 2021 gepasseerd worden, 
waarbij Annette Veltman de akte namens de Stichting zal onder-
tekenen. Meteen daarna zal penningmeester Louis Sturm een 
bankrekening openen bij de Rabobank.
Vanaf het jaar 2021 ontvangen de leden van de club van 100 de 
factuur van de dan opgerichte stichting  Vrienden van de KE 
harmonie Concordia.

Namens het bestuur, Leonie van Loenhout

Herinneringen aan Dries Feskens

Dries Feskens is overleden. Dries is geboren en getogen in 
het Ginneken en hij heeft aan de Bavelselaan gewoond, 
totdat hij trouwde met zijn Joke. Dus Ginnekenser kan 

niet. Ik heb Dries ruim 60 jaar gekend. Bij gymnastiekvereniging 
Christophorus was Dries trainer. We kregen tweemaal per week 
les van hem en na de training gingen we met zijn allen naar Café 
Dien Brauers, een mooie tijd. 

Nieuwjaarsconcert

Wat ons nieuwjaarsconcert betreft moeten we er van uit-
gaan, dat we dat vanwege alle beperkingen niet op onze 
gebruikelijke manier kunnen organiseren en uitvoeren.

Martijn heeft als alternatief het idee geopperd om een muzikale 
nieuwjaarsgroet samen te stellen die digitaal naar de belangs-
tellenden gestuurd kan worden. Denk daarvoor aan een opname 
(in Vianden) van enkele muziekstukken door onder andere een 
koperensemble van Concordia, met daarbij een gesproken nieuw-
jaarswens. Wij zullen dit idee met elkaar uitwerken.

Op initiatief van enkele leden van Christophorus werd carnav-
alsvereniging ’t Lestogenblik opgericht, Dries werd voorzitter en 
in 1959 werd voor de eerste maal aan de optocht meegedaan.

Dries bleef actief in het verenigingsleven, want later kwam ik 
hem weer tegen in de harmonie waar hij bekkenist werd. In 1976 
volgde hij de heer Jac Bouman op als voorzitter. In die tijd was 
het crisis bij de harmonie. De repetities werden twee maanden 
uitgesteld om alles weer op de rails te krijgen. Als ik nu de har-
monie is zie is dat aardig gelukt. 

Wij hebben samen bij Asselbergs & Nachenius gewerkt. Dries be-
gon in de fabriek maar is later tekenaar-constructeur geworden. 
We hebben samen verschillende werken gemaakt. 

Dries was ’n goeie, we zullen hem missen. Rust zacht vriend.

Henk Veltman
09-11-2020

Word je slimmer van muziek
maken?

Muziekles is goed voor de hersenontwikkeling, weten we 
uit onderzoek. Bij kinderen die een muziekinstrument 
leren bespelen, wordt de verbinding tussen de linker- en 

rechterhersenhelft versterkt. Daardoor kunnen de hersenhelften 
tijdens hun ontwikkeling beter met elkaar communiceren, wat 
bijvoorbeeld belangrijk is voor het afstemmen van gedrag en 
emoties.

Corona bij Martijn een mild verloop lijkt te hebben. Ik sprak hem 
gisteren en hij voelt zich grieperig en is gauw moe.

Angelika heeft mij bericht dat het beter met haar gaat en dat ze 
3 december weer hoopt te kunnen beginnen.

Bovendien hebben jongeren die een muziekinstrument bespelen 
sterkere verbindingen tussen verschillende taalgebieden in het 
brein. Daardoor kunnen ze de subtiele klankverschillen van 
gesproken taal beter van elkaar onderscheiden. Muziek maken 
stimuleert dus de taalvaardigheid.
De positieve effecten van het maken van muziek gelden trou-
wens niet alleen voor kinderen en jongeren, ook volwassenen 
hebben veel baat bij het maken van muziek. Mensen die regel-
matig een instrument bespelen, zijn bijvoorbeeld creatiever dan 
anderen. En wie op latere leeftijd muziekles neemt, traint zijn 
prefrontale cortex en houdt zijn geheugen en probleemoplossend 
vermogen beter op peil. 
Je hoort ook weleens dat luisteren naar klassieke muziek je 
cognitieve functies versterkt. Je zou er zelfs een hoger IQ van 
krijgen, suggereert een studie uit 1993. Maar, helaas voor alle 
liefhebbers: na verder onderzoek blijkt dat zogenaamde Mozart-ef-
fect toch niet te bestaan. Wie slimmer wil worden, kan dus beter 
zelf muziek maken in plaats van ernaar te luisteren.

Het effect van muziek maken geldt voor alle mensen, hoe oud 
of hoe jong ook, dus mijn motto ‘Je bent nooit te oud om met 
muziek je brein fitter te maken’!

Hartelijke groet, 
Cees de Cort
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In de afgelopen jaren is onder de bezielende leiding van Leonie 
met meerdere basisscholen in de wijken Ginneken, Zandberg 
en Boeimeer een samenwerking gestart om de leerlingen in 

contact te brengen met de muziek. In het bijzonder natuurlijk 
de muziek van de harmonieën. In 2020 is door Concordia een 
campagne opgestart die de ouders aanspreekt middels drie 
verschillende flyers. Hierin wordt uiteen gezet de positieve 
eigenschappen van het beoefenen van muziek, de aantrekkelijke 
mogelijkheden om deel te nemen aan de muzieklessen en zeker 
ook de gereduceerde kosten en gebruik van onze instrumenten. 
Helaas is door de Corona na de eerste presentatie het verdere 
verloop van Blaasmuziek is cool uitgesteld. We richten
ons nu op het jaar 2021.

Onderbroekske
De columnist Tie Schellekens

Sinds begin deze eeuw speel ik sousafoon. Het is een King 
uit 1942, nr 263204. Bram Eigeman heeft er veel deuken 
uitgehaald maar zag ze steeds terugkomen. Bram leerde 

ik kennen toen ik met carnaval een van mijn ventielen krom 
stootte. Zondagsmorgens belde ik hem uit zijn bed. Spoedgeval 
want wat moet een band met carnaval zonder sousafoon? “Kom 
maar”, zei hij. “Om 10:00 uur houd ik carnavalspreekuur.” Hij re-
pareerde het ventiel en hoefde er niks voor te hebben. Sindsdien 
onderhoudt Bram mijn sous. Ooit heb ik iets terug kunnen doen. 
Bram had een Japanse trompet met twee kelken in aanbieding. 
Hij zocht een toptrompetter om er wat van te vinden. Ik had net 
een deal gesloten met Eric Vloeimans om een havencongres op te 
vrolijken met een fraaie solo. Dus ik vroeg hem of hij de trompet 
van Bram wilde uitproberen. Dat was goed. Na het optreden kon 
dat best. Bram en ik stonden Eric na zijn trompetsolo op te wa-
chten in de coulissen van De Doelen. Hij was het glad vergeten, 
had geen tijd, maar nam het sportief op. Ons Frans zag Dizzy en 
Miles, maar ik hoorde Eric Vloeimans toeteren in zijn onder-
broekske op een trompet met twee kelken.

Tie Schellekens

Terugblik
Sint Nicolaas intocht in 
het Ginneken 
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