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Hoe een jaarlijkse traditie ontstond

Toen ik net kwam kijken bij Concordia bestond er een 
vrij vage traditie om rond nieuwjaar een concert(je) 
voor vrienden te geven in ons repetitielokaal Boerke 

Verschuren (toen nog café de Vrachtwagen). Dat optreden 
vond dan plaats vóór in het café want in de Achterzaal was 
geen ruimte voor publiek!
De muzikanten schaarden zich in willekeurige volgorde 
rond het biljart dat toentertijd nog niet in de vloer kon 
zakken en het publiek vond zo goed en zo kwaad als het 
ging een plekje aan de bar of aan een van de tafeltjes. 
Zonder pauze werd het programma afgewerkt met meer of 
minder succes en het gezellig samenzijn nam meer tijd in 
beslag dan het hele optreden.
Op initiatief van Joost van Sambeek vond voor het eerst 
een optreden plaats in de Hervormde Kerk ter gelegenheid 
van het 110-jarig bestaan van Concordia samen met het 
Bredaas Mannenkoor. Dat smaakte naar meer en zo ont-
stond de traditie van het Nieuwjaarsconcert in deze kerk 
op de tweede of derde zondag in januari.
Eind 1994 vroeg Dries Feskens mij of ik bereid was samen 
met Frank van Baarle de organisatie van het Nieuwjaars- 
concert 1995 op mij te nemen en dat werd de eerste 
keer van vele malen bemoeienis. Je kunt het je nu bijna 
niet meer voorstellen, maar bijna alles ging toen nog via 
gesprekken en briefjes, internet werd niet of nauwelijks 
gebruikt. Dat was dus een heel gedoe maar na verloop van 
enkele jaren liep (en loopt) alles gesmeerd en is het Nieuw-
jaarsconcert een onontbeerlijk en vast ijkpunt geworden in 
het leven van onze harmonie. De laatste jaren is de organ-
isatie in de voortreffelijke handen van Tjerk en Marieke, 
terwijl Mary nog steeds voor de versiering zorgt. Geen 
vuiltje aan de lucht zou je zeggen, maar dat is buiten Covid 
gerekend. We liggen met z’n allen al ¾ jaar zo ongeveer stil 
en het ziet ernaar uit dat dit voorlopig ook zo zal blijven. 
Geen Nieuwjaarsconcert dus in 2021 daar helpt geen 
moedertje lief aan. Balen, spijt, jammer maar het kan vanaf 
nu alleen maar weer beter worden. Laten we ons daar maar 
aan vasthouden en ons verheugen op 2021 en het Nieuw-
jaarsconcert 2022 hoe ver weg dat nu ook lijkt.

Ik wens u allen een Zalig Nieuwjaar.
Hanneke Verdeijen

 

Tjonge tjonge, dat hakt er behoorlijk in de effecten van 
de Corona. 
Onvoorspelbaar wat er gebeurt, hoe men er ver-

schillend op reageert en als het jou zelf treft, hoe klein 
de wereld om je heen wordt en je ervaart wat geïsoleerd 
zijn betekent. En vaststelt, dat 8,5 kilo verdwenen is als 
sneeuw voor de zon. 
Ik heb geluk gehad, met alle symptomen waarbij het water 
mij tot aan de lippen stond. We mogen weer vooruit kijken 
naar het licht in de duisternis. 
Nu stapjes naar voren maken en de binnen stromende 
energie omzetten.

Leonie en Jeanne zijn actief met een originele sfeervolle 
tekst om deze rond te sturen naar onze leden en belangstel-
lenden. Top. 

Terwijl ik lig te rusten is muziek mijn geliefde partner. Ik 
zoek dan de stukjes opnamen van Concordia van diverse 
happeningen, concerten en unieke opnames om dan heerlijk 
met de beelden en concordia klanken weg te zweven in 
traditionele kerstsferen en de nieuwe wensen voor het 
komende jaar! 

Hoe mooi kan het zijn, indien wij een klein overzicht van 
unieke muziek momenten van Corcordia samen stellen en 
voegen tot een prachtig klankbord en dit per social media 
zenden naar onze leden club 100 en belangstellenden .........

Wat denkt men van de beelden en klanken van Concordia in 
de tuin van Wolfslaar, Grote Kerk, Spanjaardsgat, Bredaas 
volkslied in Laurentius kerk en alle zomerconcerten. Dat 
alles samen gevoegd in onze warme groet, dat elke kamer 
vol betovert met onze muziek en beelden. 
Hoe pakken wij dit aan?

Frans

Beste vrienden en vriendinnen 
van ons Concordia

Zo optimistisch we 2020 zijn begonnen zo sombert-
jes eindigt het nu, maar enkele helden hebben het 
voortouw genomen om toch in actie te blijven zoals 

Nico, Ria, Maartje met hun wekelijkse berichten over de 
repetities en voorschriften in coronatijd. Kees Pas en Ruud 
van Arendonk met hun zorgzaamheid en Martijn niet te 
vergeten. Frans speelde Sinterklaas met zijn lieve geste 
van een chocoladeletter, vogelhuisje en aandacht.

Lieve muziekvrienden

Laten we voor altijd onthouden 
hoe verbonden de leden van 
Concordia altijd zijn geweest, 
nu we in de totale lockdown 
zijn verzeild moeten we ons 
richten op het behoud van 
onze gezondheid en die van 
anderen. Hopelijk hebben we 
in 2021 meer perspectief voor 
een vrolijker wereldbeeld met 
veel muziek en dat we elkaar 
weer kunnen ontmoeten. 

Ik wens iedereen een gezonde start van 2021, alle plannen 
die mogelijk zijn worden ooit weer werkelijkheid.

Jeanne, secretaris

Beste muziekvrienden
 

De Lock down die gisterenavond afgekondigd is heeft 
tot gevolg dat alle repetities van Concordia tot 19 
januari 2021 komen te vervallen. 

Zodra er meer bekend is over de periode na 19 januari 
komen we bij jullie terug met een voorstel en aanmeldsche-
ma’s voor de repetities op de donderdagen. 
 
Ondanks alle beperkingen wensen wij jullie Fijne Kerstda-
gen en een goede jaarwisseling.
 

Tijdens oudejaarsnacht blijft iedereen wakkerTijdens oudejaarsnacht blijft iedereen wakker
om het nieuwe jaar te vierenom het nieuwe jaar te vieren

………………
Ik ga wakker blijven zodat ik zeker benIk ga wakker blijven zodat ik zeker ben

Dat dit jaar voorbij isDat dit jaar voorbij is

Veel sterkte en blijf gezond!
Namens het bestuur en het corona-team,
Ria, Maartje en Nico

Alle muzikanten van Concordia

Amusementsorkest Ginamor 
annex boerenkapel v.h. Ginneken

Tijdens mijn zoektochten in archieven van mijn broer 
Jos over de beginjaren - oprichten - samensmelten van 
beide kapellen kwam ik ook Teunis tegen.

Hij was als 14 jarige klarinetblazer al lid van de Harmonie  
en mocht ook  zijn partijtje ‘onder streng toezicht’ van 
Kees Machielsen en Jos van Zijp meeblazen bij de boeren-
kapel en Ginamor.
Jos haalde Teunis op en bracht hem ook thuis, tussendoor 
bij Kees zijn ouders altijd eten, want Bets (vrouw van 
Kees) was geheel niet erg gelukkig met deze situatie.
Teunis had nog een vage herinnering over het volgende 
evenement:
De AVRO-radio kwam een tweetal jaren 1967/1968 naar 
het Ginneken om opnames te maken voor het AVRO radio 
journaal. 
Teunis mocht op zijn klarinet zelfs de begintune van het 
radio journaal  spelen.
Op verzoek van de reporters werd de boerenkapel uitge-
nodigd om naar Hilversum te komen om te blazen bij de 
toenmalige AVRO CROSS, dit tot woede van sportverslag-
gever Dick van Reijn.
Vooraf werd nog live gespeeld bij “Muzikaal Onthaal” van 
Herman Emmink (presentator en o.a. bekend van het 
tulpen uit Amsterdam) 
Live werd gespeeld op de radio MIEN WAAR IS M’N FEEST-
NEUS, op het podium bij het Metropole orkest van Dolf v.d. 
Linden dat was een groot succes!
In het café naast AVRO studio “De Jonge Haan” (artiesten-
café)  werd daarna nog wat gedronken, echter we mochten 
niet binnen muziek maken, maar op verzoek van Malando 
(v.h. tango-orkest Malando) hebben we toch nog geblazen, 
op een klein muziekpapiertje had hij voor ons een spaans
nummertje uitgeschreven.
Volgens Teunis speelde dit af in het voorjaar van 1968

ad van zijp

Lieve Mensen,

Als lid heb ik de “eer” om een van de leden te zijn die 
55 jaar lid is van deze mooie Harmonie. Mooi genoeg 
herinner ik mij nog de eerste jaren als kleine jongen 

en dat ik mocht mee gaan spelen op mijn klarinet. Het was 
bij dirigent Michiel van Zundert en als 1e nummer wat ik 
mij herinner is American Patrol mars oude versie en de 
mars Punjab. Ik mocht gelijk op de 1e rij, niet erg tactisch 
van Michiel van Zundert, want dat gaf scheve gezichten. 
Echter mooi is ook dat ik met de Harmonie feitelijk ben 
“getrouwd” want Anne-Greet van Zijp was in de jaren 70 
ook lid en ik ben met haar getrouwd, ook alweer meer dan 
46 jaar. 
Overigens, 55 jaar zijn zo voorbij en nu in 2020 is het 
muziek maken tot stilstand gekomen en dat geeft mij een 
treurig gevoel, maar er is weer hoop.  Wel denk ik aan jullie 
want ik mag aantal keren per maand een verjaar-
dagkaart in de brievenbus “werpen” in de hoop dat de Post.
nl de kaart op tijd bezorgt, al wandelend naar de brieven-
bus is het jarige lid in mijn gedachte. Ik hoop dat nog lang 
te mogen doen en zo lang ik kan zal ik met mijn baskla-
rinet de repetities (zo gauw mogelijk) weer op vrolijken. 
Ik wens jullie allemaal nu vooral een heel mooi 2021, blijf 
gezond!
 
Teunis Minnen

Getrouwd met Concordia

Onlangs verscheen van de hand van Toon van Miert 
onderstaand artikel in de pers over Harmonie Concor-
dia, dat wij onze trouwe lezers van de Concordiaan 

niet willen onthouden.

CONCORDIA IN TIJDEN VAN CORONA
door Toon van Miert

Ondanks deze ellendige tijden gaat het leven van een 
gezonde harmonie als Concordia, weliswaar in aangepaste 
vorm, door. Met een heel orkest repeteren kan helaas niet 
en dat is natuurlijk niet alleen muzikaal heel spijtig. Leden 
die elkaar soms al meer dan veertig jaar wekelijks op de 
repetities zien, missen dat sociale contact. Ook voor jonge 
leden is het jammer dat ze nu op een andere manier met 
het samen spelen kennis maken dan de bedoeling is. Het 
kan even niet anders. Drie leden hebben het samen met 
dirigent Martijn Krijnen op zich genomen om een coro-
naveilig alternatief te vinden voor de repetitieavond en er 
zo voor te zorgen dat het muzikale niveau gehandhaafd 
blijft. De ene week zijn er groepsrepetities, waarop steeds 
drie instrumenten gedurende drie kwartier aan bod komen. 
Tijdens de tutti-repetities, waarbij ook de leden van het 
opleidingsorkest aanschuiven, mogen er maximaal dertig 
muzikanten in de zaal en dat betekent dat niet iedereen 
iedere keer aanwezig kan zijn. Er is een repetitieschema 
gemaakt waardoor alle leden geregeld kunnen komen 
repeteren. Geen pauze, geen nazit … jammer. 
Het is nu nog onzeker wanneer de leden van de Club van 
100 en de inwoners van Ginneken voor het eerst getuigen 
kunnen zijn van de resultaten. Gaat het Nieuwjaarscon-
cert in zijn vertrouwde vorm door of komt er een andere 
mogelijkheid om Concordia te beluisteren? We wachten af.
Om het contact met de leden te bewaren verschijnt er 
om de paar weken een verenigingsblad: de Concordiaan. 
Daarin staan de belangrijke informatie voor de leden, leuke 
persoonlijke verhalen, een uitleg over de verschillende 
instrumenten en lief-en-leednieuws. Dit bindingsmiddel 
tussen de leden wordt zeer op prijs gesteld. Dat geldt ook 
voor het vogelhuisje dat alle leden in deze herfst van het 
bestuur cadeau gekregen hebben. 
Er is ook droevig nieuws te melden. Op 7 november is ons 
erelid Dries Feskens op 87-jarige leeftijd overleden. Dries 
is van 1976 tot 1984 en van 1995 tot 1996 voorzitter van 
Concordia geweest en gedurende zijn lange leven steun 
en toeverlaat van bestuur en leden. Concordia is hem 
veel dank verschuldigd voor alles wat hij voor de harmo-
nie betekend heeft. Maar ook bij andere verenigingen in 
Ginneken heeft hij een belangrijke rol gespeeld. Dries, een 
rasechte Ginnekenees, is lang geleden actief geweest als 
turner en leider bij gymvereniging Christophorus èn hij is 
mede-oprichter van Carnavalsclub ’t Lestogenblik.

Wilt u meer weten over het reilen en zeilen van de harmo-
nie, bezoek dan onze website www.concordiaginneken.nl of 
kom eens kijken op donderdagavond in Vianden. 

Concordia in tijden van corona

Het jaar is bijna om. We hadden gedacht met Martijn 
nog een laatste tutti-repetitie met elkaar te mogen 
beleven, maar de lock-down die we overigens wel 

hadden zien aankomen, heeft ook daar een streep door 
gehaald. Dit is een wel heel rare tijd. Als een soort gunst 
(!) mogen we met de Kerst 3 mensen thuis ontvangen in 
plaats van 2. 
Wie had dat begin maart gedacht. Als vereniging hebben 
wij meebewogen op de maat van het kabinet, wij hebben 
daarbij bijzondere momenten beleefd, Zoom-sessies met 
Martijn, groepsrepetities met soms maar 2 of 3 man, 
maar o zo waardevol en wij hebben belangrijke inzich-
ten gekregen: wij zijn ook in deze kaalslag een hechte 
vereniging gebleven met op elkaar betrokken leden en wij 
hebben - ondanks de elkaar opvolgende bizarre situaties 
en instructies van de KNMO – steeds onze gemeen-
schappelijke liefde voor het samen muziek maken zoveel 
mogelijk de plaats gegeven die zij verdient. Dank hiervoor 
aan alle leden en aan Martijn!
In het bijzonder past nog een woord van dank aan Ria en 
Maartje. Zij hebben zich tot op het laatst in allerlei boch-
ten mogen wringen om de continu elkaar opvolgende  aan- 
en afmeldingen in de schema’s en de stoelopstellingen te 
verwerken en in goede banen te leiden en bovendien te 
zorgen voor voldoende bemanning voor de onvermijdelijke 
‘handhaving’. Hulde!
De komende tijd zouden we normaal gesproken de laatste 
voorbereidingen treffen voor het Nieuwjaarsconcert. Dat 
doen we ‘dus’ anders. In plaats van het Nieuwjaarscon-
cert wordt er door Paul Schoot, Cees en Frans gewerkt 
aan een nieuwjaarsgroet in de vorm van een kort filmpje 
van onze harmonie met een nieuwjaarsgroet van Frans. 
We kijken er naar uit.
Het bestuur wenst alle muziekvrienden van Concordia 
goede kerstdagen toe en alvast een goed en gezond nieuw 
jaar. 

Nico

Het jaar 2020

HOE IS HET MET HILDE?  
                                              
Hilde Severens is gevallen, heeft een stoeprand verkeerd 
ingeschat met als gevolg, 2 kleine botjes in haar hand 
gebroken.
Dus in de gips. Over een week terug naar het ziekenhuis, 
hopelijk mag de gips er dan af. 
Ze probeert wel op haar dwarsfluit te spelen, ondanks de 
gips, maar haar pink werk niet echt mee, daar heeft ze het 
meeste last van.
Maar hopen op een snel herstel.

HOE IS HET MET LOEK?

Loek de Clercq kreeg een poos geleden last van zijn elle-
boog, na een week begon zijn andere elleboog ook vervelend 
te doen. 
Gevolg, slijmbeursontsteking aan beide kanten.
Maar dat was nog niet alles. Naar een week begon zijn knie 
op te spelen. Dit was nog pijnlijker dan de ellebogen.
Toch maar langs het ziekenhuis. Bloed afgenomen en foto’s 
gemaakt. Uitslag, ontsteking die met rust over moet gaan. 
Veel pijn en na heel wat dozen paracetamol is het nu wat 
dragelijker geworden.
Ook voor Loek hopend op een goed herstel. 

HOE IS HET MET PAUL?

Paul Martens is weer helemaal de oude. Geen last meer 
van het virus. Hij loopt, fietst, kletst weer net als voor-
heen. Dat is goed nieuws.

HOE IS HET MET ONZE VOORZITTER FRANS?

Corona heeft ook Frans goed te pakken.
Vandaag 14 december is hij opnieuw getest, maar de uitslag 
was nog niet binnen.
Frans is nog steeds moe en heeft weinig conditie. Hij was 
ook erg afgevallen en heeft een tijd astronautenvoedsel 
gehad. Zijn reuk en smaak zijn ook verdwenen.
Het gaat wel langzaam de goede kant op en is al wel weer 
iets aangekomen.  Maar het zal nog wel even duren voor-
dat hij weer helemaal de oude is.
Natuurlijk hopen we dat hij weer snel beter is.

Tot zover, groetjes Mary

Kerst zonder muziek is als kerst zonder kerstboom. 
Mu-ziek is niet weg te denken tijdens de kerstdagen. 
De juiste muziek geeft een feestelijke sfeer. En hoe 

hard hebben we het op dit moment niet nodig met alle coro-
naperikelen die op ieders stemming werken.
Natuurlijk kan je een cd’tje opzetten maar hoe leuk is het 
om zelf muziek te maken? Zelf de mooiste nummers spelen 
op je instrument terwijl de familie je al zingend begeleidt, 
net als in die gezellige kerstfilms. Zelfs als je nog niet zo 
heel lang je instrument bespeelt kan je al snel een kerst-
liedje begeleiden op je instrument. Er zijn genoeg leuke 
kerstliedjes die je vrij snel onder de knie hebt. Neem 
bijvoorbeeld bekende liedjes als Jingle Bells, Oh Denne-
boom of Stille nacht. Eén voordeel heb je, iedereen kent de 
tekst dus zal er al snel met je meegezongen worden.
Het wordt nog leuker als er meer muzikale familieleden 
aanwezig zijn en jullie samen kerstliedjes kunnen spelen. 
Mensen worden gelukkig van muziek. ’n Optreden geeft 
al snel een positieve, gezellige sfeer in de huiselijke kring 
zeker tijdens de kerstborrel!

Wat gebeurt er in je brein als je kerstliedjes hoort?
 

Wat zou Kerst zijn 
zonder muziek?

https://www.youtube.com/watch?v=GXAgl-GCoO4

Kerstliedjes geven je een warm gevoel van binnen. Ineens 
ben je klaar om de kerstboom op te zetten en het kerst-
diner voor te bereiden. Hoe kan dat?
Muziek roept allerlei emoties in ons op. En welke emoties 
dat zijn, heeft meestal niets te maken met de stemming 
van het nummer. Een liedje kan nog zo blij en vrolijk zijn, 
het hangt af van de associaties die we met de muziek 
hebben of het liedje ons ook daadwerkelijk blij maakt.

Denken aan toen
Voor de meeste mensen zijn de feestdagen een tijd van 
gezelligheid, samenzijn en nostalgie. December barst van 
het jeugdsentiment en herinneringen aan vroeger, toen 
je nog onschuldig en zorgeloos was. Kerstmuziek brengt 
je terug naar de fijne kerstdagen uit je jeugd, waardoor 
je meteen vervuld wordt met warmte en een gevoel van 
blijdschap.
Zelfs al had je op latere leeftijd een keer een minder fijne 
Kerst, dan kan kerstmuziek je nog altijd in een positieve 
kerststemming brengen. Zolang je jeugdherinneringen 
aan kerst maar positief zijn.

Verwachtingen
Bovendien is kerstmuziek vaak erg voorspelbaar 
geschreven, met melodieën die makkelijk blijven hangen 
en worden opgeslagen in je geheugen. Iedere keer als je 
het kerstnummer hoort, wordt de melodie dieper in je 
geheugen gegrift. Hoor je het nummer later weer, dan 
weet je bij iedere noot welke erop volgt. En iedere seconde 
worden je verwachtingen vervult, je had het ‘juist’..
Fijn voor onze mind, want gelijk krijgen zorgt voor een 
positieve stemming.
Kerstmuziek heeft dus, meer dan andere muziek, de 
kracht om je in een bepaalde stemming te brengen. Welke 
stemming dat is hangt af van je associaties met Kerstmis 
en hoe goed je het kerstnummer kent.
 
Zing je blij
Ben je thuis of zit je in je auto? Zet dan je favoriete kerst-
muziek op en zing hardop mee! Zingen maakt hormonen 
in je lichaam aan die zorgen voor een geluksgevoel. Kan 
je niet zo goed zingen en ben je met meerdere mensen, 
vraag dan of iedereen meezingt. Zo snel loop je geen ge-
hoorbeschadiging op, het zorgt in ieder geval voor ’n wat 
positievere stemming.
Probeer het maar eens!
Fijne Kerstdagen en ‘n gezond, gelukkig en vooral 
muzikaal 2021 toegewenst.

Cees de Cort

Kerst en Kees
De columnist Tie Schellekens

Voor mij geen Top 2000. 
Onzin. Ik besteed deze tijd 
liever aan het luisteren naar 

kerstliedjes op Spotify. Leon Redbone, 
Cubaanse kerst, Phil Spector, Mozart, Johnny 
Jordaan. Het kan me zo gek niet zijn. Dé kersthit van 
vandaag? ‘Please daddy don’t get drunk this Christmas 
(I don’t wanna see my mama cry)’. Zelf mag ik ook graag 
kerstliedjes blazen. Met de Lappen van Smart, het opsta-
porkestje, een clubje in Waspik; het is mij om het even. Het 
liefst speel ik met mijn vrienden van Glupo de Kollebijne 
loodzware kerstliederen als Jesus Blood. Niet alleen omdat 
je – als je goed naar elkaar luistert – met die lange noten 
prachtig muziek kunt maken. Maar ook ter nagedachtenis 
van onze trombonist Kees. Een paar jaar geleden speelden 
we op de kerstbiermarkt voor De Bruine Pij. Het was 
bitterkoud weer. Kees die niet kon praten over zijn ziekte, 
schoof zittend zijn laatste nummerkes. En dat wisten we 
allemaal. De band toeterde de ellende van zich af. Samen. 
Woorden waren die middag volstrekt overbodig. 

Tie Schellekens

Terugblikken op video
 

https://1drv.ms/v/s!Ar3KHNgyp2UWxiIGI6wKPmahJeLk

https://1drv.ms/v/s!Ar3KHNgyp2UWlhsEgCSrp5iS2i9

https://1drv.ms/v/s!Ar3KHNgyp2UWg2P6Tbc_UGIBUjtr

https://1drv.ms/v/s!Ar3KHNgyp2UWgwGaH5kHXYLrssKA

https://1drv.ms/v/s!Ar3KHNgyp2UWtgiVnhDfhcnNUQME


