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Het licht aan het einde van de
tunnel lijkt in zicht te komen

De afgelopen weken hebben we mogen genieten van 
prachtig zomers weer, met tussendoor een weekje sneeuw- 
en ijspret. Het is best bijzonder dat de elementen elkaar 

zo extreem tegengesteld af kunnen wisselen. Laten we maar 
zeggen dat het een aardige en welkome afwisseling was in deze 
inmiddels langdurige en vervelende coronatijd.
Temperaturen van 16 tot 18 graden in februari is best apart te 
noemen; de warmterecords voor februari sneuvelden zo’n beetje 
iedere dag.
De zon bracht niet alleen vrolijke gezichten, mensen werden 
ineens ook weer heel actief. Vermoedelijk is, op het moment dat 
u dit leest, bij velen de lente-schoonmaak zelfs al achter de rug.
We moeten ons echter wel blijven realiseren dat we in een
corona-pandemie zitten en dat we nog de nodige voorzichtigheid
moeten blijven betrachten.
Het inentings-programma begint nu te lopen en dat brengt bij
velen toch langzaam het gevoel om weer wat positiever naar de
toekomst te kijken en zelfs al om plannen te maken.
Langzaamaan kunnen we er ook al aan gaan denken dat we met
onze harmonie de gezamenlijke activiteiten weer op kunnen
gaan starten. Stapje voor stapje, dat wel, maar het licht aan het
einde van de tunnel begint in zicht te komen.
En dat moet ons allen toch een extra lentegevoel geven.
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Het bestuur

Planning ALV 25 maart 2021

Afgelopen week heeft het bestuur overleg gepleegd aan-
gaande  de te volgen route voor het uitschrijven van de 
algemene ledenvergadering . In de laatste persconfer-

entie van minister president Mark Rutte is helder te verstaan 
gegeven, dat er voorlopig geen ruimte komt voor bijeenkomsten 
van meer dan drie personen. Daarmede zijn alle opties om een 
fysieke ledenvergadering uit te schrijven geblokkeerd.

Wat gaan we doen?
Voor de datum donderdag 25 maart a.s. wordt u uitgenodigd 
voor het deelnemen aan de ALV en wel via het medium TEAM 
communicatie. Het is gebleken, dat het systeem TEAM perfect 
werkt en zeker bij grotere aantallen deelnemers optimaal func-
tioneert zowel in beeld en geluid. Het bestuur is doende zich in 
te leven in deze materie en ook hoe de vergadering ingedeeld 
wordt. Wij zijn op zoek naar een regisseur die de vergadering 
de beelden en geluid kan sturen. Heeft u brede ervaring met dit 
medium, mag u zich gaarne melden bij het secretariaat Jeanne 
Jongenelen  en/of voorzitter Frans van Hoogenhuyze.

Vanzelfsprekend ontvangt u allen de uitnodiging met de agenda-
punten ruimschoots voor de datum 25 maart van de ALV 2021. 
In vele opzichten is dit een bijzondere ALV, maar zeker ook 
omdat meerdere bestuursleden na zeer trouwe en vele daad-
krachtige “dienstjaren” zich terug trekken.

Wij rekenen op uw aanwezigheid, noteer a.u.b. donderdag 25 
maart 20.00 uur.
Namens het bestuur Frans van Hoogenhuyze

 
Afscheid
Tien jaar geleden ging ik vol enthousiasme aan het werk 

voor de Harmonie, ik was pas gepensioneerd en miste mijn 
werk nog wel, dus ik werd secretaris van Concordia. Het 

was leuk zo’n inkijkje achter de schermen en met hulp van 
Hanneke Verdeijen raakte ik er mee vertrouwd en ik ontmoette 
allerlei mensen vanuit de diverse organisaties.
Er is veel gebeurd in de afgelopen tien jaar, er kwamen en 
gingen leden en dirigenten, ook mijn persoonlijk leven werd 
geraakt door een aantal nare gebeurtenissen. Maar ik ben 
eruit gekrabbeld met jullie steun dank daarvoor, ik blijf nog wel 
gezellig meespelen en ga graag mee werken in de evenementen-
commissie. o.a. Oeledienst .
Het gaat iedereen goed, let op je gezondheid en hopelijk zien we 
elkaar spoedig.

Jeanne secretaris.

In de afgelopen weken hebben we nunnen deelneme aan de 
exclusieve hoorcolleges van onze dirigent Martijn.

Op 11 februari j.l.de aftrap van de drieluik met als thema: 
“de geschiedenis over de westerse muziek” 
Een waarlijk prachtige uiteenzetting onderstreept met enkele 
unieke illustraties. 

De hoorcolleges van Martijn

Paul Römers 
Om blijvende gezondheidsproblemen in zijn handen kan Paul 
het muziekinstrument de klarinet niet meer bespelen. Met pijn 

in zijn hart heeft hij het 
besluit genomen om het lid-
maatschap van de harmonie 
op te zeggen. 
Met veel plezier heeft Paul 
deelgenomen aan de repeti-
ties en optredens van de 
harmonie.
Zoals Paul het zelf ver-
woord heeft: ”vooral heb ik 
fijne herinneringen aan de 
ontspannen repetities en 
gezellige pauzes.
Ik heb mij bij jullie thuis 
gevoeld.”

Op donderdag 18 februari het tweede hoorcollege met de titel: 
“Ontwikkeling van het harmonieorkest”
Fantastisch interessant en leuk om te zien in welke entourage 
van die tijd de harmonie ontstaan en ontwikkeld is. 

Vanavond donderdag 4 maart het laatste hoorcollege van het 
drieluik met als onderwerp: 
“de zin van muziek”
Een boeiende titel, die ons allen zal interesseren. Zeker omdat 
velen een speciale band en gevoelens kennen met muziek.
We gaan kijken en luisteren naar de diepere analyse van de 
muziek. 
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Muzikaal lentegevoel!
Klik aan, geluid aan:
https://youtu.be/L2eZZBMt1CQ

Tussen alle Corona-ellende van de afgelopen maanden, even 
iets vrolijkers deze keer als onderwerp voor onze Concor-
diaan, namelijk het lentegevoel met de daarop volgende, 

hopelijk, mooie zomer. Ieder 
seizoen heeft zo zijn charme.
Van de lente vind ik persoon-
lijk het mooiste moment als je 
plotseling aan alles om je heen 
bemerkt dat deze aanstaande is. 
Je ziet het, je hoort het, je ruikt 
het en je voelt het. Bedrijvigheid 
alom bij mens en dier en een 
wind die plotseling weer zijn 
volledige koorbezetting terug 
heeft.
Over deze zaken enige mijmerin-
gen, begeleid door een toepas-
selijke song “I’m ready to Rock 

’n Roll”, die past bij het gevoel dat de meeste mensen krijgen 
als de lente losbarst. Een gevoel van onstuitbare energie, de 
neiging de ramen te openen, de straat op te gaan en luidkeels 
te zingen (althans, in mijn beleving dan, dit kan per mens 
verschillen..... :-)).

Het lentegevoel
Niets zo mooi als het ongrijpbare moment waarop je intuïtief 
voelt dat de lente begint. Je hoort het geluid van de eerste vo-
gels, wiens vrolijke gekwetter wordt weerkaatst tegen de, nog 
bladarme, bomen. Hierdoor juist extra versterkt.
De geuren en kleuren van al dat moois wat langzaam weer 
opkomt. De eerste knoppen aan de bomen, de eerste bloemen 
laten schuchter hun prachtige kleuren weer zien. De zon doet 
verwoede pogingen je aan haar warmte te laten laven.
Op straat heerst een soort opwinding, bedrijvigheid, die zich 
misschien het beste laat omschrijven als ‘bruisend’. De mens 
heeft te lang binnen gezeten, te weinig licht gezien en weet van 
gekkigheid haast niet wat het met de nieuw verworven hoeveel-
heid energie aan moet.
Ook de dieren beginnen enthousiast en vol drift aan een nieuwe 
cyclus van het nog ongeboren leven. De mannetjes doen hun 
uiterste best om bij het vrouwtje in de smaak te vallen en laten 
zich van hun mooiste kant zien en horen.
’s Avonds laat de hemel zich fraai gelden. Het kleurenpalet, 
ontstaan tijdens de ondergaande zon, wordt steeds indrukwek-
kender. De hemel staat in ‘brand’. Laat het leven leven, geef het 
vrije doorgang en geniet. Het is lente..…

Aan de takken van de bomen groeien langzaamaan  nieuwe, 
verse blaadjes waardoor de wind, na een lange winter, weer de 
beschikking krijgt over een uitgerust en voltallig koor.
Wat heerlijk om te luisteren naar de prachtige composities die 
de maestro in samenwerking met zijn discipelen voor ons in 
petto heeft.
Een enorme bron van inspiratie voor mij. Neem eens de tijd 
ervoor en geniet, eenmaal betoverd door dit samenspel zal je 
ongetwijfeld begrijpen wat ik bedoel.

De wind en haar discipelen
Ademloos luister ik naar het koor der bladeren. Iedere keer 
weer, als de wind de bladeren aan de bomen beroert, dan eens 
zacht, dan weer fel, klinkt, als ware het dat ieder blaadje een 

eigen stem bezat, een prachtig gestemd geluid. Duizenden kelen, 
maar allen dezelfde toonsoort. Geen dissonant, geen enkele, 
fascinerend.
De grote bladeren vormen de bas, wellustig brommend als de 
De wind als strijkstok, maar tegelijk als dirigent. Dan weer 
strelend, dan weer bulderend, componeert zij de melodie, 
beheerst zij het complete stuk. Haar discipelen volgen lijdzaam, 
vol genegenheid haar bevelen.
En ons, luisteraars, past slechts een stilzwijgen, om bewonder-
end te genieten van dit volmaakte samenspel tussen meester en 
koor. Het is lente…..

Klik aan, geluid aan:
https://youtu.be/s3Ba9c3j7Lw

Felix Mendelssohn: “Spring Song”

Lentegroet, Cees de Cort

Reacties?

De media heeft er uitvoering over bericht: de meteorologis-
che lente is op 1 maart begonnen. Met de bekende foto’s 
van dartelende lammetjes, ontluikende sneeuwklokjes, 

kleurrijke krokusjes en alom zichtbaar in de plantsoenen van 
Breda de gele narcissen. 
Het is een voorspelbare reactie, dat als het lentezonnetje 
schijnt, de bevolking uitgenodigd wordt om de deuren open 
te gooien. Men gaat massaal genieten van de lente die zo wel 
zichtbaar als ook voor ons gevoel positieve impulsen afgeeft. 

Wel nu, wat kunnen wij doen met deze positieve impulsen? 
Wij nodigen u uit, om pen en papier te pakken en ons, de 
redactie te vertellen wat uw gedachte is bij het lentegevoel, wat 
u aan het denken zet en welke voorbereidingen u treft als we
straks elkaar weer mogen ontmoeten én welke uitstapjes dan
de prioriteit krijgen? Wat vindt u van de Concordiaan? Geeft
het een gevoel van warmte, zou u het leuk vinden als bepaalde
tips belicht worden.
Of een leuke grappige anecdote van u gestuurd aan de Concor-
diaan?
Niets moet, alles mag. Doen hoor!

De redactie

Spuit
De columnist Tie Schellekens

Eindelijk weer eens in Zaal Vianden geweest. Niet voor 
een muzikale injectie, maar een spuit tegen corona. Een 

jong meisje deed het. In mijn 
linkerbovenarm. Ze 
knoopte mijn blouse 
los, schoof hem over de 

schouder, zette de spuit 
en spoot de Astra Zenica 

in mijn donder. Daarna mocht 
ik bijkomen. Op de plek waar wij 

normaal muziek maken. Samen 
met nog wat grijsaards van 
63 en 64 jaar. Voldaan nam 

ik plaats. Heerlijk. Het begin 
van het einde. Op 20 mei nog zo’n 
stoot en daarna….VRIJ. Ik kan niet 
wachten. Maar ja, in Zaal Vianen 
was een wachttijd van 15 minuten 
ingecalculeerd. Dat is best lang. De 
gedachten dwaalden af. De euforie 
maakte plaats voor Koentje. Mijn 
broertje. Die kreeg ook een keer een 
spuit op weg naar het einde. Op zijn 
uitdrukkelijk verzoek. Dat wel. Soms 

is de dood een oplossing. Dat was het 
ook voor Koentje. Uitgezaaide Blaas-

kanker. Alles was kapot aan hem. Een jaar 
eerder had ie met de carnaval op het biljart van Christiaanen 
nog de deksels van de band binnenstebuiten geslagen. Kanker. 
Het wordt tijd dat ze daarvoor de wereld eens stilzetten - dat 
mag van mij best een jaartje langer duren – en een spuitje 
tegen verzinnen.

Tie Schellekens




