
NIEUWSBRIEF 18
APRIL 2021

Beste leden van harmonie Concordia, beste donateurs van 
de club van 100, Koningsdag 2021 kan slechts beperkt 
gevierd worden omdat de Corona pandemie ons nog in zijn 

greep houdt. 
Dus op dinsdag 27 april géén defilé met versierde fietsen, géén 
oranje bitter bij de Laurentius school en géén gezellig napraten 
in zaal Vianden. 

Het bestuur voelt samen met u allen het gemis van deze 
gezellige muzikale happening.
Daarom heeft het bestuur een alternatief ontwikkeld dat reeds 
door meerdere bedrijven en restaurants wordt ingezet n.l. een 
take away!

Ter gelegenheid van Koningsdag 2021 organiseert het bestuur 
van Concordia in samenwerking met Ruud en Kees een take 
away happening bij zaal Vianden op het parkeerterrein. 
Wij bieden jullie als lid van Concordia en donateur van dr Club 
van 100 een smakelijk alternatief aan. 
 
Dinsdag 27 april tussen 9.45 en 10.45 uur zijn jullie van harte 
welkom voor het afhalen van een traktatie bij zaal Vianden aan 
de Viandenlaan Ginneken.
Neem de traktatie voor twee personen mee naar huis en 
geniet ervan, samen met je partner, goede buur of kennis. 
Denk daarbij dan aan onze kleurrijke Harmonie en de vele 
Koningsdagen die we wél muzikaal hebben opgeluisterd.
 

Surprise, traktatie 

>> Ben je dinsdag 27 april verhindert, geef dit dan aub per 
omgaande door via secretariaat@concordiaginneken.nl

Het is helaas niet toegestaan om bij zaal Vianden samen te 
scholen en/of een drankje te nuttigen.
Wij nemen de Coronaregels in acht, dus draag een mondkapje 
en houd 1,5 meter afstand. En bij persoonlijke klachten mag je 
de traktatie door iemand anders op laten halen.
 
Met vriendelijke groet,
Namens het bestuur,
 
Ria Pluk, secretaris
Harmonie Concordia Ginneken

Als je buiten loopt en om je heen kijkt zie je dat bloemen, 
planten, struiken en bomen al volop ontluiken of zelfs in 
bloei staan.

Er is een bedrijvigheid van jewelste van alle vogels die aan 
het nestelen zijn of voorbereidingen daartoe aan het treffen 
zijn. Overal zie je vogelpaartjes; in hun onstuimige hang 

naar vogelliefde 
worden ze soms 
overmoedig of 
onoplettend. Veel 
vogels wordt 
dat noodlottig; 
doodgereden, 
doordat ze het 
gevaar van auto’s 
niet kenden.
Ook in het veld 
krijgt de liefde 
volop aandacht. 
Naast stelletjes 
ganzen en eenden, 
die elkaar al 
gevonden hebben, 
zijn ook de hazen 
naar elkaar op 
zoek. Een prachtig 
gezicht als zij aan 
het raggen zijn.

Flora en fauna hebben geen 
lockdown

Leemputten Dorst

De natuur trekt zich blijkbaar niets aan van lockdown, 
avondklok en pandemie.
Vorig jaar hebben alle leden van de harmonie een vogelkastje 
gekregen. Een leuk, maar vooral ook nuttig cadeau. We hebben 
de mezen en andere insectenetende vogels immers hard nodig 
in de strijd tegen de eikenprocessierupsen, die weer volop 
gesignaleerd zijn.
Het zou interessant zijn te onderzoeken hoeveel nestkastjes 
van onze harmonie-leden dit jaar bewoners hebben gekregen.
Het bestuur ziet uw reacties en foto’s dan ook met grote 
interesse tegemoet.
Ondertussen blijft het afwachten tot de schrikbarende aantallen 
besmettingen minder worden en we langzamerhand weer wat 
‘normaler’ kunnen gaan leven.
Gelukkig wordt er nu met man en macht gevaccineerd. Velen 
van u zullen inmiddels al wel de eerste prik gehad hebben. 
Toch een beetje een geruststellende gedachte na een dik jaar 
corona-ellende.

De sprekert

Waarde leden van Concordia, vier weken geleden heeft de 
ALV 2021 plaatsgevonden.
Het nieuwe bestuur bestaande uit 7 leden zit midden in 

de bekende eerste 100 dagen en is druk doende om de teams 
samen te stellen, waarmee ieder van de bestuursleden gaat 
samenwerken. In de komende uitgaven van de Concordiaan 
presenteren de nieuwe bestuursleden zich persoonlijk.
In deze uitgave de beide leden van het dagelijks bestuur nl. Ria 
Pluk de secretaris en Loek de Clercq de penningmeester.
In de eerstvolgende uitgaven komen Claudia Mies en Cees de 
Cort aan het woord en daarna Marieke Augustijn en Lukas 
Ruijs.
De slogan van het bestuur is: “we hebben er zin in, we gaan er 
tegen aan“

De voorzitter

Uw nieuwe secretaris bij Harmonie Concordia.

Ria Pluk: ik ben 64 jaar, vanaf 1979 gelukkig getrouwd 
met Jan. Wij hebben 4 kinderen en 5 kleinkinderen. Het 6e 
kleinkind wordt in juni verwacht. Ik woon in Prinsenbeek. Mijn 
muzikale loopbaan is pas in 1997 begonnen toen ik samen met 
mijn dochter dwarsfluit ben gaan spelen. Ik speel sinds 2005 
bij Harmonie Concordia. Waarom Concordia terwijl 3 van mijn 
kinderen bij Amor Musae spelen zult u denken. Dat komt omdat 
Concordia zo’n ontzettend gezellige club is én ze eisen géén 
c-diploma om in het groot orkest mee te mogen spelen.  
Toen bij Concordia het opleidingsorkest (opnieuw) werd 
opgericht ben ik daar ook mee gaan spelen. Voor dit orkestje 
heb ik al vrij snel een coördinerende rol op mij genomen. 
Ontzettend leuk om te doen!

Eind april 2020 ben ik gestopt met mijn beleidsfunctie bij de 
gemeente Etten-Leur wat ruimte gaf voor een andere invulling 
van de dagen. 
Ik heb mijn hele getrouwde leven vrijwilligerswerk gedaan: 
mede oprichter en later voorzitter van De Speeldoos in 
Prinsenbeek, hulpmoeder op de basisschool van de kinderen, 
secretaris bij de gymnastiek en turnvereniging De Samensprong 
in Prinsenbeek. Daarna secretaris bij de Zonnebloem afdeling 
Prinsenbeek. Hier moet ik volgens de statuten in 2022 stoppen 
omdat ik de functie dan 12 jaar heb vervuld. Dus: ruimte voor 
een nieuwe uitdaging. 
Zoals jullie zien ben ik al bekend met de secretarisfunctie, maar 
de invulling daarvan is voor iedere vereniging weer anders. 
Gelukkig heeft Jeanne haar jarenlange ervaring met mij gedeeld 
en de zaken goed overgedragen. 
Ik heb er, samen met de andere bestuursleden, alle vertrouwen 
en ontzettend veel zin in. 
Wil je nog meer over mij weten of wil je iets kwijt met 
betrekking tot onze harmonie, mail dan naar secretariaat@
concordiaginneken.nl 

Hopelijk zien we elkaar weer snel!

Ria

Ria Pluk

Mijn naam is Loek de Clercq, 
64 jaar oud en sinds 1981 
getrouwd met Annelore. Wij 

hebben één zoon, Merijn, die in Spanje woont.

Op 15-jarige leeftijd verhuisde ik vanuit Zeeland weer terug 
naar Breda. 
Door Dhr. Bouman, destijds voorzitter, werd mij gevraagd met 
mijn hoorn bij Harmonie Concordia te komen. De repetitie’s 
waren toen in de achterzaal van café de Vrachtwagen 
(tegenwoordig beter bekend als Boerke Verschuren) onder 
leiding van Willemke Goossen. Na de hoorn volgde de bariton, 
tuba en nu al weer heel wat jaartjes de bes-bas samen met 
Tjerk, Han en Tie. 

Van 1975 tot 1990 heb ik in het bestuur gezeten voor de 
afdeling jeugdzaken (samen met mijn latere schoonvader 
Frans Melissant). Doordat Frans een hele mooie dochter had 
die klarinet speelde is er zodoende een harmonie-huwelijk 
ontstaan. 

Daarna heb ik nog bestuursfunctie’s gehad voor de afdeling 
instrumenten, uniformen en materiaal. Nog later ben ik 
nog 2e secretaris geweest. Ook heb ik nog in verschillende 
commissies gezeten zoals de muziek-commissie, kas-commissie 
etc.

Begin vorig jaar hoorde ik dat Leonie het plan had te stoppen 
als penningmeester. Destijds heb ik er wel over nagedacht om 
Leonie op te volgen maar het kwam er niet van. 
Nu ik begin volgend jaar ga stoppen met werken heb ik 
besloten weer meer tijd en energie in “ons herremonieke” te 
stoppen.

Enkele maanden geleden kwam er een oproep van Frans 
om een nieuw bestuur samen te stellen (omdat ook onze 
secretaris Jeanne haar taak wilde neerleggen). Er heeft zich 
toen een groep zeer enthousiaste mensen gemeld voor diverse 
nieuwe functies. 
Ik heb nu de functie van penningmeester (de 15e 
penningmeester sinds het bestaan van onze Harmonie) en zal 
alles in het werk stellen deze functie net zo goed te vervullen 
zoals Leonie dit heeft gedaan.
Gelukkig kan ik altijd nog een beroep op haar doen.
Het nieuwe bestuur heeft er vooral ontzettend veel zin in!

Loek

Loek de Clercq

Men zegt wel eens: soms is het goed dat je niet alles van 
tevoren weet wanneer je ergens aan begint. Ik kan het 
beter zo zeggen: je weet niet waar je aan begint als 

je met elkaar in een bestuur van Concordia stapt. Dat “met 
elkaar’ is zeker niet beperkt tot de bestuursleden. In onze 
harmonie staan de dirigent en de leden centraal en jij mag 
er als bestuurslid aan meewerken dat we met elkaar muziek 
maken, dat we contact met elkaar hebben, allerlei activiteiten 
beleven en dat we met elkaar een fijne vereniging zijn. Ondanks 
alle beperkingen het afgelopen jaar vanwege de corona heb ik 
wat we met Concordia deden als heel positief ervaren. 
Iedereen doet wat hij kan. Dat geldt voor de leden en dat geldt 
voor de leden van het bestuur. Daar komt bij, dat het niet 
zonder enig belang is hoe het reilt en zeilt in het bestuur. Daar 
komen de bestuursleden met hun interesses, kwaliteiten en 
karaktertrekken om de hoek kijken. Jazeker, maar met name 
de manier waarop de voorzitter met de mensen omgaat is van 
belang. 

Een woord van dank

Het is ook zonder meer positief te noemen dat Frans ondanks 
zijn gezondheidsperikelen de voorzittershamer (die er niet is, 
hoor) niet op de afgelopen ALV heeft neergelegd, maar monter 
en geïnteresseerd als altijd, zich bereid heeft verklaard het 
nieuwe bestuur, tijdens het eerste jaar van jullie bestaan, als 
voorzitter te willen voorzitten. 
Bedenk ook hoe belangrijk het is, dat de voorzitter van het 
bestuur niet alleen de voorzitter van het bestuur is, maar ook 
Concordia vertegenwoordigt. 
Ik wil hierbij ook Leonie en Jeanne bedanken voor de 
samenwerking al die jaren en ik wens Concordia, dus ons allen, 
een goede en muzikale toekomst toe met het nieuwe bestuur.  

Nico ter Haar Romeny

    1. Prinsessedag
De koninklijke feesten werden voor het eerst gehouden op 31 
augustus 1885. Dat was ter ere van de geboorte van koningin 
Wilhelmina. De feestdag heette toen Prinsessedag. Het feest 
werd vooral voor de kinderen gevierd en de koninklijke familie 
was er zelf nooit bij aanwezig.

2. Politiek doel
De feesten rond Koninginnedag hadden vroeger een ander 
(politiek) doel. Om anti-monarchistische gevoelens zoveel 
mogelijk de kop in te drukken, werden er speciaal voor het 
volk festiviteiten georganiseerd zodat Nederland die dag 
het Oranjehuis kon eren en hopelijk wat oranjegezinder zou 
worden.

3. Imago verbeteren
Dat de Oranjes niet zo populair waren vroeger, kwam met 
name door het imago van Koning Willem III. Hij was een 
vreemdganger en er gingen wilde geruchten over zijn seksuele 
voorkeuren de ronde. Koningin Emma wilde zijn imago 
verbeteren en nam het initiatief voor de prinsessedag. Dit zou 
later uitgroeien tot o.a. het koninklijk defilé op paleis Soestdijk.

4. Koninginnedag in de Tweede Wereldoorlog
Tijdens de Tweede Wereldoorlog hadden de Duitsers alle feesten 
op Koninginnedag verboden? Maar de Nederlanders vierden 
toch stiekem Koninginnedag. Via Radio Oranje sprak Koningin 
Wilhelmina die zelf in Engeland was, het volk moed in. 

Koningsdag

leuke feiten over Koningsdag. Omdat ik daar nou 
eenmaal dol op ben, op grappige weetjes.

Ook het opspelden van het traditionele oranje lintje of speldje 
was verboden. Als alternatief werden oranje afrikaantjes 
in de vensterbank gezet en stonden wortelen op het menu. 
Mannelijke vorst
Willem Alexander is de eerste mannelijke vorst sinds 123 jaar.

6. Inkomsten
Gemiddeld verdient een straatverkoper met Koningsdag 
ongeveer €90,-.

7. Tompoucen
De verkoop van tompoucen neemt tijdens Koningsdag met maar 
liefst 600% toe, in vergelijking met welke dag dan ook. Het 
verschil is wel dat tompoucen de rest van het jaar roze zijn, 
maar met Koningsdag oranje van kleur zijn. 

                  
8.Oranjebitter
Oranjebitter is een typisch 
Nederlands drankje met de 
smaak van appeltjes van oranje. 
Het bittertje is bedoeld om te 
drinken bij festiviteiten rondom 
het Koningshuis en Nederlands 
voetbal. Dit bittertje wordt 
gedistilleerd uit oranjeappeltjes. 
 
9. Caribische eilanden
Koningsdag is ook een nationale 
feestdag op Curaçao, Aruba en 
Sint Maarten.

10. Vrijmarkt
Elk jaar staat ongeveer 20% van de Nederlanders op een 
vrijmarkt.

11. Koningsdag 2021 Harmonie Concordia
Vanwege de Corona crisis kan voor de tweede keer de viering 
van Koningsdag in ’t Ginneken niet doorgaan en kan de 
Harmonie Concordia weer niet van zich laten horen. Vorig 
jaar werd er een door een aantal leden gehoor gegeven aan de 
oproep van Concordia om het Wilhelmus te spelen om klokslag 
10 uur. Ons Volkslied was hierdoor gelukkig in verre omtrek te 
horen.
Mogelijk zijn er Concordia muzikanten die deze activiteit 
opnieuw willen ondernemen...

Fijne Koningsdag, 
Groet Cees

Een weerzien!

Sinds een dag of tien hebben we een hondje te logeren. Het 
is een Jack Russel Terrier en zijn naam is MOOS.
Het beestje is 15 jaar en vertaald naar mensenjaren 

betekent het dat Moos 105 jaar oud is. Haar baasje heeft 
gezondheidsproblemen en daardoor kwam onze Moos voor 
enkele dagen bij ons logeren.
Vanaf het begin dat we hier wonen zijn wij een logeeradres voor 

honden van bekenden.
Wij vinden honden leuk, het 
zijn gezellige kameraden, 
die met het kwispelen van 
de staart aangeven dat ze 
blij zijn, het naar hun zin 
hebben, willen spelen en of 
graag gaan wandelen. 
Het zijn van die 
viervoeters die je altijd 
positief tegemoet treden 
en ook jou daarmee 
inspireren ook extra 
positief te reageren. Een 
eigen hond dan?  Af en toe 
komt het thema op tafel 

en komen er schitterende verhalen voorbij. Maar uiteindelijk 
komen we tot de slotsom dat het hebben van een hond ook een 
verantwoordelijkheid met zich meebrengt. Het beestje wordt 
een medebewoner en dient met zorg behandeld te worden. We 
zijn er nog niet uit en vandaar op deze wijze vullen we de wens 
in om een hond aan te schaffen.
Geweldige ervaringen in huis en buitenhuis. Laat  ik me 
beperken tot  het buitenhuis.
De ochtendwandeling is een fantastische start van de dag, 
zeker als ik op tijd naar buiten ga, langs de Mark wandel en de 
dag zie ontwaken.
Rond dat tijdstip ligt er nog een lichte deken over de Mark 
en de weilanden. De bloemetjes ontvouwen voorzichtig hun 
kleurpatroon en ook de zon komt over de toppen van de bomen 
eens kijken. 
Er zijn meerdere collega hondenbezitters die met dezelfde 
frisse blik de dag beginnen. De een loopt uit respect voor de 
ouderdom met een grote boog om Moos heen, de ander komt 
direct op Moos aflopen om de eerste babbel te kunnen maken. 
Leuke momenten om te beleven en te analyseren en de vraag 
te stellen:  “Past de hond bij het baasje of is de hond de baas en 
wordt de persoon uitgelaten?”
In het begin van deze week loop ik s ’middags met onze Moos 
traditioneel onze route en terugkomend bij het begin van het 
fietspad met de Duivelsbruglaan richting huis vindt er ineens 
een grootse enthousiaste begroeting plaats.
Een man en een vrouw,  beiden op de fiets, knijpen vol in de 
remmen en staan pardoes stil om mij blij verrast te groeten.
Bekomen van deze spontaniteit en terug vanuit de 
hondenwereld in de realiteit van elke dag kijk ik in de ogen van 
Jos, ja onze eigen Jos van Zuien, the king van het drumstel.
Het eerste wat Jos na de begroeting zegt, is: “Het  is precies 
een jaar geleden!” 
Deze uitspraak schiet door mijn hoofd, de hersencellen ratelen 

rond en ja hoor binnen luttele seconden heb 
ik het. Inderdaad, het is een jaar geleden 
dat de Corona pandemie ons allen heeft 
teruggeworpen in het isolement. Jos is een 

van de personen die de voorschriften 
uiterst zorgvuldig hanteert en elk contact 
uitsluit. Enkel samen fietsen, wandelen en 
genieten van de stilte van Zeeland zijn de 
belangrijkste bezigheden.

Na de spontane begroeting, het warme 
gesprek en de belangstelling voor 
elkaar loop ik verder naar huis.
Het blijft hangen ....... die simpele 
uitspraak van Jos: “Het is precies 
een jaar geleden” en raakt me vol in 
het hart. 

Een jaar lang verstoten zijn van een 
deel van jouw eigen persoonlijkheid, 
verstoten zijn van het zelf muziek 

maken, van het genieten van 
samen met de harmonie de 
muziek beleven.  

Samen met z’n allen kijken wij uit naar het weerzien! Een 
geweldig weerzien met vele verhalen, vele gebeurtenissen en 
een enorme blijheid.
Ik kijk er graag naar uit.

Frans & Moos

Ik stuur een klein stukje in over Koningsdag zoals wij dat 
vierden in het verleden.

“Koningsdag 1991 was voor mij de dag dat ik lid mocht worden 
van onze harmonie, het was nl. onze trouwdag en we vierden 
het bij het roemruchte cafeetje  Sientje van Opstal. Ad van 
Loenhout had verteld dat Nico Jongenelen zijn receptie daar 
hield en op Koninginnedag liep de harmonie altijd een rondje 
Ginneken dus wat let je om even een borreltje te halen, het 
regende dat het goot en iedereen kwam binnen. Het werd zo 

Het roemruchte cafeetje

gezellig dat ik aan de dirigent Peter de Wild durfde te vragen of 
ik in de toekomst mee mocht doen. Jan van de Bildt (voorzitter 
toen) stemde toe. 
Al die jaren is deze dag leuk en gezellig geweest, iedereen had 
iets oranjes aan en bij de Laurentiusschool stonden de glaasjes 
oranjebitter klaar, later namen we er ook nog een in het lokaal 
van de schietvereniging Prins Hendrik en op de Ginnekenmarkt 
of in de binnenstad. Kortom een dag met een feestelijk randje!

Jeanne

Oranjebitter
De columnist Tie Schellekens

Dit weekend supporterde ik ene 
Ide Schelling. Het jong was er 
alleen op uit getrokken voor 

een peloton dat de stal rook na 250 
kilometer heuvel op, heuvel af in de 
Amstel Gold Race. De week daarvoor 
had hij ook al een goed klassement gereden in de Brabantse 
Pijl,4de. Het manneke is pas 23. Klasbak, zeggen ze dan in 
Vlaanderen. Wellicht een nieuwe Michael Boogerd, schoot het 
door me heen. Die komt ook uit Den Haag. Nederland kan best 
nog wat jonge wielertalenten voor de klassiekers gebruiken. 
Ide haalde het niet in Limburg. Hij arriveerde uiteindelijk in 
de tweede groep ver achter winnaar Wout van Aert. Tja, veel 
mensen vinden wielrennen op TV de beste remedie tegen 
slapeloosheid, maar ik ben er zot op. Het blijft echter wel 
een raadsel waarom ik meer geniet van een Hollander dan 
een streekgenoot van net over de grens. Die nationalistische 
gevoelens zijn eigenlijk ook niet goed te praten. Daar komen 
oorlogen van, het leidt tot discriminatie, vernietiging, 
vreemdelingenhaat. Ik weet het. Ik ben niet gek. Toch blaas ik 
het liefste van allemaal het Wilhelmus tijdens de aubade op het 
marktje van ons Ginneken.

Tie Schellekens

Beste Leonie en leden van Concordia,

ik had al eerder willen mailen, maar door drukte op het werk 
kwam dit er niet van.

Graag wil ik jullie nog van harte bedanken voor de prachtige 
kaart en attentie, die we met Pasen mochten ontvangen. Echt 
een verrassing! Het allermooiste was toch wel, dat de voorzitter 
in hoogsteigen persoon dit kwam bezorgen. Ongelooflijk attent!

Van harte hopen wij, dat Concordia dit jaar de muzikale klanken 
nog kan laten horen. 
Concordia.....een FANTASTISCHE groep muzikanten met een 
zeer betrokken bestuur met het hart op de juiste plaats.

Warme groet,
Johan en Wilhelmien Franken (ouders van Tjerk)

Brievenbus

Daags voor Pasen hoorde ik plotseling onze brievenbus 
klepperen. 
Nieuwsgierig als ik ben ging ik op een draf de gang in en zag 
daar tot mijn verbazing een Paas attentie en een enveloppe 
liggen.
Meteen naar binnen en kijken wie ons zo verwend heeft.
Blijkt dat deze mooie Paaskaart van onze Harmonie Concordia 
afkomstig is, voor alle leden van de Club van 100 !!
Wat een leuk initiatief, heel erg bedankt hiervoor, voel me als 
lid van de Club van 100 erg gewaardeerd en ik kan iedereen 
aanraden om ook lekker bij deze club te komen. Iedere paar 
weken een hele leuke gezellige nieuwsbrief in je mail houd je 
erg betrokken.
Ik kijk erg uit naar jullie eerste optreden, gezellig. Ik ben er 
klaar voor.

Lieve groet,
Annelore de Clercq

Aanmelden voor de Club van 100? 
van harte welkom via: 
secretariaat@concordiaginneken.nl


