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Nog niet zo heel lang geleden liep de schrijver van dit 
stuk in zijn korte broek in de tuin. In navolging van veel 
buurtbewoners, was het idee opgekomen om zijn ‘onder-

danen’ aan het warme zonlicht bloot te stellen, teneinde een 
kleurtje hierop te verkrijgen.
Vandaag, daarentegen, is het donker en miezerig. Google leert 
dat we in april 3,2 graden achter zijn gebleven op de gemiddel-
de maandtemperatuur en in mei tot nu toe al 2,3 graden. Maar 
de vooruitzichten zijn gelukkig weer een stuk beter.
Afgelopen weekend was heel Breda in de ban van NAC. 
Ondanks een niet zo’n heel sterk seizoen stond de ploeg toch 
op de rand van de Eredivisie. De vele duizenden hondstrouwe 
NAC-supporters verdienen het dat hun club op het allerhoogste 
niveau speelt. Maar helaas, het mocht niet zo zijn. Volgend 
seizoen beter, zullen we maar denken.
Over wat er zich na die wedstrijd heeft afgespeeld, zullen we 
het maar niet meer hebben.
Ongelooflijk gewoon, dat zoiets gebeurt!
Naar aanleiding van een artikel in de vorige Concordiaan over 
de nestkastjes, die door de harmonie aan haar leden zijn ge-
schonken, kwam slechts één reactie binnen. Gevraagd werd of 
er melding gemaakt kon worden van bewoonde Concordia-nest-
kastjes. In Nieuw Wolfslaar hebben pimpelmezen er een huis 
bijgekregen. Prima natuurlijk in de strijd tegen de eikenpro-
cessierups, maar stiekem was er toch de hoop dat er meer 
mezen ‘Harmonie Concordia’ op hun voordeur zouden hebben 
staan. Volgend jaar beter; is leuk en nuttig toch?
De komende weken staan in het teken van versoepelingen. 
De aantallen besmettingen en patiënten in de ziekenhuizen 
lopen drastisch terug. Er ontstaat meer ruimte om leuke 
dingen te gaan doen en langzaam weer terug te keren naar 
‘normaal’; wat dit ook in de toekomst moge zijn. Fijn ook voor 
veel mensen, die op de wachtlijst staan voor een operatie of 
andere medische ingreep en die nu weer uitzicht krijgen, dat 
die ingreep daadwerkelijk binnen niet al te lange tijd plaats kan 
gaan vinden. Voor hen is het helaas een kwestie geworden van 
‘beter laat dan nooit’.
Wellicht komt het moment ook in zicht dat de muzikanten van 
Concordia weer eens echt muziek voor het publiek kunnen 
maken. Iets om naar uit te kijken.

De sprekert

Het kan altijd beter

Claudia

Beste Concordianen,
Erg blij ben ik met de 
portefeuille Muziekzaken in het bestuur 

van onze mooie vereniging! Graag stel ik mij nog kort aan 
jullie voor. Voornamelijk met het doel je een handreiking 
te doen om in gesprek te gaan over allerlei wensen en 
creatieve ideeën, om zodra dat weer kan, de muziekbelev-
ing binnen Concordia te laten bruisen!
Vanaf mijn tiende speelde ik fluit bij FCO, de harmonie 
van Bosschenhoofd, onder de bezielende leiding van 
dirigent Wim Lazeroms (wel bekend van de vele mars-
en die we van zijn hand in ons marsboekje hebben). In 
Hoeven (mijn geboortedorp) waren fluiten destijds nog 
niet welkom……daar hebben ze een fanfare. Toen ik op 
18 jarige leeftijd voor mijn rechtenstudie vertrok naar 
Nijmegen, verdween de fluit uit beeld. Pas op mijn 37e, na 
omzwervingen in Münster (D) en Den Bosch, pakte ik 

Waarde leden van Concordia, in maart 2021 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 komen Claudia Mies en Cees de Cort aan het 
woord. Beide bestuursleden voelen zich als vissen in het
water.
In de volgende nieuwsbrief komen aan het woord de 
bestuursleden Marieke Augustijn en Lukas Ruijs.
De slogan van het nieuwe bestuur is: “we hebben er zin in, we 
gaan er tegen aan“

De voorzitter

Cees de Cort

Mijn naam is Cees de Cort 
(met 2 C’s), 68 jaar oud en 
samenwonend met Millie. We hebben een dochter 

Marcha. Ik woon in Breda waar ik ook geboren ben.
Vanaf mijn 6de tot mijn 15de jaar volgde ik pianoles bij 
juffrouw Hertoghs aan de Bredase Muziekschool.
Het volgen van pianolessen was niet direct mijn eerste 
keuze, maar pa vond dat zijn kinderen een goede 

de muziek weer op. Ik kwam samen met mijn man Stefan 
(met wie ik nu alweer 31 jaar samen ben) in Breda 
wonen. Inmiddels had ik een eigen bureau voor training, 
coaching en dagvoorzitterschap opgericht: Mies & Part-
ners. Op 5 juni a.s. word ik 49 jaar…..
Nieuwsgierig naar een nieuwe harmonie bezocht ik in 
2010 een repetitie van Concordia. De hartelijkheid in de 
pauze en de harmonieuze klanken van een medley van 
Morricone haalde me meteen over om weer te gaan spe-
len. En nog steeds heb ik het ontzettend naar mijn zin! 
Ik waardeer de saamhorigheid, de betrokkenheid naar 
elkaar en het muzikaal werken naar een mooie uitvoer-
ing. Ik geniet ook heel erg van de vele ‘karakters’ die we 
in huis hebben. Ieder met een eigen talent.
Van 2010 tot 2018 heb ik deel uitgemaakt van de muz-
iekcommissie, waarvan geruime tijd ook als voorzitter. 
Vanuit mijn post binnen het bestuur vind ik het erg belan-
grijk dat iedere muzikant zich thuis voelt in het orkest 
(opstap, opleiding en groot). De overgang van opleiding 
naar groot is een belangrijke stap en verdient aandacht, 
zodat (nieuwe) muzikanten zich meteen thuis en ook 
voorbereid voelen. De samenwerking met de muziekcom-
missie en met de dirigent zijn de krenten uit de pap.
Iedere muzikant heeft een eigen niveau en een eigen am-
bitie. Dat is helemaal prima en is een belangrijk kenmerk 
van onze vereniging! Het gaat om de muzikale ervaring 
die we samen beleven onder leiding van de dirigent. 
Daarbij vind ik het erg leuk om mogelijkheden te bieden 
aan muzikanten en secties die eens iets extra’s willen 
doen. Het spelen van een solo, een muziekstuk waarin 
een sectie kan shinen, het inbrengen van favoriete muz-
iekstukken, een voorspeelavond om elkaar te inspireren. 
Welk idee heb jij nog, dat je graag wilt inbrengen? Ik hoor 
het graag van je!
Hartelijke groet,
Claudia

muzikale basis moesten krijgen. En je deed vroeger wat 
je pa zei, niet? Zijn hobby was zanger/entertainer in Ti-
roler muziek en hij trad regelmatig op. Ik was ook lid van 
het kerkkoor en ben een aantal jaren lid geweest van het 
toenmalige jongenskoor ‘de Oosterhoutse Nachtegalen’. 

Op mijn 14e ben ik gaan spelen op een oude gitaar van 
mijn vader en vanaf mijn 24e jaar heb ik 
verschillende blaasinstrumenten gespeeld in o.a. een 
blaaskapel en heb hiervoor muzieklessen op de Nieuwe 
Veste gevolgd. In 1994 ben lid geworden van Harmonie 
Concordia en speel de afgelopen 26 jaar (bas)trombone, 
een van de meest prachtige instrumenten. Ik ben zo’n 18 
jaar instrumentenbeheerder en houd het fotoarchief van 
Concordia bij. Hiernaast verzorg ik de facebookpagina, 
heb regelmatig in voorbereidende commissies gezeten en 
schrijf artikelen in de Concordiaan.  

Dit jaar ben ik door Frans benaderd deel uit te gaan 
maken van het nieuwe bestuur. Dat werd het aandachts-
gebied in-en externe communicatie. Samen met kundige 
collega-Concordialeden uit de commissies hoop ik daar 
iets moois van te kunnen maken waar iedereen in- en 
buiten Concordia wat aan heeft. 
Maar ook met mijn collega-bestuursleden heb ik er veel 
zin in om samen nieuwe initiatieven te ontplooien, deze 
uit te voeren en te coördineren. 
Mocht je ideeën of vragen hebben op het gebied van com-
municatie, laat mij dat dan weten of neem contact met 
me op. Mobiel: 06-28161694. E-mail cdecort@ziggo.nl 

Cees mei 2021

De wonderlijke wereld van de 
dieren
In onze hedendaagse beeldschermmaatschappij zijn er 
naast allerlei flitsende zenders ook enkele chanels zoals 
BBC World en National Geographic die de natuur op een 
unieke manier bij ons in de huiskamer brengen.
Daarom zet ik mij dan ook met veel interesse recht in 
mijn stoel en geniet ik met volle teugen van de prachtige 
beelden van de vele facetten van de natuur.

Soms heeft men geluk en kan men genieten van de 
natuur vlak voorde deur. 
Dit laatste is mij overkomen in de afgelopen periode.
Op een morgen kom ik beneden en draai ik, zoals ge-
bruikelijk de luxaflex open zodat ik zicht heb op de 
patiotuin.
Als ik dat ook die morgen, doe sta ik verstomd te kijken 
naar een moedereend met een aantal jonge eendjes, die 
wat bezorgd rond waggelen over het terras van mijn  
binnentuin.

Toen flitste door mijn hoofd dat enkele weken daarvoor 
mijn kleinkinderen ons hadden verteld dat er een eend in 
de tuin zat, en dat enkele dagen later mijn lief Monique 
lichtjes was gebeten door een eend.
Hier voor mij stond de hoofdfiguur van dit alles, namelijk 
een moedereend met 10 jonkies. Het hele gezelschap kon 
geen kant op omdat mijn tuin een patio is met een muur 
van 3 meter hoog. Het blijft een raadsel hoe moedereend 
daar verzeild geraakt is. 
Na wat beraadslagingen ook met dierenbescherming en 
bevriende natuurliefhebbers was de oplossing om via de 
schuur, de enige weg naar de vrije natuur, te proberen 
moedereend met haar kroost te verlossen uit hun (en 
onze) benarde situatie. 
Met extra manschappen, gewapend met grasharken en 
zachte dwang is moedereend voorop met haar jong via de 
schuur de vrije ruimte in gedirigeerd.

Aldaar mocht de eendenfamilie even genieten van het 
groene gazon om vervolgens de weg te vervolgen in 
richting de rivier de Mark, gelegen op enkele honderden 
meters, en tussendoor nog een trap naar beneden van 13 
treden.
Onderweg mochten wij nog een jong eendje redden dat in 
een straatkolk was verdwenen. Maar eind goed al goed, 
tenslotte sprong het hele gezin van de ”hoge duikplank” 

van 2,5 m hoog in het heerlijke frisse water van de Mark.  
Nu was iedereen in zijn element: moedereend met haar 
kroost in het water en wij op het droge, allen genietend 
van de natuur.

Frans

Ook zo genoten van het Songfestival? Ik wel. In wezen ben 
ik allergisch voor dit spektakel. Het is de enige avond van 
het jaar dat ik niet in mijn huiskamer mag komen. Mijn 

zoontjes en hun moeder zitten dan met scoreborden op de 
schoot geobsedeerd te kijken naar al dat 

onbenulligs en gunnen mij niet daar 
af en toe wat van te vinden. Dit 

jaar hadden ze er geen last van, 
want ik zat in Ahoy. Had wat 
hand- en spandiensten ver-
richt voor de organisatie. O.a. 
een filmpje van een contain-
erterminal als postcard voor 
de Georgische deelnemer. Die 
artiest zong nog valser dan 
mijn eenmalige optreden ooit 

in Ahoy met de Bendebekende 
tijdens de pauze van de mini-

voetbalshow. Ik neem het hem 
niet kwalijk. Het is niet niks om 

daar te staan voor een volle tribune.

Tie Schellekens

De columnist Tie Schellekens
Songfestival

Van: FamEvers 
Verzonden: maandag 17 mei 2021 18:01
Aan: secretariaat@concordiaginneken.nl
Onderwerp: Pimpelmees inwoning
 

Gehoor gevend aan een eerdere oproep in de Concor-
diaan om even te laten weten of dat het Concordia 
nestkastje bewoners heeft gekregen hierbij wat 

wazige fotos. Als je namelijk te dicht bij het kastje gaat 

Brievenbus

staan stoppen de ouders ogenblikkelijk het fourageren 
van hun jongen.
Maar toch ..… een klinkend bewijs dat ook in Nieuw 
Wolfslaar Bavel de pimpelmezen er een huis bij hebben 
gekregen.

Kees Evers 

 
Van: Anneke Welschen van Alphen  
Verzonden: maandag 26 april 2021 23:55
Aan: secretariaat@concordiaginneken.nl
Onderwerp: Bedankt!

Beste mensen,
Net voordat ik naar mijn huisje in Zoutelande ver-
trok, vlak voor Pasen,

haalde ik nog even de brievenbus leeg.
Wat een heerlijke verrassing van Concordia vonden we bij 
de andere post!
We hebben er van genoten! Ik ben inmiddels terug in 
Breda, maar wil jullie dat alsnog even laten weten.
Geweldig, dat jullie zo actief blijven in deze rare en moe-
ilijke coronatijd.
Succes met jullie mooie club.
Met vriendelijke groet

Anneke Welschen van Alphen, donateur.

Van: Wilhelmien Franken-Renard  
Verzonden: maandag 10 mei 2021 11:30
Aan: secretariaat@concordiaginneken.nl
Onderwerp: Re: Koningsdag 2021
 

Beste kanjers van Concordia,
dinsdag 27 april 2021....een heel andere Koningsdag 
dan gewoonlijk.... maar wat een fantastisch idee 

vanuit jullie....een take away happening bij zaal Vianden.
De muziek, gezelligheid, warmte, vriendschap kwamen 
ons reeds tegemoet toen we het parkeerterrein opreden.
Ondanks alle maatregelen rondom corona mochten wij 
tóch een vreugdevol Koningsdaggevoel beleven dankzij 
jullie.

Onder het genot van 
jullie overheerlijke 
oranje tompoezen 
hebben we bij de koffie 
schitterende herin-
neringen aan eerdere 
Koningsdagen met 

Concordia opgehaald.
Dank je wel, dat jullie ook van deze dag weer een feestje 
hebben gemaakt. Een feestje waarbij de verbondenheid 
door/met Concordia intens voelbaar was.

Warme groet,
Johan, Wilhelmien (ouders van Tjerk)
Ferry* Franken


