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De stilte is doorbroken!
 
In de dagen voorafgaande aan zondag de 11 juli 2021 
voelde men de spanning oplopen.
Zou het eerste concert na een “stilte” periode van een 
jaar, vijf maanden en 23 dagen doorgang kunnen vinden?
Wij van harmonie Concordia waren afhankelijk van meer-
dere officiële instanties, namelijk den Haag,  gemeente 
Breda en Zaal Vianden.
Indien een van deze schakels roet in het eten zou gooien, 
betekende het een reuze teleurstelling voor de muzikant-
en en dirigent van Concordia.
 
Onder toezicht van het Corona team waren in de weken 
daar voor met veel enthousiasme de repetities weer 
opgestart en Martijn had zijn orkest scherp gekregen om 
een mooie presentatie als eerste concert ten gehore te 
brengen.

 
Iedereen blij! Op zondag 11 juli stond het sein op groen 
en onder een flauw zonnetje trokken allen op naar zaal 
Vianden, de muzikanten, de dirigent, de ceremonie-
meester, de genodigden en belangstellenden.
Eindelijk weer een optreden, samen muziek maken en 
genieten van de klanken die over het Ginneken worden 
uitgestrooid.
 

Het was een uitermate geslaagd optreden van Concordia 
en velen waren aangenaam verrast over de kwaliteit die 
ten gehore werd gebracht.
Een compliment aan alle deelnemers en de dirigent.

 
Ook een compliment aan de vele aanwezige gasten, een 
vol terras met o.a. niet spelende muzikanten, de leden 
van de club van 100 en liefhebbers van muziek.

De lange stilte is doorbroken, beperkingen opgeheven en 
blijven we alert om samen in de komende tijd onze liefde 
voor muziek te kunnen blijven beoefenen. Veel succes.

De voorzitter

Marieke Augustijn

Even voorstellen… mijn naam is Marieke Augustijn, 
sinds maart bestuurslid met extra aandacht voor de 
jeugd en met name het opleidings- en opstartorkest. 

Sinds 2015 ben ik lid van Harmonie Concordia. Ik ben ge-
boren en getogen in de buurt van Tilburg en woon vanaf 
2000 samen met mijn man Paul (ook Tilburgse wortels) 
in Breda. Al werd er bij ons thuis vroeger veel muziek ge-
maakt, de blaasmuziekwereld was mij totaal onbekend. Ik 
speelde zelf piano, tot ik in Breda bij carnavalsvereniging 
Boerensociëteit Ginneken belandde, waar ze een trom-
bonist zochten voor hun blaaskapel. Het instrument had 
al gauw mijn hart veroverd en ik nam les bij de Nieuwe 
Veste.
In 2015 zochten we voor onze oudste kinderen (Willem, 
trompet en Pien, dwarsfluit) een orkest. We kwamen uit 
bij Harmonie Concordia, omdat Vianden dicht in de buurt 
wasvoor ons (wij wonen zelf in de Zandberg). 
Aanvankelijk kwam ik alleen mijn kinderen brengen en 
halen. Al snel bedacht ik me dat het veel leuker was om 
zelf ook mee te doen. Ik ben begonnen in het Opleiding-
sorkest. Heel bijzonder om samen met je kinderen in één 
orkest te mogen spelen. Inmiddels spelen we alle drie in 
het Groot Orkest. Onze jongste zoon Joep speelt gitaar, 
dus die zal helaas niet volgen. Mijn man Paul maakt zelf 
geen muziek, maar is onze trouwste fan. 
Ik ben sinds 2016 lid van de muziekcommissie en be-
trokken bij de organisatie van het Nieuwjaars- en zomer-
concert. Ik heb er heel veel zin in om in het bestuur een 
steentje bij te dragen aan onze mooie vereniging!

Nieuwe Veste diploma’s
Er zijn 2 leden die hun diploma hebben gehaald bij 
de Nieuwe Veste: 

Bart van Baarle (Trombone C) en Teun Suurmeijer 
(dwarsfluit A). 
Normaal vindt een feestelijke uitreiking op de muziek-
school plaats, dit jaar niet vanwege corona. 
Namens Concordia heeft bestuurslid Marijke Augustijn 
aan het begin van de repetitie op donderdagavond beide 
personen gefeliciteerd en een attentie overhandigd.

Weekblad “Nieuw Ginneken” stopt.
voor vele trouwe lezers en lezeressen was het weekblad 
Nieuw Ginneken een aangenaam verpozen met allerlei 

kleurrijke rubrieken.
Ook werd de cultuur en in het bijzonder de muzikale 
activiteiten van de diverse harmonieën in de regio kwali-
tatief en ruimschoots beschreven. 
Het was een perfecte PR voor onze harmonie Concordia, 
Onze dank aan de uitgeverij Em.de Jong.

Agenda 2021- 2022
Bestuur en betrokken commissies zijn nog wel in overleg 
over de jaarplanning en over het nieuwe repertoire. 
Hieronder alvast een paar belangrijke data voor jullie 
agenda (voor opleidings- én groot orkest):

 13 november 2021 Najaarsconcert
 Avondconcert met gezellige nazit in
 Ontmoetingscentrum De Vlieren, Mons. Nolensplein
 Heuvelkwartier, voorheen: De voormalige kerk van  
 Grandpré Molière in de Heuvel.

 
 
 
 
 

 15 januari 2022 generale repetitie Nieuwjaarscon 
 cert (voor 14.30 uur) in de Protestantse kerk aan  
 de Duivelsbruglaan.

 16 januari 2022 Nieuwjaarsconcert 
 (na 12 uur) in de Protestantse kerk aan de Duivel 
 bruglaan.

 9 september start repetities
 Meer informatie volgt z.s.m.
   
Voor nu wensen wij jullie een hele fijne vakantie en 
hopelijk zien we elkaar in goede gezondheid weer op 
donderdag 9 september.

Jubilarissen 

Op zondag 11 juli zijn aansluitend aan het concert 
diverse leden/muzikanten van de harmonie gehuld-
igd voor het feit dat zij vele jaren trouw zijn aan 

Concordia.
Han Verdeijen 40 jaar, Hans van Zijp 40 jaar en
Saskia de Smit 25 jaar. Er zijn lovende woorden gespro-
ken en voor elke persoon werden de memorabele feiten 
en activiteiten onderstreept.
Aansluitend werd een uniek muzikaal stuk opgevoerd 
door de medemuzikanten. 

Gehoorbescherming voor 
muzikanten

Gehoorschade is een groot probleem bij muzikanten, 
niet alleen bij professionals, maar ook bij amateurs. 
Misschien is het bij amateur muziekverenigingen 

zelfs nog wel een groter probleem. Want inmiddels hebben 
veertien professionele symfonieorkesten en de overheid 
een arboconvenant gesloten, waardoor de werkgever ver-
plicht is om voorzieningen te treffen als geluidsdemping, 
een optimale orkestopstelling en individuele gehoorbes-
cherming. Die afspraken zijn er voor amateurorkesten 
niet. En dat terwijl een fanatieke amateurmuzikant zijn 
of haar gehoor ook heel wat uren blootstelt aan een flinke 
hoeveelheid decibellen. Wat je als bestuurder wel kunt 
doen, is je leden bewust maken van het probleem en ze 
wijzen op maatregelen die ze zelf kunnen treffen. Wat 
zeker ook helpt is dat de dirigent aandacht heeft voor het 
volume dat sommige individuele muzikanten produceren. 
Als die ene muzikant (die we allemaal wel kennen) nou 
eens niet regelmatig flink uithaalt, komt dat de balans 
ook nog eens ten goede.
Als je problemen hebt met je gehoor, betekent het je je 
hobby niet meer goed kunt uitvoeren. Want als je niet 
meer hoort of je zuiver speelt, is dat vervelend voor 
jezelf, maar ook voor je collega-muzikanten. Naast 
doofheid zijn tinnitus en hyperacusis gehoorproblemen 
waarmee je als muzikant geconfronteerd kunt worden. 
Op de website Oorcheck kun je zelf ervaren hoe het klinkt 
als je gehoorschade hebt opgelopen. Je kunt hier ook zelf 
je gehoor testen. Lawaai is een grote veroorzaker van 
gehoorschade. De piep die je na een avond uit in je oren 
hoort is een ernstige waarschuwing!

Voorkom gehoorschade
Er is niet één duidelijke oplossing of maatregel die het 
ontstaan van gehoorschade kan beperken of voorkomen. 
Het toepassen van verschillende maatregelen tegelijker-
tijd geeft het meeste effect.

Repetitieruimte
Een repetitieruimte moet aan allerlei eisen voldoen als 
het gaat om geluidsoverlast voor omwonenden. Daar-
naast vinden we de akoestiek in de ruimte zelf belangrijk, 
is er niet teveel galm of klinkt het geluid niet te droog. 
Maar wordt er ook nagedacht over de invloed van het 
geluid op oren van de muzikanten?

Decibelmeting in het orkest
Een dagelijkse blootstelling tot 80 dB is acceptabel en tot 
aan die grens hoeven geen maatregelen worden genomen.
Geluidsbelasting in dB bij het lesgeven, naar conferentie 
“Muziek gezond en wel”.

Instrument                                          Geluidsbelasting 
in dB
Dwarsfluit, piccolo                                 90
Klarinet                                                  90
Koperblaasinstrumenten                       95
Saxofoon                                               95
Hobo, fagot                                            86
Slagwerk, trommel                                 95

 
Gehoorbescherming
Wat je als individuele muzikant kunt doen om ge-
hoorschade te voorkomen, is het dragen van gehoorbes-
cherming. Voor muzikanten zijn er speciale oordoppen, 
die alleen schadelijk geluid filteren. De prijs varieert van 
een paar euro voor standaard oordoppen tot een paar 
honderd euro voor op maat gemaakte oordoppen. Als je 
met meerdere muzikanten tegelijk oordoppen aanschaft, 
kun je waarschijnlijk een lager tarief bedingen.

Je kunt allerlei redenen hebben om geen oordoppen te 
dragen, want het is ook even wennen. Met deze tips wen 
je er sneller aan en bescherm je je gehoor nog beter:
Draag overal waar lawaai is oordoppen, bijvoorbeeld ook 
in uitgaansgelegenheden
Draag je gehoorbescherming ook als je alleen oefent, je 
went zo aan het geluid
Doe oordoppen al ruim voordat je begint met oefenen of 
repeteren in.

Cees de Cort, instrumentbeheerder Concordia

Anton Thielen
Anton is inmiddels geopereerd, maar moet alles nog wel 
heel voorzichtig doen. Ze hebben een goedaardig gezwel 
in zijn rug leeg gelepeld. 
Nu is het een beetje wandelen voorzichtig zitten, af en 
toe gaan liggen.
Als hij weer kan spelen komt hij natuurlijk weer gezellig 
meespelen.
Maar hij zag er goed uit
 
Groetjes Mary, lief en leed

Henk Veltman
Op dit moment gaat het redelijk goed met Henk. Hij heeft 
met fietsen, lopen en biljarten weinig last.
Afgelopen week is Henk in het Erasmus op controle 
geweest.
Ze gaan de tumor met medicijnen proberen te reduceren. 
Als dat lukt gaan ze over 9-12 maanden kijken of ze kun-
nen opereren, wat de slagingskans van de behandeling 
sterk vergroot.
Er is wel kans op bijwerkingen van de medicijnen.
Ook gaan ze binnenkort een scan maken om te kijken of 
er uitzaaiingen zijn.  
Een spannende tijd dus, maar al met al gematigd tot 
redelijk positief bericht gezien de situatie.
 
Met vriendelijke groet,
 
Ria Pluk, secretaris
Harmonie Concordia Ginneken
secretariaat@concordiaginneken.nl

Lieve Concordianen,
 
Ik heb de harmonie opgezegd.
 
Op woensdag zit ik bij het ONVP  ( senioren orkest van de 
nieuwe Veste) en dat bevalt me heel goed.
Op dit moment kan ik niet nieuwe muziek voor twee 
orkesten bijbenen.
Daarbij word ik binnenkort aan staar geopereerd , niks 
bijzonders,  mag dan ook aantal weken niet blazen .
Graag kom ik luisteren naar de concerten en met de 
mensen waar ik nu contact mee heb zal ik altijd contact 
blijven houden .
 
Ik wens jullie allemaal veel geluk , liefde en een muzikaal 
leven.
Hou de fijne , unieke sfeer in de harmonie,
 
Liefs,
Anneke
3de klarinet.

Aan alles komt een eind, behalve aan een worst, 
zeggen ze in Duitsland. Of zoiets. Deze rusteloze 
geest verlaat als muzikant de harmonie. Dit warm 

bad. Mijn boek moet af. En dit en zus en zo. En dat wil 
ik eigenlijk niet meer. Dat moeten. Al die hobby’s. Ik had 
geen tijd meer om te werken. Dankzij corona kwam ik 
eindelijk een beetje in harmonie met mezelf. En dat wil ik 
graag zo houden. Maar ik heb wel genoten bij Concordia. 
Sousa was top en de tournee langs zeven dorpen op één 
dag een belevenis. De harmonie en ik. Ons samenzijn 
is niet onopgemerkt gebleven. En ik vond het prachtig. 
Naast een muzikant als Loek mogen spelen, uitrukken, 
marsjes toeteren. NIMROD blazen, de dodenherdenking. 
Heerlijk om te doen. En we hebben veel gelachen. Niet om 
de laatste plaats dankzij Martijn. Zijn laatste hartonderd-
eriem voor ons laatste optreden zal ik niet snel vergeten. 
‘Een concert geven is net pannenkoeken bakken. Je moet 
zorgen dat je je beslag goed hebt voorbereid, anders mis-
lukt de eerste pannenkoek altijd.’ Naast de liefde zijn er 
in het leven maar twee dingen die ons van andere wezens 
onderscheiden: humor en muziek.

Tie Schellekens

De columnist Tie Schellekens
Worst


