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De donkere dagen komen er weer 
aan

Het gaat ineens hard met de natuur. Bij het uitlaten 
van mijn hond loop ik al tussen afgevallen blad en 
grote hoeveelheden eikels. Ook wordt het -zomaar 

ineens?- al snel donker. Tijd om de verwarming zo lang-
zamerhand maar weer eens aan te slingeren.
Met het schrijven van dit stukje was ik al eerder begon-
nen, maar ik besloot even te wachten tot na Prinsjesdag. 
Mogelijk zouden zich daar nog interessante ontwikke-
lingen voor doen, die ‘extra licht’ aan het najaar zouden 
kunnen geven. Helaas, de voordrager van de troonrede 
las dit verhaal op een monotone, slaapwekkende wijze 
voor. Logisch eigenlijk, want het was echt een heel saai 
verhaal met weinig concreets, laat staan positiefs. Nou 
was de inhoud al wel grotendeels bekend; want weer uit-
gelekt. Dat is ook een modeverschijnsel aan het worden; 
tegenwoordig lekt alles uit. De politiek is vergeven van 
het uitlekken en het schijnt niet mee te vallen de daders 
te achterhalen. Politici en ambtenaren maken er een 
sport van; en tegelijkertijd wordt massaal verkondigd 
dat vertrouwen de basis moet zijn voor het regeren van 
ons land. Het kan 
allemaal nog wel 
even duren dus 
voor we een nieuwe 
regering krijgen. En 
dan maar afwachten 
of het ‘een blijvertje’ 
wordt. We gaan het 
zien, het komt zoals 
het komt en als de 
hemel naar beneden 
komt hebben we 
allemaal een blauwe 
muts. Toch?
De muzikanten van
Concordia zijn 
langzaam aan uit hun corona-schulp gekropen en we zijn 
weer gezamenlijk aan het oefenen. Dat is toch wel een 
heel fijn (familie) gevoel, na zoveel maanden niet samen 
gespeeld te hebben. En is er een mooiere bezigheid voor 
de donkere avonden dan gezellig samen muziek te maken 
en het nuttige met het aangename te combineren? Laten 
we daar maar extra van genieten.
Toch lijkt het me verstandig om voor de zekerheid voor-
lopig maar voorzichtig te blijven.

De schrijvert

De start

Het nieuwe seizoen is op donderdag 9 september 
van start gegaan. Een bijzonder moment voor onze 
muzikanten. Niet enkel voor diegenen die in de co-

rona tijd kwamen repeteren, maar ook voor onze dirigent 
en diegenen die in coronatijd afwezig waren. Het was een 
weerzien van alle leden ook om als bijna volledig orkest 
te kunnen repeteren.

Jong en oud, allen weer samen muziseren onder de 
bezielende leiding van een stralende dirigent Martijn.

De sfeer zit er meteen goed in, een beetje onwennig maar 
met een enthousiasme, subliem!
Welkom aan Hanneke, Frankie, Anton en Mathijs.

Opgelet: donderdag 30 september
VERKOOP LOTEN!

Als bijzondere ervaring de terugkomst van het bijna 
voltallige team van het slagwerk, Frieda, Angelika en 
onze Jos. Binnenkort maakt Henk het team compleet.

Een hartelijk welkom ook aan Adrie in de sectie van de 
sousafoons.

Jaarplanning Harmonie Concordia 
Ginneken 2022

Harmonie Concordia Ginneken wil in 2022 de onder-
staande activiteiten uitvoeren met als doelstelling 
de uitvoering van de hamoniemuziek te bevorderen 

in de meest ruime zin door facilieiten te bieden aan haar 
muzikanten en daarnaast in het bijzonder de schooljeugd 
van de wijk Ginneken.
door openbare uitvoeringen wil zij de wijk Ginneken hier-
bij zoveel mogelijk betrekken.
Bovendien zal samenwerking gezocht worden met 
andere, culturele organisaties om hieraan gezamenlijke 
invulling te geven.
Onderstaande activiteiten vinden onder voorbehoud 
plaats.

Repetitie-avonden
 Ongeveer 40 repertitieavonden in Zaal Vianden.

Nieuwjaarsconcert 
 Tweede weekend van januari in de Ned. Hervormde  
 Kerk aan de Duivelsburglaan.

Oelemis 
 Zondag 13 februari in de Grote Kerk te Breda.

Koningsdag 
 27 april. Aubade Ginnekenmarkt en rondgang met  
 versierde fietsen en steppen door het Ginneken. 

Mei 
 Optreden verzorgingshuis in Breda.

Van de bestuurstafel

Wolfslaar Concert
 Mei. Concert op landgoed Wolflaar Breda.

Zomerconcert
 Juni of juli. Zaal Vianden te Ginneken.

Kulturele Amateur Manifestatie
 Chasse theater Breda. September/najaar.

Dorpenconcours
 Onderlinge-wedstrijd te Chaam. Eind oktober/begin  
 november.

Sinterklaasoptocht Ginneken
 Half november muzikale bijdrage.

Kerstmarkt Ginneken
 Optreden opstaporkest.

Oeps ....vergeten
Els Van der Vloet - eerste klarinet/concertmeester(es) 
- geslaagd met mooie punten

Net voor de vakantie werden enkele muzikanten die 
geslaagd waren voor hun examen even in de 
schijnwerpers gezet en mochten hiervoor een 

applaus ontvangen van de rest van de muzikanten en een 
leuke attentie van ons bestuur. Dit waren de muzikanten 
die les volgen aan De Nieuwe Veste in Breda.

Niet velen weten dat we ook (minstens) één buitenlandse 
muzikante in ons midden hebben. Eigenlijk niet in ons 
midden, maar op de voorste rij, recht voor de dirigent: 
Els Van der Vloet speelt al weer enkele jaren mee met 
harmonie Concordia, maar haar muzikale CV gaat veel 
langer mee en is heel uitgebreid. Ook zij heeft les gehad 
aan De Nieuwe Veste van Pieter Zwaans, maar de laatste 
jaren volgt zij les in Turnhout (België), haar geboorte- 
stad.

Haar examen was gepland in 2020, maar door Covid-19 
mocht dat niet doorgaan. Wel kocht ze toen voor haar 
verjaardag een spiksplinternieuwe klarinet. Net voor de 
vakantie van dit jaar mocht ze dan toch haar examen 
doen waarbij slechts één persoon mocht komen kijken en 
dat was ondergetekende.

Het hele jaar hadden we de stukken al gehoord, want Els 
zat niet stil tijdens de corona-tijd. Naast enkele studies 
voor het werk ging ze iedere avond naar onze muziek-
kamer om haar stukken te oefenen. Leen en ik kenden ze 
dus ook van buiten. 

Voor haar examen was Els best wel zenuwachtig, maar 

gelukkig was haar leerkracht ook degene die haar 
begeleidde op piano. Ze speelde de sterren van de hemel 
en na een week kreeg ze het verlossende woord: ze was 
geslaagd met alleen maar negens-en-een-half.

De proclamatie (Belgich voor ‘diploma-uitreiking’) moet 
nog volgen, maar de buit is binnen.

Naast haar studie voor klarinet speelde Els ook nog eens 
in het symfonisch orkest van de Stad Turnhout, waar ze 
natuurlijk ook de eerste klarinet-partij voor haar 
rekening neemt. Sinds begin dit schooljaar gaat Leen ook 
mee naar de muziekschool in Turnhout en volgt er fluit/
piccolo-les en speelt ook mee in het symfonisch orkest als 
eerste fluitiste.

Aan allebei een dikke proficiat (zoals ze dat op z’n Bels 
zeggen). 

Groetjes, F. Hoorn

Het verschil tussen een fanfare en 
een harmonie

Mensen vragen zich wel eens af wat nu eigenlijk 
het verschil is tussen een fanfare en een harmo-
nie, want “dat is toch allemaal hetzelfde”. Niets 

is echter minder waar, want er zijn wel degelijk grote 
verschillen.

Fanfare
Een fanfare is een orkest dat bestaat uit koperblazers, 
saxofoons en slagwerk. Fanfareorkesten zijn gekend 
omwille van het optrekken door de straten bij feestelijke 
gebeurtenissen. Tegenwoordig is dit echter een klein 
aspect van een fanfare, aangezien de meeste orkesten 
uitgegroeid zijn tot volwaardige ensembles en ook rege-
lmatig deelnemen aan orkestwedstrijden. Fanfares zijn 
typisch voor België en Nederland.

Bezetting
* Bugels
* Trompetten en cornetten
* Hoorns
* Trombones
* Baritons
* Eufonia of tuba’s
* Saxofoons (sopraan, alt, tenor, bariton)
* Slagwerk en percussie

Een bugel is een instrument dat lijkt op een trompet, 
maar het brengt een veel warmere, zachtere klank. Van 
al deze verschillende instrumenten zijn er normaal meer-
dere partijen aanwezig in een orkest (solo, 1, 2 of 3).

Harmonie
Een harmonie bestaat uit blaasinstrumenten (koperblaz-
ers, saxofoons, houtblazers) en slagwerkers. Een harmo-
nie is uitgebreider dan een fanfare, wegens de toevoeging 
van de houtblazers.

Bezetting
* Houtblaasintrumenten zoals piccolo, dwarsfluit, hobo’s,  
   klarinetten, fagot en contrafagot.
* Saxofoons (sopraan, alt, tenor, bariton)
* Koperblazers zoals in een fanfare, uitgezonderd de          
   bugel
* Slagwerk en percussie
* Niet-blaasinstrumenten zoals contrabas, harp, 
   keyboard of gitaar

De bezetting kan wel variëren door de grote verscheiden-
heid aan muziek die kan worden gebracht met een harmo-
nie. Ook hier uiteraard meerdere partijen aanwezig.

Brassband
Om het rijtje volledig af te maken, dienen we ook nog 
even stil te staan bij de brassband. De brassband heeft 
een kleinere bezetting (wel met meerdere partijen) en 
telt enkel koperblazers en percussie. De brassband vindt 
zijn oorsprong in het Verenigd Koninkrijk.

HaFaBra
De verzamelnaam voor een Harmonie, Fanfare en 
Brassband, is HaFaBra. Onder deze naam vind je dus 
alle instrumenten terug, behalve de strijkers, die in het 
symfonische orkest zijn terug te vinden.

Cees de Cort

Henk Veltman
Gisteren Henk Veltman telefonisch gesproken. Het gaat 
goed met Henk. Hij heeft medicijnen (chemo) maar 
ondervind daar weinig last van. Hij slaapt wel vaak maar 
fietst en biljart ook weer. Volgende week moet hij voor 
controle naar Rotterdam en over 3 maanden gaan ze de 
situatie weer opnieuw bekijken. Hij is voornemens bin-
nenkort de repetitie weer te bezoeken. Tot zover positief 
nieuws dus.

Groet Loek

Opgelet: donderdag 30 september
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Bij de Nieuwe Veste kun je in september terecht voor een 
opfriscursus!

NIEUW IN 2020-2021:
10 WEKELIJKSE LESSEN 

VAN 20 MINUTEN

10 lessen kennismaking met je instrument 
of coaching

Als je zeker wilt weten of het instrument dat je hebt 
gekozen ook echt bij je past.
Of, als je al een instrument bespeelt, 10 lessen met 
extra tips en tops.
 
Lesvorm: 20 minuten individueel 10 weken
Tien weken achter elkaar volg je een les van 20 mi-
nuten in het instrument van jouw keuze. Na deze tien 
lessen weet je of dit jouw instrument is. Of je bent weer 
helemaal bij en je kunt weer vooruit.
 
Je kunt je eventueel na deze lessen inschrijven voor 
een verder vervolg op jouw instrument of een ander 
instrument kiezen.

Prijs lesvorm 20 minuten, 10 weken (individueel)
De prijs van de 20 minuten muziekles, 10 weken achter 
elkaar, is €266 en omdat je lid bent van Harmonie Con-
cordia krijg je 25% korting en betaal je €199,50

Zie de website: www.nieuweveste.nl 

Beste Frans, bestuur en leden van de Harmonie Concordia 
Ginneken,

Veel dank jullie allen die er waren - met lieve woorden op 
een kaart, met bloemen, of persoonlijk aanwezig - toen we 
op 13 augustus tijdens een viering in de Laurentiuskerk 
in het Ginneken te Breda afscheid namen van Herman. 
Hij stierf op 5 augustus in aanwezigheid van Felix en mij, 
vanuit een diepe bewusteloosheid als gevolg van een blaas-
ontsteking. 
Afgelopen vrijdag hebben we het lichaam van Herman aan 
de aarde teruggegeven. Zijn geest heeft zich - zo stel ik 
mij dat voor - inmiddels in onze herinneringen genesteld, 
van waaruit hij zich af en toe meldt. Zijn ziel echter is, dat 
geloof ik, teruggekeerd naar waar hij vandaan kwam, naar 
de Schepper van alles wat wezenlijk is. 
Herman is zichtbaar vredig vertrokken - genade en tegelijk 
troost wanneer de dood het eindpunt is van een langdurig 
en pijnlijk afsterven van alle menselijke waardigheid. 
Nu is er vooral leegte - ruimte voor stilte en verdriet. Jullie 
reacties helpen mij zeer om een nieuw begin te vinden.

Laat Herman Hesse met zijn gedicht ‘Stufen’ - Stappen, tot 
ons spreken, Marieke heeft de woorden meesterlijk uit-
gesproken tijdens de viering. Aan het eind zegt hij:
…De roep van het leven zal nooit zwijgen. Vooruit dan, hart, 
neem afscheid en word gezond!

Het ga jullie goed!
Tot september.

Lieve groeten,

Angelika
Mede namens de families Timmermans en Emminger

De columnist Tie Schellekens
Koopje

Ooit interviewde ik Bram Eigeman over het onderhoud 
van mijn sousafoon. Het repareren van een sousafoon 
van messing is in wezen niet anders dan het repareren 

van een trompet, vertelde Bram me toen. 
“Vroeger had je van die moffen waar de vrouwtjes hun 
handen in stopten. En die moffen zitten ook op de instru-
menten. De moffen mogen niet lekken. Het instrument moet 
een gesloten circuit zijn. Een sousafoon zit vol moffen. Aan 
beide kanten is zo’n mof gesoldeerd. Daar komt vocht in. 
Veel vocht. Het trilt, het krijgt wel eens een oplazer en dan 
gaat die mof lekken. Een mof die kapot is, krijg je niet meer 
dicht gesoldeerd. Want er is vuil ingekomen. Dan moet die 
sousafoon uit elkaar. Die pijpenzooi moet los. Dat doe je met 
een brandertje. Gasvlam met een pitje. En dan ga ik die mof 
los solderen. Ga ik die stukken eruit halen en ga ik met een 
dremeltje, een soort koperborsteltje die mof schoonmaken. 
En als iets vastzit dan moet je het laten schrikken. Met een 
hamertje. Dan tik je het los.”
De moffen en de stutten – de steuntjes of stietsen – vindt 
Bram het meest kwetsbaar maar hij onderschat ook niet de 
bos pijpen en ventielen. “Dit gedeelte noemen ze de ma-
chine. Dat is de motor van de sousafoon. Op de ingang blaas 
je en uiteindelijk komt het er hier uit, bij het derde ventiel. 
En dan begint de grote weg naar de uitgang. Soms moet ik 
dus drie, vier solderingen losmaken om een pijp schoon te 
maken.” Bram vindt het belangrijk de ventielen niet alleen 
goed te voorzien van ventielolie maar vooral ook zorgvuldig 
om te gaan met de sperringen van de ventielen zelf. “Dat 
vinden muzikanten vaak overdreven want het stinkt, maar 
het is o zo belangrijk. Het zijn de poortjes in de ventielen. 
De ene is verbonden met de andere. Dat is heel dun en van 
koper. Dat moet je voorzichtig schoonmaken; de groene 
aanslag verwijderen met een borsteltje.” 
En dan moeten er natuurlijk niet te veel deuken in zitten, 
besluit Bram. “Ik heb bij jouw King de deuken er ooit aardig 
uit gehaald maar ze komen er steeds weer terug in. Ach, jij 
hebt plezier van dat ding.” Ik moet erg aan dit verhaaltje 
denken. Binnenkort moet Bram mijn besbas van de har-
monie taxeren. Ik wil hem overnemen. Ben er zuinig op 
geweest. Voor mijn doen. Alles van waarde is weerloos, zei 
Lucebert al. Moet een koopje zijn.

Tie Schellekens


