
Een speciaal jubileum 
We schrijven donderdag 1 mei 2020 en om uw geheugen 
op te frissen, in die tijd zitten we hier niet alleen in het 
Ginneken en niet alleen in geheel Nederland maar ook in 
een groot deel van West Europa in de eerste loc down.
Deze eerste loc down hakte erin, het gehele 
maatschappelijke leven lag plat en eenieder was onwennig 
van wat er gebeurde.
Men was dermate overrompeld, niet zo zeer door het 
besluit, maar zeker wel door het effect dat het besluit 
teweeg bracht. Een totaal nieuwe ervaring!
Iedereen bleef thuis, het werk beperkt, autowegen filevrij en 
s ’avonds kon men een kanon afschieten, iedereen zat thuis 
achter de gesloten deur.

In deze periode mei 2020 waren er geen protesten, 
opstandjes, tegenstanders.
Eenieder zocht naar alternatieven voor de regelmatige 
kontakten, die nu plotsklap waren afgesloten. 
En in het Ginneken was het niet anders, waar normaliter 
op en rondom de Ginnekenmarkt een gezellige drukte 
hangt, zag alles er stil en verlaten uit, terrassen leeg, cafés 
en restaurants gesloten. Waar anders in de avonduren de 
verlichting van de winkels en horeca het sfeertje bepalen, 
was het nu een trieste kille donkere boel.

En toch heerste er achter de  voordeuren voldoende 
bedrijvigheid. Want zo zijn wij mensen nu eenmaal, van de 
nood een deugd maken. 
Wij gingen alternatieven zoeken en ontdekken dat 
thuis ook een extra gezellig thuis kan zijn. Puzzles 
en gezelschapsspellen waren niet aan te slepen, 
thuisbezorginstanties draaien overuren en samen maken 
we er een gezellig huishouden van.
Bekomen van de eerste schrik ontstaat er ook een beetje 
heimwee naar de wekelijkse bezigheden buitenhuis. 
Het wekelijkse koffie of thee afspraakje of de wekelijke 
activiteit. Zo ook de gezellige repetitie van harmonie 
Concordia op donderdag avond in zaal Vianden bij Ruud en 
Kees worden node gemist.

Binnen het bestuur wordt nagedacht over alternatieven 
voor de hechte band  tussen de leden. Met welke signalen 
kunnen we aangeven, dat we aan elkaar denken. Ook bij 
zuster harmonieën leggen we ons oor te luister.
En zo zijn er door Concordia meerdere acties ondernomen 
om ons unieke familiegevoel nieuwe impulsen te geven.
Een wezenlijke bijdrage is de start van de Concordiaan, 
dat uitgegroeid is tot  een regelmatige impuls van onze 
saamhorigheid en verbondenheid.
Vandaag ligt voor u de vijfentwintigste editie, vijfentwintig 
nummers in een tijdsbestek van 20 maanden. 
Een moment om even bij stil te staan en terug te blikken om 
hoe het allemaal begonnen is.
Zeker ook om vast te stellen dat de Concordiaan in deze 
periode van twintig maanden mee gegroeid is en zich 
ontwikkeld heeft van eenling tot een medium dat gedragen 
wordt door een team van 5-6 redacteuren met meerdere 
terugkerende rubrieken.
Als bestuur zijn wij verheugd en een beetje trots met deze 
ontwikkeling  van de Concordiaan, waarin de stem en de 
gevoelens van de leden/muzikanten hoorbaar zijn.

Wij maken van de gelegenheid gebruik om het redactie team 
te bedanken, de mensen van het eerste uur Cees de Kort 
en Tie Schellekens de columnisten, Mary de Jongh van 
Lief&leed, de Schrijvert van de actualiteit en de nieuwe 
redacteur reeds enkele uitgaven actief Albert Norbart.  
Bijzondere dank aan Stef Steffens, grafisch ontwerper/
muzikant en de vader/bedenker van de Concordiaan.
Vele vele jaren is Stef belangeloos de creatieve 

adviseur en producent van de pr activiteiten voor de 
harmonie Concordia. Als het gaat om uitnodigingen, 
programmaboekjes van het nieuwjaarsconcert, posters op 
de muur bij zaal Vianden, kerstkaarten en 25 uitgaven van 
de Concordiaan.  
Stef, onze hartelijke dank voor jouw creativiteit, jouw 
geduld en grenzeloze inzet en energie.

Frans van Hoogenhuyze 

Bezint eer ge …

Op dit moment is het flink raak met de besmettingen. 
De Omikron-variant slaat flink om zich heen, maar 
een heel prettige bijkomstigheid is dat deze niet zo 

‘ziekmakend’ is. Je zou kunnen zeggen, een geluk bij een 
ongeluk.
Er zijn inmiddels gelukkig ook heel veel mensen 
‘geboosterd’, dus de directe bedreiging is een stuk minder 
geworden.
Erger is het momenteel gesteld met de economie. Er zijn 
veel zaken en organisaties die (nog) niet open zijn en die 
hun financiële reserves ondertussen flink zien slinken of 
deze zelfs niet meer hebben. Laten we hopen dat ze het 
gaan redden; een ondergang op deze manier gun je tenslotte 
niemand.
Andere bedrijven hebben momenteel een tekort aan 
personeel. Heel veel mensen zitten thuis in isolatie of 
quarantaine en kunnen dus niet werken. Daarnaast is 
er structureel al een probleem om aan goed personeel te 
komen. We hopen ook hier maar op betere tijden.
Wat me een beetje pijn deed, was dat ik las dat veel 
verenigingen leden verliezen, omdat deze een streep zetten 
onder hun verenigingsactiviteiten. Dat betreft zowel actieve 
leden, als vrijwilligers die ook erg belangrijk zijn voor het 
verenigingsleven.
Buiten het feit dat ik me helemaal in kan leven in hun 
gedachtewereld, zou ik toch een oproep willen doen aan de 
twijfelaars, om zo’n beslissing goed te overwegen.
Zet nog even door, bijt even op je tanden. Het duurt vast 
niet lang meer voordat we weer gezamenlijk kunnen 
oefenen en we weer veel plezier aan onze hobby kunnen 
gaan beleven. Immers, na regen komt zonneschijn. Dat is 
altijd al zo geweest en zal ook deze keer weer zeker het 
geval zijn.

De Schrijvert

Een nieuwe schrijver … een nieuwe rubriek
De muzikale loopbaan van …

Pasgeleden werd mij – Albert Norbart / hoornist – 
gevraagd of ik wilde meewerken om stukjes te schri-
jven voor de Concordiaan. Ik moest niet lang nadenken 

en had een idee voor een nieuwe rubriek. Ik ga alle muz-
ikanten interviewen (als ze dat tenminste willen) over hun 
muzikale loopbaan. 
Nadat ik dit al eens aangekondigd had in de Concordiaan 
kreeg ik meteen twee leuke reacties die ik beschouw als 
aanmelding. Marianne heb ik daarom al geïnterviewd, maar 
zij wilde graag dat iemand anders de spits zou afbijten. Ik 
heb toen Tie benaderd. Hij vond dat prima, maar er zat een 
addertje onder het gras: hij zou mij wel eens interviewen 
zodat ik het voorbeeld moest geven. Tja, daar sta je dan. 
Tie, toch hartstikke bedankt. 
Hierna volgt dus de muzikale loopbaan van een koperblazer.

Groeten, F Hoorn

Hier wordt de initiatiefnemer van intervieuws zelf 
geintervieuwd door Tie Schellekens

De fladderende contacten 
van Albert

Albert Vloet (56) uit Baarle Nassau speelt alweer zo’n 
zeven jaar bij Concordia. Onze hoornist Lisette kende 
hem van het Hoornensemble van de Nieuwe Veste en 

loodste hem bij ons binnen. Met in zijn kielzog echtgenoot 

In 1983 speelde Albert tijdens een solistenconcours begeleid door 
buurjongen Gerald Kusters

Els op eerste klarinet en dochter Leen op dwarsfluit en 
tegenwoordig ook piccolo. Zijn eerste optreden met ons 
speelde hij op het Dorpenconcours in Bavel. Dat hij die 
middag ook nog meespeelde bij de harmonie van Alphen en 
die van Chaam vonden we heel bijzonder, maar in wezen 
draait Albert daar zijn hand niet voor om. Hij houdt van wat 
hij noemt ‘fladderende contacten’. Naast zijn vaste orkesten 
Cecilia uit Chaam en Concordia is hij altijd wel betrokken 
bij een speciaal project van een ander muziekgezelschap. 
Of dat nu in Turnhout, Sint Lenaarts, Loenhout of hier in 
de buurt is, Albert blaast graag mee als sessiemuzikant. 
Een paar keer repeteren, een mooi optreden en hop naar de 
volgende klus. “Ik vind het leuk om bij een ander orkest te 
spelen. Iedere harmonie heeft zijn eigen ding. Zo kom je in 
aanraking met andere muziek.” Het kost Albert doorgaans 
niet al te veel moeite om de muziek zich eigen te maken. 
Hij blaast al zijn hele leven bij een harmonie. Na een paar 

jaar trompet stapte hij al snel over op de hoorn. Eerst de 
rechtshandige es-hoorn en daarna het linkshandige Franse 
exemplaar. Een hardnekkig verstuikte duim zorgde ervoor 
dat hij een paar jaar van zijn geloof afstapte en bariton 
speelde. Maar hij dankt nog steeds degene op zijn blote 
knieën die hem op een gegeven moment weer een hoorn in 
zijn handen stopte. Het instrument heeft hem sindsdien 
niet meer losgelaten. Hij geniet nog steeds van die toeter. 
“Vroeger moesten we vooral napikken. Maar de muziek 
is voor ons veel interessanter geworden.” De hoornist 
blaast vaak een partij die geheel afwijkt van de rest. Albert 
houdt van die aparte status. “De hoorn is het hart van 
de harmonie. Een hoornist moet eigenwijs zijn, want we 
kunnen bijna nooit op een ander leunen.” Hij vertelt dat hij 
zijn hoogtepunt op dit instrument beleefde in de Amsterdam 
ArenA toen hij samen met 599 andere koperblazers vier 
concerten van André Rieu mocht opluisteren. Maar ik 
vermoed dat de liefhebber Albert met minimaal hetzelfde 
gevoel terugkijkt op die keer dat iemand hem 

In 2006 blies hij ‘The Last Post’ tijdens de Baarlese Dodenherdenking

complimenteerde met zijn partij toen hij met een orkest 
´The Young Amadeus´ mocht blazen tijdens de begrafenis 
van een collega-hoornist. 

Tie

Eerlijkheidshalve moet ik er wel bij vermelden dat de 
fladderende contacten alleen maar van muzikale aard 
zijn, want dit jaar zijn Els Van der Vloet en ik al 25 jaar 
getrouwd.

Albert Norbart

Naar aanleiding van de brief van de Nieuwe Veste (zie 
binnengekomen post) hieronder een statement die 
voor alle verenigingen als basis dient.

Het hebben van een goed cultureel aanbod is een must 
voor alle gemeenten. Zeker in een ingewikkelde tijd waarin 
we nu leven. Cultuur is de smeerolie van de samenleving. 
Cultuur is bij het maken  van keuzes op zowel landelijk als 
op lokaal niveau vaak het kind van de rekening. Kijkend 
naar samenstelling van de (overheids)besturen is dat ook 
niet helemaal verwonderlijk. Verenigingen zijn van grote 
waarde voor onze samenleving. Niet alleen de kernactiviteit 
van een vereniging bepaalt die waarde maar ook het sociale 
aspect is een belangrijk element in deze waardebepaling. 
Het hebben van belangstelling voor elkaar, signaalfunctie 
m.b.t. veranderd gedrag, soms troost en ook vreugde, enz, 
enz. zijn belangrijke elementen in een goed functionerende 
vereniging. Des te beter verenigingen functioneren des 
temeer kleur in onze samenleving. Juist in deze moeilijke 
tijd zou je verwachten dat een overheid inzet op deze 
elementen. Mee gaat denken hoe zaken gestimuleerd 
kunnen worden. Mee gaat denken hoe verenigen kunnen 
overleven en weer gaan groeien.

Frans van Hoogenhuyze

Harmonie de Nassau                                                    
Breda, Datum 19 januari 2022
de Heer Teunis Minnen, voorzitter.                        

geachte Heer Minnen, beste Teunis, 

het is reeds enkele maanden terug, dat de stad Breda 
geconfronteerd is met het besluit van de harmonie Nassau 
om het boek te sluiten en daarmede het bestaan van een 
van de meest historische harmonieën uit de geschiedenis 
van de stad Breda. 
Naast de leden, muzikanten en belangstellenden van de 
harmonie Nassau is de schok en de droefenis ook voelbaar 
bij de zusterverenigingen in de regio.

Teunis, mede door onze persoonlijke band van jouzelf en 
Tjerk Franken met de harmonie Nassau en Concordia 
voelen we ons sterker betrokken met de ontstane situatie.
In het bestuur van Concordia heeft men besproken in 
welke vorm wij support kunnen geven aan jouw bestuur en 
mogelijk aan de leden van de Nassau.
Aansluitend hebben jij en ik samen hier ook overleg over 
gevoerd en besloten dat wij als harmonie Concordia een 
uitnodiging opstellen voor alle muzikanten van de harmonie 
Nassau.

Namens het bestuur en de leden van de harmonie Concordia 
nodigen wij de muzikanten van de Nassau uit om opnieuw 
een warme omgeving te vinden, waar samen muziek maken, 
gezelligheid en sociale contacten hoog in het vaandel staan. 
Het familie gevoel is een belangrijk goed, dat door alle leden 
en belangstellenden binnen harmonie Concordia wordt 
uitgedragen.

In de bijlage vindt men de interessante gegevens over 
harmonie Concordia en de voorstellen/speciale condities 
voor een kennismakingsjaar.
Teunis, wij vertrouwen erop dat we hiermede een 
basis gecreëerd hebben, waarop de Nassau muzikanten 
enthousiast worden en contact gaan opnemen met onze 
personen, die graag verdere toelichting kunnen geven op 
mogelijke vragen. 

Met muzikale groeten
Frans van Hoogenhuyze voorzitter 

Ter informatie voor onze leden

Muzikanten gezocht
het project “het mysterie van het geluid” vindt plaats op 
de Montessori- basisschool in Boeimeer, op maandag 21 
maart, van 9.00 uur tot ongeveer 13.00 uur. We geven twee 
voorstellingen van ieder een uur.
Het project is bedoeld voor het Opleidingsorkest en ook voor 
groot orkest!
Leerlingen kunnen hiervoor vrij vragen van school, met
een formulier dat door de Nieuwe veste is opgesteld in 
samenwerking met de basisscholen in Breda.
We vragen ook vanuit het Groot Orkest om deelname, omdat 
voor dit project een orkest van circa 20 muzikanten nodig 
is.
Behalve de ochtend 21 maart met de voorstellingen, 
wordt verwacht dat je drie keer mee repeteert met het 
Opleidingsorkest (donderdag 3, 10 en 17 maart, van 19.00 
tot 20.00 uur.
Er hebben zich al zeven leden zich gemeld. We hebben nog 
10 muzikanten nodig om een perfecte samenstelling te 
kunnen formeren.
 
Meld je aan bij Ria, Maartje of Marieke aub.

Hoe gezond te spelen met een 
blaasinstrument?
De columnist Cees de Cort

Algemene conditie

De ervaring heeft geleerd dat algemene conditie belangrijk 
is voor de handfunctie van blazers.Als de ademsteun veel 
kracht vergt, krijg je de neiging om te gaan compenseren. 
“Wringen” vanuit je schouders om de lucht uit je longen te 
“knijpen”. Met deze krampachtige beweging/houding vanuit 
de schouders ga je als vanzelf ook meer knijpen met je 
handen.

Houding van de vingers
Geregeld zie je blazers die niet erg letten op de houding van 
hun vingers. Het is gemakkelijk om bij het indrukken van 
kleppen je vingertoppen te overstrekken.  In eerste instan-
tie hoef je daar weinig van te merken. In de loop van de tijd 
kan dit zeker pijnklachten op gaan leveren in je vingerge-
wrichten.

Kleppen aanpassen
Waar nodig kun je kleppen (van bijvoorbeeld je saxofoon) 
aanpassen aan de lengte van je vingers, waardoor je niet 
geforceerd hoeft te bewegen om te spelen. Hiermee kun je 
kramp in je handpalm voorkomen. Dit is goed om te weten 
als je kleine handen hebt, maar ook fijn als je als gevolg van 
een ongeluk vingerletsel hebt opgelopen.

De duim
Je duim is belangrijk bij het dragen en positioneren van je 
blaasinstrument. Kijk hoe je dit zo kunt doen, dat je een 
goede duimhouding hebt en zo min mogelijk hoeft te tillen. 
Hiervoor zijn verschillende duimsteunen in de handel. Voor 
pijn in je duimmuis zijn goede gewrichtsondersteuningen 
mogelijk met bijvoorbeeld braces, spalkjes en silverringen 
(zilveren spalkjes in de vorm van een sierlijke ring of 
polsspalk die worden ingezet bij chronische aandoeningen 
of beperkingen van je vingers of hand). Er wordt steeds 
meer onderzoek gedaan naar braces die met een 3d printer 
worden gemaakt.

Cees de Cort

 
Nico ter Haar Romeny 
Begin januari miste Nico de laatste drie treden van de trap, 
gevolg een zere enkel.
Nu is Nico geen flauwe man, maar een paar dagen later toch 
maar even de dokter om advies gevraagd.
Na de foto’s bleek, twee hele mooie, dat dan weer wel, 
scheurtjes in de hielepijp.
Gevolg zijn rechteronderbeen zit in het gips. A.s. woensdag 
gaat hij weer langs het ziekenhuis, en hoopt op loopgips.
Hij doet iedereen de hartelijke groeten, en hoopt weer snel 
mee te kunnen fluiten.
 
Voor zover, groetjes Mary

Ter attentie van de Federatie van Bredase Verenigingen 
voor Blaasmuziek. Dhr. Willfred van der Kloet, voorzitter.
Van Frank van Oosterhout Programma manager Stichting 
Nieuwe Veste
Breda, 10-01-2022

Geachte leden van de federatie, geachte voorzitter,
Met deze brief brengt Nieuwe Veste u op de hoogte van het 
besluit dat zij over het invullen van de rol van co rdinator 
HaFaBra heeft genomen.
Er zijn op drie gebieden relaties tussen Nieuwe Veste en de 
FBVB:

1. Nieuwe Veste verzorgt de opleiding voor leerlingen   
 HaFaBra als een onderdeel van het bredere aanbod   
 van lessen en cursussen voor alle disciplines. Met   
 de federatie zijn op dit punt specifieke afspraken   
 gemaakt (korting, aanspreekpunt, enz.)
2.  Nieuwe Veste heeft als een van haar kerntaken het   
 ondersteunen van de amateurkunst in Breda. Dat   
 is een breed veld, deels georganiseerd in verenigingen,   
 deels bestaande uit losse individuen die zich soms   
 projectmatig organiseren. De federatie is een van de 
 spelers op dit palet.

3.  Voor cultuureducatie binnen het onderwijs in Breda   
 vervult Nieuwe Veste een makelaarsrol. Dat betekent   
 dat zij, uitgaande van de vraag van de scholen, een   
 passend aanbod organiseert. De educatieve pakketten   
 op het gebied van hafabra vormen daar een onderdeel   
 van.

De coördinator hafabra speelde in het verleden op alle 
van bovenstaande punten een rol in de relatie met de 
verenigingen. In verband met de specifieke eisen die elk 
punt stelt is deze situatie gewijzigd.

1.  Informatie over de opleidingszaken als de examens   
 (niet over specifieke leerlingen of kandidaten) wordt   
 via Lessen en Cursussen gegeven. Contactpersoon   
 Pieter Zwaans: P.zwaans@nieuweveste.nl
2.  De ondersteuning van de amateurkunst in de breedte:   
 begin 2022 besluit Nieuwe Veste hoe het contactpunt   
 (tot 1 januari 2022 verzorgd door Carlijn de Bot) wordt  
 ingericht.

3.  De site www.educatiewijzerbreda.nl brengt het aanbod   
 in beeld en verzorgt de matching met het onderwijs.   
 Nieuwe Veste verzorgt de inrichting en co rdineert   
 de ontwikkeling. Aanbod als ‘Samen Muziek Maken’   
 en ‘Mysterie van het Verdwenen Geluid’ vinden   
 hier hun plek. Contactpersoon Annette Truijens-Thod:   
 A.Truijens@nieuweveste.nl

In het vertrouwen u hiermee volledig te hebben ingelicht.

Met hartelijke groet,
Mede namens Gertjan Endedijk, directeur/bestuurder
Frank van Oosterhout Programma manager Nieuwe Veste

Vindt u het leuk om te reageren of heeft u een eigen 
bijdrage voor de CONCORDIAAN, u bent van harte 
welkom.
Stuur uw reactie en/of copy naar mevrouw Ria Pluk,
email: secretariaat@concordiaginneken.nl

Ruimte 

Ali B
De columnist Tie Schellekens 

Je zult toch medio januari hebben moeten optreden in 
een van die vele toktoktalkshows van ons land.  Dan 
moest je wat vinden van de seksuele intimidaties 

van Ali B en die dirigent. Mijn primaire reactie over deze 
affaire had daar niks mee te maken. Ik dacht alleen maar: 
ruimt lekker op. Ik weet niet waar ik meer van gruwel, 
van al die zangwedstrijden op TV of Nederlandstalige 
rappers; die sinterklaasrijmers op 76 toeren. Maar met 

hardcore seksuele intimatie 
moet je bij mij niet aankomen. 
Mijn oudste broer heeft bij 
grijpgrage broeders op het 
internaat gezeten. Toch maak 
ook ik me er volgens de huidige 
normen schuldig aan. Als lid 
van de zeker-een-vrouw-achter-
het-stuur-generatie moet ik 
nog steeds regelmatig mijn 
mond spoelen. Daar ben ik 
niet bepaald trots op. Het zit 
zo ingebakken. Ik vraag me 
wel af hoe het gesteld is met 
seksuele intimidatie op onze 
harmonie? Het is te makkelijk 
om te veronderstellen dat dit 
wel zal meevallen omdat de 
gemiddelde leeftijd van ons 

muziekgezelschap aanzienlijk is. Mijn drie collega bassisten 
bijvoorbeeld hebben allemaal een vrouw met een Concordia 
verleden. Seksuele intimidatie is van alle dag, op alle 
niveaus en in alle gradaties. Al is het voor me erg wennen 
om in een tijd te leven waar schilderkes kunnen beboet 
worden als ze van vijf hoog een meisje op de fiets nafluiten, 
terwijl mensen elkaar op sociale media de meest grove 
verwensingen mogen meegeven en Tweede Kamerleden 
dreigen met tribunalen of erger tegen zij die een andere 
mening verkondigen. 

Tie Schellekens 

Inzenden copy voor het 
zesentwintigste nummer  
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