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Aubade Koningsdag, versierde 
kinderfietsjes en aubade bij 
verzorgingshuis de Breedonk

Eindelijk mochten we er dan als Harmonie weer op 
uitrekken met Koningsdag!
De organisatie van dit heugelijke feit was  in handen 

de K.E. Harmonie Concordia Ginneken i.s.m. Boerke 
Verschuren.

We verzamelden bij Boerke in uniform met allerlei Oranje 
versierselen.
Heel veel enthousiaste kinderen van de Dr. de Visser- en 
Laurentiusschool waren aanwezig met prachtig versierde 
fietsjes. De meeste ouders hadden er flink wat werk van 
gemaakt. Na de aubade van Bredase volkslied, Appeltjes van 
Oranje en het prachtige Wilhelmus marcheerden wij door 
‘t Ginneken en werden gevolgd door de Oranjestoet van de 
kinderen met versierde fietsen en hun ouders.

Hier volgde de prijsuitreiking voor het kind met het mooist 
versierde fietsjes en werd aan ieder kind ‘n fietsbel en/of 
-helm uitgereikt. Dank aan de sponsor Hulzebos bikes.
Hierna hebben we ‘n bezoek gebracht aan ‘t verzorgingshuis 
de Breedonk en hebben daar opnieuw voor de bewoners  
‘n aubade gebracht.

We werden hier hartelijk ontvangen en voorzitter Frans 
bood een van de bewoners een koekje van eigen deeg aan.

Na het nuttigen van ‘n consumptie en worstenbroodje 
marcheerden wij weer voldaan af naar de Ginnekenmarkt, 
alwaar we konden ruiken aan’t oranjebitter.
Vermeld moet worden dat de exercitie lessen voor de meeste 
harmonieleden vruchten heeft afgeworpen. Uitzondering 
waren degenen die niet  met de exercitieles aanwezig 
waren.
Al met al was het ‘n heugelijk en fraai gebeuren. 
Vooral moe, maar zeker erg voldaan keerden we huiswaarts.

Tijdens de nazit op een zonnig Ginnekenmarkt ontstonden 
warme banden tussen de muzikanten en leden van de club 
van 100. Gelukkig hebben we de foto’s nog… 

Hartelijke groet,
Cees de Cort

Afgelopen dinsdag 10 mei onze maandelijkse 
bestuursvergadering .
Enkele punten van belang om met u te delen.

▶ Dauwtrappen op 26 mei. Beide orkesten van harmonie 
Concordia nemen deel aan dit evenement. 
Samen met muziekvereniging Ulicoten lopen wij een route 
door de stad Breda. Vanzelfsprekend zijn familieleden, 
leden van de club van 100 en belangstellenden van harte 
uitgenodigd om mee te lopen.

▶ Van harte verwelkomen wij twee nieuwe leden in onze 
vereniging. namelijk de heer Costa Blommers en de heer 
Dominik Veltman.
Wij wensen beide heren veel muzikaal genoegen en 
gezelligheid binnen onze harmonie. 

▶ De opkamer in zaal Vianden wordt opgeschoond. Dit 
houdt in, dat de kasten met o.a. oude modellen pantalons, 
colberts, winterjacks en poloshirts uit gesorteerd worden en 
archief muziekstukken op de actuele stand gebracht worden. 
Via een persoonlijke mail wordt het overzicht van de kleding 
code voor de heren, dames en jongeren toegestuurd. 

▶ Jubilarissen. De leden van harmonie Concordia, die 
voorheen lid zijn geweest van andere muziekgezelschappen 
die aangesloten zijn/waren bij de KNMO, kunnen dat 
doorgeven via secretariaat@concordiaginneken.nl 
Als er prijs op wordt gesteld kunnen deze jaren meegenomen 
worden in de telling voor het jubileum.

Activiteitenagenda Harmonie Concordia 2022:

Donderdag 26 Mei
Dauwtrappen met muziekvereniging Ulicoten, 07:30 uur 
aanwezig zaal Vianden, uiterlijk 12:00 uur einde.
Beide orkesten.

Donderdag 2 juni 
Avondvierdaagse van 19:20 uur Beide orkesten.
aansluitend repetitie Groot orkest.

Zondag 17 Juli 
Zomerconcert, 14:00 uur aanwezig, 14:30 uur start concert. 
Beide orkesten.

Donderdag 21 juli 
Afsluiting schoolproject “Blaasmuziek is Cool”, opleiding-
sorkest met versterking uit groot orkest. 
Groot orkest geen repetitie meer.

Zomervakantie van 21 juli t/m 1 september

Donderdag 8 september 
Eerste repetitie na de zomervakantie.

Zaterdag 24 of zondag 25 september 
KAM voor het opleidingsorkest.

In oktober 
Najaarsconcert/uitwisseling, nog nader in te vullen. 
Groot orkest

Zondag 30 oktober 
Dorpenconcours in Chaam. 
Groot orkest.

In november 
Intocht Sinterklaas 
Beide orkesten.

In december 
Kerstmarkt Ginneken 
Opleidingsorkest.

Interview
Wat een klein wereldje is het toch
Marian Kleemans - 2e klarinet
Marian is opgegroeid in het Liniekwartier in Breda. Haar 
vader speelde klarinet en werkte bij de BBA (bus-lijndienst) 
samen met Toon van Engelen, die hem klarinetles gaf. Mar-
ian begon in 1959 met muziek maken bij het pijperkorps /

drumband. Zelf noemden ze zich 
de matroosjes vanwege het uni-
form. Pas geleden bleek dat Kees 
v.d. Pas (onze barman in de Vian-
denzaal) destijds ook lid was van 
Jeugddrumband Liniekwartier.
Marian kon niet goed stilzitten en 
zat ook bij gymnastiekvereniging 
Prins Hendrik. Toen ze naar de 
Mulo ging vonden haar ouders 
dat ze, vanwege huiswerk, maar 
moest stoppen met de muziek.
Zo´n tien jaar later kwam ze Han 
tegen. Hij speelt gitaar maar ook 
bas bij De Krukke en later Glupo. 
Zij trouwen en verhuizen naar Ri-
jsbergen. Om daar te ´integreren´ 
ging Marian in 1980 naar de 
harmonie en wilde daar klarinet 
gaan spelen. Het bleek een fanfare 
te zijn en daarom bood de dirigent 
haar een sopraan-saxofoon aan, 
dat lijkt toch op een klarinet? 

Toen ze mee ging spelen in het orkest stapte ze over naar 
alt-saxofoon. Ze was de eerste getrouwde vrouw in het 
Rijsbergs orkest. Ja, dat was zo´n 40 jaar geleden andere 
tijden.
Toch bleef ze in haar hart klarinettiste en toen de Marin-
ierskapel oude instrumenten ging verkopen kocht Marian 
voor 250 Gulden een Selmer-klarinet. Na een revisiebeurtje 
bleek dat een gouden aankoop, want ze speelt nog steeds op 
diezelfde klarinet.
Intussen is Marian moeder van 2 kinderen, heeft een baan 
en daarnaast heeft ze klarinetles en deed  de organisatie 
van de muziekopleiding bij het Jeugdorkest in Rijsbergen.
Toch heeft ze ook nog tijd om bij Concordia te komen spelen 
en toevallig is haar buurman daar Toon van Engelen. De 
man die haar vader klarinetles gaf. Na al die jaren herk-
ende hij Marian nog. Peter de Wildt was toen dirigent van 
Concordia.
Samen met haar dochter Marieke (op hoorn) speelde Marian 
ook met het Taptoe-regio-orkest van Ad van Dun in Breda. 

Ze was dan samen met haar dochter niet alleen muzikant, 
maar ook figurant bij andere optredens tijdens de Taptoe.
Ook Ad Hoc, een vakantie-orkest, onder leiding van Geert 
Schrijvers kon op Marian rekenen tijdens uitstapjes naar 
onder andere Marseille en Orange in Zuid Frankrijk. 
Van 2002 tot 2018 speelde ze samen met Theunis, Els en 
Jose in het klarinetten ensemble van De Nieuwe Veste: Mo6. 
Ze heeft daar veel geleerd van Pieter Zwaans.  
Intussen is Marian een paar jaar weg geweest bij Concordia 
vanwege een te drukke agenda. Maar in 2010 heeft ze haar 
gezellige clubje teruggevonden. De club waar ze met veel 

plezier muziek speelt die ze zelf 
mooi vindt: niet alleen klassiek, 
maar ook filmmuziek, marsen en 
andere lichte muziek. Ze vindt het 
fijn om muziek te maken en geniet 
enorm van de concerten en de 
fijne sfeer in het orkest. 
Over hoogtepunten tijdens 
haar muzikale carrière moet ze 
goed nadenken. Ze heeft vele 
hoogtepunten: zoals de Taptoe, de 

buitenlandse reizen met Mo6 en Ad Hoc, maar het 140-jarig 
bestaan van Concordia met het optreden op het Spanjaards-
gat-festival in samenwerking met zo’n 140 sousafoons en 
10 piccolo’s spant de kroon. Terwijl ze dit vertelt glundert 
Marian helemaal.
Voor dit ‘interview’ is Marian heel corona-proof bij ons aan 
huis geweest. We hebben een paar mooie foto’s gezocht voor 
bij dit artikel. Het was een gezellige avond. Marian bedankt 
voor jouw bijdrage voor deze leden-serie in de Concordiaan.
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Zo, dat was dan Koningsdag. In Breda hadden we 
natuurllijk 538. In mijn tuin, op 2 kilometer van het 
Festival, konden we meeneuriën met de artiesten. Het 
geluid was meer in balans, zonder te zware bassen. Maar 
blijft het probleem dat de opbouw vanaf 1e Paasdag een 
enorme claim legt op de binnenstad. Veel wegen zijn 
afgesloten. Op de dag zelf is het een ramp: zelfs op de fiets 
moet je vreselijke omwegen maken.

- Gelukkig was er ook in het Ginneken de traditionele 
aubade van Harmonie Concordia. Prachtig uitgedost in 
zwart en oranje, op volle sterkte en dat op een vrije dag. 
Vrolijk en vlot repertoire, rondgang met volgens mij 
honderd kinderen op versierde 
fietsjes. Vlotte presentator 
en dat allemaal dankzij de 
Harmonie en Café Boerke, 
bakermat van de Bredase Jazz 
sinds 1968.

Joep Peeters

Muziek verbroedert. Tijdens de examenfeesten in de 
jaren ’70 was de LP Chicken Skin Music van Ry 
Cooder een grote hit. De plaat werd mede gedragen 

door Gabby Pahinui. 
Even later scoorde 
deze Hawaiiaanse 
stergitarist zelf een 
culthitje met Wahini 
U’I. Mijn maat Ben 
Gelens kon zelfs een 
frase meezingen: 
‘E ka pua, E ka pua 
Lokelani’. Sindsdien 
gaat hij bij mij door 
het leven als Akketua. 
Bijnamen kunnen 

soms hardnekkig zijn. De LP verdween in de platenkast om 
dertig jaar later weer tevoorschijn te komen. In 2005 leefde 
Havenbedrijf Rotterdam met het idee om de kademuren en 
steigers te verruwen. De algenvorming die zo zou ontstaan, 
was weer goed voor de visstand. Bij wijze van proef 
werd rondom steigerpalen meters lange plastic slierten 
gedrapeerd. Ik schreef daarover een persbericht. Eventjes 
later werd dit fenomeen nader belicht op een congresje. 
Nog voor de aanvang stiefelde een man op me af. Hoe ik 
het in mijn hoofd haalde om een persbericht te maken over 
zijn grote uitvinding – de paalhula – zonder zijn naam 
te noemen. De persoon bleek ecoloog Peter Paalvast te 
zijn. Hij was degene die die plastic slierten rondom onze 
steigers had bedacht en zou die ochtend spreken. Tijdens de 
spreekbeurt vertelde Peter de inspiratie voor de paalhula te 
hebben gekregen toen hij luisterde naar Gabby Pahinui en 
aan Hawaiiaanse hoelahoeprokjes dacht. Na de toespraak 
bedankte ik Peter voor zijn betoog en vertelde hem na 
Akketua nooit meer iemand te zijn tegengekomen die wist 
van het bestaan van Gabby Pahinui. Het was liefde op het 
tweede gezicht.

De columnist Tie Schellekens

Tie Schellekens

Akketua


