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Dauwtrappen met Concordia en 
Muziekvereniging Ulicoten

Op 26 mei (Hemelvaartsdag) was er dan 
de ‘special day’: Wij gingen dauwtrappen, 
richting het centrum van Breda vanaf 

Vanden Ginneken, Concordia samen met Ulicoten.                                                                                                                                        
We hadden er ook ’n ‘special time’ voor afgesproken, om half 
acht verzamelen en vertrek om 8.00 uur na het noodzakelijk 
nuttigen van ’n bakkie koffie (om wakker te worden).                                                                                 
’n Uniek gebeuren deze dag, want ook het Jazz festival, 
dat zijn 50e verjaardag vierde, ging ook van start.                                                                                                                                           

Nadat Frans, onze voorzitter, ’n welkomstwoord aan onze 
gasten van Ulicoten had uitgesproken werd er voor Vianden 
een gezamenlijke foto gemaakt. Door onze tambour-maître 
Tjerk werd hierna  de opstelling bekend gemaakt en eenmaal 
buiten opgesteld werd het mooie Bredase Volkslied ingezet.                          
Dit klonk al meteen prima, dus we konden op pad. Al 
zwaaiend met zijn mace (stok met ’n bol er aan), dirigeerde 
Tjerk de muziek en de marsorde. We marcheerden via 
het Ginneken, Baronielaan, Wilhelminastaat naar ’t van 
Coothplein, door de Ginneken- en Eindstraat naar de St. 
Janstraat naar de stadskamerlunchroom Tante Betsie. 
Onderweg zagen we dat in de meeste woningen die wij 
passeerden voorzichtig de gordijnen opengeschoven werden 
en (enigszins opgeschrikt) de mensen onze vrolijke klanken 

aanhoorden. ‘Zou het Jazz Festival al zo vroeg openen ?’ 
zou vast meerdere malen geopperd zijn!
Eenmaal aangekomen bij Tante Betsie, werden we 

gastvrij ontvangen en stond er een overheerlijke lunch 
klaar die we na onze lange marcheertocht wel nodig hadden. 
Was dat even genieten, we konden even op adem komen!                                                                                                                                          

Na deze voortreffelijk verzorgde lunch (dank aan Tante 
Betsie) hebben we buiten weer opgesteld en het Volkslied 
van Oekraïne gespeeld. Hiermee wilden we stilstaan bij de 
oorlogssituatie in Oekraïne en dat onze gedachten uitgaan 
naar de duizenden mensen die daar de afgelopen maanden 
het leven hebben gelaten. ’n Memorabel, indrukwekkend en 
emotioneel moment!
Hierna weer op weg richting Ginneken. We marcheerden 
naar de hoek Keizerstraat/Vierwindenstraat alwaar 
ons vervoer twee huifkarren met grote tractoren ervoor 
(van Geerts Gilze) klaarstonden (dank aan de sponsor).                                                                                                                                        
Na het spelen van  ’n feestelijke mars, waarbij onze 
voorzitter Frans met partner Monique op het kruispunt aan 
’t dansen sloegen, stapten we in de huifkarren. Tijdens de 
rit naar het Oranjeplein werd er zittend  flink gemusiceerd 
in de huifkarren en hoorden je ze van verre al aankomen. 
Eenmaal aangekomen op het Oranjeplein marcheerden we 
op weg naar Vianden langs twee cafés (Café ’t Ginneken en 
Café Koosie, die speciaal voor onze club eerder open waren 
gegaan). Hier konden we onze dorst lessen. We hadden ’n 
droge keel gekregen van al dat lopen en spelen onderweg!

Om 12.30 uur was het tijd om terug te marcheren naar 
Vianden.  Voldaan en goedgemutst keerden we huiswaarts 
op naar de volgende feestelijkheden.
Dank aan de organisatie, uitstekende begeleiding van de 
verkeersregelaars o.b.v. Paul Martens, Tante Betsie en de 
weergoden voor deze prachtige en mooie dag!
Cees, de fietsende fotograaf (zie de foto’s/filmpjes op de FB-
pagina van Concordia Ginneken)

English Counter

Als je een tafel glanzend wil krijgen, moet je poetsen. 
Dus wij naar de Leeuwerik om te leren marcheren. 
Dat mag wel eens na 145 jaar. Nooit te oud om te 

leren. Wat straalden we die dag van oor tot oor. Goed dat 
we de toeters thuis hadden gelaten. Lachen en spelen gaat 
moeilijk samen. Oefening baart kunst, want wat stiefelden 
we indrukwekkend strak met Koningsdag langs het 
Mastbos. En ook het dauwtrappen zag er gèèv uit. Prachtig 
hoe volleerd we die bochten namen. Alleen moesten onze 
vrienden uit Ulicoten wel erg wennen aan de manier 
waarop wij joviaal bekenden langs de weg begroetten. Blik 
op oneindig, toeteren en marcheren, luidt het devies van 
de brass band. Een les wellicht voor volgend jaar. Als we 
hun gast zijn. Al vermoed ik dat we niet veel bekenden daar 
zullen tegenkomen. Ik heb genoten van mijn gastoptredens 
de afgelopen weken, maar vond het wel jammer dat we de 
English counter links hebben laten liggen. Daar hadden 
we nog zo op geoefend in Galder. Heb hem zelf ook wel 
eens gedaan. In het echt. Tenminste een soort van. En 
onvrijwillig. Met carnaval. Toen een andere band ons 
tergend langzaam kruiste. Pas op het podium kwam ik 
erachter dat ik met de verkeerde band was meegelopen. Ik 
kende het nummerke niet waarmee ze begonnen. 

Tie Schellekens

De columnist Tie Schellekens

HET 
VAANDEL

Zonder een 
vaandel is 
een harmonie 

nergens.
Onder en achter dat 
geborduurde doek trek 
je gezamenlijk ten 
strijde. Als het minder 
goed gaat kun je je er 
achter verschuilen. Bij 
goede prestaties steek 
je je visitekaartje fier 
in de lucht.
Concordia heeft 
er drie. Een uit 
de beginperiode 
geschonken in 1912 
door F. Siegmund, 
één uit 1947, 
gerestaureerd in 1976 

en één uit 1997 gemaakt voor het 120 jarig bestaan uit 
momenteel in gebruik.
Vaandels, oude gaslantaarns en leden zijn er bij Concordia 
om kwijt te raken. Het dragen van de lantaarns was een 
lucratieve bezigheid. Zo erg dat enkele muzikanten er de 
voorkeur aan gaven om de lantaarn te dragen in plaats van 
te spelen. Dat bracht bijna een dagloon op, één gulden.
Het vaandel meenemen bij uitrukken was nog wel mogelijk. 
Maar weer thuis bezorgen was andere koek.
Na afloop is de aandacht allereerst gericht op de tap en 
daarna op het vaandel. 
Kapper Smit draagt het vaandel vóór 1929. 
Frans(ke) van de Brand neemt zijn taak over. Zijn dochters 
poetsen de medailles die aan de draagstok hangen. 
Janus van Loenhout en zijn zoon Sjef, beiden tevens 
bekkenist, nemen het vaandel over halverwege de vijftiger 
jaren. Nolleke Buijnsters, een rasechte Ginnekenaar,  neemt 
in 1984 het vaandel over. In 1992 is Nolleke onverwacht 
thuis, in het Bloemstraatje, gestorven.
Zijn uniform hangt keurig over de stoel als hij aangetroffen 
wordt. 
Jack Nelemans  volgt Nolleke op. Naast vissen heeft 
Jack nog twee grote hobby’s, klepperen (hij was de enige 
klepperaar van Breda) en bekkens slaan. Jack doet echter 
meer met het vaandel. Hij slaat ermee van zich af !
Bij de viering van Annex-50 lopen de vaandeldragers van 
Ulvenhout, Bavel en Ginneken keurig naast elkaar. Tot het 
moment dat er sprake is van een wegversmalling bij het 
Rozenlaantje. Dan gaat het er om wie voorop loopt en Jac 
wint. We lopen immers in het Ginneken !
Jack Nelemans is gestopt als vaandeldrager om 
gezondheidsreden. 
In 2016 is Jack op 77-jarige leeftijd overleden. 
Heden ten dage is de harmonie blij te kunnen rekenen op de 
diensten van de echtgenoot van onze saxofoniste Mary,  Ad 
de Jongh. 
In de geschiedenis van de harmonie heeft het vaandel 

tweemaal op een cruciaal begeven.
De eerste maal in België bij een concert op een kiosk in 
Loenhout. Op het moment dat dirigent Willem Goosen 
het Wilhelmus inzet raakt het vaandel uit evenwicht 
en belemmert de dirigent het verdere uitzicht op de 
muzikanten. De tweede maal is dat tijdens de uitvaart 
plechtigheid van Willem Goosen. In de kerk te Ulvenhout 
staan bij de baar de vaandels van Ginneken en Ulvenhout 
gebroederlijk naast elkaar. Omdat de juiste standaard 
voor het Concordiavaandel ontbreekt heeft de pastoor uit 
de pastorie een kerstboomstandaard gehaald waarin het 
vaandel wordt gezet. Op het einde van de dienst komt er 
plots een zonnestraal, schijnt over de baar en het vaandel 
van Concordia wankelt, tuimelt voorover en drapeert 
zich vervolgens over de kist van Willem (bron: Harmonie 
Concordia meer dan een eeuw in ’t Ginneken)

Loek de Clercq

Waar zijn toch al die mensen? 

Overal waar je komt wordt er geschreeuwd om personeel. 
Op bestelbusjes van allerlei soort bedrijven, die je 
overal op de weg ziet, worden collega’s gevraagd. Op 

bouwplaatsen wordt beloofd, dat als je bij die aannemer komt 
werken je de beste baan van de wereld krijgt. Op ramen van 
winkels en restaurants tref je affiches aan, waarop bijna 
gesmeekt wordt of je bij hen aan de slag wilt.
En dat is niet alleen in Nederland zo; ook onze zuiderburen 
hebben te kampen met gigantische personeelsproblemen.
In het hotel aan de Belgische kust waar we onlangs 
logeerden, kon slechts beperkt gebruik worden gemaakt 
worden van het restaurant. Geen leuke arrangementjes of 
bijzondere dingetjes; je kon er zelfs maar tot 20 uur terecht. 
Men realiseerde zich terdege dat dit niet bepaald een goede 
service was, maar tja, ‘geen personeel, hee meneer’.
Grote problemen dus voor al die ondernemers, die nu, na 
corona, een mooie inhaalslag zouden kunnen maken en weer 
zwarte cijfers zouden kunnen gaan schrijven.
Het blijkt nu dat ‘het volk’ de centen weer wil laten rollen en 
dan kun je daar als bedrijf niet eens optimaal gebruik van 
maken! Te gek voor woorden eigenlijk.
De verhalen uit de horeca kennen we inmiddels allemaal wel, 
maar als je bijvoorbeeld zonnepanelen wilt laten plaatsen, 
krijg je te horen: ‘dat gaat dan wel volgend jaar worden’.
Dus waar zijn al die mensen nou gebleven? En zoeken we ze 
wel op de juiste plaatsen?
Wat die laatste vraag betreft heb ik wel een idee.
Start bijvoorbeeld eens een actie met flyers bij al die auto’s 
in de files, die momenteel weer op de Nederlandse wegen 
staan. Die files zijn weer zo lang, dat je daar rustig de tijd 
kunt nemen om mensen persoonlijk aan te spreken en 
er is, bij wijze van spreken, zelfs tijd om ter plaatse een 
sollicitatiegesprek te houden. 
Mocht het daar nog niet lukken om geschikte medewerkers 
te werven, verleg dan je werkveld eens naar Schiphol. Ook 
daar volop mensen die toch moeten wachten en die je zo 

via de 
instrumentbeheerder 
Concordia Cees:

Bes-Bas Amati 
met draagriem en etui.
Belangstellenden kunnen 
een bod uitbrengen vanaf 
€100,-
email: cdecort@ziggo.nl 

wellicht met een goed praatje en een bonus -want daar 
worden vandaag de dag medewerkers mee gelokt- over 
kunt halen. Zorg wel dat je meteen met een uitstekend 
aanbod komt en een blanco arbeidscontract -uiteraard vast 
dienstverband- in de achterzak hebt. Tekenen bij het kruisje 
graag; kat in het bakkie toch!
Ik kan er wel een grapje over maken, maar het is natuurlijk 
wel een enorm probleem, waarmee iedereen geconfronteerd 
wordt.
En als dit nou het enige probleem was waar we mee te 
maken hadden, overleefden we dat nog wel. Maar de hele 
wereld staat momenteel in brand en het is één grote 
opeenstapeling van problemen.
Maar toch, fijne pinksterdagen toegewenst!

De Schrijvert

INSTRUMENT vd MAAND
op Ginnekenplaats

Activiteitenagenda 
Harmonie Concordia 
17 Juli zomerconcert “Op de camping” 
14:00 uur aanwezig, 14.30 uur start concert. 
Beide orkesten.

21 juli afsluiting Blaasmuziek is Cool, opleidingsorkest met 
versterking uit groot orkest o.l.v. Dick. 
Groot orkest geen repetitie meer.

Zomervakantie van 21 juli t/m 1 september. 

8 september eerste repetitie na de zomervakantie.

24/25 september KAM (voor het opleidingsorkest)

Zondag 30 oktober Dorpenconcours in Chaam.
alleen groot orkest.

Oktober, najaarsconcert/uitwisseling. 
nog nader in te vullen. 
Groot orkest

Muzikaal verhaal

Mijn muzikale interesse is gekomen toen ik achter 
de sterflat aan de Graaf Engelbertlaan een bariton 
vond. Stond daar gewoon en heb dat ding maar 

meegenomen. Ik heb een advertentie geplaatst voor 
gevonden voorwerpen maar daar nooit iets op gehoord.

Na mijn vondst van de bariton ben ik er toch maar op 
gaan blazen. Ik wist nog niets van stemmingen van een 
instrument maar achteraf bleek hij in Eb gestemd te staan.
Door dat instrument is mijn interesse in de muziek wel 
gewekt en ben wat meer gaan doen. Via wie weet ik niet 
meer maar bij het Tagste hadden ze een trompetist nodig. 
Mijn eerste nummer was “Hup NAC”. Ik heb toen een poging 
gedaan. Dat mislukte faliekant maar ik mocht wel blijven. 
Ik moest toen op bariton. Dat lukte wel en toen begon het 
pas goed. Mijn eerste noten was spijker schrift en heb 
daarna les gekregen van Jan Andrik. Hij heeft mij het echte 
notenschrift bij bracht. 
Geweldige tijden meegemaakt bij het Tagste en als hofkapel 
van de Baron van het Ginneken.
Ik heb daar lang bij geblazen en in de tussen tijd kreeg ik 
ook interesse voor de sousaphone. 
Ik mocht er één lenen van Patrick Witberg. Leek me wel 
leuk zo’n groot ding. 
In die periode kreeg ik een hernia waar ik aan geopereerd 
ben. Ik wilde wel doorgaan met blazen. Ik heb die sous toen 
aan de zoldering gehangen op de juiste hoogte. Zodoende 
had ik geen druk op mijn rug en kon ik lekker blazen. Na het 
Tagste heb ik bij Embrasse wel bariton gespeeld
In die tijd begon de jazz ook te kriebelen en kwam op 
bariton bij de Blue Marble Silver Cornet Band terecht. 
De intentie van de band was intermissie muziek maken. 
Vroeger bij filmvoorstellingen werd er in de pauzes muziek 
gespeeld door orkesten. Daar was een bariton voor nodig. 
We speelden het nummer “Shenandoah”. Prachtig nummer, 
maar is nooit van de grond gekomen. We gingen al snel 
over op het straatrepertoire.  Na verloop van tijd ging de 
sousaphonist weg bij de band en nam ik het stokje over. 

In die tijd kwam ik ook bij Tapkracht 11 terecht op sous 
onder leiding van Bert Brouwers.
Rob Cremer van de Scat Cats zat ook in Tapkracht en door 

hem werd ik gevraagd bij de Scat Cats te komen daar de 
sousaphonist er mee stopte. Het repertoire was pittig dus 
kreeg ik het goed voor mijn kiezen. Ben uiteindelijk bijna 
dertig jaar lid geweest en heb er werkelijk prachtige tijden 
en mooi trips bij mee gemaakt. 
Een memorabel moment van de Scat Cats is een trip 
naar Portugal in Cantanhede. We speelden daar op een 
jazzfestival in een grote tent het nummer Griekse wijn. Dat 
nummer blijkt van Portugese afkomst te zijn. Toen we het 
nummer begonnen te spelen ontplofte de tent zowat. Het 
publiek ging bijna letterlijk uit hun dak en het werd door 
iedereen mee gezongen. Het staat op youtube.
 Scat Cats in Cantanhede Portugal 2 - YouTube
De Scat Cats zijn inmiddels gestopt maar de naam bestaat 
nog. 

Buiten de Scat Cats heb ik veel loopwerk (lees schnabbelen) 
gedaan met verschillende orkestjes door het hele land. Erg 
leuk om te doen en je komt nog eens ergens. Met de Sail 
Amsterdam heb ik op de Argentijnse bark gespeeld, Jaren 
later zag ik deze bark liggen, tijdens een vakantie in de 
haven van Madeira.

Vorig jaar vroeg Tie Schellekens mij om hem te vervangen 
bij Concordia. Na lang nadenken, met de ervaring van 
Eufonia Teteringen in mijn achterhoofd, heb ik uiteindelijk 
toegezegd. Ik kwam in een warm bad terecht. Temeer daar 
ik al een hoop mensen van de harmonie ken en ik de tijd 
kreeg mij de muziek eigen te maken, met steun van mijn 
collega bassisten. Ik kwam niet helemaal als een eend in een 
vreemde bijt terecht.

Nu heb ik, sinds een paar weken weer een paar vaste 
jazzorkesten naast Concordia. 
Een podium- en een loop orkest. Ik viel al lang in bij deze 
orkesten daar de sousaphonisten van beide orkesten een 
poos uit de running waren. Die zijn nu gestopt en werd ik 
automatisch lid.

De afgelopen twee jaar zijn moeilijk geweest. Op muzikaal 
gebied erg weinig te doen maar ik heb thuis wel veel 
gespeeld. Melodieën en toon ladders. Erg saai maar ik was 
toch met muziek bezig Het is al met al toch een heel verhaal 
geworden en merk dat ik, nu ik dit opgeschreven heb, heel 
wat omzwervingen heb gedaan.

 Adri Baan 


