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Het kan zo maar veranderen
 

Dit weekend was ik volop in de tuin bezig. In het afge-
lopen voorjaar kon men in de tuin zijn hart ophalen.
Met zo’n weer kan je de hele wereld aan en het werk 

vlotte mirakels goed. Na gedane arbeid zat ik voldaan het 
resultaat te bekijken onder het genot van een Leffe Blond. 
Wat kan het leven toch mooi zijn!
Zó’n maand maart hadden we nog nooit gehad, verkondigde 
de weerman: wéér een nieuw record gevestigd. Het kan 
niet op. Maar dat laatste bleek niet helemaal waar te zijn. 
Diezelfde weerman vertelde namelijk ook dat we na al die 
mooie dagen vorst konden verwachten. Ik verstond het goed
 v o r s t! Dus snel de weersverwachting bekeken en de 
brave man had gelijk: vanaf 1 april kun het gaan vriezen. 
Graadje of 2, 3, maar toch. April doet wat het wil. Wat kan 
het snel veranderen; van + 18 naar -2 in een dag of 5!

Langzamerhand begon het met corona ook de goede kant op 
te gaan. De maatregelen werden versoepeld.
Na twee jaar corona is iedereen nu wel weer toe aan het 
‘gewone’ leven. Iedereen had het wel een beetje gehad on-
derhand. Terug naar normaal, daar leefden we met z’n allen 
naar toe. Maar dat zou er toch anders uit gaan zien dan 
we hadden verwacht. We kregen plots te maken met oorlog; 
Rusland viel Oekraïne binnen en gaat daar nietsontziend 
te keer. Wie had nou gedacht dat we in deze ‘moderne tijd’ 
nog met zoiets primitiefs als oorlog geconfronteerd zouden 
worden? Sinds de Koude Oorlog uit de lucht was, zouden we 
daarmee nooit meer te maken krijgen volgens deskundigen! 
Maar dan is het daar toch! Een regelrechte ramp voor al 

De start

De zomervakanties liggen al weer achter ons en velen 
van ons zijn terug in hun of haar ritme van elke dag. 
Als men vraagt of men heeft genoten van de vakantie 

dan  krijg je dezelfde basis reactie: we hadden fantastisch 
weer en dit positieve bericht komt vanuit alle windstreken. 
Het was en is nog steeds een bijzondere omstandigheid dat 
de zon ons dag in, dag uit, zo verwent. 
Deze week zijn de weersverwachtingen zoals een Hollandse 
zomer zich kenmerkt, namelijk zonneschijn, lekker windje 
en van tijd tot tijd een verfrissende buitje.

Ook ons harmonieske is terug van weg geweest na een 
pauze van 18 juli tot aan de eerste week september 
en volgt op donderdag 8 september de eerste repetitie. 
In de afgelopen week heeft het bestuur de eerste 

die mensen uit Oekraïne. Zomaar ineens, omdat er ergens 
iemand is die vindt dat hij ruzie moet maken, wordt een 
heel land in het verderf gestort. Levens veranderen van de 
ene dag op de andere totaal.
En veranderingen zijn er nu overal, op alle gebieden.Kli-
maatverandering, gedragsverandering, op politiek gebied 
wordt ook het nodige veranderd, of zou veranderd moeten 
worden. In Nederland hebben we de handjes daar aan vol 
met de gascrisis, toeslagencrisis, zorgcrisis, wooncrisis, 
boerencrisis en vluchtelingencrisis en dat zal nog wel 
even duren, want ik krijg niet echt de indruk dat men nu 
zo voortvarend te werk gaat. Iets wat misschien ook eens 
moet veranderen.

De Schrijfert

maandelijkse vergadering geabsolveerd.
In deze dertigste Concordiaan vindt men meerdere artikelen 
over ons zomerconcert “Camping Concordia” van 17 juli.
Ook binnen het bestuur is gesproken over het laatste 
concert en de eensluidende conclusie van het bestuur is, dat 
wij als Harmonie Concordia een fantastisch concert hebben 
neergezet en daarvoor een warm compliment aan alle 
muzikanten, dirigent, solisten en de organisatie.

In de bestuursvergadering is de blik gericht op het nieuwe 
seizoen. 
Voor het najaar 2022 staat het traditionele Dorpenconcours 
van zondag 30 oktober op het programma.
Dit jaar is harmonie Cecilia in Chaam verantwoordelijk voor 
de organisatie.
Aan het dorpenconcours nemen dit jaar 7 harmonieën uit 
de regio  deel, t.w. Ginneken, Bavel, Ulicoten, Riel, Baarle 
Nassau, Chaam en Alphen. Ulvenhout is verhinderd.
Het dorpenconcours vindt in de middaguren plaats in café 
Het Chaamse Wapen. 
Harmonie Concordia heeft het laatste optreden voor die 
middag geloot en zal ook de muzikale invulling tot de 
prijsuitreiking verzorgen.

Verder staat in de planning mogelijk de Sinterklaasintocht 
en een kerstviering in het Ginneken.
 
Voor de harmonie Concordia staan er in de tweede helft van 
2022 meerdere interessante thema’s op het programma.
In de afgelopen periode zijn binnen harmonie Concordia 
enkele projectgroepen opgestart om door middel van diverse 
activiteiten: de belangstelling voor muziek, het enthousiast 
meedoen en leren muziek te maken en terug intredes te 
stimuleren weer muziek te gaan spelen, te bevorderen.

 
Ledenwerving
Wij hebben 3 speerpunten in de ledenw-
erving: jeugd, middenkader én oud-muz-
ikanten.

Gefeliciteerd! 
Een geweldig positief signaal binnen de harmonie Concordia, 
en dat op een belangrijk terrein namelijk muziek spelen op 
een beter nivo.
Hoe kun je dat bereiken? Enkel-en-alleen door regelmatig te 
repeteren en muziekles te volgen op de muziekschool van de 
Nieuwe Veste.
Iedereen die gevoel heeft voor muziek maken gaat naar de 
muziekschool om aldaar de basiselementen van het 
bespelen van een muziekinstrument onder de knie te 
krijgen. Heeft men het gevoel en de motivatie om voor een 
hoger nivo te gaan, volgt men verdere studies en kan men 
uitzondelijke kwaliteit bereiken als muzikant.
Zie hier het resultaat binnen onze harmonie vier kanjers op 
muziek gebied.

Van links naar rechts: Thijs Pagen, Marieke Augustijn-
Schretlen, Willem Schretlen en Floris Bogaarts.
Een groots compliment aan hen voor hun motivatie en 
bereikte resultaten, getuige de behaalde diploma’s.

Het ligt in de bedoeling om met een wervingscampagne met 
o.a. een open dag en daarnaast in overleg en in 

Festiviteiten in ons Ginneken
dit is een actueel onderwerp en staat vol in de spotlight.

Enige tijd terug werden wij bewoners wakker geschud door 
het feit dat de braderie niet plaatsvindt en kort geleden dat 
de historische, traditionele, einde zomervakantie, ginnek-
ense kermis niet door gaat!!

Voor vele Ginnekenezen en bewoners en mega schok en 
correct verwoord o.a. Ad Romijn op facebook: “te gek van 
woorden dat het niet door kan gaan!”

samenwerking met de Nieuwe Veste en de basisscholen 
diverse muziekdocenten naar de naschoolse opvang te 
brengen en meerdere vormen van muziekprojecten op de 
basisscholen in het Ginneken te brengen.
Oproep aan de leden en familieleden.
Vindt men het leuk om samen actief te zijn om aan de 
diverse activiteiten invulling te geven, kun jij je melden bij 
secretariaat of bij onze Cees.

Terug met het voornemen om in coördinatie/samenwerking 
met derden nieuw leven te blazen in traditionele 
festiviteiten b.v. Koningsdag, Sinterklaas en de Kerstviering 
in ons eigen “Ginneken, daar gebeurt het”. Dit doen wij 
graag in overleg en in samenwerking met andere instanties, 
zoals b.v. de wijkraad, de scholen, verenigingen in het 
Ginneken, activiteitenclubs en het management van 
zaal Vianden, de actieve winkeliersvereniging én overige 
enthousiastelingen/vrijwilligers,
In de komende periode gaan we vanuit harmonie Concordia 
met de diverse instanties en verenigingen contacten leggen.
Natuurlijk kan men ook spontaan zelf contact opnemen met 
ons via email: secretariaat@concordiaginneken.nl of loop 
op donderdag avond even binnen bij zaal Vianden, waar 
Concordia elke donderdagavond vanaf 20.00 uur repeteert.
Bij deze dus meteen een oproep voor ondersteuning en 
medewerking.
Want wat is mooier, dan met een groot draagvlak van de 
eigen bewoners uit het Ginneken  deze activiteiten vorm te 
geven en samen te beleven,
 
Frans

Waar kenmerkt Nederland, Brabant en het Ginneken zich 
in?  inderdaad traditionele festiviteiten die zorgen voor 
de gezellige ambiance, het saamhorigheidsgevoel en het 
levensplezier.

Van de zijde van de 
harmonie Concordia is 
het enthousiasme er om 
samen met Ginnekense 
instanties en verenigin-

gen de handschoen op te pakken en samen inhoud te geven 
aan deze waardevolle tradities en festiviteiten.

Terug met het voornemen om collectief nieuw leven te bla-
zen in b.v. Koningsdag, Sinterklaas en b.v. de Kerstviering 
in ons eigen “Ginneken, daar gebeurt het”.

Dit doen wij graag in samenwerking met andere instanties, 
zoals b.v. de wijkraad, de scholen, verenigingen in het Gin-
neken, activiteitenclubs, de actieve winkeliersvereniging 
én overige enthousiastelingen/vrijwilligers,

In de komende periode gaan we vanuit harmonie Concor-
dia met de diverse instanties en verenigingen contacten 
leggen.

Natuurlijk kan men ook spontaan zelf contact opnemen 
met ons via email: secretariaat@concordiaginneken.nl of 
loop op donderdag avond even binnen bij zaal Vianden, 
waar Concordia elke donderdagavond vanaf 20.00 uur 
repeteert.

Bij deze dus meteen een oproep voor ondersteuning en 
medewerking.

Want wat is mooier, dan met een groot draagvlak van de 
eigen bewoners uit het Ginneken  deze activiteiten vorm te 
geven en samen te beleven.

Frans van Hoogenhuyze 

Sinterklaas 2022

Komen Sinterklaas en Pieten weer naar het Ginnek-
en?
Corona bracht ook roet in de evenementen rondom 

het Sinterklaas feest het afgelopen jaar. De Sinterklaas 
traditie is een gezellig familie feest voor jong en oud, dat 
we graag in stand willen houden. Verschillende ginnek-
ense verenigingen willen zich daarvoor gaan inzetten. 
Maar het kan alleen slagen als er ook ginnekense ouders 
en bewoners zich zouden willen aanmelden om allerlei 
voorbereidings klusjes te doen. We vragen om mensen met 
werkhandjes op de intochtsdag van zondag 20 november, 
maar ook om organisatie-, sponsor- en denk-kracht in de 
voorbereiding.
U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
secretariaat@concordiaginneken.nl

Lukas

BEDANKT!

Concert camping Concordia.
Als harmonie Concordia mogen we een nieuw 
hoogtepunt toevoegen aan onze rijke historie: 17 juli 

2022! 

Alle elementen die 
een concert tot een 
hoogtepunt kunnen 
maken, waren aanwezig. 
De lokatie Vianden, de 
originele aankleding met 
campers, zwembadje, 
kampvuur en beweg-
wijzering, het prachtig 
weer, de parasols, een 
gemotiveerd orkest met 
een groots dirigent en 
professionele solisten. Zij vormden de basis voor een geslaa-
gd optreden in een unieke ambience. De camping baas Peter 
van de Velden had zich optimaal voorbereid en zijn perfor-
mance als opperspreekstalmeester vervulde hij met glans. 
De gouden omlijsting was de publieke belangstelling waarbij 
een groot aantal leden van de “club van 100”, verder

genodigden, familieleden en muziekliefhebbers. Echt een 
volle bak! 

Een leuke verfrissende attentie was het programmaboekje, 
dat op elke stoel gelegd was. Lay out en tekst van onze 
vaste supporters de heer en mevrouw Franken. Heel 
bijzonder en onze dank. Aansluitend ging iedereen deels 
verrast door het perfecte optreden,  maar zeker met grootse 
voldoening naar huis.

Harmonie weetjes!
van de columnist Cees de Cort

Heeft muziek invloed op je emoties?

De emotie die u bij bepaalde muziek ervaart, heeft niet 
alleen met jezelf, maar ook met de muziek te maken. 
Zo is uit wetenschappelijk onderzoek gebleken dat 

mensen bij snelle tempo’s en muziek in major vrolijker 
worden. Langzame liedjes of muziek in minor maken eerder 
verdrietig.

Wat doet muziek met je lichaam?

Onderzoekers hebben het bewezen, muziek heeft 
een positief effect op de bloeddruk, je hart- ten 
ademhalingsfrequentie. Muziek brengt je tot rust waardoor 
je ademhaling en hartslag zullen dalen. Dit n heeft ook een 
positief effect op je bloeddruk.

Wat zegt muziek over je persoonlijkheid?

Wat bleek: mensen die empathischer zijn, houden meer van 
rustige muziek, zoals soft rock en R&B/soul. Specifieker 
hebben ze een voorkeur voor muziek met een lage arousal 
(zachte, ‘warme muziek’), emotionele diepte (poëtisch) en 
een negatieve klank.

Cees de Cort

Geacht bestuur, beste mede-leden,

Op een donderdagavond nog maar korte tijd geleden zijn 
we onder de verstikkende steen die Corona heet vandaan 
gekropen en hebben plaats genomen op onze plek in Vian-
den, de gezichtjes nog wat bleek maar de ogen gericht naar 
een nieuwe muzikale toekomst voor onze Harmonie Concor-
dia.
Een paar repetities verder was er weer moed, de lipspan-
ning op orde, gewrichten en spieren voelden soepel, oren 
waren gespitst en de pennen lagen klaar.
Zin in muziek maken en vertrouwen in eigen kunnen waren 
voelbaar terug.
En moet je ons nou eens zien: bestuurlijke vernieuwing, 
nieuwe en oude leden bij elkaar, een zomeroptreden achter 
de rug en een dorpenconcours in november in vooruitzicht 
- we hebben ons samen langzaamaan weer teruggewerkt 
naar een muzikaal niveau waarmee we voor de dag kunnen 
komen!
Dank bestuur, dirigent Martijn en ons allen dat we dit voor 
elkaar hebben gekregen. Wat ben ik blij, dankbaar en trots 
dat ik ons ‘herrijzen uit de as’ mocht meemaken. Als je 
dan moet stoppen, doe dat dan als het goed gaat, op een 
hoogtepunt. Dit is een van mijn levenslessen. En daar wil ik 
me ook nu aan houden. Vandaar dat ik u wil laten weten dat 
ik per direct stop als spelend lid van de Harmonie Concor-
dia.
Aan deze stap zijn wat overwegingen vooraf gegaan, waar-
onder die dat ik mijn polsen wil en moet sparen en dat ik 
mijn kracht en energie nu op heel veel andere en nieuwe 
dingen in de nabije toekomst moet richten.
Ik zal de Concordia-muziek missen, mijn vier pauken, mijn 
maatjes bij het slagwerk, de harmonie (letterlijk!), en jullie 
allen.
Blijf bij elkaar en loyaal aan elkaar, blijf werken aan de 
teams, en houd het niveau hoog!

Dat wens ik jullie toe, zo’n beetje alles wat de twee woorden 
harmonia en concordia betekenen.
Ik ben en blijf Vriend van Concordia, en als zodanig blijf ik 
een plekje houden voor jullie allen in mijn hart.

Dank.
Angelika Emminger

In de afgelopen vakantie zijn er geen mutaties binnen 
gekomen. 
Namens de rubriek Lief & leed wensen wij u allen een 
zonnig en gezond muzikaal seizoen toe.

Heet

Genoten van het zomerconcert. Nog nooit waren er 
zoveel mensen op het pleintje. Goed dat de organisatie 
had besloten om ondanks de hitte, het concert buiten te 

houden. Het programma was er ook naar. Een accordeonist 
die musette speelt, moet je horen in de zon. En dat gold 
natuurlijk ook voor de batterij die Martijn in elkaar had 
getimmerd. Onze dirigent liet horen dat klassiek slagwerk 
zijn hoofdvak was op het conservatorium en trakteerde het 

publiek op een swingende Zuid-
Amerikaanse afsluiting. Dit smaakt 
naar meer. Ik zie al visioenen 
van Martijn als jazz drummer 
Art Blakey met om hem heen een 
uitbundige harmonie die de Blues 
March speelt. Moet kunnen. Het 
publiek vond het in ieder geval 
prachtig, reageerde uitgelaten en 
bleef langer dan normaal hangen 
op het festivalterrein. Chapeau ook 
voor Peter van Velzen. Onze oud-
burgemeester nam met verve de rol 
over van opperspreekstalmeester 
Paul Martens. Het was alleen 
jammer dat onze voorzitter in 
zijn optreden vooral oog had om 
de jubilarissen in het zonnetje te 
zetten en daarmee de hitte ietwat 
uit het oog verloor. Het mag de 
volgende keer best wat korter, 

Frans! Het zij hem vergeven. Een topvoorzitter is nu eenmaal 
geen conferencier. 

Tie Schellekens

De columnist Tie Schellekens


