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De tijd vliegt voorbij 

Volgende week is het al weer herfstvakantie en 
daarmee zijn alle aanknopingspunten met de zomer 
van 2022 verbroken.

De start van het nieuwe seizoen van ons Concordia ligt ook 
al zeven weken achter ons.
Begin september stond op de harmonie kalender herfst-
winter slechts een concert namelijk het dorpenconcours in 
Chaam van 30 oktober.
Concordia is altijd in beweging en kijk nu eens naar de 
concert/evenementen-agenda voor 2022/2023 ergens in 
deze Concordiaan. Ook hebben enkele activiteiten in tussen 
reeds plaats gevonden en staat er nog enige activiteiten te 
gebeuren. 
Een volle kalender met kleine en grote uitdagingen voor de 
dirigent onze Martijn, maar zeker ook voor de muzikanten 
van Concordia. 
Thuis door de week regelmatig oefenen en donderdags met 
volle concentratie tezamen repeteren. 
Het was een prima initiatief van onze muziekcommissie en 
en de verantwoordelijke persoon binnen het bestuur Claudia 
om een groepsrepetitie  op 1 oktober jl. te organiseren. Deze 
actie was een groot succes en velen hebben positieve en 
zinvolle ervaringen mee opgedaan. 

En na hard werken is het goed om te rusten en om 
aangenaam te verpozen.
Daar was ook aan gedacht en werd spontaan een gezellige 
nazit georganiseerd. 
Door diverse enthousiaste keukenprofessionals zijn 
fantastische gerechten in elkaar gezet en ontstond een 

Sinterklaas 2022

Komen Sinterklaas en Pieten weer naar het Ginneken?
Corona bracht ook roet in de evenementen rondom 
het Sinterklaas feest het afgelopen jaar. De Sinterk-

laas traditie is een gezellig familie feest voor jong en oud, 
dat we graag in stand willen houden. Verschillende gin-
nekense 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.
Lukas Ruijs

U kunt zich hiervoor aanmelden bij:
secretariaat@concordiaginneken.nl

overheerlijke maaltijd, die bestond uit drie harmonische 
gangen. Dit alles werd vergezeld door een passend drankje. 
De schitterende locatie villa Beukenhof met de charmante 
gastvrouw Jose was een sfeervolle omgeving om te 
vertoeven. Hartelijk dank aan de de creatieve koks en vele 
handjes die dit mogelijk hebben gemaakt.

De schrijvert

Rabo ClubSupport Breda 2022
Beste leden van Harmonie 
Concordia, leden van de Club 
van 100 en andere vrienden 
van de Harmonie,

Wij bedanken jullie stem aan 
Harmonie Concordia bij de 
Rabo Clubsupport actie.
Mede door jullie inzet hebben 
wij met een bedrag van €. 
374,23 onze clubkas aan 
kunnen vullen. Dit bedrag is 
zelfs 53% hoger t.o.v. vorig 
jaar. Top!

Nogmaals hartelijk dank en wij hopen volgend jaar weer op 
jullie stem te mogen rekenen!
Namens het Bestuur

Loek de Clercq, penningmeester
Harmonie Concordia Ginneken
penningmeester@concordiaginneken.nl

Agenda
Hier het overzicht van de concerten en activiteiten van 
harmonie 

 Donderdag 27 oktober 
 Repetitie Sinterklaasrepertoire en marsen  
 19:00 - 20:00 uur. Alle muzikanten

 Zondag 30 oktober
 Dorpenconcours in Chaam
 15:00 uur aanwezig 15:45 inspelen Groot orkest

 Zondag 20 november  
 Sinterklaasintocht Ginneken
 12:30 -15:30 uur. Alle muzikanten

 Zondag 11 december 
 Uitwisseling met Sint Joris in  Dorst
 14:00 - 17:00 uur. Groot orkest

 December 
 Kerstmarkt?

 zaterdag 21 januari 2023 
 Generale repetitie nieuwjaarsconcert 13:00 - 15:00 uur  
 alle muzikanten in protestante kerk Ginneken

 Zondag 22 januari 2023
 Nieuwjaarsconcert
 Protestante kerk 13:30 uur uur aanwezig, 14:30 uur   
 start concert, alle muzikanten

 Donderdag 26 januari 2023 
 ALV Concordia
 alle muzikanten/ouders van jeugdleden 
 zaal Vianden 

 Zondag 5 februari 2023 
 Uitwisseling in Turnhout/Zevendonk 
 middag Groot orkest 

     Donderdag 4 mei 2023 
     Dodenherdenking park Valkenberg 
     avond Groot orkest 

Concordante nieuwe stijl

Even een klein stapje terug in de tijd: vorig jaar zomer 
kregen de leden van Concordia een uitnodiging 
van Concordante om naar hun concert te komen 

luisteren. Vier dames van onze harmonie (Jolanda op 
hoorn, Claudia op dwarsfluit, Charmian op hobo en Friedy 
op melodisch slagwerk), aangevuld met Marion (zus van 
Jolanda) op fagot spelen samen in dit kleine ensemble. Dat 
doen ze vooral om er van te leren, maar misschien ook 
voor bijzondere gelegenheden. De klarinetpartij wordt door 
Friedy gespeeld op vibrafoon.
Op de uitnodiging stond ook dat we vooral onze eigen 
instrumenten ook mee moesten brengen. Zo gezegd, zo 
gedaan. Voor die zondagse uitstap namen we onze zondagse 
auto (m’n oude Volkswagen busje) en reden ff naar Effen. 
Tegenover de kerk was het concert.
’s Morgens was het nog slecht weer, maar het werd steeds 
beter en tijdens het concert scheen af en toe het zonnetje … 
je krijgt wat je verdient, zeggen ze dan.

Het concert werd afwisselend gespeeld door Concordante en 
Duo Sprank bestaande uit Friedy en Hilde op dwarsfluit en 
tot slot van deze muzikale middag pakten we allemaal ons 
instrument erbij voor een paar marsjes en een serenade 
aan Els die toen net Sara geworden was.
We zaten toen al volop in corona-tijd en weer werd alles 
stilgelegd en dus ook voor Concordia en Condordante. 
Jammer, want in je eentje muziek maken is leuk, maar in 
groep is nog veel leuker. Er ging dus heel wat tijd overheen 
voordat we weer muziek mochten maken in groepsverband 
en omdat Friedy te kennen had gegeven er mee te willen 
stoppen zijn de andere dames op zoek gegaan naar een 
klarinettiste en hebben Els bereid gevonden om mee te gaan 
doen.
Intussen zijn de dames regelmatig aan het repeteren en 
hun repertoire aan het uitbouwen. Onder leiding van coach 
/ professioneel hoboïste Anne Marie van Mierlo zetten 
de dames de puntjes op de ‘i’ en werken zo toe naar een 
uitvoering … hopelijk binnenkort.

Optreden KAM 2022 Chassé Theater

Al bij al dus reden dat er ook nieuwe foto’s gemaakt 
moesten worden van het groepje. Een fotograaf was snel 
genoeg gevonden, de locatie voor de foto’s ook, en omdat 
ieder toch wel wat zwarts in de kast had hangen werd 
dat het ‘uniform’, maar dan wel opgefleurd met de rode 
Concordia-roos. In een vrij ontspannen sfeer werden de 
groepsfoto’s gemaakt. Om een indruk te geven is er een foto 
bij dit verhaaltje.
Hopelijk kunnen we binnenkort weer samen spelen en ons 
voorbereiden op een concert en/of gaan luisteren naar 
Concordante.

De jaarlijks terugkerende verkoop-campagne van de 
Grote Clubactie is in 2022 een spectaculair succes
geworden voor ons harmonieke. In een tijdsbestek 

van amper drie weken zijn alle 200 loten verkocht en 
door onze eigen leden en trouwe supporters gekocht.
Hartelijk dank aan allen die hiermede onze kaspositie een 
extra positieve impuls van ca.euro 450,- hebben gegeven.

met vriendelijke groeten
Loek de Clercq 
penningmeester 
harmonie Concordia Ginneken

De columnist Tie Schellekens

Verdorie Frans glad vergeten. Tis bijna middernacht. 
De voorzitter mailde gisteren of ik vóór donderdag 
nog een bijdrage kan leveren aan de laatste 

Concordiaan. Tuurlijk, wil ik dat. Maar ik zat vanavond 
lekker te scrollen door Delpher vanwege het boek dat ik aan 
het schrijven ben over Rat Verlegh. Delpher is een site vol 
Nederlandse media die je kunt raadplegen als je iets meer 
wil weten over een bepaalde gebeurtenis. Je tikt een paar 
trefwoorden in, je geeft de te raadplegen periode aan en je 
krijgt een berg informatie. Ik had vorig jaar al een stukkie 
geschreven over de Sinterklaasviering. Dus om inspiratie te 
krijgen, scroll ik door Delpher op de trefwoorden Concordia  
AND Ginneken. De periode is 1940-1950. De kranten die ik 
onderzoek zijn Dagblad van Noord-Brabant (voorloper van 
De Stem) en de Bredasche Courant. Ik laat de computer 
uitgebreid zoeken en krijg liefst 418 berichten! 40 berichten 
per jaar! In die tijd stond de harmonie nog middenin de 
gemeenschap. Ik begin te scrollen en stuit meteen op een 
bericht van 27 januari 1940. ‘Het echtpaar Verlegh-Van 
Wijck in huwelijksgoud’. Dat zijn de ouders van Rat Verlegh! 
Toeval bestaat niet.

Tie Schellekens

Toeval

Van de bestuurstafel


