
Zondag 5 juli 2020
Een dag als zo velen in ons mooie land, typisch Hollands 

zomerweer. Schitterende stapelwolken,  afwisselend zon, 
wind en korte regenbuitjes. Tegen de avond klaart het op en zet 
de dag zich om in een serene  avondsfeer.
Maar vooraf gaf deze zondag de 5 juli reeds een speciaal gevoel, 
er hing iets in de lucht, iets van  blijheid, van benieuwd zijn en 
van opluchting. Op de agenda staat namelijk borrel en quiz in 
zaal Vianden. Resultaat een volle zaal met muzikanten van 
Concordia! Het management van Vianden had de zaal omge-
toverd in een sfeervol buitengevoel met terrasmeubilair en 
zomerse bloemstukjes van de hand van Mary de Jongh.
Bij de ingang wordt iedereen welkom geheten door de organi-
satie bestaande uit Imke en Tjerk. Slechts enkele weken terug 
kwamen zij spontaan met het idee van een borrel met quiz en 
werd dit voorstel uitgerold. Er werd de enige echte quizmaster 
Ad Romijn gevraagd om zijn kennis en support te geven. Het 
werd een supergezellige middag, drie man achter de bar voor een 
snelle afwikkeling van gewenste drankjes in de pauzes, perfecte 

presentatie en sturing van de quiz door Ad Romijn, snelle en 
accurate controle van de antwoorden door Imke en het lekkere 
borrelhapje aangeboden door zaal Vianden. Fantastisch om 
te zien dat alle gelederen en leeftijden van Concordia present 
waren. Van erelid Dries, ouderlingen, middenkader tot en met de 

jongelingen. In een woord een 
hechte familie Concordia. 
Vijf ronden van tien vragen 
met een grote verscheiden-
heid van onderwerpen verliep 
vlot en er kon aan het einde 
van de quiz medegedeeld 
worden dat er twee teams op 
een gedeelde eerste plaats 

stonden. De uiteindelijke winnaars was het team Marijke, Inge , 
Bart en Albert.
Eem memorabele middag, een geslaagde invulling van het 
afgelaste zomerconcert en alle deelnemers keerden met een 
unieke ervaring en fijne herinnering huiswaarts. 

Het bestuur 

“ook buitenhuis klinkt het fantastisch“
Het was een bijzonder eerste 
halfjaar 2020. Er is al veel over 
gesproken en geschreven, iedereen 
is zich bewust goed op zichzelf te 
passen en dan op zijn naasten. De 
muzikanten van Concordia hebben 
afgelopen zondag op gezellige wijze 
de vakantieperiode ingeluid.
Om het thuisgevoel tussen de eigen 
muren alsook binnen Concordia te 
onderstrepen kwam het bestuur 
met een verrassing om dit gevoel 
van samen zijn te verstevigen.
Het vogelhuisje zo wel voor tuin als 
ook voor op het balkon. Geschikt 
voor pimpelmeesjes maar ook zijn 
soortgenoten. Plaatsing op het zuid oosten, beschut tegen regen 
en wind, open aanvliegroute, geen directe zon, in de herfst 
schoonmaken via luikje zijkant met stokje. Stokje voorzijde om te 
rusten. Verdere info op internet.

Frans

Organisatie Familiedag 13 september
 

Afgelopen zondag genoten we allen van een zeer gezellige bi-
jeenkomst van de Concordiafamilie, waarbij we weer konden 

bijpraten en waarbij ieder team zijn uiterste best deed om als 
winnaar uit de bus te komen bij de quiz die door Tjerk en Imke 
was samengesteld. 
Na afloop complimenteerden Jeanne en ik Tjerk en Imke met de 
uitstekende organisatie van de middag en al pratend kwamen 
we tot de conclusie dat zij beiden perfecte kandidaten zijn voor 
completering van ons voorbereidingsteam. 
We hebben er alle vertrouwen in dat we met vieren een unieke 
familiedag gaan organiseren.
Dus, Concordialeden en familie: houd die datum vrij!
Jeanne en Leonie
Imke en Tjerk

Het was een fantastische middag, iedereen was tevreden dankzij 
de inspanningen van Tjerk en Imke en als klap op de vuurpijl het 
vogelhuisje voor iedere deelnemer, het hangt al bij mij in de tuin, 
een echte aanwinst. Ik wens iedereen een geweldige vakantie en 
gezond weer terug op 27 augustus
Jeanne

Zomerpauze
De zomerperiode voor harmonie Concordia is aangebroken en 

gaan wij allen genieten van onze eigen invulling op allerlei 
manieren.
Het kan zijn in-en-rondom de woning, een wandeling of fietstocht, 
met de auto nederland ontdekken of toch de grens over om daar 
het vakantiegevoel te krijgen.
Een ding is zeker, geniet op uw eigen wijze van elk moment, 
maar pas op jezelf, houdt de regels in acht en relax.
Wij van het bestuur wensen allen een heerlijke periode, laad de 
accu op en kom vol energie en gezond terug.

Tot donderdag 27 augustus in zaal Vianden.

Het bestuur



Hoe is het nu met .....
De bekende schrijver Toon van Miert, erelid Concordia heeft 

het schitterende plan opgevat om de “oud” dirigenten via 
enkele vragen een beeld te laten  schetsen over de ervaringen 
met Concordia. Hierbij de aftrap van de serie: 
hoe is het nu met .......Geert Schrijvers?

Hallo Toon!
 
Wat een leuk initiatief ! en wat leuk dat ik mee mag doen!
Daar gaan we:
 
1. Wat komt er in je op als je aan Harmonie Concordia 
Ginneken denkt?
Familiegevoel

2. Waar werk je tegenwoordig?

Ik componeer en arrangeer veel momenteel; veel van mijn 
muziek wordt uitgegeven bij Molenaar Editions.
Daarnaast dirigeer ik vier orkesten in Kaatsheuvel, Amersfoort, 
Wassenaar en Bladel, heb ik een eigen kamermuziekensemble 
waarin ik klarinet, basklarinet en contrabas speel, geef ik clinics 
en workshops voor klarinettisten en verzorg bijspijkercursussen 
voor klarinettisten. Oja, ik ben mezelf aan het leren contrabas te 
spelen, met hulp van bassist Maciej Domaradski!

3. Hoe heb je op werkgebied de coronatijd beleefd?

In eerste instantie met angst en onrust. Zoveel projecten en 
concertreizen die niet doorgingen, zoveel projecten die in het 
water vielen. Zoveel financiële onzekerheid. Maar later vond ik 
het eigenlijk erg fijn dat alles noodgedwongen tot een stop kwam. 
Het gaf me de tijd en de rust om eens te kijken wat ik graag zou 
willen doen, zowel binnen de muziek als daarbuiten, en hoe dat 
voor elkaar te krijgen.
In die rare tijd ontwikkelde ik nieuwe vaardigheden, volgde 
on-line cursussen had de erg nuttige vrijheid om van tijd tot tijd 
gewoon lekker wat aan te klooien.
Ik ben er inmiddels achter dat het voor ieder mens, maar zeker 
binnen de artistieke wereld, een soort ondergeschoven en on-
dergewaardeerde manier van bezig zijn. is.
Ik vind het echt verademend. Natuurlijk is het financieel soms 
tobben, maar dat trekt wel recht. Daar durf ik met een gerust 
hart op te vertrouwen.

4. Wat zou je over tien jaar willen doen/hoe zie je je 
(ideale) toekomst?

Hmmmmm.... Dat zijn vragen waar ik niet goed weg mee weet, 
omdat ze niet bij me passen.

Ik doe niet aan carrièreplanning; het leven is te spannend en 
onoverzichtelijk en wisselvallig daarvoor. Daarnaast: stel dat ik 
een doel beschrijf en ik realiseer dat. Wat dan? Dan heb ik dat 
doel bereikt en meer niet. 
Ik denk eerder dat ik over tien jaar nog net zo graag mijn vak 
als musicus uitoefen als ik vandaag de dag doe; er nog steeds 
veel energie uit kan halen en me nog steeds oprecht gelukkig 
kan voelen als ik op de bok aan het werk ben. Daarnaast hoop 
ik de kracht en de tegenwoordigheid van geest te hebben om 
te zeggen: “tijd voor wat anders, het vuur is uit”, mocht ik ooit 
tegenover die keuze komen te staan. Succes An Sich is een 
ongrijpbaar, vluchtig en onbestendig iets en daardoor niet echt 
de moeite waard om na te jagen.
Natuurlijk zijn succesvolle momenten erg belangrijk; dat kleine 
moment en de tijd waarop je even het verschil maakt. Met een 
concert, een repetitie, een compositie... Ik ben realist genoeg 
om te beseffen dat mensen die een artistiek en creatief beroep 
uitoefenen leven bij de aandacht die ze krijgen. Dat is aan het 
uitoefenen van het vak verbonden; die bevestiging zoeken als je 
je nek uitsteekt op artistiek vlak. Dat genieten van applaus en 
hulde dient als compensatie voor alle twijfel en zelfreflectie; zo 
zie ik het.

Nou ja, een hele filosofische verhandeling dus. Hetgeen maar 
weer eens aangeeft dat ik niet goed weg weet met vragen als 
deze! :-)
Met vriendelijke groet,

Geert Schrijvers

Borrel en Concordia Quizmiddag 5 juli

Ons Bestuur, de leden Tjerk en Imke en het Bestuur van Vian-
den hadden het mogelijk gemaakt dat wij een gezellige middag 

voor de aankomende vakantie samen konden zijn.
Zo’n 40 leden waren aanwezig op de borrel- quiz middag. Tie 
sloot zich wat later aan, omdat zijn wekker niet afliep! Door 
Tjerk en Imke was al aangegeven dat er met de quiz fantastische 
prijzen waren te winnen.
We werden hartelijk welkom geheten door onze voorzitter Frans 
en die gaf hierna het stokje over aan Ad Romijn, de quizleider die 
op smakelijke wijze de quizvragen introduceerde. De spanning 
zat er al snel in en iedere groep (6 in totaal) nam enthousiast 
deel.
Vragen als; “Wie was de eerste voorzitter van Concordia- hoeveel 
zwarte en witte toetsen zitten er op een pianoklavier en wie was 
het eerste vrouwelijke Bestuurslid naast een aantal muziekken-
nisvragen en luistervragen” kwamen aan de orde.
De spanning was te snijden en je hoorde de hersenen kraken op 
onze vrije zondagmiddag.
Tijdens de quiz werden we door Rianne voorzien van ver-
snaperingen die gretig werden verorberd.
Na aantal uur werden de groepspunten geteld en viel praktisch 
ieder team in de prijzen ( van poedelprijs tot eerste prijs!). Het 
team dat de eerste prijs behaalde waren Marieke, Inge, Bart en 
Albert.
Na dankwoord van de voorzitter aan degenen die in de organisa-
tie zaten hebben we nog aantal uurtjes, met inachtneming van 
toegestane Coronatijd, ons aangenaam vermaakt met borrel in 
groepsverband, natuurlijk op gepaste anderhalve meter afstand.
Was het een succes deze middag? Als ik de feedback mag geloven 
zeker… We zagen ontspannen en lachende gezichten.
Ikzelf kijk alvast met een tevreden gevoel terug, hoop dat u er 
net zo hard van genoten heeft.
Bij het huis gaan kregen we allemaal een vakantiehuisje mee, 
weliswaar voor in de tuin en voor de vogels, maar iedereen werd 
hier uitermate mee verrast.
Dank voor deze middag en prettige vakantie.
Cees de Cort


