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Beste muzikanten en leden van Concordia
 
In deze onrustige periode waarbij we geconfronteerd worden  
met een tweede corona golf is het zaak de aanwijzingen serieus 
te nemen. Nieuwe richtlijnen zijn voor meerdere uitleg mogelijk, 
maar het is en blijft de eerste basisregel: zorg, ook in het belang 
van anderen, voor uzelf, blijf alert en houd afstand.
Voor ons allen van de harmonie Concordia betekent het strakke 
gefaciliteerde opties om elkaar te ontmoeten, met elkaar te 
repeteren en onze ervaringen te delen.

Deze beperking in het ontmoeten geldt voor ons allen: de leden, 
alle commissies en het bestuur.
Hoe kunnen we met elkaar communiceren?
Laten we als bestuur helder zijn, u mag en kunt ons altijd bereik-
en.
Zeker met de hedendaagse communicatie middelen zijn er vol-
doende opties om met elkaar en met een van de bestuursleden te 
communiceren.
Ook wij hebben behoefte om te horen wat er leeft bij onze leden 
en wij staan open voor reacties, mogelijke wensen en natuurlijk 
ook voor ideeën. 
Misschien zien wij door de beperkte communicatie bepaalde zak-
en niet, meld deze rechtstreeks aan het bestuur. Samen, leden 
en bestuur, zijn we sterk en samen zorgen er voor dat Concordia 
een fijne gezellige en homogene vereniging is en blijft.

met muzikale groet, 
namens het bestuur, 
Frans van Hoogenhuyze   

Invloed van harmonie Concordia op het 
carnavalsgebeuren in het Ginneken

Eind zeventiger jaren stopt “Ginamor” zijn optredens.
De boerenkapel van het Ginneken ging met de vaste kern van 

Ginamor en met instroming van diverse verschillende Harmonie 
muzikanten nog een tiental jaren door. 
Wellicht meer info hierover in een volgende editie van de Corcor-
diaan.
Onderstaand jaarverslag uit 1970 schets een beetje het beeld wat 
er toen speelde en hoe een en ander geregeld werd. 
Boerenkapel v.h. Ginneken annex Amusementsorkest “Ginamor”
opgericht april 1967

L ‘HISTOIRE D’ORCHESTRE  (uit jaaroverzicht 1970) letterlijke 
tekst!!!!!!!!!!!!!
Sinds mensenheugenis is er in ’t Ginneken muziek gemaakt, 
veelal door leden van harmonie Concordia. Wij allen zoals die 
nu samenspelen weten ervan, dat voor elke gelegenheid een stel 
bij elkaar getrommeld moest worden, maar uiteindelijk kwamen 
van veel gevraagde op dezelfde uit. Het duidelijkst kwam dit 
tot uiting toen carnavalsver. ’t Leste Ogenblik’ de bootreis op 8 
augustus 1967 organiseerde, waarbij heel de harmonie in ruil 
voor het maken van muziek was uitgenodigd. Sinds die tijd is 
de kern van de toen aanwezigen 7 man doorgegaan, om zonder 
meer anderen niet te vragen. Echter de vraag naar ons werd 
steeds meer, uitbreiding werd voor het repertoire noodzakelijk. 
En daar we zelf bij machte waren om alles uit te dokteren, werd 
overgegaan tot aanschaf van muziek. Dit leidde weldra tot betere 
muzikale prestaties, echter van muziek af werden wat stemmen 
gemist. De harmonie bracht zelf een mooie oplossing. Alhoewel 
we al vanaf 5 januari 1969 van muziek oefenden, wilden we 
uitbreiding. In september 1969 was nl. een groots opgezet 
wijnfeest met braderie opgezet. Nadat we zover rond waren, dat 
we muzikanten hadden, repeteerden we voor de eerste maal op 
vrijdag 27 juni 1969 in de brandweergarage bij Van Loenhout. 
Alleen ontbrak het ons nog aan een Bes-Bas. Tijdelijk werd dit op-
gevangen door de alom bekende Willem Voeten uit Ulvenhout en 
een enkele keer door Jac Bruins met een electrische basgitaar. 
In januari 1970 deden wij geen vergeefs beroep op Cees Feskens 
die geen aanpassingsmoeilijkheden had. We mogen wel stellen 
dat we een gezellige eenheid vormen en dat we ons er serieus 
tegenaan werpen voor andere kapellen beslist niet behoeven 
onder te doen.
Aldus opgemaakt: Jos van Zijp 

Foto 1970

Bovenste rij 
Jos van Zijp / Nico Hop / Kees Nuyten / Ad van Loenhout / 
Henk Veltman / Janus van Loenhout / Cees Feskens

Onderste rij 
Piet Nuijten / Teunis Minnen / Wil Broos / Cees Machielsen / 
Hein Veltman

AD VAN ZIJP / historicus in spe

Lotenverkoop via Concordia op 
corona afstand
De grote Clubactie is een organisatie die t.b.v. Nederlandse 
amateurverenigingen zoals muziekverenigingen, sportclubs 
e.d. faciliteiten biedt om loten te verkopen ten behoeve van het 
spekken van de clubkas.

Ook Harmonie Concordia doet ieder jaar mee aan de Grote 
Clubactie.

In deze maand verkopen wij hiervoor Grote Clubactie loten via:
- Directe verkoop in zaal Vianden op donderdag avond 8 oktober
-  Verkoop op afstand via onderstaand stappenplan

Wij stellen het zeer op prijs als u loten op afstand bij ons wilt 
bestellen.

Dat gaat als volgt:

·  Prijs van de loten: 1 lot kost € 3,-;  2 loten €5,- en 4 loten €10,-
·   U bestelt uw loten door het overmaken van het juiste bedrag  
 naar bankrekening NL 94 RABO 01046 14 900 t.n.v. Harmonie  
 Concordia onder vermelding van “Grote Clubactie (aantal)  
 loten” en uw mailadres.
· U ontvangt een bevestigingsmail van ons.
·  Het door u bestelde aantal loten wordt aan u opgestuurd of bij  
 u thuis bezorgd.

Wij vertrouwen op een grote opbrengst voor onze clubkas en wij 
danken u bij voorbaat voor uw deelname aan deze loterij.

O ja, de prijzen: dat zijn er meer dan 1000. U kunt kans mak-
en op een  cadeaubon van € 5,00 maar ook op een auto, een 
bezoek aan een wellnescenter, een minicruise, een camping-
vakantie, boeken etc etc en niet te vergeten de hoofdprijs van € 
100.000,00.

Verjaardag
 

In elk jaar zijn er speciale dagen waar we naar uit kijken of 
naar toeleven. 

Dagen die een speciale betekenis hebben voor ons persoonlijk, of 
binnen de huiselijke sfeer, of regionaal >Jazz festival en Nieuw-
jaarsconcert of landelijk >Koningsdag en de herdenking of zelfs 
wereldwijd >Nieuwjaar.
Maar laten we het dicht bij huis houden en ons enkel focussen op 
een jaarlijks terugkerende gebeurtenis:  de verjaardag. 
Voor het overgrote deel van ons allen is een verjaardag een 
gelegenheid om feestelijk en verrassend voor de dag te komen en 
de jarige in het zonnetje te zetten. Traditioneel zijn daarbij de 
slingers, kop thee op bed, versierde stoel, verjaardagskaarten, 
taart of gebakjes, en lekker samen in de kring en proosten op de 
jarige.
Ook bij verjaardagen horen de onmiskenbare mijlpalen zoals 
18 jaar >rijbewijs, 21 jaar >volwassenheid, 50 jaar >Abraham/
Sara, 65 +jaar >met pensioen en vanaf 80 jaar >een gezegende 
leeftijd.

Op maatschappelijk en sociaal vlak wordt enthousiast meegedaan 
om de bereikte leeftijd in het geheugen van de gelukkige te 
prenten.
Bij onze harmonie Concordia wordt op een warme rustige wijze 
de jarige in het zonnetje gezet.
Aan het begin van de repetitie een aubade met het alom bekende 
“lang zal men leven” en zeker vermeldingswaard is, elk jaar 
een originele verjaardagskaart. Onder de bezielende leiding van 
Teunis vindt al vele jaren het op tijd versturen van de Concordia 
verjaardagskaart plaats. 
Groots compliment en dank aan Teunis.

ACTIE 5 oktober t/m 25 oktober 2020
RABO CLUBSUPPORT 2020

Heeft u een bankrekening bij de RABO?
Bent U klant van de Rabobank?
Meld U nu ook aan als lid van de Rabobank,
dit is gratis en vrijblijvend. U kunt de harmonie Concordia helpen om 
de doelen te realiseren door vervolgens Uw stem uit brengen op har-
monie Concordia Ginneken, Iedereen die lid is van de Rabobank mag 
stemmen, U kunt dus ook kennissen, vrienden en familie te vragen op 
ons te stemmen
Stemgerechtigden
Let op: alleen leden van Rabobank Breda mogen stemmen. Als U klant 
bent, bent U niet automatisch lid. Wel een bankrekening bij de RABO, 
maar nog geen lid? Vraag het lidmaatschap aan via https://www.
rabo-clubsupport.nl/breda/lid-worden. Op de website https://www.f 
clubsupport.nl/breda/over-rabo-clubsupport vindt U alle overige 
informatie.

Club van 100 

Bij het oppakken van de in cellofaan verpakte fles wijn met 
enveloppe en naar binnen lopend, bekroop mij toch een gevoel, 

dit is geen reguliere verjaardagskaart. Er zat namelijk een munt-
stuk in de enveloppe.
Binnen aan de keukentafel wordt de enveloppe geopend en liggen 
er twee  bijzondere kwitanties en een munt op tafel.
Met enige vraagtekens rondom mijn hoofd, bestudeer ik de beide 
kwitanties en krijg ik het besef hoe uniek deze beide kwitanties 
zijn.

Wij schrijven het jaar 1949 en stellen vast, dat de ene kwitantie 
gedateerd is Breda (Oud-Ginneken) Maart 1949 en de tweede met 
Breda (Oud-Ginneken) 12 Juli 1949.
Wat een toeval mijn geboortejaar 1949!
Als een aankomend archivaris start ik elk detail van de kwitan-
tie grondig in mij op te nemen.
Het is bekend, dat de officiële naam is KON.ERK.HARMONIE 
“CONCORDIA”.
Maar op de kwitantie van 12 Juli 1949 is toegevoegd met pen: 
R.K. (= Rooms Katholieke)
De ontvanger van de kwitantie is de Weled. Heer J.Laurijssen 
wonende Ulvenhoutselaan 79.
In het jaar 1949 heeft de Kon.Erk.Harmonie Concordia reeds 
Donateurs en Honorair Leden, die per halfjaar de contributie van 
HFL. 2,00 betalen. Totaal per jaar HFL. 4,00

Om in geldtermen te blijven spreken: m’n Franc was gevallen!
Een bijzonder cadeau van mijn zwager Jan, de zoon van de 
weled. Heer J.Laurijssen die in 1949 de Harmonie Concordia 
reeds een warm hart toegedragen heeft.
De bijgevoegde munt is een 2 euro munt met het jaartal 2019 en 
is geslagen in Frankrijk. Een symbolisch vervolg op de halfjaar-
lijkse donatie uit 1949, is ook een top jaar voor de Franse 
wijnen.
Ik wil afsluiten met de geweldig leuke rijm op beide kwitanties:

Wij willen U daarvoor bedanken
Met zoveel mogelijk muzikale klanken
Daarom Uw bijdragen groot of klein
Zal ons steeds welkom zijn
 
  Namens het Bestuur 
  en Werkende leden

Wees zuinig op je instrument!
Zorg goed voor je instrument, des te lang er kan jij of iemand  

anders er op spelen. 
Instrumenten zijn vreselijk duur en kunnen we daarom niet 
zomaar even aanschaffen en vervangen. Wees dan ook voor-
zichtig met koffer en instrument. 
Onderhoud, onderhoudsbeurt- en verbruiksmateriaal zijn voor 
eigen rekening. 
Koperinstrumenten dienen 1 keer per twee jaar en houtinstru-
menten 1 keer per jaar voor onderhoudsbeurt bij een vakman 
weggebracht te worden. 
Alvorens inlevering van je huurinstrument moet je vooraf het 
instrument sowieso voor onderhoud weggebracht hebben. Zo niet 
worden deze kosten in rekening gebracht! 
 
Leg nooit je instrument zomaar neer, maar leg het altijd in de 
koffer, ook in een pauze. 
Trombones zet je op de hiervoor bestemde standaard. 
Ruim na het spelen éérst je instrument op, dan je lessenaar en 
de rest.
Bij start repetitie dus andersom: éérst de lessenaar, dan je 
instrument in elkaar zetten.

De koffer is speciaal voor het instrument gemaakt en niet voor 
aanverwante artikelen, zoals muziek, lessenaar, potloden, harp-
jes e.d. 
Deze zaken komen in een aparte tas, of een apart vakje van je 
koffer.
Blaas met “schone” mond, drink wat water of poets je tanden 
voordat je gaat blazen. 
Schoonhouden van je mondstuk
Het schoonhouden van je mondstuk is enorm belangrijk.
Je kunt je voorstellen dat een mondstuk dat niet schoongemaakt 
wordt zich langzamerhand vult met allerlei troep. Misschien 
studeer je wel net na het eten of was je erg verkouden toen je de 
laatste keer speelde of had je een koortsblaar…..
Het mondstuk is een bron van bacteriën. Een ding dus dat je re-
gelmatig schoon moet maken en al helemaal niet door een ander 
moet laten gebruiken.
Het mondstuk kun je schoonmaken door het een poosje in een 
kopje warm water met afwasmiddel te leggen. Daarna schoon-
maken met een mondstukborsteltje.
Laat het instrument altijd even luchten na de repetitie en laat 
het water er goed uit lopen!
Een paar keer per jaar moet het instrument schoongemaakt 
worden. Het vuil in het instrument, daar gebracht door het 
ingeblazen speeksel (zie ook gedeelte over het mondstuk), 
veroorzaakt een aanslag in het instrument. Deze soms smerige 
aanslag vreet het koper aan.
Je kunt je ook voorstellen dat als de buis tot een derde gevuld 
is met troep de toon ook niet beter wordt. Regelmatige reiniging 
van je instrument zorgt er voor dat het jaren langer mee gaat. 
Gebruik nooit te heet water of schoonmaakmiddelen. Bij gelakte 
instrumenten valt de lak er dan af. 
Maak het instrument goed droog met een flanellen doek voordat 
je het instrument weer in elkaar zet.
Heb je een trigger op je instrument maak deze dan los voor dat je 
het instrument schoonmaakt. 
Op de buis van je trigger doe je na het schoonmaken olie zodat 
hij soepel glijdt.
Gelakte instrumenten mogen niet worden gepoetst, alleen 
worden afgeveegd.
Verzilverde instrumenten worden het mooist na het poetsen met 
Silver Solution. Dit brengt een nieuw laagje zilver aan op het 
instrument, in tegenstelling tot de meeste poetsdoeken die er een 
laagje afvegen.

(Eigen) onderhoud voor blaasinstrumenten
Koper-ventielinstrumenten
Ventielen: regelmatig ventielolie gebruiken
Pompen: Eens per drie manden invetten met zuurvrije vaseline.
Let op: Altijd de pompen gangbaar houden!
Aan te bevelen om eens per half jaar de pompen en ventielen te 
verwijderen en het instrument, pompen en ventielen in warmwa-
ter te reinigen in warm water met een beetje afwasmiddel.
Je kunt hierbij het beste gebruik maken van een flexibele reinig-
ingsveer.

Koper-cylinder instrumenten
Cylinders: Regelmatig rotorolie gebruiken via de pompen.
Pompen: Eens per 3 maanden invetten met zuurvrije vaseline
Aan te bevelen om eens per half jaar de pompen en ventielen 
te verwijderen en te reinigen in warm water met een beetje 
afwasmiddel.
Je kunt hierbij het beste gebruik maken van een flexibele reinig-
ingsveer.
Demonteer zelf nooit de cylinders, maar laat dit aan een vakman 
over.

Hout-instrumenten
Na het spelen droog maken met doortrekwisser.
Eens per 3 maanden de binnenzijde behandelen met hout-olie 
(een paar druppels op de wisser).
Tappen regelmatig invetten met kurkvet.

Saxofoons en fluiten
Na het spelen droog maken met een doortrekwisser of bij saxo-
foons gebruik maken van een pad-safer.
Buitenzijde zoveel mogelijk schoonhouden, beslist niet poetsen.

Trombones
Je kunt hierbij het beste gebruik maken van een flexibele reinig-
ingsveer.
Pomp(en) eens per 3 maanden invetten met zuurvrije vaseline.
Bij de trombones met een kwartventiel de rotor regelmatig 
behandelen met rotorolie en vooral niet zelf demonteren.
Voor de coulisse bestaan smeermiddelen. Dit is in combinatie met 
waterspray.
Aan te bevelen is de trombonecoulisse goed droog te maken voor-
dat je het instrument langdurig niet gebruikt (bijv. vakantie)!

Voor verder vragen betreft onderhoud, neem contact op met Cees 
de Cort (06-28161694)

Adem 
Mijn moeder had altijd van die gezegdes die ze er bij ons heeft in-
geramd: Wie het kleine niet eert, is het grote niet weerd. Of bezin 
eer ge begint. In de meeste zit een kern van waarheid. Maar bij 
eentje slaat ze de plank volledig mis: Oefening baart kunst. En 
ik vermoed dat mijn buren het hardgrondig met me eens zijn. Zo 
ben ik al een poos bezig met de klavecimbelsolo van In my life, 
een nummertje van The Beatles. Ik kan de nootjes dromen op 
de soes. En mijn buren ook. Maar op het moment suprême - als 
ik samen toeter met trompetter Bart - dan lukt het me niet om 
ze te reproduceren in de zestien tellen die daarvoor staan. Mijn 
embouchure is door al dat repeteren wel aanzienlijk verbetert. 
Zoiets lees je wel vaker. Dat je door oefenen een compleet andere 
kunst baart dan de bedoeling is. De meisjes stonden altijd 
wijdbeens in de zee zodat schrijver Jan Wolkers er doorheen 
kon zwemmen. En zo heeft hij geleerd heel lang zijn adem in te 
houden. 
 
Groetjes,
Tie

Voor de leden van de harmonie!
 

Iedereen erg bedankt voor de mooie kaarten en kraamcadeaus
Alles gaat erg goed, Ik groei goed, slaap goed, kan ook goed 

eten/plassen en poepen, kan ook goed huilen, ook al beetje lachen 
en steeds meer rondkijken
en ben erg lief zeggen mama en papa
 
Mama en papa zijn erg blij met mij!
Opa’s en oma’s ook erg trots! 
 
Xxx Joëlle,

NIEUW

Eind september stond ik voor de 71-ste keer tussen de slingers 
en werd ik zeker verrast met een prachtig versierde ontbijttafel 
incl. verjaardagskaart van Concordia met een nieuwe leuke 
artistieke voorzijde. 
Later op de dag kom ik thuis en staat er naast de deur een met 
cellofaan ingepakte fles wijn en een A5 enveloppe. Wederom een 
leuke verrassing.
Bent ook u benieuwd wat de inhoud is van de witte A5 envel-
oppe ?
Lees dan het artikel club van 100 in deze Concordiaan.

Frans.

De columnist Tie Schellekens


