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Ierse en Schotse volksmuziek

Tuesday Rebels 15 mei in Concordia
Tuesday Rebels is een band die Ierse en Schotse 
volksmuziek speelt. De band bestaat ongeveer
sinds 2017. De naam hebben we samen verzonnen: 
we speelden vaak rebelse muziek, de muziek
over de vrijheidsstrijd van de Ieren tegen de Engel-
sen en we konden alleen op dinsdagavond
repeteren. 

De foto is enigszins geda
teerd, want Jan, tweede 
van rechts op de foto, heeft
de band al een aantal jaren 
geleden verlaten. En zanger 
Theo, tevens oprichter van 
de band, midden op de fo
to, is vorig jaar overleden. 

Memorial concert
Het concert dat wij op 15 
mei willen geven, is een
Memorial Concert voor 
Theo Geels. Wij hebben 
eerder opgetreden in Con

cordia tijdens Kaars je savond 
enkele jaren geleden. Op dit 
moment bestaat de “harde 
kern” van de band uit:
Jeannette Nieuwesteeg: 
zang en bodhran (Ierse 
handdrum);
Kees Reus: zang;
Hans Woudenberg: gitaar en 
zang;
Tom Pleging: diverse fluiten, 
mondharmonica en zang;
Willem Eppenhof: mandoli
ne, gitaar en zang.
Tijdens het optreden wor

den we aangevuld door 
Edith op accordeon en Jan 
op fiddle. 
Verder: Maria als zangeres 
van de Ierstalige songs 
en nog enkele leden van 
de vorige band van Theo 
(Tooralay).

Repertoire
We spelen nog steeds veel 

rebelse Ierse en Schotse 
liedjes, pub songs, liedjes 
over de liefde, ballads en 
instrumentals. Inmiddels 
hebben we een aardig re
pertoire opgebouwd, waar
onder ook een paar echte 
meezingers, zoals The Wild 
Rover, Loch Lomond, Will 
ye go, lassie go etc.

TR

Gemeenteraadsverkiezingen
Concordia gaf weer ruimte aan de democratie
Opnieuw was de grote zaal van Concordia ingericht als 
stemlokaal. Deze keer voor de gemeenteraadsverkiezingen 
van 16 maart 2022. Frans Hoogland was al om zes uur 
paraat om de deur te openen en om koffie en thee klaar te 
zetten voor de leden van het stembureau.
Om half negen stond de teller rond de dertig stemmers en 
dat liep zo door gedurende de hele dag.
Frans daarover: “Het was leuk om van stemmers, die voor 
het eerst in Concordia kwamen, reacties te horen over de 
sociëteit. Ook werden veel herinneringen opgehaald over de 
feestzaal waarin heel wat is afgedanst. Hierdoor was het al 
vroeg gezellig”.

JvL
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Ver voor de aanvangstijd van het diner van Klaas 
stonden de uitverkorenen al in de rij voor een glaas-
je en namen zij snel hun plaatsen in aan de sfeervol 
gedekte tafels. Het was die 9 maart 2022 weer een 
geweldig weerzien met al deze enthousiaste leden 
van Concordia. Tweeënveertig  mensen hadden een 
plekje kunnen bemachtigen, terwijl er nog 16 perso-
nen op de wachtlijst staan. 

Na twee jaar weer een gezamenlijke maaltijd

Kluiven met Klaas

Het keukenteam

Na twee jaar eindelijk weer een gezamenlijke maaltijd

De kunststukjes van Klaas

We laten het ons weer smaken

Klaas had twee jonge 
jongens gecharterd om te 
helpen met de bediening 
en het afruimen inclusief 
de vaat. Dat gaf wel een 
geweldige rust aan de tafels. 
Iedereen kon heerlijk blijven 
zitten op zijn plek. 

Goede Actie!!
Terwijl Klaas het buffet in 
orde maakte, werden de 
eerste flessen wijn al open 
geschroefd en kon het 
culinaire feest beginnen. 
We trapten af met een voor
treffelijke tomatengroe

tensoep met balletjes. Na 
opening van het buffet 
kon er gekozen worden uit 
heerlijke salades, gegrilde 
beenhammetjes en sappige 
spare ribs. Alles was ver
rukkelijk en zag er geweldig 
uit. Nadat iedereen voldaan 

achterover leunde en nog 
eens tegen zijn buurman/
buurvrouw zei hoe lekker 
het was, kwam er nog een 
dessert achteraan. Heerlijk 
vers fruit met naar keuze 
een lekkere toef slagroom. 
Ja ja... zelf geklopt. Uiter

aard was er, zoals altijd, 
meer dan genoeg, dus 
gingen er weer vele plastic 
doosjes mee naar huis. Het 
was een gezellige avond 
in de huiskamer van de 
Sociëteit, waar we 2 jaar op 
hebben moeten wachten. 

Klaas en zijn team werden 
door de voorzitter bedankt 
voor het goede werk voor de 
sociëteit en ook de jongens 
van de bediening en de vaat 
werden even in het zonnetje 
gezet.

E.R.
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Na de succesvolle lancering van de middag ‘Vinyl 
met Maarten van Es’, alweer bijna 2 jaar geleden (!), 
was het zondag 3 april weer zover dat 
het jeugdsentiment in de huiskamer uit 
de speakers knalde. Achter de draaita-
fel, nou ja, zeg maar pick-up, opnieuw 
Maarten die de zware taak had het ieder-
een naar de zin te maken.

Vinyl met MaartenVinyl met Maarten 

Even leek het erop dat 
dat “iedereen” wel zou 
meevallen. Want een 
uurtje na de aanvang van 
drie uur was het bepaald 
nog geen dringen rond de 
bar. Wellicht had dat te 
maken met het feit dat het 
moment van beginnen tus

sentijds was veranderd van 
vier uur naar drie uur. Het 
was dus niet verwonderlijk 
dat het na vier uur toch 
weer voldoende druk werd 
om het gezellig te maken. 
Voor Maarten was er 
voldoende te kiezen uit 
de stapels meegebrachte 

singeltjes 
en lp’s. De 
typische 

meezingers leidden nog 
wel tot enkele halfslachtige 
danspogingen maar resul
teerden voornamelijk in 
waarvoor ze bestemd zijn: 
meezingen.
De voorzitter had uit zijn 
verzameling een origineel 
Feyenoordlied opgediept, 

wat bij een verstokte Ajax
fan het verzoek aan Lenie 
ontlokte of hij meteen kon 
afrekenen. 

Kortom, dit evenement 
mag best toegevoegd 
worden aan de Concordia
kroonjuwelen, maar 
volgende keer dan wel met 
een paar betere speakers.

JvL 

Enthousiaste deelnemers voorEnthousiaste deelnemers voor
Oud-Hollandse spelletjesOud-Hollandse spelletjes
Ze waren er weer allemaal. De sjoelbak, de minigolf, 
het spel op het biljart en het bord met de houten 
staafjes (geen idee hoe dat spel heet). Dit jaar was er 
ook een nieuwkomer: muntjes werpen met als bulls 
eye  de bek van een kikker.

We hebben het hier natuur
lijk over de OudHollandse 
spelletjes van Jan de Veer 
die inmiddels een jaarlijkse 
traditie zijn geworden. 
Zondag 6 maart was het 
weer zover dat zo’n twintig 
leden hun best deden om 
zoveel mogelijk punten te 
verzamelen. Uiteraard kan 
er maar een de beste zijn en 

dat was dit keer Lian Zopfi. 
Uit handen van Maarten 
van Es, die samen met Lenie 
de Mol voor de natjes en 
droogjes zorgde, ontving 
Lian een welverdiende fles.

JvL


