Het voorjaar heeft - zij het voorzichtig - zijn intrede gedaan en dat betekent dat er weer heel
wat moois in de knoppen zit bij Concordia. Maar ook in de recente winterperiode hebben we
niet stilgezeten.
Steevast is het in februari tijd voor de jaarvergadering, waar tal van zaken de revue
passeerden. Zo nam Nicole Frielink afscheid van het bestuur en werd haar plaats ingenomen
door onze vaandeldrager Hans van der Kooij. Bijzonder was de flitsende presentatie van het
jaarverslag, samengesteld door Cristo Scharenborg en Nicole Frielink. Een fraaie compilatie
van de talrijke highlights - zoals het jubileumconcert Link! - zorgde voor een onderhoudende
terugblik in woord en beeld.
Verder hebben ‘de 30-minners’ in het orkest een overleg gehad met dirigent Jaak over de
koers die we moeten varen bij de repertoirekeuze. Altijd een lastig item, want wanneer doe
je het als muziekcommissie goed? Immers: honderd mensen, honderd smaken. Iedereen
naar de zin maken blijft lastig en dat kan alleen door variatie te zoeken in de concertthema’s.
Dat neemt niet weg dat we met name de jonge garde moeten binden en boeien, want het is
niet eenvoudig om jong en oud binnenboord te houden met een voor ieder aansprekende
muziekkeuze. We gaan in ieder geval jong bloed toevoegen aan de muziekcommissie, zodat
alle leeftijdsgroepen een even belangrijke stem hebben in de stukken die op de lessenaar
prijkt. Wordt vervolgd!
Opnieuw hebben we enkele nieuwelingen bij het orkest mogen begroeten. Femke ten Pas
(dwarsfluit) en Sascha Scharenborg (hobo) hebben met succes voorgespeeld bij dirigent Jaak
Notebaert. De beide meiden hebben in het grote orkest al laten horen een echte aanwinst te
zijn. Veel plezier, Femke en Sascha!
Winterconcert
Het Winterconcert dat de jeugdafdelingen van Concordia en Excelsior gezamenlijk
verzorgden op zondag 8 februari in Theater de Storm, bleek een groot succes. Het thema
was deze keer tweeledig: ‘Samen’ en ‘Winter’. Opvallend daarbij was dat alle onderdelen
samen optraden; zowel de orkesten, de majorettegroepen als de mallet- en
slagwerkgroepen. Voor een uitstekend gevulde theaterzaal lieten de (veelal) jeugdige leden
horen dat de beide ‘bloedgroepen’ prima samengaan. Wat is er mooier dan van elkaar te
leren en elkaar te versterken? Veel (groot)ouders, broers, zussen en andere bekenden van
de deelnemers waren op dit gezellige evenement afgekomen. Hulde aan leiding en de
jeugdcommissie voor de organisatie van deze perfecte middag!

Concordia heeft een nieuwe telg: LINK
Op dinsdag 10 februari zag een nieuwe telg van Concordia het levenslicht: LINK. Dit orkest
(zie foto) vormt de schakel tussen de prille jeugd (vanaf A-diploma) en de ervaren rotten. Dat
kunnen instromers zijn, die hun hobby weer willen oppakken of (oudere) leden die graag wat
gemakkelijker muziek willen spelen. Kortom, een gezelschap van (nu al) 37 leden in de
leeftijd van 10 tot 82 jaar. Een fantastische start dus! Van elkaar leren en elkaar versterken
met gebruikmaking van een zo breed mogelijk repertoire, dat is de achterliggende gedachte.
De naam LINK, die refereert aan het gelijknamige jubileumconcert en iedereen dus al bekend
en positief in de oren klinkt, is gekozen uit een tiental suggesties en bedacht door
ondergetekende. Onder leiding van Arjan Colenbrander werd er op de eerste repetitie al
lekker gerepeteerd, en dat onder het motto: Laat Ieder Nummer Klinken!

Jeugdavond
De jeugdcommissie had op 27 maart een leuke avond voor de jonge garde van Concordia op
touw gezet in gebouw Wilhelmina. De opkomst was groot: 36 kinderen, volle bak dus! Eerst
hebben ze gezongen voor de jarige Nynke Stronks. Daarna mochten de kinderen allemaal
hun eigen Koningsdaghoed maken, zo gek en apart qua vorm als dat ze zelf wilden. Verder
werden er nog wat slingers gemaakt om als versiering op te hangen (en niet te vergeten de
tulpen op tafel), met een spetterende groepsfoto als bewijs (zie foto). Verder mochten ze
een satéprikker pakken en er allemaal lekkere dingetjes aan rijgen. Toen was het tijd voor

de prachtige film Mees Kees op de Planken. Daarbij hoorde natuurlijk flink wat cola en héél
veel popcorn! Kortom, een fantastische avond!
De prachtige hoeden die op deze jeugdavond gemaakt zijn, worden geshowd tijdens het
jeugdconcert, dat dit jaar een heus koninklijk tintje krijgt. Het concert is namelijk op
vrijdagavond 24 april, dus vlak voor Koningsdag. Het thema is dan ook Koningsbal. Tijdens dit
optreden in gebouw Wilhelmina laten alle jeugdleden zien wat ze kunnen. Dit zijn
eerstejaars leerlingen, blokfluiters, beginners orkest en mini- en majorettes. Bovendien is er
een primeur: het nieuwe orkest LINK maakt haar debuut voor het grote publiek! Alle
deelnemers zijn al druk aan het oefenen voor hun optreden. Dat moet ook wel, want er
komen namelijk zéér belangrijke mensen op bezoek... Benieuwd naar deze VIP’s en het
eindresultaat? Kom dan op vrijdagavond 24 april om 19.30 uur gezellig kijken en luisteren!
De entree is gratis maar een vrije gift wordt uiteraard zeer op prijs gesteld.
Majorette
Tijdens het gezamenlijk winterconcert met Excelsior hebben de meiden samen gedanst met
de majorettes van Excelsior. Dit was voor de meiden een leuke uitdaging. Voor de meeste
minirettes was het hun eerste optreden. De meiden waren dan ook iets wat zenuwachtig.
Maar dit was niet te merken tijdens het optreden. Voor de midi- en majorettes was het erg
spannend om samen met andere meiden te dansen. Ze werden er zelfs erg rustig van en dat

was voor de leiding ook wel eens fijn… Maar naarmate er meer trainingen waren werd de
rust minder en was het weer als vanouds een kippenhok... Tijdens het optreden hebben de
meiden hun best gedaan en zag het er flitsend uit. Het volgende optreden is tijdens het
jeugdconcert, onder het motto Koningsbal. Alle meiden zijn al druk aan het oefenen. Met
veel nieuwe ‘koninklijke’ danspassen en ‘vorstelijke’ moves. De midirettes dansen op het
nummer Don't Stop Me Now van Queen en de minirettes worden omgetoverd tot echte
prinsessen en dansen op het liedje Als Ik Prinses Was van K3.
Beginnersorkestendag
Het jongste garde van Concordia was - met steun van enkele ervaren krachten - ook
vertegenwoordigd op de grote Beginnersorkestendag, die muziekvereniging Crescendo op
zondag 29 maart had georganiseerd in gebouw Emma. Wessel Floors, Marlijn Grievink,
Sjoerd Kruisselbrink, Wessel Kruisselbrink, Yvette Hengeveld, Silke Navis, Joke Schreurs,
Maikel Deunk, Bart Schoppers, Sharon Schreurs en Cristo Scharenborg beleefden er een
mooie en bovenal leerzame dag.
Eerst repeteerden de deelnemende beginnersorkesten van Concordia, Excelsior, KWOV en
Crescendo hun eigen stukken. Aangezien Concordia bijna geen houtinstrumenten had en
Excelsior bijna geen koperinstrumenten, werd besloten de vruchtbare samenwerking tussen
beide verenigingen uit te buiten en beide orkesten samen te voegen.
Eerst werd begonnen met de gezamenlijke stukken onder leiding van Henrike Oonk. Met
veertig muzikanten heb je al snel een fantastisch orkest met een goede bezetting van alle
instrumenten. Henrike zei zelfs: “Jullie lijken wel een professioneel orkest! Die gaan ook zelf
repeteren en komen vlak voor de uitvoering even bij elkaar om de puntjes op de i te zetten!"
Musiceren maakt hongerig, dus werd er tussendoor heerlijk geluncht. De broodjes met
worst en hamburgers van de barbecue gingen er prima in!
Leuk was het om te zien dat sommige muzikanten elkaar mooi aanvulden. Wessel
Kruisselbrink speelde bijvoorbeeld de snelle noten op een bekken, zodat de piepjonge
slagwerker van Crescendo toch de moeilijke partij op het grote drumstel kon spelen. Cristo
Scharenborg heeft als ervaren crack de jonge bastubaïste van Crescendo nog even
ondersteund door mee te spelen met het jeugdorkest van Crescendo. Hierna was het tijd
voor het concert voor een talrijk publiek in gebouw Emma. Naast de jeugdorkesten van
Concordia, Excelsior, Crescendo en KWOV, die ieder afzonderlijk en samen optraden,
speelde D-kandidaat Ivar Padberg van Crescendo het stuk dat hij met zijn openbare Dexamen ten gehore zal brengen. Al met al een fantastisch concert voor een volle zaal!
Op 31 maart werd herdacht dat Winterswijk precies 70 jaar geleden werd bevrijd van de
Duitse bezetter. Ook Concordia werkte mee aan deze herdenking. Het begon met de
aankomst van oude legervoertuigen van Keep Them Rolling bij de herdenkingssteen in het
Woold. Burgemeester Thijs van Beem hield daar rond het middaguur een toespraak en er
werden kransen gelegd. De leerlingen van groep 7 en 8 van OBS Woold mochten elk een
witte anjer in een vaas zetten. De plechtigheid werd afgesloten met het spelen van The Last

Post door Wim Meinen en het Wilhelmus door het orkest van Concordia. Met dank
overigens aan de behulpzame invallers op dit voor velen ietwat ongelukkige tijdstip.
Malletband
Na de concerten in Lichtenvoorde en Kotten staat voor de malletband op 11 april het eerste
‘buitenoptreden’ weer gepland. Die middag trekken de slagwerkers door de winkelstraten
van Winterswijk. Met natuurlijk een klein uitstapje naar de roltrap bij de Xenos, om het
winkelend publiek te vermaken en om alvast de schwung van het marcheren er weer in te
krijgen. Want op 7 juni gaat de malletband naar het schutterskringconcours op het DRUterrein in Ulft. Daar proberen ze uiteraard weer een mooie prijs in de wacht te slepen tijdens
de marswedstrijden die daar - naast vele andere disciplines - worden gehouden.
Optredens
Wat gaat het orkest de komende tijd allemaal doen? Op zondag 10 mei luisteren we het
Schaapscheerdersfeest van BoerenGoed op bij gebouw Wilhelmina.
Twee dagen later, op dinsdag 12 mei, zijn we te gast in zorgcentrum De Pelkwijk waar we
vanaf 19.30 uur een concert geven. Uiteraard is iedereen welkom. Verder mogen we
klarinettiste Simone de Roos ondersteunen bij de uitvoering van haar openbaar D-examen
op dinsdag 2 juni in muziekschool Boogie Woogie. Zij speelt het eerste deel van het Clarinet
Concerto van Philip Sparke. Een pittig werk voor zowel solist als orkest, maar het komt
ongetwijfeld helemaal goed!
We sluiten het seizoen af op zondag 28 juni met een luchtig en gevarieerd zomerconcert bij
Berenschots Watermolen, aanvang 11.00 uur. Bij goed weer spelen we buiten, en als het
regent wijken we uit naar de Schoppe.
Op vrijdag 24 juli reizen we opnieuw af naar Malden om daar van 13.30 tot 16 uur de intocht
van de Nijmeegse Vierdaagse op te luisteren. Vorig jaar waren we net gearriveerd, toen we
te horen kregen dat alle muzikale activiteiten vanwege de rampvlucht met de MH17 om
begrijpelijk redenen waren afgelast. We hopen dat we de duizenden wandelaars nu wel met
de nodige energieke marsmuziek over de eindstreep te kunnen trekken.
Zwarte Cross
Vorig jaar heeft een aantal Concordianen meegeholpen achter de sapbar op de Zwarte
Cross. Dit is zo goed bevallen - ook zonder alcohol kan het leuk zijn ☺ - dat onze
activiteitencommissie heeft besloten om hier de komende editie (24-27 juli) opnieuw aan
mee te werken. Deze actie spekt onze clubkas! Er wordt in drie ploegen gewerkt (8 uur).
Voor de tijd die je over hebt krijg je een bandje en mag je gratis op het terrein. Leden vanaf
16 jaar mogen zich melden bij Bram Welboren: 06-22758900 of b.welboren@hotmail.nl
We hopen je te kunnen begroeten bij een van onze optredens en anders zien we je vast wel
voor een heerlijk en gezond vitaminerijk drankje aan de sapbar op de Zwarte Cross!
Tot Kiek-es, Jan Heijnen

