
 
 
Na een enerverende vakantie en een even grandioze als feestelijke nazomer zijn we alweer in de 
herfst beland. De tijd vliegt… Eerst maar even een korte bloemlezing van hetgeen we allemaal 
gedaan en beleefd hebben in de zomermaanden. Concluderend kunnen we zeggen dat het in alle 
opzichten voor ons muzikanten een fantastische zomer was. 
 
Pal in de bouwvak hebben we Kotten muzikaal ondersteund in de strijd om de 'Mooiste plaats van 
Gelderland'. Omroep Gelderland bezocht twee weken lang twintig Gelderse plaatsen, waar de 
inwoners zich door middel van opdrachten van de beste kant moeten laten zien. En niet 
onbelangrijk; de opkomst telt ook zwaar mee. Daarover hadden ze in Kotten niet te klagen. De 
parade was indrukwekkend groot en natuurlijk was een aantal muzikanten van Concordia - zij het 
niet 'live' spelend - daarbij van de partij. Kotten ging zelfs even aan kop in de tussenstand, met 
uiteindelijk een vierde plek als eindresultaat. Daarmee heeft de buurtschap zich op knappe wijze op 
de Gelderse kaart gezet. Top! 
 
Diverse leden en aanhangers waren in de vakantietijd actief in touw om de Concordia-kas te 
spekken. Niet alleen op de Zwarte Cross maar ook in de Steengroeve hebben ze hun beste beentje 
voor gezet. Op de Zwarte Cross werden de bezoekers door de vitale Concordianen 'bevrucht' in de 
vitaminebar. En in het Steengroevetheater speelden enkele leden mee in het prachtige orkest tijdens 
de schitterend uitgevoerde Midzomernachtsdroom. Daarnaast werden de gasten in ploegen van een 
natje en een droogje voorzien bij de drankuitgiftepunten. Allen enorm bedankt voor jullie inzet! 

 
Zoals gebruikelijk waren we volop in touw tijdens de bekende volksfeesten. Een maand lang waren 
we weer 'fahrende musikanten'. En dat onder voortdurend fantastische weersomstandigheden, een 
unicum! In de Brinkheurne werd de veelbelovende opmaat gegeven voor vier enerverende pret- 
weekends. Ook het bloemencorso in Winterswijk liep letterlijk en figuren naar behoren, al blijven 
de afwijkende tempi van de showgevoelige malletband een blok aan het been van menig muzikant. 
Maar… het oog wil ook wat, dus dribbelen we vrolijk mee. Bij het afmelden in de feesttent hadden 
we zingend publiek nodig. Ter voorbereiding had onze scribent de niet al te moeilijke tekst alvast op 



facebook gezet: ''We hebben 'n L, we hebben 'n A; lalalalala...'' En guess what… de feestgangers 
kenden had allemaal 'uut de kop'! 
 
Het Woold was een verhaal apart. Wat was het hartverwarmend om zo prachtig in het zonnetje gezet 
te worden voor 90 machtig mooie muzikale volksfeestjaren op het Woolds feest! Een prachtig 
jubileumspandoek in de weide en een gulle gift (in meerdere opzichten) van de immer enthousiaste 
Wooldenaren. Daar speelden (én dronken) we er graag eentje extra op! 
 
Gouden jubileum 
Tussen alle zeer geslaagde Kottense volksfeestelijkheden door, waren we vrijdagavond ook nog 
even te gast bij Rikie en Henk Roerdinkholder-ten Dolle. Het paar was veertig jaar getrouwd en dat 
werd uitbundig gevierd bij 't Noorden in Aalten. En omdat Rikie al precies een halve eeuw bij 
Concordia op de (bas)klarinet blaast, was er een dubbele aanleiding om haar en echtgenoot Henk 
muzikaal te verrassen. 
Naast de serenade en de mooie woorden van voorzitter Agnes Hengeveld kreeg de totaal verblufte 
Rikie ook de gouden speld opgeprikt, een mooie oorkonde en een bloemetje. De stemming kwam er 
goed in met de (door menig versnapering) in blakende vorm verkerende Concordianen. Als je de 
hele dag al hossende, springende en zingende Kottenaren om je heen hebt gehad is het leuk dat je 
ook de zaal meekrijgt... En gezellig, dat werd het! 
Nogmaals onze felicitaties aan het bruidspaar en in het bijzonder uiteraard aan onze - in meerdere 
opzichten - 'gouden' Rikie! 
 
In navolging van de Haagse hoedjesoperette tijdens Prinsjesdag, beleefde Concordia op de derde 
dinsdag van september zijn eigen ‘aangeklede’ troonrede. Ons muziekstaatshoofd Agnes Hengeveld 
gaf – ter vervanging van onze halfjaarlijkse vergadering - een korte terugblik op de achter ons 
liggende gebeurtenissen, maar blikte vooral vooruit. Want er staan belangwekkende dingen te 
gebeuren. Zoals ons eeuwfeest in 2019, waarvoor een jubileumcommissie geformeerd wordt. 
Bovendien gaan we in het najaar van 2017 weer eens op concours. 
Het is slechts een greep uit de deftige toespraak, die onze Wooldse vorstin uit het bekende koffertje 
kreeg aangereikt door haar minister van staatszaken, Mariska Hendriksen. Verder ging onze eigen 
Hans 'Dijsselbloem' van der Kooij in op een paar belangrijke financiële vraagstukken. Tenslotte 
luisterden we naar enkele welluidende doch pittige muziekstukken. Het zouden zomaar onze 
concourswerken kunnen worden… Hoedje op, ehh... af voor het originele optreden van ons bestuur! 
 
Gemeinschaftskonzert 
Terug naar het heden. Momenteel zijn we druk aan het repeteren voor een grensoverschrijdend 
Gemeinschaftskonzert op zaterdagavond 29 oktober met Musikkapelle Burlo e.V.  De contacten zijn 
ontstaan door contacten tussen voorzitter Agnes Hengeveld en een lid van de Musikkapelle, toen 
beiden deelnamen aan het debuutproject van het regionale TOP-oporkest. Mede omdat Bert 
Roerdinkholder regelmatig gastspeler is bij Concordia én al jarenlang dirigeert bij de Musikkapelle 
Burlo, kwam een gezamenlijk concert in een stroomversnelling. 
Het zal onder de noemer 'Burlo meets Kotten' een luchtig concert vol afwisseling worden, met 
vooral herkenbare populaire nummers. Naast The Hobbits en de stevige mars Arsenal spelen we 
ondere andere een hitselectie van Amy Winehouse, highlights uit The Lion King en sluiten we 
gezamenlijk af met onze Duitse collega's met de alom bekende mars 67 Trombones. 
Het concert begint al om 19.00 uur en vindt plaats in het Forum van Klooster Mariengarden aan de 
Vennweg 6 in Burlo. Kaarten kosten 10 euro, voorverkoop 7 euro. Het wordt ongetwijfeld een 
grenzeloos gezellige avond voor zowel bezoekers als muzikanten. Volg voor nadere informatie onze 
berichten op facebook (Concordia Kotten) of kijk op concordiakotten.nl 
                                                                                                                    Auf wiedersehen in Burlo! 
                                                                                                                                            Jan Heijnen 
 



Majorettes 
Nu de volksfeesten er weer opzitten voor de mini- en majorettes, zijn alle meiden alweer druk aan 
het oefenen voor de wedstrijd op 1 oktober in Zieuwent. Zowel de minirettes als de majorettes doen 
mee. 
Voor de minirettes is het de eerste keer dat ze deelnemen aan een wedstrijd. De meiden zijn dan ook 
ietwat zenuwachtig voor de dag. De majorettes gaan voor de derde keer op wedstrijd; dit keer wel 
met een nieuwe show. Voor hun is het ook 
weer spannend hoe de jury hun dans zal 
beoordelen. 
De minirettes laten een dans zien op het 
nummer Cheerleader van Omi. De majorettes 
dansen op het nummer You wake me up van 
Avici. 
 
De dag van de wedstrijd begon al vroeg. 
Voordat je op wedstrijd gaat moet er namelijk 
de haren en de make-up nog gedaan worden. 
Ook is het fijn om met zijn allen nog eventjes 
het dansje nog een paar keer door te nemen 
voor het echte moment daar is. Om 12 uur 
was het dan zo ver en gingen we in de auto’s 
richting Zieuwent. Rond een half drie waren 
de majorettes aan de beurt en om drie uur was 
het optreden van de minirettes. 
 
Om vier uur volgde dan de spannende 
prijsuitreiking. Alle meiden hebben hun best 
gedaan om met een beker terug te komen. Bij 
de minirettes is dit gelukt. De meiden hebben 
een dik verdiende derde plaats behaald in hun 
categorie met 70.2 punten. 
De majorettes grepen in hun categorie net 
naast de prijzen en werden vierde. Maar de 
meiden zijn zeker blij met de behaalde 73.4 
punten! 
 
Op 7 oktober beginnen we weer met nieuwe minirettelessen. Ben jij 5 jaar of ouder en lijkt het jou 
leuk om te dansen met een baton op leuke muziek? Kom dan 7 oktober om 18.00 uur kijken bij de 
minirettelessen. Wij trainen in verenigingsgebouw Wilhelmina in Kotten aan de Meester 
Meinenweg 1. 
 
Jeugdcommissie 
Ook voor de jeugd zit de zomervakantie er weer op. Voor het nieuwe seizoen zijn alweer veel leuke 
activiteiten gepland. Zo komt er een Valentijnsconcert. Maar er zijn ook gezellige activiteiten 
gepland om elkaar beter te leren kennen. Er is zelfs aan de oudere jeugd gedacht, die krijgen 
namelijk hun eigen activiteit. Aan het einde van het seizoen staat er nog een jeugdkamp op het 
programma. Voor de jeugd wordt het ongetwijfeld weer een leuk Concordia-jaar! 
                                                                                                                                     Manon Bonnink 
 


