Na een welverdiende vakantie en een feestelijke nazomer zijn we in de herfst beland. Sterker nog;
we zijn alweer in de ban van de kerstliedjes. Tja, 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 voor ons muzikanten in alle opzichten een fantastische
zomer was.
Net voor de zomervakantie besloten we het seizoen met een luchtig zomerconcert. Tussendoor werd
een viertal jubilarissen in het zonnetje gezet. Johan Bennink (95) en Bertus Leemkuil (85) verschenen
nietsvermoedend op het concert in gebouw Wilhelmina, waar ze te midden van familieleden
gehuldigd werden voor hun 70-jarig lidmaatschap. Scribent Jan Heijnen zag zijn halve eeuw bij
Concordia beloond worden met het erelidmaatschap. Trombonist Ronald Luikenhuis, trouw
deelnemer aan feesten en optochten, werd in het zonnetje gezet voor 25 Concordia-jaren. Ook stond
voorzitter Agnes Hengeveld nog even stil bij het overlijden van Louis de Heer, eerder dit jaar. Hij zou
die avond, op zijn 86ste verjaardag, gehuldigd worden met zijn 60-jarig lidmaatschap. Het mocht
helaas niet zo zijn. Ondanks deze droeve noot kunnen de jubilarissen en muzikanten terugzien op
een zeer geslaagde en goedbezochte zomerconcert.

De jubilarissen (vlnr): Jan Heijnen (50 jaar), Bertus Leemkuil, Johan Bennink (beide 70 jaar) en Ronald
Luikenhuis (25 jaar). Foto: Geert Leemkuil

Voorafgaand aan het zomerconcert, heeft de jeugd van Concordia haar dirigent Arjan Colenbrander
uitgezwaaid. Arjan stond tien jaar voor het jeugdorkest en zwaaide de laatste jaren ook de scepter bij
het LINK-orkest. Drukke besognes in combinatie met een intensief gezinsleven (met drie jonge
koters) maakte de combinatie met dirigeren op de vroege dinsdagavond niet meer mogelijk. Gelukkig
hebben we - mede op initiatief van Arjan - een waardige opvolgster gevonden in de persoon van
Miranda Loff. Voorzitter Agnes Hengeveld én de jeugdleden bedankten Arjan in woord en gebaar
voor zijn grote inzet en we zien hem vast nog wel eens terug in Kotten!
In de vakantie waren alle ogen gericht op CINEMA. Met deze productie boordevol prachtige
filmmuziek was het Steengroevetheater een week lang de grootste én diepste openluchtbioscoop
van ons land. Een aantal Concordianen was hier ook actief. Niet om te musiceren, maar om de 3000
gasten elke avond van een natje en een droogje te voorzien. Hulde aan al onze kanjers die de handen
uit de mouwen gestoken ter meerdere glorie van onze clubkas!

Volksfeesten
Direct na aanvang van onze repetities verkeerden we alweer in feeststemming. Vier weekends lang
hebben we voor muzikale pret gezorgd. Eerst in Brinkheurne, waar we voor de 85 ste keer te gast
waren in de altijd gezellige ‘tente’ bij de Wieber. Daarna ging het naar het Winterswijkse
bloemencorso, dat we deze keer zonder steun van de malletband moesten voltooien. De malletband
liep ‘solo’ voor de optocht uit, en dat is deze mooie groep - en ook de toeschouwers - prima bevallen.
Het orkest kreeg steun van drumband VMS uit Aalten, dat de muzikanten in een mooie gelijkmatige
tred vergezelde tijdens de fleurige optocht. Het weekend erop togen we naar het Woold. Het was
bijzonder gezellig bij schutterskoningin Ursula te Brake en haar prins Martijn op boerderij 't Ros aan
de Wooldseweg. Ze heeft meteen een koninklijk decreet uitgevaardigd: je woont niet meer 'voor
voor of achter de dikke steen', maar 'voor of achter de koningin'. Waarvan acte.
Als regenachtig sluitstuk was het Kottens feest toch bijzonder geslaagd. Na een natte vrijdag klaarde
het zaterdagmorgen bij koningspaar Erik en Jolanda Stortelers zienderogen op. Onder een voorzichtig
zonnetje werd er geroeid, gehost en gezongen, waarmee de kiem was gelegd voor een spetterend
gezellige zaterdagmiddag. En na de traditionele advokaatjes met slagroom en ander witgele rakkers
moesten we met z’n allen ‘effen uutbloazen’ en met de poten op de bank… Dank aan alle leden en
uitzendkrachten voor jullie inzet. Het blijft een hele klus om acht dagen lang met een volwaardige
feestbezetting op de proppen te komen, maar het is ons weer glansrijk gelukt.
Nog kwiek als een jonge vent, sterk in het vertellen van een schuine mop en altijd in voor een
gemoedelijk praatje. Onze 'nestor' en erelid Johan Bennink bereikte op 14 september de
respectabele leeftijd van 95 jaar. Als de man van de grote trom is al 70 jaar het 'kloppend hart' van
Concordia. Hoewel hij niet meer actief meespeelt kan hij het toch niet laten om af en toe nog achter
zijn 'rondbuikige vriend' te kruipen en mee te slaan én zingen met een mooie mars. Wat heeft-ie
genoten van de serenade die we op zaterdag 16 september brachten op zijn ‘fuif’ bij de Italiaanse
Meren. Uiteraard sloeg hij nog enkele marsen mee, tot groot plezier van zijn achterkleinkinderen.

Concert
Zoals in de inleiding gemeld zijn we nu al in de ban van prachtige kerstarrangementen die we op
zondagmiddag 10 december laten horen in de Jacobskerk. Als extraatje hebben we Musikkapelle
Burlo - waar we afgelopen najaar te gast waren - voor een tegenbezoek uitgenodigd. Het belooft een
sfeervolle adventsmiddag te worden. Dus kom allemaal luisteren!

Majorettes
Voor de mini- en majorettes is de vakantie ook voorbij. Maar zelfs in de vakantie zijn de meiden nog
actief geweest bij het volksfeest in de Brinkheurne. Vervolgens namen we deel de optocht in
Winterswijk, waar de meiden beide dagen hebben meegelopen. En natuurlijk mochten Woold en
Kotten ook niet ontbreken.
Nog net voor de vakantie waren de majorettes op wedstrijd in Losser. De meiden hebben daar een
goede routine neergezet met 0 drops! (het laten vallen van je baton) Dit is super knap en het
optreden werd beloond met een tweede plaats en 76,8 punten. Dit werd door de meiden en Manon
gevierd bij de ‘Mac’! Momenteel pakken ze de wekelijkse routine weer op. Want op 7 oktober gaan
de majorettes weer op wedstrijd; nu in Zieuwent. Ze zijn rond 11.00 uur aan de beurt. Dit keer doen
ze mee als kwartet. Bij de volgende optredens vormen ze weer een team want de majorettes hebben
versterking gekregen van drie minirettes, namelijk Mandy, Carlijn en Merel.
Voor de minirettes is de komende periode rustiger. De meiden gaan oefenen op meer en moeilijkere
technieken. Het eerste optreden van de is op 24 februari 2018. Hierdoor kunnen ze goed oefenen op
een leuke routine. Ook gaan deze meiden in 2018 op wedstrijd en hiervoor wordt ook al hard
geoefend!

Jeugdcommissie
Op 10 en 11 juni waren de jeugdleden van Concordia op jeugdkamp in Meddo. Als eerste werden alle
luchtbedden opgeblazen en opgemaakt. Daarna was het tijd voor een fanatiek bosspel, vlaggenroof.
Na drie uur lang in het bos te hebben gespeeld werd het tijd voor een lekker bord patat met wat
lekkers erbij. Tussendoor kreeg de jeugd nog tijd om te oefenen voor de ‘foute’ bonte avond. Er
kwam van alles voorbij zoals acro-gym, een zelfgeschreven liedje, een leuke act en nog veel meer. Na
de bonte avond was het tijd voor het spannende avondspel in het bos.
Daarna was het tijd om te gaan slapen, nou ja of ze geslapen hebben…? Het was namelijk nog lang
onrustig in Meddo. ’s Ochtends werd de jeugd op tijd gewekt door de kampleiding. Vervolgens was
er ontbijt en werd het laatste spel, levend bingo, gespeeld. Als afsluiting van het weekend hebben de
jeugdleden mooie optredens laten zien bij het Familiespektakel op de Markt in Winterswijk. Het was
een topweekend!

Jeugdsentiment
Voor de vakantie hebben het beginnersorkest en LINK afscheid genomen van hun dirigent Arjan
Colenbrander. Na de vakantie zijn beide groepen begonnen met hun nieuwe dirigent Miranda Loff.
Met Miranda is LINK hard aan het oefenen voor het concert op zondag 8 oktober bij Berenschot’s
Watermolen. Dat doen ze in samenwerking met het LEGO orkest van Crescendo uit Ratum. Het
thema van dit concert is Jeugdsentiment. Er worden verschillende nummers gespeeld uit de oude
doos, waar ieder zijn eigen herinnering aan heeft. Hierbij kun je denken aan Wannabe van de Spice
Girls, Junglebook en Accidentally in love. Het concert begint om 11.00 uur en de zaal gaat om 10.30
uur open. Entree: vrije gift.

Jeugd Concordia bakt
Verder is de jeugdcommissie al weer druk bezig met het volgende jeugdactiviteit: ‘Jeugd Concordia
bakt’ op 18 november. Op deze middag gaan de jeugdleden verschillende gerechten bakken. Dit
wordt vervolgens beoordeeld door een echte jury. Aan het einde van de dag worden de gerechten

door iedereen geproefd. Tussen het bakken door zijn er verschillende spelletjes. Kortom genoeg
ingrediënten voor een gezellige middag voor de jeugd!

Malletband
Het straatseizoen voor de malletband is alweer ten einde, maar wat voor één. Zoals een ieder heeft
kunnen zien, liepen wij als malletband dit jaar voor het bloemencorso in Winterswijk uit om het
publiek te entertainen met ons mars- en showoptreden. En dat hebben we geweten! Wijzelf als
malletband hebben enorm genoten tijdens de beide dagen, op zaterdag aangevuld met vendeliers
van St. Switbertus uit Lichtenvoorde. En te horen aan alle reacties het publiek ook! Voor ons is het in
ieder geval voor herhaling vatbaar.
Na Winterswijk hadden we even een korte periode om bij te komen en nog even wat laatste pasjes
nog beter te automatiseren voordat het één na grootste bloemencorso van Nederland,
Lichtenvoorde, weer voor de deur stond. Ook hier hebben wij ons weer optimaal gepresenteerd en
ook in Lichtenvoorde hebben we leuke reacties gehad op ons optreden.
En nu dus de knop weer om: kijken naar nieuwe nummers en nieuwe shows maar ook al een schuin
oog naar het 100-jarig bestaan van Concordia in 2019 waarvoor we al druk bezig zijn om ideeën voor
te verzinnen.

Tot de volgende Ontmoeting!
Jan Heynen (orkest), Manon Bonnink (jeugd) en Wenke Wullink-Oonk (malletband)

