
 

Het dubbelconcert dat de harmonieorkesten van Concordia Kotten en KWOV zaterdagavond 14 april 
gaven in de leegstaande garenhal op bedrijvencentrum Morsepoort, is op alle fronten in de smaak 
gevallen. De enorme hal was omgebouwd tot een sfeervolle en akoestiekrijke concertzaal mét 
tribune. Zo'n 300 bezoekers genoten volop van avontuurlijke muziek en sublieme solisten.  

Beide harmonieorkesten lieten elk één helft van zich horen in de Muzikale Hal of Fame; een 
toepasselijk thema in dit industriële decor. De voormalige garenhal was omgetoverd tot een 
gigantische concertzaal. Er verrees een grote tribune, een imposant podium en horecafaciliteiten. 
Met een passende aankleding en belichting was gezorgd voor een stijlvolle ambiance. En dat allemaal 
op een unieke locatie in hartje Winterswijk én dankzij medewerking van de familie Huijskes, die de 
garenhal spontaan beschikbaar stelde voor dit optreden. 

Nieuwe dirigent 
Na het succesvolle concert in de garenhal zijn we op 17 april begonnen met nieuw repertoire én ook 
staat er met dirigent Henk-Jan Heijnen een nieuwe dirigent aan het muzikale roer. De 46-jarige 
Winterswijker heeft er "enorm veel zin in" om met ons mooie muzikale resultaten te behalen. Henk-
Jan is in Winterswijk bekend als dirigent van Excelsior; daarvoor had hij de KWOV onder zijn hoede. 
Ook is hij muzikaal leider van Concordia Beltrum en Jubal (Varsseveld). Daarnaast is Henk Jan 
initiatiefnemer en dirigent van het Oost Gelders Jeugd Orkest (OGJO) en het TOP-orkest. Bovendien 
is hij docerend musicus op euphonium en trombone. Kortom, een vakkundige, energieke en 
inspirerende leidsman met een grote staat van dienst. Welkom bij onze harmonie, Henk-Jan en heel 
veel succes in Kotten! 

 



 

De eerste repetitie zijn we begonnen met de voorbereidingen van ons eerstvolgende concert op 
zondag 24 juni, getiteld In het Zonnetje, bij gebouw Wilhelmina. (Voor veel lezers net te laat, vrees 
ik…) Zowel de malletband als het harmonieorkest treden op. Bij goed weer doen we dat buiten. We 
zetten deze middag tevens een aantal jubilarissen in de schijnwerper. Kom ook vanaf 15.00 uur 
genieten van een middagje gevarieerde muziek! De entree bedraagt 5 euro, Vrienden (donateurs) 
hebben gratis toegang. 

Onze leden Marije Bennink en Jefrey Wiggers hebben weer een topprestatie neergezet op de 
Groenlose Dweilorkestendag. Met Toontje Ongeregeld pakten ze - na de titel van vorig jaar - nu de 
tweede plaats. En ook dat is zeker een felicitatie waard! 

Solo-optreden 
Wat hebben we op maandag 28 mei genoten van de muzikale kunsten van 'onze' Lot Winkelhorst! 
Een gul applaus kreeg ze na haar prachtige uitvoering van Ebony Fantasy, een mooi maar lastig stuk 
voor soloklarinet. Wij mochten haar begeleiden bij de presentatie in Boogie Woogie Cultuurcentrum, 
waar nog vier D-examenkandidaten excelleerden. Lot  speelde prachtig en met overtuiging. Ook de 
jurykritieken waren lovend. Wij feliciteren Lot met haar fraaie prestatie en hopen nog veel van haar 
te horen ‘op de eerste rij’! En de ijsjes voor de muzikanten waren lekker…  

 

 

Voordat we gaan genieten van de zomervakantie, houden we eerst nog een looprepetitie op 10 juli 
bij Verpleeghuis Pronsweide. We doen de bewoners er een groot plezier mee en voor ons is het een 
nuttige oefenavond ter voorbereiding op de volksfeesten. 

 



Jeugdcommissie 
Op 8 april was er een echte 12+ middag. Dit houdt in dat alle jeugdleden vanaf 12  t/m 18 jaar mogen 
deelnemen aan een extra activiteit. Dit keer bestond de activiteit uit lasergamen en glow in the dark 
golfen. Een tiental 12-plussers deed mee aan deze supergave middag. Iedereen speelde fanatiek mee 
en als afsluiting was er nog een drankje en ook de heerlijke hapjes ontbraken niet. 

Op zondag 27 mei heeft een groot aantal jeugdleden heerlijk gezwommen bij De Twee Bruggen in 
het vernieuwde buitenbad. Nadat we een lekker plaatsje met zijn allen hadden opgezocht ging 
iedereen het water in. En vergeet de geweldige glijbanen niet! Rond de middag kregen de kinderen 
allemaal ranja met patat en een snack. Vervolgens werd er weer volop geplonsd in het water. Ook 
waren sommige tieners ook lekker aan het zonnebaden. Rond 14.30 uur werd de zwemmiddag 
afgesloten met een lekker ijsje. Het was letterlijk en figuurlijk een spetterende zondag!  

 

 

Zomerconcert jeugd 
Op zondagmorgen  1 juli geeft de jeugdafdeling van Concordia een zomerconcert bij De Lindeboom 
aan de Kottenseweg. Op deze morgen nemen de jeugdleden de bezoekers mee op een echte 
roadtrip. Er zijn optredens van de jeugdmalletgroep, het  beginnersorkest, Link en de mini- en 
majorettes. Je zult vrolijke vakantie nummers met een zomers tintje horen. Ook dansen de mini- en 
majorettes dansen op heerlijke zomerse liedjes. 

 Daarnaast is er voor de jeugdleden gelegenheid om in een kleiner groepje te laten horen wat ze 
allemaal geleerd hebben in het afgelopen muziekjaar. Ook kunnen jeugdleden zich opgeven voor een 



eigen stukje. Tevens wordt er een majorettelid gehuldigd. Na afloop is er de mogelijkheid om een 
zomerbingo te spelen. Er zijn leuke zomerse prijsjes mee te winnen! Bezoekers zijn om 11.00 uur van 
harte welkom bij De Lindeboom. 

Majorettes 
De mini- en de majorettes zijn momenteel druk aan het oefenen voor het zomerconcert op 1 juli. 
Zowel de mini- als de majorettes gaan een reis maken met vrolijke muziek. De minirettes laten in dit 
dansje laten zien wat ze allemaal in een korte tijd geleerd hebben. De majorettes demonstreren hun 
nieuwe wedstrijddans want de eerste wedstrijd van het seizoen staat gepland op 15 september.  

Naast het oefenen voor de dansen voor het concert en de wedstrijd zijn de majorettes  al weer flink 
aan het oefenen voor de straatoptredens. Op 10 juli gaan we echt op straat lopen tijdens een 
looprepetitie bij verpleeghuis Pronsweide. Hier leren de meiden hoe ze netjes bochten moeten 
lopen. En ook niet geheel onbelangrijk is dat je niet stil mag staan als je een straatshow aan het doen 
bent.  

Onze trainster Manon Bonnink heeft een cursus choreografie gevolgd in Waalwijk. Dit was een 
vierdaagse cursus waarin ze veel geleerd heeft. Hierbij moet je denken aan nieuwe formaties vormen 
en nieuwe technieken leren. Maar het belangrijkste wat ze opgestoken heeft is dat de meiden 
moeten laten zien wat je hoort op de muziek. En nu maar hopen dat het gaat werken op de 
wedstrijden en dat de meiden gaan shinen! 

Malletband 
Het is al weer even geleden dat we van de malletband nieuws hadden.  Het eerste half jaar stond 
voor het grootste gedeelte in het teken van nieuwe nummers instuderen en de showtjes van 
afgelopen jaar opfrissen en natuurlijk nieuwe erin stampen. Waar normaal Jos, onze instructeur, 
altijd wat leuks voor ons bedenkt, blijkt maar weer dat de familie Taken meer creatieve zielen heeft. 
Zijn dochters Jody en Chelsey, die ook allebei bij ons meespelen, hebben dit jaar voor één van de 
nummers een leuk showtje bedacht! 

Langzaam begint het dus nu allemaal op gang te komen. Zondag 3 juni hebben we samen met de 
drumfanfare in Lichtenvoorde onze medewerking verleend aan een kerkdienst die elk jaar wordt 
gehouden en waarmee St. Switbertus haar patroonheilige eert. 

Verder zijn we in de fase van afwerking van onze straatshows. De nummers zullen we in de 
aankomende weken al ten gehore brengen tijdens het concert "In het zonnetje" op 24 juni bij 
Gebouw Wilhelmina samen met het harmonieorkest en in Lichtenvoorde samen met de drumfanfare 
van St. Switbertus op zondag 8 juli in het Wentholtpark, waar we al weer een aantal jaren op deze 
mooie locatie een lekker luchtig zomerconcertje verzorgen.  

En daarna zijn we natuurlijk op straat te vinden, dit jaar naast de bloemencorso's in Winterswijk en 
Lichtenvoorde ook in Varsseveld tijdens de jaarlijkse optocht.  Genoeg dus weer om naar uit te 
kijken! 

 
Allemaal een fijne vakantie gewenst en tot de volgende Ontmoeting! 

Manon Bonnink (jeugdafdeling), Jan Heijnen (harmonieorkest) en Wenke Wullink (malletband). 


