
 

 

Na een welverdiende vakantie en een feestelijke nazomer zijn we alweer in de herfst beland. 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.  

Het zonnetje scheen zondagmiddag 24 juni volop in gebouw Wilhelmina tijdens ons drukbezochte 
zomerconcert. De malletband en de harmonie lieten van zich horen met aansprekende werken, 
smeuïg ingeleid door spraakstalmeester Willem Mees. Het werd een alom geslaagde vuurdoop voor 
dirigent Henk-Jan Heijnen. Ook hoorden we Lot Winkelhorst fraai soleren op klarinet.  
Als klap op de vuurpijl werden er ook nog vijf jubilarissen in het zonnetje gezet, samen goed voor 210 
jaar Concordia! Die eer kwam toe aan de al eerder gehuldigde instructeur Jos Taken (25 jaar), Gerrit 
Ter Haar (25), Josien Oonk (50), Gea Hijink (50) en Ine Sandmann (60). Kortom, het werd een gezellig 
middag aan de toog van Wilhelmina! (zie foto) 

 

De jeugd van Concordia nam het publiek een week later, net voor de zomervakantie, mee op een 
zonnige roadtrip. In de tuin van Hotel Café Restaurant De Lindeboom lieten de verschillende 



geledingen horen en zien wat voor moois ze in hun mars hebben. Cheryl Masselink werd extra in het 
zonnetje gezet omdat ze tien jaar lid is van de majorettegroep. Al met al een prachtige afsluiting van 
het seizoen! Meer hierover onder het kopje Jeugdcommissie. 

Traditiegetrouw hebben we het seizoen besloten met een looprepetitie door de binnentuin van 
verpleeghuis Pronsweide. Voor ons een nuttige bezigheid in aanloop naar de volksfeesten en voor de 
bewoners en bezoekers een aangenaam muzikaal verzetje. 

Omdat hij ons zo vaak geheel belangeloos zo fraai in beeld brengt tijdens optredens en concerten, 
was het de eerste dinsdagavond na de zomervakantie de hoogste tijd om onze hoffotograaf Geert 
Leemkuil zélf eens muzikaal 'ín the picture' te zetten tijdens onze straatoefensessie. Nogmaals dank, 
Geert! 

Direct na onze rustperiode verkeerden we alweer in feeststemming. Vier weekends lang hebben we 
voor muzikale pret gezorgd. Eerst in Brinkheurne, waar we te gast waren in de altijd gezellige ‘tente’ 
bij de Wieber. En die begon gelijk goed voor onze hoorniste Gea Hijink (zie foto), want zij wist de 
vogel van de pin te knallen en mag zich daarom Koningin van de Brinkheurne noemen! Tijdens het 
koningsbal hebben we Gea en Bert een denderende serenade gebracht. Supersnel kwam de 
polonaise op gang zodat de stemming er al op tijd inzat. Kortom, een vorstelijk feestje! 

 
De  week daarna ging het naar het Winterswijkse bloemencorso, dat we opnieuw 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 - wederom prima bevallen. Gelukkig konden we een beroep doen op 
onze eigen (en ingeleende) slagwerkers, die ons vergezelden tijdens de fleurige optocht. 
Het weekend erop togen we naar het Woold. Het was een knap eindje lopen naar schutterskoning 
Remco Oonk op Den Goarden, waar we een mooie ochtend beleefden. 

Als ‘lest best’ was er dan het Kottens feest. Na een natte vrijdagmorgen klaarde de lucht al snel op. 
Ook zaterdagmorgen bij koningspaar Freek en Anneke Stronks scheen er een voorzichtig zonnetje en 
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 vier weekends lang met een volwaardige 
feestbezetting op de proppen te komen, maar het is ons weer glansrijk gelukt.  Dit mede dankzij de 
niet aflatende inzet van onze kersverse orkestcoördinator Silvia Schreurs. Een functie die zijn 
vruchten al heeft afgeworpen. Complimenten, Silvia! 

Heel blij zijn we met de enthousiaste inzet van onze grote groep jonge muzikanten. Ook tijdens de 
feesten lieten ze zich knap horen! We hopen voor hen dat het smaakt naar meer. Heel blij werden 
we ook van het mooie corsowagentje van de muzikantjes Merel Floors en Lot Beskers, die ons 
aanstaande honderdjarige jubileum fleurig in beeld brachten in de Kottense optocht. Top gedaan! 

Dubbelconcert 
Inmiddels zijn we druk bezig met de voorbereidingen van ons dubbelconcert op zaterdagavond  1 
december met het harmonieorkest van Concordia Beltrum. Locatie is de Mariakerk in Beltrum, 
aanvang 19.30 uur. De verbindende factor in dit geval is Henk-Jan Heijnen, dirigent van beide 
Concordia’s. Hij studeert met beide orkesten een veelbelovend programma in met eigentijdse 
harmoniemuziek. Mooie werken waar we ons in vast kunnen bijten, want we kiezen niet voor de 
makkelijke weg. Het zijn pittige nummers waar wel enig studiewerk in gaat zitten. Ook gezamenlijk 
zullen we nog enkele (lichtere) werken spelen. Speciaal uitgezocht door Henk-Jan waarin het 
samenspel van pakweg 120 muzikanten op imponerende wijze gestalte krijgt in de prachtige 
Beltrumse kerk. Binnenkort meer hierover, maar noteer deze activiteit alvast in jouw agenda! 

Concordia 100 jaar 
Langzaam maar zeker stevenen we ook af op ons jubileumjaar, want op 10 oktober 2019 bestaat 
Concordia honderd jaar.. een zeer gerespecteerde leeftijd! Onder het motto ‘Concordia eeuwig jong’ 
hebben we komend jaar dan ook diverse activiteiten op stapel staan. De aftrap hiervoor geven we op 
onze sponsoravond op dinsdag 16 oktober. Hiervoor hebben we bestaande en potentiële nieuwe 
Club van 100-leden uitgenodigd. Ze krijgen tijdens deze repetitieavond een kijkje achter de schermen 
bij onze muziekvereniging en tevens presenteren we het jubileumprogramma waarmee we ons 
eeuwfeest in 2019 omlijsten. De belangrijkste jubileumactiviteiten op een rij: 

Zaterdag 16 februari: Jeugdconcert, 19.30 uur, gebouw Wilhelmina 
Koningsdag 27 april: Malletband (e.v.a.), 12.00-16.00 uur, Theater de Storm 
Zaterdag 22 juni:  Jubileumopenluchtconcert orkest, 20.00 uur, Het Wieber, Kotten 
Zaterdag 12 oktober,  Jubileumshow m.m.v. alle geledingen, 19.00 uur, Theater de Storm 
Zaterdag 30 november, Avondje uit voor de Concordia-leden 

Aardappel- en snertactie 
De leden gaan op zaterdag 3 november vanaf 10.00 uur weer de boer op met de inmiddels bekende 
Aardappel- & Snertactie. De Concordianen verkopen zakken aardappelen van 5 kilo à 5 euro van 
leverancier Ivo Kruisselbrink en liters diepgevroren snert met worst à 5 euro, afkomstig van Harm 
Kookt. Bezocht worden de buurtschappen Brinkheurne, Kotten, Woold en de kern van Miste. 
Belangstellenden buiten genoemde gebieden kunnen hun bestelling doorgeven aan een van de 
Concordia-leden. De opbrengst van deze actie komt ten goede aan de clubkas. We hopen uiteraard - 
met een duur jubileumjaar in aantocht - op een grote afname!  



Malletband 
Het borrelt en bruist bij de malletband van Concordia. De afgelopen weken vormden muziek en 
beweging de ingrediënten van spetterende optredens tijdens het Volksfeest in Winterswijk en de 
corso’s van Varsseveld en Lichtenvoorde. 
Ondertussen borrelt het in de breinen van de slagwerkmuzikanten als nooit tevoren. De 
voorbereidingen voor het eeuwfeest van Concordia zijn namelijk in volle gang.  Op Koningsdag 2019 
zal de malletband de eerste grote activiteit in het kader van het jubileum organiseren. Op 27 april 
zullen muziek, show en beweging de spil zijn van een groot(s) optreden in Theater de Storm.  
Met medewerking van plaatselijke, landelijke en zelfs buitenlandse gasten belooft deze middag een 
waardige aftrap van het eeuwfeest te worden en een nieuwe dimensie te geven aan het vieren van 
Koningsdag. Wordt uiteraard vervolgd! 

Jeugdcommissie 
Op 1 juli - net voor de zomervakantie -  ging de jeugd van Concordia op roadtrip bij hotel café-
restaurant De Lindeboom. We stapten met LINK in het vliegtuig en die bracht ons naar Finland. Daar 
werden dans- en liefdesliedjes gespeeld. Ook reisden we met LINK naar Engeland. Daar speelden ze 
The Sword in the Stone. Dit nummer ging over ridders, prinsessen en kastelen. Vervolgens was het de 
beurt aan de minirettes, zij waren al helemaal in de wolken van een zomerse vakantie met veel 
zwembaden en glijbanen. Zij deden een dans op het nummer Met je hoofd in de wolken van Sarah en 

Julia. Vervolgens liet de 
jeugdmalletgroep van zich 
horen. De jeugdige 
slagwerkers hadden dit keer 
bijzondere instrumenten 
meegenomen, namelijk 
emmers waarop ze zomerse 
ritmes lieten horen. Daarna 
was het de beurt aan de 
majorettes. De meiden 
wilden graag regen 
vanwege de lange hete, 
droge zomer. Daarom 
dansten ze op het nummer 
Rain van The Script. Hun 
regendans heeft helaas niet 
geholpen… Als laatste liet 

het beginnersorkest van zich horen met een echte polka, waarbij de voetjes van de vloer gingen. En 
als laatste nam het beginnersorkest het publiek mee naar de dierentuin. We gingen kijken bij de 
apen, leeuwen en vlinders. Wat een mooie afsluiting van onze roadtrip!  

 
Concert met LINK en Jong SBOG 
Het Symfonisch Blaasorkest uit Gaanderen (SBOG) bestaat 60 jaar. In dit jubileumjaar wil de jeugd 
graag een bijzonder concert geven. Aangezien onze jeugddirigente Miranda Loff daar les geeft, was 
de ‘link’ snel gelegd en zijn plannen gemaakt voor een gezamenlijk jeugdconcert. Dit optreden is op 
zaterdag 3 november in De Pol in Gaanderen. Naast de afzonderlijke optredens van Jong SBOG en 
LINK wordt er ook samen met DJ Jari gemusiceerd. En dat is natuurlijk uniek; muzikale ‘fun’ ten 
voeten uit; dat moet je meemaken! Na afloop van het concert zal DJ Jari nog een uurtje draaien. Er is 



dan een gezellige en swingende afterparty, waar het publiek en alle muzikanten samen het feest nog 
even voortzetten. Kom je dit feest met ons meevieren? We zien je graag op zaterdag 3 november om 
19.30 uur in De Pol in Gendringen. Tot en met 16 jaar mag je gratis naar binnen! 

Jeugdavond  
Op zaterdag 10 november houdt de jeugdcommissie een jeugdavond. Deze avond wordt anders dan 
andere jeugdactiviteiten en is vooral bedoeld om geld in te zamelen voor het jeugdweekend in 2019. 
Omdat Concordia volgend jaar 100 jaar bestaat, staat er een jeugdweekend in de planning. Tijdens 
deze jeugdavond zijn er verschillende activiteiten, waarmee de jeugdleden geld in kunnen zamelen. 
Met de opbrengst kan de jeugdcommissie er een spetterend weekendje weg van maken! 
 
Majorettes 
Op 1 juli gingen de majorettes op roadtrip met de andere 
jeugdleden van Concordia, zoals te lezen is bij het kopje 
jeugdcommissie. Het bijzondere van deze roadtrip was, dat 
wij een majorettelid mochten huldigen, namelijk Cheryl 
Masselink (zie foto). Zij is namelijk tien jaar lid van de 
majorettegroep van Concordia. Cheryl werd met een 
mooie toespraak van voorzitter Agnes Hengeveld in het 
zonnetje gezet. Daarnaast kreeg ze van de mini- en 
majorettes nog een leuk aandenken. Cheryl, nogmaals 
gefeliciteerd! 

Ook wij hebben weer vier feesten achter de rug. De mini- 
en majorettes liepen op de zaterdagochtenden mee en 
met het Winterswijk feest ook op de vrijdagochtend in het 
corso. De meiden hebben veel gelachen en plezier beleefd 
tijdens de optochten. Op naar de volgende feesten.                                                            
 
Maar de meiden hebben niet alleen maar gefeest. Ze hebben ook hard getraind voor de wedstrijden. 
Op zaterdag 15 september was de eerste wedstrijd voor de majorettes. We begonnen deze dag in 
het Kottens gebouw met hairstyling en make-up. Vervolgens gingen we met auto’s naar Elburg. Daar 
moesten we rond 15.00 uur optreden. We zijn derde geworden met 76.8 punten. (zie foto)  Een 

prima prestatie dus! Die werd afgesloten 
bij de McDonalds. 
  
Ondertussen zijn we alweer druk aan 
het trainen voor de volgende wedstrijd; 
deze staat gepland op zaterdag 6 
oktober. Zowel de mini- als de 
majorettes doen mee aan deze 
wedstrijd. Die plaats vindt in de sporthal 
in Zieuwent.  
Mocht je het leuk vinden om ons aan de 
moedigen, je bent van harte welkom in 
Zieuwent vanaf 12.30 uur.  
 

Tot de volgende Ontmoeting! 
Manon Bonnink (jeugdcommissie), Wenke Wullink (malletband) en Jan Heijnen (orkest) 


