Net in de week tussen de deadline en het verschijnen van deze Ontmoeting hebben we ons
voorjaarsconcert gegeven. Lees het verslag en bekijk de foto’s op Facebook: Concordia Kotten.
Op het moment van schrijven hebben we te maken met de prettige naweeën van het feest, dat Elles
Hesselink en Arjan Beskers met hun kinderen zaterdagavond 1 april gaven in De Schoppe bij De
Twee Bruggen. Uiteraard stonden we klaar met een serenade om het 25 jaar samenwonende stel
muzikaal te feliciteren. Leuke bijkomstigheid was dat zowel Arjan als zoon Wout op deze eerste
april (geen grap!) jarig waren. Een daverend ’driedubbel’ feest dus!
Weekendje weg
Onze Reis- en Ontspanningscommissie is onlangs op bezoek geweest in Rotterdam, voor een
‘verkennende rondgang’ door deze machtige havenstad. Commissievoorzitter Willem Mees weet er
als geboren Rotterdammer erg goed de weg en dat belooft dus veel goeds, moois en lekkers voor
ons weekendreisje op 13 en 14 mei! En deze keer laten we de instrumenten thuis...
Een groot Winterswijks muziekkorps stond donderdagavond 9 maart klaar voor een hulde aan
burgemeester Thijs van Beem, die na 12 jaar burgemeesterschap afscheid nam van zijn onderdanen
in Theater de Storm. Uiteraard was ook Concordia vertegenwoordigd in deze gelegenheidsformatie
om het echtpaar Van Beem muzikaal uit te zwaaien.
Vergadering
Tussen de bedrijven door werd er ook nog vergaderd door de Concordianen. Op donderdag 23
februari kwamen er heel wat onderwerpen op tafel tijdens de jaarvergadering. Zeer in het oog
springend was de digitale versie van het jaarverslag. Deze keer waren de vele met foto’s en filmpjes
omlijste activiteiten in een quizvorm gegoten, waarbij de leden 40 ‘tweekeuzevragen’ kregen
voorgeschoteld. Ze mochten een bordje opsteken met 1 of 2. Hilariteit alom, want een mens vergeet
snel… Al met al een mooi uitgedokterd kunststukje van Cristo Scharenborg en Nicole Frielink!
Het belangrijkste punt was de bestuursverkiezing. Penningmeester Wendy Schilderinck was
aftredend en niet herkiesbaar. Als intredend bestuurslid werd Wessel ten Dolle met algemene
stemmen (veel applaus...) aangenomen als nieuw bestuurslid. Wessel krijgt nog geen formele
functie maar zal eerst meedraaien en hand- en spandiensten verrichten ter ondersteuning van het
huidige bestuur. Als jonkie liet hij zich ooit (tijdens het Kottens feest) ontvallen ooit voorzitter te
willen worden. Dat zijn we niet vergeten; de ‘opstap’ is dus gemaakt...
Wendy werd door voorzitter Agnes Hengeveld bedankt voor haar grote inzet in de afgelopen jaren
met mooie woorden en een fraai boeket. Bestuurslid Hans van der Kooij neemt Wendy’s functie als
penningmeester over.
D-examen
Op maandag 29 mei is het een spannende dag voor Wessel Kruisselbrink. De talentvolle jonge
Wooldenaar doet dan zijn openbare uitvoering voor het D-examen op gestemd slagwerk in
cultuurcentrum Boogie Woogie. Wij begeleiden hem bij het werk Czardas, dat we ook hebben

gespeeld met Wessel tijdens het concert. Het wordt ongetwijfeld een prachtige uitvoering want
Wessel heeft de vaardigheid en virtuositeit helemaal in de vingers!
Dan werken we op vrijdagavond 16 juni als orkest ook nog mee aan een gezamenlijk optreden met
alle Winterswijkse muziekverenigingen op het marktplein. We spelen van 21.00 tot 21.30 uur en
hopen uiteraard op een groot publiek!
Inmiddels is er een jubileumcommissie samengesteld die de festiviteiten in het kader van het
honderdjarig bestaan van Concordia in 2019 moet voorbereiden. Iedereen die leuke ideeën heeft
voor het jubileumjaar mag deze melden bij het bestuur.
Jan Heijnen

Majorettes
Het laatste opreden van de majorettes was tijdens het Valentijnsconcert. De meiden hebben het
fantastisch gedaan tijdens deze romantische avond. Ook de twee nieuwe minirettes, die het toch wel
een beetje spannend vonden, hebben genoten van deze avond.
Ook werden wij tijdens deze avond verrast door voorzitter Agnes Hengeveld. De majorettes bestaan
namelijk 40 jaar! Wij kregen van Concordia een bioscoopbon. Erg leuk natuurlijk. De meiden zijn
al druk aan het overleggen welke film nu echt het leukste is. En als we dat weten, gaan we gezellig
met zijn allen naar de film!

De majorettegroep viert haar 40-jarig bestaan.
Momenteel zijn beide groepen weer aan het oefenen voor het volgende optreden op 11 juni. Het
thema is het Foute Concert. De minirettes worden omgetoverd tot echte tijgers; zij dansen namelijk

op het nummer Tarzan en Jane. De majorettes gaan dansen in de regen op het nummer It's Raining
Men. Nieuw voor deze meiden is het dansen met een paraplu.
Ook zijn de majorettes aan het oefenen voor de wedstrijd op 24 juni. Het dansje is aangepast naar
aanleiding van het jurycommentaar. De meiden hopen nu meer punten te behalen dan de vorige
keer. Ze zijn ook aan het oefenen met duo's en een solo; dit is wel even wennen. De meeste meiden
hebben alleen maar in teamverband gedanst; met zijn tweeën of alleen is dus extra spannend. Als de
dansjes op tijd af zijn, worden deze ook op 24 juni geshowd aan de jury.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie had op 17 februari het Valentijnsconcert georganiseerd. Het werd een gezellige,
romantische avond. De avond begon met het beginnersorkest, dat in zijn droom op zoek ging naar
de ware Valentijn.
Er waren eerstejaars leerlingen die al mooie nummers samen konden spelen. De mini- en majorettes
presenteerden mooie romantische dansen. De jeugdmalletspelers lieten hun liefde voor muziek
horen. Als afsluiting speelde LINK nog een paar leuke Valentijn-nummers. Tijdens de afmars
kwamen alle deelnemende jeugdleden op het podium en kreeg iedereen een gul applaus.

Drie aanstormende altsax-talenten laten van zich horen tijdens het Valentijnsconcert.
Op 1 april staat de 12+ avond gepland. Dit is een avond voor de jeugd van Concordia tussen de 12
en 18 jaar. We gaan met zijn allen gezellig een avondje bowlen. Ook is de jeugdcommissie druk met
het organiseren van het ‘foute’ kamp dat op 10 en 11 juni plaatsvindt. Aansluitend is er dan op 11
juni het Foute Concert van de jeugd. Meer informatie volgt nog.
Manon Bonnink
Op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes? Volg ons op Facebook: Concordia Kotten

