
 

Langzaam maar zeker kunnen we ons gaan verheugen op de zomervakantie. Maar voor we 

het seizoen écht af kunnen sluiten wachten ons nog enkele veelbelovende activiteiten. Maar 

eerst blikken we even terug op de voorbije weken. 

 

Alle jeugdleden van Concordia waren op 24 april present op het leerlingenconcert, getiteld 

Koningsbal. De jeugdcommissie had gezorgd voor een afwisselend en vorstelijk aangekleed 

programma. Zo zaten er talrijke VIP’s op de eerste rij; namelijk de koningsparen uit Woold, 

Kotten, Brinkheurne en Miste. Er waren optredens van de blokfluiters (foto) en de 

eerstejaars leerlingen. De minirettes, gehuld in mooie prinsessenjurken, deden een 

toepasselijke dans op het liedje ‘Als ik prinses was’ van K3. De majorettes toonden hun 

kunsten in een flitsende dans op ‘Don't stop me now’ van Queen. Ook speelde het 

beginnersorkest leuke muziek, evenals de jeugd van de malletband. 

Als kroon op de avond werd het concert afgesloten met het debuut van LINK, het nieuwe 

orkest van Concordia. Ondanks de korte repetitietijd werd al veelbelovend gemusiceerd 

door de 33 leden. Alle jeugdleden die een hoed hadden gemaakt tijdens de activiteitenavond 

in maart, mochten hun creatie showen op een heuse catwalk. Aan het slot van deze 

drukbezochte avond werd Nicole Bonnink door voorzitter Agnes Hengeveld in het zonnetje 

gezet voor haar tienjarig lidmaatschap bij de majorettes.  

Kijk voor de foto’s van Jolanda Meinen op www.concordiakotten.nl 

 

 

De blokfluiters in actie tijdens het leerlingenconcert.             Foto: Jolanda Meinen 



 

Mini/majorettes 

De mini- en majorettes zijn momenteel druk aan het oefenen voor de volksfeesten. Er zijn 

alweer verschillende dansjes ingestudeerd en ook het in de maat lopen gaat al erg goed. 

Daarnaast zijn de majorettes ook al bezig met de voorbereidingen op een wedstrijd in 

oktober. De minirettes zijn voor volgend seizoen nog opzoek naar nieuwe minirettes. 

Daarom is er voor de vakantie nog een open les op vrijdagavond 3 juli van 18.00 tot 19.00 

uur. Meisjes vanaf 5 jaar zijn welkom! 

Gebouw Wilhelmina was zondag 10 mei het middelpunt van het Schaapscheerdersfeest. Bij 

een feest hoort muziek, dus mochten de Concordianen deze drukbezochte ‘wolparty’ met 

een ochtend- en een middagploeg omlijsten met een vrolijke noot. 

 

Geslaagd! 

Alle 113 examenkandidaten van muziekinstituut Boogie Woogie zijn geslaagd. Een unicum! 

Onder hen ook een zestal leerlingen van Concordia. Dat zijn Femke Deunk (hoorn A) 41,5 

punten, Suus Winkelhorst (dwarsfluit A) 40,5 punten, Sanne Roerdinkholder (ongestemd 

slagwerk B) 47 punten, Naomi Wormskamp (ongestemd slagwerk B) 49 punten, Simone de 

Roos (klarinet D) 49 punten en Wessel Kruisselbrink (ongestemd slagwerk C) 50,5 punten. 

Voor het gemiddelde eindcijfer moet je het puntenaantal delen door 6, dus bijvoorbeeld 48 

punten betekent dat je gemiddeld een 8 hebt. Allemaal prima gedaan en uiteraard onze 

felicitaties! 

 

Met een sprankelend openbaar optreden heeft Simone de Roos op dinsdag 2 juni in Boogie 

Woogie de kroon gezet op haar D-diploma. Dit had ze met een gemiddeld cijfer van ruim een 

8 al ‘in the pocket’. Haar vertolking van het Clarinet Concerto (deel 1) van Philip Sparke - 

begeleid door ons harmonieorkest - kon de jury zeer bekoren. Op alle punten scoorde ze 

positief; vooral de overtuiging waarmee ze musiceerde maakte indruk. Kortom, een lid waar 

we trots op zijn. Gefeliciteerd Simone! 

 

Concert de Pelkwijk 

In een bomvol atrium in zorgcentrum De Pelkwijk genoten bewoners en bezoekers op 

dinsdag 12 mei met volle teugen van ons gevarieerde concert. Er werd flink meegeklapt en -

geneuried met bekende marsen en melodieën en ademloos geluisterd naar onze excellente 

solisten Silvia Schreurs op altsax en Simone de Roos op klarinet. Een leuke avond voor een 

dankbaar publiek! 

 

Onze hoorniste Marieke Geerdes had samen met Arjan Ongena een stralende dag uitgezocht 

voor hun huwelijksfeest. Het was die vrijdag 5 juni maar liefst 33 graden… Het werd dan ook 

een ‘hot party’ op alle fronten in gebouw Juliana. Uiteraard hebben we onze felicitaties 

omlijst met een serenade. Marieke en Arjan, nogmaals dank voor het fantastische feest! 

 



Zomerconcert 

Dan richten we nu onze blik weer vooruit. Momenteel strijken we de laatjes plooitjes glad 

voor ons zomerconcert, waarvoor we op zondag 28 juni om 11.00 uur klaarzitten bij 

Berenschot’s Watermolen in het Woold. We hopen - als de weersomstandigheden het 

toelaten - buiten te kunnen musiceren. We brengen onder leiding van Jaak Notebaert een 

luchtig, populair programma waarbij de liefhebbers van bijvoorbeeld Toto, Phil Collins en 

Bon Jovi volop aan hun trekken komen. Verder brengen we een wonderschone paso doble 

(Alteneo Musical) en een paar klinkende marsen. Kortom, voor elk wat wils! Ook ons 

‘nieuwe’ gezelschap LINK (leerlingen, gevorderden en ouderen) brengt een gevarieerd 

programma en de spits wordt afgebeten door het beginnersorkest. Beide groepen staan 

onder leiding van Arjan Colenbrander.   

 

Op vrijdag 24 juli reizen we met het orkest opnieuw af naar Malden om daar van 13.30 tot 

16.00 uur de intocht van de Nijmeegse Vierdaagse op te luisteren. Vorig jaar waren we net 

gearriveerd, toen we te horen kregen dat alle muzikale activiteiten vanwege de rampvlucht 

met de MH17 om begrijpelijk redenen waren afgelast. We hopen dat we de duizenden 

wandelaars nu wel met de nodige energieke marsmuziek over de eindstreep te kunnen 

trekken. 

 

Zwarte Cross 

Tijdens de Zwarte Cross wordt er niet alleen maar bier gedronken. Ook vitaminerijke sapjes 

zijn zeer in trek. Een aantal Concordianen is tijdens dit mega-populaire festival in touw om 

de klanten van de vitaminebar een gezonde ‘boost’ te geven. Deze barhulpen brengen 

hiermee ook voor Concordia een leuke bedrag in het laatje. Mogelijk is er nog een plekje vrij. 

Graag melden voor info en opgave bij Bram Welboren:  b.welboren@hotmail.nl 

 

De Reis- en Ontspanningscommissie heeft snode plannen bedacht voor een gezellige 

clubavond op vrijdag 9 oktober. Dus Concordianen… hou deze avond vrij! 

 

Na het zomerconcert gaan we aan de slag voor het veelbelovende najaarsconcert, dat we 

houden in samenwerking met dweilorkest De Eierjongens. Dit vindt plaats op zaterdag 31 

oktober. De locatie wordt nog nader bekend gemaakt. Blijf op de hoogte van onze 

activiteiten door ons te ‘liken’ op Facebook: Concordia Kotten. 

 

Na de zomervakantie gaan we weer vrolijk verder met de bekende volksfeesten in 

Brinkheurne, Winterswijk, Woold en Kotten. Hopelijk tot 28 juni op ons zomerconcert bij 

Berenschot’s Watermolen en alvast een fijne vakantie gewenst! 

 

Tot de volgende Ontmoeting, 

Jan Heijnen 


