
 
Het jaar vliegt voorbij. Nog enkele weken en 2017 dient zich alweer aan. Een jaar boordevol leuke en 
interessante muziekactiviteiten ligt bijna weer achter ons. De belangrijkste wapenfeiten van dit najaar zetten 
we nog even op een rij. 
 
Op 12 oktober hebben we na de repetitie nog even een informeel muzikaal bezoek gebracht aan Gerrit en 
Henny Huiskamp. Jarenlang heeft dit Brinkheurnse bakkerspaar ons gesteund als sponsor in de Club van 100. 
En daar wilden we hen, bij de overgang van bakkerij Huiskamp naar Plus & Co, graag voor bedanken! In het 
bijzijn van de naobers hebben we Gerrit en Henny uitgeluid - én weer ingeluid als échte 65-PLUSsers. Dank 
voor jullie support en succes in de nieuwe buurtsuper!  
 
Het grensoverschrijdende concert met Musikkapelle Burlo (op 29 oktober) heeft onze stoutste verwachtingen 
overtroffen. Ook samen met onze Nachbarn kli(n)kt het prima! Het was een prachtige avond met een 
overweldigende ontvangst. Van ‘Kaffee mit Kuchen’ tot menig Bittburger en de nodige schnäppskes. En 
minstens zo belangrijk: we hebben onder ‘Belgisch bewind’ van Jaak Notebaert fijn gemusiceerd voor een 
bomvolle Forumzaal in Kloster Mariengarden. Een bijzonder enthousiast publiek - ook van Nederlandse 
zijde - maakte ons optreden en ook dat van de Musikkapelle Burlo tot een waar genoegen. Het voordeel van 
op tijd beginnen (19.00 uur) is dat je ook weer op tijd klaar bent (21.15 uur). Na de gezamenlijk Böhmischer 
Traum - als spetterende toegift - lag er dus nog een hele avond in het verschiet om de euregionale contacten 
aan te halen. En dat onder het genot van een broodje bockworst, een lekker Duits biertje en van die ’kleine 
nabranders’. Kortom, dorst en honger hebben we niet geleden. Ook niet op de terugweg, want we kregen 
zelfs nog een krat bier mee in de bus. "Kotten ist ja noch weit entfernt…", verklaarde een bezorgde blonde 
Burlose deze gulle geste. We waren overigens eerder thuis dan dat het krat leeg was...   
Het Gemeinschaftskonzert met Musikkapelle Burlo leverde ook nog eens een prachtige recensie op in de 
Borkener Zeitung. Eén ding is zeker; de taal van de muziek kent geen grenzen! 

Musikkapelle Burlo onder leiding van Bert Roerdinkholder. 
  



 
De nijvere Concordianen ontpopten zich op zaterdag 5 november wederom als rasverkopers van snert en 
aardappelen (zie foto). Menig gezin in ons 'werkgebied' is voorzien van stevige winterkost. Dank aan Harm 
Kookt (snert) en Ivo Kruisselbrink (aardappelen) voor het leveren van hun smakelijke producten. Ook petje 
af voor de organisatoren die alles strak hebben begeleid én een pluim voor onze leden, die opnieuw goed 
verkocht hebben. En uiteraard dank aan al onze afnemers. Het smaakt naar meer... volgend jaar weer! 

 
Vijftig jaar school- en verenigingskrant De Ontmoeting is bekroond met een fraai historisch boek over Kotten. 
Hulde aan de samenstellers van het boek; de Historische Kring Kotten, maar zeker ook de schrijvers en vooral 
degenen die achter de schermen vijf keer per jaar in de weer zijn met ons onmisbare schoolkrantje. En natuurlijk 
denken we aan Frits Leussink, die dit blad in de beginjaren zo ongeveer in z'n eentje in elkaar zette. Die vooral 
ook de scribenten iedere keer moest manen om tijdig de kopij in te leveren. Ook al hebben we website en 
facebook; zonder dit papieren orgaan komt het nieuws in Kotten niet optimaal rond. Concordia maakt er al vijftig 
jaar dankbaar gebruik van! Op 8 november kreeg Gerda Leussink het eerste exemplaar overhandigd door Henk te 
Kulve, voorzitter van de Historische Kring kotten. Het boek is het aanschaffen meer dan waard. En het is zoals 
Gerda memoreerde: ‘Frits zou er trots op zijn!’ 
 
Terug naar het heden. Wat staat er de komende periode op de rol? Allereerst werken we met een ensemble mee aan 
het Kerstfeest in Kotten op donderdag 22 december (20.00 uur) in gebouw Wilhelmina. 
Verder zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen op het winterconcert dat we samen met Link verzorgen 
op zaterdag 4 maart in gebouw Wilhelmina. We hebben al diverse mooie nummers op de lessenaar staan. In de 
volgende editie uiteraard meer over dit concert. 
Ons geplande concoursbezoek, eind 2017, hebben we een jaartje uitgesteld. We zijn tot de conclusie gekomen dat 
we nog niet voldoende voorbereid zijn om deze pittige klus te klaren. We willen eerst de (jeugdige) instromers de 
kans geven zich wat meer te settelen en proberen onze bezetting nog verder te optimaliseren. Al zijn we al een 
heel eind op weg. Niet elk orkest heeft immers twee hobo’s, twee fagotten en twee basklarinetten, om maar eens 
wat te noemen. En dan hebben we het nog niets eens gehad over de vier (!) bassen (welkom terug, Gerrit ter 
Haar!). Hoe dan ook, we gaan een interessant jaar tegemoet met de nodige uitdagingen. 
 

Malletband 
En toen stond de winter weer voor de deur, dus wordt het voor de malletband tijd om zich voor te bereiden 
op onder andere het nieuwjaarsconcert op zondag 8 januari in De Swite in Lichtenvoorde. Dit keer is dat een 
mooie generale voor Winterdrums op zondag 29 januari, waar de malletband ook weer van zich mag laten 
horen. Net als andere jaren wordt dit evenement gehouden in Theater de Storm. Naast de nummers die daar 
gespeeld worden, bereiden de malletspelers zich ook alweer voor op het zomerseizoen, door een start te 
maken met leuke nieuwe nummers voor de straatoptredens. 
 



Goedlachs, hartelijk en altijd 
paraat bij 'haar' malletband. 
Jolanda van der Zwet-Roerdink is 
al 40 jaar één van de bekende 
gezichten van onze 'showband'. 
Donderdagavond 6 oktober 
tijdens de repetitie werd ze 
gehuldigd met deze muzikale 
mijlpaal in gebouw Wilhelmina. 
Voorzitter Agnes Hengeveld had 
naast waarderende woorden ook 
het bekende speldje met oorkonde 
en een mooi boeket meegenomen 
voor de verraste jubilaresse uit 
Miste. Na het 'Lang zal ze leven' 
was er tijd voor taart. 
Wij feliciteren Jolanda van harte 
met haar jubileum en nu... op naar 
'goud'! 
 

Majorettes 
Op 7 oktober was er bij de minirettes een kijkles. Deze les werd goed bezocht door verschillende meisjes uit 
de buurtschappen. Het draaien werd geoefend. Maar ook hebben de meisjes een dansje geleerd. Ze hebben 
zelfs al geoefend op straatshows en het in de maat lopen. 
De mini- en de majorettes zijn nu aan het oefenen voor het Valentijnsconcert op vrijdag 17 februari. De 
minirettes laten een dans zien op het nummer ‘Love is an open door’ van Frozen. De majorettes laten een 
kleurige dans zien op het romantische liedje ‘Hartbeat’ van Vajén en Rein. 
    
Jeugdcommissie 
De jeugd van Concordia had zondag 20 november weer een - letterlijk en figuurlijk - spetterende activiteit. 
Deze keer zijn ze wezen zwemmen bij Bahia in Bocholt. De jongelui hadden er veel zin in; ze wilden 
allemaal zo snel mogelijk het water in. Natuurlijk werden de glijbanen al snel getest. Maar ook de 
bubbelbaden waren favoriet. Sommige kinderen gingen zelfs zwemmen in het buitenbad. Aan het einde van 
de middag was het tijd voor een heerlijk patatje met wat lekkers te drinken. En volgens de jeugd was het echt 
‘verschrikkelijk leuk’! 
 
Valentijnsconcert 
De volgende activiteit van de jeugd is in de vorm van een concert. Het thema van het jeugdconcert is 
Valentijn. Aan dit optreden doen de mini- en majorettes mee, de jeugdmallet en het beginnersorkest. 
LINK doet deze keer niet mee; zij geeft samen met de harmonie een concert op zaterdag 4 maart. Tijdens het 
Valentijnsconcert komen allerlei romantische liedjes en dansjes aan bod. Heeft u dus zin in een romantisch 
avondje uit, kom dan op vrijdag 17 februari (19.30 uur) naar gebouw Wilhelmina in Kotten. 
 
 
Namens de scribenten fijne kerstdagen, een spetterende jaarwisseling en alvast een klinkend 2017 gewenst! 
 
                                                                                                                          Wenke Wullink (malletband), 
                                                                                                                          Manon Bonnink (jeugd) 
                                                                                                                          Jan Heijnen (harmonie) 
 


