
 

De muzikanten hebben intensieve repetitieweken achter de rug.  Dat had alles te maken met ons 
‘dubbelconcert’ dat we op 1 december samen met Concordia Beltrum ten beste gaven in de 
Mariakerk. Het Beltrumse godshuis was tot de nok toe gevuld met toehoorders en zo’n 120 
muzikanten. Dat alles zorgde voor imponerende harmonieklanken. Onder leiding van Henk-Jan 
Heijnen, dirigent bij beide Concordia’s hebben we met z’n allen een geweldig optreden neergezet. 

 

Aardappel- en snertactie 
Laten we nog maar even een diepere duik nemen in onze activiteiten van dit najaar. Het ging weer 
super met onze aardappel- en snertactie op 3 november; de afname was geweldig! De een liet het 
zich direct goed smaken, de ander smult er nu nog van en er zijn ook afnemers die een 
wintervoorraadje aanleggen... Vanwege het verkoopsucces moesten nog vele bestellingen worden 
nageleverd. Hoe dan ook; wij zijn onze producenten Kruisselbrink Aardappelen en Harm Kookt zeer 
erkentelijk voor hun medewerking! Daarnaast ook een woord van dank aan de bedrijven die hand- 
en spandiensten hebben geleverd, onze organisatoren, de leden en - last but not least - u als 
consument. Een actie om van te smullen, dus volgend jaar kloppen we weer aan... 

Concordia eeuwig jong! 
We gaan ons nu richten op het jubeljaar 2019, wanneer Concordia het 100-jarig bestaan viert. Onder 
de noemer ‘Concordia eeuwig jong’ hebben we - zoals eerder gemeld - diverse bijzondere optredens 
in petto. De contouren van alle activiteiten die we op de agenda hebben staan rond het 100-jarig 
bestaan  worden steeds duidelijker. Eind deze maand zal ook de Winterswijkse Weekkrant uitgebreid 
aandacht besteden aan ons jubileum. 



Als orkest hebben we komend jaar twee grote optredens die de nodige voorbereidingen vergen. 
Maar eerste volgt het jeugdconcert op zaterdag 16 februari 2019, waarbij onze jeugdige geledingen 
voor een verrassend optreden zullen zorgen in gebouw Wilhelmina. (Meer hierover onder het kopje 
Jeugduitvoering). Vervolgens pakt de malletband op Koningsdag 27 april 2019 flink uit in Theater de 
Storm. Het fijne daarover leest u op onze laatste pagina. 

Het grote orkest komt aan de beurt op zaterdag 29 juni 2019 tijdens een speciale 
openluchtvoorstelling nabij gebouw Wilhelmina die geheel in het teken staat van het eeuwfeest. We 
willen er nog niet teveel over verklappen, maar we nemen de bezoekers mee in het verhaal over 100 
jaar Concordia. En dat wordt héél bijzonder… 
Op zaterdag  12 oktober 2019, één dag na de officiële oprichtingsdatum van Concordia, brengen we 
met al onze afdelingen een grote muziekshow in Theater de Storm. Op meerdere locaties in het 
theatergebouw kan het publiek genieten van show, dans en muziek.  
De Concordianen en hun aanhang sluiten het jubeljaar af met een bijzonder feestuitje op zaterdag 30 
november 2019. 

Jubileumagenda 
In de vorige uitgave van deze schoolkrant publiceerden we al het jubileumprogramma voor 2019. 
Eén activiteit is echter gewijzigd; het openluchtoptreden bij gebouw Wilhelmina is een week 
opgeschoven naar 29 juni 2019. 

Het complete jubileumprogramma van Concordia in 2019 is nu als volgt: 
Zaterdag 16 februari: Jeugduitvoering, 19.30 uur, gebouw Wilhelmina. 
Koningsdag 27 april: Show malletband (e.v.a.), 12.00-16.00 uur, Theater de Storm. 
Zaterdag 29 juni: Openluchtconcert orkest, 20.00 uur, bij gebouw Wilhelmina (uitwijkdatum 30 juni) 
Zaterdag 12 oktober: Jubileumshow met alle geledingen, 19.00 uur, Theater de Storm. 
Zaterdag 30 november: feestavond met leden en aanhang.  

We kijken samen met u uit naar een eeuwig mooi jaar! 

Bovendien kijken we ook alweer een jaar verder, want we gaan op 14 maart 2020 op concours. 
Eigenlijk moeten we uiterlijk in 2019 onze klassering verdedigen, maar vanwege ons drukke 
jubileumjaar hebben we een jaar uitstel gekregen. Dus moet het in 2020 écht gebeuren. 

Jeugdcommissie 
Vanuit de jeugdcommissie is 
er deze keer weer veel 
nieuws te melden. Op 
zaterdagavond 4 november 
speelde LINK samen met 
Jong SBOG (Symfonisch 
Blaasorkest Gaanderen) de 
pannen van het dak in 
centrum De Pol in 
Gaanderen. Dat allemaal on 
der de noemer Party Time! 
Er was een spetterende 



opening met beide orkesten en DJ Jari met 'This is what it feels like'. Vervolgens speelde LINK nog 
een paar swingende nummers onder leiding van Miranda Loff. Na de pauze was het de beurt aan 
Jong SBOG met dirigent Bas Koolenbrander. Tot slot gaven beide orkesten samen nog een spetterend 
optreden. DJ Jari zorgde ervoor dat de beentjes van de vloer gingen met een superleuke afterparty. 
Kortom, voor herhaling vatbaar! Gelukkig hebben we de foto’s nog, deze zijn te vinden op de 
facebookpagina van Concordia-Kotten. 

Jeugdavond 
De jeugd van Concordia beleefde zaterdagavond 10 november een supergezellige clubmeeting. Naast 
allerlei uitdagende spelletjes, zoals Wat ben ik?, Geen ja geen nee, twister en Truth of Dare, genoten 
ze ook nog van een toffe film, getiteld Coco. Natuurlijk was er tussendoor ook van alles te eten en te 
drinken. Al met al kunnen we spreken van een heerlijk avondje! 

 Jeugduitvoering 
Het duurt nog wel even maar de jeugdleden zijn al weer druk aan het oefenen voor het volgende 
jeugdconcert. Het thema van dit concert is For Ever Young. Dit jeugdconcert staat gepland op 
zaterdag 16 februari 2019. Concordia zit dan in het jubileumjaar en dit gaan we met de jeugd 
feestelijk vieren. Het bijzondere aan dit concert is dat we hulp krijgen. En wel van de basisschool 
leerlingen uit groep 3 en 4 van obs Kotten en obs Woold. Deze leerlingen gaan hun muzikaliteit 
vertonen in samenwerking met de jeugdleden van LINK. Het belooft dus een bijzonder concert te 
worden. Komt dat zien! 

 Majorettes 
Zowel de mini- als de majorettes gingen 6 oktober op prijzenjacht naar Zieuwent. De dag begon bij 
het Wilhelmina-gebouw in Kotten. Daar werden alle meiden van make-up voorzien en de haren 
ingevlochten en opgestoken. Nadat iedereen er tiptop uitzag, werd er nog één keer geoefend en 
daarna ging het richting Zieuwent. Voor de meeste minirettes was het de eerste keer dat ze op de 
wedstrijdvloer stonden, erg spannend dus. Maar wat hebben ze het goed gedaan! Met een dik 
verdiende eerste plaats keerden zij ’s avonds weer terug naar Kotten. 

De majorettes hebben ook erg hun best gedaan op de wedstrijdvloer. De dans ging wel iets minder 
dan de vorige keer in Elburg. Maar ze gingen toch met een keurige tweede plaats terug naar Kotten. 
Daar werd de dag afgesloten met een drankje en een patatje van De Italiaanse Meren. Het was een 
geslaagde dag!  

Na deze wedstrijdervaring zijn de meiden al weer flink aan het oefenen voor de jeugduitvoering. 
Omdat het thema For Ever Young is wordt er gedanst  op verschillende liedjes uit zowel de top 40 als 
liedjes uit de oude doos. We maken niet alleen gebruik van afwisselende muziek, ook zul je ons zien 
met ander dansmateriaal dan alleen de baton.  
Nieuwsgierig? Zet dan 16 februari alvast in je agenda! 

 

Allemaal fijne kerstdagen, een spetterende jaarwisseling en een feestelijk 2019! 
Manon Bonnink (jeugdcommissie) 
Jan Heijnen (orkest)  

 



 


