Dat het leven niet louter bestaat uit muziek en andere vrolijkheid,
werd ons recentelijk weer eens duidelijk toen we geconfronteerd
werden met een drietal trieste gebeurtenissen in zeer korte tijd.
Op woensdagmorgen 7 februari overleed geheel onverwachts ons
erelid Bennie Beernink. Een hartstilstand maakte een abrupt einde
aan zijn leven. 'Bennie van Bosman' (82) maakte decennia lang
furore als bekkenist. Als een ware kunstenaar stal hij de show tijdens onze straatoptredens. Want
bekkens slaan zoals Bennie deed, dat kon er maar één. We gedenken onze erebekkenist met een In
Memoriam op www.concordiakotten.nl Wij wensen Riki en haar familie sterkte met dit grote verlies.
Enkele dagen later werden we opnieuw geconfronteerd met een overlijdensbericht. Werner
Sandmann, echtgenoot van onze hoorniste Ine, stierf op zondag 11 februari na een kortstondige
ziekte. Werner, die ook een periode fungeerde als vaandeldrager, was een trouw bezoeker van onze
concerten en clubavonden. We wensen Ine alle sterkte in deze moeilijke periode.
Een derde sterfgeval trof onze Kottense gemeenschap op 16 februari. Ans Grievink, moeder van onze
trompettiste Marlijn, overleed op 41-jarige leeftijd aan een slopende ziekte. We houden Ans in
herinnering als de gastvrije beheerder van ‘ons’ gebouw, voor wie niets teveel was. We wensen GertJan, Lucas, Marlijn en verdere familie veel kracht bij de verwerking van dit grote gemis.
------------------------------------------------------------------------------------------------Het jaar begon ook in muzikaal opzicht anders dan we ons hadden voorgesteld. Na een zeer geslaagd
en uitverkocht kerstconcert met onze muzikale vrienden van Musikkapelle Burlo op 10 december,
hebben we afscheid genomen van onze dirigent Jaak Notebaert. Zijn muzikale opvatting en visie
strookten niet optimaal meer met die van het orkest. Daarom heeft het bestuur - overigens in goed
overleg met Jaak en de leden - besloten om de samenwerking te beëindigen. Gelukkig hebben we
niet lang hoeven zoeken naar een opvolger, want al snel diende zich een kundig plaatsgenoot aan. Na
enkele uitvoerige gesprekken kunnen we met gepaste trots melden dat Henk-Jan Heijnen per 17 april
de nieuwe dirigent wordt van ons orkest! Henk-Jan is ook dirigent van Excelsior Winterswijk,
Concordia Beltrum en Jubal Varsseveld. Daarnaast heeft hij de projectorkesten OGJO en TOPorkest
onder zijn hoede. We hopen én rekenen op een vruchtbare samenwerking!
Nadat onze jeugddirigent Miranda Loff ons de eerste repetities uit de brand heeft geholpen, hebben
we Gerald Roerdinkholder bereid gevonden de repetities te leiden tot en met ons gezamenlijk
concert met de KWOV op zaterdag 14 april. Heel fijn dat we het zo kunnen oplossen!
Ook zijn we blij dat ons grote orkest versterking heeft gekregen van vier enthousiaste leerlingen:
Yentel Beijers (alt-saxofoon), Thomas van Eerden (euphonium), Emmy Hesselink (klarinet) en Sjoerd
Kruisselbrink (trombone). Veel plezier allemaal!

Serenades
Op zaterdagmiddag 30 december hebben we een serenade gebracht aan het gouden bruidspaar
Henk en Leis Kruisselbrink. Henk is al meer dan een halve eeuw (!) onze vaste chauffeur tijdens de
optocht op de vrijdagochtend van het Kottens feest. Leis had een speciale wens: voorop gaan in de
polonaise op de tonen van Concordia. Dat verzoek ging in het Kottense gebouw - met talrijke
feestgangers in het kielzog - uiteraard in vervulling!

Hij leek een beetje 'van slag', onze slagwerkinstructeur Jos Taken, toen het harmonieorkest hem
donderdagavond 4 januari tijdens de repetitie van de malletband kwam verrassen met een serenade.
Niet zomaar, want onze Lichtenvoordse trommelfanaat is precies een kwart eeuw als instructeur
actief bij de malletband van Concordia.
Dat hij nog lang is niet uitgekeken is op deze leuke groep slagwerkers zegt ook iets over zijn niet
aflatende drang om de groep te vernieuwen, te verbeteren en te enthousiasmeren. Jos wist het
aanvankelijk wat 'saaie' drum- en lyrakorps om te vormen tot een sprankelende malletband.
Daarbij is Jos een creatieve duizendpoot die altijd in is voor aparte ideeën en graag buiten de
gebaande
paden
treedt. Wij
hopen nog
lang gebruik
te mogen
maken van
zijn
vindingrijke
en
verfrissende
inbreng!

Op de foto Jos Taken met echtgenote Petra, de vier dochters en zijn moeder.
Zaterdag 27 januari hebben we een serenade gebracht ter gelegenheid van het 90-jarig bestaan van
Verenigingsgebouw Juliana in het Woold. En bij die muzikale hulde, waar voorzitter Agnes Hengeveld
de uitstekende samenwerking met het Wooldse gebouw benadrukte, mocht de aloude mars ‘Juliana’
uiteraard niet ontbreken.

Concert
Zoals al gememoreerd, we zijn onder leiding van Gerald Roerdinkholder intensief bezig met de
voorbereidingen op het gezamenlijke concert op zaterdagavond 14 april met onze muziekvrienden
van de Koninklijke Winterswijksche Orkest Vereeniging. Dit bijzondere concert vindt plaats in de hal
van de Tuunte, naast fysiotherapie De Rooy aan de Laan van Hilbelink. De locatie staat duidelijk
aangegeven. Het optreden begint om 20.00 uur. Binnenkort meer hierover in de diverse media!

Clubavond
Op de valreep kunnen we melden dat we op 9 maart een bijzondere geslaagde clubavond hebben
gevierd bij De Italiaanse Meren. Met een pittige pubquiz hebben we onze muzikale hersens laten
kraken. De ‘eeuwige roem’ ging naar het team Rodien Schutte, Hilde Overbekking, Gerald
Roerdinkholder en Wim Oonk, waarna we onder het genot van pils en patat nog gezellig konden
nabomen. De organisatorische kwaliteiten van onze Reis- en Ontspanningscommissie werden nog
maar weer eens bevestigd… het was een topavondje!

Majorettes
De mini- en majorettes van Concordia bestonden in 2017 40 jaar! Daarom kregen wij vorig jaar een
bon aangeboden van Concordia om met alle mini- en majorettes naar de bioscoop te gaan. In de
kerstvakantie was het dan zo ver. We zijn met zijn allen naar Familie slim geweest. In de pauze
kregen de meiden wat te drinken en te snoepen voor tijdens de
film. De dag werd gezellig afgesloten met patat, een snack en
wat te drinken!
Op 24 februari hebben wij de wereld rond gereisd. ‘De wereld
rond’ was namelijk het thema van de jeugduitvoering. De
minirettes gingen op reis naar verschillende werelddelen en
hebben daar nieuwe draaien en danspassen geleerd. En alle
nieuwe skills hebben ze laten zien in hun dansje op het liedje
Hallo Wereld van Kinderen voor Kinderen. Voor vijf meiden was
dit de eerste keer dat ze op het podium stonden. Dit was
natuurlijk erg spannend, maar wat hebben alle minirettes het goed gedaan! Ook de majorettes zijn
op reis geweest; zij bezochten Budapest. Op het nummer Budapest van George Ezra hebben de
meiden laten zien wat ze allemaal al kunnen. En wat hebben ze dat goed gedaan. Momenteel zijn
beide teams aan het oefenen voor de komende wedstrijden en het volgende concert.
Jeugdcommissie
De jeugdcommissie wilde graag op wereldreis en ze besloten om alle jeugdleden mee op reis te
nemen. Verschillende jeugdonderdelen zijn ingestapt en gingen 24 februari mee op reis in het
Kottens gebouw. Maar je kunt niet op reis gaan zonder reisleiding. Mandy en Carlijn fungeerden als
vakkundige reisleidsters. Als eerste stapte het beginnersorkest in. Ze speelden en zongen het liedje
over Tien Muzikantjes. Daarna hebben ze nog drie nummers samen gespeeld onder leiding van
Miranda Loff. Daarna kwamen de blokfluiters ons vergezellen onder leiding van Eefke Sikkink en Vero
ten Dolle. In hun zomerse outfit gingen ze op reis naar de tropen. Vervolgens was het de beurt aan
de minirettes om in te stappen onder leiding van Manon Bonnink. Met deze meiden kwamen we uit
in verschillende werelddelen. En als
laatste voor de pauze stapte de
jeugdmallet in onder leiding van Jos
Taken. Zij hebben met hun
slaginstrumenten verschillende
continenten uitgebeeld. Na de pauze ging
het verder met de majorettes in Budapest
onder leiding van Manon Bonnink. Daarna
speelden Merel en Lot nog een paar
stukjes op hun klarinet. Bij het eindstation
stond LINK, onder leiding van Miranda
Loff, ons al op te wachten. LINK speelde nog een paar ’wereldse’ nummers en eindigde in de Efteling.
Toen alle jeugdleden op het podium stonden kregen ze allemaal een groot applaus van het publiek.
Al met al een geslaagde wereldreis van de jeugdcommissie! (Foto’s: Jolanda Meinen)
Tot de volgende Ontmoeting!
Manon Bonnink (jeugd) en Jan Heijnen (orkest/malletband)

