
 
 
 
 
 
 
 
 

Van vakantie vieren is de afgelopen zomer weinig terecht gekomen bij Concordia. Na de 
unieke afsluiter voor de zomervakantie met het trompetkwartet C4, hebben we bepaald niet 
stilgezeten. Hierbij een kleine bloemlezing van onze zomerse activiteiten. 
 
Na het zeer geslaagd zomerconcert op zondag 28 juni bij Berenschot's Watermolen - met 
dank aan de familie Buunk voor de gastvrijheid! - hebben we een filmpje opgenomen met 
trompetkwartet C4. Vier trompettisten van HET Symfonieorkest waren enkele avonden te 
gast op onze repetitie. Dat had alles te maken met de opname van een promotiefilmpje op 
Youtube. Doel van deze professionele muzikanten is om meer verbinding te zoeken met 
amateurgezelschappen en samen muziekactiviteiten te organiseren, zoals workshops en 
concerten. Concordia was graag bereid enkele repetities op te offeren, want het is een genot 
om samen te spelen met zulke geweldige muzikanten! Ook als kwartet lieten ze horen hoe 
mooi én leuk musiceren kan zijn. Een fragment van de opname staat inmiddels op onze 
website (concordiakotten.nl) en Facebook 'Concordia Kotten'. 
 
De binnenplaats van verpleeghuis Pronsweide was op 21 juli het decor van onze jaarlijkse 
looprepetitie in aanloop naar de volksfeesten. De bewoners en begeleiders vonden het 
geweldig en genoten met volle teugen van de marsmuziek en onze drie marcherende 
geledingen. 
En toen was het zomervakantie… maar de activiteiten gingen echter gewoon door. Zo 
waren we op de slotdag van de Nijmeegse Vierdaagse te gast in Malden, om de duizenden 
wandelaars met vrolijke muziek over de streep te trekken. Wat een mensenmassa, wat een 
sfeer en wat een verbondenheid straalt deze prachtige intocht uit! Voor zo'n fantastische 
wandelprestatie blazen we ons graag de blaren op de lippen… 
 
Kottense 'bevruchters' 
Na deze muzikale vitaminen voor de wandelaars stonden de Kottense muzikanten een dag 
later alweer paraat met échte vitaminen op de Zwarte Cross. Menig doorweekte 
festivalbezoeker werd op de been gehouden door de Kottense 'bevruchters'. Zelfs tijdens het 
Steengroevetheater stonden Concordianen paraat, zowel voor als achter de schermen. 
Enkele leden speelden mee in het orkest terwijl anderen zich nuttig maakten bij de catering. 
Ook zij droegen met z'n allen bij aan een - op alle fronten - smaakvolle voorstelling! En dat 
ter meerdere glorie van onze kas, want de financiële huishouding moet natuurlijk wel op 
peil blijven. Dank aan alle nijvere helpers, óók de aanhang niet te vergeten! 
Tussendoor, op 15 augustus, hebben we ook onze oud-bekkenist Bennie Beernink een 
muzikale hulde gebracht vanwege zijn 80e verjaardag. Het was een grote verrassing voor 
Bekkenist-Bos-Bennie, die de geste zeer waardeerde. 
 
Onze volksfeesttournee is weer ten einde. Vier afmattende weekeinden lang muziek, muziek 
en nog eens muziek... Van het warme zonnetje in het altijd gezellige en knusse Brinkheurne 
naar het mooie en drukbezochte corso in Winterswijk. Dan twee dagen dikke pret in het 



soms wat natte Woold en tot besluit een zinderend en zonnig feest in Kotten Fantastisch hoe 
iedereen weer genoot en meezong en meesprong op 'unze muziek'! Dank ook aan alle leden, 
gastspelers én onze gastvaandeldragers voor vier weken vette volksfeestpret. 
Op de vrolijke tonen van Concordia paradeerden zondag 20 september zo'n 400 lopers en 
fietsers voorbij aan de Harkel Wassinkweg 15. De deelnemers aan de Marathon Nationaal 
Landschap Winterswijk werden op deze stopplaats - bij onze voorzitter Agnes Hengeveld - 
onthaald op frisdrank en 'schaapsburgers'. Sommige muzikanten hoopten stiekem dat er nog 
iets te smikkelen overbleef, maar helaas... Overigens werden we getrakteerd op koffie met 
een flink stuk gebak, dus we kwamen niets te kort. Onze muzikale omlijsting werd 
overigens zeer gewaardeerd door de sportievelingen en organisatoren! 
 
Stemmen voor basklarinet 
Ook zijn we momenteel, als ik dit schrijf, druk bezig met de voorbereidingen voor onze 
presentatie tijdens het Rabo Cooperatiefonds op dinsdag 6 oktober. Zoals eerder gemeld zijn 
we genomineerd met onze aanvraag voor een basklarinet. Een peperduur doch onmisbaar 
instrument, waarvoor we eigenlijk 8500 euro nodig hebben. Om onze aanvraag kracht bij te 
zetten gaan we een vlammende presentatie houden, want… we hebben stemmen nodig! Een 
bedrag van 2500 euro is al toegezegd, maar we hopen stilletjes op 8500 euro, onze beoogde 
bedrag. Als je dit leest is de uitslag al bekend. We zijn heel benieuwd! 
Een drukke week, want we hebben ook nog onze halfjaarlijkse vergadering op 8 oktober en 
een dag later de feestavond in de 'partykeller' bij De Lindeboom. Het thema is 'Gerstenat', 
dus dat belooft wat, maar de deadline verhindert me helaas om er over te kunnen berichten. 
 
'Concordia meets De Eierjongens' 
Dan hebben we - na alle drukte - ook nog 
wat leuks in het verschiet voor onze 
achterban. Want op zaterdag 31 oktober 
ontmoet Concordia tijdens haar 
najaarsconcert De Eierjongens. Dat wordt 
een spetterend concert in partycentrum 
Nijenhuis. Het harmonieorkest begint met 
aansprekende harmoniemuziek zoals 
Armenian Dances part 1 van Alfred Reed, 
maar ook oosterse sferen in Arabesque 
van Samuel Hazo en de Spanish Dance, 
geschreven door Carl Wittrock, met een 
solo van altsaxofoniste Silvia Schreurs. 
Dan komen De Eierjongens - behorend bij de absolute top van de Nederlandse 
dweilorkesten - aan bod met hun aanstekelijke repertoire. Daarna gooien we er samen nog 
een swingend optreden tegenaan met onder meer Elvis in Concert een Rock Mix van Bon 
Jovi. Daarna pakken De Eierjongens nog even flink uit. Kortom, een veelbelovende avond 
die je niet mag missen! Aanvang 20 uur, entree 5 euro, jeugd t/m 12 jaar gratis. 
 
In navolging van de succesvolle actie van vorig jaar komen de Concordianen op zaterdag 7 
november aan de deur met snert en aardappelen, waarmee we uw maag én onze kas weer lekker 
hopen te vullen! 
Kijk voor nieuws van de majorettes, jeugdcommissie en malletband op de volgende pagina. 
 
                                                                                                                                 Jan Heijnen



Majorettes 
De mini- en majorettes waren dit 
jaar ook weer te zien tijdens de 
optochten. Voor de meeste 
minirettes was dit hun eerste keer 
dat ze op straat meeliepen. De 
meiden waren dan ook ietwat 
zenuwachtig, maar allemaal 
hebben ze het fantastisch gedaan! 
Verder zijn de minirettes al druk 
aan het oefenen voor het volgende 
concert, het Pepernotenconcert. De 
Sinterklaasliedjes zorgen voor een 
vrolijke bedoening tijdens de 
lessen.  
De majorettes zijn momenteel hard 
aan het oefenen voor de majorettewedstrijd op 3 oktober in Zieuwent. Voor de meeste van 
deze meiden is het de eerste keer dat ze op wedstrijd gaan. Ze voelen daarom wel wat 
spanning, maar ze hebben er wel veel zin in. Zo worden de extra lessen bijna een feestje. Na 
de wedstrijd zullen ook deze meiden hard gaan oefenen voor het Pepernotenconcert.  
 
Jeugdcommissie 
De jeugdcommissie heeft tijdens de zomervakantie niet stil gezeten. Ze hebben weer leuke 
activiteiten en optredens bedacht voor de jeugdleden van Concordia. Één van de activiteiten 
is het kijken bij  het Oost Gelders Jeugdorkest (OGJO). Enkele jeugdleden van Concordia 
spelen mee met OGJO, waarvan het optreden dit keer in het teken staat van Feest met Hike. 
Het optreden van OGJO vindt plaats op 3 oktober. Verder is de jeugdcommissie al weer 
druk voor het volgende jeugdconcert namelijk het Pepernotenconcert op 29 november. 
Tijdens dit concert worden er verschillende, vrolijke sinterklaasliedjes gespeeld en uiteraard 
wordt er ook op gedanst. 
                                                                                                                         Manon Bonnink 
 
 
Malletband 
En toen was de zomer al weer voorbij. Vier weekends muziek maken tijdens de buurtfeesten 
met natuurlijk de hoogtepunten in Varsseveld, Winterswijk en Lichtenvoorde tijdens de 
bloemencorso's. We kregen vele leuke reacties op onze muziek in combinatie met de 
showtjes, wat ons optreden in Lichtenvoorde mogelijk resulteert in een optreden in het 
westen van het land.  
Maar nu gelukkig geen zwart gat, maar nog een paar optredens in het verschiet. Op 3 
oktober zijn we te vinden in de straten van Winterswijk om de vele bezoekers die dag 
(Duitse feestdag) te verblijden met een lekker stukje muziek. Ook tijdens het 
wereldkampioenschap voor politievoetbalteams in Eibergen zijn we weer present. Deze keer 
om de prijsuitreiking muzikaal op te luisteren. 
En ook aan het nieuwe straatseizoen wordt al weer gedacht. Jos heeft ons inmiddels verblijd 
met een aantal leuke nieuwe nummers, dus genoeg uitdagingen voor de komende periode! 
 
                                                                                                             Wenke Wullink-Oonk 


