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Voor je ligt het eerste nummer van de Excelsior X-

press van dit jaar. Met de Excelsior X-press, wil het 

bestuur, jou als lezer nog meer deelgenoot maken van 

nieuws, activiteiten en bijzonderheden van onze 

florerende vereniging. Veel leesplezier toegewenst!                               

Bestuur Excelsior 
 

 

Van de voorzitter 

 

Een nieuwe verenigingsjaar, kan natuurlijk niet 

zonder een ieder al het goeds, maar bovenal een 

goede gezondheid te wensen voor 2015. 

De laatste maanden van het oude jaar heeft de 

realisering van de nieuwbouw veel tijd en energie 

gekost. Vele vrijwilligers zijn actief geweest met 

schilderen, installatiewerk, ontwerpen, uitzoeken, 

nadenken, geld uitgeven, regelen en plannen. 

Zoals je zult lezen in deze Xpress, hebben we met 

zijn allen, alle reden om heel trots te zijn op het 

resultaat. Ik hoop jullie dan ook heel vaak te 

mogen begroeten in “ons verenigingsgebouw”. 

Eigen huisvesting betekent natuurlijk ook nieuwe 

bestuurlijke taken. Wij zijn dan ook heel blij dat 

Linda Colenbrander en Gerrit Wullink ons in het 

bestuur komen versterken.  

Na de realisering van goede huisvesting en eerder 

al het creëren van een goede financiële basis. 

Gaan we de komende tijd aan de slag met nieuwe 

jeugdinitiatieven. Het blijft meer dan ooit, 

belangrijk om voldoende jeugd te interesseren 

voor muziek en majorettes. Enthousiasme en 

plezier van onze eigen jeugdleden, leden en 

ouders zijn de beste reclame. Kortom alle reden 

om er met zijn allen een geweldig muzikaal jaar 

van te maken. Zijn er zaken waarover je niet 

tevreden bent, of heb je verbeterpunten? Laat het 

dan zeker weten.    

 

 

Arjan Bentsink  
 

 

Om in de agenda te noteren 
 
Hieronder onze geplande activiteiten, kijk voor meer 

info op onze Google-agenda via onze site:  

 

www.excelsior-winterswijk.nl  

 

25  jan. Winterdrums 

8  feb. Gezamenlijk jeugdconcert  

   Excelsior en Concordia 

13  feb. Opening Pelkpark genodigden 

14  feb. Open Dag MFA Pelkpark 

1  mrt. Algemene Ledenvergadering 

13/14 juni Jeugdkamp 

5  juli Jeugdconcert 

27  aug. Corso in Concert 

28-29 aug. Volksfeest Winterswijk 

11-12 sept. Volksfeest Miste 

 

Onze wens gaat in vervulling…! 
 

Al lange tijd heeft Excelsior de wens om een 

eigen accommodatie te hebben. Mede door de 

organisatie van het succesvolle Zandsculpturen-

festival is dit ook financieel mogelijk geworden. 

Vanaf 5 januari hebben we officieel onze intrek 

genomen in de multifunctionele accommodatie 

Pelkpark (voormalige sporthal Pelkwijk). In het 

hart van dit complex, waarin de scholen Kolibrie 

en Bataaf (voorheen PWA) gehuisvest zijn, staat 

een mooie sportzaal. Deze zaal is speciaal voor 

Excelsior volgens akoestische normen gebouwd.  

 

 
Eerste repetitie harmonieorkest in nieuwbouw 

(foto: Han Kolkman) 

 

http://www.excelsior-winterswijk.nl/
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Behalve de repetitieruimte, die overdag door de 

scholen als sportzaal gebruikt wordt, heeft 

Excelsior de beschikking over een opslagruimte 

en een eigen ‘huiskamer’, waarin na afloop van 

de repetities en trainingen van de majorettes, 

gezellig nagezeten kan worden. Ook kan de 

huiskamer gebruikt worden voor vergaderingen 

en repetities met kleine groepjes. 

 
Fotowand in de huiskamer, ontwerp: MH Styling 

 

De zaal is inmiddels voorzien van een prachtige 

audiovisuele installatie, die mogelijk is gemaakt 

door het coöperatiefonds van de Rabobank. Deze 

installatie kan zowel door ons als door de scholen 

gebruikt worden voor optredens, voorstellingen, 

als instructiemiddel enzovoort. 

 

Op 22 december vonden de eerste 

‘proefrepetities’ plaats in de nieuwe zaal. Het 

harmonieorkest werd door de speciaal 

geformeerde ‘verrassingscommissie’ verrast met 

heerlijke taart!  

 

Vele vrijwilligers hebben zich de afgelopen tijd 

in diverse commissies gebogen over de 

nieuwbouw: de inrichting, het beheer, de hapjes 

en drankjes, de technische aspecten enzovoort. 

Om niemand te vergeten, wil het bestuur bij deze 

alle vrijwilligers bedanken, die hun steentje 

hebben bijgedragen aan het tot stand komen van 

ons nieuwe onderkomen! 

 

Openingsfeest 
 

Op zaterdag 10 januari heeft onze 

activiteitencommissie voor leden en vrijwilligers 

een feestavond georganiseerd om de nieuwe 

locatie in te wijden. Het was een zeer geslaagde 

avond! 
 

‘Nieuwe’ gezichten 
 

In de vorige X-Press heb je kunnen lezen dat we 

op zoek waren naar een beheerder voor de 

nieuwbouw en enkele personen die samen met 

de beheerder zorg willen dragen voor het reilen 

en zeilen in de nieuwbouw. Hier kregen wij 

leuke reacties op. We hebben Gerrit Wullink 

mogen aanstellen als beheerder/coördinator van 

de nieuwbouw. We kennen Gerrit als vrijwilliger 

van het Zandsculpturenfestival, waarna hij is 

blijven ‘plakken’ bij Excelsior. Hij helpt ook 

mee als stagemanager bij diverse concerten. 

Gerrit heeft tevens zitting genomen in het 

bestuur. 
 

 
Een ‘selfie’ van Gerrit! 
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Naast Gerrit heeft Gerrie ten Dolle zich aangemeld als 

‘barvrijwilliger’. Gerrie is ook geen onbekende bij 

Excelsior. Zij was eigenaar van zalencentrum de 

Molenveldhoeve, waar Excelsior vele jaren heeft 

gerepeteerd. Ook Nienke Roerdinkholder, ja 

dochter/zus/nichtje van…, komt ons helpen in de 

huiskamer van de nieuwbouw. En tot slot leek 

Lourens Oonk, bassist in het orkest, deze functie ook 

erg leuk. Een mooi team, waar we als bestuur erg blij 

mee zijn! 

 

In het bestuur mogen we nog een ‘nieuw’ gezicht 

welkom heten. Linda Colenbrander gaat zich in haar 

bestuursfunctie bezig houden met het jeugdbeleid. 

Welkom, Linda! 

 

Nog meer “nieuwe gezichten” 

 

Op 23 december is Nouth, zoon van Melissa en 

Klaas-Jan Kos geboren. Twee dagen later werd 

het kerstkindje van Frank en Dorien ten Dolle 

geboren. Hij heeft de naam Max gekregen. 
 

Hyacintenactie 

 

Het weekend van 13 en 14 december was een echt  

‘Excelsiorweekend’, want de dag voorafgaand aan het 

concert vond onze jaarlijkse hyacintenactie plaats. 

Met de hulp van vele leden hebben we de hyacinten 

verkocht en zit er nu weer een mooi bedrag in de 

clubkas. Dank aan iedereen die geholpen heeft deze 

dag. 

 

A Taste of Christmas 

 

Voor een vrijwel uitverkochte zaal gaf het 

harmonieorkest op 14 december j.l. een sfeervol 

concert getiteld ‘a Taste of Christmas’. Het was de 

vuurdoop voor de nieuwe dirigent Henk-Jan Heijnen, 

die voor de eerste keer het orkest dirigeerde tijdens 

een concert. Het werd een heerlijke middag met 

prachtige muziek, passend bij de dagen in aanloop 

naar Kerst. Zangeres Maartje Waanders raakte keer 

op keer de gevoelige snaar met haar prachtige stem en 

bracht een lach op de gezichten van het publiek met 

gezellige kerstsongs. Meer foto’s zijn te vinden op 

onze website www.excelsior-winterswijk.nl of 

www.winterswijk.org.  

 
 

 
 

(Foto’s gemaakt door Wendy Smit van 

winterswijk.org) 

 

Winterdrums 

 

Dat slagwerk en ook ons jaarlijkse evenement 

Winterdrums enorm populair zijn blijkt wel uit het 

feit dat al voor de zesde jaar op rij Winterdrums 

georganiseerd gaat worden door Excelsior en 

Drumshop Interdrum. Diverse slagwerkgroepen 

hebben zich aangemeld voor het slagwerkspektakel. 

Het belooft weer een hele muzikale middag te 

worden op 25 januari in theater de Storm van 12.00 

uur tot 17.00 uur (entree 5 euro).  

 

Speciaal voor deze middag is de professionele 

trommelgroep RADAC aangetrokken. Deze 

formatie, bestaande uit vier trommelaars, heeft 

als doel een bijdrage te leveren aan de verdere 

ontwikkeling van trommelen in Nederland. 

Trommelen is namelijk zoveel meer dan met 

twee stokken op een vel slaan. Er zijn vele stijlen 
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te onderscheiden, waarvan RADAC zich heeft 

gespecialiseerd in de Franse, Schotse, 

Amerikaanse en Zwitserse stijl. De enthousiaste 

mannen zullen het publiek meenemen op reis 

door de trommelwereld. 

 

Een geheel andere kant van slagwerk laat de 

swingende formatie Shuffle Percussion horen. 

Deze eigentijdse slagwerkgroep geeft slagwerk 

een extra theatrale dimensie. De slagwerkers van 

Shuffle Percussion hebben al diverse 

theatershows gemaakt en het optreden tijdens 

Winterdrums wordt een try-out van de nieuwste 

creatie. 
 

De overige deelnemende groepen zijn: 
- Snuffle  jeugdafdeling Shuffle 

- Volharding Borculo 

- St. Jan Meddo 

- Crescendo Hengelo 

- Crescendo Ratum 

- Eendracht Winterswijk 

- Bredevoort  

- En natuurlijk onze eigen slagwerkers! Ook de 

jeugdslagwerkers zullen een bijdrage leveren aan 

het optreden! 
 

 

Jeugdconcert Excelsior en Concordia 

 

Op zondag 8 februari geven de jeugdleden van 

Excelsior en Concordia een gezamenlijk jeugdconcert 

om 14.30 uur in theater de Storm. Dit hebben ze al 

eens eerder gedaan, maar toch is er een verschil. De 

orkesten, slagwerkgroepen en majorettes gaan 

namelijk alle optredens SAMEN verzorgen. Alle 

kinderen van beide verenigingen worden dus gemixt! 

Het concert heeft dan ook de toepasselijke titel 

‘GeSAMENlijk door WINTERwonderland’ gekregen. 

Bijpassende muziek dat gespeeld gaat worden is o.a. 

Frozen, de Schaatsenrijderswals en ‘Skifall’ (Skyfall).  

Dit vraagt natuurlijk wel wat extra voorbereiding, 

daarom zijn er al gezamenlijke repetities en trainingen 

geweest. 

 

 
Gezamenlijke training van de majorettes 

 

 
Gezamenlijke repetitie van de jeugdorkesten in 

Kotten o.l.v. Arjan Colenbrander 

 

 

Heb je vragen en/of opmerkingen schroom niet ons te 

benaderen. Sterker nog, we kunnen niet zonder. 

 

Arjan Bentsink (voorzitter)    0543 - 523526 

Sharon Oonk (secretaris, major.)    0543 - 842239 

Saskia Oonk (jeugdbeleid)    0543 - 520464 

Peter Oldeman (financiën)    0543 - 562586 

Danny Oonk (orkest)     06 - 11411302 

Leonie Meuwsen (slagwerk)    06 - 38424902 

Carmen Labee (red./pers/e.d.)    06 - 38210768 

Linda Colenbrander (jeugdbeleid) 0543- 550137 

Gerrit Wullink (beheer Pelkpark)  06 - 27598989 

 

Contactgegevens Excelsior: 

MFA Pelkpark, t.a.v. Muziekvereniging Excelsior 

Hakkelerkampstraat 55, 7101 VG, Winterswijk 
 

 


