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Voor je ligt het tweede nummer van de Excelsior Xpress 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

Om in de agenda te noteren

Van de voorzitter

17

mei

Jullie hebben er even op moeten wachten, maar
het wachten wordt beloond, hierbij een
“gegroeide” Xpress! We merken op alle fronten
dat we ook als vereniging groeien. 25 nieuwe
aanmeldingen voor Muziekpret en Dance&Twirl.
Nieuwe instroom van ervaren muzikanten. 23
geslaagden, dit betekent veel instroom en
doorstroom binnen de diverse orkesten en
slagwerkgroep. Dit vraagt weer om passende
instrumenten, Alfred Stemerdink heeft hier een
enorme kluif aan. Ook de dames van de kleding
onder leiding van Dorien Slotboom merken aan
den lijve dat we “groeien”, nieuwe leden op straat
moeten immers nieuwe uniformen. En met grote
aantallen jeugdleden is het aanmeten van
passende uniformen een nooit eindigend proces.
En u kunt zich voorstellen dat het coördineren
van al deze groei veel tijd en energie kost van
Mientje te Brummelstroete en Saskia Oonk. Maar
natuurlijk zijn er veel meer leden en vrijwilligers
actief om deze groei mogelijk te maken. Denk
bijvoorbeeld aan onze oud papiervrijwilligers. Zij
zorgen al 30 jaar voor aanvullende inkomsten om
groei ook financieel mogelijk te maken. Hoewel
we het besluit van de gemeente om te stoppen
met het inzamelen zeer betreuren, zijn we wel blij
dat we nu weten waar we aan toe zijn. Een
éénmalige afkoopsom ter grote van circa 3
jaaropbrengsten. Daarnaast is met name Wim ten
Pas heel druk met het verkennen van alternatieve
verdienmogelijkheden. Alle vertrouwen in “Wim
en zijn mannen” dat dit lukt! Ik wens u allen veel
gezonde groei.
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Hieronder onze geplande activiteiten, kijk voor meer
info op onze Google-agenda via onze site:
www.excelsior-winterswijk.nl
Optreden slagwerkgroep Huininkmaat (opening toneeloverkapping)
Ranjaproeverij voor de jeugd,
entree 5,- allinclusive!
Open dag Boogiewoogie
Intocht avondvierdaagse
Jeugdmuziekdag in Groenlo met
slotconcert ‘Talent in Harmony’
Familiespektakel W’wijk –
optreden majorettes
Jeugdkamp
Korendagconcert
Jeugdconcert
Slagwerkavond in Boogie Woogie
Corso in Concert
Volksfeest Winterswijk
Volksfeest Miste
Boekenmarkt
Theaterconcerten OudWinterswijk

Jubilarissen
Tijdens onze algemene ledenvergadering op 1 maart
werden er weer leden gehuldigd voor hun jubileum!
Mientje te Brummelstroete, Frank ten Dolle, Arjan
Colenbrander en AlexDeunk waren 25 jaar lid! Niet
op de foto, maar wel een jubileum hadden Anne
Elsinghorst, 5 jaar en Tjomme Oonk 12,5 jaar.
Allen gefeliciteerd en nog vele jaren bij de
vereniging!

Arjan Bentsink
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Muziekvereniging Excelsior Winterswijk
excelsiorwwijk
1

Editie 2 jaargang 2015

Geslaagden!
Wauw, maarliefst 23 Excelsiorleden hebben de
afgelopen tijd examen gedaan aan de muziekschool.
En het mooiste is…ze zijn ook allemaal geslaagd!
Van harte gefeliciteerd! Ryan Dreeyers kon helaas
geen examen doen door ziekte. Hij gaat nog voor de
zomervakantie B-examen doen. Ryan, veel succes!
Diploma A
Liselot Bollen - Slagwerk
Wietse Heijnen - Slagwerk
Stijn te Brummelstroete - Slagwerk
Julian Grevers - Trompet
Anne Heijnen - Klarinet
Renske Toebes - Klarinet

Bijna alle geslaagden op het podium in Boogie
Woogie!
Nieuw kopieerapparaat

Diploma B
Casper Grevers - Slagwerk
Joppe Oonk - Slagwerk
Remon te Slippe - Slagwerk
Thijmen Bentsink - Fagot
Nienke de Vries - Klarinet
Benthe Oostrik - Klarinet
Marjanne Sligman-Mellendijk - Klarinet
Fabienne Peters - Alt-saxofoon
Ferron Schreurs - Alt-saxofoon
Leonie Ros - Fluit
Julie te Selle - Fluit
Niek te Brummelstroete - Trompet

Al een tijdje ontvingen jullie deze X-Press met
strepen en onduidelijke foto’s. Maar zoals je ziet is
dat nu verholpen. Dit met dank aan Euroclublid
DLAIct, die ons gesponsord heeft met een nieuw,
multifunctioneel kopieerapparaat t.w.v. €4000,-!

Diploma C
Joris Holthausen - Slagwerk
Hanna de Vries - Klarinet
Isabelle Tiggeloven - Klarinet
Isa van Ooijen - Trompet
HesselStemerdink - Trombone
Alle leden met een A-diploma mogen meedoen met
straatoptredens. Het eerste optreden is tijdens het
bloemencorso in Winterswijk. Binnenkort gaan we
hiervoor oefenen. Alle leerlingen met een B-diploma
(blazers) gaan voorspelen voor Henk-Jan Heijnen, de
dirigent van het ‘grote’ orkest. Na Corso in Concert
kunnen zij mogelijk doorstromen naar het
harmonieorkest.
I.www.excelsior-winterswijk.nl
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Geslaagde Netwerkavond voor Euroclubleden!

Boekenbal

Op donderdag 19 maart werden onze Euroclubleden
en relaties uitgenodigd voor de Netwerkavond. Voor
het eerst 'in eigen huis'! In de Huiskamer werden
ze onder muzikale begeleiding van het
fluitensemble ontvangen. Ze stapten even terug in de
schoolbanken tijdens de rondleiding door MFA
Pelkpark door de twee schooldirecteuren.Het
programma vervolgde met de enthousiaste spreekster
Anne Kremers, directeur van Villa Mondriaan en
bovendien jongste museumdirecteur van
Nederland.Onder het genot van een hapje en drankje
kon er daarna genetwerkt worden. We kijken terug op
een zeer geslaagde avond!

Op 14 maart vond onze, inmiddels jaarlijkse,
boekenmarkt plaats. Ook dit jaar was het weer een
groot succes met dank aan Kitty Wieskamp,
GonnyMengerink, de vele vrijwilligers en gulle
gevers van boeken! Dank voor jullie inzet. Van de
opbrengst kunnen weer mooie dingen worden gedaan
voor de vereniging.
Mocht je een keer de boekenkast willen opruimen en
boeken willen doneren, meld je dan even via
boekenhoek@excelsior-winterswijk.nl. De volgende
boekenmarkt staat gepland op 10 oktober, zet de
datum alvast in je agenda!
Mfa Pelkpark

Nieuwe Euroclubleden gezocht!
De Euroclubleden zijn van grote waarde voor onze
vereniging. Wij zijn dan ook voortdurend op zoek
naar bedrijven, organisaties of zelfstandigen die zich
aan ons willen verbinden. Ken jij een potentieel
Euroclublid? Tip ons! En dan gaan wij
diegene benaderen.
Alvast bedankt voor jullie hulp!
De Financiële Commissie (Anne
Roerdinkholder, Henk van Duinen, Jelle
Egging, Peter Oldeman en Marian Thuijs)
Donateurskaarten – vrijwilligers gezocht!
Naast onze Euroclubleden zijn natuurlijk ook onze
donateurs van groot belang voor de vereniging. Velen
van hen hebben vorig jaar aangegeven via
automatische incasso te gaan betalen, maar ook een
groot deel doet dit het liefst contant. Om de
donateurskaarten te bezorgen en het donateursgeld op
te halen hebben we nog enkele vrijwilligers nodig. Je
krijgt één (of meer) wijken toebedeeld. Bij de mensen
die via automatische incasso betalen kun je de kaart in
de brievenbus doen, bij de overige moet je de kaart
overhandigen en het geld innen. Een eenvoudig
klusje, dat niet veel tijd kost! Aanmelden kan bij
LeonieMeuwszen (leoniemeuwzsen@gmail.com)
I.www.excelsior-winterswijk.nl
E. info@excelsior-winterswijk.nl

Alweer ruim vier maanden zitten we op ons mooie
stekkie in mfaPelkpark. En wat bevalt het goed! Een
mooie, akoestische ruimte, een gezellige huiskamer
en een prima opbergruimte. Om alles nóg
vlekkelozer te laten verlopen zijn we
op zoek naar:
BARMEDEWERKERS
Je taken zijn:
* Openen en sluiten van de zaal tijdens de
gebruikelijke repetitieavonden van onze onderdelen
(maandag-, woensdag- en vrijdagavond).
* Openen en sluiten van de zaal tijdens verhuur.
* Koffie/thee zetten, drankjes verzorgen, vaat
opruimen, huiskamer netjeshouden en evt. andere
voorkomende taken tijdens repetitieavonden en
verhuur.
N.B. De planning van de diensten komt altijd tot
stand in overleg met het team van barmedewerkers.
Tevens zoeken we:
SCHOONMAKERS voor de huiskamer (1x per
maand)
Houd je ervan om de handen uit de mouwen te
steken? En vind je het leuk om eens in de maand een
paar uurtjes iets voor onze vereniging te doen? Meld
je dan aan als schoonmaker van onze huiskamer (de
overige ruimtes vallen onder het beheer van een
schoonmaakbedrijf). Let op! Onze secundaire
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arbeidsvoorwaarden voor externe vrijwilligers zijn
zeer gunstig! ;-) Zo krijg je bijv. gratis toegang tot de
concerten!
Je kunt je melden bij Gerrit Wullink
(beheer@excelsior-winterswijk.nl)

Reserveren Pelkpark
Naast de repetitie-/trainingsavonden hebben wij ook
de andere avonden en de weekenden de beschikking
over het Pelkpark. Wil je repeteren met een sectie?
Meld je ook dan bij Gerrit via het mailadres
beheer@excelsior-winterswijk.nl. Wil je met een
andere vereniging gebruik maken van de zaal
(€50/dagdeel)of huiskamer(€25/dagdeel) dan is dat
ook mogelijk.

Muziekpret en Dance &Twirl
Tijdens de open dag van de mfaPelkpark hebben we
veel kinderen geprobeerd enthousiast te krijgen voor
muziek. En dat is gelukt! Maarliefst 16 kinderen
hebben zich aangemeld voor Muziekpret en 8 voor
Dance &Twirl. De kinderen hebben de afgelopen
lessen al veel geleerd en bereiden zich voor op hun
eerste echte optreden tijdens het jeugdconcert op 5
juli. Onder de noemer ‘Excelsiors Speelkwartier’
zullen alle jeugdonderdelen samen een concert geven
op het speelplein van de mfaPelkpark! Aanvang:
14.30 uur.

Majorettes tijdens Familiespektakel

uitgevoerd. Wie kent niet de succesvolle producties
FrozenPlanet, Planet Earth en Blue Planet? Een
combinatie van adembenemende natuurbeelden, live
begeleid door het Gelders Orkest. Het grote succes
van deze producties kan verklaard worden door de
krachtige combinatie van beeld en geluid. Het beeld
en de muziek leiden elkaar niet af, maar versterken
elkaar juist. Dit uitgangspunt heeft Excelsior
aangegrepen voor haar nieuwste productie: Oud
Winterswijk.
Krachtige, ontroerende, vertederende, vrolijke
beelden van weleer. Foto en filmbeelden versterkt
door passende muziek. Muziek versterkt door
passend beeld.
Voor dit project is samenwerking gezocht met
Vereniging Het Museum en Hans Tenbergen. Hans is
beheerder van de website www.oudwinterswijk.nl en
de Facebookpagina Oud-Winterswijk. Het zal een
muzikale reis door de rijke historie van Winterswijk
worden waarbij foto’s, filmbeelden, boeiende
verhalen, smeuïge anekdotes en natuurlijk mooie
orkestmuziek naadloos op elkaar aan zullen sluiten.
Van de oorlogen, naar de feesten, van de bloeiende
textielindustrie, naar de ‘Butterfahrt’, van school C
naar school M en van Burgemeester De Vries naar
Piet Mondriaan.
Kaarten zijn te bestellen bij Theater De Storm aan de
kassa, telefonisch of via de website
www.theaterdestorm.nl. Mocht je interessant
beeldmateriaal hebben van Winterswijk of andere
ideeën voor het concert, neem dan contact op met
pers@excelsior-winterswijk.nl
Houdt ook onze facebookpagina en website in de
gaten voor meer informatie. Ook de trailer van het
concert is hier te bekijken!

Onze majorettes gaan op 7 juni, tijdens het
familiespektakel in het centrum van Winterswijk,
diverse optredens en workshops geven. Kom ook
kijken en meedoen!
Concert ‘Oud Winterswijk’
De spectaculaire trailer van het aanstaande
theaterconcert ‘Oud Winterswijk’ is al te bekijken. Op
zondagmiddag 20 december en dinsdagavond 22
december zal dit concert maarliefst twee keer worden
I.www.excelsior-winterswijk.nl
E. info@excelsior-winterswijk.nl
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Corso in Concert
Voordat het orkest zich op de voorbereiding voor het
Oud Winterswijk concert stort, staat er nóg een te gek
concert op het programma. Namelijk: Corso in
Concert. Op de vooravond van het Winterswijks
Volksfeest geeft het orkest een feestelijk concert in de
grote tent op de markt in Winterswijk. Net als
voorgaande keren gaan we hier natuurlijk een
knalfeest van maken.
Eén van de hoogtepunten van de avond is het
optreden van zangeres Elke Rouwmaat. Elke kwam
tot in de halve finale van Holland’s Got Tallent, is
docent zang aan het ArtEZ Conservatorium en treedt
op met haar eigen solovoorstelling.
Ook onze vaste presentator Jeroen Brittijn is van de
partij en hij zal niet alleen gaan presenteren…
Met Corso in Concert met Excelsior kan het
Volksfeest losbarsten!

ook! Namelijk bij Weyer in Stadtlohn. Linda
Colenbrander is er als eerste ‘proefkonijn’ naar toe
gestuurd om een nieuw uniform aan te laten meten en
het is volgens haar ‘echt een heeeele mooie winkel!’
Op 29 april organiseerde de kledingcommissie een
pas- en ruilavond. Er was zeer veel animo! Zelfs
zoveel dat de huiskamer propvol stond en Lourens
Oonk niet meer achter de bar kon komen! Vele
kledingstukken zijn geruild en er zijn al vijf leden,
die dit jaar voor het eerst mee gaan lopen op straat, in
een uniform gestoken. Toch moeten er nog zo’n 30
kledingstukken worden uitgelegd of ingenomen. Een
enorm karwei, maar dankzij onze toppers van de
kledingcommissie gaat dat helemaal goed komen!
De intocht van de avondvierdaagse komt eraan en het
Volksfeest is ieder jaar weer sneller dan gedacht.
Controleer je uniform dus even en neem contact op
met Dorien Slotboom (tel. 518886), als je iets mist of
als iets niet meer past.

Uitbreiding jeugdcommissie
Sinds kort zitten Merel Bentsink, Marjanne Sligman
en Joppe Oonk in de jeugdcommissie. Leuk dat jullie
zo betrokken zijn bij onze activiteiten! Veel plezier
en succes!
Babynieuws
Op 29 januari hebben Jelle en Marleen Egging een
prachtige zoon gekregen: Tristan! Veel geluk samen!

Al eens nagedacht over het spelen van een ander
instrument?
Elke Rouwmaat

Uniformen
Na het faillissement van onze uniformleverancier
Seezo, is de kledingcommissie op zoek gegaan naar
een goede vervanger. Dit bleek geen gemakkelijke
klus, maar toch is het gelukt. En nog bijna om de hoek
I.www.excelsior-winterswijk.nl
E. info@excelsior-winterswijk.nl

Altijd al benieuwd geweest hoe het is om fluit te
spelen of om bij die grote groep klarinetten te zitten
of bij die mooi klinkende hoorns of een ander
instrument?! Of misschien heb je er nog nooit over
nagedacht en wordt je nu aan het denken gezet......
Mocht je geïnteresseerd zijn om eens een ander
instrument te gaan spelen, meld je dan bij Linda of
Danny. En wie weet ga jij binnenkort een super te
gekke nieuwe uitdaging aan!
Muziekvereniging Excelsior Winterswijk
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Ranjaproeverij

Talent in Harmony

Eind maart was er een gezellige bierproeverij in de
huiskamer. Dat wilde de jeugd ook wel! Maar
ja…tijdens die bierproefavond werd ook op
afschrikwekkende wijze duidelijk wat alcohol met je
doet……… Daarom hebben enkele jeugdleden, heel
verstandig, een ranjacommissie opgericht! 22 mei
organiseren ze een gezellige ranjaproeverij voor alle
jeugdleden tussen 12 en 18 jaar. Lekker ‘chillen’ en
chips eten onder het genot van een glaasje ranja. Kom
je ook? Meld je dan aan bij Merel Bentsink
(merelbentsink@hotmail.nl). De kosten zijn 5,- per
persoon, allinclusive!

Elf van onze jeugdleden doen mee aan ‘Talent in
Harmony’. Iedereen is welkom om het slotconcert te
komen beluisteren!

Heb je vragen en/of opmerkingen schroom niet ons te
benaderen. Sterker nog, we kunnen niet zonder.
Feestcommissie Stichting Muziek
Tijdens het overleg van Stichting Muziek
(overkoepelende stichting van Winterswijkse
verenigingen) is het idee tot stand gekomen om een
feestcommissie op te richten. Het zou leuk zijn om
eens in de zoveel tijd een leuke, muzikale of nietmuzikale, activiteit te organiseren voor alle
muzikanten van de Winterswijkse verenigingen. Lijkt
het je leuk om zitting te nemen in deze commissie?
Meld je dan aan bij Arjan Bentsink
(arjanbentsink@gmail.com)
I.www.excelsior-winterswijk.nl
E. info@excelsior-winterswijk.nl

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
LeonieMeuwsen (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
Muziekvereniging Excelsior Winterswijk
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