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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 

 

Zoals jullie zullen lezen zijn er weer volop 

ontwikkelingen en activiteiten te melden. Van klein 

en lokaal tot ambitieus en internationaal. Van 

palmpasenoptocht tot concertreis naar China! Kortom 

volop levenslust en toekomstplannen.  

Hoe anders het nieuws deze week in de Achterhoek 

Nieuws. Het gerenommeerde gezelschap de 

Raddreijers uit Corle stopt er na 50 jaar mee. Ook het 

Koninklijk Winterswijks Mannenkoor stopt na 133 

jaar.  

Ik herinner met Mannenkoor nog goed van het 90 

jarig jubileumconcert met de drie baritons. Een koor 

met zeer zelfbewuste, zelfverzekerde leden en 

bestuurders. Nu nog geen 20 jaar later is het koor niet 

meer levensvatbaar. Zet toch aan het denken, zouden 

wij wel voldoende toekomstbestendig zijn? Overleven 

wij de 133jaar? Ik ben er van overtuigd dat dit zeker 

het geval is. Zeker zolang wij ons blijven 

ontwikkelen, nieuwe initiatieven initiëren en meegaan 

met maatschappelijke ontwikkelingen. Met elkaar 

blijven doen wat we zelf leuk vinden. Maar wel heel 

bewust aansluiting blijven zoeken met de jeugd en 

ons publiek. Gelukkig is dit ook de richting die de 

leden hebben uitgesproken tijdens de laatste 

ledenvergadering. De zon komt op in het oosten, op 

naar China, op naar een zonnige toekomst 

 

 

Arjan Bentsink  
 

 

Nieuwe website 

 

Excelsior heeft een nieuwe website! Het is een erg 

mooie, duidelijke en eigentijdse site geworden. Neem 

allemaal een kijkje op www.excelsior-winterswijk.nl 

We vinden het leuk om je mening te horen!  

 

 

Nieuwe mailadressen 

 

Met de bouw van de nieuwe website is ook direct de  

interne Excelsior mailing geoptimaliseerd. Veel 

mails werden tot heden verstuurd met privé accounts. 

Ieder bestuurslid en commissie heeft nu zijn eigen 

mailadres. We verwachten hiermee duidelijker en 

beter vindbaar te zijn voor (jeugd)leden, ouders en 

externe partijen. Kijk maar eens op de website onder 

www.excelsior-winterswijk.nl/contact/bestuur/  

 

 

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  
 

 

19 maart Ruilmiddag uniformen 

20 maart Palmpasenoptocht Slagwerkgroep 

2 april  Feestavond 

14 april  Netwerkavond 

27 april  Koningsdagconcert 

29 mei  Familiedag 

5 juni  Optreden majorettes tijdens  

   Familiespektakel 

26 juni  Jeugdconcert 

2/3 juli  Jeugdkamp 

25 t/m 28 aug. Volksfeest Winterswijk 

9/10 september Volksfeest Miste 

2 oktober Optocht i.v.m. 125 jr. Weseke 

15 oktober Excelsiors Tweedehands 

Boekenbal 

29 oktober Try-outconcert orkest i.s.m. 

Concordia Beltrum (Boogie 

Woogie) 

11 november Try-outconcert orkest i.s.m. Psalm 

150 (Blauwe Meer, Dinxpelo) 

26 november Concours harmonieorkest 

10 december Hyacintenactie 

17 december Theaterconcert Slagwerkgroep 

 

 

http://www.excelsior-winterswijk.nl/
http://www.aleonis-verhuur.nl/wp-content/uploads/2011/09/logo-facebook.gif
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Algemene ledenvergadering 

 

Volgens goed gebruik begonnen we de algemene 

ledenvergadering op 21 februari met een heerlijk 

gezamenlijk ontbijt in de huiskamer! Tijdens de 

vergadering hebben we met elkaar van gedachten 

gewisseld over heel diverse zaken. Alle aanwezige 

leden is om hun mening gevraagd als het gaat om  het 

bestuur, het jeugdbeleid, de communicatie, 

concerten/optredens, niet-muzikale activiteiten en 

repetities/trainingen. Het bestuur heeft nu zeer 

bruikbare input, waarvoor ze de leden hartelijk wil 

bedanken! 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering zijn de 

jubilarissen gehuldigd: 

 

Kevin Hijink 12,5 jaar lid 

Dieuwke Ruessink 12,5 jaar lid 

Leonie Meuwszen 12,5 jaar lid 

Dorien Slotboom 40 jaar lid 

 

Allen van harte gefeliciteerd en nog vele mooie jaren 

bij de vereniging! 

 

 
 

Concertreis naar China!? 

 

Tijdens de algemene ledenvergadering heeft het 

bestuur een bijzonder plan uitgevouwen. Tijdens een 

eerdere ledenvergadering is de wens uitgesproken om 

een concertreis te maken. Het bestuur is daarom op 

zoek gegaan naar de diverse mogelijkheden. Ons 

jubileumjaar 2017 is de ultieme gelegenheid om een 

unieke reis te maken met als mogelijke bestemming: 

China!! Een bijzonder land met een bijzondere 

cultuur. Met concertmogelijkheden in fantastische 

zalen met 3000 bezoekers.. Om dit te kunnen 

bekostigen zal een eigen bijdrage van leden worden 

gevraagd. Vanuit de vereniging wordt er bijgedragen 

en daarnaast wordt op zoek gegaan naar aanvullende 

inkomsten. Het overgrote deel van de leden 

reageerde, behalve zeer verrast, ook zeer enthousiast. 

De leden hebben het mandaat gegeven om het plan 

verder te onderzoeken en uit te werken. 

 

Het bestuur zoekt leden, die mee willen denken over 

deze concertreis. Lijkt je dit leuk, meld je dan bij 

Arjan Bentsink voorzitter@excelsior-winterswijk.nl   

 

Feestavond 

 

Op zaterdagavond 2 april 2016 organiseert de 

activiteitencommissie van Excelsior haar 

tweede feestavond. Het zal een gezellige avond 

worden, waarbij jong en oud is uitgenodigd. 

Het thema van de avond is 

'Country & Western'. De 

commissie zal de zaal 

ombouwen tot een ware 

saloon, waar menig 

armpje gedrukt zal worden 

en de voetjes van de vloer 

zullen gaan. 

 

Verkleden is niet 

verplicht, maar zal 

uiteraard wel bijdragen aan de sfeer van de avond. 

 

We verwelkomen jullie graag op zaterdagavond 2 

april a.s. vanaf 20.30 uur in de MFA Pelkpark 

Saloon. 

 

Aanmelden kan via activiteiten@excelsior-

winterswijk.nl 

 

Groeten van de activiteitencommissie 

 

Geslaagden Boogie Woogie 

 

In december zijn er een aantal leden geslaagd voor 

hun examen op de muziekschool: Jonna Hulzink 

(klarinet A), Laura Mengerink (trompet A) en 

http://www.excelsior-winterswijk.nl/
http://www.aleonis-verhuur.nl/wp-content/uploads/2011/09/logo-facebook.gif
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Kimberley Siebelink (altsax B). 

 

Allen van harte gefeliciteerd met het behalen van 

jullie diploma! 

 

Geslaagd jeugdconcert! 

 

Zondag 28 februari heeft de jeugdafdeling weer een 

fantastisch concert gegeven op het grote podium in 

theater de Storm! Het thema was “Grenzeloos 

Muziek”, omdat dit keer samenwerking over de grens 

was gezocht. De jeugdmuzikanten van Musikverein 

Weseke kwamen naar Winterswijk, omdat zij ook wel 

eens op zo’n mooi groot podium wilden optreden. Het 

was een hele gezellige middag met zo’n 300 

bezoekers! En wie weet gaat de jeugd nog eens naar 

Duitsland voor een optreden!  

 

Kijk voor de foto’s op onze nieuwe website. 

 

Boekenbal 

 

Ook Excelsiors Tweedehands Boekenbal, dat 

plaatsvond op 12 maart, is weer een groot succes 

geworden! Onder aanvoering van initiator Kitty 

Wieskamp werden in de zaal van het Pelkpark weer 

vele mooie tweedehands boeken uitgestald. Het 

boekenbal heeft inmiddels flink aan naamsbekendheid 

gewonnen, gezien de vele bezoekers die met grote 

stapels boeken naar huis gingen. Het heeft weer een 

heel mooi bedrag opgeleverd voor onze vereniging. 

Dank aan alle vrijwilligers die hebben geholpen! 

 

Inventaris lenen 

 

Het affgelopen jaar is veel geïnvesteerd in inventaris 

en materialen (denk bijv. aan stoelen en tafels). Wij 

krijgen wel eens de vraag of hier privé gebruik van 

gemaakt mag worden. We willen hier "geen gewoonte 

van maken". Maar heb je privé een speciale 

gelegenheid, wil je graag iets lenen? Neem dan even 

contact op met Gerrit Wullink. beheer@excelsior-

winterswijk.nl of 06 – 27598989. 

 

Adreswijzigingen doorgeven! 

 

Het bestuur ontvangt graag adreswijzigingen, dus ook 

veranderingen in e-mailadressen. S.v.p. mailen naar 

info@excelsior-winterswijk.nl  

Kledingcommissie – uniformenruilmiddag 

 

Op zaterdagmiddag 19 maart organiseert de 

kledingcommissie een ruilmiddag. Heb je een 

uniform thuis dat niet meer past, dan ben je van harte 

welkom tussen 16:00 en  18:00 uur in de hal van de 

Kolibrie in  mfa Pelkpark. Meld je vooraf even bij 

Saskia Oonk (jeugd@excelsior-winterswijk.nl) en 

geef even door wat je nodigt hebt (broek/jas/pet enz). 

Zorg dat het kledingstuk dat je wilt ruilen vooraf 

gestoomd is. 

Dit is tevens een oproep aan degene die nog een extra 

kledingstuk heeft liggen in de kast. Dit moet 

ingeleverd worden voor 19 maart bij Dorien 

Slotboom, Marijn Roerdinkholder of Saskia Oonk. 

Denk ook dan aan het stomen. 

  

Als je je uniform laat stomen haal dan voordien de 

harpjes er VOORZICHTIG af. Deze verliezen we bij 

het stomen regelmatig en de kosten zijn € 3,20 per 

stuk. Mocht je ze er zelf niet meer op kunnen krijgen 

na het stomen, dan kan de kledingcommissie daarbij 

helpen. De harpjes zijn fragiel en prijzig. 

 

Alvast bedankt namens de kledingcommissie! 

 

 

Majorettenieuws 

 

Begin van het jaar bestond het C-team van de 

majorettes (de beginners) nog maar uit drie 

meiden…en moet je nu eens zien! 

 

 
 

De meiden hadden al hun vriendinnetjes 

opgetrommeld om te laten zien hoe leuk dansen is. 

Ook gek op dansen? Kom dan gezellig meedoen op 

vrijdag van 16.30 tot 17.30 uur in Pelkpark. De eerste 

vier proeflessen zijn gratis! 

 

http://www.excelsior-winterswijk.nl/
http://www.aleonis-verhuur.nl/wp-content/uploads/2011/09/logo-facebook.gif
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Oud papiercommissie 

 

Heb of ken je een bedrijf dat nog geen oplossing heeft 

gevonden voor de afvoer van het oud papier, neem 

dan contact op met Wim ten Pas 06 22 74 54 69 of  

oudpapier@excelsior-winterswijk.nl  

 

Mede door het succes van de nieuwe inzameling, zijn 

nieuwe vrijwilligers welkom. Wij zoeken aanpakkers 

die het leuk vinden om één of twee keer per maand, 

op de maandag samen  met onze bestaande 

vrijwilligers de Winterswijkse bedrijven langs te 

gaan. Naast de vanzelfsprekende gezamenlijke koffie, 

feestavond en nieuwjaarsborrel, proberen wij onze 

vrijwilligers zoveel mogelijk te betrekken bij 

verenigingsactiviteiten. Interesse of een keer proef- 

draaien? Neem dan ook contact op met Wim ten Pas. 

 

Muziekpret en Dance & Twirl 

 

Binnenkort begint Excelsior weer met de 

beginnerscursussen voor muziek en dans. Hiermee 

laten we jonge kinderen op een laagdrempelige 

manier ervaren hoe leuk muziek maken en dansen is. 

 

Muziekpret: 

Aanvang cursus: Maandag 11 april 2016 

Tijd: 18:30 – 19:15 uur 

Instrumenten: keuze uit klarinet, trommel of trombone 

Locatie: MFA Pelkpark 

Kosten: Excelsiors muziekpret kost 50 euro (inclusief 

leeninstrument en lesboek) 

(Wanneer je na het volgen van de cursus lid wordt 

van Excelsior en muzieklessen gaat volgen, krijg je 50 

euro korting op het lesgeld) 

 

Dance & Twirl: 

Aanvang cursus: Vrijdag 15 april 2016 

Tijd: 16:30 – 17:30 uur 

Locatie: MFA Pelkpark 

Kosten: Excelsiors Dance & Twirl kost 25 euro  

 

Beide cursussen worden afgesloten met een echt 

optreden tijden het jeugdconcert op zondag 26 juni! 

Ken je iemand die het leuk zou vinden om te dansen 

of muziek te maken? Vertel ze dan over deze leuke 

cursussen! Houd ook Facebook en de website in de 

gaten voor meer informatie. 

 

Inscannen muziekstukken 

 

Wim Wieskamp wil graag het hele muziekarchief 

inscannen. Hier kan hij wel wat hulp bij gebruiken. 

Je hebt er een scanner voor nodig die A3 kan 

scannen. In Pelkpark is ook een geschikte scanner. 

Wil je helpen, meld je dan bij Wim info@semon.nl  

 

Netwerkavond 

 

Speciaal voor de businessclubleden organiseert een 

netwerkavond op donderdag 14 april. Met dank aan 

Installatiebedrijf Overbeek-Hijink en De 

Kozijnfabriek is een bijzondere gast binnengehaald. 

Cabaretier Jeffrey Spalburg zal de avond openen met 

een humoristisch 

optreden. Nadat aan 

de lachspieren is 

gewerkt zal er 

volop gelegenheid 

zijn om te 

netwerken onder 

het genot van een 

hapje en een 

drankje. 

 

Aanmelden voor deze netwerkbijeenkomst (gratis 

voor businessclubleden) kan via 

businessclub@excelsior-winterswijk.nl.  

Vermeld bedrijfsnaam en eigen naam, zoals u die op 

uw badge vermeld wilt zien. Een introducé is van 

harte welkom. Vermeld ook die gegevens. 

 

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 

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 (opleiding)  0543- 550137 

Saskia Oonk (jeugdtaken)    0543 - 520464 

Gerrit Wullink (beheer Pelkpark)   06 - 27598989 

 

Contactgegevens Excelsior: 

MFA Pelkpark, t.a.v. Muziekvereniging Excelsior 

Hakkelerkampstraat 55, 7101 VG, Winterswijk 

http://www.excelsior-winterswijk.nl/
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