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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

3 oktober
10 oktober
11 oktober
12 december
20 + 22 dec.
31 januari

Terwijl de tv schrijnende beelden toont van enorme
stromen vluchtelingen, zit ik hier mijn stukje
Excelsior nieuws te typen. Een groter contrast is
nauwelijks denkbaar. Wat zijn wij toch bevoorrecht
dat wij in Nederland wonen. Toen er recentelijk een
verzoek binnenkwam om als Excelsior een muzikale
bijdrage te leveren aan de noodopvang van een groep
minderjarige asielzoekers, hoefde ik dan ook niet lang
na te denken. Ben op dit moment druk om muzikale
workshops te organiseren. Heel fijn om te ervaren dat
vele van onze leden en dirigenten vol overtuiging de
bereidheid tonen hieraan mee te werken!
Hoe verschrikkelijk ook de menselijke drama’s elders
in de wereld. Toch is het ook belangrijk om stil te
staan en misschien wel extra te genieten van al het
goede in onze nabijheid. Immers niets is
vanzelfsprekend. En bij Excelsior valt weer veel te
genieten, zoals u zult lezen. Een mooi bewijs dat
mensen, met elkaar, ook tot veel moois in staat zijn.

Hieronder onze geplande activiteiten, kijk voor meer
info op onze Google-agenda via onze site:
www.excelsior-winterswijk.nl
Wedstrijd majorettes
Tweedehands Boekenbal
Bokbierfestival
Hyacintenactie
Theaterconcert Oud Winterswijk
Winterdrums

Oproep website
Het bestuur wil de website van Excelsior graag een
nieuwe boost geven. Daarvoor is ze op zoek naar
mensen die affiniteit hebben met websites en
mogelijk ook ervaring hebben met het bouwen
daarvan. Lijkt het je leuk om mee te helpen aan het
verbeteren van onze website? Meld je dan bij
Carmen Labee, carmen_labee@hotmail.com.
Orkest op concours in 2016
Recentelijk heeft het orkest, in overleg met dirigent
Henk Jan Heijnen, gekozen om in 2016 op concours
te gaan. Een spannende muzikale uitdaging!

Arjan Bentsink
Oproep concertreiscommissie
Oud papier 2.0
Heel groot compliment voor Wim ten Pas!
De gemeente heeft besloten dat verenigingen niet
langer huishoudelijk oudpapier mogen inzamelen.
Een 30 jarige traditie en belangrijke structurele
inkomstenbron, komt hiermee te vervallen. Onze
vrijwilligers halen in december voor het laatst het oud
papier op bij de huishoudens in hun wijk. Heel
vervelend voor de penningmeester, maar ook voor de
hechte groep mannen. Hierop is een alternatief plan
ontwikkeld. Vanaf januari 2016 willen we onze
businessclubleden gaan assisteren bij het afvoeren van
hun bedrijfs-oudpapier. Dit heeft voordelen voor onze
sponsoren en voor ons. Wim ten Pas heeft inmiddels
vele bedrijven bezocht en er wordt overwegend
positief gereageerd op ons aanbod. Wim grote
waardering voor je enthousiasme en enorme inzet!
I. www.excelsior-winterswijk.nl
E. info@excelsior-winterswijk.nl

In 2017 bestaat onze vereniging alweer 110 jaar!
Tijdens de algemene ledenvergaderingen van de
afgelopen twee jaar kwam de wens naar voren om
weer eens met elkaar op concertreis te gaan. Het is
alweer even geleden dat we afreisden naar Oostenrijk
en het lustrumjaar is wellicht een mooie reden om
een nieuwe reis te maken. Het bestuur zoekt enkele
mensen die samen de mogelijkheden willen gaan
onderzoeken. Lijkt je dit leuk, meld je dan bij Arjan
Bentsink, arjanbentsink@gmail.com.
Boekenbal
Kitty Wieskamp heeft de boekenopslag weer vol! Dat
betekent dat er weer een Tweedehands Boekenbal
aankomt. En wel op 10 oktober a.s. De boekenmarkt
vindt weer plaats in Mfa Pelkpark. De boeken
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worden voor leuke prijsjes verkocht, van €0,50 tot
maximaal €3,50 en er zijn leuke acties. Kinderboeken
worden per volle tas verkocht voor €5,-. Volwassenen
leesboeken (romans, thrillers e.d.) kosten slechts €1,en zes voor €5,-.
Heb je zin om te helpen? We zoeken een aantal
personen die wil helpen met het uitladen en uitstallen
van de boeken op vrijdagavond 9 oktober vanaf 20.00
uur en we kunnen natuurlijk ook hulp gebruiken
tijdens de boekenmarkt en met het opruimen vanaf
een uur of 4. Meld je aan bij Carmen Labee,
carmen_labee@hotmail.com.

Geslaagd jeugdconcert!
Vlak voor de vakantie vindt ieder jaar ons
jeugdconcert plaats. Een mooi moment om aan alle
papa’s, mama’s, opa’s, oma’s en andere fans te laten
horen en zien wat het afgelopen jaar allemaal geleerd
is. Helaas kon “Excelsiors Speelkwartier” door het
slechte weer niet op het schoolplein plaatsvinden,
maar de grote zaal in het Pelkpark was een goed
alternatief. Alle muzikanten en majorettes hebben een
spetterend optreden gegeven. Juf Wilma en Meester
Kees hebben de middag op een leuke manier aan
elkaar gepraat en aan het eind zelfs nog diploma’s
uitgedeeld aan onze muzikanten van “Muziekpret” en
danseressen van “Dance & Twirl”.

Een hele rij Excelsior-rode “p-bones”!

Corso in Concert
Ook zo genoten van dit feestelijke concert?! We
kijken terug op een zeer geslaagd Corso in Concert,
aan de vooravond van het Volksfeest. Een bomvolle
tent met enthousiast publiek, heerlijke muziek en
topartiesten.
Zo’n concert komt natuurlijk niet zomaar tot stand.
Daarom geven we jullie een klein kijkje in de
keuken:

De majorettes in actie.

I. www.excelsior-winterswijk.nl
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De organisatiecommissie begint al vroeg in het jaar
met de eerste voorbereidingen. Er is regelmatig
contact met Vereeniging Volksfeest en natuurlijk met
Henk-Jan over het programma. Er wordt een
geschikte artiest geregeld, in dit geval Elke
Rouwmaat, en de eerste contacten met de
mannenkoren komen tot stand. Dit jaar is ook weer
een muziekcommissie in het leven geroepen om te
brainstormen over geschikte muziekstukken. De PRmachine wordt in werking gezet; er wordt tekst
aangeleverd voor het programmaboekje van
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Vereeniging Volksfeest, er wordt een persbericht
geschreven en natuurlijk worden social media ingezet
om het concert te promoten.
Zo gauw de tent op de grote markt woensdags voor
het Volksfeest is opgezet is de organisatiecommissie
met een aantal extra vrijwilligers aanwezig om het
podium en de stoelen klaar te zetten. Een paar mensen
rijdt heen en weer tussen Pelkpark en de markt om het
slagwerk af te leveren. Tegelijkertijd arriveren Sander
Emmens en zijn medewerker met de
geluidsinstallatie. Onze mensen helpen hen iedere
keer weer met het klaarleggen van alle snoeren en
microfoons. Er wordt gezorgd voor mooie projectie,
passend bij de muziekstukken, op de schermen in de
tent. Om 19.15 uur komen de muzikanten aan en
kunnen ze vrijwel meteen het podium op en kan de
generale repetitie beginnen. Ondertussen verschijnen
Elke, Jeroen en de koren en er wordt voor gezorgd dat
dit allemaal in goede banen wordt geleid. Door de
hulp van vele leden en vrijwilligers liep het zowel
tijdens de generale repetitie als tijdens het concert
allemaal op rolletjes!
Het bestuur wil de organisatiecommissie en alle leden
en vrijwilligers die dit concert tot een succes hebben
gemaakt hartelijk bedanken!

Volksfeest
Na een geweldig Corso in Concert stonden er nóg
twee gezellige dagen op het programma. Tijdens het
bloemencorso heeft Excelsior zich weer van haar
beste kant laten zien. De eerste dag liepen we met
bijna 100 man op straat en de tweede dag wel met
zo’n 120 man. Fantastisch! En dat vond het publiek
ook, te horen aan de vele leuke opmerkingen langs de
kant. De uniformen en majorettekleding zagen er
weer top uit, de marsenboekjes waren weer allemaal
op orde, iedereen was voorzien van een harpje en de
tamboer-maître heeft ons weer keurig door de optocht
geleid.
Iedereen heel erg bedankt voor weer een supermooi
Volksfeest!
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Eén van de debutanten, spannend zo’n eerste
Volksfeest! (Foto: Roel Stronks)
Oud Winterswijk
Nu de vakantie en de feesten voorbij zijn maakt het
grote orkest zich op voor een nieuwe productie: Oud
Winterswijk. Waarschijnlijk hebben jullie de mooie
flyer (ontwerp: Dennis Heesen) al voorbij zien
komen. Het orkest gaat in december maarliefst 2 keer
dit bijzondere concert op de planken brengen.
Wie kent niet de succesvolle producties Frozen
Planet en Blue Planet? Een combinatie van
adembenemende natuurbeelden, live begeleid door
een 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
is aangegrepen voor de productie “Oud
Winterswijk”.
Het concert 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 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. Excelsior wil zoveel
mogelijk (oud-)Winterswijkers een kans geven om te
genieten van dit unieke concert. Daarom zal het
concert op twee data worden uitgevoerd:
zondagmiddag 20 december om 14:30 uur en
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dinsdagavond 22 december om 20:15 uur in de grote
zaal van Theater De Storm. Kaarten à €12,50 zijn
verkrijgbaar aan de kassa, telefonisch via 0543519285 en via de website www.theaterdestorm.nl.
Tevens is er op de maandagavonden de gelegenheid
om kaarten te kopen in onze huiskamer in Pelkpark.
Het beloven zeer bijzondere concerten te worden voor
zowel het orkest als het publiek. Natuurlijk hopen we
op twee volle zalen, dus probeer allemaal je omgeving
enthousiast te maken voor dit speciale concert. In de
huiskamer liggen flyers om uit te delen aan je
familieleden, collega’s, buren, vrienden, sportclub,
enzovoort!

De Ranjacommissie organiseerde een “foute party”.
Het was supergezellig!

Wedstrijd majorettes
Onze majorettes doen zaterdag 3 oktober mee aan een
wedstrijd in Zieuwent. Anne, Majbritt, Liza, Jasmijn
en Renske zullen een solo-optreden doen en Noa en
Sharifa treden samen op. De wedstrijd is van 13.00
uur tot 15.00 uur in het Sourcy Center. Heel veel
succes meiden!
MaStage
Middelbare scholieren die hun maatschappelijke stage
moeten doen, kunnen hiervoor bij Excelsior terecht!
In de jeugdcommissie is een plek beschikbaar en ook
mag je het meehelpen tijdens de hyacintenactie
gebruiken voor de stage. Heb je interesse? Meld je
dan bij Saskia Oonk, saskia.o@upcmail.nl, tel.
520464.
Pietenpakken en kerstbakjes
De donkere maanden staan weer voor de deur en dan
duurt het niet zo heel lang meer of de pakjesboot zal
weer aanmeren in Nederland en niet lang daarna is het
weer Kerst! Mientje te Brummelstroete heeft twee
pietenpakken te huur en ook is ze altijd naarstig op
zoek naar bakjes, potjes en mandjes om de
kerststukjes in te maken. Heb je nog iets liggen?
Breng dit dan naar Mientje, Laan van Hilbelink 80.
Voor interesse in de pietenpakken, bel 537121.

Onze jongste muzikanten van Pretteketet. Ze zijn
net begonnen aan de muziekschool en maken nu al
samen muziek! (Foto: Heino Wonnink)
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
Joppe Stronks (slagwerk)
06- 51259455
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
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