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Voor je ligt het tweede 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

Zaken kunnen en worden aangepakt als ze
bekend zijn.
En nu vooral lekker met zijn allen bezig met de
vele mooie muzikale uitdagingen, die komende
periode voor ons liggen.
Arjan Bentsink

Van de voorzitter
Allemaal een goede vakantie gehad, lekker
uitgerust? Jammer dat dit luie, lekker niets hoeft
gevoel vaak zo snel weg is. Koud terug in
Nederland, op zaterdagochtend om 08.00 uur een
telefoontje: De hal van Slotboom,
“onze oudpapierhal” is verkocht. Oprecht blij
voor de familie Slotboom natuurlijk. Maar
midden in de bouwvakvakantie binnen 3 weken
een andere locatie zoeken, waar we voor niets
terecht kunnen, is wel een uitdaging. Gelukkig is
de zoektocht succesvol geweest, velen hebben
meegedacht en contacten gelegd. Weer een
missie geslaagd!
Tweede punt dat na de vakantie echt om aandacht
vroeg; de overlast van jongeren op het plein
rondom ons gebouw. Velen maken gebruik
van de diverse sport- en speelfaciliteiten op het
plein. Helemaal goed en gezellig. Maar we
ervaren in toenemende mate overlast van
wisselende groepen jongeren. Dit gaat van met
zijn allen voor de deur staan, tot voetballen tegen
de grote glazen ramen. Hoewel er nog geen echt
vervelende dingen zijn voorgevallen, geeft dit
gedrag toch een wat onprettig gevoel. Ook de
scholen ervaren soortgelijke overlast. Om deze
overlast tegen te gaan zijn intussen camera’s
opgehangen en zijn hernieuwde gesprekken
gestart met betrokken partijen, zoals
jongerenwerk, gemeente en politie. Ik verwacht
hier goede resultaten van.
Als jullie komende periode vervelende
ervaringen hebben? Laat het dan zeker weten!
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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
1 oktober
2 oktober
9 oktober
Zutphen
29 oktober

5 november
11 november

26 november
10 december
17 december

Wedstrijd majorettes Zieuwent
Optocht Weseke 125 jaar
Optocht Bokbierfestival
Try-outconcert orkest i.s.m.
Concordia Beltrum (Theater De
Storm
Wedstrijd majorettes ‘t Harde
Try-outconcert orkest i.s.m.
Psalm 150 (Blauwe Meer,
Dinxpelo)
Concours harmonieorkest
Hyacintenactie
Theaterconcert slagwerkgroep
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Volksfeest
Het Volksfeest zit er weer op! Het was erg warm,
maar reuzegezellig. Het bestuur wil alle leden
bedanken voor hun inzet deze dagen en tijdens de
voorbereiding ervan.

solistisch als meerstemmig zingen. Een combo
met blazers maakt deze non-stop show compleet!
Kaarten à €12,50 zijn reeds verkrijgbaar via
www.theaterdestorm.nl.
Boekenbal 15 oktober

Is jou onze grote majorettegroep ook zo
opgevallen? De allerjongste meiden, die net dit
jaar begonnen zijn, wilden zóóó graag meelopen,
dat we hiermee natuurlijk ingestemd hebben. En
wat liepen de oudste majorettes er weer top bij in
hun nieuwe pakjes!

Na al vele succesvolle edities, vindt op 15
oktober weer het Tweedehands Boekenbal plaats
in mfa Pelkpark! De hele dag worden er weer
vele mooie, vaak niet van nieuw te
onderscheiden boeken verkocht voor leuke,
kleine prijsjes. De opbrengst komt geheel ten
goede aan de vereniging!
----- HULP GEVRAAGD! ----Om er weer een geslaagde dag van te maken
kunnen we wel wat hulp gebruiken bij:

The History of Pop
Na het succes van Movie & Musical in Concert
in 2012, gaat onze slagwerkgroep op 17
december weer een grandioos concert verzorgen
op de planken van theater de Storm! Alle
popiconen uit het verleden en heden zullen de
revue passeren tijdens “The History of Pop”. Te
denken valt aan Beyoncé, Bruno Mars, Phil
Collins en natuurlijk Michael Jackson.
Dergelijke muziek is er vaak niet voor slagwerk.
Daarom schrijft slagwerkinstructeur Rutger
Jansen veel muziek zelf! Om de show helemaal
af te maken wordt er gebruik gemaakt van
topdansers van de bekende dansleraar Tim Aafjes
en vier veelzijdige vocalisten, die zowel
I. www.excelsior-winterswijk.nl
E. info@excelsior-winterswijk.nl

- Het uitzoeken, categoriseren en prijzen van de
boeken op enkele maandagmiddagen. Neem
hiervoor contact op met Kitty Wieskamp (tel.nr.:
514127)
- Het uitladen en uitstallen van de boeken op
vrijdagavond 14 oktober.
- De boekenverkoop op 15 oktober (de hele dag
of een dagdeel)
- Het opruimen en inladen van de boeken vanaf
ca. 15.30 uur op 15 oktober.
Opgeven bij Carmen
Labee
(pers@excelsiorwinterswijk.nl)
Boeken inleveren voor
de markt kan
natuurlijk ook nog
altijd! Neem hiervoor
ook contact op met
Kitty Wieskamp.
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Concours orkest

Rolf Rudin

Op zaterdag 26 november gaat het orkest van
Excelsior op concours in Zutphen. Dit is een
muzikale wedstrijd, waarbij het orkest moet
bewijzen zich te kunnen handhaven in de eerste
divisie. Het orkest is al druk bezig met de
voorbereidingen. Er zullen twee try-out concerten
worden gegeven op:

Ter voorbereiding op het concours kwam op 20
juni de componist Rolf Rudin naar Winterswijk
om het orkest een inspirerende avond te
bezorgen. Rudin is de componist van het
muziekstuk “Der Traum des Oenghus” dat het
orkest zal spelen tijdens het concours. Er is
gewerkt aan o.a. de balans tussen verschillende
instrumenten, de sfeer die bepaalde passages
moeten overbrengen en de verschillende ritmes
die in het stuk verwerkt zijn. Het was een erg
waardevolle workshop!

- 29 oktober in Theater De Storm, i.s.m.
Concordia Beltrum
- 11 november in de Blauwe Meer in
Dinxperlo, i.s.m. Psalm 150
Iedereen is van harte welkom om deze concerten
bij te wonen. Natuurlijk mag je het orkest ook
komen aanmoedigen tijdens het concours zelf!
Tijden en verdere info volgen nog. Houd hiervoor
de website en Facebook in de gaten.

Jeugdconcert en kamp
Voor de zomervakantie vonden er voor de
jeugdleden weer leuke activiteiten plaats. Het
schoolpleinconcert werd door de regen, helaas,
een “binnenpleinconcert”, maar het was er niet
minder leuk om! Alle jeugdonderdelen hebben
een spetterend optreden gegeven voor een zaal
vol ouders, opa’s, oma’s, boers, zussen, vriendjes
en buurtbewoners.
Twee weken later vertrokken de jeugdleden naar
de Heksenlaak in Barchem voor een te gek
jeugdkamp! Gezellig met z’n allen rond het
kampvuur zitten, dollen in het bos en vele
spelletjes werden er gedaan.

Nieuwe leerlingen
Deze maand zijn er weer nieuwe leerlingen
begonnen met muzieklessen bij Boogie Woogie.
Deze kinderen starten ook meteen met
samenspel bij Excelsior in de groep Pretteketet.
Onder leiding van de altijd enthousiaste Hans
Roerdinkholder maken zij op een leuke manier
kennis met samen muziek maken en onze
vereniging. We wensen jullie heel veel plezier!

De foto’s zijn terug te vinden op www.excelsiorwinterswijk.nl!
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Nieuw onderkomen oudpapier

Decemberfeesten

Met de verkoop van de bedrijfshal van Slotboom,
moest er gezocht worden naar een nieuw
onderkomen voor onze boekenvoorraad en het
oudpapier. Dankzij de hulp van vele
(businessclub)leden kunnen we gebruik maken
van een pand aan de Groenloseweg 75. De
vrijwilligers zijn na het Volksfeest direct aan de
slag gegaan met de verhuizing en inmiddels is het
nieuwe pand ingericht. Er is zelfs een kantine
waar de vrijwilligers hun welverdiende kopje
koffie (of pilsje) kunnen drinken. Elke eerste en
derde maandag van de maand wordt vanaf nu aan
de Groenloseweg de oudpapiercontainer geplaatst
voor de inzameling van het bedrijfsoudpapier.

De pepernoten liggen alweer in de schappen, dus
het duurt niet lang meer of Sint is weer in het
land. Mientje te Brummelstroete verhuurt in deze
tijd altijd weer Zwarte (of Witte, Gele, Blauwe,
Roetvegen, Stroopwafel, etc.) Pietenpakken.
Daarnaast is Mientje altijd naarstig op zoek naar
bakjes/mandjes/potjes om de kerststukjes in te
maken.
Interesse? Of heb je nog iets liggen? Neem dan
contact op met Mientje: Laan van Hilbelink 80,
tel.nr. 537121.
Babynieuws

Onze dank gaat uit naar de heren Winkelhorst
(Garagebedrijf Winkelhorst) en Mensink
(Mensink Berndes Makelaardij). En natuurlijk
naar de familie Slotboom voor het beschikbaar
stellen van hun hal de afgelopen jaren!
Hebt u een bedrijf of kent u een bedrijf dat
mogelijk interesse heeft in de inzameling van
bedrijfsoudpapier? Neem dan contact op met
onze coördinator Wim ten Pas voor alle
mogelijkheden. Tel.nr. 06 22 74 54 69.

Frank ten Dolle (slagwerkgroep) en Dorien zijn
de trotse ouders geworden van de tweeling Raf
& Saar! Van harte gefeliciteerd!

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.)06 - 10183137
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
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
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