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Beste allemaal, 

 

De tweede griepgolf kreeg me dit jaar ook te pakken en dus maar eens goed 

uitzieken want anders kan het heel hardnekkig zijn.  Een voordeel is even binnen 

blijven dus extra tijd om alvast wat nieuwe muziek te digitaliseren en de bas om te 

zetten. 

Het jaar 2017 hebben we goed afgesloten met 3 kerstconcerten en een enthousiast 

publiek. Het kost altijd weer enige repetitietijd, maar het gaat natuurlijk ieder jaar wat 

makkelijker en tot nu toe zijn het ook altijd leuke concerten geweest. Het eerste 

kerstconcert 2018  is voor 95% binnen en wel tijdens het  “Midwinterfeest”  in Graft-

de Rijp op zaterdagmiddag 15 december. We spelen dan in de Mieuwijdt te Graft. 

Een leuk vooruitzicht. 

Met het combi-orkest zijn we 16 februari  op bezoek geweest bij Breidablick in de 

Midden Beemster en ook daar was het reuze gezellig. 

Alle voorbereidingen voor ons voorjaarsconcert zijn in gang gezet en voor de 

orkesten nog even de puntjes op de “i”. We hebben voor beide orkesten een leuk 

programma en met Fredie als extra entertainment beloofd het een geslaagde middag 

te worden. Ook de voorbereiding voor de accordeonmiddag gaat van start. Dat duurt 

nog even maar de tijd gaat snel.  Ik en nog een aantal leden waren  op bezoek bij de 

“Novam Amsterdam Accordeondag”  en dan merk je dat een hele dag wel erg lang is. 

Marja heeft voor het A-orkest nog een mooi nummer gescoord wat door “Deku”  werd 

gespeeld n.l. Venus van de Shocking Blue. Ben benieuwd hoe dat bij ons gaat 

klinken. 

Voorts, Erica heeft ons uitgenodigd om te komen spelen in de R.K. Kerk te 

Westwoud. Om daarvoor een datum te prikken valt nog niet mee maar ik hoop dat 

we dat met zijn allen door kunnen laten gaan. 

Rest mij nog de datum voor de ALV te noemen, donderdag 15 maart. Zoals 

gewoonlijk speelt het combi-orkest eerst nog en uurtje waarna de vergadering 

plaatsvindt. De stukken stuur ik jullie t.z.t. toe. 

 

Peter 
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AGENDA 

11 maart 2018      - Voorjaarsconcert op zondagmiddag aanvang 14.00 uur 

    Combi-orkest aanwezig om 13.00 uur ivm extra  

    repetitie met Fredie 

    A-orkest aanwezig om 13.30 uur 

15 maart 2018      - Algemene leden vergadering 

    Combi-orkest speelt van 19.00 tot 20.00 uur 

15 april 2018       - Accordeonmiddag met Concertina’s en Musica 

3 juni 2018       - Concert in de R.K. Kerk te Westwoud met A- en Combi- 

Orkest 

12 juli 2018       - Laatste repetitie voor de zomervakantie 

6 september 2018      - Eerste repetitie na de zomervakantie 

15 december 2018      - Midwinterfeesten in De Rijp optreden in de Mieuwijdt 

------------------------------------------------------------------------------------------------- 

VERJAARDAGEN  
Maart 
10 Marianne Hiddes 
20 Joke Kroon 
21 Marja Vrieling 
21 Erica van der Meulen 
27 Bart Warnaar 
 

April 
21 Lida Roet 
21 Alida Gorter 
29 Gerda Buis 
 

Mei 
31 Gré Brouwer 

 
 
 
 
 
 
 
Insulinde houdt op zondagmiddag 25 maart a.s. hun jaarconcert in het dorpshuis van 
Landsmeer, Calkoenstraat 27. Het concert begint om 14.00 uur en de zaal is open 
vanaf 13.30 uur. De entree is 7.50 euro. 
 
 
Het NOVAM orkestenfestival is op zondag 8 april 2018 van 10.00 tot 18.00 uur. 
Het adres: Akoesticum, Nieuwe Kazernelaan 2   D42, 6711 JC Ede (Gld) 
Gratis toegang! 

NIEUWS VAN DE LEDEN 
Marja Hoekstra heeft bedankt als lid van de 
vereniging. 
 

BIJDRAGE VOORJAARSCONCERT 

Wij willen ook dit jaar weer m.b.t. de tombola 
een mooie prijzentafel maken zodat dit de 
mensen uitnodigt om loten te kopen. 
Er zijn veel prijzen te winnen en daar hangt 
een kostenplaatje aan. 
Daarom een vriendelijk verzoek aan alle leden: 
Willen jullie weer een vrijwillige bijdrage ad.  
€ 5,00 doneren? 
Dit kan op de rekening worden gestort van 
Accordando, t.w.:  
NL96 ABNA 09803.22.154 of contant betalen 
aan Nel. 
Bij voorbaat dank. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 



Donderdagavond 14 december 2018 kerstdiner Soos Wijde Wormer. 
 
Of het voor iedereen een verrassing was weet ik niet maar na het voorgerecht, 

hoofdgerecht en heel veel gepraat, werd de Soos om 18.30 uur getrakteerd door de 

plaatselijke accordeon vereniging Accordando op een gezellig half uurtje kerst 

muziek. Er werden bekende nummers gespeeld o.a Stille nacht, Amadeus, White 

Christmas, Jingle Bells en nog veel meer. De Soos leden konden na hartenlust mee 

zingen. Na + 45 minuten vertrok Accordando naar de grote zaal onder luid applaus.  

Voor de Accordando leden was het wel vroeg in de avond. Normaal gesproken  

repeteert het combi orkest vanaf 19.00 uur en het a-orkest start om 20.30 uur. 

Speciaal voor kerst heeft Accordando van beide orkesten 1 groot orkest gemaakt. 

Dit was tevens een mooie start voor de kerst optredens, aangezien Accordando  

zaterdag 16 december in de grote kerk in Edam speelt en zondag 24 december in 

heel Europa. 

Het was fijn om beide verenigingen te zien genieten van het kerst samen zijn. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



KERSTOPTREDEN IN DE GROTE KERK EDAM 16 DECEMBER 2018 

 
Voor de 2e keer traden wij op met ons combiorkest tijden de gezellige kerstmarkt in 

de Grote Kerk van Edam. 

Onze dirigente had weer een gevarieerd kerstprogramma samengesteld van 

prachtige liederen, hetgeen in deze prachtige kathedraal van Edam weer bijzonder 

mooi klonk. 

De akoestiek in de Grote kerk is geweldig, alleen de temperatuur was behoorlijk laag. 

Ons basaccordeon weigerde zijn diensten door deze extreme kou. 

De accordeonisten speelden dapper door.  

De warmteblazer zorgde wel  voor extra warmte, maar het gevolg was toen wel dat 

de muziek van de standaards afwaaide. 

We begonnen om 10.30 te spelen en hebben een uur lang gespeeld.  

Het publiek was matig aanwezig, alhoewel er  in de kerk best wel veel mensen 

aanwezig waren die over de kerstmarkt wandelde, wellicht heeft iedereen toch van 

ons kerstconcert genoten? 

Volgend jaar misschien toch wat later beginnen met ons concert, bijvoorbeeld 12.30? 

Van het aanwezige publiek kregen we een groot applaus!! 

 

Alida Gorter 

 
 

 
 
 
 
 



KERSTOPTREDEN IN ‘HEEL EUROPA’ OP 24 DECEMBER 2018 
 
Zaterdag 24 december waren we gevraagd om een muzikale kerstmiddag te 

verzorgen in Heel Europa. Eigenlijk een lastige dag, zo vlak voor Kerstmis, maar 

iedereen had kennelijk al de nodige voorbereidingen getroffen voor de komende 

feestdagen, en het was geweldig dat er zoveel orkestleden aanwezig waren. 

De zaal was goed gevuld en de mensen waren enthousiast, en een enkeling zelfs 

heel erg enthousiast! Na een paar nummers gespeeld te hebben, werd het 

programma afgewisseld met het vertellen van een kerstverhaal door Peter.  Dit 

verhaal ging over ware vriendschap. Een verhaal over een oude man  die niets bezit 

en die toch geen andere wens heeft dan de vriendschap van  een hondje, en een  

tovenaar, die zoveel waarde hecht aan deze wens, dat hij zelfs bereid is zijn 

toverkracht hiervoor op te geven. 

Samen zorgen ze voor dit bijzondere verhaal van ware vriendschap. 

Tijdens de pauze werd koffie en thee geserveerd met wat lekkers en aan het eind 

van de pauze speelden Corrie, Gerda en Klaas met zijn drietjes wat kerstliedjes.  

Na de pauze speelden we de rest van het programma . We besloten met Jingle Bells, 

zoals we ook de middag begonnen waren. De mensen genoten en zongen en 

klapten mee. We hebben velen met dit optreden een mooie kerstmiddag bezorgd.  

 

Patricia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



OPTREDEN IN BREIDABLICK TE MIDDEN-BEEMSTER OP 
16 FEBRUARI 2018 
 
Vrijdagavond 16 februari weer een groep mensen heel blij gemaakt met ons spel. 

Het begon een beetje vreemd. 

We zaten om 19.00 uur klaar en......geen publiek! Wat nu? 

Waarschijnlijk hadden de mensen opdracht gehad om om 19.00 uur naar de grote 

zaal te komen. Want vanaf dat moment liep de zaal vol. 

We zaten klaar en konden meteen beginnen. 

Marja vertelde dat er meegezongen en meegeklapt mocht worden. Nou, dat was niet 

tegen dovemansoren gezegd. 

Heerlijk om te zien hoe sommigen uit hun dak gingen. 

Ons spel was natuurlijk met al die bekende nummers een bekend gegeven. 

Dus ook wij hebben ervan genoten. 

Op naar het volgende optreden. 

 
Marianne Hiddes 
 
 
 
 

 


