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We zitten al weer een aantal weken in 2019 en  de muziek voor het voorjaarsconcert  

gaat langzaam maar zeker de goede kant op. Bij het A-orkest  krijgen we in de 3e 

partij versterking van Sanne die normaal bij Insulinde speelt en in de 2e partij van Jan 

Metselaar van de Beemster Accordeon Vereniging. Daar zijn we natuurlijk erg blij 

mee en ook de zangeres Marlon bij de Adele nummers van het combi geeft een extra 

dimensie aan het optreden. Ook de zingende zaag is weer eens heel iets anders en 

ben zelf wel benieuwd hoe dat met “greensleeves” gaat uitpakken. 

Samen met nog een paar leden waren we naar het kerstconcert van Insulinde in 

Westzaan, het was erg gezellig en ook de Vocal Group Barbees & Barflies maakten 

het tot een leuke middag.  Het was voor ons aanleiding om deze groep alvast te 

vragen om ook bij ons kerstconcert op 22 december 2019 te komen optreden. We 

houden jullie op de hoogte van de vorderingen. 

Voor diegenen die nog niet met de Accordando lotto meedoen, hebben jullie de 

jackpot van Week 3 gezien? Wellicht een stimulans om je ook in te schrijven. 

Peter 
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AGENDA 

 

3 maart 2019  Wijkplein Centrum, Wolthuissingel 1 Purmerend. 

Aanvang 14.00 tot 16.00 uur. Aanwezig 13.30 uur 

10 maart 2019  Voorjaarsconcert 

    Aanvang 14.00 uur. Aanwezig 13.30 uur. 

14 maart 2019  Algemene leden vergadering. Aanvang 19.30 uur. 

    Combi-orkest speelt NIET. 

Na de vergadering is er een korte pauze.  

Het A-orkest speelt na de pauze. 

10 november 2019  Play In 

22 december 2019  Kerstconcert Dorpshuis Wijde Wormer 

__________________________________________________________ 
 
VERJAARDAGEN 
 
Maart 
10 Marianne Hiddes 
20 Joke Kroon 
21 Marja Vrieling 
27 Bart Warnaar 
 

April 
21 Lida Roet 
21 Alida Gorter 
29 Gerda Buis 
 

Mei 
31 Gré Brouwer 
 

 
 
 
 

 
 

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 
natuurlijk een kostenplaatje aan. 
Daarom een vriendelijk verzoek aan alle leden: 
 
Willen jullie een vrijwillige bijdrage ad. € 5,00 
doneren? 
Dit kan op de rekening worden gestort van 
Accordando, t.w.: NL96ABNA0908322154 of 
contant betalen aan Gerda. 
 
We hebben een nieuwe opzet van de loten verkoop 
bedacht. 
Er zitten nu 5 loten in 1 enveloppe. 
De prijs per enveloppe is € 2,50. 
 
We hopen dat jullie ook loten kopen. 
Bij voorbaat dank. 
*********************************************************** 
Beste leden, 
Hebben jullie al nagedacht of jullie na het 
jaarconcert van 10 maart a.s. willen blijven eten in 
het Dorpshuis? De menu’s zijn per email verzonden. 
Als je hier gebruik van wilt maken dan kan je het 
aantal personen en het menu van je keuze aan 
Daphne kenbaar maken! 
Zijn er nog vragen dan horen we dat graag. 
 
Het bestuur 
 

 

 

 



 

 

Jubileum galaconcert Novam in “De Vereeniging”  op 3 november 
te Nijmegen. 

 
Samen met Helga ben ik naar deze fantastische voorstelling gegaan om de diversiteit 
van het accordeon te zien en te horen. En alle thuisblijvers hebben echt wat gemist. 
Een bruisend en enthousiast accordeon- en mondharmonica spektakel met 150 
kinderen, jongeren en volwassenen uit het hele land die een spetterend programma 
presenteerden. Naast optredens van de drie play-in orkesten werden we getracteerd 
op professionele muzikanten die het accordeon lieten horen in verschillende stijlen 
en combinaties. Zanger Joris Linssen, bekend van TV, presenteerde het programma 
en trad ook op met zijn band Caramba.  
De orkesten en artiesten traden op volgens onderstaand programma.  
Jubileum Jeugd accordeonorkest o.l.v. Jorind Josemans 
Het Jubileum Jeugd orkest mocht het spits afbijten en dat deden ze met verve. 
Vooral de (heel) jonge spelers en speelsters waren een genot om naar te kijken. 
Maar ook muzikaal was het genieten van: 
La Passerella di Addio   N. Rota 
Chat Pitre     R. Galliano 
Legend from Yao    M. Yuan 
Balkandans samen met Kwintetto Motion Trio 
 
Kwintetto 
Dit is een ensemble voorgekomen uit de Muziekschool Amstelveen. Zij hebben al 
vele internationale prijzen gewonnen, maar wat een energie en spelvreugde stralen 
zij uit. Zij dagen elkaar zichtbaar en hoorbaar uit op accordeon en stralen van plezier 
als ze zitten te spelen.  
The Heart     Motion Trio 
Fata Morgana 
Een fameus mondaccordeon 4-tal dat al jarenlang tot de top van Nederland behoort. 
Zij speelden bekende nummers waarin zij lieten horen wat er op het mondaccordeon 
allemaal mogelijk is. En natuurlijk speelden zij een stuk van Toots Thielemans. 
Rock this Town    B. Setzer 
Danse Macabre    C. Saint-Saens 
Harmonica Rag    T. Thielemans 
 
Na al dit muzikale geweld volgde een korte pauze waarin iedereen een drankje van 
de Novam kreeg aangeboden. Ook tijd om even bij te komen of te praten met de vele 
bekende gezichten. 
Het Jubileum Symfonisch accordeonorkest o.l.v. Tim Fletcher vervolgde na de 
pauze met 
Concerto d-moll, III Allegro assai  C.P.E. Bach 
Solist Vincent van Amsterdam 
Between two rivers    Ph. Sparke 
 
Het Symfonisch accordeonorkest bestaat uit circa 25 spelers uit het gehele land die 
maandelijks repeteren. Voor dit gala concert werden zij aangevuld met circa 10 
spelers uit diverse orkesten uit het gehele land. 
Hierna speelde de internationaal vermaarde Vincent van Amsterdam 2 solostukken. 
Revis Fairy Tale – deel 2 Officials  A. Schnittke 
Don Rhapsody No.1 – deel 3   V. Semnionov 
 



 

 

Tot slot van dit blok trad het Charivari Trio op met Bart Lelivelt op accordeon. Zij 
zongen en speelden een mix van volksmuziek uit Oost Europa en Zuid Amerika. 
Vrolijk en droevig, maar altijd meeslepend. 
Hierna volgde een 2e korte pauze 
Daarna kwam het Groot Jubileum Orkest o.l.v. Robert Baas 
Het Groot Jubileum Orkest is samengesteld uit accordeon- en 
mondharmonicaspelers en verenigingen uit het gehele land die in 4 keer repeteren 
een swingend en feestelijk programma hadden ingestudeerd. Zij begonnen met 
Libertango van A. Piazzolla waarbij Bart Lelivelt een wervelende solo speelde. En 
vervolgden met 
Miranda     M. Nyman 
Dit orkest speelde in 2 delen, want als uitsmijter van de avond speelden zij nog 
Viva la Vida     Coldplay 
Happy Birthday    S. Wonder 
 
Stanislav Jusufovic en Nikola Spasic speelden 2 grandioze stukken van 
Oosteuropese oorsprong. Een virtuoos samenspel tussen leraar Stanislav en leerling 
Nikola.  
Comastor     F. Angelis 
Concert’s Hora    O. Munten 
 
Joris Linssen en zijn showband Caramba lieten de Zuidamerikaanse klanken 
horen met een hoofdrol voor accordeon en zang. 
Hierna volgde nog een slotaccoord van het Groot Jubileum Orkest met reeds 
genoemde uitsmijters. 
Na afloop was iedereen die is sprak erg tevreden over het programma, de 
afwisseling, de sfeer en de uitvoering. Een muzikale en mooie reclame voor het 
accordeon. 
 

*************************************************************************** 

 

 

MIDWINTERFEEST 15 DECEMBER 2018 
 

KERSTCONCERT IN DE MIEUWIJDT GRAFT-DE RIJP 
 
Het was een van de eerste koude dagen van 
december, maar in de Mieuwijdt was het binnen 
lekker warm. 
Er waren geen problemen om dit 
verzorgingscentrum te bereiken ondanks de 
drukte voor het Midwinterfeest. 
De zaal was redelijk goed gevuld. Er waren 
maar net genoeg stoelen voor ons zonder 
armleuningen. 
Eigenlijk 1 tekort maar Lotti kon wel spelen met 
een stoel met armleuningen. 
 
 
Zie onderstaand bericht; 
 

 



 

 

 

Beste Accordando. 

Het Midwinterfeest 2018 zit er weer op! 

Mede door jullie optreden in de Mieuwijdt kunnen we terugkijken op een geslaagd en 

sfeervol feest. 

De bewoners van Mieuwijdt hebben genoten van jullie optreden. Bedankt daarvoor! 

Helaas is het me niet gelukt om even m’n gezicht te laten zien. 

’s Morgens zijn er bij de koffie wel enkele van onze vrijwilligers aanwezig geweest om 

het MWF in te luiden. 

Mochten er nog vragen of opmerkingen achteraf zijn dan hoor ik dat natuurlijk graag. 

Ik wens u en alle accordeonisten een mooi en muzikaal 2019! 

Hartelijke groeten, 

Rika van Eenennaam 

Namens organisatie Midwinterfeest. 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Novam Amsterdam - Open podium van Solist tot Octet - 2 februari 2019  

Zaterdag 2 februari hebben we met het Accordando Kwintet mee gedaan aan het 

open podium georganiseerd door de Novam Amsterdam. Het werd gehouden in het 

Antoniushuis aan de Kamperfoelieweg en dat was voor mij wel even zoeken en ook 

een parkeerplek was niet gelijk te vinden. Maar goed, aangekomen was het gelijk al 

gezellig druk en konden we onze spullen achter in de zaal kwijt en na het begroeten 

van andere bekenden eerst maar aan de koffie. De avond werd geopend door twee 

korte stukjes van het “wereldberoemde” Trio “ChriCoPi” (Chris, Cor en Piet), die 

hadden afgesproken om zo vals mogelijk te spelen. Daarna de loting door Cor 

Bongers om de volgorde van de spelers te bepalen. En ja hoor, wij waren als laatste 

aan de beurt.  

Als eerste begon Accordiola o.l.v. Cor Maas met een aantal langzame nummers, 

meer geschikt voor in een kerk (naar mijn idee dan hé). Als nummer 2 speelde Da-

Capo ’81. Een duo met Marian van Vloten en Sylvia Boven met nummers als Kalinka 

en Valse Espagnole. 

Daarna het Asaneo Ensemble o.l.v. Piet Verzijde met o.a. Oblivion maar wel in een 

ander arrangement als wij dat hebben gespeeld. En als laatste voor de pauze 

Insulinde o.l.v. Marja Vrieling met o.a. Sway en Back tot he sixties. Voor ons 

natuurlijk bekende nummers maar ook de zaal wist het te waarderen. 

Na een korte pauze was het de beurt aan Musica o.l.v. Anita Pronk met herkenbare 

nummers als Mokum wat maak je me nou en Het kleine café aan de haven. 

Fred Roosendaal’s HELICON ensemble o.l.v. Ria Krens nam het stokje over en 

speelden o.a. Noche de Estrellas in een eigen arrangement. 

Eindelijk waren wij aan de beurt en we hebben Accordando goed vertegenwoordigd, 

goed gespeeld, leuke nummers en het publiek gaf ons dan ook een welverdiend 

applaus. En dat was dan weer het einde van een gezellige muzikale avond met dank 

aan de organisatie Novam Amsterdam.                                                                 

                                                                                                                                 Peter 


