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Beste allemaal,  
 
Wat fijn dat we weer konden beginnen met de repetities. Weliswaar met aangepaste afstand 
tot elkaar en voorlopig niet samen een drankje drinken maar alles voor het goede doel, n.l. 
dat we allemaal gezond blijven. 
De vakantietijd komt eraan, voor een aantal al begonnen of niet doorgegaan.  
Het is vreemd om niets voor de lange termijn te kunnen plannen. Daarom gaan we nog een 
weekje door met spelen. 9 juli is dan de laatste repetitie en wellicht gaan we ook weer een 
weekje eerder beginnen 20 augustus in plaats van 27 augustus. Maar dat bekijken we tegen 
die tijd nog. Noteer je afwezigheid op de lijst als je het al weet. 
Dit jaar zijn alle optredens afgelast en als bestuur hebben we besloten dat ook het 
Accordando feestje dit jaar niet doorgaat maar voor volgend jaar een extra groot feest in 
verband met 70 jaar Accordando. 
We krijgen vast een mooie zomer, geniet ervan en hopelijk hebben we de 2e helft van het 
jaar minder last van het virus. 
 
Voor iedereen een hele fijne vakantie. 
 
Peter 
    ***************************************** 

AGENDA 
 

9 juli 2020  Laatste repetitie-avond voor de zomervakantie. 

20 augustus 2020 Eerste repetitie-avond na de zomervakantie onder voorbehoud 

als er niet te veel afmeldingen zijn. Tegen die tijd mailen wij 

jullie hierover. 

15 november 2020  Play-in Dorpshuis Hobrede o.l.v. Carolien Bakker, na de 

vakantie krijgen jullie bericht of dit doorgaat. 

12 december 2020  Helaas gaat het Dickensfeest door corona dit jaar niet door. Dit 

is uitgesteld naar december 2021. 

7 maart 2021  Voorjaarsconcert Accordando. 

25 april 2021  Voor het A-Orkest kon ook door corona de Novam dag op 25 

april 2020 in Hilversum geen doorgang vinden. Dit is uitgesteld 

naar 25 april 2021. 

Wij spelen dan;  The Eve of the War, Music Mix, Viva La Vida 

en eventueel Summertime Variations. 

30 oktober 2021  70 jarig jubileum feest Accordando voor de leden. 

 
 

De jarigen in Augustus 
8 Maureen Duijn 

19 Aaf Reidinga 

21 Maikel Prins 

23 Ingrid Pennarts 

25 Nel Wiltenburg 

28 Kitty Israel 

 

 NIEUWSBRIEF 
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Voor degenen die geïnteresseerd zijn in de register aanduidingen van de accordeon is deze bijlage. Het is ook handig deze uit 
te printen en in je accordeonmap te doen zodat je meteen weet welk register je nodig hebt bij verschillende symbolen. 


