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___________________________________________________________________________
Beste allemaal,
We zitten nu midden in de Corona crisis en het is nog onduidelijk hoe lang het gaat
duren maar het zal zeker niet met een paar weken over zijn. Het dieptepunt is nog
niet geweest dus voorlopig kunnen we alleen maar thuis accordeon spelen en de
moed er in houden.
We kregen deze week via de NOVAM een mail van de Koninklijke Nederlandse
Muziek Organisatie en dat ging o.a. over solidariteit met onze dirigenten, vrijwel
allemaal zzp-ers. Als Accordando zijn we het daar ook mee eens en hadden al de
afspraak met Marja dat zij haar honorarium kon blijven declareren. Ook het
Dorpshuis hebben wij voorgesteld om de huur gewoon door te betalen. Zij hebben
immers ook geen inkomen meer. Daphne en Edwin gaan in overleg met de Stichting
Wijdewormer Gemeenschap en Gemeente Wormerland en laten ons weten of zij dit
kunnen accepteren. Wel hebben ze veel waardering voor ons gebaar.
Ja, wat doen we zoal in tijden van Corona crisis. Natuurlijk lekker accordeon spelen,
wandelen en fietsen zolang dat kan. Verder met mijn zoon een nieuwe “fotokast”
ontwikkelen voor als de markt over enkele maanden weer aantrekt.
(www.fotobelevenis.nl ) En Anneke is mondkapjes aan het maken voor als we zelf
een beetje verkouden worden. Maar eerlijk, ik zal er buiten nog niet snel één opdoen.
(voor de liefhebbers www.xandres.com en natuurlijk op youtube )
Het accordeonfestival van de Novam op 26 april was ook afgelast en is verschoven
naar zondag 27 september.
We hebben echt super geluk gehad met ons voorjaarsconcert. Het was zeker
geslaagd en met als extra een leuke recensie in het Noordhollands dagblad.
Maar het blijft zuur voor onze zuster verenigingen die hun concert moesten
afgelasten.
De berichten volgen elkaar nu snel achter elkaar op en zojuist zijn de nieuwe
maatregelen van kracht die bepalen dat elke samenkomst verboden is tot minimaal 1
juni. Dat betekend nogal wat voor iedereen, vakantieplannen, feestjes etc.
Alles wordt anders.
Natuurlijk een goede beslissing en dus maar
afwachten wanneer we elkaar weer zien.
Blijf gezond en ook dit gaat voorbij.
Peter

AGENDA
26 april 2020
2 juli 2020
27 augustus 2020
15 november 2020
12 december 2020
7 maart 2021
30 oktober 2021

Novamfestival GAAT NIET DOOR
Laatste repetitie-avond voor de zomervakantie
Eerste repetitie-avond na de zomervakantie
Play-in Dorpshuis Hobrede o.l.v. Carolien Bakker.
Dickensfeest optreden in de Mieuwijdt in Graft met het
Combi- en A-orkest
Voorjaarsconcert Accordando
70 jarig jubileum Accordando

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

April
21
21
29

Lida Roet
Alida Gorter
Gerda Buis

Mei
10
31

Anita Pronk
Gré Brouwer

Juni
1
2

Nel Komen
Tiny Rol

•

De regering heeft besloten alle evenementen
tot 1 juni uit te stellen.
Dit houdt voor ons in voorlopig geen
repetities.
Mocht het veranderen dan houden wij jullie
per mail op de hoogte.

• Wij zijn nog op zoek naar leden die het
Accordando feestje voor 2020 willen
organiseren.
Wie o wie geeft zich hiervoor op????

Juli
3
5
7
22
30

Patrice Langedijk
Ans Keizer
Sylvia Weeling
Theo van Duijkeren
Klaas Hollebeek

• In 2021 bestaat Accordando 70 jaar.
Het bestuur heeft besloten een jubileumfeest
te organiseren op zaterdag 30 oktober 2021.
Dat is dan tevens ons Accordando uitje. Het is
alleen voor leden met aanhang.
• Marja heeft een keyboard merk Roland te
koop en vraagt er € 75 voor. Er zit een boekje
bij met verdere gegevens.

ZONDAGMIDDAG PODIUM ”HEEL EUROPA” 26 JANUARI 2020
Op 26 januari jl. hadden we een optreden in Heel Europa. Het was voor de tweede
keer, dat we in Heel Europa kwamen en ons vorige optreden was succesvol
verlopen. We stuiten echter op een paar problemen. Door de verbouwing rondom
Heel Europa was het heel moeilijk te bereiken. Gerda, Jan, Peter en Micheal konden
met de grootste moeite onze attributen afleveren. De parkeer rondom was ook een
groot probleem. Tot overmaat van ramp misten we ook nog de Accordando mappen.
Er was geen plaats meer in de auto. Dit mocht de pret niet drukken, want we zagen
dat de zaal volliep en er moesten steeds meer stoelen bij. Mensen zaten zelfs naast
de tweede partij. Het combi-orkest ging als eerste van start met Go West. Er werd
meteen enthousiast meegeklapt. De stemming zat er goed in. Bij “leef” van André
Hazes gingen de beentjes van de vloer en na de Beatles was het pauze. Na de
pauze ging het A-orkest spelen. Ook zij hadden meteen het publiek op hun hand met
een prachtige tango medley (tijd voor de tango). Er werd volop meegezongen met de
bekende liedjes. Ook door zanger Peter, die in de zaal aanwezig was. Het klapstuk
van hun optreden was het nummer Eloise, dat subliem werd vertolkt en veel lof
oogstte. Het A-orkest eindigde met Evita Espana, dat resulteerde in een polonaise
door de zaal. Het was een geweldig optreden, ook omdat het publiek zo enthousiast
was en omdat Marja ons met vaste hand leidde.
Groeten van Kitty

VOORJAARSCONCERT ACCORDANDO 8 MAART 2020

Zondag 8 maart 2020 voorjaarsconcert Accordando in het dorpshuis te Neck
Met de schrik in de benen en bezorgd door de ernstig val van Marianne Hiddes, vlak
voor aanvang van het optreden ging het Combi orkest van start met een gevarieerd
programma met muziekstukken, grotendeels uit de 70er jaren. Het publiek was
vooraf door accordeonist Sjaak Wester verwend met mooie bekende wijsjes.
Marja Vrieling dirigeerde niet alleen het orkest maar nam ook de presentatie voor
haar rekening. Dat maakte dat de aanwezigen er zin in hadden en het orkest een
steuntje in de rug gaven. Na Go west werd direct meegezongen met Take me home
Country Road, Perhaps love en Calypso van John Denver. Ook ondersteunde het
publiek het orkest door mee te klappen onder meer tijdens We will rock you,
onderdeel van de Queen medley in een arrangement van de aanwezige Herman
Tiersma.
My hart will go on werd wat traag gespeeld. Over the rainbow, een reggae werd
relaxed uitgevoerd. Duidelijk werd dat het orkest graag Leef, ten gehore brengt. De
stemming zat er lekker in, très bien ☺. De orkestleden gingen niet allemaal gelijk van
start met The Beatles remixed, het eind werd overtuigend gespeeld.
Ik vond het drumwerk beter dan voorgaande jaren en het orkest echt gegroeid.
Misschien wel het beste optreden ooit.
Tijdens de pauze liet Sjaak opnieuw horen wat hij in huis had.
De presentatie van het programma van het A-0rkest werd door Lis op een
vermakelijke manier gedaan door uit een koffer steeds opnieuw een attribuut
tevoorschijn te halen waarmee het volgende muziekwerk werd geïntroduceerd. De
wisselwerking met het publiek zorgde ervoor dat de leden ontspannen de toetsen
raakten.
Na afloop waren de spelers net als de dirigente tevreden over hun presentatie.
Gespeeld werden Back to the Sixties, Tang Sensacion, Memories of Sao Paulo,
Viva la Vida, Musica Mix, Wonky Tonky, Eloise en als vrolijke afsluiting Whiskey in
de jar.
Het programma viel goed in de smaak bij het publiek. De tango werd nog niet eerder
zo goed gespeeld door het orkest. Musical Mix werd ook genoemd als uitschieter.
Tot slot werd Gré Kaay in het zonnetje gezet vanwege haar 40 jarig lidmaatschap
van de Novam met een oorkonde, bloemen en een legpenning. Na de gebruikelijke
bedankjes werden de stoelen en tafels aan de kant geschoven voor de nazit. Al gauw
kwam er een polonaise voorbij.
Een twintigtal leden bleef na afloop eten in het Posthuys.
Als kers op de taart kregen wij onverwacht een mooie recensie van onze gezellige
accordeonmiddag in het Noord-Hollands Dagblad.
Joke
*********************
Voor degene die zich vervelen, heb ik een leuke puzzel gemaakt.
De oplossing mag je naar mij (Gerda) mailen. Succes en veel plezier.

PUZZEL MAART 2020
Kamerplant

Treiteren

Traag

Beroep bij de
film

Muziek
maken

Pluspunt

Naar binnen
gaan
Hetzelfde

Plaats in
Gelderland

2
Noord
Amerikaan

3

roomkleurig

Nieuwe
Testament

theater in
A,dam
Gravin van
Holland
Echtgenoot

naarling

Europees
Parlement
Oplosmiddel
voor vetten

Belasting
Form.
Bevoorrechte
groep
Verlossen
van een
taak

7

Telegraaf
restant
trekdier

1

plus

Struisvogel

Amerikaanse
goudmunt

ploeg

9
Teken

Deel van
de mast
trekdier

Smalle
plank
woestijndier

gedragsregels

5

Overgeleverd
volksverhaal
Ik (latijn)
luitenant
Pers.vnw.

Kloosteroverste

overmatig

Vertakte
hoorns
lofdicht

gevat

4

loofboom

Post
scriptum

Uitroep van
pijn
Als order

Afkorting
Nederland
averij
Engels bier
Bevestiging

Oude
lengtemaat

Plaats in
Limburg

Oude
Belasting
hervormer

8
etage

moment

vrouw

6

Vul alle letters uit de vakjes met nummers hieronder in
2
1

3

4

5

6

7

VEEL PLEZIER
8

9

