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Beste allemaal,
Vandaag 19 januari een kennismakingsbezoek gebracht aan Rik en Henneke, de
nieuwe beheerders van het Dorpshuis. Zij hadden eerst een evenementenbedrijf “de
Hoek” in Purmerend en in het Dorpshuis krijgen ze nu meer ruimte om al hun ideeën
vorm te geven en uit te breiden. De donderdagavond blijft voor ons als vanouds onze
repetitieavond. Maar belangrijk is nu natuurlijk dat eerst iedereen gevaccineerd wordt
zodat we weer “normaal” kunnen beginnen. We zullen denk ik nog wel een paar
maanden geduld moeten hebben. Maar …. dan gaan we er ook weer helemaal voor.
30 oktober ook vastgelegd voor een jubileumconcert (een eerder concert zal er denk ik
niet in zitten) met aansluitend een feestavond voor de viering van het 70-jarig jubileum
van onze vereniging.
Omdat we al een groot aantal repetities zijn misgelopen houden we dit jaar geen
algemene ledenvergadering maar sturen we te zijner tijd het financieel overzicht en het
verslag over 2020 digitaal naar jullie toe in een speciale nieuwsbrief.
En ja, wat doen we zoal in coronatijd. We beginnen de dag
meestal met Nederland in beweging, mooi om een vast ritueel te
hebben. Half uurtje accordeon spelen, wandelen en de
noodzakelijke klusjes. Verder heb ik voor de vereniging eind vorig
jaar nog twee accordeons gekregen voor de verkoop. Er
mankeerde nogal wat aan dus daar de noodzakelijke reparaties
aan doen vraag ook aardig wat tijd. Bij één van de accordeons was de balg op diverse
hoeken met duct tape vastgeplakt, waardoor natuurlijk onverkoopbaar. Als je begint om
dat te repareren verval je dus van het één in het ander, tape verwijderd, waardoor de
metalen hoeken er af vielen en ook het balgband beschadigd was. Balgband dan maar
overal vervangen, maar eerst alle oude balgband verwijderen wat op zich al een klus is
en waardoor ook bleek dat bijna alle metalen hoeken waren ingescheurd en vervangen
moesten worden. Gelukkig hebben we youtube waar je een hoop
filmpjes kan vinden hoe je dit soort reparaties moet aanpakken. Bij
www.harte-meijer.nl
alle
onderdelen besteld en klussen
maar.
Inmiddels begint het al aardig te
vorderen en hopelijk levert de
verkoop t.z.t. nog wat op als extra
voor onze jubileum-avond.

Bijgevoegd is ook nog een leuk muziekstukje “Walz for Lorena” wat denk ik wel door
iedereen kan worden gespeeld, leuk om je bassen weer eens te oefenen!!
Tot slot, we hopen iedereen zo gauw als mogelijk is weer in goede gezondheid te zien
en dat we dan maar weer lekker mogen spelen.
Peter
**********************************************************************************

AGENDA
30 oktober 2021
November 2021
27 november 2021

10, 11 of 12 december 2021

70 jarig jubileumconcert en feest Accordando.
Play-in Dorpshuis Hobrede
Novam Hilversum
Wij spelen dan; The Eve of the War, Music Mix, Viva
La Vida en eventueel Summertime Variations.
Dickensfeest in de Mieuwijdt in Graft.

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

VERJAARDAGEN
Maart
10
20
21
27

Marianne Hiddes
Joke Kroon
Marja Vrieling
Bart Warnaar

Op Youtube staat een mooi filmpje; Anastasia
speelt op de balalaika begeleidt door 2
accordeonisten
https://www.youtube.com/watch?v=S7fyTXUVpmo
Wat heerlijk als je zo goed en gemakkelijk kunt
spelen. Zo te zien genieten ze er ook van!

April
21
21
29

Nog een paar leuke tips!
Tip 1:

Lida Roet
Alida Gorter
Gerda Buis

Tip 2:
Luister ook eens op Youtube naar dit talent uit
Rusland, 10-11 jaar?
С.Гардейчик "Деткая сюита №1" Баянистка
Анастасия Попова, 10 лет, Башкортостан YouTube

INFO OVER DE INBURGERINGSTEST
Wat is de betekenis van het woord?
1. UURWERK:
2. ANTILOOP:
3. VERTROUWEN:
4. PANAMA:
5. BEDACHT:
6. ACHTERAF:
7. MINIMAAL:
8. KIESKEURIG:
9. CONTINENTEN:
10. MINISTER:
11. PROFEET:
12. PALING:
13. VERZUIPEN:
14. UITZONDERLIJK:

Is werk waarvoor je per uur wordt betaald.
Is middel tegen diarree.
Is trouwen in een ander land.
Is dat vader moeder voor laat gaan.
Is naast bed 7.
Is min 8.
Is kleine maaltijd.
Is tanden goed gepoetst.
Is inenten in de bil.
Is kleine ster.
Is profvoetballer aan het eten.
Is vader van Chinees meisje
Is drinken in het buitenland
Is begrafenis ondernemer op reis

Dit verhaal is een hersenbreker!!
Mijn vader en ik woonden samen. Mijn vader was weduwnaar en ik was ongetrouwd.
Beneden ons woonden een weduwe met haar ongetrouwde dochter, beiden zeer
mooi van uiterlijk.
Ik werd verliefd op de weduwe en trouwde na verloop van tijd met haar, terwijl mijn
vader de dochter van de weduwe trouwde. Toen begon de ellende !
Daar mijn vader de dochter van de weduwe trouwde is zij, de dochter dus, thans
mijn moeder. Tegelijkertijd ben ik haar vader, omdat ik haar moeder trouwde. Verder
werd mijn vader de schoonvader van mijn vrouw en mijn vrouw de schoonmoeder
van mijn vader. Omdat mijn vrouw de schoonmoeder is van mijn vader, ben ik als
haar echtgenoot, de schoonvader van mijn vader. Maar dat is nog niet alles.
Mijn vrouw kreeg een zoon. En nu begint de ellende pas goed. Mijn zoon is voor het
eerst mijn zoon, maar verder ook de broer van mijn schoonmoeder, omdat zij de
dochter is van mijn vrouw. Tevens is hij ook mijn oom, want hij is de zwager van mijn
vader omdat hij (de zoon) de broer is van mijn dochter. Ik ben daarom dus ook de
neef van mijn zoon.
Maar……..nu wordt het nog erger !
De jonge vrouw van mijn vader wordt moeder en haar zoon wordt dus mijn broer,
want ik ben de zoon van mijn vader. Maar hij is ook de zwager van mijn vrouw,
omdat ik zijn broer ben en als zwager van mijn vrouw is hij ook mijn zwager. Verder
is die zoon ook mijn kleinkind, omdat hij de broer is van mijn dochter. Mijn vrouw is
zijn grootmoeder, omdat hij het kind is van haar dochter. Omdat mijn vrouw zijn
grootmoeder is ben ik zijn grootvader, dus de grootvader van mijn eigen broer. En
omdat de grootvader van mijn broer ook mijn grootvader moet zijn ben ik dus ook
mijn eigen grootvader.
Oh, zeer geachte lezer, verzint u toch iets dat eenvoudiger is voor mij, want als ik
mijn broer zie, weet ik niet meer wie ik ben ………………!!!!!!!!!!!!!!!!!!

