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Beste allemaal, 

Alweer de eerste nieuwsbrief in 2016. We hebben nog even maar ons voorjaarscon-

cert komt snel naderbij. Dit jaar gaan we eens niet op het podium zitten maar in de 

zaal. Dit komt zeker het geluid ten goede en we zitten wat dichter bij ons publiek wat 

de sfeer waarschijnlijk ook ten goede komt. Voor het opbouwen van het podium kun-

nen Jan en ik nog wel wat hulp gebruiken omdat we nu wat verder moeten lopen met 

de pallets.  

Het zal jullie niet ontgaan zijn dat we het jaar begonnen zijn met minder leden en op 

onze eerste bestuursvergadering hebben wij het o.a. gehad over het voortbestaan 

van het B-orkest. We hebben hiervoor een 3-tal opties besproken welke we jullie met 

de komende vergadering willen voorleggen. Ook de financiële situatie van onze ver-

eniging is niet zo rooskleurig. Gelukkig hebben we een aardige buffer zodat we het 

nog een aardig tijdje kunnen volhouden maar duidelijk is wel dat we de vinger aan de 

pols moeten houden.  

Ook 3 april komt al snel dichterbij en we gaan er een leuke accordeonmiddag van 

maken tezamen met Vivace uit Almere en de Beemster Accordeon vereniging. Dit 

geeft ons gelijk de mogelijkheid om het 65 jarig bestaan van Accordando onder de 

aandacht van de inwoners van Neck te brengen en een stukje in de dagbladen te 

plaatsen.  

Van de Rabobank wensboom actie mochten we een check ter waarde van € 500,= in 

ontvangst nemen waar we natuurlijk erg blij mee zijn en een mooie start van 2016. 

 

Peter 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

    NIEUWSBRIEF 
                                                                                            

                                            Januari 2016 



Agenda 
 
4 februari 2016  Geen clubavond 
 
6 februari 2016  Clubmiddag  B-orkest van 12.30 tot 14.00 uur 
     A-orkest van 14.00 tot 16.00 uur 
 
19 maart 2016 Jaarconcert  
 
31 maart 2016  Jaarvergadering 
 
3 april 2016   Accordeon optreden met Vivace en Beemster-Accordeonclub 
   van 12.00 tot 17.00 uur. 
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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 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Er zijn 3 leden die per 1 januari bedankt hebben 

voor de vereniging t.w.: 

Martin Franssen, Lida Steur en Elise Groot. 

 
 
******************************************************** 
 
 
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 wordt gestort van  

Accordando, t.w.: NL96 ABNA 09803.22.154     

of contant betalen aan Nel. 

Bij voorbaat dank. 

 
Het bestuur. 
 

 



SPECULAASACTIE 
De speculaasactie heeft € 365,00 opgebracht. 

Weer een leuke opsteker voor de kas en dit is echt nodig om daaruit het e.e.a. te 

kunnen bekostigen. 

Iedereen bedankt die zich voor deze actie weer heeft ingezet. 

We hopen dit jaar weer op jullie te kunnen rekenen. 

 

Nel 

 

 

 

 

OPTREDEN 20 DECEMBER IN HET TWISKERHUIS 
Accordando heeft tijdens dit optreden weer laten zien waar zij goed in zijn nl. een 

volle zaal met bewoners van het Twiskerhuis een leuke middag bezorgen. 

Het  A en het B orkest speelden beide zowel kerst als populaire muziek.  

In Amsterdam vielen uiteraard de Amsterdamse nummers in goede aarde. 

Leuk om een kerstoptreden niet alleen met kerstnummers te vullen maar ook met 

andere nummers, dit zorgde voor een gevarieerd programma. In de splinternieuwe 

zaal van het Twiskerhuis, met koffie en heerlijke gebakjes, was het goed vertoeven. 

Een aantal B-orkest leden hebben nog meegezongen en met percussie instrumenten 

de sfeer verhoogd. 

Altijd leuk om met elkaar een middag muziek te maken en daarmee ook nog eens 

goed voor onze kas. 

 

Erica 

 

 

 

 

Tijdens de pauze aan de advocaat met slagroom!! 

 

 

  


