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Hallo allemaal,
De feestdagen staan weer voor de deur met veel gezelligheid, lichtjes en oliebollen.
Helaas is het niet voor iedereen een feestelijk maand en we zullen daar zeker aan
denken als we onze kerstconcerten gaan spelen.
We hebben dit jaar drie kerstconcerten, op donderdag 14 december voor de
ouderensoos in de foyer van het Dorpshuis. Een kort concert, maar goed, we kunnen
ons weer even presenteren voor de ouderen van Neck. Gelijk de zaterdag daarop
naar de Grote Kerk in Edam en als klap op de vuurpijl zondagmiddag de 24e in “Heel
Europa”.
16 Februari gaan we met het Combi-orkest naar Breidablick in Middenbeemster. Met
één orkest, want we spelen daar ook maar een uurtje. Alle A-leden mogen natuurlijk
ook meespelen, graag zelfs, maar dat houdt wel in dat je dan in januari even in twee
orkesten moet oefenen.
Bij het VSB fonds hebben we een aanvraag gedaan om een nieuwe bas-accordeon
aan te schaffen, meer toetsen zodat je wat makkelijker kan spelen en een nog
mooier geluid zodat we weer jaren vooruit kunnen. Toekenning zou voor Accordando
een leuk kerstcadeau zijn en een mooie bijdrage voor het combi-orkest en af en toe
voor het A-orkest.
Onze play-in was ook weer heel erg geslaagd en Klaas heeft er weer een leuk stukje
over geschreven. Het wordt ook in de volgende Klank (accordeon tijdschrift)
geplaatst en wie weet levert dat ons voor volgend jaar nog wat nieuwe deelnemers
op.
Namens het bestuur wensen ik jullie allemaal een feestelijke maand en een gezond
en gelukkig 2018.
Peter

AGENDA
14 december 2017

-

16 december 2017

-

24 december 2017

-

28 december 2017
4 januari 2018
16 februari 2018

11 maart 2018
15 maart 2018
15 april 2018

-

Kerstoptreden voor de Ouderensoos uit Wijdewormer
Aanwezig 18.15 uur
Optreden 18.30 – 19.00 uur
Kerstoptreden Grote Kerk in Edam
Aanwezig 10.00 uur
Optreden van 10.30 uur tot 11.30 uur
Kerstoptreden in “Heel Europa” Purmerend
Aanwezig 13.30 uur
Aanvang 14.00 – 14.45 uur 1e helft
14.45 – 15.15 uur pauze
15.15 – 16.00 uur 2e helft
Geen repetitie-avond ivm kerstvakantie
Eerste repetitie-avond in januari
Optreden Breidablick Middenbeemster voor het
Combi-orkest met ondersteuning van A-leden van
19.00 – 20.00 uur
Voorjaarsconcert op zondagmiddag
Algemene leden vergadering
Accordeonmiddag met Concertina’s en Musica

------------------------------------------------------------------------------------------------LEDEN NIEUWS
VERJAARDAGEN
December
28

Gré Kaay

Januari
30

Grada Gimpel

Maart
10
20
21
21
27

Marianne Hiddes
Joke Kroon
Marja Vrieling
Erica van der Meulen
Bart Warnaar

Wij heten welkom ons nieuwe lid Maureen Duijn.
Zij komt voorlopig alleen het Combi-orkest
versterken en in de loop van volgend jaar ook het
A-orkest. Veel plezier bij “Accordando”.

---------------------------------------------------------SPECULAASACTIE
Deze is weer goed verlopen zoals voorgaande
jaren. Het enige verschil is de opbrengst:
ca. € 287,00. Dit is minder dan vorig jaar maar
elke euro is meegenomen. Een woord van dank
voor een ieder die zich hiervoor heeft ingezet.
We gaan er vanuit dat dit volgend jaar kan worden
voortgezet.
Nel.

------------------------------------------------------------------------------------------------Verhuis berichten
Ons ere lid Gré Brouwer is
verhuisd naar Oosthuizen.
Haar adres: De Notaris
Raadhuisstraat 8b
1474 HE Oosthuizen
en
Ons ere lid Nel Komen is ook
verhuisd. Haar adres:
Westervenne 20
1444WG Purmerend

Zondag 8 oktober Ensemble dag 2017 Jisperkerk Jisp
Heel vroeg opstaan en nog wel op zondag, ben ik samen met Marja op pad gegaan
naar Jisp.
Het is een ontzettend mooi plaatsje in de Wormer. Daar aangekomen richting kerkje
met een akoestiek waar je alle fouten kunt horen, dus heel voorzichtig spelen.
Persoonlijk vond ik de 2 zussen (13 en 15 jaar oud) geweldig, wat een muzikaal
setje.
Ook alle lof voor de anderen.
Ik denk; het was een geslaagde dag.
Ans

Zondag 12 november PLAY IN te Hobrede
Het was om 9.30 al gezellig druk in het dorpshuis te Hobrede bij onze jaarlijkse play
in. Of het nu komt door de heerlijke zelfgebakken appeltaart van Gerda en Peter of
door de gezelligheid weet ik niet, maar er zijn weer heel veel trouwe deelnemers
aanwezig. En allemaal hadden ze er zin in. Lekker spelen in een groot orkest. Na
de koffie en het bijkletsen met oude bekenden begonnen we vol goede moed aan het
eerste stuk Exodus onder leiding van onze dirigente Elly Meekel. En gelijk maakte zij
het thema van de dag bekend: TELLEN. En dat hebben we geweten.

Diverse stukken met de nadruk op goed tellen. Na dit stuk vervolgden we met
Imperial, een tango van Astor Piazzolla.
Na een korte koffiepauze vervolgden we met Haffner Serenade van W.A. Mozart.
Iedereen herkende in de begin maten een overbekend Sinterklaasliedje. We blijven
ijverig doortellen totdat de lunchpauze aanbreekt. Gelukkig was er weer een heerlijke
lunch geregeld want al dat oefenen maakt hongerig. De soep en broodjes smaakten
iedereen uitstekend.
Voor we het weten zitten we weer achter het accordeon. De tijd dringt en we hebben
nog veel te oefenen. Langzamerhand druppelen dan de bezoekers binnen voor het
eindconcertje wat voor ons het teken is dat de repetities gaan eindigen. Gelukkig zijn
er redelijk wat toehoorders en die worden getrakteerd op een leuk en afwisselend
mini-concert waarbij zelfs de dirigeerstok van Elly in de rondte vliegt. Maar in de
herkansing na alle nummers bleef de stok in de hand en het orkest in het gareel. Het
publiek genoot en wij ook. Na afloop waren er dan ook weer veel positieve geluiden
te horen en klonk ook meermalen: Tot volgend jaar !!
Gespeelde nummers: deze zijn te beluisteren op de Accordando website.
Old Friend – J.Thielemans
Imperial – A. Piazzolla
Brazlilian Bay Dance – Harm Evers
Exodus
Haffner Serenade – W.A. Mozarg
Rave on, Folks – H.G. Kolz

