NIEUWSBRIEF
Juni 2017
__________________________________________________________________________
Hallo allemaal,
De laatste nieuwsbrief voor de zomervakantie. Terwijl ik dit schrijf is het buiten 25
graden dus het zonnige gevoel is al volop aanwezig. Het zonnige gevoel blijft doordat
we de laatste weken een aantal belangstellenden mochten begroeten die interesse
hebben om bij ons te komen spelen.
En natuurlijk zijn we helemaal blij met Maikel als drummer bij het A-orkest. We
hebben op Facebook een oproep gedaan voor een bas-accordeonist(e) die onze
baspartij kan komen versterken. Tot nu toe 1 reactie maar zij woonde in Oss en dat is
helaas net iets te ver. (vond ze zelf ook).
Ook hebben zich 5 leden gemeld met een donateur en we vonden het beter in deze
tijd passen om het in het vervolg “Vrienden van Accordando” te noemen. De
eerstvolgende donateurskaart wordt dan “Vrienden van Accordando” kaart.
Dan ons concert op 11 juni in zorgcentrum Torenerf te Wormer. Nog een paar
repetities om het helemaal goed te doen en denk ik dat we een leuk repertoire
hebben voor een gezellige middag.
Af en toe worden we wel eens gevraagd om met een klein groepje wat populaire
nummers te spelen. Lijkt dat je leuk, laat het weten dan gaan we kijken hoe we dit
kunnen organiseren.
We kijken al een klein beetje vooruit naar ons voorjaarsconcert en de accordeonmiddag in 2018. Als er wat definitiefs is laten we jullie dat t.z.t. weten.
Namens het bestuur wensen we iedereen een fijne en zonnige vakantie en geef nog
even op de absentielijst aan of je eventueel 13 juli ook nog kan spelen.
Peter

AGENDA
11 Juni 2017

-

Zorgcentrum Torenerf te Wormer in het Erf Café.
Op zondag - Aanwezig 14.00 uur.
Optreden van 14:30 tot 16:30 uur

6 juli (of 13 juli hangt af van de aanwezigen) - Laatste repetitie voor de
zomervakantie.
7 september 2017

-

Eerste repetitie na de zomervakantie.

17 september 2017

-

Leden uitje georganiseerd door Ans Keijzer en
Marja Vrieling.

8 oktober 2017

-

Ensemble dag Jisperkerk A-Orkest.

12 November 2017

-

Play In.

24 December 2017

-

Om 14.00 uur kerstoptreden In “Heel Europa”.

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

Verjaardagen

Leden nieuws

Juni

Wij heten welkom ons nieuwe lid Maikel Prins.
Hij komt het A-Orkest versterken als drummer
en bij nood het Combi orkest ondersteunen
(met drummen).
Veel plezier bij “Accordando”
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Nel Komen
Tiny Rol
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Patrice Langedijk
Ans Keizer
Theo van Duijkeren
Klaas Hollebeek
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Aaf Reidinga
Maikel Prins
Ingrid Pennarts
Nel Wiltenburg
Kitty Israel

Vrolijkheid bij voorjaarsconcert
Wijdewormer – 20 maart 2017: geschreven door Lis
Gisteravond zijn er in de Wijdewormer in de buurt van het dorpshuis vreemde
taferelen gesignaleerd. Er zijn berichten bij de redactie binnengekomen van mensen
die zingend en dansend over straat gingen. Ooggetuigen spraken over extreme
vrolijkheid. Waar kwamen deze mensen vandaan? Wat hadden zij gedaan dat ze zo
uitzonderlijk vrolijk waren? We zijn op onderzoek uitgegaan. Na grondig onderzoek
zijn we erachter gekomen dat het die dag, 19 maart, allemaal begint rond een uur of
een ’s middags. In zwart-wit geklede figuren met grote koffers gaan het dorpshuis in
het dorpje Neck in de Wijdewormer binnen. Binnen in het dorpshuis is al enige vorm
van vrolijkheid te bespeuren. Enkele zwart-wit geklede mensen halen prachtige
instrumenten uit hun koffers waar even later al een mooie, meeslepende melodie uit
klinkt. Een guitig vrouwtje met een zwart petje op zingt deze melodie mee.
Nog geen drie kwartier later stroomt het dorpshuis vol met allerlei soorten mensen.
Er moeten stoelen bij worden gezet om iedereen te kunnen laten zitten. Door deze
grote opkomst neemt de vrolijkheid toe.
Om twee uur nemen de muzikanten hun plaats in. Vanaf dan vullen zij de zaal met
adembenemende muziek. Het publiek luistert naar swingende dixieland, ZuidAmerikaanse dansen, meeslepende country, bekende Nederlandse melodieën en
nog veel meer. Een elegante dame in een vrolijk gekleurd mantelpakje vertelt tussen
de nummers door over de achtergronden van de muziek. Het publiek geniet en het
wordt langzamerhand duidelijk dat er niemand, die middag in het dorpshuis in Neck,
ontkomt aan enige vorm van vrolijkheid.
Het guitige vrouwtje met het zwarte petje speelt en zingt ook nog een paar liederen.
Het is verbazend dat haar liederen met zeer zware onderwerpen zoals een gestolen
fiets of het overmatig gebruik van alcohol de mensen toch aan het lachen maken.
Uit betrouwbare bron hebben wij vernomen dat er die middag ook een pauze is,
waarin de mensen niet alleen een lekker drankje nuttigen maar ook mee spelen met
een tombola. De lootjes worden verkocht als warme broodjes en veel mensen
winnen een geweldige prijs. Wij achten het zeer waarschijnlijk dat de winnaars van
deze prijzen nog vrolijker zijn als het tweede deel van het concert begint.
Bij het tweede deel van het concert zitten de muzikanten in een andere samenstelling
vooraan in de zaal. Ook in deze samenstelling weten de muzikanten hun publiek te
betoveren met hun muziek. Ze laten opzwepende marsmuziek horen, vurige tango’s
nostalgische musicalliedjes, vrolijke jazz en nog veel meer. Als het publiek al bijna
niet meer te houden is, spelen zij als klap op de vuurpijl een Zuid-Amerikaans
feestnummer. Het publiek kan nu niet meer blijven zitten. De mensen dansen voor
hun stoelen en klappen mee. Het had niet veel gescheeld of de mensen waren op
hun stoelen gaan staan.
Wij begrijpen nu waar de ongekende vrolijkheid, zondag 19 maart jongstleden,
vandaan kwam en wij raden u aan om als Accordeon vereniging Accordando uit de
Wijdewormer weer een concert geeft daar zeker bij aanwezig te zijn. Het is wel
verstandig om u dan voor te bereiden op extreme vrolijkheid waar u niet snel vanaf
komt.

