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Hallo allemaal, 
 
De herfst is in aantocht met storm en regen en dus meer tijd om thuis de stukken 
eens lekker te oefenen? Ons eerste concert is op 8 oktober in de Jisperkerk tijdens 
de ensembledag. Vorig jaar was het een geslaagd concert en ook dit jaar kunnen wij 
ons weer eens als Accordando presenteren.Het is voor een groot orkest als het onze 
wel een beetje passen en meten maar dat maakt het er niet minder leuk om. 
Het aantal deelnemers van de Play-in begint al aardig op te lopen dus als je dit jaar 
zin hebt om mee te doen, geef je snel op, want de appeltaart is beperkt!!   
Op 15 april volgend jaar, nog wel een eindje weg, hebben  twee 
accordeonverenigingen  toegezegd om te komen spelen t.w. Musica o.l.v. Anita 
Pronk (jullie wel bekend van het invallen voor Marja) en de Concertina’s o.l.v. Elly 
Meekel. Het belooft dus weer een leuke middag te worden. 
Met een klein groepje hebben we twee dagen zeemansliedjes gespeeld tijdens het 
museumweekend op de Beemsterburgwal in Purmerend bij de vereniging van oude 
zeilschepen Purmerend. Het weer viel gelukkig mee maar alleen jammer dat er 
weinig publiek was.  
En ons Accordando uitje in Almere was weer een succes dank zij Marja en Ans en 
natuurlijk ook een beetje door het mooie weer. Een vaartochtje door het mooie 
Almere met een stadwandeling en een heerlijke BBQ na afloop. Dames, bedankt 
voor de organisatie. 
Via Sponsorkliks hebben we dit jaar al een aardig bedragje binnen gekregen maar 
het kan natuurlijk altijd beter! Zeker met de komende feestdagen extra attentie om je 
internetaankopen via sponsorkliks te doen. Kijk eens op hun site, er doen meer 
webshops mee dan je denkt! 
Veel leesplezier met het verslag van het uitje en het optreden van het groepje 
accordeonisten. 
 
Peter 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 NIEUWSBRIEF 
                                                                                            

                                           September 2017 



AGENDA 
8 oktober 2017      -  Ensemble dag Jisperkerk A-Orkest. 

12 november 2017       -  Play In. 

21 december 2017      -  Kerstoptreden voor de soos uit Wijdewormer  

     (onder voorbehoud) 

24 december 2017      -  Kerstoptreden om 14.00 uur in “Heel Europa”. 

11 maart 2018      -  Voorjaarsconcert op zondagmiddag 

15 maart 2018      -  Algemene leden vergadering 

15 april 2018       -  Accordeonmiddag met Concertina’s en Musica 

December 2018      -  Deelname Midwinterfeest in De Rijp 

 

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

Verjaardagen             

 
Oktober 
1 Lotti de Boer 
16 Jan Buis 
 

November 
1 Marja Hoekstra 
17 Lis Bos 
19 Peter Lensselink 
22 Corrie Staal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪♪ 
 
 
Beste muziekvrienden, 
Graag maken wij jullie er op attent dat je je nu weer kunt inschrijven voor het 
muziekweekend van 3, 4, en 5 november in de Lage Vuursche. Achter de schermen 
wordt hard gewerkt om er een muzikaal maar ook leerzaam weekend van te maken 
met enkele boeiende workshops! 
Omdat we het hele huis hebben kunnen huren is er ook meer ruimte om evt 
familieleden en kinderen mee te nemen tegen een gereduceerd tarief. 
 
Tot november! 
Vriendelijke groet, 
Tjimkje Christiaanse en Ellen Vermeulen 

   

 

SPECULAASACTIE 
 

Binnenkort is de speculaas er weer. 
De meeste leden hebben inmiddels besteld. 
De verkoopprijs is nog steeds € 2,00 per pakje à 3 
stukken speculaas en € 28,00 voor een hele doos. 
In een doos zitten 14 pakjes. 
Voor de nieuwkomers: 

De speculaas wordt verkocht om de kas te 
spekken en proberen wij, mede door de opbrengst 
hiervan, de contributie zo laag mogelijk te houden. 
Tevens kan het maanden bewaard worden en is 
het ook nog lekker. 
In oktober wordt het in de repetitieruimte gezet, 
v.z.v. een etiket met naam en bedrag en kan 
iedereen het door hem en/of haar bestelde 
meenemen. 
Afrekenen kan met de penningmeester of 
overgemaakt worden op de rekening van 
Accordando, nr. NL96 ABNA 0980 3221 54. 
Allemaal succes met de verkoop. 
Nel. 
 

 



Open monumentendag 9 en 10 September 2017 
 

In Juni kregen wij een verzoek om op 9 en 10 september van 13.00 tot 16.30 uur 
mee te doen met de open monumentendag van de VHSP. (Vereniging Historische 
Schepen Purmerdijk) 

 

 

Zij vroegen of er een groepje van “Accordando” Zeemans liedjes wilden spelen aan 
de Beemster burgwal in Purmerend.  
Na een oproep aan de leden hadden er 8 leden zich aan gemeld. 
Peter had een aantal zeemansliedjes geselecteerd en rond gestuurd zodat wij in de 
vakantie konden studeren. In de vakantie zijn wij 3 keer bij elkaar gekomen ote 
oefenen. 
Helaas hadden er toch wat mensen afgemeld, maar toch hadden wij 2 keer 2 
groepjes van 4 personen. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
Wij werden zelfs vermeld; als deelnemer met  “Accordando” in de KOErant van dagje 
Purmerend. De vereniging van de schepen had een tent neergezet waar we droog 
konden spelen en bij erg slecht weer konden we altijd even bij Nico schuilen. 
Zaterdag 9 september was een winderige dag. De boten voerde tot het viaduct en 
terug en de deelnemers konden naar ons luisteren. Of het door het weer kwam of dat 
wij in een uit hoek zaten, hadden wij weinig toeschouwers. Zondag 10 September 
was idem zo met wind en weinig toeschouwers. De organisatie was erg enthousiast. 
Wij kregen voldoende thee en koffie en konden tijdens een heel klein buitje boven 
aan de kanaalkade aan de koffie en koek. Nico werkt in Zaandam en hij zou 
proberen een optreden in een verzorgingshuis te regelen. 
Wie weet kunnen wij nog een keer met een klein groepje ergens optreden. 
 
Gerda 

***************************** 
 
Zondag 17 september het uitje van “Accordando” 
  

We werden om 13.30 uur verwacht bij Restaurant de Kaptein in Almere. 
Daar stond ons een vaartocht over de Noorderplassen te wachten in een grote sloep. 
Na dagen van regen scheen voor ons het zonnetje. 
We vertrokken iets later want we misten nog 
iemand. Die iemand moest eigenlijk voor 
een verrassing zorgen.  Maar het was er niet 
minder gezellig om. Het varen over de 
plassen was heel mooi. We zijn zelfs nog 
even in de haven bij Ans haar huis langs 
gegaan. Bij een stukje natuureiland zagen 
we de Heckrunders lopen één stond heerlijk 
tot zijn buik in het water heel ontspannen. (Ik 
zou er zo bij willen gaan staan in het water) 



Aan boord waren ook nog heerlijke hapjes en drankjes. We kwamen niets te kort. 
Varend door het Beatrixpark en sluis naar het Weerwater. Waarom heet dat zo!! 
Almere is droog gelegd om huizen te bouwen maar er moesten toch ook meertjes en 
bomen komen.  
En toen werd er weer gegraven en meertjes gemaakt en die heten daarom 
Weerwater. 
Aangekomen bij de schouwburg + half vier gingen we aan wal voor een rondleiding 
door Almere.Het stadscentrum is eigenlijk op een hoge golf gebouwd met daar onder 
een grote parkeergarage voor wel 2.500 auto‘s .In het centrum is het auto vrij zelfs 
de bevoorrading van de winkels gebeurd ondergronds. En de architectuur is ook heel 
bijzonder. Zelfs op de daken van de winkels zijn huizen gebouwd. Met straatjes en 
tuintjes en een groot terras boven de winkels met uitzicht over Almere. 

          

 
Na de lange wandeling en de goede uitleg van onze gids, weer in de boot en snel 
weer terug. Het was allemaal wel een beetje later geworden. Op naar de BBC bij 
restaurant De Kaptein. Daar hebben wij heerlijk gegeten en met maar een paar 
druppeltjes regen hebben we geboft met het weer en genoten. 
 

Bedankt Ans en Marja. Wat een mooie dag. 
 
Gre Kaaij 

 

 

 

 

 

 

 

 


