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 V                                            Van de voorzitter 
 
                  nieuw seizoen  

                                                                             
 
 
 

Het laatste verenigingsblad is uitgekomen in april. Er was nadien gewoon te weinig 
nieuws om een verenigingsblad in juli mee te kunnen vullen. Wij hopen dan ook van 
harte dat jullie allemaal de pen een keer willen oppakken en een leuk stukje schrijven 
voor jullie eigen verenigingsblad.  
Inmiddels zijn wij na een wel verdiende vakantie al weer een paar maanden bezig 
met het repeteren. De eerste resultaten klinken niet onaardig. Maar er moet natuurlijk 
nog flink gestudeerd worden. Af en toe een beetje huiswerk en dan komt het vast 
weer helemaal goed. Wij hebben ook nog wel even de tijd. Het is in ieder geval wel 
heel leuk om de vorderingen te volgen. Zet hem op!                

 
Herfst  

                                  

Op dit moment is het herfst, maar niet alleen in de natuur,  
maar ook in het orkest, want het lijkt wel of de een na de  
ander uitvalt, net als de blaadjes van de bomen. 
Zou dat aan de leeftijd liggen of hebben wij gewoon pech? 
Misschien wat vitamine C………….                                                           
           
Ziekenboeg 

 
 

Er zijn de laatste tijd nog al wat leden in de ziekenboeg. Om er zo maar eens een 

paar te noemen, An, Corry, Fred en Bea. Misschien ben ik nog wel iemand vergeten. 

Wij wensen voor Bea en haar familie heel veel sterkte in de komende periode.        

Wij hopen dat jullie voor zover mogelijk weer helemaal herstellen en weer lekker mee 

kunnen spelen in het orkest.                                                                                           

Nogmaals van harte beterschap! 

Aanmoedigingsprijs 
Rotary Amateurkunstprijs 2012 

 
 

Het heeft heel wat voeten in de aarde gehad, diverse telefoon-

tjes, mailtjes en beloften, maar uit eindelijk is het gelukt! Onze penningmeester had 

de hoop al opgegeven en was bang dat het een sigaar uit eigen doos zou worden en 

dat terwijl ze niet eens rookt! Voor mij was het een principekwestie. Wij hebben de 

aanmoedigingsprijs van de Rotary Amateurkunstprijs 2012 gewonnen en dan zullen 

wij hem ook ontvangen. Weten jullie het nog? Wij hadden uit 4 alternatieven gekozen 

voor de aanschaf van nieuwe muziek. Het bedrag van bijna € 280,00 is eindelijk op 

rekening van de vereniging uitbetaald.                                                                                                                                                                                                                          
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Jubileumconcert Crescendo Marknesse 
 
                        Op uitnodiging van het bestuur van accordeonvereniging Crescendo          
               Marknesse speelt het Timeless Music Orkest onder leiding van Caroli  
               en Bakker, op 29 maart 2014 mee bij de uitvoering van hun jubileum 
               concert 2014. Het jubileumconcert wordt gehouden in restaurant het 
Hart van Marknesse, Breestraat 1, 8316 AN Marknesse. 

 
Popzaal Backstage 
 
Backstage Almere biedt als nieuwe popzaal, naast het verzorgen van een aantal eigen 
feesten en producties, de gelegenheid optredens van orkesten, popbands en andere 
culturele activiteiten te laten plaatsvinden. De grote zaal met podium, gelegen op de 
1e verdieping, heeft een capaciteit van 600 personen en de kleine zaal annex café op 
de 2e verdieping is geschikt voor feesten tot 200 personen. Backstage Almere facili-
teert daarbij op het vlak van licht en geluid, catering, podium en decor, beveiliging en 
gastheerschap.  
Wij kregen via Noël Slinger een tip om daar eens te informeren of de huur van een 
zaal voor ons jaarconcert aantrekkelijk zou kunnen zijn. Met zijn drietjes, Ineke, Ria en 
ik hebben wij het openingspektakel bijgewoond en hebben wij korte rondleiding gekre-
gen. Daarna kwam de prijs ter sprake…..€ 6500,00 per avond, maar er viel wel over te 
praten als wij bepaalde zaken zelf zouden regelen. Die 600 plaatsen waren wel 
STAAN plaatsen en dat was voor de kleine zaal niet anders. Wij zijn sprakeloos weer 
naar huis gegaan. Oh ja, wij kregen bij de balie voor het bijwonen van de receptie 1 
consumptiebon en een plakje cake! Toch hebben wij achteraf wel even smakelijk gela-
chen. Een goede reden om weer naar de Goede Rede te gaan! 

      

Drummer en drumstel 

Tijdens de algemene ledenvergadering 2013 is besloten een nieuw drumstel aan te 

schaffen. De offerte hebben wij al ontvangen. Alleen……….wij hebben geen drummer 

meer. Daarom hebben wij besloten de aanschaf nog even uit te stellen.                    

Een dringende oproep: doe je best en probeer een nieuwe drummer voor onze vereni-

ging te vinden. Je kunt hem of haar in ieder geval een spik splinter nieuw drumstel 

beloven. Nou als dat geen leuke uitdaging is! Hij of zij moet wel een contract tekenen 

tot de dood er op volgt. Passie, goed muziek kunnen lezen en echte clubliefde zijn zo 

maar een paar trefwoorden die op hem of haar van toepassing zijn. Succes met jullie 

speurtocht!   
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50 jaar Accordeonvereniging OSIVEO Dronten 

 

Nog één jaar en dan is het zover. Dan bestaat accordeonvereniging OSIVEO 50 Jaar. 

Een vereniging om trots op te zijn. Tijd voor het gouden jubileum. Tijd voor GOUD. Om 

dit niet zomaar voorbij te laten gaan organiseren wij op zaterdag 23 Augustus 2014 

het Festival GOUD. Hierbij staat alles in het teken van de accordeon. Zo komen er 

accordeonworkshops, accordeon clinics, het NJAO (Nederlands Jeugd Accordeon Or-

kest) en accordeonmarkt en nog veel meer accordeon plezier. Om dit Festival te laten 

slagen vragen wij jullie om jullie medewerking om gezamenlijk een onvergetelijke Ac-

cordeon Festival in Flevoland te kunnen neerzetten. Wij zijn opzoek naar enthousiaste 

Accordeonisten en accordeonverenigingen die gezamenlijk mee willen spelen met het 

NJAO en met onze eigen accordeonvereniging OSIVEO. Vanzelfsprekend staan wij 

voor elke suggestie en verdere ideeën open. Wilt u mee helpen organiseren? We ko-

men altijd handen te kort! Wij zien jullie reactie graag te gemoed. Voor meer informatie 

kunt u ons bereiken onder:  50jaarosiveo@gmail.com of Annelies Florissen 0321 - 

849199  Je kunt je ook aanmelden op onze faceboek pagina “GOUD”Hou onze websi-

te www.osiveodronten.nl in de gaten. Dan blijft je automatisch op de hoogte.  

Festival Het Accordeon vernieuwt 

 

Festival Het Accordeon 2014 staat in het teken van vernieuwing in de breedste zin van 
het woord. De eerste vernieuwing is al te zien in de data. Deze editie kun je niet alleen 
het eerste weekend van februari, maar ook elk weekend van de maand januari genie-
ten van het accordeon en zijn familieleden in Deventer en omgeving. Het festival be-
reikt zijn hoogtepunt in het eerste weekend van februari. De vrijdag staat in het teken 
van de ontwikkeling van nieuwe muziek voor ons instrument en het aanmoedigen van 
(jong) talent. Tijdens het avondconcert spelen accordeonisten van de toekomst nieuwe 
composities. De zaterdagavond krijgt een nieuwe opzet: er wordt samengewerkt met 
amateurmusici uit Deventer en omgeving naast een ander zeer gevarieerd program-
ma. Natuurlijk zijn er overdag de muziekmarkt en allerhande workshops en master-
classes in en om de Deventer Schouwburg en Kunstencentrum De Leeuwenkuil. Meer 
informatie op de website:  www.festivalhetaccordeon.nl  
 

Open huis Music Unlimited 
 

Op vrijdag 18, zaterdag 19 en maandag 21 oktober a.s. van 10.00 tot 17.00 uur zet 
Music Unlimited de deuren wijd open voor de najaarseditie 2013 van de Open Da-
gen. Iedereen die op de hoogte wil zijn en blijven van de nieuwste uitgaven op het ge-
bied van accordeon, accordeonorkest en (Steirische) harmonica is van harte welkom. 
Neem de tijd om rustig te snuffelen in de duizenden overzichtelijk gerangschikte accor-
deon- en harmonica-uitgaven uit de hele wereld. En als het aanbod toch even te veel 
wordt, dan kunt u uitrusten in de koffiekamer. Adres:  Burg. van Royensingel 4 - 8011 
CS ZWOLLE Tel.: 038 - 4213742   op 5 min. loopafstand van het station, parkeerruim-
te aanwezig) 
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Dirigentenpraat 1 
 
Op het moment dat ik het verzoek van Corry kreeg om een stukje voor het clubblad te 
schrijven zat ik op de Canarische Eilanden, even lekker weg van alle verplichtingen en 
goed uitrusten. Nou dat laatste ben ik zeker en kan er weer lekker tegen aan.  
Met het Show en Music Orkest zitten we goed op schema. Het moeilijke nummer Toto 
on Stage begint nu goede vormen aan te nemen. De basis zit er in en dat is het be-
langrijkste. Nu is het werken aan de optimalisatie. Maar wat heeft dit nummer een hoog 
technisch niveau zeg met veel ritmische tegenstellingen, een kwaliteitsnummer op 
zich. Maar ook het nummer Bohemian Rhapsody heeft deze kwaliteit in zich. Super 
mooi gearrangeerd en zowel voor het orkest als voor het publiek fijn om te spelen en te 
luisteren. 
Jammer dat we de laatste tijd nogal wat zieken onder ons hebben, dat is in eerste in-
stantie heel vervelend voor degene zelf, maar in het orkest moet ik soms ook wat gaan 
schuiven. Zo kan dit in elke accordeonpartij goed opgevangen worden, maar dat is niet 
bij het slagwerk, percussie en de bas. Dat betekent dat we dit tijdelijk moeten oplos-
sen. Zo is Carolien de laatste tijd aan het bassen omdat Fred pas is geopereerd en 
Boudewijn soms achter het slagwerk zit. Soms komt Els met mij mee en kan zij inval-
len met slagwerk, bas of accordeon. Maar het meest belangrijke is dat we geen struc-
turele slagwerker hebben. Hieronder een oproep voor een slagwerker. Dus weet je 
iemand die slagwerker is, laat hem of haar contact met het bestuur of met mij opne-
men.  

         Henk Bosklopper 
 

Top 5 van het Show en Music Orkest 

 
 

1 Der Pate (The Gotfather) 
2 Alcazar 
3 A Klezmer 
4 Free World Fantasy, Russische Fantasie, What a Feeling 
5 Bohemian Rhapsodie, Copacabana 
 

Top 5 van het Timeless Music Orkest 

 
 

1 Regina Coeli 
2 Amelie, Con Amore, Samorim 
3 Dacota, I Got Rythm 
4 Drei Romantische Traditionals, La Morena, Zip a dee doo dah 
5 Ballad and Dance, Beatles Medley, La Bonita 
 
 
 
 

Voor degene die de mail gemist heeft! Een leuk filmpje op You Tube. Een aanrader. 
 

http://www.youtube.com/watch?v=tgbNymZ7vqY 
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Dirigentenpraat 2                         

 

Sinds het uitkomen van het laatste verenigingsblad is er het een en ander gebeurd, 
zowel positief maar helaas ook minder positief.  
Sinds de jaarvergadering van mei moeten we het zonder drummer stellen en ook Carla 
heeft haar lidmaatschap opgezegd. Daartegenover staat dat zich ook weer een nieuw 
lid heeft aangemeld: Alexander, van harte welkom en hopelijk voel je je snel thuis in 
ons orkest!  
Tini heeft besloten zich weer aan te melden bij Vivace; ze speelt nu zowel in het SMO 
alsook in de 4e partij van het TMO. Welkom terug!  
Verder hebben we te maken met een aantal zieken. Ik wens iedereen die het betreft 
heel veel beterschap toe!  
 
De zomervakantie ligt alweer een flink aantal weken achter ons; we zijn volop bezig 
met het instuderen van het repertoire voor het concert op 22 maart 2014.  
Als extra nummer zijn we de Second Waltz aan het instuderen, niet voor ons eigen 
concert, maar voor een bijzondere gelegenheid; mijn ‘oude’ accordeonvereniging Cres-
cendo uit Marknesse viert op 29 maart 2014 haar 60-jarig bestaan en het bestuur heeft 
het TMO uitgenodigd om een optreden te verzorgen én om met hen het gezamenlijke 
afsluitnummer, Second Waltz, te spelen. Ik voel me erg vereerd dat Crescendo ons 
heeft uitgenodigd! 
 
Eén van de nummers die we aan het instuderen zijn, is Amélie (van de film ‘Le Fabu-
leux Destin d'Amélie Poulain’). Bij de Haske is het alleen maar mogelijk 3 delen te ver-
krijgen, terwijl geheel Amélie bestaat uit 9 delen. Inmiddels ben ik in het gelukkige bezit 
gekomen van alle delen, met dank aan Marc Belder. Ik ben er nog niet uit, of ik voor 
het komende concert delen ga toevoegen of wisselen, of dat ik de andere delen be-
waar voor een andere gelegenheid, een Amélie play-in of iets dergelijks. Mijn goede 
vriend Michel Brouwer heeft een aantal jaren geleden ook een Amélie play-in gehou-
den in Noord-Brabant. Voor deze gelegenheid heeft hij een tekst geschreven die de 
film en de sfeer heel goed beschrijft; deze tekst is tussen de verschillende delen voor-
gelezen. Hierbij een stukje uit de introductie: 

 
Amélie is zes jaar als haar vader als oud-legerarts bij haar een hartafwijking meent 

vast te stellen. Reden om haar beschermd thuis op te voeden. Ze gaat niet naar 
school en heeft geen vriendinnetjes. Zonder contact met de buitenwereld kan Amélie 

enkel nog vluchten in haar fantasiewereld. 
Op jonge leeftijd verlaat ze het ouderlijk huis waar ze haar gepensioneerde vader 

alleen achterlaat. Ze werkt als serveerster in café Les deux Moulins in Montmartre. 
Amélie heeft nog geen liefde gevonden, maar kan wel erg genieten van heel kleine 

pleziertjes zoals platte steentjes laten stuiteren over het water.         

 

Op de avond van 30 augustus 1997 vindt ze bij toeval een oud blikje met kinder-
speeltjes, dat 40 jaren geleden op die plek moet zijn verstopt. Dié nacht om 4:00 uur 
’s ochtends krijgt Amélie plots een lumineus idee: ze zal de eigenaar van het doosje 

opsporen en hem z’n doosje teruggeven. 
 
 
 
 

Ik raad iedereen aan om de film te gaan kijken!                         Carolien Bakker 
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 Hallo, 
 
onderstaand stuk is geplaatst op het internet van de zorggroep: 
M.v.d.B. 
 
Donderdagavond 23 mei was het feest voor de bewoners van Flevoburen.  
Accordeonvereniging “VIVACE” verzorgde namelijk een spetterend optreden in het 
mooie auditorium van het Flevoziekenhuis. Het werd een bijzondere avond.  
En vooral enorm gezellig! 

 

Tijd voor Abba. 

 

De spelers van accordeonvereniging “VIVACE”  hadden een afwisselend programma. 
Zo werden er stukken gespeeld van Beethoven, Queen en Russische fantasie.  
Ook muziek van Abba mocht niet ontbreken op deze avond. De Abba liedjes zorgden 
voor veel herkenning bij de cliënten. Hier en daar werd zachtjes meegezongen.  
De keuken zorgde voor lekkere hapjes en drankjes, de sfeer was prima en de vrijwil-
ligers die kwamen helpen maakten de avond helemaal tot een feestje! 
Onze cliënten waren weer erg enthousiast er was zelfs één die vroeg of jullie morgen 
weer kwamen! 
Mijn complimenten! 

    Activiteitenbegeleider Flevoburen: Marian van der Brug 
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Ik hoop dat het aankomende accordeonjaar voor ons een succesjaar mag worden.  
Niet alleen op muziekgebied, ook onze sociale band met elkaar niet te vergeten.  
Op het moment zijn er veel zieken, allemaal beterschap gewenst en kom gauw weer 
terug. Vooral voor Bea hopen wij allemaal dat zij een positieve uitslag mag krijgen.  
Lieve Bea, houdt moed.  
---------  
Op het moment speel ik met twee liedjes mee in het SMO, tw: What a Feeling en the 
Godfather, dit gaat mij nog net even te snel. Thuis gaat het goed, maar in het orkest 
wat minder.  
Elke week gaat het beter, ik ben mij ervan bewust dat Henk Bosklopper ALLES 
HOORT.  
Dit vindt ik een beetje eng, want ik ben nog niet goed in tellen. Maar gelukkig telt Henk 
Bosklopper ook mee, dat scheelt.  
In het begin zat ik naast Ina, Ina speelt goed en als ik rechts naast haar zit, (zat) kon ik 
haar goed horen, echter ik hoor mijzelf dan niet spelen en dat vind ik niet fijn.  
Maar nu zit ik achter Ina en kan ik haar ook horen spelen, dat is beter, het geluid is 
ietsje minder hard.  
Voor het komende jaar ga ik mijn best doen om mijn steentje bij te dragen aan ons or-
kest en voor Carolien.  
Voor het komende concert in 2014 hoop ik dat er tussen ons en Carolien weer leuke 
ideeën naar voren komen.  

Groetjes en tot donderdag.                                                             Corrie Oomen  
 
 
 
 

 

 

 

 
      
               
 

Mokum in Almere koor 
 
Het bestuur is weer op zoek naar een samenwerkingspartner voor ons Jaarconcert 
2014. Ria zit sinds enige tijd op het Mokum in Almere Koor en stelde voor om eens te 
gaan praten met Peter Batenburg of zij het misschien leuk zouden vinden op te treden 
tijdens ons jaarconcert 2014. Zie website www.mokuminalmere.nl Zodra wij contact 
hebben gehad met Peter en zij met ons mee willen doen, horen jullie meer. Het lijkt mij 
een heel leuk idee. Het koor zing veel Amsterdams nummers en dat is altijd wel een 
succes. 
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 Bruidspaar  

                                                                       
In ons midden bevind zich een echtpaar die al 50 jaar lief en leed met elkaar delen, 
jullie raden het al, het zijn LOES EN SIMON.  
Deze foto's mogen dan ook niet ontbreken in ons verenigingsblad.  
Loes heeft ons al op lekkere hapjes getrakteerd, de hele avond konden wij daarvan 
smullen.  
---------  
Binnen deze familie heeft menig lid zijn steentje bijgedragen aan onderstaand orkest 
van Driemond heb ik begrepen.  
Zij brachten al trommelend een aubade van liedjes ten gehore voor Loes en Simon.  

           Corrie O. 

 

Allemaal bedankt 

 

Voor alle kaarten en beterschapwensen die ik van jullie heb gekregen. 
Het was iedere keer een verrassing om een kaart te krijgen en te zien van wie het was. 
Het gaat gelukkig beter met mij. Maar 
helemaal goed komt het niet meer. 
Lopen zal nog lang moeilijk gaan, maar 
ik kan dat nog, gelukkig. 
Ik hoop aan het eind van deze maand 
weer op onze oefenavond te komen. 
Of ik het de hele avond vol houdt om 
op een rechte stoel te zitten, moet ik 
nog afwachten. Dan ook met een ac-
cordeon op mijn schoot…!  
Maar waar een wil is, is een weg. 
En ik heb er reuze zin in. Want gemist 
heb ik het zeker. 
Tot ziens dus. 

         Groetjes van Corry B. 
 

Spreuken: Het onmogelijke doen wij direct. 
                 Wonderen duren iets langer 
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De Almeerse Accordeon Vereniging “VIVACE” is per direct op zoek naar 

een slagwerker. We hebben 2 orkesten waarin de slagwerker gaat spelen. 

Deze orkesten bestaan gemiddeld uit 20 accordeonisten, een bassist en 

een percussionist. Het geheel staat onder leiding van twee dirigenten met 

ruime ervaring. Wij repeteren wekelijks op de donderdagavond van 19.30 

tot 22.45 in Almere in het buurtcentrum Filmwijk aan het Walt Disney 

plantsoen. Het repertoire van beide orkesten, het Timeless Music Orkest 

en het Show en Music Orkest, varieert elk jaar. 

 

Jaarlijks wordt een ander repertoire uitgekozen waar in een diversiteit 

aanwezig is van muzieknummers, zodat iedereen aan zijn trekken komt.  

 

Een volledig slagwerk van het merk Pearl is aanwezig. Heb je interesse en 

wil je lid te worden van onze vereniging, laat het ons weten door een email 

te sturen naar de voorzitter e.deridder@chello.nl. Meer informatie kan je 

vinden op de website www.aav-vivace.nl. 

 

 

Slagwerker gezocht 
 

 
   

     Beste “VIVACE” - leden, 
 
Graag wil ik mij even voorstellen. 
 
 
Mijn naam is Alexander Muller en ik ben 34 jaar oud. 
Tijdens mijn geboorte heb ik een ernstige hersenbeschadiging 
opgelopen, waardoor ik meervoudige beperkingen heb. 
Daarom kan ik alleen met mijn rechterhand accordeon spelen. 
Naast mijn lichamelijke beperking heb ik door deze hersenbe-
schadiging ook een lichtverstandelijke beperking. 
Wanneer te snel tegen mij wordt gepraat, kan ik het soms niet 
meer volgen.  
Wanneer rustig met mij wordt gepraat, lukt het beter. 
In het verleden heb ik keyboardlessen gevolgd.  
Daar heb ik geleerd om muzieknoten te lezen. 

 

Ik was toe aan een nieuwe uitdaging, daarom wilde ik accordeon leren spelen. 
Sinds begin maart 2013 heb ik accordeonles bij Corry Bakker. 
De afgelopen weken heb ik als proef meegespeeld met het Timeless Music Orkest van 
de vereniging. 
Ik vond het leuk en gezellig om met het Timeless Music Orkest mee te spelen. 
Daarom ben ik vanaf 1 oktober 2013 lid geworden van de A.A.V. “VIVACE”. 
 

      Met vriendelijke groet, Alexander Muller 
 
Mopje 
 
Een accordeonist in de Zwitserse Alpen wil genieten van de beroemde echo in de ber-
gen. Hij heeft een rustig plekje uitgekozen tegenover een massieve rotswand van een 
hoge berg. Hij speelt op zijn accordeon een f. De echo geeft echter een fis terug. Dat 
maakt de accordeonist wat onzeker en hij speelt nogmaals een f. Er komt opnieuw een 
fis terug. Na een aantal keer is hij zo ontdaan, dat hij zijn accordeon erbij neergooit en 
boos naar huis wil gaan. Er komt een wandelaar aan, en vraagt aan de accordeonist 
waarom hij zo van slag is. De accordeonist legt uit wat er gebeurd is. ‘Maar meneer’, 
zegt de wandelaar,’kijk eens naar boven. Hebt u op de top dat kruis niet zien staan….?’ 
 

 
Dit is leuk: vul je adres in en druk op shake. 

 

http://www.draftfcb.com/holiday2011/ 
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Woordzoeker 

 
 

 
 
 

    - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ALPEN  GORGONZOLA  OPGRAVINGEN  STRANDEN 
AMFITHEATER LAMBRUSCO  PANTHEON   TIBER 
APENIJNEN  LEONARDO DA VINCI PARMEZAANSE KAAS TORTELINI 
AQUADUCT  LIRE    PIAZZA ARMERINA TURIJN 
ARCHITECTUUR MACARONI   PIZZA     TYRRHEENSE ZEE-
BASILIEK  MAFFIA   REMUS   VENUS 
CHIANTI  MICHELANGELO  RIMINI   VERONA 
CLAUDIA CARDINALE   MIDDELLANDSE ZEE   SALAMI  VESUVIUS 
ENNIO MORRICONE      MILAAN  SARDINIE   VIA APPIA 
FLORENCE  MOZAIK   SCHIEREILAND  VULKANEN 
GENUA  NAPELS   SPAGHETTI 
 
Na oplossing vormen de overblijvende letters vier Italiaanse gerechten. 
 
Oplossing op blz. 19 
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Groentestoofpotje ’stroganoff’ met rijst. Vegetarisch. 
125 gr. champignons  1 ui    1 bl. laurier   1/2 dl. zure room 

2 stengels selderie       1/2 teentje knoflook 1 takje tijm   klontje boter 

1 winterwortel     blikje tomaten stukjes 1/2 th.l. paprikapoeder 200 gr. langkor- 

1 rode paprika    20 gr. tomatenpuree een flinke scheut cognac relige rijst 

1/2 courgette      6 zure augurkjes  1/2 dl. witte wijn  1 ltr. Water 
 

 

 

Pel de ui en snipper hem in zeer fijne stukjes. De stukjes ui horen als het ware weg te smelten 
in de rijstbereiding.  

Verhit een scheutje olijfolie in een ovenvaste stoofpot en stoof de uisnippers glazig. Roer af en 
toe en laat tegelijk de tijm en de laurier meestoven.   

Giet de langkorrelige rijst in de pan en roer. Laat de korrels heel even meestoven. Schenk er 
aansluitend het water bij, samen met een snuifje zout.  

Zet het deksel op de pan en schuif de rijst in de oven. Gaar de rijst in 25 tot 30 minuten op 180° 

Veeg de champignons schoon met wat keukenpapier of een borsteltje. Snij het onderste stukje 
van de steel weg. Verdeel de paddenstoelen in kwartjes of in helften.  

Pel de look en plet het teentje tot pulp. Pel de uien en snij ze in halve ringen.   

Schil de wortelen, snij de uiteinden bij en snij ze vervolgens in gelijke stukken van zo’n 4 tot 5 
centimeter lang. Snij de stukken wortel eerst in plakjes en vervolgens in balkjes. (grove julien-
ne)  

Smelt een klontje boter in een stoofpot of een ruime hoge pan op een matig vuur.  

Bak de champignons tot ze een goudbruin korstje krijgen. Voeg daarna de stukken ui toe en 
stoof ze glazig. Roer er ook de lookpulp doorheen.  

Voeg een paar minuten later de fijne reepjes wortel toe. Roer af en toe en hou het vuur onder 
controle.  

Schil de rode paprika’s met een dunschiller en snij ze in kwarten. Verwijder de zaadjes en ble-
ke vliesjes aan de binnenzijde van de vrucht. Snij elk kwartje paprika in lange repen van een 
dikke centimeter breed. Ook de reepjes paprika verhuizen naar de stoofpot.   

Spoel de selderstengels, verwijder het loof en snij ze in grove reepjes van zo’n 5 centimeter 
lang. Doe ze in de stoofpot en roer.  

Spoel de courgette en snij ze in gelijke stukken van zo’n 6 centimeter. Snij de stukken groente 
in dikke plakjes - geen schijfjes. Snij telkens rond het hart (zaadlijsten) van de courgette heen. 
Dit levert je de meest stevige groentesticks op. Zet het vuur wat harder en voeg tijm en laurier 
toe. Doe er een flinke schep tomatenpuree bij en laat het even meebakken.  

Schenk de scheut cognac in de pan en zet er de vlam in, zodat de alcohol verdwijnt, terwijl de 
rijke smaak van cognac achterblijft. Flamberen doe je met de nodige voorzichtigheid.  

Voeg daarna de witte wijn toe en roer. Laat opnieuw de alcohol verdampen en roer tot alle aan-
baksels losgeroerd zijn. (de pan deglaceren)  

Doe de tomatenblokjes in de pan, samen met een flinke snuif mild paprikapoeder.   

Verzamel de zure augurkjes en snij ze in stukjes. Roer ze door de groentestoofpot en proef of 

alle groenten beetgaar zijn. Voeg naar smaak wat zout en peper van de molen toe.   

Schep rijst in diepe borden of kommen. Lepel daarover een gevarieerde portie groen-
ten met saus ‘Stroganoff’. Roer de zure room even los. Lepel een flinke lik over elke 
portie. Eet smakelijk! Dit gerecht is ook lekker met rundvlees.                                                                                                                      
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Appelkoeken 

Nodig:                     Muffinbakblik  
Bereidingstijd:       Baktijd ca. 30 minuten 
Oventemperatuur: Gasoven: stand 3 
     Heteluchtoven: 160°C 
     Elektrische oven: 175°C 

Benodigdheden voor 10 stuks:  

• 250 g zelfrijzend bakmeel  

• 125 g basterdsuiker  

• ½ tl zout  
• 1 zakje vanillesuiker (bijv. Dr. Oetker)  
• 160 g boter (kamertemperatuur)    

• 1 el melk  

• 1 middelgrote appel  
 

Eventueel voor decoratie: poedersuiker  
 

1. Verwarm de oven voor en plaats een rooster onder het midden van de oven. 

2. Vet het muffinbakblik in met boter of gebruik Dr Oetker Bakspray. 

3. Meng het zelfrijzend bakmeel, de basterdsuiker, het zout en de vanillesuiker door 
elkaar. 

4. Voeg de boter en de melk toe en meng alles totdat er een kruimelig deeg ontstaat. 

5. Zorg dat het deeg kruimelig blijft, meng niet te lang. 

6. Zet het kruimeldeeg in de koelkast. 

7. Schil de appel, verwijder het klokhuis en snijd de appel in stukjes (ca 1,5-1,5 cm). 

8. Schep in elk vormpje een volle eetlepel kruimeldeeg en druk dit een iets aan. 

9. Leg op het kruimeldeeg ca. 4 stukjes appel. 

10. Verdeel de resterende deegkruimels over de vormpjes. 

11. Druk de kruimels voorzichtig een beetje aan en plaats het bakblik in de oven. 

12. Bak de koeken in ca. 20 minuten gaar en goudbruin. 

13. Laat de koeken na het bakken ca. 5 minuten in het bakblik afkoelen. 

14. Haal de koeken uit het bakblik. (Dit kan door een theedoek over het bakblik te leg-
gen en het bakblik samen met de theedoek om te keren.) 

15. Laat de koeken verder uitdampen op een rooster. Bestuif de afgekoelde koeken    
     eventueel met poedersuiker. 
 

Lekker bij een kop warme chocolademelk! 
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http://www.keesvanwilligen.nl/nieuwesite/


 
 
 

Pompoenensoep voor 4 personen  

 

1 kleine pompoen (in stukjes zonder schil)  
1 ui  
1 kleine prei (in reepjes)  
2 aardappels (liefst kruimige) in blokjes  
1 ltr. runder- of kruidenbouillon (van tabletten)  
kookroom light  
2 ons gehakt  
 
Werkwijze: 
Snij de pompoen in parten, schil hem en verwijder de zaden.  
Snij in blokjes. Zo ook de aardappels.  
Fruit de gesnipperde uit en de prei in wat boter, voeg hierna de aardappel en de pom-
poen toe en bak ze even mee ongeveer 3 á 4 min.  
Voeg daarna de bouillon toe en laat alles 30 min. zachtjes koken met de deksel op de 
pan.  
Bak ondertussen het gehakt rul. Als de soep gaar is, deze pureren (met staafmixer) tot 
een gladde gebonden soep.  
Voeg de gehakt toe.  
Evt. een scheutje room en wat gehakte peterselie in de soepkom. 
Kruiden naar smaak toevoegen en ook kan bacon meegebakken worden.  
(V.d. smaak, heerlijk) Eet smakelijk.       

          gr.Corrie Oomen 
Wist u dat …? 
 

·        Er een krant overgeslagen is 
·        De clubkrant geen receptenblad is 
·        Er helemaal geen (muziek) gerelateerde kopij binnenkomt 
·        De clubkrant geen receptenblad is 
·        Er wel erg veel lekkere recepten als kopij ingeleverd worden  
·        De clubkrant geen receptenblad is 
·        Er dan misschien een Vivace receptenblad moet komen 
·        De clubkrant geen receptenblad is 
·        We dan wel allemaal flink moeten gaan sporten vanwege alle calorieën. 
·        De clubkrant geen receptenblad is 
·        Ook een oude liedjestekst als kopij ingezonden mag worden (raad de zan-   

ger?) 
·        De clubkrant geen receptenblad is 
·        Een foto van iemand die accordeon speelt op een gekke plek ook als kopij  

ingeleverd mag worden 
·        De clubkrant geen receptenblad is 
·        Alle ideeën om de clubkrant  te vullen welkom zijn  
·        Als het maar geen recepten zijn? 
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Componist 
 
In de reeks muziekcomponisten / arrangeurs richten wij deze keer onze schijnwerpers 
op: Nino Rota 
 
Nino Rota werd op 3 december 1911 in Milaan geboren en hij overleed in Rome op 10 
april 1979. Hij was een Italiaans componist, voornamelijk bekend van de filmmuziek 
voor de The Godfather-trilogie en de films van Federico Fellini. Rota werd geboren in 
een muzikale familie. Hij was een wonderkind. Zijn eerste oratorium, L'infanzia di San 
Giovanni Battista, componeerde hij op zijn elfde en werd in het begin van de jaren twin-
tig opgevoerd. Hij werd eerst onderwezen door Ildebrando Pizzetti aan het conservato-
rium van Milaan, en verhuisde later naar Rome waar hij lessen volgde aan het Accade-
mia Nazionale di Santa Cecilia. Tussen 1930 en 1932 woonde Rota in de Verenigde 
Staten, waar hij studeerde aan het Curtis Institute te Philadelphia. Hier volgde hij les-
sen in orkestratie bij Fritz Reiner en compositie bij Rosario Scalero. In de jaren veertig 
was hij voornamelijk actief als filmcomponist. Het vruchtbaarst was zijn samenwerking 
met Federico Fellini. Hij was verantwoordelijk voor de muziek van alle films die Fellini 
maakte tussen 1952 en 1978. Hij was tevens de componist van de eerste twee The 
Godfather-films. Hij werd voor beide films genomineerd voor de Academy Award voor 
beste originele muziek, maar zijn eerste nominatie werd teruggetrokken toen bleek dat 
hij de muziek gedeeltelijk van een vorige film had gebruikt. Voor The Godfather II won 
hij samen met Carmine Coppola de Oscar. De laatste dertig jaar van zijn leven was hij 
tevens directeur van het conservatorium van Bari. Nino Rota stierf in 1979 op 67-jarige 
leeftijd. Hij componeerde zowel werken voor orkest als opera's maar werd hoofdzake-
lijk bekend door zijn filmmuziek waaronder The Godfather (1972) waarvan wij een deel 
spelen en alle films van Federico Fellini. 
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Gezocht/gevraagd: 

 

Accordeon, 32 bas. 
Co Dagloonder  

 

- - ——- - -  
 

Accordeonkoffer 80 bas 
                 Corry Bakker   



Wie zijn er jarig? 

  
OKTOBER        17  Wil ter Beek                                                        
       20  Jan ter Voort  
        21  Carolien Bakker  
                 23  Boudewijn Sminia         
            
NOVEMBER     17  Ria Koopman                       
       21  Fred Rijlaarsdam               
 
DECEMBER     14  Henk Helmers  
                          26  Henk Bosklopper  

  
Oplossing puzzel van blz. 13: 

 

MINESTRONESOEP, LASAGNA, RAVIOLI, CANNELLONI 

 
Agenda: 

 

Zondag 10 november: Accordeonvereniging Forzando viert haar 75 jarig jubileum met 
een uniek concert en feestelijke receptie in Hotel de Rijpereilanden, Zuiddijk 2A, De 
Rijp. Aanvang: 16.00 uur. Toegang 10€ p.p. incl. 2 consumpties en klein buffet na af-
loop. Kaarten kunnen vooraf gereserveerd worden bij: ellenvermeulen@live.nl. Marian 
van Vloten en Piet Verzijde zullen na dit concert het dirigeren van het A en B orkest 
overdragen aan onze nieuwe dirigent Leo van Lierop. Voor het concertprogramma: zie 
www.forzando.org  
 

23 november.  Jaarconcert Deku.  M.m.v. The Music Players, Accordeonband Deku en    

       showdansgroep The Minstrels. Aanvang 20.00 tot 01.00 

       Dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27 

                            Kaarten verkrijgbaar bij Henk Bosklopper  

 
Play-in Stefan Hippe  
Het is nog tot 1 november mogelijk in te schrijven voor de play-in die de NOVAM op 8 
december in Dieren organiseert. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.  
Voor slechts € 12,50 kun je meespelen in het play-in orkest dat deze dag onder leiding 
staat van de Bundesdirigent van onze Duitse zusterorganisatie DHV. Er wordt aan-
dacht besteed aan twee werken: Eine Nacht in Castle Hill en Ball in Castle Hill.  
Inschrijven kan via www.novam.net (formulieren) of door het sturen van een berichtje 
naar het secretariaat van de NOVAM met vermelding van naam, adresgegevens en 1e 
en 2e keus van de partij die je zou willen spelen.                         
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  WILT U DONATEUR WORDEN? 
 
U kunt ons steunen door donateur te worden van de Almeerse Accordeon Vereni-
ging (A.A.V.) “VIVACE”. Dit donateurschap op naam kost u slechts  
€ 12 en voor een gezin bestaande uit 5 personen betaalt u € 20 per jaar. 
U krijgt hiervoor de volgende faciliteiten: 
 
*           4x per jaar ons verenigingsblad 
 
*           gratis toegang op de repetitieavonden 
 
*           het bijwonen van activiteiten van onze vereniging 
 
Hoe kunt u zich aanmelden? 
 
-   u kunt langs komen op onze oefenavond; 
- u kunt bellen met het telefoonnummer 036 - 5342470;   
- u kunt onderstaande antwoordstrook invullen en afgeven bij een van de  
    bestuursleden 
- of opsturen naar: 

 
   A.A.V. ”VIVACE” 

     p/a Hennahof 21 
     1339 EC Almere 

----------------------------------------------------------------------------------------------------
ANTWOORDSTROOK 

 
De heer / mevrouw: 
Adres: 
Postcode / woonplaats: 
Telefoonnummer: 
Handtekening: 
 
Wil graag donateur worden voor een bedrag van € 12 / € 20 per jaar.  
Dit bedrag zal ik overmaken op rekeningnummer 6206784 van de ING BANK t.n.v. van 
A.A.V. ”VIVACE” te Almere onder vermelding van donateur 
 
 

 

ADVERTENTIES 
 

De kosten voor een hele pagina bedragen  € 25 per jaar. Voor een 
halve € 14 per jaar. De advertenties dienen door het bedrijf 

aangeleverd en vooraf betaald te worden aan degene die de opdracht tot 
plaatsing in ontvangst neemt, of op rekening nummer 6206784 van de ING BANK 

t.n.v. A.A.V. ”VIVACE” te Almere onder vermelding van advertentie. 
 Plaatsing geschiedt na ontvangst van de betaling. Adverteerders krijgen een  
exemplaar van ons verenigingsblad. Bij contante betaling kan op verzoek een 

kwitantie worden verstrekt. Hiervoor kunt u contact opnemen met onze 
penningmeester Ineke Wertwijn.        
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