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 V                                            Van de voorzitter 
Beste mensen, 
Een stukje voor ons verenigingsblad….. 
Toen Corry mij vroeg om nog wat stukjes te schrijven voor ons laatste verenigings-
blad van dit jaar, had ik zo iets van al weer? Ja mensen, de tijd gaat snel. Maar wat 
moet ik er nu weer schrijven…Op een gegeven moment denk je toch dat alles wel 
zo’n beetje gezegd is. Oké, ik ga er dus maar weer even voor zitten om te kijken of er 
nog iets naar boven komt borrelen. Een ding is wel zo prettig bij het laatste nummer 
van het jaar, je kunt dan in ieder geval iets roepen over de feestdagen die dan weer 
voor de deur staan. Oké, daar gaat die dan, of het wat geworden is mogen jullie zelf 
beoordelen……….. 

Bezinning op Kerst en Nieuwjaar 

 

Aan het eind van zo’n jaar wil ik een moment stilstaan, bij alles wat er zo in de wereld 
om ons heen is gebeurd. Als wij denken aan die verschrikkelijke natuurramp, de ty-
foon Haiyan waarbij duizenden mensen het leven hebben verloren en voor hen die 
het geluk hadden te overleven veelal huis en haard en familieleden hebben verloren, 
dan kun je daar heel erg stil van worden. Haiyan was een van de zwaarste tyfo-
nen ooit. Met een windsnelheid van 235 kilometer per uur en windstoten tot 275 kilo-
meter per uur raasde de storm over de archipel. Het gevaar kwam zowel vanuit de 
lucht als van zee: Haiyan zweepte de oceaan op tot een stormvloed van zes meter 
hoog. Gelukkig zijn de hulporganisaties wereldwijd direct van start gegaan met groot-
scheepse reddings- en hulpacties, om de verschrikkelijke nood te kunnen lenigen.  
Ook ons eigen volkje heeft spontaan meegedaan met de inzamelingsacties voor de 
arme bevolking van de Filippijnen, waarbij een bedrag van ruim 18.500 miljoen euro 
werd ingezameld. Zo zie je waar een klein landje groot in kan zijn. Iets dichterbij huis 
vinden wij in Oost Europa in landen als Moldavië,  Bosnië, Roemenië, Bulgarije, Alba-
nië en de Oekraïne ook een straatarme bevolking, die dikwijls onder barre omstan-
digheden de komende winter moeten zien te overleven. Ook hier verrichten Neder-
landse hulporganisaties bijzonder goed werk door voedselpakketten beschikbaar te 
stellen en hulp te bieden voor het verbeteren van de vaak zeer slechte woonomstan-
digheden.  
Als laatste stukje van deze bezinning is toch wel het overlijden van de voormalige 
Zuid Afrika president Nelson Mandela; een dieptepunt van dit jaar. Een charismatisch 
Zuid Afrikaans leider die maar liefst 27 jaar op Robbeneiland heeft vastgezeten om 
zijn ideaal, de verzoening tussen blank en zwart te kunnen realiseren. Een groot man 
met een groot hart is van het wereldtoneel verdwenen en laten wij met zijn allen ho-
pen dat de erfenis die deze man nu heeft achtergelaten niet alleen een voorbeeld is 
voor de Zuid Afrikanen maar ook voor andere wereldleiders, opdat er ooit vrede on-
der de mensen zal zijn.  
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Terug naar ons eigen land. Ook hier heeft de recessie zijn tol geëist, ondanks dat er 
een lichte verbetering is die door de deskundigen wordt gesignaleerd, is er ook bij veel 
Nederlandse huishoudens een stille armoede. Veel mensen zijn aangewezen op de 
voedselbank en dat met de komende feestdagen in het verschiet geeft dat je toch wel 
te denken, als je met een afgeladen winkelwagentje de supermarkt uitkomt. Wat ik 
maar wil zeggen, mensen sta eens stil bij een ander in je eigen omgeving, biedt hem 
of haar hulp als je zo iemand kent, een kleine moeite van jou betekent dikwijls een 
groot gebaar voor de ander, opdat ook zij een prettige Kerst en een gelukkig Nieuw-
jaar kunnen vieren. 
Namens het bestuur wensen wij alle leden, donateurs,  
adverteerders en natuurlijk de vrijwilligers van het Filmwijkcentrum  
hele fijne kerstdagen en een bijzonder gelukkig en voorspoedig  
Nieuw jaar!      
 
Repetitiestop 
  
Onze laatste                                         repetitie is op donderdag 19 december en wij  
starten weer                                          vrolijk met de eerste repetitie in het nieuwe jaar 
op donderdag                                        9 januari 2014 in ons vertrouwde buurthuis.  
 
 
 
Jaarconcert 2014  
 
Na de repetitiestop hebben wij precies nog 10 repetities en een generale voor ons 
jaarconcert 2014. Op dit moment moet er nog heel veel gesleuteld worden aan de di-
verse muziekstukken van ons jaarconcert. Daarom doe ik namens 
het bestuur en de dirigenten een serieus beroep op alle leden om 
toch echt hun allerbeste beentje voor te zetten en vooral aanwezig 
te willen zijn bij de komende repetities en eventueel in kleiner ver-
band met elkaar thuis nog wat extra te studeren, alleen dan kunnen 
wij weer uitkijken naar een geweldig jaarconcert 2014. Doe je best 
en heel veel succes met het instuderen van de muziek! PS: ook tij-
dens de repetitiestop mag je thuis gewoon nog wat extra studeren. Laten wij met el-
kaar onze dirigenten versteld doen staan………… 
                                                  

Hart onder de riem 
 
Zoals jullie allemaal weten heeft                                        onze Bea en haar man Ton 
het op dit moment best wel                                                moeilijk in verband met haar 
ziekte en haar behandeling                                                daarvoor. Jullie worden op 
haar verzoek door mij regelmatig                                       op de hoogte gehouden over 
de laatste stand van zaken met betrekking tot haar gezondheidstoestand.  
Vanaf deze plaats willen wij Bea en haar man Ton en natuurlijk hun kinderen dan ook 
een heel groot hart onder de riem steken en wensen wij hen in het Nieuwe Jaar 2014 
heel veel sterkte en vooral een hele goede gezondheid!        
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Play In Concertina’s  
 
Voor de zevende maal organiseren de Concertina’s 
uit Amstelveen een Play-In. Deze wordt gehouden  
op zaterdag 25 januari 2014. De leerzame en zeker ook gezellige play-in is voor alle 
speelniveau’s. De muzikale leiding is op deze dag in handen van Concertina’s dirigent 
Elly Meekel en gastdirigent Marc Belder uit Rotterdam. De play-in wordt gehouden in 
ontmoetingscentrum ‘De Meent’, Orion 3 te Amstelveen. Vanaf 9.30 uur is iedereen 
van harte welkom. De eerste repetitie begint om 10.00 uur. Uiteraard zullen de nodige 
pauzes worden gehouden. Om 16.00 uur is de zaal open voor publiek en kunnen be-
langstellenden de slotpresentatie gratis bijwonen. De kosten voor de play-in zijn: € 
15,00 p.p. Jeugd tot 18 jaar betaalt € 12,50.Het inschrijfformulier kunt u tot 8 januari 
2014 sturen aan Alice Wegbrands, Luttickduin 84, 1187 JP Amstelveen of per mail 
aan: awegbrands@ziggo.nl Voor telefonische informatie kunt u bellen met Els van 
Vegten, tel. 0297-567362. Meer informatie kunt u lezen op de website op 
www.concertinas.nl  
 
 

 
 
75 jaar Forzando 
 
Op 10 november heb ik samen met mijn vrouw op uitnodiging van het bestuur van de 
accordeonvereniging Forzando het 75 jarig jubileumconcert bijgewoond. Dit concert 
werd gegeven in hotel de Rijpereilanden aan de Zuiddijk 2a te De Rijp. Het concert 
werd goed bezocht en de zaal was praktisch helemaal vol. Het was tevens het af-
scheidsmoment van de dirigent Piet Verzijde en zijn vrouw Marianne van Vloten. Na 
respectievelijk 40 en 30 jaar als dirigent van Accordeonvereniging Forzando namen zij 
afscheid als dirigent van de beide orkesten. De nieuwe dirigent is Leo van Lierop die 
het dirigeren van hen zal overnemen. Piet en Marianne blijven nog wel actief lid van 
Forzando. Na de openingsceremonie begon het opleidingsorkest met de nummers 
Heer Hugo en zijn waard, Can’t help falling in love en Hanukkahsong, een Israëlisch 
nummer. Daarna was het de beurt aan het B-orkest, die de nummers Arena Frei Tore-
ro, Air for two, Skataco, Ave Maria en Hava Nagileh op enthousiaste wijze speelden. 
Daarna was het de beurt aan het A-orkest dat de nummers Russische Fantasie, Tria-
de en Teufelstanz speelden. De avond werd afgesloten door de bemanning van alle 
orkesten, het jubileumorkest met het nummer Historia en de Forzando Mars. Halver-
wege het optreden van Forzando kreeg het orkest onverwacht bezoek van de Almeer-
se burgemeester Jorritsma, die na een korte redevoering de compleet verraste dirigent 
Piet Verzijde de Oranje Nassau opspelde voor zijn werk als dirigent en het stimuleren 
van accordeonmuziek in het algemeen en voor het musiceren met gehandicapte jon-
geren in het bijzonder. Na afloop van het concert was er nog een minibuffet. Al met al 
was het een geslaagde muzikale avond.       
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Dirigentenpraat 1 
 
 
 
 

Oefenen, oefenen en nog eens oefenen !!! Dat is de enige mogelijkheid om in team-
verband tot prestaties te komen. Ten opzichte van vorig jaar zijn we iets in niveau ge-
zakt (we hebben het dus makkelijker gemaakt), maar ook dit jaar zullen we er hard aan 
moeten trekken. Dat betekent dus thuis instuderen en op de vereniging dit naar voren 
laten komen. Na de winterstop hebben we nog 9 weken waar we er hard tegen aan 
gaan. Ik verwacht dan ook van iedereen de grootst mogelijke inzet om ons gezamenlij-
ke doel te halen. Dat betekent ook in de winterstop van 3 weken regelmatig repeteren. 
Wij zullen het publiek dan als vanouds weer een goed programma laten horen.  

                
 Met andere woorden: “Practice makes perfect”. 

 

 
 
Tot op heden hebben we nog geen vaste drummer. Misschien dat we terug kunnen 
vallen op Diana, ik zal dit de komende dagen vragen. Daarnaast heb ik Hans gevraagd 
om op 22 maart percussie te spelen. Hij zal in ieder geval een aantal keren mee repe-
teren. 
Ik heb er met het bestuur al over gehad, maar het is belangrijk om het drumstel te ver-
vangen. Hij is echt aan vervanging toe. Frans Wertwijn heeft al meerdere keren het 
drumstel gemaakt. Ondanks de reparaties is het niet mogelijk het drumstel te stellen 
naar behoefte van degene die er achter zit. Het feit dat drumstellen de laatste jaren 
behoorlijk in prijs zijn verlaagd, maakt het de beslissing makkelijker om tot aanschaf 
over te gaan. Jullie zullen dan ook binnenkort een nieuw drumstel zien. 
Na 22 maart gaan we over tot de aanschaf van nieuw repertoire. Ik wil mijn gedachte 
daar eens over laten gaan of we daar geen andere invulling aan moeten geven. Er zijn 
verschillende mogelijkheden. Op dit moment hebben we onze invalshoek op de tech-
niek van het spelen zitten. Misschien dat ik daar een kleine wijziging in breng, door 
een gedeelte van het programma anders in te vullen. Bijvoorbeeld 2/3 technisch inhou-
delijke nummers en 1/3 van de nummers als begeleiding orkest van gastoptredens te 
functioneren. Ik ga hier over nadenken en te zijner tijd met het bestuur bespreken. 
 
Ik wens iedereen fijne feestdagen toe en je heerlijk laten verwennen met veel oliebol-
len en appelflappen. Tot in 2014. 
 

         Henk Bosklopper 
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Dirigentenpraat 2                        

 
 
 
 

HOBBY 
1) Aangename tijdsbesteding 2) Bezigheid in vrije tijd 3) Bezigheid 4) Genoeglijke be-
zigheid 5) Iets dat je voor je plezier doet 6) Liefhebberij 7) Lievelingsbezigheid 8) Ple-
zierwerk.  
 
Accordeonspelen is een hobby, iets wat je in je vrije tijd graag doet. Als je deze hobby 
niet in je eentje wilt uitoefenen, maar met meerdere mensen met diezelfde hobby, word 
je lid van een vereniging; ‘een organisatie met leden die een gemeenschappelijk doel 
nastreven’.  
Een vereniging kan als doel hebben: een bepaald aantal optredens per jaar verzorgen 
met muziek op een bepaald niveau. 
Mijn persoonlijke doel is veel breder dan dat. Leden van een orkest zijn individuele per-
sonen met een eigen persoonlijkheid, achtergrond en speelniveau. We moeten met 
elkaar samenwerken, waarbij we elkaar niet allemaal even goed kennen, noch weten 
wat hen op dat moment wellicht bezighoudt.  
Mijn doel (en taak) is het, om van vele individuele spelers één orkest, één geheel te 
maken. Maar dat kan ik natuurlijk niet alleen, daar heb ik jullie allemaal bij nodig.  
Allereerst gaat het natuurlijk om de muziek: als je thuis de muziek doorneemt, word je 
steeds zekerder van je spel en lopen de stukken elke week een beetje beter. 
Maar ook heel belangrijk en dan gaat het om de omgang met elkaar: laat iedereen in 
zijn of haar waarde en ga positief met elkaar om. We zijn allemaal lid geworden van 
Vivace om de ‘genoeglijke bezigheid’ met elkaar te delen! 
Als iedereen de muziek onder de knie heeft en zich prettig voelt in het orkest, dan gaan 
we met z’n allen weer (met de nadruk op: weer!) knallen op ons concert in maart! 
Ik ben trots op alle leden van het TMO ! 
 

Ik wens iedereen hele gezellige Feestdagen en een gezond, gelukkig en muzikaal 
2014 ! 

          Carolien Bakker 
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Jaarconcert DEKU 
 
Op zaterdag 23 november heb ik samen met mijn vrouw en nog een aantal leden van 
Vivace het Jaarconcert van de Amsterdamse Accordeonvereniging DEKU bijgewoond 
in het dorpshuis aan de Calkoenstraat 27 te Landsmeer.  Het toneel was zoals gebrui-
kelijk feestelijk aangekleed met een schitterend decor. Het thema dit jaar was: “Colours 
of Music.” Na op hartelijke wijze te zijn verwelkomd door Joop en Gonnie en een bak-
kie koffie te hebben gedronken namen wij plaats in de zaal. De aftrap werd gedaan 
door The Music Players o.l.v. Frank Bosklopper. Grappig was de manier waarop Frank 
de zaal betrad en het publiek uitnodigend toesprak om vooral te genieten van het ge-
varieeerde muziek repertoire. Zij brachten de volgende nummers ten gehore: Cabaret, 
Lady gaga, Set fire to the rain, Stand by me en tot slot Discovery Fantasy, een muziek 
nummer dat wij bij Vivace ook hebben gespeeld. Daarna was het de beurt aan de 
DEKU band o.l.v. Henk Bosklopper. Zij speelden het ons bekende Fifth of Beethoven, 
gevolgd door Zorba’s dance – waarbij het publiek vooral uitgenodigd werd enthousiast 
mee te doen d.m.v. klappen en het uitroepen van de kreet hoppa! Er werd heel wat 
afgehopt en geklapt! Daarna was het de beurt aan The Mask of Zorro, een heel fraai 
nummer, Swingen met DEKU en tot slot A little bit of Queen. Na een korte pauze was 
het de beurt aan The Mistells, die wie weer een hele aardige show presenteerde die 
erg leuk was om naar te kijken. De avond werd vooraf, in de pauze en na afloop ook 
nog muzikaal opgeluisterd door zanger / toetsenist Easy Eric die weer hele leuke num-
mers zong, waarbij hij zichzelf op het keyboard begeleidde. De tombolatafel zag er dit 
jaar weer fantastisch uit. Al met al was het weer een hele geslaagde avond. 
 
 
 

Enquête NOVAM 
 
Beste leden. In het laatste NOVAM blad Samenspel staat een enquê-

te. Het bestuur van de NOVAM wil graag weten hoe de leden over 

concoursen en festivals denken. Omdat de Algemene Ledenvergade-

ring gevraagd heeft te onderzoeken of er behoefte is aan een digitale 

uitgave van Samenspel in plaats van een tijdschrift, wordt daarover tevens geënquê-

teerd.  Wij verzoeken u vriendelijk de enquête in te vullen. Het kost maar een paar mi-

nuten van uw tijd en het helpt het bestuur om goed in te spelen op de wensen van de 

leden. Ga hier naar de enquête. Neem even de moeite en vul die enquête in! 

Afscheidsconcert Marc Belder 
Op 14 december zal Marc Belder, oprichter en jarenlang dirigent en muzikaal leider 

van het Nederlands Jeugd Accordeon Orkest, afscheid nemen van het NJAO met een 

afscheidsconcert. Hierbij zullen oud NJAO-ers nog eenmaal stralen met een prachtig 

optreden. Het concert begint om 19.30 uur in Citykerk Het Steiger, aan de 1e Nieuw-

straathof 2, 3011 GN Rotterdam. Toegang 5 euro. 
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Wat scherts mijn verbazing, Sinterklaas en zijn Pietermannen maakten hun entree in 
ons filmwijkcentrum. 
  
Sinterklaas gaf zijn complimenten aan Henk Helmers, die op zijn beurt een liedje voor 
de Sint ging zingen 
Sinterklaas is jarig, zet hem op de pot, oh wat stinkt die ............ enz.   
Dit sproot nog voort uit zijn kwajongensjaren of zijn kleinkinderen kan ook. 
Maar daarna zong Henk toch een leuk Sinterklaasliedje en iedereen zong mee. 
We hebben nog lang nagetafeld met allerlei lekkere hapjes.  
Het was gezellig. 
Leuk gedaan Sint en Piet.   
Tot volgend jaar.,  
 

     Corrie Oomen 
 
 
 

 

 Top 5 Show en Music Orkest: 
 
1 Alcazar, Bohemian Rhapsodie 
2 Der Pate 
3 A Klezmer Karnival, What a feeling 
4 Copacabana, Russische Fantasie 
5 Ai si eu te pego, Free World Fantasy, Vivace Filmhits 
 

 

Top 5 Timeless Music Orkest: 
 
1 Regina 
2 Samorim 
3 Amélie 
4 China swing, Con Amore, La Morena 
5 Dacota 
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Hallo Allemaal, 

 

Allereerst willen Dolly en Ik het bestuur en de leden van “VIVACE” hartelijk bedanken 
voor het prachtige boeket bloemen dat wij hebben ontvangen ter gelegenheid van ons 
40 jarig huwelijk. Wij waren zeer verrast dat Emile het boeket op zaterdagochtend bij 
ons langs kwam brengen. 

 

Het jaar zit er op het is al weer bijna 2014. In het orkest van Carolien speel ik met veel 
plezier de baspartij. Het orkest heeft het muziekstuk Regina Coeli op het repertoire 
staan. Ik vond dit altijd al een heel mooi nummer en het is voor mij dan ook de nummer 
1 in de top 5 van ons orkest. 

 

Regina Coeli is een prachtig emotioneel muziekstuk uit de opera Cavalleria Rusticana 
van Pietro Mascagni. Liefde jaloezie en moord vormen de belangrijkste ingrediënten 
van de opera. Het verhaal draait rond een overspelige echtgenoot, die aan het eind 
door zijn rivaal in een duel wordt gedood. 
De opera speelt zich af op Sicilië op paaszondag in het jaar 1880. Turiddu, die verlooft 
was met Lola, heeft zijn geliefde verloren tijdens zijn afwezigheid wegens dienstplicht. 
Wanneer Turiddu terug keert van het leger, ontdekt hij dat zijn vroegere verloofde Lola 
nu getrouwd is met Alfio. Om zich zelf te troosten is hij een verhouding begonnen met 
de jonge boerin Santuzza, maar zijn liefde voor Lola is nooit verdwenen. Al snel be-
driegt Turiddu Santuzza met de overspelige Lola. Santuzza gaat op paasochtend naar 
Luzia, de waardin en moeder van Turiddo. Zij vertelt haar dat Turiddu haar verlaten 
heeft voor Lola. 
Uit de dorpskerk klinkt het gebed uit Cavalleria Rusticana: Regina Coeli het muziekstuk 
wat wij spelen. Santuzza smeekt Turiddu om bij haar terug te komen, maar hij stoot 
haar van zich af. De wanhopige Santuzza vervloekt hem en neemt wraak door Alfio op 
de hoogte te brengen van de buitenechtelijke relatie van de twee. Alfio is razend en wil 
ook op zijn beurt wraak. Bij het verlaten van de kerk daagt Alfio Turiddu uit voor een 
duel. De trotse Turiddu bekend schuld en aanvaardt het duel. 
Turiddu neemt afscheid van zijn moeder en vraagt haar voor Santuzza te zorgen. 
Mamma Luzia blijft vertwijfeld achter en Santuzza zakt reddeloos ineen wanneer ze de 
uitslag van het gevecht te horen krijgt; Turiddu is dood. 

          Henk Helmers. 
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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 
 

   

 Het jaar 2013 in 8 stappen. 
 
1 “VIVACE” wint de aanmoedigingsprijs van de Rotary Amateur-

kunst. We kiezen voor nieuwe muziek voor beide 
orkesten. 

 
2 Zaterdag 23 maart gaven we ons jaarconcert in 

De Goede Rede in Almere Haven. 
 
3 Op uitnodiging van accordeon vereniging Deku 

uit Amsterdam gaven wij samen met het          
Gedempt Oudekerks Havenkoor een concert op het volkstuinen-
complex Slotermeerdijk. 

 
4 Voor bewoners van Flevoburen gaven wij op 23 mei een concert 

in het  Flevoziekenhuis. Allebei de orkesten traden met veel suc-
ces op. 

 
5 De Kunstlinie stopte op 1 augustus met al haar 

activiteiten. Dit is een heel gemis voor Almere. 
 
6 In september kwam er weer een krantje uit. Eerder was er geen 
 kopij genoeg. 
 
7 Bij een laatste telling van onze website zijn er 12723 bezoekers 

geweest die een kijkje genomen hebben in de afgelopen 3 
maanden. 

 
8 Deze maand is het 20 jaar geleden dat onze 

clubkrant voor het eerst uit kwam. Nu zijn er 
al 60 nummers in totaal verschenen. 
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Net als in een gewone woordzoeker zijn in deze puzzel allerlei woorden verstopt.  
Ze hebben alleen allemaal één of meerdere kronkels.  Ook anders is, dat alle letters 
maar één keer gebruikt worden. De letters die overblijven vormen het te zoeken woord. 
         
antivries  ketelstoring   schaatsen  strooizout 
december  klimaat   skien   verwarming 
energiebesparing koude    sleetjerijden  vorst 
energiezuinig koukleum   sneeuwbal  waakvlam 
glad   lawine   sneeuwketting winterjas 
haardvuur  loipe    sneeuwschuiver  wintersport 
hagel   nieuwjaar   sneeuwvlok  ijsbaan 
kachel  pantoffels   snowboard  ijsvermaak 
kerstmis  radiator   stamppot  ijsvrij 

Oplossing op blz. 15  
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http://www.keesvanwilligen.nl/nieuwesite/


 
 

Wie zijn er jarig? 
JANUARI           1  Willem Duut    
          4  Mirjam Willemsen   

  10  An Wetzer    
        18  Astrid Min    

  29  Imke Boven         
    
MAART         8  Thea Onrust     
        17  Frans van Koningsveld 
 
   

 
Oplossing van blz. 14: Schaatsplezier 

 

Agenda: 
 
Januari 9.  Start eerste repetitie beide orkesten 
 
    
 
Maart 8.     Optreden in zorgcentrum Buitenhaeghe van 14.00 uur 
   tot 16.00 uur 
  
        22.    “VIVACE”Jaarconcert in de Goede Rede te Almere 
 
        29.    Timeless Music Orkest treed op bij jubileumconcert  
   van Accordeon Vereniging Crescendo  uit Marknesse. 
 

ALLE LEDEN, DONATEURS EN ADVERTEERDERS WENSEN WIJ EEN                                                     

GELUKKIG NIEUWJAAR                                                     

                                                                                                                   -15-                            

 
 

  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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