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 V Van de voorzitter   

 

Nieuwe start 
Op dit moment is voor de meeste mensen de vakantie al weer achter de rug.           
De scholen zijn weer begonnen en het ritme van ons dagelijks leven heeft weer 
plaats gemaakt voor dat van iedere dag. Dat betekent dat wij ook met onze repetities 
zijn begonnen voor ons jaarconcert, dat niet zo maar een concert wordt maar een 
jubileumconcert! Volgend jaar bestaat onze vereniging namelijk 30 
jaar! De dirigenten hebben een heel mooi muziekprogramma sa-
mengesteld, zodat het een feestje wordt, een echt avondje uit.  
Natuurlijk gaan wij er weer voor zorgen dat er een culturele bijdra-
ge komt van een andere groep of vereniging. Noteer je de datum 
vast? Het wordt zaterdag 21 maart 2015 op de inmiddels bekende 
locatie, namelijk kerkcentrum de Goede Rede aan de Kerkgracht 
60 in Almere Haven. Neem vooral familie, vrienden en bekenden 
mee! 

  
Fred Balt  

Helaas heeft Fred Balt, onze basaccordeonist vanwege 
privé omstandigheden zijn lidmaatschap van onze vereni-
gingen moeten beëindigen. Fred heeft jaren lang zijn uiter-
ste beste gedaan om ons orkest op de basaccordeon mu-
zikaal te begeleiden. Wij vinden het dan ook heel erg jam-
mer dat Fred onze verenging heeft verlaten. 

O ja, af en toe zorgde Fred best wel eens voor een beetje 

reuring in de club want hij was niet gauw tevreden, niet 

met zich zelf maar ook niet altijd met anderen en dat liet 

hij weten ook. Toch hebben met elkaar van onze “Freddy” 

genoten. Fred was al eens eerder lid geweest van onze 

vereniging. Hij had toen bedankt voor zijn lidmaatschap. 

Hij speelde namelijk ook nog bij andere verenigingen en 

het werd hem allemaal een beetje te druk en te veel. Ook 

gaf hij regelmatig een optreden bij verschillende zorginstellingen. Ik ben hem toen op 

een bepaald moment tegen gekomen en omdat ik wist dat zijn voorkeur toch echt wel 

de basaccordeon was heb ik hem toen gewoon omgekocht. Ik heb tegen hem ge-

zegd dat als hij terug zou komen hij basaccordeon mocht gaan spelen en dat er in de 

toekomst misschien wel een spiksplinternieuwe basaccordeon voor hem in zat. Fred 

kreeg op eens last van slappe knieën en gaf na wat tegensputteren toe. Ik zei nog 

tegen hem: “Als wij echt een nieuwe basaccordeon gaan kopen, dan ben jij er bij om 

te kiezen, maar dan zit je wel voor je verdere leven vast aan”VIVACE”!  Ja, beste 

Fred en Tini natuurlijk, wat moet ik verder nog zeggen? Tini, bedankt dat wij Fred zo 

lang van je hebben mochten lenen en Fred bedankt voor je trouwe lidmaatschap en 

je fantastische spel op “jouw” basaccordeon. Wij wensen jullie allebei het beste voor 

de toekomst.  
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Wokken 

 

Het is inmiddels een goede gewoonte geworden om één 
keer per jaar met de leden van onze vereniging een uitje te 
organiseren. Dat is goed voor de saamhorigheid en je hebt 
dan eens de kans om zonder accordeon op schoot met elkaar te kletsen. Ook de diri-
genten hebben daar dan wat minder moeite mee, want kletsen mag dan gewoon.  
Aanvankelijk wilden wij dat bij de opening van het nieuwe seizoen doen, maar dan 
was de kans groot dat nog niet iedereen van vakantie terug zou zijn. Dit keer gaan wij 
met elkaar wokken bij Atlantisch in Almere en wel op vrijdag 10 oktober. Niet te veel 
eten de dagen vooraf en vergeet niet om je “doggiebag” mee te nemen, het mag te-
genwoordig!  
Namens het bestuur wensen wij jullie allemaal een hele fijne genoeglijke avond!  

 

Bonte avond 

 

Hierbij een stukje over de bonte avond afkomstig van onze penning-
meester, Ineke. Er is vanuit het B orkest een verzoek gedaan om een 
Bonte Avond te organiseren. Bij genoeg animo willen we daar wel 
gehoor aan geven en wel op donderdag 18 december om 20.00 
uur en ook daarbij denken we aan hoe meer zielen, hoe meer 
vreugd. De muziek wordt verzorgd door Peter Batenburg met daar 
doorheen als een rode draad optredens door de leden in welke vorm 

dan ook, dat is namelijk de betekenis van een Bonte Avond. Genoeg tijd om iets voor 
te bereiden dus, dat kan een leuke avond worden. Heb je ideeën of wil jij je al vast 
daarvoor opgeven om voor ons te spelen of iets anders te doen? Laat het ons weten!   
 

Nieuwjaar 

 

Het Nieuwjaar begon dit jaar wel erg vroeg, namelijk al op donderdag 18 september! 

Volgens mij had er iemand niet helemaal goed op zijn kalender of smartphone geke-

ken. Wat was er aan de hand? Op die bewuste avond - het was die dag heel erg warm 

geweest, dus stond de deur van de nooduitgang open - wierp een gestoorde gozer 

een vuurwerkbom naar binnen, die bij de orkestleden terecht kwam. Het projectief ver-

oorzaakte een dikke stinkende rook en maakte het spelen onmogelijk. Dankzij Barry’s 

kreten: “Iedereen de zaal uit! en Boudewijn, die met het nodige risico voor zichzelf een 

sprintje trok naar het rokend projectiel, het oppakte en via de nooduitgang in het gras 

gooide is er niets ernstigs gebeurd. Daar ontbrandde het kort daarna. Dit keer is het 

gelukkig allemaal goed afgelopen en zijn wij met de schrik vrij 

gekomen. De politie is geweest en heeft de zaak in onderzoek.                                              

Barry en Boudewijn, jullie zijn onze helden!                                                                 

Namens alle leden, bedankt voor jullie kordate optreden.  

Muziekstandaards                                                                                                                                                                                

Willen iedereen even nakijken of je de juiste muziek standaard in 

je bezit hebt en niet per ongeluk 2 in de kast hebt staan. Wij missen 2 muziekstan-

daards. Controleer het even!               
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Een waar gebeurd verhaal.    

  
Ken je het verhaal van 2 dames die naast elkaar accordeon zaten te spelen en de ene 
is haar telefoon kwijt die in haar zak zat?  
Dit merkte ze de volgende dag pas. Na elk uur gebeld te hebben en niemand hem op 
nam dacht ze misschien ligt hij waar ik in of uit de auto ben gestapt. Daar gekeken, er 
lag niets. Buurthuis gebeld nee, niets gevonden. Nou dan maar voor een nieuwe kijken 
eind november 2013. 
Na wat zoeken werd het een samsung young. Wat een gedoe in het begin voor je 
weet wat die jap bedoelt en wat je verkeerd doet. 
  
Afijn het nieuwe jaar begint alsmede de accordeon repetities. En de dames zitten nog 
naast elkaar. De ene dame zit wat in haar tas te rommelen en wat komt er tevoor-
schijn ??????? 
Juisttttttttt! 
DE telefoon die bijna 2 maanden zoek was. Uit de zak gevallen van de ene dame in de 
tas die op de grond stond van de andere dame. 
Eind al goed. 
           groet 
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Dirigentenpraat 1. 
 
Beste muziekvrienden. Wat zijn wij verstoord door een aantal achterlijke idioten op 
de repetitie avond van donderdag 17 september j.l.  Dat was goed schrikken. We heb-
ben met elkaar goed gehandeld, in het bijzonder Barry die het heldere verstand had 
direct de aanwezigen te vragen naar buiten te gaan. Boudewijn die “het projectiel” op-
pakte en naar buiten gooide. Dit waren 2 handelingen van enorme waarde, ik zou niet 
willen weten wat de gevolgen waren als deze 2 mannen niet op die manier hadden 
gereageerd. Nu maar afwachten of het politionele apparaat de schuldigen kunnen op-
pakken, het schijnt dat zij de buurt al wekenlang terroriseren.  

 

Maar nu terug naar de muziek. Ik ben zeer blij dat Henk Helmers weer zitting heeft in 
het orkest en vind het enorm jammer dat Fred Balt heeft moeten stoppen, wel met zeer 
begrijpelijke redenen. Ik heb alleen maar respect met dit soort beslissingen. Voor de 
zomervakantie had ik nog het gevoel van …mmmm…. gaat dit wel goed komen, maar 
dat gevoel is nu helemaal weg. De eerste weken in het nieuwe seizoen zijn goed te 
noemen. Er wordt gestudeerd, dat is belangrijk en dat betekent ook dat het niveau 
goed is en dat men het repertoire in combinatie met het technische niveau goed vindt. 
We hebben nog bijna een half jaar. Dat lijkt een hoop tijd, maar het gaat sneller voorbij 
dan je zelf denkt. Mijn maatstaf is altijd: de eerste week in januari kunnen we de peil-
stok erin steken. Op dat moment moeten alle nummers er redelijk in zitten en moet er 
alleen nog geschaafd worden aan de dynamiek etc.  

 

Twee weken geleden werd ik, en alle andere leden, verrast met de vraag of we zin 
hebben om mee te gaan wokken in Almere. Een goed initiatief vanuit het bestuur en 
dat is alleen maar te waarderen. Ik begreep van het bestuur dat dit vanuit de op-
brengst van de lottopot wordt georganiseerd. Hierbij wil ik dan ook oproepen aan ie-
dereen die nog niet mee doet aan de loterij: gewoon doen of als je al een nummer 
hebt, neem er nog 1 bij. De opbrengst wordt besteed aan activiteiten van de vereniging 
en dat is altijd een goed doel. 

         Gr. Henk Bosklopper 
 
 

Top 5 Show en Music Orkest 

 

1. Storie di tutti di giorno 
 
2. Alcazar, Bohemian Rhapsodie, Catrina Samba, Discovery Fantasy,    

Henri Mancini 
 
3. Free World Fantasy, Russische Fantasie, Swingen met Vivace 
 
4. A Klezmer Karnival, The Godfather,  
 
5. A Fifth of Beethoven, Frank Sinatra, Kleine Ungarische,                              
 Noche de estrellas, Tango pour Claude, The Mask,Film hits, Musical hits, 
 What a feeling, Who wants to live forever 
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Dirigentenpraat 2. 
 
Aangezien menig TMO-lid niet op vakantie gaat/hoeft te gaan tijdens de reguliere va-
kantieperiode, hebben we in de weken na de zomervakantie nog te maken met afwezi-
ge camping-/vakantiegangers. Uiteraard kan ik niemand verplichten om vanaf de eer-
ste repetitieavond weer aanwezig te zijn, maar ik hoop wel dat iedereen er zich van 
bewust is, dat als je nog in september/oktober nog wekenlang afwezig bent, je toch 
veel mist (waarbij ik het hier niet heb over ziekte of andere verplichtingen). Woorden 
van soortgelijke strekking heb ik geuit in een wekelijkse huiswerkmail. Het is niet mijn 
bedoeling geweest wie dan ook een schuldgevoel te bezorgen, maar meer om een 
bewustwording te bewerkstelligen, dat als je (langere tijd) afwezig bent, dit niet prettig 
is; niet voor jezelf, maar ook niet voor de rest van het (wel aanwezige) orkest. Ik hoop 
dan ook dat we vanaf oktober met een volledig TMO kunnen repeteren op de mooie 
stukken die we op de lessenaar hebben staan. 
 
Over zomervakantie gesproken; terwijl wij allemaal ons eigen ding aan het doen wa-
ren, is het het Accordeonensemble Dijk en Waard uit Heerhugowaard opnieuw gelukt 
om een Italië reis te organiseren en te ondernemen; vervoer, verblijf, maaltijden, optre-
dens, uitjes, alles erop en eraan. Groot respect voor deze groep enthousiastelingen!   
Ik begrijp dat een dergelijke uitdaging niet direct in de mogelijkheden ligt van 
“VIVACE”, maar dromen mag, toch? Wat zo'n reis doet voor de teamspirit, voor het 'wij' 
gevoel, is in de muziek terug te horen – eind augustus werd het gehele repertoire nog-
maals ten gehore gebracht in Zuid - Scharwoude; het was een prachtig concert, com-
pleet met de verhalen en beelden van de gemaakte reis. 
Gelukkig hebben we bij “VIVACE” wel het jaarlijkse uitje wat dit jaar op 10 oktober as. 
zal plaatsvinden; ik heb er zin in! Ook de geplande bonte avond zal zeker een geslaag-
de “VIVACE” avond worden! 
Iedereen weer veel succes en plezier gewenst ! 

                                                                               Carolien Bakker 

Top 5 Timeless Music Orkest 

1. Brazilian Baydance, Regina Coeli, Time to say goodbay 

2. Earth Song, Marchen Symfonietta, 

3. Dacota, Rollerskates, Stay with me till the morning 

4. China Swing, Con Amore, Drei romantische, Mupped, Rama Lama Ding 

Dong, Samorim 

5. de rest van het repertoire 
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Beste muziek liefhebbers.  
Immer op zoek naar de betere accordeonspelers op you tube, heb ik daar een paar 
leuke dingen gevonden.  
Heb ze via het Sloveense Got Talent gevonden en het Litouwse Got Talent. Wel 2 ver-
schillende maar alle 2 met accordeon.  
Wat opvalt is de grote populariteit van het instrument. In Slovenië bv is het diatonic of 
steirische het belangrijkste.  
De landen rond de Alpen geven de voorkeur aan deze harmonica's als solist, maar 
ook als club. Bij hun optredens zie je hoeveel plezier ze erin hebben maar ook het pu-
bliek loopt massaal uit. Als je het leuk vindt zapp dan verder voor meer of vraag mij 
naar de linken. Lukt dat niet en je hebt belangstelling dan heb ik nog wel een paar heel 
mooie.  
Jammer dat bij ons die cultuur er niet meer zo is. Daar zie je duidelijk dat muziek ma-
ken met elkaar geweldig is.  
In Beieren wordt elk voorjaar de tophitkoning en -koningin door het publiek gekozen, 
dat is me een spektakel. Dit jaar was er een jongen voor de 2e achtereenvolgende 
keer gekozen met 82 %van de stemmen .  
Een natuurtalent wellicht, zijn performance klopte precies. Prachtig om te zien en te 
horen.  

         Groeten van Klaas 
                                    -8- 
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Volgend jaarconcert in 2015 mag ik mijn steentje bijdragen in het SMO.  
 
Wat ik vooral leuk vind is het feit dat ik overal om mij heen ondersteunende muziek 
hoor, daar kan ik mij goed aan optrekken, ik heb geen tijd om na te denken, gewoon 
maar spelen.  
Henk Bosklopper telt altijd mee daar probeer ik goed naar te luisteren. 
Ik merk ook dat mits ik veel oefen, mijn vingers vanzelf hun werk gaan doen, grappig is 
dat. Na verloop van tijd zitten alle liedjes in mijn hoofd en dan is het een fluitje van een 
cent. hihi  
Jammer is het wel dat ik nu minder contact maak met mijn medespeelsters van het 
TMO.  
 
Incident in onze oefenruimte:  

 

Tijdens het spelen werd er door een stelletje idioten een rookbom naar binnen gegooid.  
Eerst afspreken wie gaat gooien en eentje was stoer en heeft gegooid, jammer dat 
daar geen camera hing.  
Barry riep: IEDEREEN ERUIT, ZO SNEL MOGELIJK,  
Maar iedereen bleef zitten, te verbluft om te reageren. De rookbom werd ook ver in de 
zaal gegooid zodat wij er maar zoveel mogelijk last van konden ondervinden.  
In eens kwam er veel rook uit het witte pijpje en een vieze lucht, Boudewijn reageerde 
snel en pakte het pijpje met rook en al op en gooide het snel naar buiten.  
Volgens de politie die snel ter plekke was, terroriseert een groepje deze buurt. Ze zou-
den ook brandbommen in huizen gooien; politie zoekt de daders. Volgende week ko-
men ze langs in het buurthuis om te vertellen dat ze de daders hebben, OF NIET.  
Speelplezier met elkaar staat voorop,  

hartelijke groet                                                                           Corrie Oomen TMO 
 
NOVAM  

 

Na de tumultueuze perikelen rondom de jaarvergadering van dit 
voorjaar de NOVAM is de rust weer helemaal teruggekeerd.  
Tijdens de nieuw uitgeschreven jaarvergadering op 6 september, 
waarbij beide partijen voor een overvolle zaal de gelegenheid 
kregen hun visie te geven op het uiteenvallen van het NOVAM bestuur, was het de 
beurt aan de leden om een keuze te maken welke richting de NOVAM op zou gaan. 
Met overtuigende meerderheid werd het oude bestuur in volle glorie in ere hersteld en 
moesten de querulanten, Johanna Slagter, Viola Barentz en Martin Akker het veld rui-
men. De vergadering had gesproken! Rust in de tent. Fijn dat jullie je toch weer be-
schikbaar hebben gesteld om deze taak weer op je te nemen, ondanks alle daaraan 
voorafgaande problemen. Wij wensen het nieuwe bestuur, Joop van Strien, Hannie van 
Holland en Frans de Bie heel veel succes!  

          Emile de Ridder 
 

Uitspraak van LoesjeLoesjeLoesjeLoesje: 
Niets is zo eerlijk verdeeld als verstand. Iedereen denkt er genoeg van te hebben.  
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Oefening baart kunst.  
 
We zijn weer volop de nieuwe nummers aan het instuderen en elke keer moeten we 
daar weer behoorlijk aantrekken om het onder de knie te krijgen.  
Ook wel weer leuk een nieuwe uitdaging, maar als je het hele jaar door deze muziek 
speelt ben je wel weer aan iets nieuws toe.  
Het is wel dubbel want de top nummers wil je er graag inhouden. Nu word dit vaak  
opzij geschoven. Mede oorzaak de wissel van partijen en een nieuwe drummer.  
Zelf zou ik graag onze beste nummers een keer terug willen halen misschien met  
één nieuw nummer, zou dit een goed idee zijn?  
Verder vind ik de sfeer en de bezetting goed in het A orkest. Ook na het spelen is het 
gezellig met vaak veel na blijvers. Hoop dat het zijn vruchten afwerpt door een goed 
resultaat op ons jaarconcert.  
 

Volgend jaar bestaat onze vereniging 30 jaar. 
  
Dat moet gaan resulteren in meer activiteiten. O.a een 
open dag om nieuwe leden te krijgen, dus ons iets meer 
naar buiten richten want veel mensen weten niets af van 
ons bestaan. 
Ook iets meer gaan organiseren o.a een tombola waaruit 
we wat meer opbrengsten kunnen genereren. Dus moe-
ten we prijzen gaan binnen halen.  
Ook een werk weekend lijkt me leuk van vrijdagavond tot 
zondag als er genoeg animo voor is. Dat betekent een huis voor groepen huren met 
een keuken waar we alles zelf verzorgen.  
We nemen ons instrument mee want we gaan werken en feesten. Drank en eten gaan 
we dan zelf verzorgen.  

 

De grote lijnen: 
Vrijdag ons installeren en in de avond een gezellig samen zijn.                                   
Dan ontbijt op zaterdag, overdag per orkest oefenen, tussen door lunchen, wandelen, 
oefenen, drankje en dineren.  
Zaterdag avond een bonte avond dus feest!! Daar moeten we dan een thema voor be-
denken.  
Zondag ontbijt en koffie en spellen of iets anders, dan een broodje en alles weer netjes 
achter laten en weer op huis aan.  
Als mensen dit leuk vinden dan zou ik dat graag willen horen dan kunnen we het verder 
gaan uitwerken en kijken of dit te realiseren is.  
Hier zal wel een eigen bijdrage voor gevraagd worden. 

           Ineke 

Uitspraak van LoesjeLoesjeLoesjeLoesje: 
Dat er intelligente buitenaardse wezens bestaan wordt feilloos bewezen door het feit 

dat ze nog geen contact met ons hebben opgenomen. 
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Bezoek wijkagent 
 
Donderdag 25 september heeft de wijkagent Jeffrey Halsema een bezoek gebracht 
aan onze vereniging om ons te informeren over de laatste stand van zaken met betrek-
king tot het onderzoek van het vuurwerkincident. De leden waren door het bestuur vrij-
blijvend uitgenodigd om dit gesprek bij te wonen. Een aantal leden hebben van deze 
gelegenheid gebruik gemaakt om bij dit gesprek aanwezig te zijn. Er werden door hen 
dan ook diverse vragen aan de wijkagent gesteld. Er is bij de politie aangifte gedaan ter 
zake de gepleegde strafbare feiten. Jeffrey deelde mede dat de recherche deze zaak 
nu in behandeling heeft en dat de chef van het wijkteam Oost hoge prioriteit heeft ge-
geven aan het onderzoek van dit incident. Er zijn de afgelopen periode veel meer van 
dit soort incidenten in de Filmwijk gebeurd. De terreur die deze groep jongeren in de 
omgeving van het Filmwijkcentrum uitoefent en daarmee het onveiligheidgevoel cre-
ëert, moet zo snel mogelijk worden beëindigd. Ook de restanten van de door de politie 
veiliggestelde vuurwerkbom worden door experts onderzocht. Er waren ook 2 coördina-
toren van het buurtpreventie team aanwezig. Het team zal de komende tijd extra aan-
dacht besteden aan rondhangende jongere groepen in de omgeving van het Filmwijk-
centrum. De resultaten van het onderzoek zullen voorlopig moeten worden afgewacht. 
Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, zullen jullie door het bestuur worden geïnfor-
meerd. Heb je een tip of zie je de komende tijd iets bijzonders waarmee wij het onder-
zoek mee kunnen helpen oplossen? Laat het ons weten. Wij zullen deze informatie dan 
doorgeven aan de politie. Al vast bedankt voor de medewerking! 

          Emile de Ridder 
 
 

Oktober overvalt ons ieder jaar 
We kijken naar elkaar, naar een overvolle zomer 

En we zijn alweer veranderd 
Maar het voelt niet meer vertrouwd 

Nu we plotseling beseffen dat wij onszelf niet zijn 
In oktober  

 

Oktober is de wreedste maand oktober 
Met de dingen die voorbij gaan maar wel ergens blijven hangen 

Ze komen steeds weer bij ons terug 
Ergens in oktober  

 

Oktober overvalt ons ieder jaar 
We blijven bij elkaar na een veel te korte zomer 

En we zijn alweer veranderd, niet ten goede of ten kwade 
Maar veranderd niettemin 

In oktober  

Oktober is de wreedste maand oktober 
Met de dingen die voorbij gaan maar wel ergens blijven hangen 

Ze komen steeds weer bij ons terug 
En meestal in oktober 

Meestal in oktober  
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De oude papieren van Zwarte Piet. 
 
Wat is de herkomst van Zwarte Piet, de zwarte knecht, die op de daken naast het 
paard van Sinterklaas loopt en luistert aan de schoorstenen? 
Deze knecht heeft al millennia oude papieren. Hij stamt uit de Germaanse godsdienst, 
die lang voor het Christendom in Europa aangehangen werd. 
Het beeld van Sinterklaas op zijn witte schimmel met zijn knecht heeft de plaats ver-
drongen van Wodan op zijn paard Sleipnir. Piet werd de invulling van het zwarte 
knechtje van Wodan. Hij deed het luisterwerk en vertelde wat hij zag en hoorde door 
het rookgat. 
Wodan en zijn knecht strooiden vruchtbaarheidssymbolen rond en in de huizen, opdat 
er kinderen geboren mochten worden. Daarnaast strooiden zij op de grond vruchtge-
vend zaad. Onze pepernoten zouden hiervan herleid kunnen worden. Zo zou ik nog 
wel even door kunnen gaan. 
Nu blijkt dat in vele oude culturen over de hele wereld sprake is van vergelijkbare go-
den met hun knechtjes. In de nacht, als de mensen sliepen, deden ook zij hun werk. 
Onzichtbaar zijn, zo moesten vooral deze knechten werken. Daarom zijn de luister-
knechten, ook in Afrika, altijd nachtzwart van kleur geweest. 
Het grote verschil zit nu in het aantal knechten en het gegeven, dat ze nu vooral over-
dag en duidelijk aanwezig zijn, soms zo nadrukkelijk, dat ze Sinterklaas 
“ondersneeuwen”. Zeventig jaar geleden had iedere Sinterklaas maar één Piet. 
De zak, de roe en schoorsteen kunnen, evenals speciale woorden en beelden in 
sprookjes, meerdere lagen hebben. Een goed verstaander had ooit een verhaal nodig 
ter lering en vermaak. 
Bij de figuur van Sinterklaas, de goed– en heilig man, spelen ook nog andere invloe-
den een grote rol. Het is dus én en én. 
Bij de figuur van Zwarte Piet kan ik alleen deze. 

          Corry 
Mail aan Emile: 
 
Beste Emile, 
Heel erg bedankt voor de mooie 
accordeon die Lukas van jullie 
gekregen heeft! Kijk hoe hij er 
erop speelt:-)! Hij wil niet meer 
eens op zijn kleine accordeon 
spelen, volgens mij stapt hij nu 
rechtstreeks over naar die grote 
van jullie. 
Vorige week zondag was trou-
wens Open Podium voor getalen-
teerde kinderen van Almere en 
Lukas heeft met zijn oude accordeon deel genomen. En stel je voor - hij heeft gewoon 
plaats 1 gehaald:-) 

Heel veel groetjes,                Johanna, Silas en Lukas. 
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Het Michaelsfeest, 29 september 
 

29 September, enkele dagen na het begin van 
de herfst, is het de feestdag van de aartsen-
gel Michaël. 

 

Michaël is een van de aartsengelen en de over-
winnaar van de draak. Zijn naam betekent 'Wie 
is als God?'  
Het Michaëlsfeest is het zinnebeeld dat de mens 
bewust en wakker moet zijn om het kwaad in de 
wereld te doorzien en te bevechten. De krachten 
van de geest in iedere mens worden op dit feest 
aangesproken. 

 

Michael en de draak van het kwaad  

 

In de Openbaring van Johannes wordt verteld 
dat er ooit een strijd in de hemel plaatsvond. 
Michaël en zijn engelen vochten tegen de draak 
en zijn aanhangers. ‘En de grote draak, de oude 
slang, die ook duivel en satan wordt genoemd 
en die de wereld verleidt … werd overwonnen 
en uit de hemel in de diepte gestort.’ 

Hiermee overwon de aartsengel Michaël de machten van de duisternis. 
De feesttijd van Michaël is een oproep aan de mensen deze machten te herkennen 
en een halt toe te roepen.   

 

Legenden waarin Michael vermomd is als ridder  

 

Er zijn ontelbare legenden uit vroeger eeuwen die vertellen over de daden van Micha-
ël. Ook in de schilderkunst zijn vele afbeeldingen te zien van Michaël met zijn zwaard, 

als engel of als ridder. 
Sedert de middeleeuwen, toen de ridders zich 
inzetten voor de verbreiding van het christen-
dom, is de legende van Sint Joris bekend. Zon-
der angst trok de ridder Joris erop uit om tegen 
de draak te vechten. Hij overwon het monster 
met zijn lans en bevrijdde daardoor de konings-
dochter, die aan de draak geofferd zou worden. 
Met deze daad verricht Joris op aarde, wat     

Michaël in de hemel verrichtte.             
Joris geeft ons het beeld van de moed die nodig is om ge-
meenheid, lafheid, egoïsme en onwaarheid te overwinnen.  
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Michaëlsfeest voor kinderen van de Joriskring. 

 

Op zondag 28 september 2014 kregen een groep verstandelijk 
en meervoudig gehandicapte kinderen die op de Joriskring op 
school zitten een concert aangeboden in de Engelse Kerk te 
Amsterdam. 
Dit concert werd  gegeven door Monica Geibel, viool, Richard 
Wolfe, viool en Olja Bûco, piano. 
Zij speelde stukken uit: 

 

Henry Purcell (1659-1695) 
      Golden Sonata 
 Allergro 
 Adagio 
    Canzona (Allergro) 
 Grava 
 Allegro 

 

Georg Friedrich Haendel (1685-1759) 
       Largo from the opera Xerzes  
 Larghetto 

 

Johan Sebastiaan Bach (1685-1750) 
     Double Concerto BWV1043 
   Vivace 
     Largo ma non Tanto 

 

Maurice Moszkowski (1854-1925) 
    Suite in G minor, Opus 71 
        Allergro Moderato 
               Lento assai 

 

Dimitri Sachostakoitsch (1906-1975) 
      Drei Duette  
     Praeluduim, Molto moderato 
Gavotte , Tranquillo (molto leggiero) 
          Walzer, Tempo di Valse 

 
Er waren veel ouders met hun kind gekomen, net als collega’s die hun kinderen mee 
namen. Het was een bijzonder concert omdat deze kinderen niet vanzelfsprekend stil 
zijn. Er is altijd wel iemand die kraait en wat zegt. De muzikanten waren hier goed op 
voorbereid. We begonnen de middag met het gezamenlijk zingen van een aantal     
Michaëls liedjes voordat het echte concert begon. Dit hebben we ook op de Joriskring 
in de klassen geoefend en was dus een herkenbaar begin. 
Als een stuk is afgelopen is er één jongen die steevast als eerste applaudisseert.        
Hij mocht dan ook de bloemen geven toen het stuk echt afgelopen was. Dit vond hij 
toch wel spannend.        

         Maranda Leusink        
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Zomer Bazaar 
Op zaterdag 23 augustus werd tussen 13.00 en 17.000 uur   
een Zomer Bazaar in de Regenboogbuurt gehou-
den. De bazaar werd gehouden langs het fietspad 
in de grasstrook tussen het Hennahof.               
Omdat Emile in deze buurt woont heeft men hem 
gevraagd om iets te doen met de accordeon. Wat 
was de bedoeling: Wij kregen een gratis markt-
kraampje ter beschikking, die konden we leuk 
aankleden met informatie over onze vereniging. 
Wij hebben er oa een paar accordeons opgezet 
en lieten af en toe wat muziek daarop horen. De 
nodige folders enz. ontbraken natuurlijk ook niet.  
Het weer was niet al te best. Maar gelukkig kregen we maar één flinke bui over ons 
heen. Er was redelijk belangstelling voor onze kraam. Iedereen kreeg materiaal over 
onze vereniging mee om thuis nog eens te bekijken.  
Al met al een geslaagde dag. 

         Corrie, Corry en Emile 
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2 maal winnaar! Nederlands Beste Boerenkaasspecialist  
én Nederlands Beste Buitenlandse Kaasspecialist 2014 

De Kaasmakerij 
Markstraat 9 

1354 LE Almere-Haven, tel. 036-5341903 

https://www.dekaasmakerij.nl/


Calamiteitenoefening  
 
De veiligheidsregio Flevoland heeft op 4 zaterdag oktober in het voetbalstadion van 
Almere F.C. in het Fanny Blankers Koenpark een grootschalige calamiteitenoefening 
georganiseerd. Deze oefeningen vinden regelmatig in het hele land plaats en zijn wet-
telijk verplicht voor de alle hulpverlenende instanties. Doel hiervan is de communicatie, 
vaardigheden en procedures van de hulpverlenende instanties te optimaliseren. Wat 
was het scenario? Tijdens de voetbalwedstrijd was er een hete luchtballon midden in 
het stadion neergestort en in het veld terecht gekomen. Daarbij waren er veel gewon-
den en doden gevallen. Hierna startte hulpdiensten hun reddingsacties starten. 
 
Er waren zo’n 60 lotus slachtoffer( dat zijn vrijwilligers die zodanig geschminkt worden 
dat het lijkt of zij ernstige verwondingen hebben opgelopen) en heel veel andere vrijwil-
ligers die op de publieke tribune in het stadion moesten plaats nemen en de aanwijzin-
gen van de organisatie moesten opvolgen. De stichting OOV-Support ( zie www.oov-
support.nl) had naast eigen acteurs ook figuranten gevraagd voor een rol als toeschou-
wer in het stadion. Met 9 personen op de tribune maakte: “Vivace” mede deel uit van 
deze oefening. De deelnemende verenigingen die via OOV-Support hier aanwezig zijn 
krijgen een donatie in hun verenigingskas van € 20 euro p.p. Zo’n oefening verloopt 
nooit helemaal vlekkeloos. Dat was ook hier het geval. Daardoor misten wij de koffie 
en sommigen het toegezegde lunchpakket. Toch was het leuk om een keer mee te 
maken. Doen jullie de volgende keer ook mee? Een ochtendje samen uit en een leuke 
bijdrage voor onze verenigingskas. 
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  Muziekcomponist 
In de reeks muziekcomponisten / bewerkers willen wij jullie laten kennismaken met:  
Jozef Retter: Wie is Jozef Retter? Hij speelt al vanaf zijn jeugd accordeon saxofoon en 

piano. Hierna studeerde hij saxofoon, piano en keyboard bij het 
politiemuziekkorps Schleeswijk Holstein. Hij is organist, koorlei-
der, muziekleraar aan een privéschool voor toetsinstrumenten, 
dirigent van een harmonica bigband, winnaar van een van een 
internationaal muziekevenement “Harmonica Hansel,” waarbij hij 
de Herbert Roth prijs won.  Ook heeft hij heel veel TV optredens 
gehad. Sinds 2004 is hij dirigent van de Woelfersheim Bergstad-

fanfare. Hij is componist, arrangeur en studiomuzikant. Hij schrijft arrangementen voor 
accordeonorkesten voor de Duitse muziekuitgeverij Jetelina. Hij heeft meer dan 600 
bewerkingen gemaakt voor accordeonorkesten. Daarnaast is hij ook nog free-lance 
muziekleraar voor toetsinstrumenten en houtblazers bij de gemeentelijke muziekschool 
te Giessen en de muziekacademie van de Lahnm Dill Kreis. Wij spelen bij het Show en 
Music Orkest o.a. het bekende  nummer Zorba’s Dance van Mikis Theodorakis naar 
een bewerking van Josef Retter. 
     

We hebben                                                                                              
met 9 club liefhebbers meegedaan aan de calamiteiten oefening in Flevoland.             

Er was een luchtballon gecrasht; eerst op 3 auto's en toen op het voetbalveld waar net 

een wedstrijd werd gespeeld, dus een ravage van jewelste. 

Eerst hebben we een uur op de tribune gezeten en toen moesten we naar buiten.   

Daar hebben we ook heel lang gestaan. Maar het was voor een goed doel want de club 

krijgt daar € 180 voor. 

Volgende keer nemen we zelf koffie mee! Op het eind kon je een lunch pakket krijgen 

maar daar hebben we niet op gewacht. Ineke, Frans, Peter en ik zijn lekker op een ter-

ras gaan zitten met een lekkere kop koffie met gebak.  

           Ria Jansen  

Uitnodiging                                                                                                                    

Komen we allemaal op de bonte avond 18 December?                                                        

Een leuke gezellige avond kan dit worden als we daar allemaal zin in hebben.         

Mensen die een act opvoeren lijkt me leuk en natuurlijk blijft het bestuur daar niet in 

achter. Een dansje en natuurlijk een polonaise horen er ook bij. We gaan het zien! Ik 

heb er zin in om het jaar vrolijk te beëindigen na al die ellende die je om je heen hoort 

in de wereld. Soms moet je wat leuks meemaken, alleen dat moeten we wel zelf doen 

en dat gaan we natuurlijk ook doen!!                Ineke 

Link naar een radiozender met accordeonmuziek. 

    http://accordeon.radio.de/                                                                          
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https://www.haasweg1.nl/


 
 

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 
 

 
Music Unlimited houdt Open Huis   
  op 17, 18 of 20 oktober van 10.00 tot 17.00 uur. 

           
 
        

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Jaarconcert DEKU 
  
Op zaterdag 22 november geeft de Amsterdamse Accordeon Vereniging DEKU weer 
haar jaarconcert in het dorpshuis Landsmeer, Calkoenstraat 27. Meer informatie en of 
toegangskaarten via onze dirigent Henk Bosklopper of op de website  www.deku.nl  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

MUSIC UNLIMITED - Burg. van Royensingel 4 - 8011 CS ZWOLLE 
Tel.: 038 - 4213742  Fax: 038 - 4224941 
(op 5 min. loopafstand van het station, parkeerruimte aanwezig) 

 
 

  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 NL04 INGB 0006 2067 84 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 NL04 INGB 0006 2067 84  

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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