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Januari 2014/06 

Met deze 6e nieuwsbrief willen we de 

mensen informatie verstrekken over 

onze vereniging. Uiteraard kunt u ook 

een bezoekje brengen aan onze 

internetsite: www.vav-accordeon.nl 

De laatste jaren zijn we regelmatig te 

horen en te zien geweest en dat zal in 

2014 zeker niet minder zijn. 

Algemeen. 

De Varsseveldse Akkordeon 

Vereniging bestaat, zoals jullie weten 

uit Het Orkest en een Opstaporkest. 

Het Orkest bestaat uit de wat ge-

oefender accordeon spelers, verdeeld 

over een eerste, tweede, derde, vier-

de, vijfde en een bas-partij onder-

steund door keyboard en slagwerk. 

Dit orkest bestaat uit 32 spelers. 

Het opstaporkest bestaat uit 

accordeons verdeeld over een eerste, 

tweede en baspartij, daarnaast zitten 

hier ook spelers op harmonica en 

steirische harmonica in, ook weer 

ondersteund door keyboard en 

slagwerk en bij bepaalde 

gelegenheden zelfs door trompet, 

contrabas en gitaar. 

Wij denken met dit opstaporkest het 

idee dat accordeon en harmonica niet 

samen zouden gaan al aardig door- 

broken te hebben. Dit orkest bestaat 

momenteel uit 24 spelers. 

Bestuur  

Het bestuur wordt gevormd door: 

Voorzitter:    Gerritjan Tragter 

Secretaris:    Ali Duursma 

Penningmeester:  Hannie Nijman 

bestuurslid:    Henk Kleinnibbelink 

bestuurslid:    Diny Ijzer 

Muziekcommissie 

De muziekcommissie bestaat uit  

Feico van Soest (tevens dirigent)  

 

 

 

 

 

 
Arenda Gerritsen 

Dinie Niemeijer 

Mirjam Huisman 

Wilrieke van Mourik 

Paul Nijland 

Zij zorgen voor het samenstellen van 

het repertoire voor de optredens. 

Het jaar 2013 

Om een indruk te geven aan onze 

trouwe donateurs en fans, hierbij een 

overzicht van wat we zoal aan 

activiteiten hebben gehad in 2013. 
 

23 februari repetitiedag 

Onze jaarlijkse repetitiedag in de 

Radstake. 
 

17 maart 2013 Concert 

Het grote concert in de Radstake, met 

medewerking van de Terborgher 

Muzikanten , Rutger de Vries met 

zang ,Theo te Boekhorst op 

contrabas, David Dieperink en Robert 

Bosveld op trompet. De presentatie 

was in handen van Willem te Molder. 
  
7 april 2013 Kwaksmölle 

Op verzoek van Estinea hebben we bij 

de Kwaksmölle in Varsseveld een 

optreden verzorgd voor mensen met 

een verstandelijke beperking. Dit was 

één groot feest. 
 

30 april 2013 Koninginnedag 

Tijdens de kroningsfestiviteiten 

hebben we een optreden verzorgd in 

de mobiele muziekkoepel in het 

centrum van Varsseveld, tevens werd 

het vernieuwde centrum officieel 

geopend. 
 

26 mei 2013 Harmonicadagen  

Het Opstaporkest heeft zich 

gepresenteerd op de harmonicadagen 

bij museumboerderij Smedekinck in 

Zelhem. 

 

 

 

 

 

 

 

22 juni 2013 Muziekfestival  

Het Oude IJsselstreek Muziekfestival 

dat wegens het slechte weer was 

verplaatst naar de SSP hal op het Dru-

complex in Ulft waar we samen met 

het mannenkoor Shansons een 

geweldig optreden hebben verzorgd. 
 

23 juni 2013 Heksenlaak Zwiep  

Het opstaporkest verzorgd een 

geslaagd optreden tijdens de 

accordeon harmonica dagen in 

Lochem en Zwiep e.e.a. ter ere van 

65 jaar Zweverink Muziek. 
 

11 juli Muziekevenement 65⁺⁺⁺⁺ 

Samen met Frans Bauer en vele 

anderen heeft VAV ca. 500 ouderen 

een onvergetelijke middag bezorgd in 

een grote feesttent op het Zwarte 

Plein in Ulft. 
 

16 augustus Kermis 2013 

Optreden op een zeer druk bezochte 

seniorenochtend in de grote tent van 

de  Varsseveldse kermis, waar we 

samen met Johan van de Radstake 

en theatergroepg Mooi  Weer een 

geweldige ochtend hebben verzorgd 

voor meer dan 500 mensen. 
 

12 oktober huis aan huis actie 

De actiedag in samenwerking met de 

Welkoop Varsseveld en das Weinhaus 

Bocholt,  heeft weer een leuk bedrag 

op gebracht, doormiddel van de huis 

aan huis actie met verkoop van 

vogelvoedselpakketjes en noten voor 

de inwendige mens. Iedereen hartelijk 

dank voor de bijdrage. 
 

17 november Festival 2013 

VAV heeft haar tweede accordeon- 

harmonica festival georganiseerd bij 

de Radstake verdeeld over 

verschillende zalen, met muziek voor 

elk wat wils, het was met ruim 800 

bezoekers een groot succes en er 

heerste een zeer ontspannen sfeer. 
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28 november sinterklaas 2013 

Sinterklaas en zwarte piet kwamen 

onverwachts langs bij VAV en ze 

brachten voor elk lid nog iets leuks 

mee. 
 

zwarte pieten 2013 

Met diverse groepjes zwarte pieten, 

die in zeer korte tijd bij VAV een 

aantal sinterklaasliedjes hadden 

ingestudeerd, zijn we op diverse 

plaatsen te horen geweest. Bij de  

Bettekamp, bij het sinterklaasfeest op 

Den Es,ook bij het sinterklaasfeest 

georganiseerd door Pedozi (perso-

neelsvereniging ziekenhuis Slingeland) 

voor 300 kinderen in zaal Janssen in 

de Kruisberg, het sinterklaasfeest bij 

woonzorgcentrum ’t Weerdje in 

Doetinchem, Woonzorgpark de 

Schuylenburgh in Silvolde, de 

Supercoöp  Ruurlo, Coöp Varsseveld, 

Zelhem en Zevenaar. 

Van zorginstelling Markenheem 

werden de huizen Schavenweide en 

Croonemate in Doetinchem, 

Hyndendael in Hummelo, De 

Zonnekamp in Zelhem en De Bleijke in 

Hengelo met een bezoek vereerd. Ook 

werd een bezoek gebracht aan de 

“Hoeksteen” in Varsseveld  en het 

woonzorgcentrum Careaz J.W. 

Andriesenhuis in Borculo. Heel 

bijzonder was het spelen in Amphion 

tijdens het grote Sinterklaasfeest van 

Warboel waar we zo’n 1700 bezoekers 

aan ons voorbij zagen trekken. 
 

15 december 2013 Coöp V’veld 

De VAV X-mas muzikanten brengen 

leuke kerstliederen ten gehore tijdens 

het “kom proeven” bij de  Coöp in 

Varsseveld. 
 

15 december2013 Kerstmarkt 

Varsseveld 

De VAV X-mas muzikanten spelen in 

de grote kerk in Varsseveld tijdens de 

kerstmarkt. 

 

 

 

 

 

 
 

21 december 2013 kerstconcert 

In de grote kerk in Varsseveld hebben 

we met medewerking van mannen- 

koor Shansons en Infinity Pure een 

geweldig Kerstconcert gegeven en de 

bezoekers waren zeer enthousiast. 

Concert  16 maart 2014 

Op zondagmiddag 16 maart a.s. zal 

VAV haar jaarlijks concert geven, bij 

zalencentrum de Radstake te 

Varsseveld, aanvang 14.00 uur. De 

zaal zal vanaf 13.00 uur geopend zijn. 

VAV zal de middag invullen met veel 

afwisseling, voor elk wat wils. 

Ook zal het opstaporkest weer van 

zich laten horen, accordeons en 

harmonica’s samen. Verder zullen er 

enkele verrassende gastoptredens zijn 

met blazers, contrabas en zang. De 

presentatie zal in handen zijn van 

Frans Miggelbrink. 

VAV staat onder leiding van dirigent 

Feico van Soest uit Gendringen. 

De Waldecker Herzbuben zullen voor 

een gezellige afsluiting zorgen. 

Al met al beloofd het weer een 

geweldige middag te worden. 

Bent u muziekliefhebber  

en ben je nieuwsgierig naar onze 

vereniging geworden bel of kom dan 

eens langs op een repetitieavond op 

donderdag van 19.00-22.00 uur,  in 

“Het Borchuus” en kijk of onze 

vereniging wat voor je is. De 

vereniging heeft een eigen opleiding 

met individueel les op accordeon, 

harmonica en keyboard . 

Agenda 2014: 

(wijzigingen voorbehouden) 
 

22 februari 2014 

Repetitiedag bij de Radstake 
 

16 maart 2014 Concert 

Concert bij de Radstake,  

Aanvang 14.00 uur. 

 

 

 

 

 
 

12 april 2014 J.W.Andriessenhuis 

Borculo 

In woonzorgcentrum Careaz , het J.W. 

Andriesenhuis in Borculo, gaan we een 

leuke muzikale middag verzorgen. 

Aanvang 14.30 uur. 
 

21 juni 2014 Engbergen 

Optreden  VAV tijdens het Oude 

IJsselstreek Muziekfestival in het 

Openluchttheater Engbergen bij 

Gendringen, samen met muziek- 

vereniging Concordia uit Varsseveld. 

Verdere info zal nog volgen. 
 

6 juli 2014 Dortmund 

Zondagochtend in alle vroegte zullen 

we met een bus vertrekken naar 

Dortmund om daar samen met 

accordeonvereniging de Heijder 

Spielgruppe een mooi concert te 

verzorgen in Saalbau in Dortmund-

Mengede. 
 

20 juli de Radstake terrasconcert 

In samenwerking met zalencentrum de 

Radstake zullen we de vakantie 

inluiden met een gezellige muzikale 

middag, aanvang ca. 12.00 uur op het 

terras bij de Radstake in Varsseveld. 
 

11 oktober 2014 actiedag 

Huis aan huis actie met verkoop van  

vogelvoedselpakketjes en noten voor 

de inwendige mens. 
 

16 november 2014 festival 

Accordeon-harmonica festival bij de 

Radstake verdeeld over alle zalen met 

optredens van accordeonorkesten, 

harmonicagroepen en individuele 

spelers uit het hele land. 
 

5 december sinterklaas 

Na aankomst van Sinterklaas en zijn 

gevolg zullen de pietenorkesten weer 

overal te horen en te zien zijn. 
 

19 december 2014 kerstconcert 

Kerstconcert in de grote/ 

Laurentiuskerk in Varsseveld. 

 


