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Januari 2016/08 

Met deze 8e 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 

2016 zeker niet anders zijn. 
 

Algemeen. 
De Varsseveldse Akkordeon Vereniging, 

momenteel 47 leden, bestaat sinds vorig 

jaar uit 4 verschillende orkesten. 

Voor de nieuwkomers hebben we “V.A.V. 

Prime”, waar de beginnende spelers op 

accordeon, harmonica en steirische 

harmonica het samen spelen onder de 

knie krijgen. (De kleinste en eenvoudigste 

interval is prime(priem)) 

Daarna hebben we “V.A.V. Mozaïek”, waar 

ook accordeons en harmonica’s samen 

spelen op een wat hoger niveau(Samen 

één geheel vormen)  . “V.A.V. Center” is  

het midden, het centrum van V.A.V en 

voor de mensen die een uitdaging zoeken 

hebben we  “V.A.V. Accent” (Een muzikale 

beklemtoning van muziek) 

Alle orkesten bestaan uit een eerste, 

tweede, derde, vierde en een baspartij 

ondersteund door keyboard en slagwerk. 

De leden hebben de mogelijkheid om in 

verschillende orkesten mee te spelen.  
 

Bestuur  
Het bestuur wordt gevormd door: 

Voorzitter:   Gerritjan Tragter 

Secretaris:   Ali Duursma 

Penningmeester:   Hannie Nijman 

bestuurslid:   Diny Ijzer 

bestuurslid:   Ria Wolters 
 

Muziekcommissie 
De muziekcommissie bestaat uit  Feico 

van Soest (tevens dirigent), Christa van 

Mourik, Reinier Doornink, Wilrieke van 

Mourik, Rianne Tragter, Ans Bluemink en 

Willy Wilting. 

Zij zorgen voor het samenstellen van het 

repertoire voor de verschillende orkesten 

voor de optredens . 

 

 

 

 

 

Het jaar 2015  
Om een indruk te geven aan onze trouwe 

donateurs en fans, hierbij een overzicht 

van wat we zoal aan activiteiten hebben 

gehad in 2015. 
 

21 februari 2015 repetitiedag 

Onze jaarlijkse repetitiedag in de 

Radstake. 
 

15 maart 2015 Concert 

Het grote concert in de Radstake, met 

medewerking van Theo te Boekhorst op 

contrabas, David Dieperink en Gerard Huls 

op trompet en Gezelligheidskoor Kiekan 

uit Heelweg. De presentatie was in 

handen van  Willem te Molder. 
 

21 maart 2015 Brocante markt 

Met een klein select groepje hebben we 

gezorgd voor wat gezellige muziek in de 

Agora van het Borchuus. 
 

maart 2015 WorkShops 

Op 24, 26 en maart hebben een aantal 

mensen van VAV samen met de dirigent 

Feico van Soest basisschool op Koers 

bezocht en daar in alle klassen een korte 

workshop gegeven zodat de jeugd ook 

kennis kon nemen van de accordeon en 

harmonica.  Ze mochten dan ook allemaal 

even kort een accordeon bespelen. Het 

was verbazingwekkend hoe enthousiast 

alle kinderen waren. 
 

7  mei 2015 Kwaksmölle 

Op verzoek van Estinea “Effe d’r Uut” 

hebben we bij de Kwaksmölle in 

Varsseveld een optreden verzorgd voor 

mensen met een verstandelijke beperking. 

Dit was weer geweldig, een compleet 

feest, de mensen hebben genoten maar 

de spelers ook, helemaal super. 
 

20 juni 2015 Engbergen 

Optreden  VAV tijdens het Oude 

IJsselstreek Muziekfestival in de SSP hal in 

Ulft, samen met muziekvereniging 

Concordia uit Varsseveld. 
 

12 juli Monicadag Hofshuus 

In samenwerking met stichting het 

Hofshuus heeft V.A.V. de Monicadag bij 

museumboerderij het Hofshuus, in  

 

 

 

 

 

Varsseveld, georganiseerd, ondanks het 

wat mindere weer was het een zeer 

geslaagde dag met monicaspelers uit het 

hele land en zelfs uit Duitsland met vele 

bezoekers, hier kunnen we tevreden op 

terug kijken, met dank aan de vele 

vrijwilligers.  
 

14 augustus Kermis 2015 

Optreden op een druk bezochte 

seniorenochtend in de grote tent van de 

Varsseveldse kermis, waar we samen met 

Johan van de Radstake, de Varsseveldse 

Gymnastiek- vereniging en ’t Bendje een 

geweldige ochtend hebben verzorgd voor 

de aanwezige mensen. Het was weer 

super gezellig . 
  
13 september Weidefair bij 

Koffieboerderij Groot Nibbelink 

Met een 12 tal leden van V.A.V. hebben 

we een aantal mooie optredens verzorgd, 

e.e.a. in afwisseling met andere artiesten. 

 

17 september huldigingsavond 

van VAV leden  

Donderdagavond 17 september was de 

zaal van het Borchuus leuk aangekleed en 

er was veel belangstelling van familie-

leden, de diverse orkesten verzorgden een 

optreden en tussendoor zijn de jubilaris-

sen gehuldigd. Arenda Gerritsen als 25 

jarige jubilaris, zij ontving ook een zilveren 

legpenning met oorkonde van de NOVAM, 

van  VAV  kreeg ze een zilveren 

accordeonnetje in de vorm van een 

hangertje, Ineke Bruil was 35 jaar lid van 

VAV, Ada Leneman en Thea Diersen 

werden gehuldigd als 55 jarige jubilaris. 

Ook werd Feico van Soest, de dirigent, 

nog even in het zonnetje gezet omdat hij 

inmiddels 5 jaar bij de vereniging is en 

zeer gewaardeerd wordt. 

 

10 oktober huis aan huis actie 

De actiedag in samenwerking met de 

Welkoop Varsseveld en das Weinhaus 

Bocholt,  heeft weer een leuk bedrag 

opgebracht. Er werden huis aan huis 

vogelvoedselpakketjes en noten voor de 

inwendige mens verkocht. Iedereen 

hartelijk dank voor de bijdrage. 
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17 oktober Andriessenhuis 

Borculo 

Zaterdagrmiddag 17 oktober werd het 

verzorgingstehuis het Andriessenhuis in 

Borculo met een bezoekje van een 18 

spelers van VAV vereerd en de bewoners 

hadden een zeer gezellige middag, dit was 

alom te zien aan de vrolijke gezichten. 
 

15 november Festival 2015 

VAV heeft haar vierde accordeon-harmo-

nica festival georganiseerd bij de Radstake 

verdeeld over alle zalen, met muziek voor 

elk wat wils. Het werd goed bezocht,  was 

wederom een succes en er heerste een 

zeer ontspannen en gemoedelijke sfeer. 
 

26 november sinterklaas 2015 

Sinterklaas en zwarte piet kwamen onver-

wacht  langs bij VAV en ze brachten voor 

elk lid nog iets leuks mee. Met enkele 

leden werd nog een hartig woordje 

gesproken. 
 

zwarte pieten 2015 

Met diverse groepjes accordeon zwarte 

pieten, zijn we op verschillende locaties te 

horen geweest. Bij de  Bettekamp, bij het 

sinterklaasfeest op Den Es,ook bij het 

sinterklaasfeest georganiseerd door Pedozi 

(personeels vereniging ziekenhuis Slinge-

land) voor een 300 kinderen, het sinter-

klaasfeest bij Woon-zorg park  Schuylen-

burgh in Silvolde,  Coöp Varsseveld en 

Zelhem, de Jumbo in Ulft en het sinter-

klaasfeest bij Landal Stroombroek in 

Braamt werd met sinterklaasliedjes 

opgeluisterd. Ook werd een bezoek ge-

bracht aan de “Hoeksteen” in Varsseveld 

en woon-zorg-centrum Careaz het 

Andriesenhuis in Borculo. Ook bij 

zorghotel de Gouden Leeuw in Zelhem 

werden sinterklaasliedjes gewaardeerd. 
 

4 december 2015  

De dag dat Karin de Vries, onze slagwer-

ker in het huwelijk trad met David 

Dieperink. 

Ondanks de drukke agenda hebben we 

toch nog even tijd genomen om op de 

trouwborrel te gaan, we hebben onze 

zwarte pieten maar gelijk meegenomen  

om een kleine serenade te brengen. 

We wensen hen samen een mooie 

toekomst toe en veel geluk. 

 

 

 

 
10 december  Antonia Terborg 

V.A.V. heeft voor de bewoners van het 

verpleeg en revalidatie centrum Antonia 

een fantastisch leuk optreden verzorgd 

kerstmuziek afgewisseld met stukken uit 

het dagelijkse repertoire 
 

17 december 2015 kerstconcert 

Ook bij Landal Stroombroek in Braamt 

werd een leuke avond verzorgd voor de 

bezoekers, kerstmuziek afgewisseld met 

andere leuke nummers. 

Ook werd die avond nog door een 3 tal 

accordeonisten een optreden verzorgd op 

het schoolplein van basisschool de 

Meeander in Varsseveld. 
 

Concert  13 maart 2016 
Op zondagmiddag 13 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. 

Hier zullen verschillende  groepen van de 

vereniging van zich laten horen. Verder 

zullen er enkele verrassende gast-

optredens zijn met blazers, contrabas en 

zang. De presentatie zal in handen zijn 

van Willem te Molder. 

VAV staat onder leiding van dirigent Feico 

van Soest. De Grolse Hofzangers zullen 

die middag ook nog een geweldig 

optreden verzorgen. Al met al belooft het 

weer een mooie  middag te worden met 

veel variatie. 
 

Bent u muziekliefhebber  

en ben je nieuwsgierig naar onze 

vereniging geworden bel of kom dan eens 

langs op een repetitieavond op donderdag 

van 18.30-22.00 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 2016: 
 (wijzigingen voorbehouden) 

15 februari 2016 

Besloten middagoptreden in het 

Beatrixcentrum in Wehl.  

 

 

 

 

20 februari 2016 

Repetitiedag bij de Radstake 
 

13 maart 2016 Concert 

Concert bij de Radstake,  

Aanvang 14.00 uur. 
 

13 april 2016 

In samenwerking met BeMyGuest wordt er 

bij basisschool de Meeander in Varsseveld 

het spannende mysterie van het 

verdwenen geluid ten tonele gebracht. 
 

27 april 2016  Koningsdag 

In samenwerking met het AOV Varsseveld 

wordt er een optreden gepland , samen 

met andere muziekverenigingen, verdere 

info zal nog verschijnen. 
 

10 juli Monicadag Hofshuus 

Na het grote succes van vorig jaar wordt 

in samenwerking met stichting het 

Hofshuus de Monicadag bij museum-

boerderij het Hofshuus, Leemscherweg 24  

in Varsseveld, georganiseerd,aanvang 

11.00 uur met spelers uit binnen en 

buitenland. 
 

15 september 2016 huldiging 

huldiging jubilarissen bij het Borchuus. 
 

25 september 2016 Heider 

Spielgruppe uit Dortmund 

De Heider Spielgruppe zal weer naar 

Varsseveld komen en samen zullen we 

ergens in de regio weer een mooi concert 

geven, plaats en tijd zullen nog volgen 
 

8 oktober 2016 actiedag 

Huis aan huis actie met verkoop van  

vogelvoedselpakketjes en noten voor de 

inwendige mens. 
 

13 november 2016 festival 

Accordeon-harmonica festival bij de 

Radstake verdeeld over alle zalen met 

optredens van accordeonorkesten, 

harmonicagroepen en individuele spelers 

uit binnen-en buitenland. 
 

Sinterklaas/Kerst 

Na aankomst van Sinterklaas en zijn 

gevolg zullen de pietenorkesten weer 

overal te horen en te zien zijn evenals 

voor kerst de VAV X-mas muzikanten. 


