
    

 

 

   Accordeonclub 
 

     “ DE VROLIJKE NOOT” 

   
 

Accordeonclub “De Vrolijke Noot” welke is opgericht op 7 oktober 2008 is nog 

op zoek naar enthousiaste leden. 
 

Het orkest bestaat uit 20 leden en repeteert iedere dinsdagavond 

van 19.00 tot 20.00 uur onder leiding van Ria Webster en van 20.00 tot 22,30 uur onder leiding van 

een dirigent dhr. Bart v/d Veen. 

Er wordt lichte en gezellige muziek gespeeld in het genre zoals aan de Amsterdamse grachten, 

Jordaanwals, Tango's en Musettes etc.” 
 

Beginnende leden krijgen apart les van Ria op de 18.30 tot 19.00 uur  

op dinsdagavond van 19.00 tot 20.00 uur. 

Het is de bedoeling dat men zo snel mogelijk aansluit bij het orkest. 

Voor degenen die al aardig noten kunnen lezen en altijd al bij een orkest hebben willen spelen is dit 

een uitgelezen kans. 

Het voordeel van het spelen bij ons orkest is dat de baspartijen door een basaccordeonist wordt 

gespeeld, of door enkele accordeonisten. 

Accordeonisten die noten kunnen lezen zullen al gauw de melodielijn mee kunnen spelen, leeftijd 

speelt geen rol.   

Er is ook een accordeon te huur;  

Deze is te huur voor 10 € per maand + 

borg voor de accordeon. 

Het gaat bij de club om gezamenlijk 

vrolijke muziek te maken en na afloop 

is het gezellig napraten. 
 

Bent u nieuwsgierig geworden, kom 

dan gerust eens kijken op de 

dinsdagavond in de repetitieruimte 

van de BOET aan de Nieuwedam 1 

gelegen achter de Brandweer kazerne 

te Schoorl of neem contact op met 

Dorine Tol, telefoon 072- 5091558 

secretaris of met Corrie Weidema, 

telefoon 072- 5744342 

penningmeester. 

Het lidmaatschap is 10.00 € per mnd. Storten op giro 7837540 graag per kwartaal t.n.v. Corrie 

Weidema Hagedoorn, penningmeester.  Voor de bladmuziek betaald men 10,00 € per jaar.  

Bij opzegging moeten de lesboekjes worden ingeleverd.  

Alle andere bladmuziek is gratis. Van zeer eenvoudige nummers tot wat moeilijker. 

Er is voor iedereen wel leuke muziek bij. Vriendelijke Groet:  

                         Van het bestuur accordeonclub”De Vrolijke Noot” 


