
Naklank 
Van de voorzitter – Paul Huygen 

Helaas moet dit stukje weer geschreven worden in een tijd van 

lockdown. We moeten weer thuisblijven en afwachten hoe lang 

het gaat duren voor het weer beter wordt. Het besef daalt in 

dat de strijd tegen de Corona langdurig zal zijn en veel van ons 

zal vergen. Toch wil ik graag de lichtpuntjes benadrukken die er 

afgelopen jaar waren, zeker als we het vergelijken met vorig 

jaar. Het najaarsconcert op 13 november en de 

Sinterklaasintocht van 20 november in 2021 waren 

hoogtepunten waarin we ons goed gemanifesteerd hebben in 

onze dorpen. Die gebeurtenissen moeten we in onze harten 

sluiten zodat we er nog lang van kunnen nagenieten. De 

repetities in het najaar hebben tot iets groots geleid. We 

hebben onze instrumenten niet laten verroesten tijdens de 

lockdowns. We mogen ervan uitgaan dat in 2022 zulke evenementen ook weer in het 

verschiet zullen liggen. Daarom moeten we optimistisch blijven en plannen blijven maken, 

ook zonder dat we weten van welke plannen iets terecht zal komen. 

Behalve muziek maken zijn er in 2021 nog meer activiteiten geweest die tot successen 

hebben geleid, vooral financiële successen. Naast de traditionele bloemenverkoop op de 

dag vóór Moederdag en de Lions-fietstocht, waren dat de succesvolle club-acties van de 

Rabobank en van de Plus. Wij hebben veel geld gekregen van deze organisaties. Je kunt 

alleen zoveel geld ophalen als veel inwoners van onze dorpen de Abcouder Harmonie 

belangrijk vinden en aangeven dat daar het geld aan besteed moet worden. Dat is voor 

een groot deel te danken aan de inzet van onze leden, die hun vrienden hebben 

aangemoedigd om ons te steunen. Maar het geeft ook aan dat de Abcouder Harmonie 

een club is die stevig geworteld is in onze dorpsgemeenschappen en dat geeft een heel 

goed gevoel. 



 

Lintje Yvonne Keuker 

Midden in de eerste lockdown in 2020 werd er gelukkig 

wel stil gestaan bij de mensen die zich al jaren inzetten 

voor een ander. Een van die personen is Yvonne Keuker. 

En ze heeft voor al haar inzet op zaterdag 22 augustus 

2020 een lintje uit handen van de Burgemeester 

ontvangen. Yvonne is al jaren actief voor de drumband 

en heeft ook jaren lang in het bestuur van de Abcouder 

Harmonie gezeten. Het lintje heeft ze dan ook zeker 

verdiend! 

 

Lampionoptocht – 2020 

Vlak na de eerste lockdown in 2020 was er nog veel onzeker. We hadden een paar 

repetities achter de rug toen helaas bekend werd dat de feestweek van Abcoude niet door 

kon gaan. Desalniettemin wilden we ons toch graag weer even laten zien. Met de 

drumband is er op de dinsdagavond – de avond 

van de lampionoptocht – alsnog een rondtocht 

gemaakt door Abcoude. Het was duidelijk 

merkbaar dat Abcoude het enorm leuk vond dat er 

onverwachts toch nog wat feestelijks in de straten 

van Abcoude was. 

 

Rob van Rooijen droeg het stokje over 

Rob van Rooijen stoomt al jaren 

belangeloos de uniformen van de 

Abcouder Harmonie. Dit jaar heeft 

hij het stokje overgedragen aan 

Clean Center waarbij je terecht kunt 

via mijnwassie.nl of het inleverpunt 

bij Plus Koot. Om hem te bedanken 

voor zijn hulp zijn we als verrassing 

voor de laatste keer in de uniformen 

langs de stomerij gegaan en zijn we op zaterdag 27 februari 2021 mee naar huis gelopen 

op zijn laatste werkdag. 

 

  



Online oefenen en lessen, of op 1,5 – 2 meter 

Het was even wennen, zo’n lockdown. Gezamenlijke lessen en repetities waren niet meer 

mogelijk en toen we eindelijk weer op locatie mochten zijn moesten we anderhalve meter, 

en soms wel twee meter afstand houden. Desalniettemin hebben de docenten bij de 

Abcouder Harmonie enorm hun best gedaan om ervoor te zorgen dat er muzikale 

vooruitgang bleef. Er werden online lessen aangeboden, en zodra het weer kon werd er 

geoefend op gepaste afstand. 

 

 

 

Even Voorstellen – Lette 

Ik ben Lette en ik geef sinds september 

saxofoonles bij de Abcouder Harmonie. 

Saxofoon spelen leerde ik op mijn twaalfde in de 

muziekschool in Aalst, in België. Na een 

bachelor behaald te hebben in het Koninklijk 

Conservatorium Brussel bij Simon Diricq, 

besloot ik dat het tijd was voor iets nieuws. 



Sinds september 2020 ben ik dan ook begonnen aan mijn masteropleiding in 

Amsterdam bij Arno Bornkamp en Willem van Merwijk.  

Naast (vele…) uren saxofoon te studeren per dag, ontspan ik ook graag eens door een 

mooie wandeling te maken in de natuur, met vrienden iets te gaan drinken, lekker te 

eten of gewoon eens gezellig thuis in de zetel te zitten. 

Ik hoop dat ik nog vele mooie, muzikale momenten mag beleven, hier in Nederland, het 

lesgeven in Abcoude bevalt me alleszinds heel erg! 

 

Zomertuin 

Cultuurhuis Abcoude organiseerde op 

3 juli 2021 De Zomertuin en ook de 

drumband was daarbij aanwezig. Voor 

de verrassingsopkomst stonden we te 

wachten in de stallen. Door de regen 

naar tent maakten we het publiek 

enthousiast, en na een korte pauze ook 

weer goed wakker. Het was het eerste 

evenement na weer een set aan 

versoepelingen en het was duidelijk dat 

het publiek ervan genoot. Het heeft ons 

zelf een paar nieuwe donateurs 

opgeleverd en mooie zichtbaarheid 

binnen het dorp.   

 

 



Opknapbeurt gebouw 

Het harmoniegebouw is inmiddels 

toe aan een flinke opknapbeurt. 

Door Wesley is een plan opgesteld 

om dit in verschillende fasen te gaan 

doen. Afgelopen zomer zijn we 

begonnen met het strippen van de 

muren en het witten daarvan in de 

grote ruimte. Ook hierbij bleek weer 

dat vele handen licht werk maakten, 

waardoor er al snel vooruitgang te 

zien was. Na de muren zijn de 

geluidswerende platen, kozijnen en 

overige ruimten aan de beurt. Op moment van schrijven wordt er gekeken naar de beste 

opties, zodat we ook dit weer voor de langer termijn kunnen opknappen. 

 

Looprepetitie 

Op zaterdag 6 november liepen we weer met een grote groep op de Bovenkamp rondjes 

te marcheren. Voor de meesten onder ons was dat weer voor het eerst in meer dan een 

jaar. Voor anderen was het zelfs de eerste keer. Al marcherend trokken we direct veel 

bekijks bij kinderen die net klaar waren met zwemles. Ze bleven allemaal even staan 

kijken. Een vrouw was iets minder blij met het lawaai dat wij maakten. Althans, ze vond 

het goed dat we oefenden en had veel zin in de intocht, maar zij probeerde een 

bedrijfsvideo op te nemen en dat ging erg lastig met ons op de achtergrond. Ze was bang 

dat we de hele middag zouden blijven door oefenen, maar gelukkig voor ons en haar, 

hoefde dat niet. Ik merkte bij mijzelf zeker, dat ik al een jaar niet meer gemarcheerd had. 

Het beginnen op links of het “Halt en sta stil” waren weer een beetje weggezakt. Gelukkig 

kwam alles snel weer bovendrijven. Het counteren bleef nog wel een uitdaging, maar na 



uitgebreid oefenen waarbij we hardop de stappen uittelden ging zelfs dat aan het eind 

soepel. Al met al was het een hele fijne looprepetitie, waardoor ik nog extra veel zin kreeg 

in de Sinterklaasintocht. – Stan Wever 

 

 

Najaarsconcert  

Zaterdag 13 november konden we ons eindelijk 

weer laten horen bij een Najaarsconcert. Het 

concert werd geopend door de drumband met 

Maarten Rongen, welke in verschillende groepen 

(herkenbaar aan de kleuren shirts) krachtige 

stukken ten gehore bracht. Halverwege werden er vuilnisbakken – met daarin slagwerkers 

- olievaten, en potten en pannen tevoorschijn getoverd om te laten zien dat er overal 

muziek op gemaakt kan worden. Zelfs Maarten legde zijn stokje weg en deed hier aan 

mee. Na de pauze werd het stokje overgenomen door Danieke Faber met het 

opleidingsorkest. Het was leuk om te zien dat ook de leerlingen al mooie stukken ten 

gehore kunnen brengen. Bij het Harmonieorkest werd er gestart met een eerbetoon aan 

Ali Heikoop, welke overleden is. Later werd er verder gegaan met bijvoorbeeld de muziek 

van de Sound of Music. Ook mocht het publiek meezingen met Edelweiss. 

  



Sinterklaasintocht 

De week na het Najaarsconcert kwam Sinterklaas aan in Baambrugge en Abcoude. Bij de 

start van de rondtocht in Baambrugge werd het gelijk duidelijk dat de oefening van de 

counter tijdens de looprepetitie niet voor niets is geweest. Er werd nog net niet hardop 1, 

2, 3, 4, 5 geroepen. Dit jaar ging de optocht wel een beetje anders dan normaal. Ozosnel 

was helaas niet aanwezig, dus werd de Sint rondgereden in een cabrio. Met de cabrio 

achter de Abcouder Harmonie aan werd 

er vertrokken vanaf het IJsclubgebouw. 

Met een alternatieve route werd er langs 

enorm veel enthousiaste kinderen gegaan 

en werd het eindpunt bij het dorpshuis 

bereikt. De nieuwe route beviel voor de 

meesten van ons enorm goed. 

In Abcoude werd de Sint (en wat 

verdwaalde leden) opgehaald bij de Jeu de Boules vereniging. Nadat op de heenweg het 

dorp goed wakker geschud was, leek het wel alsof heel Abcoude stond te wachten in de 

Hoogstraat. De route eindigde bij het Piet Mondriaan Gebouw waar nog enthousiast een 

toegift werd gespeeld. 

 

Giften en acties 

Op 8 mei 2021 kon er weer een bloemenmarkt 

plaats vinden. Helaas zat het weer niet mee en 

stonden we na een half uur in de regen met de 

plantjes. Toch lukte het om met veel enthousiasme 

de bloemen te verkopen en hebben we een enorm 

mooie opbrengst van €1.086,66. voor de Abcouder 

Harmonie kunnen verzamelen. 

 

 



Op 27 juni 2021 organiseerde de Lions Abcoude- 

Baambrugge in samenwerking met de 

Rabobank weer de jaarlijkse fietstocht. De 

Rabobank had een bedrag van €5.000 

beschikbaar gesteld, wat verdeeld werd over de 

28 deelnemende verenigingen. Het was een 

mooie dag voor een fietstocht waardoor 26 

deelnemers hebben meegefietst voor de 

Abcouder Harmonie. Dit heeft een bedrag 

opgeleverd van €566. We bedanken iedereen die dit bedrag bij elkaar gefietst heeft. 

 

Ook deden we dit jaar weer mee met de Anjercollecte van het Prins Bernard Cultuurfonds. 

Door de coronamaatregelen was de collecte weer digitaal. De link naar ‘onze’ onlinepagina 

werd massaal gedeeld op de sociale kanalen. Met de online collecte hebben we € 422,50 

opgehaald. 

 

De Rabobank heeft ook ieder jaar een clubsupport 

actie. Bij deze actie kunnen leden van de Rabobank 

Amstel en Vecht stemmen op hun club om deze te 

steunen. We hebben heel veel stemmen ontvangen 

waardoor we het geweldige bedrag van €2.309,61 in 

ontvangst hebben mogen nemen. 

 

 

Tot slot hebben we ook mee gedaan aan de 

sponsorpunten actie van de Plus. Iedereen die 

boodschappen deed bij Plus Koot kon daar punten bij 

sparen en deze inleveren voor een deelnemende 

vereniging. We hebben maar liefst 5.396 punten 

gekregen! Door de nieuwe maatregelen was er helaas 

geen uitgebreide uitreiking. Wel is er een speciale drive 

through opgezet waarin Janny en Wesley doorheen 

mochten rijden en een mooi bedrag van €1.603 in ontvangst hebben mogen nemen.  

Wesley Bon 

  



Afsluiting 

Het bestuur wenst een iedereen fijne dagen toe en ziet jullie graag volledige gezondheid 

terug op de nieuwjaarsreceptie, die als de regels het toelaten en week later zullen gaan 

houden op 16 januari! 

 

Het zal u niet zijn ontgaan dat Nederland wederom vanaf zondag 19 december tot en met 

in ieder geval vrijdag 14 januari opnieuw in lockdown is gegaan. 

 

Contact Koninklijk onderscheiden Muziekvereniging “Abcouder Harmonie” 

Adres:    Broekzijdselaan 46e 

1391 XL Abcoude 

Telefoon Secretaris:   06 – 838 792 86 

E-mail:    info@abcouderharmonie.nl  

Website:    www.abcouderharmonie.nl  

Facebook:   https://www.facebook.com/abcouderharmonie 

  

https://www.facebook.com/abcouderharmonie


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hierbij nodigen wij, 

u en uw partner uit om met ons, onder het genot van een 

hapje en een drankje, een toast uit te brengen op het nieuwe jaar. 

 

De deur van het verenigingsgebouw 

“De Harmonie” 

staat onder voorbehoud open op 

 

zondag 16 januari 

van 15.00 tot 17.00 uur 

 
Tevens maken wij van de gelegenheid gebruik, om 

iedereen te bedanken voor haar of zijn inzet in 2020 en 2021 en 

hopen dat wij ook in 2022 weer een beroep op u mogen en kunnen doen. 

 

Tot slot wensen wij u allen alvast prettige kerstdagen en 

een gezond 2022. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Koninklijk Onderscheiden Abcouder Harmonie. 

 

P.S. De nieuwjaarsreceptie zal alleen doorgaan als de regels op dat moment het toelaten. We 

zullen ons houden aan eventueel geldende regels, zoals een controle op een CTB. 

  



Jaarplanning 2022 

* Data zijn onder voorbehoud van de geldende maatregelen 

Dag Datum Activiteit Deelnemers Bijzonderheden 

Dag Datum Activiteit Voor wie? Bijzonderheden 

Zondag 2022-01-16 Nieuwjaarsborrel Iedereen indien mogelijk 

Maandagavond 2022-01-17 Eerste repetitie Drumband indien mogelijk 

Dinsdagavond 2022-01-18 Eerste repetitie OLO, orkest indien mogelijk 

Zaterdag 2022-03-12 Verenigingsdag Drumband en orkest Dorpshuis 
Baambrugge 

Zondagmiddag 2022-03-20 KSAB concertreeks Drumband en orkest Dorpskerk 

Dinsdag 2022-04-18 Looprepetitie Drumband en orkest   

Woensdag 2022-04-27 Koningsdag Drumband en orkest   

Vrijdagmiddag 2022-04 Muziekpodium 
Baambrugge 

OLO Baambrugge 

Woensdag 2022-05-04 Dodenherdenking Drumband en orkest   

Zaterdag 2022-05-07 Plantenbeurs    

Dinsdagavond 2022-05-17 Algemene 
Ledenvergadering 

iedereen Gebouw “De 
Harmonie” 

Donderdagavond 2022-05-19 Avondvierdaagse 
Loosdrecht 

Drumband Loosdrecht 

week 2022-05 Anjercollecte     

Vrijdagavond 2022-05- Avondvierdaagse 
Abcoude 

Drumband en orkest Abcoude 

Zondag 2022-06 Lions/Rabo 
Fietstocht 

Leden, familie, vrienden   

Zondagmiddag 2022-06-19 Tuinconcert Drumband, orkest, 
opleidingsorkest 

n.t.b. 

Maandag 2022-07-11 Laatste repetitie Drumband   

Maandag 2022-07-12 Laatste repetitie OLO, orkest   

  2022-07 Zomervakantie Allen   

Maandag 2022-08-22 Looprepetitie Drumband en orkest Marsrepetitie 

Maandagavond 2022-08-22 Eerste repetitie Drumband Marsrepetitie 

Dinsdagavond 2022-08-22 Eerste repetitie Opleidingsorkest, 
orkest 

Marsrepetitie 

Dinsdag 2022-08-23 Lampionoptocht Drumband en orkest Abcoude 

  2022-08-29 Start muzieklessen Leerlingen   

Vrijdagmiddag 2022-09 Muziekpodium 
Baambrugge 

Opleidingsorkest Dorpshuis 
Baambrugge 

Zondag 2022-10-16 Repetitiezondag Orkest De Harmonie 

Zondagavond 2022-10-16 Koningsmaal – 
122e verjaardag 

Leden, genodigden De Harmonie 

Zaterdag 2022-11-19 Najaarsconcert Drumband en orkest De Harmonie 

Zaterdag 2022-11-25 Sinterklaas Drumband en orkest   

Dinsdag 2022-12-13 Volkskerstzang Orkest   



 


