
Abcouder Harmonie, daar zit muziek in!
De Koninklijk Onderscheiden Abcouder 
Harmonie is niet weg te denken uit het straat-
beeld van Abcoude en Baambrugge. Vele 
evenementen worden opgeluisterd door de 
aanwezigheid van deze in 1900 opgerichte 
vereniging.

In 2020 was het de bedoeling om een groot 
feestjaar te houden met tal van evenementen. 
De reden dat deze  geen doorgang kon hebben 
zal u duidelijk zijn, inmiddels is er gelukkig 
weer het één en ander mogelijk en komt er 
wat ruimte om enkele evenementen alsnog 
te kunnen houden. Zo kon er onlangs in de 
prachtige ambiance van de tuin van de familie 
de Graaf aan de Meerweg, al genoten worden 
van een Picknickconcert. De sfeer zat er me-
teen goed in! 

In het najaar zal uiteraard ook weer het 
Najaarsconcert gehouden worden voor do-
nateurs. Maar er is meer! Noteer vast in uw 
agenda: 25 september! Dan organiseert de 
Abcouder Harmonie in samenwerking met 
de Lions Abcoude-Baambrugge wel een heel 
bijzondere veiling! Een veiling waar muziek in 
zit. Diverse dorpsgenoten hebben inmiddels al 
een donatie gedaan in de vorm van muziekin-
strumenten of andere vormen van muziekdra-
gers zoals cd’s, dvd’s en langspeelplaten. Maar 
ook muziekbladen en stukken zijn aangebo-
den. Dit mag u niet missen!

De Abcouder Harmonie kan niet zonder uw hulp! Dus 
trommel uw familie, buren en netwerk op en biedt mee! 
Of misschien hee�  u zelf nog muziekitems voor de veiling? 
Mede door uw bijdrage kan de harmonie nog vele jaren ver-
der. Wilt u op een ander wijze bijdragen? Dat kan natuurlijk 
ook! Neemt u even contact op via 
info@abcouderharmonie.nl t.a.v. van de Evenementencom-
missie, dan wordt er zo spoedig mogelijk even contact met u 
opgenomen. Zo kunt u  er ook bijvoorbeeld voor kiezen om 
de catering te sponsoren bij de veiling. Of een advertentie 
plaatsen op de website van de Abcouder harmonie.  Er zijn 
diverse mogelijkheden, ook voor u!  Met vriendelijke groet, 
Cor Burggraaf, Evenementencommisie


