
Naklank 
Van de voorzitter – Paul Huygen 

In deze naklank staan weer herinneringen aan onze geslaagde 

concerten en straatoptredens. Het is niet meer de lijst van door 

corona veroorzaakte afgelastingen, die de afgelopen Naklank-

en waren en daar kunnen we heel blij over zijn. Hoewel we in 

lockdown-mineur begonnen (geen nieuwjaarsreceptie) ging 

half januari de boel weer open. Al snel werd het "business-as-

usual", zij het met wat vaker uitvallers door ziekte. We konden 

ondanks dat een goed en muzikaal verenigings-jaar hebben. 

Laten we hopen dat dat komende jaren zo blijft. We hebben 

heel geslaagde concerten gespeeld, bijvoorbeeld op 20 maart 

in de Abcouder Dorpskerk en op 19 november in de Piet 

Mondriaan-zaal. Een bijzondere vernieuwing in ons, door 

traditie gekenmerkte, jaarprogramma was het voormalige 

Tuinconcert op vaderdag, dat dit jaar het Picknick-concert was, en in het zonnetje in de 

tuin van Astrid en Jan de Graaf gehouden werd. Dat werd een groot succes en dat gaan 

we vaker doen. Met dank aan de gastvrijheid van de familie De Graaf. Ook op straat 

hebben we ons goed gemanifesteerd, op Koningsdag, in de lampionoptocht en bij de 

intocht van Sinterklaas. Onze straatoptredens zijn in een metamorfose waarin zowel de 

muziek als de uniformen steeds eigentijdser worden. Looptechnisch blijven de blazers 

gemiddeld nog wel achter ten opzichte van de slagwerkers, maar de regelmatige 

looptrainingen zorgen dat het verschil steeds minder dramatisch wordt. 

Dit voorjaar moesten we afscheid nemen van de OLO-dirigent Danieke Faber, die is 

afgestudeerd en nu een baan kreeg bij de "Garde Grenadiers en Jagers". Wij wensen haar 

een voorspoedige carrière toe. Gelukkig is Elivera van Sloten bereid om voor haar in te 

vallen. 

 



We hebben dit jaar ook een paar keer triest afscheid 

moeten nemen. Op 25 maart overleed onze eregast 

Annette van de Most, oud-burgemeester van Abcoude-

Baambrugge. Op 14 juni overleed George de Breij, 

echtgenoot van Janny de Breij, en telg van een voor de 

harmonie belangrijke familie. Hoewel hij zelf niet met 

ons meespeelde was hij een belangrijke steun op de 

achtergrond, vooral voor onze onvermoeibare Janny de 

Breij-Pesman. Op 26 augustus overleed Marijke 

Griffioen op 86-jarige leeftijd. Zij was verreweg het 

langst spelende lid van onze harmonie. Wij zullen haar 

altijd-vrolijke en opgewekte aanwezigheid nog lang 

missen. 

Dat onze dorpen ons ondanks onze onzichtbaarheid in 

de corona-tijd niet vergeten hebben is te zien aan de 

hoge opbrengsten van de Rabo-club actie en de Plus-

ledenactie van dit jaar. Om zo veel geld te krijgen 

hebben veel dorpsgenoten op ons moeten stemmen. 

Hartelijk dank aan iedereen die daarvoor aandacht aan 

zijn omgeving heeft gevraagd. 

 

  



Picknickconcert  

Op 19 juni stond het picknickconcert in de agenda. Dit was een van de activiteiten 

bedacht door de evenementencommissie voor het jubileumjaar als leuke aanpassing op 

het tuinconcert. 2 jaar later kon het dan eindelijk doorgaan.  

Op de dag zelf mocht de drumband ’s morgens eerst nog een serenade geven bij Villa 

Oldenhoff. Als verrassing hebben ze daar op een feestje iedereen enthousiast gemaakt 

en dat heeft een prachtige donatie heeft opgeleverd voor de vereniging.  

 

Vervolgens is er direct doorgereden naar de tuin van familie de Graaf waar we het 

picknickconcert mochten uitvoeren. De opbouw op het gras was hier en daar wat lastig 

door de minder stabiele ondergrond. Maar dat was gelukkig de enige uitdaging van de 

dag. De zon begon vlak voor het concert te schijnen en het publiek kwam aan met de 

picknickmanden. Tijdens het concert werd er veel eten onderling gedeeld en door de 

muzikale klanken werden steeds meer mensen getrokken. Al met al werd het een hele 

gezellige middag! Aan het einde van de succesvolle editie werd geroepen dat dit volgend 

jaar zeker weer mocht!  

 



Opleidingsorkest en muzikanten Abcouder Harmonie op Muziekpodium 

Baambrugge 

Het succes van dit Muziekpodium dat op 4 

november 2022 voor de 10e keer plaatsvond, 

overtrof volgens de organisatoren alle 

verwachtingen. Het evenement is primair 

bedoeld om de jeugd en leerlingen in opleiding 

-letterlijk en figuurlijk- een podium te bieden 

om hun muzikale kunsten te tonen. 

Dat muziek maken leuk is en verbindt, het zelfvertrouwen sterkt en bij de toehoorders 

veel bewondering oproept, werd opnieuw bewezen. Het Dorpshuis als gezellige locatie en 

een indrukwekkend programma vormden de basis van deze zeer geslaagde gebeurtenis, 

die zo’n 100 bezoekers trok. De Harmonie was met meerdere optredens nadrukkelijk 

aanwezig.  

 

Het programma startte met drummer Chris Elandt en ‘een vrije invulling’ met een aantal 

van zijn jonge talentvolle slagwerkleerlingen Matthijs, Mieke, Siebe, Imra en Vincent. Ook 

het opleidingsorkest van de Harmonie (‘OLO’) stond dit jaar weer op het podium. Onder 

leiding van Elivera van Sloten werden diverse nummers uit Jungle Book, Zoo Ball en Kids 

play music ten gehore gebracht, en met gedurfde solo’s. Paul Huygen en Willeke Buijs 

bliezen enkele duetten van o.a. Richard Shuebruk op trombone en hoorn.  

 



Met slagwerk was opnieuw Chris Elandt en verder ook Ria Fhijnbeen en Jan Popping met 

de saxofoon van de partij. Zij begeleidden de tienkoppige ‘Baambrugse Beach Boys Band’ 

bij de nummers Marcella en Funky Pretty. Dit als eerbetoon aan de Beach Boys die 50 jaar 

geleden in Baambrugge hun album ‘Holland’ produceerden!  

Na een daverend applaus werd met een roos en een drankje voor de deelnemers afscheid 

genomen. Noteer: op vrijdag 3 november 2023 weer! 

Verslaggever: Jan Popping 

 

Najaarsconcert 

 

Ook dit jaar hebben we weer een prachtig najaarsconcert gegeven voor onze donateurs. 

De zaal zat zo vol dat er gezocht moest worden naar extra stoelen en dat het publiek 

moest inschuiven zodat iedereen er van kon genieten. Het OLO heeft het concert geopend 

waarbij Elivera het publiek nog een muzieklesje heeft meegegeven. Daarna heeft het 

harmonieorkest, ook onder leiding van Elivera van Slooten, het stokje overgenomen. Met 

verschillende solo’s werd het programma voor de pauze gevuld. Na de pauze is de 

slagwerkgroep samen met het publiek, onder leiding van Maarten Rongen, de wereld over 

gereisd. Gestart in Japan, via Afrika en Zuid-Amerika zijn zij ook weer geëindigd in Japan. 

 

 



Kerstmarkt mooie afsluiter voor evenementencommissie 

Na de bekende onderbrekingen, kon 

de evenementencommissie dit jaar 

dan toch aan de slag met een aantal 

evenementen, die eigenlijk voor het 

jubileumjaar bedoeld waren. Over het 

Picknickconcert staat al geschreven. In 

september was het tijd voor een veiling 

in samenwerking met de Lions 

Abcoude-Baambrugge. Een flink aantal items werden gedoneerd en door de 

veilingmeesters aan bod gebracht. Een geslaagde middag met een mooi resultaat voor de 

clubkas. Daarna stond er nog één evenement op de kalender en dat was de kerstmarkt 

die op 11 december gehouden is. Voor, door en met dorpsgenoten en maatschappelijke 

partners, en dat bleek wel. Zowel de hal van het Piet Mondriaangebouw, als de ruimte van 

de harmonie stond vol met gezellige kramen en leuke (kerst) artikelen. Vanaf 12.00 uur 

werd het gezellig druk en “de Geinpiepers” brachten de sfeer er goed in met diverse 

kerstliedjes. Ook hier is een centje voor de kas verdiend, al was het met dit evenement 

belangrijker om wat voor dorpsgenoten te betekenen en de “zichtbaarheid’ van wat er bij 

de harmonie allemaal gebeurd weer wat te vergroten, na de coronajaren. De 

evenementencommissie kijkt met trots terug op wat er neergezet is bij de evenementen, 

de (nieuwe) contacten die gelegd zijn 

en de geboden hulp van vrijwilligers. 

Voor 2023 zijn er geen bijzondere 

evenementen en gaan alle taken 

weer terug naar de werkgroepen, 

bestuur en/of stichting Fred de Breij 

(plantenmarkt). Namens Anouk, Cor, 

Fem, Janny, Patricia, Sandra, Susan 

en Yvonne hele fijne Feestdagen en 

een muzikaal 2023! 

 

Volkskerstzang 13 december 2022 

Wat fijn dat we met het gehele orkest konden deelnemen aan de Volkskerstzang.  

Vooraf was er een beetje paniek. De trombone van Paul ging stuk. Elivera schakelde haar 

Peter in als hulp en ducttape werd gehaald. Vervolgens werd de trombone geplakt en Paul 

kon gelukkig mee doen. 

Anke op de alt sax maakte haar debuut in het grote orkest. Zij vond het super spannend. 

Met de hulp van haar mede alt sax spelers vond zij het erg leuk en dit smaakte absoluut 

naar meer. 



Tijdens de dienst speelden we de geijkte 

kerstliedjes zoals “Midden in de winternacht” en 

Nu zijt Wellekome”. Maar tijdens de collecte 

mogen we altijd uitpakken en dit keer was dat met 

“Swing into Christmas”. Een heerlijke medley van 

kerstliedjes in (natuurlijk) swing. 

Voor “Ere zij God” ging het licht in de kerk uit en 

werden er kaarsjes aangestoken. Dit was een 

magisch moment. In tegenstelling tot andere 

jaren, speelde alleen het orgel dit nummer. 

Samenspel met het orkest was niet mogelijk 

vanwege de stemming. Waardoor er werd 

besloten dat het orgel “Ere zij God” zou spelen en 

het orkest de dienst alleen afsloot met “We wish 

you a merry Christmas”. 

Alles werd snel opgeruimd en hierdoor konden wij snel opwarmen in ons gebouw. Het 

was dit jaar kouder dan andere jaren in de kerk. In ons gebouw hadden Janny en Gerard 

voor de thee en koffie gezorgd en onze kerstbroodjes gesmeerd. Waarvoor dank! 

De organisatie van de Volkskerstzang kwam later ook nog naar ons gebouw en bedankte 

ons hier nogmaals voor de hele mooie Volkskerstzang. 

 

Rabo Clubsupport 

Dit jaar organiseerde de Rabobank weer de Rabo Clubsupport actie. Leden van de 

Rabobank  hebben veel op de Abcouder Harmonie gestemd. Met de Rabo clubsupport 

hebben we een fantastisch bedrag van €2023,50 opgehaald. 

 

Afsluiting 

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

terug op de nieuwjaarsreceptie op 8 januari 2023! 

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 open op 

 

zondag 8 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 2022 en 

hopen dat wij ook in 2023 weer een beroep op u mogen  

en kunnen doen. 

 

Tot slot wensen wij u allen alvast prettige kerstdagen en 

een gezond 2023. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de Koninklijk Onderscheiden  

Abcouder Harmonie. 

  



 


