Een kleine terugblik…
Op een van de laatste dagen van 2013 hebben we
de moeder van Krijn Voorn blij kunnen verrassen
met een optreden
bij gelegenheid van
haar 90e
verjaardag. In de
gauwigheid heb ik
zo’n 35 havenloze
mannen geteld die
dit mooie feest een
extra muzikaal
tintje hebben
gegeven. Daarbij
mogen we onze
“verstekeling” Ben
natuurlijk niet
vergeten… Alsof
hij nooit weg was geweest nam hij de presentatie
van dit bijzondere concert op zich.

Op zondagmiddag 19 januari aanstaande meren
we af op Loodijk 30 in Ankeveen bij Restaurant/
Partycentrum “De Molen” om een spetterend
concert te geven en daarmee het nieuwe koorjaar
passend in te luiden. Dit concert wordt
georganiseerd door de activiteiten-commissie van
het AHMKoor. Ook de welbekende “4 tuoze
Matrozen” o.l.v. Cees Koldijk zullen met ons
meevaren naar de Molen om van dit evenement
een nog groter feest te maken!

Wat brengt 2014:

Optredens en aktiviteiten

Wat 2014 gaat brengen … Ik wens in ieder geval
iedereen alle goeds toe en dat het koor de juiste
koers mag blijven varen richting de mooiste
horizonten!
Ankeveense clubkampioenschap klaverjassen
Het havenloze viertal Gé,
Albert, Ton en Rob hebben
afgelopen vrijdag het koor
vertegenwoordigd bij de
strijd om de Y.A. vd
Woude trofee en zijn
daarbij met de derde prijs
aan de haal gegaan. Het
havenloze koorgehalte was
overigens erg hoog die
avond..

De eerste repetitie in 2014 zal in ieder geval zijn
op dinsdag 14 januari 2014.
We gaan dan vol aan de bak voor het

nieuwjaarsconcert op 19 januari 2014.

Vooralsnog hebben we in 2014 de volgende
optredens en aktiviteiten op het programma staan:
05-04-2014 verrassingsoptreden
voor een eeuweling *
18-05-2014 Kerkenveiling St Martinus
29-05-2014 Dauwtrappen Ankeveen
07-06-2014 Weesper watersportdag *
23-08-2014 Spieringfestival Muiden*
De met * gemerkt zijn nog onder voorbehoud! De
datum voor de barbecue is nog niet gepland.

Resterende Repetitiedata 2014
Januari 14
28
februari 11
25
maart 11
25
april 8
22
mei
6
20
juni
3
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