
 

EXTRA 
 

 

 

Op de valreep….. 

 

De komende week ga ik er even lekker tussen 

uit! Maar dan wil je toch op de valreep nog wel 

even wat dingetjes kwijt.. dan toch nog maar 

even de koffers niet inpakken en een SEINTJE 

produceren. We vliegen toch pas vannacht! 

 

Vorige week hebben we als Ankeveens 

Havenloos Mannenkoor het dak van de 

feesttent in Loosdrecht er bijna uit gezongen.   

 

In Weekblad Wijdemeren (wiewatwaar/brug) 

stond een stukje over het festival van het koor 

Snowe dat dat bevestigde! Altijd leuk als een 

ander koor zo positief over je schrijft! De 

Nieuwsster uit Loosdrecht heeft ons op de 

voorpagina gezet. De digitale versie is helaas 

nog niet beschikbaar. 

 

KERKENVEILING ANKEVEEN 
 

Op zondag 18 mei a.s. zal er een kerkenveiling 

gehouden worden in Ankeveen. Deze veiling 

begint rond 13.00 uur. Heel het dorp is 

opgetrommeld om een bijdrage te leveren aan 

de veiling om zo de nodige financiën binnen te 

halen voor een verbouwing die de Ankeveense 

gemeenschap weer ten goede komt. Wij zullen 

zelf rond 16.00 uur een optreden verzorgen. 

Ook de Tissues (bekend van nieuwjaarsconcert 

2013) zullen optreden op de veiling (14.30 uur) 

 

De veiling belooft zeer spectaculair te worden. 

Van een aangeklede (gelukkig!) rondvaart over 

de Vecht tot een lunch met Minister Hennis in 

den Haag gaat onder de hamer! Kortom dit 

mag je niet missen!!  

 

De kavellijst 

zal ik 

meesturen. 

 

 

 

 

 

 

Barbecue 

 

Jullie worden verzocht zaterdag 5 juli a.s. vrij 

te houden in je agenda. Dan zal namelijk de 

jaarlijkse afsluitende barbecue plaatsvinden 

bij Helmut. Details volgen! 

 

Programma komende maanden: 

 

18-05-2014 Kerkenveiling Ankeveen 

29-05-2014 Ankeveen Dauwtrappen  

31-05-2014 Weesp Watersportdag  

05-07-2014 nederhorst BARBECUE 

23-08-2014 Muiden Spieringfestival * 

14-09-2014 Naarden open monumentendag 

04-11-2014 Nederhorst zorgcentrum de 

Kuijer* 

  
De met * gemerkt zijn nog onder voorbehoud! 

Juiste tijdstippen van optredens volgen in de week 

voor het optreden! 

 

Resterende Repetitiedata 2014  

 
 20  

juni 3  

 

Gegroet! 

Rob  


