Kerkenveiling groot succes…

Een week geleden was de kerkenveiling in
Ankeveen. Het Weekblad Wijdemeren
schreef vol lof over dit grootse festijn. Leuk
dat ook het Ankeveense Havenloze Mannenkoor betrokken werd in de complimenten! De
veiling heeft zijn doel ruimschoots behaald.
Gisteravond vertelde Gé dat de teller bijna op
23 duizend Euro stond. Een prachtig resultaat!
Ik ben zo vrij geweest om de foto uit het
Weekblad Wijdemeren maar even te lenen…

Eerstvolgende Aktiviteiten/optredens:
29 mei Hemelvaartdag Dauwtrappen.
Vroeger stonden de mensen op Hemel-vaartsdag
al voor dag en dauw om drie uur 's nachts op. Men
ging zingend met blote voeten door ‘t gras lopen,
omdat men verwachtte dat dit een magische of
genezende werking zou hebben. Drie uur vindt de
organisatie iets te gortig, maar vanaf 06.00 uur
kan er gestart worden voor een prachtige wandeltocht door de bedauwde dreven van Ankeveen.
Het Kriekenkoor zal om 08.00 uur een miniconcert geven. Dus: kom je niet lopen, dan word
je rond 07.40 uur verwacht in de kantine van de
IJsclub voor het zingen!
Zaterdag 31 mei Weesp watersportdag.

Opsporingsbericht

GEZOCHT:

Gerrit Jansen is bij de Kerkenveiling een tas met
klompen, jasje en zijn onafscheidelijke Peppi (of
was het Kokki?) petje kwijtgeraakt. Mocht er
iemand zijn die deze tas heeft meegenomen of
wellicht weet waar de tas zich nu bevindt: bel
even met Gerrit. Een zoektocht - samen met de
koster van de Martinus - heeft helaas niet geleid
tot het terugvinden van de tas.

Op deze dag zullen we samen met Het Ruime Sop
en Breukels Glorie de omlijsting verzorgen van de
Weesper
Watersportdag.
Er zijn een
viertal podia
opgebouwd
waar
opgetreden zal
worden. Ons
programma
ziet er als volgt
uit:
13.15-13.35 u podium restaurant RIMINI
14.00-14.20 u podium cafe Het HELLETJE
15.00-15.20 u podium cafe TOETERS & Bellen
14.45-16.05 u podium cafe HET HEERTJE
16.45-17.00 u FINALE terras RIMINI

NIET VERGETEN:
De barbecue staat gepland voor 5 juli a.s.
Nadere info op de laatste repetitieavond!!
Laatste repetitie 3 juni 2014
Programma NA de zomervakantie:
23-08-2014 Muiden Spieringfestival *
14-09-2014 Naarden open monumentendag
27-09-2014 Weesp zorgcentrum Oversingel
04-11-2014 Nederhorst zorgcentrum de Kuijer

Het parkeren in Weesp is erg moeilijk. Volgens
Pelle kun je het beste parkeren op het industrieterrein "Van Houten industriepark" (t/o de
Rabobank) of achter winkelcentrum Hogewij.
Kostverlorenstraat Achter het NS station is een
P&R terrein. In het centrum van Weesp is weinig
mogelijk. Rijdt zoveel mogelijk samen!!
Gegroet!
Rob

