
Laatste seintje 

 

Dit zal al weer het laatste bericht zijn van dit 

seizoen. Er staan nog een paar items op de rol en 

dan zullen er vast een hoop havenloze mannen 

gaan uitwaaien om te genieten van een wel-

verdiende vakantie! Een aantal was al weggeweest 

en hebben dus het dauwtrappen gemist op  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

hemelvaartsdag. Ook dit jaar wist de dauw-trap-

ploeg weer een mooie route door de rijkelijk 

bedauwde Ankeveense dreven uit te stippelen. Ik 

kan zelfs na dertig jaar nog zeggen dat ik op 

plekjes geweest ben,  die echt nog niet kende! 

Maar de dauw stond dit jaar wel erg hoog.  

De Weesper Watersportdag werd twee dagen later 

opgevrolijkt met het AHMK. Er staan op de 

website diverse foto’s van deze dag die laten zien 

dat de mannen hun beste beentje voorgezet 

hebben! 

 

 Opsporingsbericht  

 

 

GEZOCHT: 

 

 

Gerrit Jansen heeft inmiddels een nieuw Peppi (of 

was het Kokki?) petje.De oude is echter nog niet 

boven water…Mocht je de tas met matrozenpet 

hebben gevonden dan Gerrit svp bellen!  

Laatste Optreden 28 juni 2014: 

 

Ons laatste geplande optreden van dit seizoen is 

op zaterdag 28 juni a.s. in Ankeveen, Stichtse 

Kade aan de ’s-Gravelandse kant van de tol. 

Concertmeester Theo ziet ons graag om 19.30 uur 

verzamelen bij Henk Ootjers. Stichtse Kade 43.  

 

Van Nico Bouman ontvangen: 

Uitnodiging 
De BBQ commissie nodigt jullie uit voor de BBQ van 

het  Ahmk Op 5 juli 2014. 

 

Middagprogramma. 

 

Verzamelen bij Waternet  op de Dammerweg 1c 

1383HT, in de werkelijk prachtige buurgemeente 

Weesp  Iedereen die zich hiervoor heeft aangemeld (zie 

lijst) wordt daar verwacht om 13.30 UUR 

Parkeergelegenheid is ruimschoots aanwezig. 

(Kouwkleumen neem iets warms mee..) 

 

Avond programma. 

 

We gaan BBQen  Bij Helmut Smids Middenweg 19/21 

1394AC in Nederhorst den Berg Aanvang +/- 17.30 u. 

 

Voor mensen die de hele avond lekker willen zitten 

raden we aan een goede stoel mee te nemen. 

Als de weersvoorspellingen te slecht zijn voor het 

middag programma worden jullie daar op tijd van op 

de hoogte gebracht. De BBQ gaat altijd door. 

 

Groeten 

De BBQ cie 

Voor vragen: Nico.bouman@waternet.nl of 

06-51690425 

 

Nieuwe Seizoen: 

 

We hebben helaas niets meer vernomen van de 

organisatie van de Muider Spieringdag. Het 

optreden laten we vervallen. Vooralsnog staan in 

de volgende optredens in de planning: 

  

14-09-2014 Naarden open monumentendag 

27-09-2014 Weesp zorgcentrum Oversingel 

04-11-2014 Nederhorst zorgcentrum de Kuijer 

De eerste repetitie van het nieuwe seizoen zal op 

 9 september 2014 zijn.  

 

Het bekende repetitieschema zal in september 

worden toegezonden 
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