
 

We varen weer! 
 
De eerste repetities zijn al weer geweest en het eerste 
buitenconcert zit er ook al weer op! We hebben een 
paar mooie optredens verzorgd op een warme 
zondagmiddag tijdens de Open Monumentendag in 
Naarden. De admiraal inspecteerde de historische 
vloot in vol ornaat in zijn stoombootje en het publiek 
genoot van het havenloze mannenkoor op de kop van 
de haven! Ook de organisatie van deze dag was er 
zeer over te spreken en zeker bij de twee laatste 
optredens hadden we over publiek niet te klagen. 

 
 

 
De foto’s van deze dag zijn terug te vinden op de 
website  (www.ankeveenshavenloosmannenkoor.nl)  
 
Ton van Haren  
 

Helaas zal het combo 
voorlopig zonder Ton van 
Haren moeten spelen. Van 
hem kregen we bericht  dat 
hij weer grote problemen 
had met slikken. Na 
onderzoek is nu gebleken dat 
de tumor  weer terug is  en 
dat de nodige vervolg-
onderzoeken zullen volgen. 
De vermoeidheid speelt Ton 
mede parten en daarom 

moet hij een pas op de plaats maken. Als het enigszins 
kan komt hij zeker meespelen! Van deze kant uit 
namens de mannen alle goeds Ton! 

 

Verzorgingshuis Oversingel 25 jaar 
 
Dit jaar bestaat verzorgingshuis Oversingel (Hugo de 
Grootlaan 30 Weesp) 25 jaar en op verzoek zullen we 
daar een optreden verzorgen op zaterdag 27 
september a.s. We zullen twee sets van ongeveer 25 
minuten brengen. Graag om 14.00 uur aanwezig zijn 
in de ontspannings-ruimte van het huis (direct na de 
ingang links)  
De bezetting van het koor is naar verwachting niet op 
peil, dus een dringend beroep om vooral WEL te 
komen naar Weesp! Op dezelfde middag is er ook het 
nodige aan festiviteiten in Ankeveen bij de opening 
van De Dillewijn. All Directions zal daar om 16.00 uur 
zingen. 
 
Zin om wereldrecordhouder te worden? 
 
Het Shanty-Chor-Hiesfeld probeert op zondag 28 
september om 13.00 uur in Dinslaken-Hiesfeld 
(D) het grootste shantykoor ter wereld op de been 
te brengen. Het deelnemertal is tot nu toe echter 
nog niet voldoende. Individuele zangers worden van 
harte uitgenodigd om mede recordhouder te 
worden. Zelfs een solo kan er in zitten voor je! 
Mocht een van jullie geïnteresseerd zijn: 

 
www.shanty-chor-hiesfeld.de 
 

Komende optredens: 
 
Als optredens staan voorlopig gepland: 
 
27 september Weesp         Verzorgingshuis Oversingel  
   25 jarig jubileum 
4 november Nederhorst  Verzorgingshuis De Kuijer  

Willem  van Diermendag 
Januari 15  Ankeveen        Nieuwjaarsmeezingfeest 
Maart 15    Warmond Shantyfestival  (planning!) 
 
Vaste fans van het koor: 
 

 

http://www.ankeveenshavenloosmannenkoor.nl/
http://www.shanty-chor-hiesfeld.de/

