
Een kleine terugblik…. 
 
2014 is voorbijgevlogen. Vorig jaar december schreef 
ik het eerste “Even een Seintje” en zo’n tien Seintjes 
later en we zijn het jaar al weer om…. De ene rolde 
wat makkelijker de computer uit dan de ander. Het 
was een jaar met veel ups, maar zeker ook met de 
nodige downs..  
 

We mochten veel uit-
voeringen geven: van 
uitbundig nieuwjaars-
concert - in een uit zijn 
voegen barstende Molen 
- tot  mini uitvoering in 

de achtertuin van Piet 
Splinter  en  van het 
Wijdemeers Korenfestijn 
tot het Weesper 
Watersportfestival was het 
een groot feest. 
 
Daartegenover staat dat we afscheid hebben moeten 
nemen van dierbare Havenloze vrienden..  
 

    
 
 
Kerstgroet: 
 
Vanuit het bestuur willen we jullie een goed 2015 
wensen onder toevoeging van een oud chinees 
gezegde '...beter een kaars aan te steken dan over 
duisternis te klagen...' 
 
In deze dagen van donkerte en Kerstmis een 
verlichtende gedachte. Daar komt bij dat klagen kan 
en mag en soms helpt, want het lucht immers het 
hart. Daarom is het belangrijk genoeg om dus even te 
klagen. Maar voor meer lucht en licht helpt een kaars 
al iets meer en al helemaal als je die aansteekt. 
 
Een goede neut helpt natuurlijk altijd..... daarom 
Proost, Prosit, Santé, Skoll of Zum Wohl....een héél 
goed en vooral gezond 2015. 
 
Godewijn, Gé, Albert, Paul, Pelle, Theo en Rob 
 
 

Wat brengt 2015…. 
 
Dat weet haast niemand….  Maar ook in 2015 zal er 
genoeg Havenloos gezongen gaan worden.  
 
Het eerste optreden staat al voor 8 januari 2015 op de 
rol. Dat is een optreden op de avondschool van de 
Mozarthof, Mozartlaan 29 te Hilversum. De Avond-
school is een school voor mensen met een 
verstandelijke  beperking  tussen de 20 en 60 jaar oud. 
Er zullen er ongeveer 35 deelnemers aanwezig zijn, 
daarnaast zijn er ook ongeveer 6 begeleiders, waarvan 
Janneke Tol er één is. 8 Januari staat in het teken van 
een nieuwjaarsreceptie, we zullen van 19.45-20.15 uur 
optreden. Na afloop staat er een hapje en drankje 
klaar. 
 
Op 9 januari zal een afvaardiging van het bestuur de 
kaarten schudden in het Y.A.  vd Woudetournooi. Het 
wordt tijd dat die beker eens bij ons komt… 
 
De eerste repetitie staat gepland voor 13 januari a.s. 
Dan zal er even flink gebuffeld moeten worden voor 
het grote nieuwjaarsmeezingfeest. 
 
Op zondag 18 januari zal ons 
nieuwjaarsconcert  gegeven 
worden in het Wapen van 
Ankeveen.  Het belooft een 
waar meezingfeest te worden 
met medewerking van Alie, 
Tinus en Theo. Dat wordt  
meezingen en meedeinen op 
Nederlandse klassiekers! Wie wat voorpret wil: 
http://www.smartlappentrio.nl/  
 
De Kerst staat bijna voor de deur, al zou je denken dat 
het net het begin van de herfst is…  
 

Want rijdt de Kerstman nog op een rode BMW, dan 
valt het met de winter alleszins mee.. 

 
 

http://www.smartlappentrio.nl/

