
Een kleine terugblik…. 
 
Feest op de Mozarthof! 
 
Okay we weten er best vaak een leuk feestje van te 
maken… maar zo enthousiast als de deelnemers van 
de avondschool waren tijdens het optreden in de 
Mozarthof maak je toch niet vaak mee! Op het laatst 
hadden we een koor van zo’n 65 man/vrouw en nog 
een enkeling die op z’n plek bleef zitten genieten. 

 
 
Van Janneke ontvingen we deze foto en volgende 
email: 
Beste Havenloze zangers, 
 
De deelnemers van de Avondschool Sint Jozefzorg (en de 
begeleiders) hebben erg genoten van jullie optreden, maar 
volgens mij was dat wederzijds. 
 
Met vriendelijke groet, 
Janneke Tol 

 
Van der Woudetoernooi Ankeveen. 
 
Een dag na het feestje op de Mozarthof  heeft een 
team van het koor meegedaan aan het jaarlijkse 
klaverjastournooi voor Ankeveense verenigingen. 
Vorig jaar werd de derde plaats behaald, dus de 
verwachtingen waren hooggespannen.  Die derde 
plaats kwam er… maar nu van onderaf gezien.. De 
beker lijkt overigens erg veel op dit exemplaar, maar 
hoeft een stuk minder gepoetst te worden! 
 
 
 
 
 
 
 
 

Groot Ankeveens nieuwjaarsmeezingfeest 
 
Op zondag 18 januari was het het Wapen van 
Ankeveen gastheer van ons nieuwjaarsconcert.  Het 

werd een waar 
meezingfeest  met 
medewerking van Alie, 
Tinus en Theo.  Hoe kan je 
zo’n middag beter 
beginnen dan met een 
overheerlijke bak snert! 
 

De prachtige collectemelkbus van 
Albert gaf de penningmeester in ieder 
geval nog een beetje glimlach. Het 
mag wat kosten zo’n evenement, 
maar natuurlijk niet teveel… 
 

Kapitein Godewijn 
kon helaas niet als 
ceremoniemeester 
fungeren. Een ski 
ongeval, waarbij z’n 
schouder het zwaar te 
verduren kreeg zal 

hem voorlopig in de ziekenboeg houden. Maar Gé 
heeft hem uitstekend vervangen! Ik ben van de week 
nog even bij Godewijn aangewaaid en hoewel hij niets 
liever weer direct accordeon zou gaan spelen, fietsen , 
tennissen of wandelen… Het gaat beetje bij beetje 
beter en hij doet jullie groeten. 
 
En dan waren er natuurlijk Alie,Tinus en Theo…  
 
Wat een heerlijk 
gek stel om een 
meezingfeest 
compleet te 
maken! Dat het 
een geslaagde 
middag was, 
bleek ook uit de 
mooie recensie in het Weekblad van Wijdemeren! 
 
En nu? Op naar het eigen klaverjastournooi eind 
februari en het eerstvolgende optreden in Warmond 
op 8 maart a.s. Maar daar volgt nog bericht over.. 
 

Met vriendelijke groet 

 
 

        Uw secretaris 


