
Een kleine terugblik…. 
 
Klaverjassen 
 
Twintig mannen vonden hun weg naar de kantine van 
Ge om hun kunsten te vertonen bij het club-
kampioenschap klaverjassen. Een aantal was zelfs 
speciaal in trainingskamp gegaan voor dit festijn. Met 
wat hulp van verstekelingen konden dus 5 tafels 
gevormd worden waar -al dan niet fanatiek- maar zeer 
gezellig  gekaart werd. Ik weet niet of Rien z’n boek 
met kaartspreekwoorden en gezegden nog uit heeft 
kunnen breiden.  
 

Hij kijkt in ieder 
geval een beetje 
bedenkelijk op 
deze foto..  
 
De winnaar van 
de  “Trut” prijs 
verzon ter plekke 

een nieuwe spelregel:  Geen plaatjes dan overdelen! 
Zo’n handvol kaarten heet dus vanaf nu “Een 
Willempie”  (toch nog een nieuw gezegde Rien!) 
 
De grote beker werd gewonnen door Leon Smits met 
als goede tweede Dirk Verweij en verstekeling Sjaak 
Leurs als derde.  Met dank aan Theo en Ge voor de 
organisatie en Harry en Henk voor de catering (en niet 
te vergeten Mariska voor de muffins) 
 
Zondag 8 maart optreden Warmond 
 

 

 
 
Zondag 8 maart zal het Ankeveens Havenloos 
Mannenkoor meedoen aan het 4e Warmonds 
Shantyfestival in “Het Trefpunt” aan de Herenweg 80 
in Warmond.  
Afgesproken is dat we om 12.30 uur verzamelen op 
het parkeerterrein naast de kerk in Ankeveen.  
Het festijn begint om 14.00 uur. Onze optredens staan 
in het schema gepland om 14.25 en om 16.35 uur. Om 
17.20 uur is er een afsluitende finale. 
Warmond ligt ongeveer tussen Sassenheim en Leiden. 
Voor het volledige programma: zie bijlage 
 
Van de bestuurstafel: 
 
Achter de schermen wordt volop nagedacht over het 
aankomende 12 ½ jarig jubileum van ons koor. 
Komende repetitie zal Godewijn een tipje van de sluier 
oplichten! 
 
Komende optredens: 
 
Deze optredens zijn inmiddels al gepland/bevestigd, 
maar er liggen ook  nog een aantal in het verschiet! 
Deze staan dus nog niet op dit lijstje, maar worden 
zodra de bevestiging binnen is vermeld! 
 
8 maart Warmond 4e Warmonds shantyfestival 
29 april Loosdrecht Korenfestival “De Sloep” 
14 mei Ankeveen Dauwtrappen/kriekenkoor 
30 mei Weesp Weesper watersportfestival 
15 augustus Vreeland Historisch Festival Vreeland 
 
Ontvangen berichten: 
 

 
Het muzikaal bootwateren vindt dit jaar op 20 juni plaats 
 
Resterende repetities 

 

  Met vriendelijke groet 

 

         Uw secretaris 

maart 10 
24 

april 7 
21 

mei 5 
19 

juni 2 
16 (extra) 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste deelnemers aan het 4de Warmonds Shantyfestival, 

 Het festival start om 14.00 uur. Gelieve minstens een 
kwartier van te voren aanwezig te zijn. Voor de koren is een 
kleine zaal beschikbaar om hun spullen, jassen e.d. neer te 
leggen. Wij raden u aan zo weinig mogelijk kostbaarheden 
mee te nemen.  

Muziekinstrumenten kunnen gelijk bij en op het toneel 
gebracht worden.  

Het adres: ’t Trefpunt, Herenweg 80, Warmond. Er is in de 
omgeving van ’t Trefpunt voldoende parkeerplaats en er is 
vrij parkeren (in de Dorpsstraat eventueel met 
parkeerschijf). 

De programmering treft u hieronder aan. U ziet dat u de 
volle 20 (40) minuten kan zingen, er is 5 minuten wisseltijd 
tussendoor gepland. Mochten we iets later starten, omdat 
de zaal nog niet helemaal op orde is, schuift het hele 
programma iets op. Wij kunnen helaas pas vanaf 13.00 uur 
de zaal op orde brengen, tot die tijd is het gebouw in bezit 
van de mormonenkerk. 

Wilt u tegen de tijd dat u aan de beurt bent, zelf richting 
toneel komen ? Bij voorbaat dank. 

Het zou fijn zijn als alle koren bij de  finale nog aanwezig 
waren, dan zingen we met elkaar de laatste 3 
finalenummers. 

Dit zijn:  Als de klok van Arnemuiden, Hoor je het ruisen der 
golven en Sloop John B. 

Wij verheugen ons op een muzikale en gezellige middag ! 

 

 

 

 

Programma 

14.00 uur start door Warmonds Schippertjeskoor. 

14.20 uur stop. 

14.25 uur start Ankeveens Havenloos Mannenkoor 

14.55 uur stop. 

15.00 uur start ‘t Joppekoor 

15.20 uur stop. 

15.25 uur start YMCA popkoor 

16.05 uur stop. 

16.10 uur start Joppekoor 

16.30 uur stop. 

16.35 uur start Ankeveen 

16.55 uur stop. 

17.00 uur start Warmonds Schippertjeskoor 

17.20 uur aansluitend finale 

17.30 uur einde. 

 

 


