
Nog even terugblikken… 

 
Het laatste SEINTJE is alweer twee maanden 

geleden en het jaar alweer bijna voorbij.. De herfst 

hebben we gehad, de winter komt eraan (Hoewel? 

M’n Prunus staat volop in 

bloei!) Uit zeer betrouwbare 

bron vernomen dat 

Snieklaas ernstig aan een 

verkwikkend dutje toe was 

na al dat gekrakeel over de 

Pieten …  

De laatste optredens waren 

alweer in oktober bij de 

Zonnebloem in Loenen en 

een onvergetelijk optreden 

bij de roei-vereniging tijdens de Tromp boat race 

in Hilversum. De admiraal zal er zonder snor 

ongetwijfeld een stuk appetijtelijker uit zien, maar 

er zijn matrozen die 

dat toch niet kan 

schelen… Overigens 

was het zo koud dat 

Rien nog even in 

staking dreigde te gaan 

omdat z’n accordeon 

geen winterbalgen had 

en zijn vingers bijna 

aan z’n instrument 

bleven hangen! Op de 

jaarvergadering 

maakte hij daar terecht een agendapunt van en 

werd er besloten geen buitenoptredens te doen 

onder deze extreme omstandigheden.  

De jaarvergadering werd overigens ouderwets 

buitengewoon goed bezocht. Menig bestuur zou 

hier verschrikkelijk jaloers op zijn. Een verslag 

van deze vergadering verschijnt natuurlijk bij de 

volgende jaarvergadering, maar een paar kleine 

dingetjes waar we met z’n allen al vast aan 

(moeten) werken: Maak uw penningmeester blij 

met de feestdagen en gireer uw havengeld z.s.m. 

Dat houdt de balans gezond. De secretaris mag 

nog even aan de bak met het bijwerken van het 

huishoudelijk reglement en uit de rondvraag 

kwam het verzoek van onze grote roerganger om 

te kijken of we het komend jaar wellicht aan een 

shantyfestival kunnen meedoen. Natuurlijk is het 

havenfeestje in Weesp prachtig, maar nog zo’n 

festival zou grandioos zijn! 

 

Het allerlaatste optreden van dit jaar was in 

Veenstaete in november. Een paar jaar geleden 

zijn we bij de opening geweest en nu zijn er weer 

een hoop blije bewoners een middag vermaakt! Ik 

was op dat moment even een weekendje weg en 

moet het dus doen met de positieve berichten (en 

die waren er volop!) 

 

En dan is het alweer december en loopt het jaar 

ten einde. De maand december is natuurlijk ook 

DE maand dat een aantal van ons met ALL 

DIRECTIONS volop in de concertmodus gaan. 

Een van de concerten die zij geven valt ook 

precies samen met de laatste repetitie. Daarom is 

er besloten om in december NIET meer te 

repeteren en de eerste repetitie op 5 januari 2016     

te houden.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dan kunnen we ons goed voorbereiden op het 

volgende optreden/feest. Vorig jaar zijn we bij de 

avondschool van Janneke Tol geweest in de 

Mozarthof in Hilversum en daar zijn we op 7 

januari weer uitgenodigd!  

 

Op 15 januari zal er weer gestreden worden om de 

titel  Ankeveens clubkampioen klaverjassen. De 

YA vd Woude trofee moet nu toch eens naar ons 

toe….  Liefhebbers dan wel fanatieke kaarters die 

het AHMK willen vertegenwoordigen kunnen 

zich bij het secretariaat aanmelden. 

 

De voorbereidingen voor het nieuwjaarsconcert 

zijn in volle gang. Het gaat waarschijnlijk de 24
e
 

januari worden ivm beschikbaarheid van de 

Dillewijn, maar dat gaat U horen!! Zo er nog 

ideeën zijn voor deze middag dan worden die 

graag tegemoet gezien. 

 

Mocht ik jullie niet meer zien 

Mooie Kerstdagen en voorzichtig 

met vuurwerk. Eet niet teveel en 

gezond terug in het  volgend jaar 
 

Groeten Rob 


