Nog even terugblikken…

En zeker vooruitkijken!

Sailing or swinging?

Sailing Home!

Vooraf was er behoorlijk wat scepsis en zelfs wat
gemopper of het wel allemaal nodig was dat dansgedoe
voor een mannenkoor,
maar ze kwam, zag en ze
kreeg de boel behoorlijk
in beweging! Er waren
een aantal Havenlozen die
nog nooit zo hard hadden
bewogen tijdens het
zingen! Helaas zat een
herhaling er nog niet in
vanwege de gladheid,
maar wat in het vat zit,
verzuurt niet en Elly Bol
komt nog een keer!

Het was weer feest in de Mozarthof!

Vorig jaar zijn we bij de avondschool van Janneke Tol
geweest in de Mozarthof in Hilversum en daar waren
we op 7 januari weer uitgenodigd! Wat een fantastisch
feest was het weer. Een koorbezetting waar je van
droomt, voortreffelijke catering en een publiek dat de
tent bijna afbrak!

Het Ankeveens Havenloos Mannenkoor vaart - na een
jaar van optredens in de wijde wereld – weer terug naar
Ankeveen!
Op zondag 31 januari 2016 meren wij rond de klok
van 15.00 uur af in café het Wapen van Ankeveen aan
het Stichts End in Ankeveen, om voor alle liefhebbers
van zee- en meezingliederen een spetterend concert te
geven!
En…. We nemen dit jaar Viswijvenkoor “Dulle Griet”
uit Enkhuizen mee op sleeptouw.
Toegang: GRATIS
Aldus de kaart die met behulp van diverse koorleden
bezorgd werd in heel Ankeveen en Ankeveen Buiten
(Horstermeer) Dit evenement mag je natuurlijk niet
missen (kan dat dan?)

Twaalf uur van Ankeveen

Y.A. vd Woude trofee
Op 15 januari werd er weer
gestreden worden om de titel
Ankeveens clubkampioen
klaverjassen. De YA vd Woude
trofee moest nu toch eens naar ons
toe komen…. De beker is mooi,
maar de rand verraad helaas een
beetje de regionen waarin
geëindigd werd.. Overigens staan
de Havenloze kampioenschappen gepland voor 4 maart
a.s. in de kantine bij Ge

Rondje na rondje, uur na uur, proberen de teams
zoveel mogelijk geld binnen te slepen voor het goede
doel. De portemonnee van toeschouwers raakt leeg, de
geldboxen steeds voller. Heel Ankeveen is uitgelopen
om de dorpelingen aan te moedigen… stond er een
paar jaar geleden in de krant. En dat gaan we weer
doen! De komende maanden zullen we je blijven
informeren, want waar water, spektakel en Ankeveense
verenigingen in tuw zijn daar mogen Havenloze
mannen niet ontbreken! Wordt vervolgd

