
Vanuit het kraaiennest…. 

 

Mannuh,  

 

Wat zien we vanuit het 

kraaiennest?  Als we 

terugkijken dan kunnen we 

vol trots terugkijken op 

een mooi jaar. Onze 

secretaris heeft hier tijdens 

de jaarvergadering van 8 

november uitvoerig verslag van gedaan. Ik wil 

hier nogmaals Rob bedanken voor al zijn werk 

voor ons koor. Dat heeft hij moeten doen onder 

soms lastige privé omstandigheden.  Er waren 

veel en diverse optredens. We hebben gemerkt dat 

we een smalle basis hebben met een dirigent. 

Weliswaar een topdirigent, maar toch. Dat geldt 

dus ook voor onze accordeonisten. Toppers, 

zeker, maar wel toppers 

op leeftijd. Daarom zijn 

wel heel blij dat we nu 

een heuse zeemeermin 

aan boord hebben; 

Anneke... 

"ik ben meer man met 

mijn zeemeermin'.  Zo 

is het maar net. Anneke 

de eerste twee repetities 

zitten er op.  

Tweeduizendzeventien 

(2017) wordt een 

spannend jaar: we gaan 

ons 3e lustrum vieren, op 11 juni. Dat wordt 

hopelijk drie maal scheepsrecht een erg mooi 

festival. De vorige 2 waren helemaal top: we 

kregen Ankeveen zelfs helemaal droog (van het 

bier!).  

Maar eerst een spetterend nieuwjaarsconcert op   

22 januari 2017 in het Wapen van Ankeveen. 

 

We wensen jullie een goed uiteinde, kijk uit met 

vuurwerk, kijk er vooral naar!  

En voor wat betreft 2017: "goede gezondheid" en 

hard werken met elkaar aan het nieuwjaarsconcert 

én aan het Lustrum. En mét zeemeermin Anneke 

aanboord! 

 

Namens  Albert, Theo, Pelle, 

Paul, Gé en Rob   

 

Godewijn 

Kerstseizoen begonnen.. 

 

 
 

Zoals bekend zingen veel van onze Havenloze 

mannen ook in All Directions. In een overvolle 

Martinuskerk traden zij afgelopen vrijdag op. Ook 

het showkoor Snow was van de partij. (trouwe 

supporters van het AHMK bij de korenavond van 

de Sloep in Loosdrecht) 

 

Aanstaande vrijdag 23 december is de 

Lichtjesmarkt in Ankeveen. Daar zal een 

Gelegenheidskoor bestaande uit leden van All 

Directions en het Ankeveens Havenloos 

Mannenkoor twee korte optredens verzorgen. Het 

programma van de lichtjesmarkt ziet er als volgt 

uit: 

ca. 18.30/18.45 u welkom aan de kerstman 

19.00 - 19.15/19.30 optreden dansgroep 

19.30 - 19.45 optreden De Vriendschapskring   

19.50 - 20.05 optreden gelegenheidskoor 

20.15 - 20.30 optreden De Vriendschapskring   

20.30 - 20.45 optreden gelegenheidskoor 

 

Het zijn beide sterkoren, maar een beetje 

afstemming kan geen kwaad.. Daarom zal er op 

dinsdag 20 december gerepeteerd worden met dit 

koor en vervalt de reguliere repetitie van het 

Havenloze Koor! 

 

Eerstvolgende repetitieavond is al in het nieuwe 

jaar en wel op 3 januari 2017. We zullen dan vol 

aan de bak gaan voor het nieuwjaarsconcert 

samen met de Meiden van de Kade uit Muiden!  

 


