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Helaas hebben Anneke Woning en Rob Majoor
besloten om niet verder te gaan als accordeonist
bij Havenloos.
Daarentegen hebben we
Gitta Petri definitief aan
boord kunnen halen en zij
zal met Godewijn en Hans
de accordeon-sectie
vormen binnen het
combo. Wij wensen haar
als ons enige echte eigen
zeemeermin veel plezier
bij het Ankeveens Havenloos Mannen Koor!

Een team van Havenloos (Ton, Hans, Gé en Rob)
heeft meegedaan aan het Ankeveens clubkampioenschap klaverjassen. We zijn helaas niet
verder gekomen dan de 8e
plek (van de 12…) maar
ook deze trofee zal
gekoesterd worden!
Tegen beroepsjassers die
na afloop van elk potje al
precies weten hoeveel
punten je hebt binnen
geharkt viel duidelijk
weinig eer te behalen..
Hopen op een betere loting volgend jaar of…
kijken of we het beter kunnen doen op de
Havenloze klaverjasdrive die gepland staat voor 9
maart a.s. in de kantine van Gé

Daarmee hebben we het combo weer op muzikaal
peil en kunnen we voorzichtig de koers weer
uitzetten richting optredens. Inmiddels kunnen
jullie de volgende data al vast noteren:

Uitnodiging:
18 maart Lente concert Wapen Ankeveen
21 april Krijn Voorn’s grote jubileumvaart
19 juni zorgcentrum Naarderheem Naarden
Ziekenboeg:
Pelle is op ziekenbezoek
geweest en teruggekomen met
bericht dat Willem Veens
helaas heeft moeten besluiten
om met zingen in de avonduren
te stoppen. We leven met hem
mee en hopen hem zeker nog bij
een optreden in de middaguren
te mogen begroeten. Alle goeds Willem!

Verhuizingen:
Een verhuisbericht werd ontvangen van:
Jaap Beemsterboer; hij verhuist naar
Oranje Weeshuisstraat 4 C, 1271 VR te Huizen.
Jaap Feller; hij verhuist naar
Catherina van Reneslaan 14, 1403 ES Bussum

Van de Turfschippers uit Vinkeveen
ontvingen we deze meezing uitnodiging voor
aankomende zondag 28 januari. Eenieder is
welkom om met partner, vrienden en/of
kennissen samen met andere koorleden en
buitenstaanders een gezellige en muzikale
middag te beleven.
Onder begeleiding van het muzikale combo
van de Turfschippers zullen oude maar ook
nieuwe zeemansliederen aan bod komen.
Op diverse grote t.v. schermen zal de tekst
van het gespeelde lied te volgen zijn er is dus
geen excuus om je stem niet te verheffen.

