
Laatste Nieuws: 

 

 
 

De voorbereidingen voor het lentekriebelconcert 

zijn in volle gang. De datum is geprikt (18 maart); 

de lokatie is bekend (Wapen van Ankeveen) ; de 

supporting act heeft toegezegd; (De Hollandse 

Noot uit Zuilen (Utrecht)) en de kaarten zijn naar 

de drukkerij. Vrijwilligers die een stukje 

Ankeveen in de bezorging mee willen nemen 

worden verzocht zich even te melden bij het 

secretariaat!  

De Hollandse Noot is een koor uit de wijk Zuilen 

in Utrecht dat– zoals de naam als zegt - met name 

het Nederlandse lied een meer dan warm hart 

toedraagt. En dat alles onder bezielende leiding 

van onze eigen Gitta. 

 

Vorige Seintje konden we al melden dat we het 

combo weer op muzikaal peil hadden en dat we 

voorzichtig de koers weer uit gingen zetten 

richting optredens. Inmiddels heeft Pelle 

allesbehalve stil gezeten en kunnen jullie de 

volgende data al vast noteren: 

 

18 maart Lentekriebelconcert Wapen 

van Ankeveen 

21 april    Krijn Voorn’s grote 

jubileumvaart 

26 mei     zorgcentrum Veenstaete 

  Kortenhoef 

19 juni    zorgcentrum Naarderheem 

Naarden 

25 aug     shantifestival Vinkeveen 
27 okt  Zonnebloem Loenen 

 

In de week voorafgaand aan de optredens krijg je 

zoals gebruikelijk nog een mail met de nodige 

info. 

 

Meedenkavond over een veelzijdige toekomst voor 

Theater De Dillewijn op MAANDAG 19-02 ,20.00 u 

 

Via het secretariaat is een uitnodiging van de 

Dillewijn binnengekomen (voor met name de 

Ankeveners onder ons) voor een Dillewijn 

meedenkavond over de toekomst van dit unieke 

Ankeveense theater. 

 
Ons dorp Ankeveen beschikt sinds 4 jaar over een 

prachtige en unieke locatie: Theater De Dillewijn. Een 

cultureel centrum, tot stand gebracht dóór en vóór 

Ankeveners, en met regionale bekendheid. Op deze 

avond wil men graag horen  welke invulling en ideeën 

er zijn over de toekomst van De Dillewijn en men wil 

daar graag met elkaar in gesprek over gaan. Deze 

culturele voorziening is namelijk op vele wijzen te 

exploiteren. Te denken o.m. aan theater zoals we dat nu 

hebben, educatieve activiteiten, langlopende projecten, 

kleinschalige verhuuractiviteiten voor de noodzakelijke 

inkomsten, diverse culturele activiteiten voor de 

kinderen, thuisbasis voor een op te richten koor etc. 

etc..: WAT MAAKT DE DILLEWIJN DE DILLEWIJN? 

Wij nodigen jullie allemaal uit voor een actieve 

deelname en bijdrage aan deze avond op 

maandagavond 19 februari in Theater De Dillewijn. Er 

is volop koffie en thee.  

Precies om 20.00 uur wordt er begonnen. De zaal is 

open vanaf 19.30 uur.  Einde  programma 21.30 uur en 

informeel napraten tot 22.00 uur.  

 

Algemene Verordening Gegevensbescherming.. 

 

Dat het fenomeen privacy en alles wat er omheen 

hangt inmiddels wat doorgeschoten protocol-

fetisjisme in de hand aan het werken is is wellicht 

mijn persoonlijke interpretatie. Feit is dat we voor 

eind mei 2018 een privacybeleid moeten hebben 

waar we een aantal zaken zullen moeten regelen 

m.b.t. het vastleggen van persoonsgegevens en de 

toegankelijkheid daarvan.. Ik ga me daarin 

verdiepen en waarschijnlijk krijgen jullie voor 

eind mei nog een aantal vragen van mij 

voorgelegd m.b.t. deze materie. Wie meer 

informatie wil hebben kan ik de nieuwsbrief van 

Shanti Nederland toesturen. 

 

Niet vergeten: het KLAVERJASSEN! 

 

Afgelopen dinsdag heeft Theo al een opgavelijst 

laten circuleren voor het klaverjassen op 9 maart 

a.s. Vergeten op te geven? Dan snel een mailtje 

naar mij (of Theo Blokker) 


