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( LET OP!: het programma is onder voorbehoud en kan nog worden gewijzigd) 

 
De Stichting Vrienden van Voor Anker zorgt voor de artiesten en het programma, maar 

u bent te gast bij het Woon-, Zorgcentrum ‘Voor Anker’. Dankzij Voor Anker, de 

vrijwillige medewerkers, donateurs en SponsorVrienden uit het bedrijfsleven kunnen wij 

deze activiteiten gratis aan ouderen (65+) aanbieden. 

 

 

 

Datum Dag Tijd Activiteit 

10 januari  Zondagmiddag 15.00 uur 
Nieuwjaarsconcert m.m.v.  

ALIE WIERTH en LAS NINAS  

14 januari  Donderdagavond 19.30 uur  JAN en MARGA   

28 januari  Donderdagavond 19.00 uur 
Toneelvereniging TOVEROOS 

ZAAL OPEN: 18.00 UUR       

11 februari  Donderdagavond 19.30 uur Piratenkoor VOORWAARTS-VOORWAARTS   

25 februari  Donderdagavond 19.30 uur STROOMDALKAPEL 

9 maart Woensdagavond 19.00 uur 
Toneelvereniging FOXHOL voor EXTERNE  

donateurs – alleen op uitnodiging  

24 maart  Donderdagavond 19.30 uur TIEDVERDRIEF  

7 april  Donderdagavond 19.30 uur DEDDIE en de MAMA’S 

21 april  Donderdagavond 19.30 uur de BRILJANTJES  

19 mei Donderdagavond 19.30 uur LEEDVERMAAK(T) 

2 juni Donderdagavond 19.30 uur ’T SPOOR BIESTER 

23 juni  Donderdagavond 19.00 uur 
Zomeravondconcert  m.m.v.  

FANFARECORPS  HS  

 14 juli  Donderdagavond 19.30 uur Harry’s One Man Showband 

4 augustus  Donderdagavond 19.30 uur KARL MAY  

25 augustus Donderdagavond 19.30 uur Mondharmonicavereniging DINDUA 

8 september  Donderdagavond 19.30 uur JUICY LAKE  

22 september Donderdagavond 19.30 uur Accordeonorkest FRESCO 

6 oktober Donderdagavond 19.30 uur Schipperskoor DE WILDE ZWANEN 

21 oktober Vrijdagmiddag 14.00 uur FANCY-FAIR ten bate van de SVvVA 

 3 november Donderdagavond 19.30 uur 
Internationale Folklore Groep 

Het HOGELAND  

17 november  Donderdagavond 19.00 uur 
Toneelvereniging CON AMORE; 

ZAAL OPEN: 18.00 UUR  

1 december Donderdagavond 19.30 uur VOOR ANKER ENSEMBLE  

15 december Donderdagavond 19.30 uur THEO DRIESSEN SOLO 

22 december  Donderdagavond 19.30 uur Kerstconcert m.m.v. BROKE KOOR  
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Belangrijke informatie over onze doelgroep en de toegang tot onze 

activiteiten. 

 Onze culturele activiteiten zijn bedoeld voor ouderen van 65+. Zij vormen 

onze doelgroep en zijn voor zover er plaatsen beschikbaar zijn welkom bij 

de culturele activiteiten. 

 Bij alle activiteiten hebben de bewoners van Voor Anker voorrang bij de 

toegang. De resterende plaatsen zijn beschikbaar voor ouderen van 

buitenaf.  

 De aanwijzingen van de medewerkers bij de toedeling van plaatsen dienen 

strikt opgevolgd te worden.  

 Activiteiten die niet op dit overzicht staan vermeld, zijn altijd besloten 

bijeenkomsten en dus niet voor iedereen toegankelijk.  

 In verband met de (brand)veiligheid biedt de zaal maximaal plaats aan 150 

personen. Het kan dus zijn, dat u niet wordt toegelaten. Wij rekenen op 

uw begrip daarvoor. 

 Het donateurschap (minimaal € 15,-- per kalenderjaar) is een zeer 

gewaardeerde steun voor ons, maar er kunnen geen toegangsrechten voor 

onze activiteiten aan worden ontleend.  

 Als dank voor de steun die wij van onze donateurs ontvangen, organiseren 

wij elk jaar in maart één avond speciaal voor onze donateurs, die daarvoor 

allemaal per brief worden uitgenodigd. 

 

 


