Nieuwsberichten 2016 van de Stichting Vrienden van Voor
Anker te Hoogezand
Donderdag 22 december 2016 Christmas Carolkoor.
Donderdagavond 22 december 2016 hebben leden van het
Brokekoor uit Westerbroek het Kerstconcert bij ons in Voor Anker
verzorgd. Ze treden dan op als het Christmas Carols Choir en de
leden dragen dan stijlvolle kleding uit de tijd van Dickens.
De opkomst van het publiek was prima, ongeveer 105 aanwezigen.
Het koor heeft een sfeervolle avond neergezet met zang, verhalen
en gedichten. Een greep uit de liederen die gezongen zijn: Komt
allen tezamen, Stille Nacht, Ding Dong, Silver Bells, Nu zijt
wellekome, Midden in de winternacht, Jingle Bells, Little
Drummer, Sing a song en Happy Christmas.
Dit was de laatste culturele avond van 2016. We zien onze
doelgroep heel graag weer in 2017.
Donderdag 15 december 2016 Theo Driessen Solo.
Donderdagavond 14 december 2016 heeft Theo Driesssen samen
met pianist/zanger Theo Jansen onze culturele avond verzorgd. Er
waren ongeveer 90 aanwezigen. In 3 sets van een half uur nam
Theo ons mee terug naar de jaren 60/70, in de tijd van Annie M.G.
Schmidt, Ede Staal, Ramses Shaffey en nog vele anderen. 25
Liedjes hebben Theo en Theo ten gehore gebracht zoals : Sammie,
Op een mooie Pinksterdag, Het zijn de kleine dingen die het doen,
Samen zijn, Ik zou wel eens willen weten, Jan Klaassen de
trompetter, Zing, bid, vecht en ook wat eigen geschreven nummers
o.a. het prachtige lied: Een nieuwe start.
We zien met elkaar terug op een zeer geslaagde avond.
Donderdagavond 1 december 2016 was het de beurt aan de
vrijwilligers van Voor Anker om de culturele avond te verzorgen.
Het Voor Anker ensemble heeft voor een volle zaal (ongeveer 140
bezoekers) de culturele avond gevuld met herkenbare liedjes,
verhalen, gedichten en niet te vergeten het optreden van de 5
nonnen een hele gezellige avond neergezet. Het thema was de 4
seizoenen.
Zowel de bezoekers als het Voor Anker ensemble zien terug op een
erg geslaagde avond.
Donderdagavond 17 november 2016 heeft toneelvereniging Con
Amore voor een volle zaal (ongeveer 130 bezoekers) bij ons in
Voor Anker het toneelstuk “Ain arfenis vol verrassens” voor ons
opgevoerd. Het was een blijspel in 3 bedrijven van Herman van der
A.
Alle complimenten voor toneelvereniging Con Amore voor hun
prachtig toneelspel. We hebben met elkaar een hele vrolijke avond
gehad.

De internationale dansgroep Hai la Joc op 3 november 2016.
De opkomst deze avond was erg goed. Ongeveer 90 personen. Hai
La Joc is een Roemeense naam en betekent : Kom met ons dansen.
De dansgroep heeft als doel om kostuum en dans dichter bij de
mensen te brengen. Dit hebben ze zeker gedaan vanavond. Ze
hebben met hun dans en kostuums ons een rondreis laten maken
door verschillende landen namelijk: Nederland, Groot-Brittannië ,
Italië, Roemenië, gebieden rond de Zwarte Zee, Argentinië, ZuidAfrika. Bij elke dans en kostuum werd een duidelijke uitleg
gegeven. We zien met elkaar terug op een hele vrolijke en
interessante avond.
Schipperskoor “De Wilde Zwanen” op donderdag 6 oktober
2016.
Deze avond heeft het AMVV Gemengd Schipperskoor “De Wilde
Zwanen” uit Groningen een prachtig optreden voor een goed
gevulde zaal in Voor Anker gegeven.
Er waren ruim 100 bezoekers.
Het koor bestaat grotendeels uit oud binnenschippers en
schippersvrouwen, begeleidt door
2 accordeonisten en de dirigent bespeelt ook het keyboard. Het
repertoire bestaat uit gezellige meezingliederen over het varen, de
zee en levensliederen grotendeels gezongen in het Nederlands
zoals: Aan de oevers van de IJssel, Dorp aan de rivier, Que Serra
Serra, Mit mien bootje, Windjammer, De Smokkelaar, De zee
neemt/geeft, Daar bij de waterkant.
Er werd uit volle borst meegezongen en bewogen.
Zowel de koorleden als het publiek zien terug op een hele mooie
avond.

Zondagmiddag 2 oktober Jeugdcircus SARANTI
Al jaren staat de maand oktober in Voor Anker in het teken van de
bewoners en hun familie. Afgelopen zondag heeft de eerste
activiteit voor deze maand plaatsgevonden met het optreden van
jeugdcircus Saranti uit Leeuwarden. Er waren 55 volwassenen en
25 kinderen. Na een kopje koffie/thee gedronken te hebben met een
plakje cake presenteerde het circus hun nieuwe programma: Hotel
de Botel. We konden genieten van een prachtig decor en vele
acrobatische oefeningen op de mat, jongleren, fietsen op 1 wiel,
goochelen, clownsacts en een prachtige dans met kleurrijke kleding
aan. Iedereen heeft genoten van oud tot jong. Na afloop kregen we
allemaal nog een lekker ijsje.
Jeugdcircus Saranti: nogmaals heel erg bedankt dat jullie deze
middag weer op een voortreffelijke manier verzorgd hebben.

Fresco op donderdag 22 september 2016.
Deze avond heeft accordeonvereniging Fresco o.l.v. Toos Hidding
voor ongeveer 85 aanwezigen voor ons een hele gezellige avond
verzorgd. 17 accordeonisten en een drummer hebben verschillende
genre liederen ten gehore gebracht.
Een greep uit de gespeelde liederen: Whispering Hope, La Paloma,
Elcondor Passa, Bora Bora, medly van Ede Staal nummers,
Lorelei, Slavenkoor, True Love, Wien bleibt Wien, nummers uit Ja
zuster, nee zuster en als afsluiting het Gronings volkslied.
De aanwezigen zongen bijna met alle gespeelde nummers mee,
waardoor de sfeer prima was.
Juicy Lake op donderdag 8 september 2016
Vanavond heeft zangvereniging Juicy Lake voor ongeveer 90
bezoekers voor ons opgetreden in Voor Anker. Ze brachten een
verscheidenheid aan liederen o.a. : Pak maar mijn hand, Best days
of my life, Halleluhja, Nothing else matter, You raise me up, Geef
me nu je angst, I love in angels, Lean on me, Mag ik dan bij jou,
Somebody to love. Ook mochten we genieten van een gedicht:
Oma is geen opoe meer en een verhaal van Jan J. Boer: Stamppot
droge bonen.
We hebben met elkaar een gezellige avond gehad en genoten van
het optreden van Juicy Lake.
Mondharmonica Orkest “DINDUA” uit Delfzijl op 25
augustus 2016
Deze avond heeft Dindua voor ons opgetreden. Het podium was
gevuld met 20 mondharmonicanisten en 1 accordeonist. Door de
warmte was de opkomst deze avond wat minder dan andere
avonden, maar toch konden we nog 60 bezoekers verwelkomen.
Dindua betekent: door inspanning nuttig, door uitspanning
aangenaam. Hun muziekgenre was divers, van oude nummers,
bekende liederen , tango’s en potpourri’s. Ook bleken er
zangtalenten tussen het orkest zitten. We werden verrast dat
tijdens het spelen opeens 2 orkestleden begonnen te jodelen en als
afsluiting bedankten de leden van Dindua ons met het lied: Dank u
wel dat we voor jullie mochten optreden.
Wij bedanken Dindua dat ze deze avond op een aangename manier
verzorgd hebben.
Karl May op donderdagavond 4 augustus 2016.
Vanavond heeft Karl May uit Noordlaren voor ongeveer 80
bezoekers bij ons in Voor Anker opgetreden. Hij speelde een intro
en dan mochten de aanwezigen raden welk lied dit was ,
vervolgens kwam de tekst op het scherm en konden we allemaal
meezingen. We hebben onder andere de volgende liederen vanaf
het scherm gezongen: Op een mooie Pinksterdag, Mijn wiegje was
een stijfselkissie, Ik zoek een meisje, Nee Karel, nee Karel,
Klappermelk, `t Is weer voorbij die mooie zomer. Daarnaast

mochten de aanwezigen ook zelf aangeven wat ze graag wilden
zingen en daar werd goed gebruik van gemaakt. Ook bleek dat er
tussen de aanwezigen goede solisten zaten. Karl heeft ook de
algemene kennis van de aanwezigen getest door verschillende
quizvragen te stellen en de meeste vragen werden goed
beantwoord.
We zien terug op een hele gezellige avond.
Harry’s One Man Showband op donderdagavond 14 juli 2016.
Vanavond hebben we in Voor Anker genoten van Harry uit
Appingedam. Hij heeft ons anderhalf uur vermaakt met
gezelligheid en vrolijke meezingers. We konden onder andere
meezingen met: Zeeman, De smokkelaar, Alle duiven op de dam,
Klappermelk, Heb je even voor mij, Calm after the storm,
Drommelse jongen, Droomland en een aantal medleys. De
stemming zat er goed in, zelfs de polonaise ontbrak niet.
De opkomst was ondanks de vakantieperiode erg goed en we
vinden het fijn, dat we tijdens deze periode artiesten kunnen
boeken en er genoeg vrijwilligers zijn, want voor veel ouderen is
deze periode eenzamer, omdat veel mensen op vakantie zijn. Tegen
21.45 uur ging iedereen opgewekt naar huis.
Fanfarecorps HS op donderdagavond 23 juni 2016.
Op het programma stond een Zomeravondconcert. Door het
prachtige zomerse weer werd het een waar zomeravondconcert en
kon het concert plaats vinden
in de tuin achter Voor Anker. Voor plm. 100 belangstellenden trad
het Fanfarecorps HS uit Hoogezand-Sappemeer op. Voor de pauze
werden o.a. stukken als Beauty and the Beast, Summertime, Pink
Panther en the Lion King gespeeld. Na de pauze werden o.a. the
Prayer, het Dorp, Killing me softly,
Can’t take my eyes en als slotnummer Down by the riverside
ten gehore gebracht.
Het publiek heeft genoten van een prachtig zomers concert en
Fanfarecorps HS kan terugzien op een zeer geslaagd optreden
hetgeen bekrachtigd werd met een groot applaus.
Gezelligheidskoor ’t Spoor Biester op donderdagavond 2 juni 2016.
Deze avond heeft het gezelligheidskoor `t Spoor Biester uit Gieten voor ruim 100
aanwezigen bij ons in Voor Anker opgetreden. In het begin was het even zoeken om een
goede balans te krijgen tussen de zang en muziek, maar toen dat eenmaal gevonden was,
hebben we genoten van hun optreden.
Het repertoire was afwisselend. We gingen onder andere van André Hazes naar Wim
Sonneveld naar Nick en Simon naar Jannes naar Lucas en Gea en nog vele andere artiesten
kwamen deze avond langs. Even naar 21.30 uur sloot het koor de avond af met het zingen
van een medly en de Hoogste Tijd van André Hazes. U wordt bedankt voor weer een avondje
gezelligheid.
We zien terug op leuke avond.

Vrouwenkoor “Leedvermaak(t) op donderdag 19 mei 2016.
Deze avond heeft het vrouwenkoor “Leedvermaak(t) uit Borger
voor ruim 100 toehoorders bij ons in Voor Anker opgetreden. Het
was een geweldig, vrolijk optreden en de gezongen liederen
werden goed en leuk gepresenteerd. De geluidssterkte van de
muziek was in prima verhouding tot de zang. Alle liederen werden
in het Nederlands gezongen en dat werd erg gewaardeerd. Een
kleine greep uit de gezongen liederen: Blijft onze liefde een
geheim, Vervlogen, Dans wat dichter bij me, Ik doe wat ik wil,
Met de wolken mee, Breng mij nog eenmaal naar huis, Dorp aan
de rivier.
We zien terug op een hele gezellige muzikale avond.

(foto uit archief 2014)
De Briljantjes op donderdag 21 april 2016.
Deze avond hebben de Briljantjes uit Nieuw-Roden voor een volle
zaal bij ons in Voor Anker opgetreden. Onder het genot van een
hapje en een drankje was het genieten van hun repertoire.
Een kleine greep uit hun repertoire: de koffiemedly, ik zing voor
jou alleen, jij bent de zon in mijn leven, als de nacht verdwijnt,
tanze mit mir in dem Morgen, mien toentje, een bosje rozen
waarbij ook rozen werden uitgedeeld.
Met een tevreden gevoel ging iedereen weer huiswaarts.
Deddie en de Mamma's op donderdagavond 7 april 2016.
Voor een goed gevulde zaal, ongeveer 110 belangstellenden, trad
deze avond de zanggroep Deddie en de Mama’s voor ons op. Deze
zanggroep bestaat uit 4 personen ( 1 man en 3 vrouwen). Hun
thuisbasis is Nieuw-Roden.
Veel bekende liederen kwamen voorbij onder andere: Ik sta op
wacht, aan de Amsterdamse grachten, mien toentje, hoe je heette,
koffie koffie.
De sfeer zat er goed in, want er werd meegezongen, meegeklapt,
gelachen en de polonaise mocht ook niet ontbreken. Voldaan ging
iedereen naar huis.
Bedankt Deddie en de Mama’s voor deze gezellige avond. We
hebben genoten!!
Smartlappenkoor Tiedverdrief op donderdagavond 24 maart
2016.
Voor een goed bezette zaal met ruim honderd belangstellenden trad
deze keer het nog relatief jonge smartlappenkoor ( opgericht 2013)
“Tiedverdrief”op. Heerlijk ontspannen zong dit koor liederen die
algemeen bekend zijn. o.a. Rode Rozen, Een man mag niet huilen
(solo), De Woonboot, Blauwe korenbloemen en Droomland. Zo
kon men meezingen en meeklappen. Afwisselend met solozang
wist dit gemengd koor het publiek op prettige wijze te vermaken.

Toneelvereniging Foxhol op donderdag 10 maart 2016.
Na daags ervoor te zijn opgetreden voor de donateurs van de
Stichting Vrienden van Voor Anker mochten nu de overige
donateurs en bewoners genieten van een prachtige voorstelling. Het
gekozen stuk Tante Bella’s Beautysalon van Henk Roede bood de
acteurs alle gelegenheid hun kunnen en kunsten te etaleren. Een
echte klucht waarbij vaak een beroep werd gedaan op de
lachspieren van de aanwezigen.
De voorstellingen op beide avonden zorgden wederzijds voor een
waar genoegen en tevredenheid bij in de eerste plaats het publiek,
de spelers en de eigen organisatie.
Stroomdalkapel (Zeegse) donderdag 25 februari 2016.
Je mocht je wanen in Tsjechië, Oostenrijk of Duitsland in het
Alpengebied. Deze keer mogelijk gemaakt door de
Stroomdalkapel. In traditionele klederdracht trad men, o.l.v.
dirigent Barteld Luning, op in het Ankerlicht.
Polka’s en walsen voerden de boventoon, soms met vocale inbreng.
Uitstapjes in eigen land met bekende songs van o.a. Annie de
Reuver, Willie Alberti en vader Abraham. Verder nam men ons
mee naar Spanje ( Spanish Eyes) en Argentinië. Bekende
melodieën passeerden de revue ; Kufsteinlied, Rosamunde en
Schneewalz. Dan weer terug naar de eigen regio met Mien Drenthe
Land en Zuiderzeeballade. Er werd meegeklapt en meegezongen.
De reacties van de bezoekers waren alle vol lof over dit optreden.
Piratenkoor Voorwaarts Voorwaarts (Hoogezand-Sappemeer)
donderdag 11 februari 2016.
Tot op de laatste plaats was de zaal bezet. Het Piratenkoor wist met
een boeiend optreden het publiek te vermaken. Alle liederen
hadden iets met het maritiem verleden. Nationale als internationale
kenmerken.
Gezongen werd in het Gronings, Nederlands, Duits en Engels.
Afwisselend dichtbij huis ( Hoaven van Delfziel, West Zuid West
van Ameland, de Woonboot aan de Amstel). Iets verder
(Verzonken stad) of over de wereldzeeën ( Alabama, Anchors
Away, Bora Bora). Afwisselend met solo’s ( Ketelbinkie) en alles
begeleid door 4 accordeonisten. Dan nog te vermelden de bonte
outfit; in vervaarlijke piratenkledij ieder op z’n best.
Het was weer een heerlijke ontspannen avond.
Toneelvereniging “Toveroos” (Noord- & Zuidbroek) op
donderdag 28 januari 2016.
De toneelliefhebbers kwamen deze keer aan hun trekken.
Gespeeld werd “De ultieme Vermageringskuur”", geschreven door
Rob Veenstra.
Deze komische thriller zorgde voor spannende en hilarische
momenten.
Spelend met overgave in een prachtig functioneel decor en in
passende kledij wist men het publiek tot de laatste minuut te

boeien.
Jan & Marga (Sellingen) op donderdag 14 januari 2014.
Met een tot op de laatste plaats bezette zaal trad deze keer het duo
Jan & Marga op. Met een vlotte presentatie werden de liederen
gezongen en vaak meegezongen. Het repertoire erg gevarieerd en
voor elk wat wils. Met een lach en een traan, uit heden en verleden.
Voornamelijk in het Nederlands en het Gronings. Met ter
afwisseling een lied in het Engels en het Zuid-Afrikaans.
Waardering alom voor het optreden van dit duo.
Ali Wierth & Las Niñas (Oude Pekela) op zondag 10 januari
2016.
De belangstellenden hebben kunnen genieten van een prachtig
Nieuwjaarsconcert. Het salonorkest wist het publiek van begin tot
eind te boeien met een zorgvuldig gekozen repertoire. De groep
strijkers op viool en cello vormden samen met piano, fluit en hobo
een goed op elkaar afgestemd geheel. Het vocale gedeelte werd op
sublieme wijze vertolkt door sopraan Hermien Cats. Onder leiding
van dirigent Jelte Duister werden zowel klassieke, als werken van
recentere datum ten gehore gebracht. Werken van Schubert en
Strauss
(Kaiserwalzer), uit Sound of Music (Edelweiss), een
Zweedse polka en de Aambeeldpolka . Uit de operette Gräfin
Maritza, maar ook uit Ja Zuster Nee Zuster(De Ouwe Jacob) kon
men beluisteren. Het prachtig gezongen 'Walking in the air' en het
slotlied 'W’ll meet again' ( era Lynn) werden op prachtige wijze ten
uitvoer gebracht. De passende presentatie met een vleugje humor
was in handen van Henri Wierth.

