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Donderdagavond  21 december 2017 heeft Juicy Lake  in 

Voor Anker een zeer goed Kerstconcert  gegeven. 

Naast de grote prachtige versierde kerstboom werd het een 

mooi en sfeervol concert, waar de ongeveer 110 bezoekers 

met volle teugen van hebben genoten. 

Nederlandse en Engelse kerstliederen kwamen voorbij zoals: 
Komt allen tezamen, Holy Night, When the child is born, een 

medley van Nederlandse kerstliederen, This is Christmas, 

God bless you, I’m dreaming of a white Christmas, Midden in 

de winternacht, Merry Christmas everyone. 

Na de afsluitende woorden van de voorzitter van Stichting 

Vrienden van Voor Anker hebben we met elkaar Stille Nacht 

gezongen. 

 

Donderdagavond  14 december 2017  heeft het 
Nedersaksisch Vocaal Ensemble voor een zaal van ongeveer 

80 bezoekers in Voor Anker een prima concert gegeven. Het 

Nedersaksisch Vocaal Ensemble is een uniek streektaalkoor.  

Het koor zong deze avond het meest in het Gronings en 

Drents. De liederen die o.a. gezongen zijn waren: Mien 

Eerdappelland,  Hobbel de Bobbel, Dicht bie die (op de 

melodie van Close to you), Fabriek, Credo, Altied weer opnei 

(op melodie van Mag ik dan bij jou), Leef ’t Leven en als 

slotlied de Noordeling. 

We mogen trots zijn dat we Noordelingen zijn. De prachtige 

natuurbeelden op het scherm ondersteunden de sfeer van de 

mooi gezongen liederen. 

 

Donderdagavond  30 november 2017  heeft het Voor 

Anker ensemble, gevormd door vrijwilligers van Voor Anker 

weer een succesvol optreden 

gegeven. Het thema deze avond was beroepen. Door middel 

van verschillende liedjes en verkleedpartijen werd dit tot 

uitdrukking gebracht zoals:  Hup daar is Willem met de 

waterpomptang, Wij zijn twee eenzame cowboys, De wielen 

van de bus die draaien rond, Moeder hoe gaat het ermee?, Met 
de vlam in de pijp,  De Heilsoldaat. Het ensemble werd 

begeleid door Wouter, die erg enthousiast op zijn accordeon 

speelde en zelfs de pauzes door bleef spelen. Ook werd er een 

komisch verhaal in het Gronings verteld en werden er 

verschillende gedichten ten gehore gebracht. Het ensemble 

sloot de avond af met het lied Duizend mooie dromen van  

Dana Winner. 

Na de afsluitende woorden  en een daverend applaus zongen 

we nog met elkaar het Gronings volkslied. 



 

Donderdagavond  17 november 2017 heeft 

toneelvereniging Con-Amore 
voor een volle zaal (115 bezoekers) toneelstuk een Drokke 

Tied opgevoerd. 

Dit jaar viert Con-Amore hun 60 jarig bestaan. 

Het stuk speelde zich af in een dorpscafé waarvan de eigenaar 

de benen heeft genomen met een jonge stadse dame. 

Zijn zoon werd hierdoor de eigenaar, maar is hier niet 

geschikt voor. 

Uiteindelijk krijgt de hulp ideeën om de zaak weer rendabel te 

maken. 

Tijdens de voorstelling werd er door het publiek veel 

gelachen en na een groot applaus kunnen we terugzien op een 
erg geslaagde avond. 

 

Optreden duo “NulenniX” op 2 november 

2017.                                            Op 2 november trad het duo 

“NulenniX” op voor plm. 80 aanwezigen. Het was een avond 

met sketch en zang.In het begin was er een kleine 

“verstoring” door een zwerver, zojuist ontslagen uit 

Veenhuizen, die niet bij de bar weg wilde gaan omdat hij 

geen biertje kon krijgen. Gelukkig kon hij omgepraat worden 
en even later verscheen er op het toneel een postuur die heel 

veel overeenkomst had met die van de zwerver. Kortom, het 

optreden van NulenniX was begonnen. 

Wat volgde was een aaneenschakeling van vrolijke en 
grappige sketchjes, grollen  

met enige verkleed partijen. Ook liedjes als: Ik zoek een 

meisje, Termunterziel, Ik sta op wacht (in soldatentenue met 

helm), Vergeten van Benny Neyman, Rozen op trouwdag, een 

potpourri van cowboyliedjes, Vrouger van Ede Staal 

passeerden de revue en werden meegezongen door het 

publiek. Een aantal geestige gedichten maakten het 

programma compleet. Het meest bijzondere van het optreden 

was tot het laatste liedje bewaard, n.l. de komische act met de 

stoffer en blik. Heel bijzonder.  

Na afsluitende dankwoorden en applaus voor duo NulenniX 

werd de avond afgesloten en kunnen we terugzien op, 
wederom, een zeer geslaagde avond. 

 

Donderdagavond  19 oktober 2017 heeft levensliedkoor 

Biggelmee uit Winsum o.l.v. dirigent Halbe de Jong een 

geweldig optreden voor ons in Voor Anker verzorgd.   De 

opkomst was erg goed, meer dan 100 bezoekers. 

Het koor zong Nederlandstalige en Groninger liederen.  Van 

Ede Staal o.a. : Net als vrouger, Tied van kommen en goan,  

Als vaaier woorden, Grunnegers veur gevorderden,   De 
Nederlandse liederen waren o.a. : Huilen is te laat, Daar gaat 

ze, Zing, vecht, huil bid, De vondeling van Ameland, Als de 

dag van toen, de Pastorale. De Pastorale hebben ze op 

verzoek 2x gezongen. 

Alle liederen zongen ze uit hun hoofd, meerstemmig en 

swingend. 

Na de afsluitende woorden hebben we met elkaar het 

Gronings volkslied nog gezongen. 



 

Donderdagavond  5 oktober 2017  heeft het Duo Wijsheid 
een subliem optreden voor ons verzorgd . Het thema was een 

muzikale reis door de 20ste eeuw. De 2 semi-broers speelden 

verschillende instrumenten, zoals piano, keyboard, klarinet, 

saxofoon.  

Elk lied werd geïntroduceerd en vele bezoekers herkenden 

zichzelf erin en riepen mooie herinneringen bij hen op. De 

liederen waar we met elkaar naar geluisterd en meegezongen 

hebben waren o.a. : Ramona, medleys  van bekende liedjes,  

een arrangement van Willy Vaugh, Tanze mit mir in den 

Morgen, Hello Mary Lou, Droomland , Petit fleur, Ik sta op 

wacht, Vrouger, Viva L’Espanja en als afsluiting: W’ll meet 

again. 
Neuriënd en enthousiast gingen de bezoekers huiswaarts. 

 

Donderdagavond  21 september 2017  hebben we voor een 

goed gevulde zaal genoten van de mooie klanken,  die New 

Rhytm and Brass ten gehore heeft gebracht.  New Rhytm 

and Brass is sinds 3 jaar een onderdeel van fanfarekorps 

Hoogezand-Sappemeer. 

De melodieën die ze ten gehore hebben gebracht waren  o.a. : 

arrangementen van James Last,  Mr. Sandman, Why tell me 

why van Anita Meijer, Laat de zon in je hart,  Happy days are 

here again, Silvermoon en als afsluiting Musik is Trumpf. 

Op vele melodieën werd  meegezongen en meegeklapt. 

Na de afsluitende woorden hebben we samen nog het 

Gronings volkslied gezongen. 

 

Donderdagavond  7 september 2017  heeft 

Amusementskoor  Aig’n Wies uit Uithuizen voor een goed 
gevulde zaal een vrolijk, gevarieerd en gezellig optreden 
neergezet.  We hebben meegezongen, geluisterd naar o.a. 
Zingen maakt blij, Muss I denn, Mien Dörpke, Westenwind, 

Twee reebruine ogen, Zeven Regenbogen, Jantje je komt 

vanavond de deur niet meer uit,  Hé wat was dat van vroeger.  

Op een medley van bekende liedjes hebben we de polonaise 

gedanst.  Na de afsluitende woorden hebben we met elkaar 

nog het Gronings volkslied gezongen. 

Het was weer een hele geslaagde avond. 

 

Donderdagavond  24 augustus 2017 heeft het duo Wim en 
Miranda in 

een vol Ankerlicht voor ons een geweldig optreden neergezet.  

De sfeer zat er goed in. Er werd meegezongen, geklapt en 

gedanst. We hebben genoten van o.a.: Visite, Sjakie v.d. 

Hoek, 7 Regenbogen, Zeg niet nee, Vrij zijn als een vogel, 

Just an illusion, Paradiso, Viva L`Espanja, Geef de kinderen 

een wereld, Kom van het dak af. Ook hebben ze aantal 

nummers op verzoek gezongen. 

Tegen 21.45 uur sloten we de avond met elkaar af met het 

lied: Bye Bye tot ziens. 



 

Donderdagavond  10 augustus heeft 

troubadour/verhalenverteller en zanger Gery Groot 

Zwaaftink uit Vorden onze culturele avond verzorgd. 

Gery vertelde boeiende verhalen die hij opluisterde met zijn 

eigen geschreven 

liedjes. Het waren  verhalen die het dagelijks leven goed 

verwoordden. Onder andere: Mag de wereld iets minder 

hectisch worden, Maak van elke dag een bijzonder dag, Als je 

verdriet hebt dan is er hopelijk iemand die je weer hoop kan 

geven, Buitenbeentjes maken de wereld kleurrijk.  

Met elkaar zongen we het refrein van: Ik ben een 

huisman/huisvrouw. Gery sloot de avond af met een liedje 

speciaal voor jou. 

 

Donderdagavond  27 juli 2017  heeft  “Tetje van Toen” uit 

Dokkum in 

Voor Anker de voorstelling “Uit het leven gegrepen” 

gespeeld. 

De zaal was goed gevuld, ongeveer 80 aanwezigen. Ze bracht 

ons door haar familieverhalen terug naar vroegere tijden, die 

voor de meesten van ons heel herkenbaar waren.  Ook liet ze 

beelden zien van Hoogezand-Sappemeer in vroegere tijden, 
dit werd erg gewaardeerd. 

Tussen de verhalen door hebben we met elkaar veel 

herkenbare liedjes  gezongen : schoolliedjes, Ons dorp, 

Samen zijn, Huilen is voor jou te laat, In de mallemolen van 

het leven, Telkens weer,  Wat is het leven fijn als de zon 

schijnt, Daar aan de waterkant. 

De reacties na afloop waren positief, zodat we weer kunnen 

terugzien op een hele fijne avond met elkaar.  

 

Donderdagavond  13 juli heeft het Doekegat Piratenkoor 
uit Uithuizermeeden voor ruim 100 aanwezigen een 

geweldig optreden neergezet. 

We hebben met het koor meegezongen, geklapt, gelachen en 

gedanst op onder andere de volgende liederen: Doekegat 

clublied, Het Hoge Land, Piratenlied, Biscave, Mit mien 

bootje deur het Damsterdaip, Bloody Mary, Vrij als de wind, 

La Palona en nog vele andere. 

De avond kon ons niet lang genoeg duren. Na nog een toegift 

en met elkaar het Gronings volkslied gezongen te hebben, 

gingen we met z’n allen tegen 21.45 uur weer  huiswaarts. 

 

Donderdagavond  22 juni   heeft het Tiroler Blaaskapel uit 

Musselkanaal 
ons jaarlijks zomeravondconcert verzorgd. 
Het was even heel spannend of we met elkaar in de tuin van 

Voor Anker konden zitten, omdat het om 18.30 uur nog 

behoorlijk regende. Tegen 19.00 uur werd het gelukkig droog 

en konden we de stoelen buiten zetten. Het publiek heeft 

genoten van het repertoire van het blaaskapel, namelijk 

Egerländer, polka`s en walsen uit de rijke historie van de 

Volksmusik uit de grensstreek met Tjechië. Tegen 21.00 uur 
klonken de laatste vrolijke klanken door de tuin en werd een 

mooie avond afgesloten. 



 

Donderdagavond  1 juni  2017  heeft amusementskoor 

Nieveensterjongens 

uit Gasselternijveen voor een goed bezette zaal bij ons 

opgetreden. 

We hebben erg genoten van hun optreden. Wat opviel was de 

goede verstaanbaarheid van de gezongen liederen.Onder 

muzikale begeleiding van  2 accordeonisten en ritme 

instrumenten hebben we kunnen meezingen, klappen, dansen 

op o.a. de volgende liederen: Walzing Maria, Hello Mary 

Lou, De blauwe kinderogen, Gedachten van velen, Kum ba 

yah, Buitenkant, Vriendschap, De mooiste jaren komen nog, 

Abends kommen die Traume, Zeemansliedjes, Dorp aan de 

rivier. Na de afsluitende woorden heeft het koor door middel 
van een lied het publiek bedankt. 

We zien met elkaar terug op een erg geslaagde avond. 

 

Donderdagavond  18 mei 2017  heeft zanggroep Flexibel 

uit Delfzijl voor 

ongeveer 100 toeschouwers bij ons in Voor Anker 

opgetreden. Het bleef niet alleen bij kijken, maar de 

aanwezigen zongen, klapten en bewogen mee op het vrolijke 

repertoire van de zanggroep. In drie blokjes van een half uur 
hebben we genoten van veel muzikale nummers, zowel in het 

Nederlands, Gronings, Engels, Duits en Frans zoals: 

Mooi Delfzijl, Du bist wie die Sterne zo schön, Mooi was die 

tijd, Flexibel medley, Ik kom van Siel, Tanze mit mir in dem 

Morgen, Comment  ca va, Adio Adio, Alle duiven op de dam 

en als afsluiting Bye Bye 

love.                                                                    Na de lovende 

afsluitingswoorden hebben we het Gronings volkslied nog 

gezongen. 

 

 

Donderdagavond  20 april 2017  heeft Shantykoor “de 

Raaitvinken” uit 

Harkstede de culturele avond bij ons in Voor Anker verzorgd. 

Er waren veel bezoekers en onder het genot van een kopje 

koffie/thee en een koekje zette het koor hun clublied 

Raaitvinken in. In 3 blokjes van 30 minuten hebben we erg 

genoten van hun zang en muziek. Het koor zong  onder 

andere: Rolling home, Bora Bora, Tabee mien laiverd, La 

Paloma, Hoor je het ruisen der golven, Iceland, Ahoy Ahoy, 

Haven van Delfzijl, Jack was a sailor, Zuiderzee. 
Na de afsluitende woorden kreeg het koor een welverdiend 

groot applaus en hebben we staande het Gronings volkslied 

met elkaar gezongen. 

 

Donderdagavond  6 april 2017  heeft Nostalgia Tempus 

Fugit voor een goed 

bezette zaal in Voor Anker een vrolijk en kwalitatief goed 

optreden verzorgd. 

Tempus Fugit is een groep van 12 zangers en zangeressen die 

allen jarenlang podiumervaring hebben. De première van hun  
8ste seizoen hebben ze deze avond voor ons opgevoerd. Het 

gezelschap zong bekende oud Hollandse liederen zoals: 

Bittere tranen, Swiebertje, Op de grote stille heide, Bruine 

bonen met rijst, Morgen ben ik de bruid, Glimlach van een 

kind, Beestjes, Bij ons staat op de keukendeur, Mien waar is 

mijn feestneus, Er staat een paard in de gang waarbij één van 

de zangers met een namaakpaard de zaal doorging wat voor 

grote hilariteit zorgde. Na de afsluitende woorden hebben we 

nog met elkaar het 



Gronings volkslied gezongen. 

 

Donderdagavond 23 maart 2017 heeft accordeonorkest 
Neptunus uit Delfzijl een prachtig optreden bij ons in Voor 

Anker gegeven. In 3 blokken van een half uur hebben we 

kunnen meezingen en genieten van o.a. de volgende 

muziekstukken: My fair Lady, medley van liederen van Annie 

M.G. Schmidt/Harry Bannink, Het slavenkoor, medley van 

Eric Clapton, potpourri van Ede Staal, One moment in love, 

Amsterdam,  Filmmuziek Once upon a time in the west, Rosa 

Munde. Voordat we het wisten was de avond voorbij en 

gingen de bezoekers voldaan naar huis. 

 

Toneelvereniging Foxhol heeft op  8 en 9 maart 2017 voor 

onze sponsoren, donateurs en bewoners het blijspel Het 

Perron opgevoerd. Het toneelstuk 
is geschreven door Froukje Annema. Vol enthousiasme 

hebben de toneelspelers het toneelstuk neergezet. Het publiek 

heeft regelmatig gelachen om de hilarische situaties die zich  

tijdens het toneelstuk voordeden. Ook had het toneelstuk een 

boodschap namelijk: Het is nooit te laat om elkaar te 

vergeven. 

We zien met elkaar terug op twee zeer geslaagde avonden, 

waarbij  we ongeveer 200 bezoekers hebben mogen 

verwelkomen. 

 

Donderdagavond 23 februari 2017  heeft Shanty en 

Amusementskoor ’t Kompas uit Emmer-Compascuum voor 

een goed gevulde zaal bij ons in Voor Anker opgetreden. De 

muzikanten,  de zangers en de dirigente hebben ervoor 

gezorgd dat het een vrolijke en gezellige avond is geworden. 

Er werd meegezongen, meegeklapt en bewogen op o.a. de 

volgende liederen: Ons Kompas, Vrij als een vogel, Hoe je 

heette, Witte schip, Rosa Munde, Jaren jaren ze vliegen 

voorbij, Potpourri met bekende liederen, de Woonboot, Marie 

Tabeé, Jungen die Welt ist schön. 
Na de afsluitende woorden hebben we staande het Gronings 

volkslied nog gezongen. 

We zien met elkaar terug op een geslaagde avond. 

 

Donderdagavond 9 februari  2017 heeft Gitje Genoat voor 

ongeveer 

100 bezoekers bij ons in Voor Anker opgetreden. Gitje 

Genoat startte begin 1998 met een aantal leden van De 

Zeemansvrouwen uit Zuidbroek. Het koor kleedt zich in 

kostuums van rond 1900 en bezingt het wel en wee uit het 
vissersleven op bekende melodieën met eigen teksten. 

We hebben genoten van hun repertoire en hun uitvoering 

hiervan zoals: Eerste vrijer in Zoutkamp, Kleine blonde 

visserman, Haven in Delfzijl, Daar gaat mijn zeeman, 

Afscheid, Zo is onze historie, Slaap zacht Marie, 

Termuntenzijl, Vaya Condios. Mede door de verschillende 

gebruiksvoorwerpen van vroeger, zoals een zinken wasteil, 

wasbord, rode zakdoeken was het niet moeilijk om ons in 

deze tijden te verplaatsen. We zien terug op een hele mooie 

en gezellige avond. 



 

Donderdagavond 26 januari 2017 was Smartlappenkoor 

“de Laatste Snik” 

uit Zuidlaren te gast in Voor Anker.  

Het was een prettig weerzien want het koor had al eens eerder 

in Voor Anker opgetreden. Voor een bijna uitverkochte zaal 

werden in 3 blokken alleen NL-talige liedjes ten gehore 

gebracht. En dat werd door het aanwezige publiek zeer op 

prijs gesteld. 

Liedjes als De Smokkelaar, De glimlach van een kind, Ik 

verscheurde je foto, Manuela, 

Mijn wiegie was een stijfselkissie, De postkoets en Blauwe 

korenbloemen werden dan ook volop meegezongen.  

Met als extraatje en als verrassing het lied “Niet kniezen, niet 
zeuren”, het Voor Ankerlied, werd de avond afgesloten.  

 

Donderdagavond 12 januari 2017 heeft Time Flies uit 

Kolham een optreden bij ons in Voor Anker verzorgd. Er 

waren ongeveer 80 bezoekers.  Time Flies, bestaande uit 3 

zangeressen en een toetsenist hebben ons meegenomen in  

hun muzikale tijdmachine vanaf de jaren 50. We konden 

genieten van zowel 

bekende Nederlandstalige als Engelstalige liedjes zoals o.a.: 
Brandend zand, Spiegelbeeld, Zachtjes tikt de regen, 

Westenwind, een Hollandse medley, Bridge over trouble 

water, You`ve got a friend, The rose, Meet me in the morning 

en als afsluiter Kom van het dak af. De stemming zat er goed 

in. Er werd meegezongen en gedanst.  

 

Zondagmiddag 8 januari 2017 heeft theatergroep Quatsch 

und Spielerei voor een goed bezette zaal in Voor Anker het 

nieuwjaarsconcert verzorgd met hun voorstelling Hoteldebotel. 

Hierin spelen, zingen en dansen Cobus Oosting en Nomi 
Leutholff onder begeleiding van pianist Erik Kammenga. 

De kleurrijke hotelgasten stonden garant voor de nodige 

onverwachte en komische situaties, waarin de liefde de 

boventoon voerde. 

Er zijn prachtige bekende operetteliederen ten gehore gebracht, 

waarbij ook door de bezoekers meegezongen of geneuried 

werd. Na afloop kreeg de theatergroep veel complimenten voor 

hun optreden. 

De Nieuwsberichten uit 2016 van de Stichting Vrienden van Voor Anker te Hoogezand kunt u nog eens 

lezen door hier te klikken. 

Voor een activiteitenoverzicht uit eerdere jaren kunt u hieronder klikken op een jaartal. U kunt 
natuurlijk ook de rubriek 'Foto's' aanklikken. U kunt daar de foto's bekijken van de activiteiten. Sinds 

het jaar 2014 staat onder de foto's een kort verslag. Veel kijk en leesplezier !  

2016  2015  2014   2013     

 

http://www.vriendenvanvooranker.nl/pgNieuws%20-%20Nieuwsberichten%202016%20van%20de%20Stichting%20Vrienden%20van%20Voor%20Anker%20te%20Hoogezand.pdf
http://www.vriendenvanvooranker.nl/Culturele%20agenda%20SVvVA%202016.pdf
http://www.vriendenvanvooranker.nl/Culturele%20agenda%20SVvVA%202015.pdf
http://www.vriendenvanvooranker.nl/Culturele%20agenda%20SVvVA%202014.pdf
http://www.vriendenvanvooranker.nl/Culturele%20agenda%20SVvVA%202013.pdf

