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De trotse maakster van het bord, 

Angelique Doves



Onze Martin met het 

oude en het nieuwe bord



Onze civiele dienst is er 

helemaal klaar voor



De leden van het “Stookerskoor“ 

worden hartelijik welkom geheten 

met een bakkie en een plakkie.





Onze voorzitter en secretaris 

verwelkomen de wethouder 

Mary van Gent.



Het is nog ver voor tijd, 

maar de zaal loopt al 

aardig vol!



Wat is onze zaal toch 

prachtig geschikt voor 

dit soort evenementen!



Alle binnenkomers 

worden getrakteerd op 

cake,koffie of anderzins.



Sjanet heet Alexander Bügel met 
zijn vrouw hartelijk welkom





Wat een 
gezelligheid!



Kom mensen, we moeten 
aan de bak.



We zijn er klaar voor!13 zangers, 4 muzikale begeleiders, een dirigent en een geluidtechnicus.





Heeft iedereen al wat 

te drinken gehad?



Rene houdt alles 

strak in de gaten. 



Onderleiding van de dirigent Ton Boxhoorn 

wordt de eerste shanty ingezet.

Wat klinkt dat mooi!







Wat een repertoire en het 

gaat maar achter elkaar door!



De mensen in de 
zaal genieten 

zichtbaar!



Het orkest in 

volle aandacht!



Het koor in volle vaart!



Dan opent onze voorzitter Sjanet het officiele
gedeelte met een stukje geschiedenis van de 

vereniging. 



Zij geeft tot slot van 

haar verhaal het 

woord aan de 

wethoudster Mary 

van Gent



Deze schetst, dat hier op de Kroon in de loop der tijd veel 
gebeurd is. Het vereniging heeft een tijd in onzekerheid geleefd, 
maar we hebben een metamorfose doorgemaakt, waarbij alles 

ten goede keerde. 



Zij schetst het doel van de vereniging en stelt dat hier veel mooie dingen gebeuren voor alle 55 plussers in Middenmeer. 



Zij vindt het een grote eer, dat zij 

het nieuwe naambord mag 

onthullen. 



Hierna gaan we naar buiten en 

staan we voor het bord opgesteld. 



De voorzitter en de wethouder 

trekken beide aan een punt en 

het doek valt.



Het doek valt natuurlijk 

niet voor onze 

vereniging.

Zoals Sjanet zo mooi

sprak: “Wij zijn een

bloeiende vereniging!”



En daar is ie dan!Het begin vanSenioren Vereniging Middenmeer



Dat hebben we 
goed gedaan!!



Iedereen weer naar binnen en 

dan roept Sjanet twee dames 

naar voren.



Het zijn Rianne Montsma, de 
ontwerpster van ons logo en 

Angelique Doves, de 
maakster van het bord.

Beiden krijgen een
aardigheidje



En daar gaan we weer!!!

De ene shanty na de andere.

De zaal wordt regelmatig 

gevraagd het refrein mee te 

zingen en dat gebeurd.



Ook de mimiek van de 
zangers, behorend bij 

de inhoud van het lied, 
is heel leuk om te zien





Dit noemt men “Uit volle borst”





Dat hebben we toch 

maar mooi gefikst 

samen.





Man, man, wat een 
repertoire.

Het is genieten





Dan neemt Sjanet de  

microfoon en zij brengt 

een toost uit op onze 

vereniging

Zij spreekt de wens uit, dat 
we nog lang mogen groeien 

en bloeien.



Bij het meezingen van sommige 

liederen dirigeert Dhr. Ton Boxhoorn 

zelfs de zaal. 

Het is een vrolijke boel geworden.



“Als de klok van 
Arnemuiden”



Dan volgt er een 

gymnastiekoefening.

De lucht is hoog, de vloer is laag!



Allemaal 

meedoen!!!



Wat een feest!





Regelmatig is er voor 

iedereen een hapje en 

een drankje.





Dank aan allen, die 

deze middag verzorgd 

hebben.



Het was een goede bijeenkomst 
en een nieuwe start van de 

vereniging.


