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Bij de SVM



Op vrijdag 3 december is het zo ver, 

Sinterklaas is voornemens om een bezoek 

aan de “Ouderenvereniging Middenmeer” 

te brengen. Het is om half 2 duidelijk dat 

er heel wat staat te gebeuren. 



De zaal is versierd, de tafels zijn 

keurig aangekleed, er liggen pakjes 

en er staan schaaltjes met lekkers.





We zien ook een verhoging met daarop een versierde zetel. 



Bij de ingang zitten René en Ans, wij krijgen van hen een bewijs van toegang opgeplakt,



want stel je voor, dat 

we met verstekelingen 

te maken krijgen!



De muziek komt 
binnen en speelt, ter 

verhoging van de 
feestvreugde, direct 

bekende liedjes. 



Op het scherm worden passende beelden van de bisschop en zijn helpers getoond. 



Het is gezellig en ten slotte 
zijn we met 50 personen in afwachting. 



Precies om 14.00 uur schrijdt Sinterklaas met zijn 

gevolg, 2 veeg Pieten



Hij begroet vele aanwezigen met een handdruk en kent bijna iedereen van naam.



Dat komt natuurlijk door de 

naamstickers die we allemaal 

op hebben.



Hij heeft zijn dikke boek weer meegenomen en daar staat veel in over het wel en wee hier. Gelukkig zijn we allen braaf geweest, dus hebben we niet veel te vrezen.



De Sint gaat handenschuddend door de zaal.



Ook de twee veegpieten 

melden zich luid en 

duidelijk.























Sjanet, onze voorzitter , 

begroet ons allen en…



natuurlijk Sinterklaas met zijn twee helpers.





Intussen schenken de vrijwilligers warme chocolademelk met slagroom. 



Hierbij krijgen we 

speculaas.



en….
slagroom



Zoiets kun je toch niet afslaan toch?



Ik heb het hier best 

naar mijn zin!!



Als de Sint zit blijkt hij, ondanks zijn 

leeftijd, nog zeer veelzijdig te zijn, want 

hij dirigeert zelfs het lied: “Zie de maan 

schijnt door bomen.” Dit wordt door de 

zaal flink mee gezongen.



De Sint stelt, dat hij het fijn vindt weer in ons midden te zijn, dit na 3 jaar. 



Sint heeft zich 

ondanks de drukke 

tijd voor hem, niet 

minder dan 2 uur 

voor ons vrij 

gemaakt.



Hij neemt het dikke boek en zoekt daarin, wie hij in het 
zonnetje wil zetten. Dirkje en Henk Huizenga worden als 

eersten door de Pieten naar Sint begeleid. 



Zij zijn van zodanig belang voor de Kroon, dat Sint zelfs een gedicht over hen heeft geschreven. 

Hierin komt tot uitdrukking, dat zij 

ware kroonjuwelen zijn. Zij zetten zich 

in voor tal van evenementen. 

Zoals……



Koffie schenken, diners bereiden, zij zijn breed inzetbaar en doen alles met veel plezier. Met hen zingt Sint:  ”Oh kom er eens kijken.”



De zaal geniet met volle 

teugen en zingt de 

liederen uit volle borst 

mee.



Wat is dit toch gezellig !!!



Frouke  Katuin wordt dan 

door de Pieten naar de 

Sint begeleid.



Sint prijst haar om haar 

inzetbaarheid bij de 

evenementen. Zij is altijd 

maximaal enthousiast.



Zelf stelt zij, dat ze niet kan stil zitten.



Ans Wagenaar is 3 jaar geleden 

verhuisd naar Middenmeer. Zij 

is thans 2de penningmeester 

van de vereniging.



Ze heeft dus net als Sint dikke boeken en kan goed rekenen. Dank je wel voor het werk wat je doet stelt Sint.



Hannie Braak 

wordt nu door de 

Pieten naar Sint 

gebracht. Hoe 

lang ben je hier 

al bezig? 25 jaar 

deelt Hannie 

mee. Ze is een 

duizendpoot.



Helpt in de winkel, doet de modeshows, helpt met de kerst en nog veel meer. Ik vind het leuk werk zegt Hannie. Ze past ook op haar kleinkinderen en is goud waard.



Ook van Ge Montsma weet Sint veel. Ze zingt in een koor, doet veel in de gemeenschap, is erg bescheiden en is enorm druk met de Toko aldus de Sint.



Ze zorgt voor de voorraad, werkt in 

de verkoop en verzorgt de financiën. 

Ook Piet Braaksma helpt stelt Ge, hij 

doet het zware sjouwwerk. Ze hoopt 

dit alles te doen, zolang de 

gezondheid het toelaat.



Henk Torenvlied wordt nu opgehaald. Dag Henk, je bent de vrijwilliger, die “de Kroonbode” verzorgt. Die is heel mooi!!



Ik doe het niet alleen stelt Henk, David schrijft veel 

verslagen en Ynze Wiebenga verzorgt het drukwerk. 

De Kroonbode  verschijnt 11 maal per jaar. Dank je 

wel zegt de Sint. Applaus uit de zaal.





Sint meent dat we aan 
de pauze toe zijn.







Er wordt opnieuw 

chocolademelk met 

slagroom geserveerd.



Even een dansje !!











Tijdens de pauze spelen de muzikanten  de sterren van de hemel. 





Tussen  alle bezoeken aan de Sint worden er Sinterklaasliederen gespeeld. Ook wordt er rond gegaan met hapjes en we krijgen een drankje naar keuze.





Ook Yntze Wiebengaverzet bergen werk voor onze vereniging



Zo te zien, zijn de Pietermannen gek op hem.



Dan is René aan de beurt.

Volgens Sint is René een belangrijk man



Hij is zeer veelzijdig, hij kan goed 

klaverjassen, is een goede voorzitter 

geweest, is secretaris/penningmeester 

en runt in feite de hele tent.



Sint heeft er zelfs een gedicht aan gewijd. 



René zegt, dat het 

allemaal leuk en 

dankbaar werk is.







Dan wordt Jan v.d. 

Scheur in het 

zonnetje gezet.



Zo te zien denken de 

Pietermannen 

dat het Jan van de Sleur is.



Hij heeft zich als vrijwilliger gemeld en men doet nooit een vergeefs beroep op hem.



De verzorging van meer dan 

vijftig mensen vraagt heel 

veel actie, maar het lukt 

prima!



Ook Peter Meijer moet bij Sinterklaas komen. Wat 
deed jij? Hij gaf biologieles op school. Peter stelt, dat 
we ons moeten blijven verwonderen over de natuur.



Ook is er volgens hem veel eenzaamheid. Daarom is een instelling zoals de SVM zo belangrijk.



We hebben eigenlijk 

alle Sinterklaasliedjes 

al gespeeld!!

Weten jullie nog wat?



Jan Knook regelt het klaverjassen. 

Dat is een hele klus, want men speelt 

met 6 tafels. We beginnen half 

september en spelen tot half mei.



Sint is van 12 november tot 6 december in Nederland en wil dan wel met ons mee doen. Dank Jan voor je werk.



Annie en Henk v.d. Putten zijn er helaas niet.

Zij  verzorgden het koersballen. 

Bij gebrek aan deelnemers is dat helaas gestopt. 

Sint beveelt deze sport aan. 

Het is goed voor lijf en leden.



Ynze Lautenbach woont aan de Sportweg, 
hij regelde lange tijd het sjoelen, maar dat 
gaat niet meer. Dus die sport is voor hem 
jammer genoeg weg. 



Ik sjoel ook graag zegt Sint maar 

niet met Pieten. Ynze blijkt ook 

verdienstelijk te kegelen. 



Maarten Schoon is de man van de gym. Hij zet alles klaar. 
Ook gym is gezond.



Tecla Smit wordt opgehaald. Zij is al heel 
lang vrijwilliger, al 30 jaar.



Ook Huub moet er 

bij komen. Sint 

hoorde, dat Tecla

heel mooi kan 

schilderen. 



Huub stelt dat ze veel meer kan. Hij is trots op haar. 



Dat ontlokt aan Sint 
de opmerking, dat we 
vanavond allemaal 

onze schoen mogen



Ook Jan Bosman mogen we niet vergeten. Hij 

zet de sjoelbakken klaar en doet ook aan jeu 

de boulles. Sint vraagt of Jan nog een wens 

heeft. Jan: “Kom van het dak af, want dat is 

voor een oude man veel te gevaarlijk”.



En dan…..

Aan alles komt een eind, 

vooral als je maar twee 

uurtjes hebt.



Sjanet bedankt alle 

vrijwilligers, de 

muzikanten en 

vooral de Sint met 

zijn Pieten.

Blijft u nog lekker

even nazitten met

een drankje of wat

dan ook!



Wie wil er nog wat vragen aan 

Sinterklaas? Peter Meijer wil dat Sint 

zorgt, dat er aan de Zuidkant van 

Middenmeer een groot park komt. 

Dat voorkomt dat we later tegen 

grote gebouwen aankijken. Helaas zit 

Sint niet in de politiek, maar hij heeft 

wel herinneringen aan het Briekse

Bosje en wie in Middenmeer niet?



Terwijl de Pieten de cadeautjes beginnen uit te delen, wenst Sinterklaas iedereen een goede Sinterklaasviering en een goede Kerst.



Er is voor alle aanwezigen 
een cadeautje.



De Sint begeeft zich 

handen schuddend door 

de zaal















Dag Sinterklaasje,Daaag, daag!



Ach wat jammer nou!

Ik moet weer verder.



Dank je wel Sinterklaas!

Dank jullie wel pieterbazen!

Het was weer geweldig!!



De feestvierders blijven 

nog even lekker gezellig 

nazitten.





Het was weer 

een mooi SVM-feest!


