


Even na vieren passeer ik in de hal de 

flipover waarop de aankondiging van dit 

grote SVK-gebeuren. 



Ans is vandaag onze kassière.

De lijst met deelnemers wordt 

zorgvuldig gecontroleerd,

want alle plekken zijn bezet.



Het was voor de vrijwilligers een hele 

organisatie om alles voor elkaar te krijgen. 



Gisteren is men al begonnen om 

alles klaar te zetten.



De muzikanten, 
Piet Bruul en Nico Bakker uit den Oever 
vullen de zaal met accordionklanken.



De vrijwilligers beginnen net met 

het vullen van de broodmandjes



Kijk 
maar!



De tafels zijn gedekt 

voor meer dan 50 

gasten.



Op de tafels staat reeds voor iedere 

gast een omvangrijk voorafje.



Het is in stijl!



Haring op roggebrood, garnalen, sushi, en nog een stukje vis. 



Dit wordt begeleid door slablaadjes 

en een snoeptomaatje. 



Voorts staan er schaaltjes met 

druiven, komkommer en div. soorten 

kruidenboter. Dit belooft wat!! 



De kruidenboter kijkt je verleidend aan!!



Om half vijf neemt Rene het woord. 
Hij heet allen hartelijk welkom. 

Hij stelt dat er heel hard gewerkt 
is om alles op tijd klaar te krijgen.



Hij stelt dat deze happening 
mogelijk is binnen het kader van 
de bijdrage van het Oranjefonds.



Nu is het woord aan Ge. 

Ge vraagt voor de maaltijd een ogenblik stilte 

en deelt mee, dat we eerst een drankje ter 

introductie krijgen.



Dan beginnen we aan het voorafje, vervolgens wordt er gebakken vis geserveerd met div. soorten brood. 



Na de eerste vishapjes 

krijgen we een slaatje, weer 

gevolgd door vishapjes. 



Alles wordt begeleid door 
een drankje naar keuze. 
We sluiten af met koffie.



Tot slot spreekt zij de toost uit:



“Dat we samen een heel gezellige 

middag zullen hebben”.



Zo te zien zit de stemming er al aardig in.



Henk en Dirkje ontfermen 
zich over de drankjes.



Het kan niet anders dan 
dat dit met vaardige 

hand gebeurd!!



Intussen zijn de visbakkers, Adrie de 

Visser met zijn helpers, binnen 

gekomen. 



De vis wordt buiten gebakken 
zodat er in het gebouw geen 

vislucht is te ruiken. 



Gelukkig is het mooi weer.



De vis wordt eerst door een meelsaus gehaald.





Is de olie heet genoeg?



Nou, daar gaan we dan!



Oei… 

Wat ruikt dat lekker!!



Piet en Nico gaan weer volle kracht 

aan de gang.

Voor ons oudjes… heel gezellige 

muziek!



Werkoverleg door de vrijwilligers!



Op briefjes genoteerd wie wat wil drinken.



Heeft iedereen gehad?



Hier en daar een zucht van: 
“Hoera.. We mogen beginnen.”



Het voorgerecht verdwijnt 

als sneeuw voor de zon.





Onze Nico 

brengt de eerste 

schaal vis naar 

binnen



En daar staat ie dan.Niet koud laten worden mensen!!



De hoeveelheid vis 

groeit al aardig.



Neem nou eerst maar eens een slokkie!



En ja hoor!

De eerste vis wordt met 

applaus begroet.



Onze fotograaf 
mag er wel twee.





Jelle… niet praten, 
maar eten!!



Nou ja… We komen eigenlijk toch 

ook om een beetje te praten.



Voor onze 
vrijwilligers!



Man…

Wat is het 

gezellig!



De muzikanten maken een 

rondgang langs de tafels.









Zij spelen bekende wijsjes, 

wat sommige mensen zelfs verleid tot 

meezingen. 

De ramen blijven gelukkig heel.



Wachten op het volgende rondje.



De vrijwilligsters 

lopen af en aan 

naar de vistafel.



En dan komen de slaatjes.



Ook die zien er weer 

heerlijk uit!



Er zijn porties van twee en van 

drie bolletjes. 



Het is heerlijk, maar voor 

mensen van onze leeftijd 

haast te veel.



In een oogwenk zijn 

ook deze uitgedeeld!









Daar gaan de 

laatste!

















Onze notulist vraagt:

“Hoe heten jullie ook al weer?”



Ik ben de tel kwijt en weet niet meer hoe vaak de dames langs kwamen. 



Ook zie ik, dat veel mensen 

verzadigd raken.





He’ he, De bodem van de 

visbak wordt zichtbaar



Het hield niet op!



Denk er om 
mensen…

Het moet op
hoor!!



Wilt u echt 

niet meer?



Ter afsluiting krijgen we 

koffie met slagroomsoesjes, 

dat kan er ook nog wel in!



Aan alles is gedacht, want we kunnen de 
handen geurvrij maken met bij ieder bord 

een doekje, met eau de cologne



Aan alles komt een eind. Rene neemt het 
woord. “Mensen, het is flink uitgelopen en 
reeds kwart over zeven, wat met ca. 60 te 

bedienen personen geen wonder is.



Allen, Adrie met de visbakkers, de negen vrijwilligers en 
de beide muzikanten, heel veel dank!(en Rene

overhandigt een aardigheidje). 



Een warm applaus geeft wel aan, dat dit 

een zeer gewaardeerde happening was.



Hiermee eindigt een zeer geslaagde 

bijeenkomst en dank voor alles.” 




