
 
 

Verslag Centrium Commissie 2019 

Omdat we voor de activiteiten afhankelijk zijn van het weer loopt ons seizoen zo’n beetje 

van mei tot en met september. Maar in maart boden we aan de Klimbeam het resultaat aan 

van de Kinderspeelmiddag 2018. Een mooi en kleurig kunstwerk, gemaakt door de kinderen.  

Op 18 mei begonnen we ons seizoen met Viswijvenkoor ‘Grietje Sprot’ uit Hindeloopen. De 

dames deelden in de Hoofdstraat kibbeling uit van Dora’s Fisk en Sa. En onze Kees kreeg 

onverwachte de rol van vader toebedeeld. 

Op 29 juni zorgde de vijfhoofdige band Spiker voor zeer veelzijdige muziek. Met ons  lid René 

Spijkerman achter de drums. Hé, waar zou de naam Spiker vandaan komen? Met mooi weer 

was het gezellig druk.  

Zaterdag 13 juli kwamen de kinderen weer aan de beurt. Met spelletjes en limonade 

vermaakten zij zich uitstekend. Vooral de waterspelletjes deden het weer goed.  

Voor de laatste Zomermarkt kregen we het verzoek van de ondernemersverenging iets op 

het Centrium te organiseren. We huurden Clown Auke in die met acrobatiek en puzzles het 

publiek vermaakte. Jammer dat de organisatie een wagen pal voor het Centrium had laten 

plaatsen. daardoor moest Auke op het Frieslandplein acteren. Maar dat mocht de pret toch 

niet drukken.  

Op vrijdag 23 augustus schoof vanaf een vrachtwagen een enorm scherm voor het Centrium. 

Op de bloedhete zaterdagmiddag keken daarop kinderen (en ook enkele volwassenen) naar 

‘De Kameleon’. En ’s avonds brachten de bezoekers een stoel mee en namen plaats voor 

‘The Blues Brothers’. Als opstapje naar het evenement in september. Omdat het scherm pas 

maandag weer opgehaald werd keken we met een aantal dorpsgenoten op zondagavond 

nog naar de Musical Sing Along van  Avro/Tros.  

Helaas werkte het weer niet mee toen we het seizoen op 28 september afsloten met Beans 

& Blues. Door wind en regen was het niet te doen om de bands (All Star Blues Band. 

Roadhouse en Franzen en Friends, met in die laatste band ons lid Thys Wadman) op het 

podium te laten spelen. Met zeer flexibele medewerking van Frans Lokhorst van De Klink 

konden we de optredens 200 meter verder onder dak laten gebeuren. Het was een geweldig 

festijn en mooie afsluiting van het seizoen.  

De Centrium Commissie dankt alle sponsors (ondernemers, gemeente, Bas Backer Stichting) 

voor de financiële steun. Alleen uit de drankomzet kunnen we dit niet bekostigen.  

 



 
 

Voor wie ideeën heeft: meld die bij de Centrium Commissie. Via een PB op de 

Facebookpagina. Of aan rob.goedhart@ziggo.nl. Overigens is het niet zo dat je het podium 

alleen met toestemming van de commissie kunt gebruiken. Wil je zelf iets op het podium 

doen dan is dat prima. Eventueel kan de Centrium Commissie  je wel helpen. Bijvoorbeeld 

i.v.m. stroom, PR en marketing, e.d We hopen wel dat je er dan netjes mee om gaat. Want 

het is een mooi kunstwerk. Overigens vorig jaar nog wat versterkt  om doorzakken te 

voorkomen.  

Voor dit jaar zijn we al weer aan het nadenken. De Commissie verliest soms wat leden. 

Nieuw bloed is welkom. Vele handen maken licht werk.  
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