FEEST!
‘HVM 25 jaar jong’ in Stoom, de vernieuwde stationsrestauratie Middelburg
De Huurdersvereniging Middelburg bestaat
25 jaar. Dat willen we niet ongemerkt voorbij
laten gaan. Bij het 20-jarig jubileum hielden
we een mini-symposium, waarin vooruitgeblikt werd naar huren in de verre toekomst.
We houden het deze keer wat luchtiger, zoals
u aan het programma kunt zien.

De bijeenkomst wordt gehouden in de opgeknapte stationsrestauratie Middelburg, sinds
dit voorjaar Stoom geheten. Dit etablissement is nu ook geschikt voor het houden van
festiviteiten, naast de gebruikelijke koffie,
koek en andere versnaperingen voor de reizigers. Het 25-jarig bestaan van de HVM is een
goede gelegenheid er (weer) eens een kijkje
te nemen.

Gebroeders Antheunisse
Hoofdact op 4 november zijn de gebroeders
Antheunisse met een historische terugblik op
huren in Middelburg. Jan-Willem Antheunisse kent u ongetwijfeld van Trugkieke van
Omroep Zeeland. De afgelopen jaren zijn de
broers geregeld de planken opgegaan met de
Middelburgse Grachtengordel. En met succes, getuige de quotes hieronder.
Speciaal voor de HVM hebben ze een nieuw
programma opgetuigd met verhalen, beelden, filmpjes over de historie van huren in
Middelburg. Voor iedereen een verrassing!
“Afgelopen woensdag mocht ik dan eindelijk
zelf eens gaan luisteren naar de bekende
Middelburgse gebroeders Antheunisse. Wát
heb ik genoten! Dat Jan-Willem prachtig kan
ouwehoeren weten veel Zeeuwen natuurlijk
al veel langer maar zijn broer Johan, mensen,
dat is ook net een wandelende stadsencyclopedie. Hij lijkt zich iedere naam, ieder detail
te herinneren. En hij heeft het soort humor
dat je alleen tegenkomt bij mensen die werkzaam zijn op begraafplaatsen. Fantastisch!
Ik begrijp nu waarom iedere voorstelling die
de mannen verzorgen stijf is uitverkocht. De

verhalen raken een snaar bij iedereen die de
stad een beetje kent. Voor de nostalgie is het
een voordeel als je de jaren 50 en 60 bewust
hebt meegemaakt maar ook als je jonger
bent zijn de verhalen een feest”.
(Edwin Mijnsbergen van Middelburg
Dronk)
“Misschien heeft u ze de afgelopen jaren op
een zomeravond wel eens zien varen door de
Middelburgse wateren: de broers Johan en
Jan-Willem Antheunisse, uitgedost in sjofele
jaren ’50 kleding. Al varend vertellen ze over
hun jeugd, de mensen, de bedrijven en voorvallen zoals zij die zich herinneren uit de tijd
dat welvaart nog geen gemeengoed was, de
maatschappij sterk verzuild was en de Middelburgers keihard werkten aan de naoorlogse wederopbouw. De broers komen nu
met hun verhaal aan land… Verwacht toch
geen ernstige lezingachtige presentatie maar
bereid u voor op een luchtige terugblik op
het leven van alledag, met verhalen over
kaaiwerkers, kroegbazen, de vele middenstanders, opvallende figuren, Indische Nederlanders in de opvang, de fabriekjes en
ondernemingen. Een middag/avondvullende
voorstelling met het verhaal over Middelburgers langs het water tussen 1950 en 1960.
Een verhaal dat ondersteund wordt door
projecties van foto’s die afkomstig zijn uit familiealbums van mensen die ook in deze
buurt hebben gewoond”.
(website middelburgsegrachtengordel.nl)
Als u van plan bent te komen wilt u dat s.v.p.
doorgeven op info@hvm-middelburg.nl of
telefonisch op 06-302 302 90. Voor de organisatie handig om te weten. Dank u wel!
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