Aan allen,
Allereerst wil ik graag, ook namens mijn mede bestuursleden van het
Meezingspektakel Maassluis, alle medewerkers danken voor hun inzet op deze
enigszins bewolkte zomeravond in augustus 2019. Gelukkig is een flinke regenbui
ons bespaard gebleven en kon het muziekprogramma zonder onderbreking worden
voortgezet.
Ook op de donderdag en vrijdag voorafgaand aan het Spektakel, is er veel
opbouwwerk verricht en was het hard werken geblazen voor de ervaren groep
opbouwers. Respect voor een ieder!!!!
Dit jaar, in de maanden voorafgaand aan het evenement, zijn er wel wat slapeloze
uurtjes geweest. Zeker omdat er door ideeën van de Gemeente Maassluis diverse
hindernissen op ons pad verschenen. Denk daarbij aan een eventuele nieuwe locatie
voor het te houden Spektakel. In april konden wij pas een start maken met de
definitieve voorbereiding van het evenement. En ook op financieel gebied liep alles
niet zo soepel. Gelukkig is het ons weer gelukt om ook over deze laatstgenoemde
hindernis heen te springen. Het muziek programma 2019 heeft het bestuur, in
overleg met beide dirigenten, enigszins aangepast en de aanwezigheid van de
Vlaardingse Haringkoppen heeft het Spektakel letterlijk en figuurlijk in een
vernieuwde presentatie geblazen. Entertainer Eric Newman bracht op zijn eigen wijze
veel muzikale gezelligheid op het plein zowel voor- als tijdens de afterparty.
De lovende reacties van het in grote getale aanwezige publiek geeft daarnaast
uiteraard veel voldoening en kunnen wij stellen dat het Meezingspektakel 2019 weer
een geweldig festijn is geweest. En de burgemeester heeft mij na afloop persoonlijk
gezegd uit te zien naar volgend jaar en daar was de wethouder het zeker mee eens.
Natuurlijk zullen er altijd haken en ogen zijn. Niets is perfect. Maar ga er van uit, dat
een ieder zijn uiterste best heeft gedaan om de vele toeschouwers een geweldige
avond te bezorgen.
Nogmaals, iedereen, maar dan ook iedereen die heeft meegewerkt aan het
Meezingspektakel 2019 hartelijk dank namens de organisatie en uiteraard het
meezingpubliek in Maassluis.
Als je de juiste toon vindt is heel het leven muziek. Op naar volgend jaar????
Cees Schalkoort,
Voorzitter Meezingspektakel Maassluis.

