Midzomerfeest Hengstdijk.
Het Beveiligingsteam Zeeuws-Vlaanderen was zoals altijd
weer aanwezig bij het Midzomerfeest in Hengstdijk om de
toeloop van bezoekers in goede banen te leiden. Een
sfeerimpressie van de activiteiten gedurende de dag:
Als tegen 6 uur in de ochtend de eerste verkopers arriveren
om hun spulletjes uit te stallen komt de regen gestaag naar beneden vallen. Ieder heeft er
echter goede hoop op dat het in de loop van de ochtend op zal klaren. Met de gedachte dat het
zeker geen strandweer wordt, houdt ieder de moed er in dat de bezoekers in de loop van de
dag Hengstdijk zullen weten te vinden. De combine die in de Kerkstraat staat opgesteld, zal
met dit weer zeker niet moeten uitrukken om te gaan oogsten. En de modelbouwgroep van
Enterprise zal geen gebrek hebben aan water voor de demonstratie van hun modelboten.
Hoewel het Midzomerfeest in de loop der jaren bezoekers uit de hele regio trekt, kijken velen
toch verbaast wanneer er een volle Belgische bus arriveert. Het blijkt te gaan om de
Lichtaartse Kloppers, een groep vlegeldorsers die een demonstratie komen verzorgen.
Uitgedost in boerenkiel staan ze tijdens de demonstratie zo heftig met hun vlegel te kloppen,
dat ze absoluut geen last hebben van de minder aangename temperatuur. Bovendien zorgen
enkele leden met de nodige consumpties ervoor dat ze ook inwendig lekker warm blijven.
Helaas houdt de regen langer aan als gehoopt, waardoor de meeste bezoekers de overdekte
tent opzoeken waar het Midzomercomite de gebruikte spulletjes aan de man probeert te
brengen. Bij de boekenmarkt in de kerk is het ook heel druk. Veel mensen besluiten met dit
weer om 'wat leesgerief' mee te nemen. Een warme versnapering is natuurlijk altijd welkom
bij dit weer, dus de wafelbaksters doen goede zaken. Ook bij de Polderjongens komt de vraag
naar een broodje hamburger al vroeg op gang.
Gelukkig is het droog wanneer de jeugdgroepen van Hava
Naguila optreden. Het enthousiasme waarmee de kinderen
hun dansjes ten uitvoer brengen is hartverwarmend om te
zien. De kinderen genieten na afloop van een welverdiende
wafel en drankje. Hoewel hun leidster betwijfelt of de
kinderen met dit weer ook nog zin hebben in een ijsje, blijkt
vooral het blauwe smurfenijs goed in de smaak te vallen bij
de kinderen. Een geluk voor de sympathieke ijsverkoopster,
die hiervoor nauwelijks een ijsje verkocht heeft, maar nu het ijs nauwelijks aangeschept krijgt.
Gelukkig voor haar wordt de ijsverkoopster per uur uitbetaald en is ze niet afhankelijk van de
ijsverkoop. “Waarom denk je dat ik het anders vol houdt om hier zo vrolijk te blijven” is haar
spontane reactie.
Gelukkig klaart het in de loop van de middag verder op, waardoor er nog behoorlijk wat
bezoekers van camping De Vogel een kijkje komen nemen op het Midzomerfeest. De
demonstratie door de brandweer trekt heel wat bekijks. Het openknippen van een auto en het
stabiliseren van de beknelde bestuurder blijkt voor velen een boeiend schouwspel.
Bij het kratten stapelen lukt het de 9-jarige Isis van Meijl in de ochtenduren 28 kratten te
stapelen alvorens de toren omvalt. Heel de dag wordt tevergeefs geprobeerd om deze prestatie
te verbeteren, tot op de valreep Arno Herman een poging onderneemt. Hoewel zijn toren al

vanaf de 20e krat na iedere geplaatste krat staat te wankelen,
slaagt hij er toch in om tot een toren van 30 kratten te
komen. De overwinning is voor Arno, maar voor Isis is er
een zeer eervolle 2e plaats.
Tegen het eind van de middag worden de kramen
leeggeruimd en keren de verkopers huiswaarts. Met de hulp
van de Polderjongens worden de kramen afgebroken. In de
tent pakt het Midzomercomite de niet verkochte spullen terug in. De dozen worden afgevoerd
en opgeslagen. Wachtend op de volgende editie van het Midzomerfeest. Rond 7 uur in de
avond wordt de weg weer vrijgegeven voor het verkeer. Met de hulp van vele vrijwilligers is
er weer een geslaagd evenement georganiseerd: Waar een klein dorp groot in kan zijn!

