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De Stichting Muziek aan de Middenweg (MadM) bestaat op dit moment uit Henkjan van Meer, Jan Slot, 
Peter Engelenberg en Erika Nannings. Zij streven ernaar om een zo gevarieerd mogelijk programma 
neer te zetten. Aantrekkelijk voor jong en oud, van klassiek tot modern en dit blijft een uitdaging om te 
realiseren.

Voor de twaalfde keer staat de Middenweg in het middel-
punt van muziek en dans. Een evenement dat in de achter-
tuin geboren is en nu een voorbeeld is van hoe je met zijn 

allen en overal van muziek kunt genieten of muziek kunt 
maken. Vroeger ging veel met muziek, zoals de oogst- en 
wandelliederen. Nu klinkt de muziek wederom aan de Mid-

MUZIEK AAN DE MIDDENWEG
denweg op 17 augustus. Met 28 verschillende artiesten/acts op 26 verschillende locaties, zoals 
een boerenerf, museum, kerk of horecagelegenheid. 
Bijzonderheden dit keer zijn de Kindertuin bij het Infocentrum met Ageeth de Haan, het 
Clownsduo Pinka en Florrie en je kunt er pannenkoeken eten, gebakken met meel van Molen de 
Nachtegaal op Beemster’s brongas. Hard en Ziel van Peter Bregman, opgegroeid in de pompoe-
nenboerderij in Noordbeemster, en Cabin Fever van Rianne Krop, woonachtig op Middenweg 
103A , waar zij ook met haar band zal spelen. 
Naast een aantal bekende deelnemers, zoals de Dansondernemening onder leiding van choreo-

graaf Nanske van de Laar, Beemster Jazzkwartet, The Sixties, Second Spring en Nadja Filtzer, 
ook heel veel nieuwe namen. Check ze op: www.muziekaandemiddenweg.nl.
Waarom deze activiteit op de zondag? De mensen zijn vrij, de muziek brengt ze samen, groot en 
klein, en men kan genieten van vrolijke, mooie, gezellige, kwalitatief hoogstaande muziek en 
voor elk wat wils. De opening is om 11.00 uur op het marktplein bij Onder de Linden. De optre-
dens beginnen om 12.00 uur en de officiële afsluiting is om 17.00 uur, wederom op het markt-
plein bij Onder de Linden.
 erika en trees

11:00 uur Opening twaalfde editie  
Muziek aan de Middenweg op het 
Marktplein met:

HET KOPERENSEMBLE VAN DE BEEMSTER FANFARE
Swingende muziek als Happy Rhythm, Funny Five, Bluesklanken in 
Lazy Blues, Zuid-Amerikaanse Sambali en Sambala zullen de revue 
passeren. Pleasure for Five, voor iedereen een Pleasure om naar te 
luisteren.

THE SIXTIES 
MIDDENWEG 191 
Kennen jullie deze nog…? De jaren ’60 zullen weer herleven met 
The Sixties. Daarmee spelen zij in op de hang van het publiek naar 
bekend werk. Verzoeknummers indienen mag. 
Zie www.the-sixties.nl. 12.00-13.00-14:00-15.00-16.00

HELEN BOTMAN 
MIDDENWEG 190
“GEEF JEZELF VLEUGELS: VOLG JE HART EN MAAK JE DROMEN 
WAAR” Dat is wat Vleugelvrouw je influistert. Samen met Peter van 
Vleuten brengt Helen Botman tijdens M.a.d.M. een compilatie uit 
deze voorstelling. 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30

NADJA FILTZER & ANDRÉ VROLIJK MET “CHANTANGO” 
MIDDENWEG 189 
Chantango is passie, hartstocht en plezier! Met André Vrolijk – 
vierde generatie accordeonist – als begeleider. 
12.00-13.00-15.00-16.00 

AGEETH DE HAAN – “DAG ZON, DAG ZEE!”
GROTE KINDERTUIN MIDDENWEG 185 
(INFOCENTRUM) 
Vrolijke kinderliedjes uit haar vele programma’s afgewisseld met 
Engelse traditionals. Ageeth wordt begeleid door Wessel Coppes 
op gitaar. 13:00-14:00-15:00-16:00 

DUO PINKA EN FLORRIE 
Clowns duo Pinka en Florrie fietsen vanaf 10:45 samen met bewo-
ners van Breidablick naar Marktplein. Vanaf 12:00 zullen zij in de 
Kindertuin de kinderen theatraal en muzikaal vermaken. Om 16:00 
uur verplaatsen zij zich naar wooncentrum Middelwijck.

PANNENKOEKEN BAKKEN 
In het Agrarisch museum worden gedurende de hele middag pan-
nenkoeken gebakken met meel van Molen De Nachtegaal op Beem-
ster brongas. 

CRIPPLE CREEK FERRY
MIDDENWEG 178 (MUSEUM BETJE WOLFF) 
Akoestisch tiro geven hun eigen draai aan een scala van popklassie-
kers waaronder nummers van Crosby, Stills, Nash and Young, Simon 
and Garfunkel en eigen nummers. 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00

OLIEPALTFORM 
MIDDENWEG 150 (ONDER DE LINDEN) 
Gypsy Jazz en Poppie Acoustic Impro. Laat je verrassen door melo-
dieën van Django, Paco, Rosenberg, the Stones en zelfs Mozart en 
Beethoven! 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30

ROB STOOP – PIANOSUITES
MIDDENWEG 148 (KEYSERKERK) 
Prachtige minimale stukken die doen denken aan Satie en Arvo Pärt 
en veel ruimte open laten voor de persoonlijke fantasie van de luis-
teraar. 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00 

DUO VERSO - MATTHIJS KOENE EN STEFAN GERRITSEN 
MIDDENWEG 148 (BEEMSTER KEYSER) 
Matthijs Koene op panfluit en Stefan Gerritsen op gitaar spelen 
met grote passie zowel klassieke als hedendaags klassieke muziek. 
12:30-13:30-14:30-15:30-16:30

BEEMSTER JAZZ KWARTET 
MIDDENWEG (TERRAS BEEMSTER SPIJSHUIS) 
Ervaren muzikanten die met veel energie en onderlinge interactie 
be-bop en hard-bop spelen. 
12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

THE OLDTIME STRINGBAND 
MIDDENWEG (ETERIJ ‘T MIDDENPUNT) 
Mix van Country, Folk, Cajun uit vroegere tijden en eigen num-
mers geschreven The Oldtime Stringband speelt met plezier en een 
vleugje humor. 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30 

NORTH WEST 
MIDDENWEG 124 (GALARIE DE GROENE POORT) 
Zowel eigen werk als klassieke covers van vroeger en nu. Spelen 
wat ze leuk vinden is hun drive en maakt hun optredens energiek, 
het plezier straalt ervan af. 
12:00-13:00-14:00-15:00-16:00 

BARREL 
MIDDENWEG 111 
Niet gehinderd door een bepaald genre, speelt Barrel nummers 
waarin zij potentie zien om deze lekker te laten grooven. 
12:30-13:30-14:30-15:30-16:30

CALCULATED
MIDDENWEG 107 
Rockformatie, stevig groovende progressieve rock, en vanuit deze 
basis experimenteert de band ook rustig met andere genres. 
12:00-13:00-14:00-15:00-16:00 

DOUBLE YOU SEE 
MIDDENWEG 105A 
Muziek uit alle windstreken. Eigenwijze interpretaties van bekende 
songs, maar ook in de vergetelheid geraakte nummers van minder 
bekende artiesten. 12:30-13:30-15:30-16:30 

CABIN FEVER
MIDDENWEG 103A 
Dit gemixte gezelschap geniet van het maken van muziek; van jazz 
tot country en van pop tot fado. Uniek met Nederlands-Portugese 
duetten. 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00

WILL DECKER MET “HEARTBEATS”
MIDDENWEG 93 
Modern, eigentijds en actueel repertoire, variërend van jazzy, 
rhythm&soul tot country, bluesrock en folk standards. 
12:30-13:30-14:30-15:30-16:30

ONSTUIMIG SCHUIM
HOBREDERWEG 4A (MOLEN DE NACHTEGAAL) 
Gekleurd gezelschap, vleugje folk met traditionele en buitenlandse 
invloeden, van de Gouden Eeuw tot in het heden, en wordt af en toe 
met veel humor en spektakel neergezet. 
12:00-13:00-14:00-15:00-16:00

MUSICALVERENIGING NIEUW LEVEN
MIDDENWEG 86 (DOOPSGEZINDE VERMANING) 
Koor brengt theater! Muziek, zang, spel uit musicals, met humor en 
plezier. Tussen de optredens door zal, bij mooi weer, Nieuw Leven 
ook buiten op het plein van zich laten horen. 
12:00-13:00-14:00-15:00-16:00

SECOND SPRING 
MIDDENWEG 70 
Second Spring, Ierse folk en Amerikaanse country met een eigen 
Iers-Amerikaans sausje. Een feestje! 
12:00-13:00-14:00-15:00-16:00

OP GRIJZE WIJZE
MIDDENWEG 68 
Nederlandstalig, ondeugend, maar met een kwinkslag en een vette 
knipoog. Zeer geschikt voor de doelgroep van jeugdige ouderen 
ofwel de oudere jeugd. 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30

HARD EN ZIEL
MIDDENWEG 67 
Jonge, enthousiaste, energieke band, liedjes recht vanuit de ziel. 
Soms hard en meedogenloos, soms teder en klein. 
12:00-13:00-14:00-15:00-16:00

CHAOS 
MIDDENWEG 65 
Doorgewinterde muzikanten op viool, accordeon, ukelele, bas, 
gitaar, drums en meerstemmige zang vormen een “Band voor elke 
gelegenheid” met Blues, Folk, Pop en Ierse songs. 
12:30-13:30-14:30-15:30-16:30 

THE BLUEBERRY NIGHTS
MIDDENWEG 57 
Binnen, buiten, groots of kleinschalig, van rock naar pop/jazz of 
zelfs een uitstapje naar country. The Blueberry Nights hebben het in 
huis. 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00

DE DANSONDERNEMING
MIDDENWEG 56 
Hedendaagse dans, onder artistieke leiding van choreograaf 
Nanska van de Laar. Dans is emotie, vrijheid, maar ook, om met 
de woorden van Hans van Manen te spreken, ‘dans drukt dans uit’. 
12:00-12:45-13:45-14:30-15:15-16:00-16:30

AFSLUITING 17:00-19:00 JULES MESCALINE
MARKTPLEIN (NAAST ONDER DE LINDEN) 
De soul van vervlogen tijden in een nieuw jasje. Met warm stem-
geluid, eigen werk met invloeden van Brian Ferry, David Bowie, 
Johnny Cash, aangedikt met de classic rock van bijvoorbeeld  
The Doors en Pink Floyd. 17:00

Middenweg middelpunt van muziek en dans

zondag 17 augustus 2014

MIDDENWEG 150 (ONDER DE LINDEN)

MUZIEK AAN DE MIDDENWEG WERD 
MOGELIJK GEMAAKT DOOR: 

Sponsoren:
VSB FONDS BEEMSTER, GEMEENTE BEEMSTER, 

SABA STABLES, HOOGCARSPEL.
MATERIELE BIJDRAGE: GELUIDSSTUDIO FEICO DE LEEUW, 

TRANSPORTBEDRIJF VERHOEKS, FOTOGRAAF MARIANNE SLOT-
DEKKER, ZJON’S GUITARSTORE, ERIKA NANNINGS MUZIEK 

EN THEATER, GELUIDSTECHNIEK DIRK VAN DER DUIN.
En zonder de gastvrijheid, hulp en steun van de: bewoners 
van de beschikbaar gestelde locaties; de Horeca langs de 
Middenweg; vrijwilligers en “Vrienden van Muziek aan 

de Middenweg”, was dit evenement niet mogelijk. 
 

Stichting Muziek aan de Middenweg
www.muziekaandemiddenweg.nl


