
2015 zondag 16 augustus 
MIDDENWEG 150 (ONDER DE LINDEN) 

11:00 OPENING DERTIENDE EDITIE MUZIEK AAN DE MIDDENWEG OP HET MARKTPLEIN MET 

????????  

De organisatie houdt u nog even in spanning... maar dit mag u zeker niet missen. 

 

 

17:00 uur 

AFSLUITING VAN “MUZIEK AAN DE MIDDENWEG 2015” OP HET MARKTPLEIN NAAST ONDER DE LINDEN - 

 “VANONDER” 

VanOnder. Uw muzikale host in het theater van de alledaagse waanzin. VanOnder speelt lekker. Dat is het genre. Lekkere muziek 

van eigen makelij. Liedjes in je moerstaal, dus oren open. Treurige ballades, geniepige dansnummers, meeklatsers met een 

country-luchtje en zelfs her en der een discostamper. Bij VanOnder kan van alles. Niet zo gek wanneer je beseft dat een interne 

enquête namen oplevert als Steely Dan, Tom Waits, Doe Maar, De Dijk, Van Dik Hout of zelfs The Who, Donny Hathaway, Marvin, 

Elvis en Marillion. Om dat laatste moesten wij zelf ook lachen, ja. Nederlands de taal van thuis. En dan geen rijmelarij van 

likmevestje, maar teksten met een bite. Dus als de muziek je even niet ligt, kun je het verhaal volgen. En andersom. Dat is pure 

marketing. Nah, zij  vinden het gewoon leuk. Omdat het net even een tikje moeilijker is dan in het Engels. En laten we wel wezen, 

Hazes en Shaffy deden het ook. Nou dan! Timber Povée op gitaar, zang, toetsen, Paul Luiken op gitaar en zang, Ernst van 

Dusseldorp op drums, Hein Nagelmaeker op bas, Dilan Erbilir: zang, Fons Flotman: zang en toetsen spelen  van 17:00 tot 18:00 

uur. 

 

MIDDENWEG 190 CRIPPLE CREEK FERRY  

Dit akoestische trio, Menno Bruin, Niels van der Gulik en Joost Botman brengen hun gezamenlijke liefde voor mooie gitaarliedjes 

tot uiting met zuiver afgemeten zang en fantastisch gitaarspel. Na hun programma “Deja Vu”, naar de gelijknamige plaat van 

Crosby Stills Nash & Young wordt er nu hard gewerkt aan een nieuw theaterprogramma  waarin d.m.v. muziek en beeld het 

verhaal wordt belicht achter het succesvolle duo  Simon & Garfunkel. Tijdens M.a.d.M. een mix uit het nieuwe én het oude 

programma.  

P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30 

MIDDENWEG 189 - NADJA FILTZER - VIVE PIAF 

2015 is het honderdste geboorte jaar van Edith Piaf, hoog tijd om haar van dichtbij mee te maken! Zondag 27 september zal zij in 

De Keyserkerk het programma Vive Piaf vertolken Nadja Filtzer en haar musici het grootse en meeslepende levensverhaal van de 

straatmus die uitgroeide tot grande dame van het Franse Chanson. Tijdens M.a.d.M. een proeverij van dit programma omlijst 

met prachtige liederen van anderen en Nadja zelf.  

P: 12:00-13:00-15:00-16:00. 

 

MIDDENWEG 185 (BEZOEKERSCENTRUM) GROTE KINDERTUIN 

 

SPRUITPOPPENKAST -  MEVROUW KAKETOE 

Fluitiste Jacqueline van der Zwan en poppenspeelster Sandra Didden spelen de muzikale poppenvoorstelling -Mevrouw Kaketoe- 

voor kinderen tussen de twee en vier jaar. Mevrouw Kaketoe is een echte vogel. Elke dag fluit ze een mooi liedje. Maar op een 

dag gebeurt er iets. Haar buik wordt dikker en plop, daar ligt opeens een ei. Mevrouw Kaketoe valt in slaap op haar ei en als ze 

wakker wordt begint haar avontuur. Ben jij ook benieuwd naar dit avontuur? Kom dan snel kijken en beleef het mee.  

P: 12:00-12:30-13:00-13:30. 

 

POPPA.P - MUZIKALE KINDERVOORSTELLING 

Poppa.P doet muzikale kindervoorstellingen voor peuters, kleuters en oudere kids. 

In z'n voorstellingen combineert hij kinderliedjes met kindertheater. Tijdens M.a.d.M speelt Poppa.P stukken uit z'n reguliere 

programma's, speciaal bedoelt voor kinderen vanaf  5/6 jaar. Poppa.P’s kinderliedjes zijn vrolijk en soms serieus. Plezier maken 

staat voorop. Maar hij gebruikt zijn optredens ook om serieuzere onderwerpen aan te stippen.  

P: 14:00-14:30-15:00-15:30-16:00. 

 

CLOWNS PINKA EN FLORRIE 

Evenals vorig jaar zijn clowns Pinka (Wendy van der Veen) en Florrie (Liese van Velsum) met toeters en bellen aanwezig in en om 

de Kindertuin (Bezoekerscentrum). Ze komen op de bakfiets en doen hun best om er ook muzikaal ’iets van te bakken’. Of wordt 

het ‘een bak herrie’? Het zal in elk geval niet alleen aan hen liggen, want ze sporen de aanwezige kinderen zeker aan om mee te 

doen. Pinka en Florrie laten van zich horen! P: 12:00 tot 15:30. 



De vrolijke clowns zien er naar uit om aan het einde van de middag de bewoners van wooncenturm Middelwijck nog eens te 

bezoeken. Vorig jaar leidde hun bezoek tot hilarische en hartverwarmende momenten. P: 16:00-17:00. 

 

MIDDENWEG 178 (MUSEUM BETJE WOLFF) - GABBI LIEVE VAN WAVEREN - 15 JARIGE SINGER-SONGWRITER. 

Gabbi Lieve van Waveren is een indie folk zangeres en songwriter. Opgegroeid met muziek componeert ze op haar gitaar, iPad of 

piano liedjes die je raken. Ze trad op bij Giel Beelen in de 3FM studio met 'Zoals je loopt' (Een vergeefs gedicht) van Remco 

Campert, door haar op muziek gezet. Opgegroeid in de muziekstudio van haar vader is het voor Gabbi Lieve vanzelfsprekend om 

muziek te maken, liedjes met een verhaal. Van deze veelbelovende jongste deelneemster aan M.a.d.M. gaan we nog veel horen.  

P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

 

MIDDENWEG 150 (ONDER DE LINDEN) OLIEPLATFORM  

Deze groep jongens uit Hoorn komt voor de tweede keer naar dit podium en speelt Gypsy Jazz en Poppie Acoustic Impro. Ze 

kennen elkaar door en door als vrienden en muzikaal weten ze zich steeds opnieuw te vinden. Dit in een fijne zomerse sfeer, ook 

als het winter is. Laat je verrassen door melodieën van Django, Paco, Rosenberg, the Stones en zelfs Mozart en Beethoven! 

Gitaar: Timber Povee, Daniel Baay, Drums: Stephan Stalenhoef, Contrabas: Hein Nagelmaeker.  

P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30. 

 

MIDDENWEG 148 (KEYSERKERK) - HELEN BOTMAN EN PETER VAN VLEUTEN - GROTE VERHALEN 

Een proeverij uit het volledige programma 'Grote Verhalen', songs en stories from the States. Vertelconcert met ontroerende, 

spannende en merkwaardige verhalen en prachtige (eigen en bewerkte) songs uit de VS en Canada. 

P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

 

MIDDENWEG 148 (KEYSERIN) – MERAIN - IRISH TREASURES  

Mieke Manschot (zang) en Mirjam Rietberg (harp) deelden de wens om vanuit hun klassieke achtergrond, concerten te spelen 

met een volksmuziek inslag. Deze wens heeft inmiddels geleid tot een veelzijdig repertoire en bijzondere concertprogramma's. 

Samen met Sandra Wallner (viool) vormen zij het trio Merain. “Irish Treasures” is hun nieuwste concertprogramma met klassieke 

en traditionele Ierse muziek uit verschillende tijden. Van O'Carolan tot nu met als extraatje Merains eigen werk in Ierse stijl. “Irish 

Treasures” wordt tijdens M.a.d.M. gepresenteerd door Mieke en Mirjam.  

P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30. 

 

MIDDENWEG / MARKTPLEN (TERRAS BEEMSTER SPIJSHUIS) - THE QUINTED -  JAZZ 

Als vanouds jazz op het terras van ’t Beemsters Spijshuis. Dit jaar is die rol weggelegd voor “The Quinted”. Deze formatie uit 

Noord-Holland zal met veel energie en onderlinge interactie be-bop en hard-bop spelen.  

P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00.  

MIDDENWEG / MARKTPLEIN (TERRAS ETERIJ/ALLES MET LIEFDE) - SKOTWAL – AMERIKAANSE COUNTRY IN HET WESTFRIES 

Met de Amerikaanse Country als voorbeeld brengt Skotwal liedjes in het Westfries. Het driemansduo durft ze zonder opsmuk uit 

te voeren, maar kan ook uitpakken met meerstemmige zang en uitgekiende arrangementen op diverse instrumenten.  

P: 12:20-13:20-14:20-15:20-16:20. 

MIDDENWEG / MARKTPLEIN (TERRAS DE OUDE MUNT) -  THE TELEPHONES LIVE  - VINTAGE SIXTIES/SEVENTIES  

Vintage instrumenten en muziek uit de jaren 60 en 70. Ze spelen natuurlijk ook wel modernere muziek, maar dan met een 

vintage sound. Herkenbaar, maar toch anders dan je gewend bent. Met scheurende gitaren, pompende bassen, gierende 

hammonds en opzwepende drums.  

P: 12:40- 13:40-14:40-15:40-16:40. 

 

MIDDENWEG 124 (GALERIE DE GROENE POORT)  - NORTH WEST  

North West is een jonge en energieke band, bestaande uit de volgende bandleden: Chiara Molenaar – zang, Renate Poel – zang, 

Maaike Stoop – gitaar, Jurjanne Dijkstra – basgitaar, Ruben Marrenga – toetsen, Wesley Olij – drums. North West is een 

feestband in het poprock genre, afkomstig uit de omgeving van het pittoreske dorp De Rijp. North West speelt bekende nummers 

van nu (Amy Winehouse, Maroon 5, Bruno Mars, Anouk, ..) en van vroeger (Tina Turner, Bon Jovi, U2, Aretha Franklin, ..). Een 

avond met North West betekent een energieke avond vol plezier en feest!  

 

Op de intiemere speelgelegenheden laat North West ook zelfgeschreven werk horen, passend binnen het pop genre. North West 

grijpt alle kansen aan om op te treden op de meest uiteenlopende podia en speelt voornamelijk in de regio Noord-Holland. P: 

12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

MIDDENWEG 105A - TIME WAITS FOR NO ONE 

Onder de naam "Time Waits for no One" hebben Robert Pfeiffer en Henk Vlaar een gelijknamig muziekproject opgezet. Een 

(her)ontdekkingstocht langs muziek van één van de invloedrijkste bands uit de muziekgeschiedenis, "The Rolling Stones". "Time 



Waits for no One" is geen tribute project of een verzameling covers van de Stones zonder onderlinge samenhang, maar een reeks 

juweeltjes die tezamen een Stones verhaal vertellen. Robert en Henk geven een geheel eigen interpretatie en vertolking aan een 

reeks bekende en minder bekende nummers van de Rolling Stones en nemen je graag mee op hun muzikale ontdekkingstocht.  

P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30. 

MIDDENWEG 93 - HENNIE EN PETER - PASSIE 

De naam “PASSIE” dankt dit duo aan hun overtuiging om alles wat ze doen met meer dan gevoel uit te voeren. Beiden zijn al 

jaren actief met muziek en gedichten bezig en vertolken bekende en minder bekende songwriters en eigen teksten op bestaande 

melodieën. Alle Passie in het “Nederlandsch” waarbij Hennie de zang en vertellingen voor haar rekening neemt en Peter haar op 

de accordeon begeleidt.  

P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

MIDDENWEG 93 (Zorgboerderij) - ROSY SINGS GREAT AMERICAN SONGS 

Rosmarijn Broers zingt liedjes uit “The Great American Songbook”. Gezellige ouderwetse liedjes van o.a. Billie Holiday, Ella 

Fitzgerald, Doris Day, Peggy Lee, en vele andere legendarische zangeressen van de 20er tot de 60er jaren. 

P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30. 

HOBREDERWEG 4A (MOLEN DE NACHTEGAAL) - DE ACCORDEUNTJES 

Accordeongroep “De Accordeuntjes” is na een paar jaartjes rust weer terug  bij Muziek aan de Middenweg. Enthousiaste 

accordeonisten brengen vrolijke, meestal bekende liedjes. Meezingen gaat vanzelf, of je nu wilt of niet. Voor meezingteksten 

wordt gezorgd.  

P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

MIDDENWEG 86 (DOOPSGEZINDE VERMANING) – SOLID - CLOSE HARMONY 

Solid is een close-harmony pop groep uit Purmerend, bestaande uit acht personen, die al vanaf september 2008 met veel 

enthousiasme wekelijks met elkaar zingt. Close-harmony, 4-stemmig, vol energie en spirit, alle stukken gearrangeerd en 

meesterlijk begeleid door Billy Maluw. Dat zijn dé juiste ingrediënten voor een heerlijk muziekfeestje. Alle stemmen worden 

bezet en enthousiast en getalenteerd begeleid door Billy Maluw. Het repertoire bestaat uit popsongs van de jaren 80 tot nu. 

Sinds 2008 met Billy Maluw (arrangementen, begeleiding) Lida Mijnders (sopraan) Ilône Kops (sopraan) Karin Meijn (alt) Rineke 

van der Plas (alt) Helma Van den Ancker (tenor) Irma van Eijk (tenor) Clemens Roosendaal (bas) Jan van Arkel (bas).  

P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

MIDDENWEG 86 (DOOPSGEZINDE VERMANING) – SYA  

SYA is een zeer veelzijdig muzikaal trio, bestaande uit drie zangeressen, Sophie de Graaf, Yvonne Leek, Amanda Muller die 

zichzelf begeleiden op verschillende instrumenten. Akoestische meerstemmige luistermuziek, pop, folk country, begeleid op 

verschillende instrumenten zoals gitaar, harp, piano, accordeon, dwarsfluit en mandoline.  

P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30. 

MIDDENWEG 82 – PEU DE FEU – ZIGEUNERJAZZ 

Eigenlijk hoeven wij u niets meer over Peu de Feu, zeer bekend bij M.a.d.M., te vertellen, maar voor de nieuwkomers... Het 

repertoire van Peu de Feu bestaat uit zigeunerjazz met een dikke knipoog naar de swing. Men noemt dit genre ook wel; Hot Club 

de France, naar de bekende jazzformatie van gitarist Django Reinhardt en violist Stephane Grappelli. Zij zijn, eind jaren dertig 

vorige eeuw, de grondleggers geweest van deze opzwepende: Gipsy jazz.  

P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30. 

MIDDENWEG 70 - STILL MINORS - INDIE-FOLK 

Als muziek in een hokje gestopt moet worden, kan Still Minors het best beschreven worden als een indie-folk duo dat dromerige 

en soms wat melancholische liedjes schrijft. Ze worden wel eens vergeleken met Kings of Convenience. De Volendamse broers 

vinden inspiratie in de hedendaagse Singer-Songwriter scene van Noord-Amerika. O.a. Gregory Alan Isakov, Patty Griffin, Ellis 

Paul en Brandi Carlile voeren de lijst van inspiratiebronnen aan. De broers schrijven vooral over persoonlijke thema’s, de wereld 

en reizen die ze samen hebben gemaakt. 

P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

MIDDENWEG 65 CHAOS  

Vorig jaar hebben we al kennis mogen maken met  deze band "Chaos". Zes man/vrouw die bekend staat als de "Band voor elke 

gelegenheid" met een breed repertoire en verscheidene muziekstijlen, zoals Blues, Folk, Pop en Ierse songs. De combinatie viool, 

accordeon, ukelele, bas, gitaar, drums en meerstemmige zang geeft de band een eigen sound en wordt met enthousiasme ten 

gehore gebracht. Chaos zingt zowel Engels- als Nederlandstalig en bestaat al 23 jaar. Ouwe rotten in het vak dus.  

P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30. 



 

MIDDENWEG 56 - DE DANSONDERNEMING - I’D LIKE 

De Dansonderneming danst I’d Like op zondag 16 augustus tijdens Muziek aan de Middenweg. De Dansonderneming is al jaren 

een vertrouwd gezicht op het festival en presenteerde in het verleden voorstellingen in onder meer de Keyserkerk. Maar 

inmiddels is het dansgezelschap al jaren te gast op het erf van Evert Konijn en Ans Poel aan de Middenweg 56. Ook de komende 

editie van M.a.d.M. bieden zij De Dansonderneming weer de ruimte voor een bijzondere voorstelling:  I’d like, een choreografie 

van Nanska van de Laar.  

P: 12:15-13:15-14:15-15:15-16:15. 

 

MIDDENWEG 54 - HANS LADUC - FINGERSTYLE GUITARIST 

Virtuoos en vanuit passie speelt hij eigen werk en prachtige vertolkingen van The Beatles tot Claudia de Breij en van Eric Clapton 

tot U2. Zijn muziek zou je kunnen omschrijven als “Fingerstyle gitaar”, maar heeft een unieke eigen sound die lekker in het 

gehoor ligt.  

P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

 

MIDDENWEG 54 - HANS LADUC & SANNE MALLANT 

Tijdens zijn concerten werkt Hans graag samen met bijzondere talenten. Zo speelt hij regelmatig met zangeres Sanne Mallant. Zij 

heeft een prachtige stem en is dankzij haar opleiding aan de MusicAllFactory in Tilburg een volleerd musicalartieste. Hans en 

Sanne vertolken songs van b.v. Eva Cassidy, Claudia de Breij, Adele op hun eigen speciale manier. Daardoor zijn de optredens 

altijd verrassend en blijft deze muziek je raken. Muziek die je uitnodigt even alles los te laten, te genieten van het moment en te 

ervaren hoe puur muziek kan zijn.  

P: 12:30-13:30-14:30-15:30-16:30. 

 

MIDDENWEG  48 (RESTAURANT STOER) Shiny Wallpaper – Meer dan muzikaal behang! 

Zij zorgen voor een prettige sfeer met heerlijke live muziek op de achtergrond. De uit Purmerend afkomstige coverband Shiny 

Wallpaper bestaat uit vijf enthousiaste en gedreven muzikanten. Het is hun streven om bij elk optreden het publiek een 

onvergetelijke tijd te bezorgen. En dat zij daarin slagen komt mede doordat zij er zelf ook zo veel plezier aan beleven. Het 

repertoire bestaat vooral uit covers met een jazzy randje. Het zijn bekende nummers maar ook wat meer toegankelijke easy 

listening en popsongs. Van Eva Cassidy, Madeleine Peyroux tot de bekende klassiekers van Norah Jones, Ilse de Lange of Sade. Als 

het maar muziek is die een prettige sfeer creëert. ”We willen de mensen muzikaal vermaken zonder te nadrukkelijk aanwezig te 

zijn". Met zangeres Loes Mons, op gitaar Laurens Rijnsburger en Robert Kopinsky, op cajon/percussie Edwin Baaij en op basgitaar 

en contrabas Rob van Leeuwen.  

P: 12:00-13:00-14:00-15:00-16:00. 

 

 

Muziek aan de Middenweg werd mogelijk gemaakt door: 
 

Gemeente Beemster, Prins Bernhard Cultuurfonds, KBK Bouwgroep, Avia Marees, Bedifferent in Graphics, 

Electro 2000, In’s & Out’s hippe kleding voor mannen. vrouwen en tieners, Notaris Rietbergen, Saba 

Stables, Sportcentrum De Kloek, Steenwerpersvereniging ’t Mikpunt, Webuser.nl en Erika Nannings Muziek 

en Theater.  
 

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.  


