
Verslag Muziek aan de Middenweg 2019 

 

 

De zeventiende editie van Muziek aan de Middenweg was wederom een bruisende middag 

waarbij de vele bezoekers van de ene locatie naar de andere locatie langs de Middenweg 

fietsten, liepen of reden met de Oldtimerbus. Er was een zeer gevarieerd programma 

met vele muziekstromingen om te beluisteren zodat er voor iedereen wel iets naar zijn 

of haar gading was. Ook aan de kinderen was gedacht met eigen voorstelling.  

Op een goed gevuld marktplein, we hebben niet precies kunnen tellen hoeveel mensen er 

waren, begon om 11.00 uur de opening van het festival. Niels van der Gulik gaf Ramses 

Shaffy, die dit jaar 10 jaar geleden overleed, nog eenmaal de hoofdrol bij de opening 

door de mooiste liedjes van hem te zingen. Als afsluiting en tevens startsein van Muziek 

aan de Middenweg zong hij de meezinger/het “alternatieve volkslied” van de Beemster: 

Zing vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder. Wat door het publiek luid en enthousiast 

werd meegezongen. Wat een sfeer; geweldig dat zo velen kwamen. Als organisatie zijn 

we daar heel blij mee. Met dank aan ’t Beemster Spijshuis.. 

23 acts deden mee. Natuurlijk bij de horeca langs de middenweg en op het plein, maar 

heel speciaal waren al die locaties in de tuinen, boomgaarden en boerenschuren waardoor 

alles weer een heerlijke vrije en ongedwongen sfeer kreeg. Met Oscar Benton die met 

zijn 70 jaar heerlijke en aanstekelijke blues nieuw leven in blies. In onder de Linden kon 

men Cubaanse en Afrikaanse muziek beluisteren, Marcel Kaptein en The Raindogs in het 

Agrarisch museum met zijn prachtige donkere stem. ……………………  De afsluiting met de 

Sixties  en hun brede repertoire van bekende muziek uit de jaren 60, 70, 80 en 90 deed 

iedereen weer thuis komen naar het Beemster Spijshuis op het marktplein.  

 

Het enthousiasme van de bezoekers, die in de collectebussen op de locaties weer boven 

verwachting hebben gedoneerd, heeft ons als organisatie een steun in de rug gegeven 

om weer vol goede moed aan het organiseren van de volgende editie (18de) te beginnen. 

De opbrengst van de bussen was dit jaar €2.688,22 

Ook heel veel dank aan de sponsoren die ons elk jaar door dik en dun steunen met hun 

bijdrage. 

Dank zij U: We laten het niet stil worden in de Beemster! 

 


