
ZONDAG 21 AUGUSTUS 2022 
MUZIEK AAN DE MIDDENWEG 
CAFÉ DE OUDE MUNT - OPENING - MARA POEL GOES ACOUSTIC - 11:00 UUR.  
Jong talent Mara (2001) is een enthousiaste, sprankelende verschijning, die met haar passie 
voor muziek en zingen altijd de juiste snaar weet te raken. Vanwege haar grote stembereik, is 
zij als zangeres breed inzetbaar. Als 11-jarig meisje verpletterde Mara tijdens de eindmusical 
van groep 8 haar publiek met een weergaloze solo. Vanaf dat moment wist ze: ,,Dit is wat ik 
wil!”. Ze omarmde haar passie, waardoor er geen twijfel bestond over haar te volgen pad. 
Mara wordt op gitaar begeleid door multi-instrumentalist Steven de Geus. 
 

 
 
 
CAFÉ DE OUDE MUNT - AFSLUITING - THE TELEPHONES LIVE - 17:15 UUR  
The Telephones neemt je mee naar de jaren 60. De tijd van The Who, CCR, Elvis, The Rolling Stones. De bandleden hebben 
jaren ervaring in verschillende bands, nu werd het tijd om echte muziek te maken met echte vrienden. Steady beats, een 
scheurende Hammond, strakke gitaarlicks: het komt allemaal langs tijdens de show van The Telephones. Het wordt een feest 

MIDDENWEG 190  - SIMONÈZ  bestaat uit Simone (zang en 
contrabas) en Dirk-Jan Zuurbier (gitaren en andere snaren). 
Vandaag spelen zij samen met toetsenist / bassist Marcel 
Groot, zij geven een voorproefje voor het theaterconcert 
‘Onderweg naar de Liefde’ waarmee zij vanaf 22 oktober 2022 
rond gaan toeren. Ook laten zij wat nummers horen uit hun 
vorige concertenreeks. Hoe bijzonder is het wanneer je Bon 
Jovi, Sertab Erener, maar ook Edith Piaf en André Hazes teza-
men in één concert kunt beluisteren. Maar, altijd anders dan 
het origineel. Nederlands, Frans, Duits en Turks, met her- en 
vertalingen van Simone en anderen.  Dus, kom even kijken aan 

de Middenweg . 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 en 16:30 uur.  
 
MIDDENWEG 185 / BEZOEKERSCENTRUM - MARCEL 
KAPTEIJN & THE  RAINDOGS mag als lokale wereldster 
natuurlijk niet ontbreken. Deze keer strijkt hij samen 
met The Raindogs neer bij “Moeders”. Kapteijn met zijn 
geweldige, soms rauwe stem neemt je mee en laat je 
ademloos luisteren naar zijn songs. Samen met The 
Raindogs: Sander Schuurman gitaar en Nico Dobber 
percussie vermaken zij het publiek met humor en thea-
ter, een optimale beleving! Geen optreden van Marcel 

Kapteijn and The Raindogs is hetzelfde, laat je  verrassen.  12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 
16:00 uur. 

 
MIDDENWEG 178 / MUSEUM BETJE WOLFF - SUNNY MOON 
brengt een heerlijke combinatie van aanstekelijke ritmes op 
de djembé, zang, gitaar en saxofoon. Het is moeilijk om stil te 
zitten met de vrolijke muziek van Ilonka, Tom, Debora, Marcin, 
Cindy en Yael. Laat je meeslepen door de exotische klanken 
van deze kekke band. We spelen reggae, pop, Zuid-
Amerikaanse knallers en Afrikaanse beats. Voor de liefhebber 
van jong tot oud is er vast nog wel een tamboerijn beschik-
baar. Kom genieten met Sunny Moon. Samen maken we er 
een vette show van!   12:30, 13:30, 14:30, 15:30 en 16:30 uur. 

 
MIDDENWEG  150/ONDER DE LINDEN - JONGERENPODIUM 
MET FLYING BOATMEN, bestaande uit Luuk van der Waals op 
bas, Merlijn Leijdekker drums en Jonna van Lierop zang, elek-
trische gitaar en synthesizer, is  een alternatieve Indie rock-
band uit Beemster en Purmerend. Sinds 2022 hebben zij 
onder andere opgetreden bij het Jongerenpodium in Onder 
de Linden en de Young Artist Night in Medemblik. Met mu-
ziek aan de middenweg zal de band dan ook het Jongerenpo-

dium vertegenwoordigen. De band is begonnen als coverband, maar is sinds kort ook zelf 
gaan schrijven. Als je geluk hebt zullen ze ook iets van hun eigen werk laten horen!  12:30, 
13:30, 14:30, 15:30 en 16:30 uur. 
 
 
 
Voetnoot van de programmeur. 
Dit programma is een tweede versie. 
Helaas kon de deelname van Dear Molly, die op Middenweg 185 ingepland stond, niet door-
gaan.  
Ook “Bij Moeders in De Kosterij” kon het door omstandigheden niet rond krijgen om deze 
dag open te gaan.  
Zo is Marcel Kapteijn & The Raindogs doorgeschoven naar Middenweg 185. 

MIDDENWEG 148/DE BEEMSTER KEYSER -  FOYER - BOB 
STROOP SHOW  is een unieke en ludieke muzikale  show die 
gegrondvest is op drie belangrijke pijlers: communicatie, verbin-
ding en improvisatie. Hoe verstaan wij elkaar met noten? Is de 
beleving van muziek universeel?  Wie bepaalt wat een oorwurm 
is?  Wat voor zin heeft onzintaal in onze communicatie? Draagt 
collectief neuriën bij aan verbinding? Gastheer Bob Stroop zelf 
stelt zich open en zoekt daarmee verbinding. Wie ben je, waar 
ben je trots op, waar ben je bang voor. Er wordt een raad-de-tune-kwis gespeeld, een TedTalk 
gelanceerd, kicks-voor-niks beleefd, een mantra gezongen en nog veel meer. Je wordt hierbij als 
publiek gekieteld en in de watten gelegd maar ook uit de tent gelokt om mee te doen. Rob 
Stoop - presentator, piano en accordeon, Ton Nieuwenhuizen bas  (Wies en de Liefde) en Mees 
Siderius   slagwerk (Wies en de Liefde). 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00 uur (Duur 40 minuten) 
 
MIDDENWEG 148 / DE KEYSERIN - HAYDEN LESTER 
(KLASSIEK) Hayden Lester is een klassieke pianist, getraind bij 
de Associated Board of the Royal Schools of Music in Enge-
land. Twee jaar gelden kwam hij naar Nederland en heeft 
sindsdien veel van zich laten horen o.a. bij de diensten en 
koren van de Keyserkerk, in de Groene Zwaan in De Rijp met 
een prachtige Beethoven sonate "The Tempest", en heeft hij 
velen lesgegeven. Vandaag kunt u delen verwachten van 
klassieke sonates van Mozart en Beethoven. 12:30, 13:30, 14:30, 15:30 en 16:30 uur. 
 
 
MIDDENWEG 177/TERRAS BEEMSTER SPIJSHUIS - THE COOKIN 
JAZZ  COMBO MET LEONIE is een jazz combo dat bestaat sinds 
2015. Over een periode van ruim zes jaar heeft dit combo al 
meer dan zestig optredens verzorgd op zeer uiteenlopende loca-
ties. Zangeres Leonie Letter weet het publiek altijd te boeien met 
haar heldere stem en perfecte timing. Muziek aan de Middenweg 
en het Cookin Jazz Combo is in het verleden een goede combina-
tie gebleken met swingende muziek en enthousiaste reacties uit 
het publiek. Dit keer zullen ze stukken spelen die apart met Leonie Letter zijn ingestudeerd voor 
deze gelegenheid. Het wordt weer een feestje! 12:40, 13:40, 14:40, 15:40 en 16:40 uur. 
 

 
MIDDENWEG  167 - CAFÉ DE OUDE MUNT - PETER & PETER Peter 1 is 
een rasechte Amsterdammer, hij zingt o.a. liedjes van Willy Alberti, 
Johnny Jordaan, Manke Nelis. Met een dijk van een stem en de humor 
waarmee hij de nummers aan elkaar  praat boeit hij een ieder van begin 
tot het eind. Peter 2 is zanger, speelt gitaar en neemt de mensen mee 
naar de jaren zestig. Nummers van Cliff Richard, The Cats, The BeeGees, 
The Flower Power, noem het maar op, het komt allemaal voorbij. Beide 
zangers zitten al jaren in het vak en wisselen elkaar af en brengen zo een 
afwisselend programma. 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur. 
 
MIDDENWEG 142/146 - TERRAS BEEMSTER EETKAMER/
ALLES MET LIEFDE - QUATRE VINS bestaat uit 4 enthousiaste 
muzikanten die jarenlang ervaring hebben opgedaan in cover-
bands, bigbands en musical-gezelschappen. Sinds het voorjaar 
van 2016 wordt  semi-akoestische muziek gespeeld. Na vele 
optredens, op diverse plekken; van huiskamers, festivals, boot 
tot busplatform van het Centraal Station is er een zeer  gevari-
eerd repertoire van Engelstalige nummers en Franse chansons uit de periode 1950 tot 2010 
ontstaan. Soms dansbaar, dan weer rustig met een mooi verhaal. Quatre Vins bestaat uit: Miri-
am Groen (zang), Arpad Mazurel (basgitaar en zang) Bert Roeleveld (zang en gitaar) en Rolf de 
Jonge (percussie en zang)  12:20, 13:20, 14:20, 15:20,  16:20 uur. 
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MIDDENWEG  111 - TRIO FRONTONE Dit trio brengt een men-
geling van Jazz, Funk, Fusion en Rock ten gehore met o.a. stuk-
ken van  Jaco Pastorius, Marcus Miller, Billy Cobham, Pat Me-
theny en eigen werk. De bezetting bestaat uit zeer ervaren 
muzikanten met op gitaar  Sergio Sinning,   bas ,  Zack Steiner 
en op drums  Wout Schut. 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 
uur. 

 
MIDDENWEG  99 -  PEU DE FEU  is een swingend combo dat 
sinds 2010, in de huidige bezetting, te horen en te zien is, stelt 
zijn eigen arrangementen samen en vertaald teksten in het 
Nederlands. Zij zijn steeds opzoek naar uitdagend en inspire-
rend materiaal, dat niet perse uit de Gipsyjazz afkomstig hoeft 
te zijn. De basisbezetting daarentegen is nog wel zeer karakte-
ristiek en geheel in de lijn van: Hot Club de France. Twee 
gitaren en een contrabas.  Zij spelen o.a. “Minor swing”, “Bei 
mir bist du schein” maar ook Amerikaanse swingnummers 

als “All of me” en “Fly me to the Moon”. 12:30, 13:30, 14:30. 15:30, 16:30 uur. 

MIDDENWEG 93 - THE FIFTIES  komen uit Purmerend en 
bestaan al zo’n 15 jaar en hebben in die tijd een mooie muzi-
kale reis gemaakt. In de loop van de jaren is het repertoire 
breder geworden van soft, meerstemmige pop, eigen werk, 
Blues tot Rock. The Beatles, CCR, The Doors maar ook Del 
Shannon en The Clovers kunnen de revue passeren. Hun 
Blues set (o.a oude Fleetwood Mac en John Mayer) zijn her-
kenbaar en bij hun Rock & Roll set gaan steevast de beentjes 

van de vloer. The Fifities bestaat uit: Dick van ‘t Hoog (bas en mondharmonica), Hans van 
Oorspronk ( zang), Dick Bakker (keyboard & zang), Peter Pronk (drums), Ron ter Schegget 
(gitaar).12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur. 

  
MIDDENWEG/HOEK HOBREDERWEG 10 - ILSE EN MICHEL  
- ‘MUZIEK OM TE VOELEN’ In 2016 traden zij al  samen op 
bij Muziek aan de Middenweg en in 2017 werden ze vol 
overtuiging gekozen tot publiekswinnaar! Hun covers bren-
gen ze met passie en enthousiasme en ze nemen hun pu-
bliek mee. Ze presenteren nummers van Elton John, Nora 
Jones, Racoon, Carole King, Eric Clapton en nog veel meer. 

Meezingen met bijv.‘You’ve got a Friend’ mag natuurlijk altijd! ‘We hebben maar één doel 
en dat is dat mensen, en wij, genieten van de muziek’. 12:30, 13:30, 14:30. 15:30, 16:30 uur.  

 
MIDDENWEG 86 (DOOPSGEZINDE VERMANING) - SHANTY– 
EN FOLKSONGKOOR DE SKULPERS Het enthousiaste Shanty- 
en Folksongkoor de Skulpers uit Castricum Is een graag ge-
zien koor. Ze waren al eerder te gast in de Doopsgezinde 
Vermaning en toen wisten zij een zeer aanstekelijk optreden 
te geven waar je blij van werd. Met 27 jaar ervaring zetten ze 
een feestelijke sfeer neer met een zeer breed repertoire. 
Variërend van Ierse folksongs, Engelstalige Shanties tot Ne-

derlandse liederen. Kom zingen en dein mee. 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur. 
 
MIDDENWEG 78 - LES OMBRES  is een coverband die in-
strumentale gitaarmuziek en zangnummers uit de jaren 60 
speelt van o.a., The Shadows, Cliff Richard, ZZ en de Mas-
kers, Jumping Jewels, The Spotnicks, Ricky Nelson en meer. 
Maurice, de jongste van de band speelt de sologitaar en 
zingt, Michel de slaggitarist is geboren in Parijs, Klaas, de 
bassist en zanger speelde jaren geleden in een top 40 band 
en is door Maurice geïnfecteerd met het ‘’Shadows virus’’. 
Henk, de drummer is een  doorgewinterde muzikant, van 
piano tot accordeon naar slagwerk. De aanstekelijke mu-
ziek van Les Ombres (Franse vertaling voor The Shadows) 

slaat geweldig aan bij het publiek. 12:30,13:30, 14:30. 15:30, 16:30 uur.  
 

MIDDENWEG  77 - KINDCENTRUM - KINDEROPERA Opera 2.0 is een 
interactief liedjesprogramma. Voor kinderen (en ouderen), mits je durft 
mee te zingen. In opera 2.0 neemt contrabassist en vertel-
ler Ernest Dobber je mee met de avontuurlijke en romantische omzwer-
ving van de piccolo. Het loopt gelukkig uiteindelijk altijd goed af.  
Voorstellingen zijn om 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00  uur. 
 
 
MIDDENWEG 77  - KINDCENTRUM  - MAGIC JOOP Tussen de kinder-
voorstellingen van Ernest door knoopt ballonnen kunstenaar Magic Joop 
de ballonnen aan elkaar tot mooie kunstwerken en deelt ze uit aan de 
kinderen.  
 
 
 
 
MIDDENWEG 70 - VOLLENDAMS SINGER-SONGWRITERSPODIUM MET 
ROY DE SMET De muziek van Roy de Smet is een eigentijdse en eigenge-
reide toevoeging aan de songwriter-traditie. In het veilige voelt de Smet 
zich als schrijver niet op zijn gemak. Daarom treft hij zichzelf liever aan in 
een wervelstorm van intertekstuele verwijzingen en exotische gerech-
ten, dan in de nachttrein tussen twee veelbezongen Amerikaanse ste-
den. 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 uur. 
 
MIDDENWEG 70 - VOLLENDAMS SINGER-SONGWRITERPODIUM MET LOES 
FABIENNE Vroeger versleet Loes Fabienne Dolly Parton’s lp’s op haar zolderka-
mer, om zelf uit te groeien tot een Americana-geïnspireerde popartiest. Loes is 
catchy en elegant, maar mysterieus. Wees gewaarschuwd om haar en haar me-
lodieën nooit meer te vergeten. Onlangs speelde ze in EKKO in Utrecht en was ze 
te gast bij Radio 1 en dan nu bij ons. 12:30, 13:30, 14:30. 15:30, 16:30 uur. 
  
 
MIDDENWEG 65 -  VAN HARTEN OVER DE LIEFDE Henk Jan van Harten 
schrijft Nederlandstalige liedjes over de liefde. Dat is spontaan begon-
nen in 2017. Na zijn eerste lied over de liefde drong de tweede zich al 
snel op. Daarna was er geen houden meer aan, alsof er een liefdesbron 
was aangeboord. Boudewijn Groenhuijzen en Mark Minnema schreven 
mee aan de muziek en arrangeerden,  een album volgde. Je hoort balla-
des, funk, jazz, reggae en meer genres, want liefde laat zich niet beteu-
gelen. Hier spelen ze liedjes in een akoestische versie, zeg maar 
'unplugged'. Aangevuld met persoonlijke verhalen van Henk Jan over de 
liefde maakt het plaatje compleet.12:30, 13:30, 14:30. 15:30, 16:30 uur. 
 
MIDDENWEG 56 - DE DANSONDERNEMING  -  3,50 ONDER NAP In de voor-
stelling 3,50 onder NAP duikt De Dansonderneming onder in de ontstaansge-
schiedenis van de Beemster en kijkt zij in de toekomst? Houden we onze voe-
ten ook dan droog in de polder? De Dansonderneming is een gezelschap voor 
hedendaagse dans onder artistieke leiding van Nanska van de Laar. De groep is 
al jaren een trouwe gast op Muziek aan de Middenweg en creëert ook dit jaar 
weer een bijzondere productie op locatie speciaal voor Muziek aan de Mid-
denweg. 12.30; 13.30; 14.30; 15.30 en 16.30 uur 
 
 
MIDDENWEG 50 - BLUESIN AROUND - JOHNNY & DEN, THE HARLEM 
BLUESBROTHERS Deze twee zingende bluesgitaristen spelen hun meest 
geliefde en inspirerendste songs voor het eerst samen in een intieme setting. 
Johnny Laporte soleert al ruim 45 jaar met de beste bluesband van Neder-
land: Barrelhouse. Hij kreeg zijn artiestennaam van zijn muziek vader Oscar 
Benton, waar hij zeker ook een eerbetoon aan zal brengen! Den Kivit werd 
40 jaar geleden geïnspireerd door Barrelhouse en schrijft zijn eigen, vaak 
Nederlandstalige songs. Hij zong voorheen o.a. in Les Miserables, Montezu-
ma’s Revenge en werkt regelmatig met Tijn Touber. Kom luisteren naar een 
uniek concert op een prachtige locatie! 12:00, 13:00, 14:00, 15:00 en 16:00 
uur. 

MIDDENWEG 48 / RESTAURANT 1612/ ROTONDE NOORD-
BEEMSTER - STUBBORN 5 Stubborn is een 6 koppige band die is 
geboren in 2019, tijdens een samenkomst van vele muzikanten die 
bij toeval allemaal op de buurtcamping in Zaandam stonden. Dit 
was het begin van reis van wisselingen en toevoegingen waardoor 
Stubborn nu is die hij is. Een mooie groep muzikanten met muziek 
als passie en nummers spelen die ze mooi vinden. Hun enthousias-
me zorgt voor een breed repertoire uit de jaren 70,80,90 van o.a. 
Pink Floyd, Anouk, Neil Young, Ilse de Lange, CCR, Radiohead,  Blöf en vele anderen.  12:30, 13:30, 
14:30. 15:30, 16:30 uur. 

Dankzij onderstaande sponsoren is Muziek aan de Middenweg 2022 mogelijk.  
Transportbedrijf Roet B.V., BVK Vast Goed, KBK bouwgroep, ‘t Beemster Spijshuis, Café De Oude Munt, Brasserie Alles met Liefde, Beemster Eetkamer,  

Drukkerij Rijser, Rabobank, Jonksign, De Binnendijks, In’s & Out’s, Kaasboerderij Groot, Gebroeders van ‘t Hek, Ten Dam Zonwering, Espé Motorenrevisie, 
Restaurant 1612, Rijper Wieler Boetiek, Engberts Hoveniers, KI Station Esther van de Velden, Gemeente Purmerend, Transportbedrijf Hellingman.  

En dankzij de hulp van  
Touringcarverhuur Vervoer Ons, Fotograaf Marianne Slot-Dekker, Erika Nannings Muziek en Theater,  

Eric Gerth, Jan Slot, Peter Heerschop, Henny Lakeman, Nelleke Ordeman, Dennis Lakeman, Vrijwilligers Betje Wolff, Beemster Keyser, Onder de Linden, 
Doopsgezinde Vermaning, Agrarisch Museum, Beemster Gemeenschap, Fotograaf Ella Verhoeks, de regionale pers, EHBO Beemster, en de gastvrijheid, hulp 

en steun van de: bewoners van de beschikbaar gestelde locaties; de horeca langs de Middenweg  is dit evenement een feit!  

MUZIEK AAN DE MIDDENWEG 2022 

Muziek is de blikopener van je ziel.  
 

(Henry Miller) 
 

Geniet van al het moois.  
Let wel goed op het verkeer en houdt u aan de regels. 


