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Welkom op deze zesde editie van
Huiskamerconcerten Cadzand-dorp.

De toegang van de concerten is gratis, alle artiesten
treden gratis op. Samen maken we een gezellige

middag.
In elke huiskamer staat een glazen potje waar u, als

tegemoetkoming in de kosten, een bijdrage kunt
deponeren.

Bij de horecaondernemers kunt u, tegen betaling, een
consumptie gebruiken.

Op het middenblad van deze flyer vindt u de route.
De locaties zijn aangeduid met een nummer, dus anders

dan het huisnummer.

Aanvang concerten:
Oneven nummers om 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Even nummers om 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Om 16.30 uur begint in de kerk het concert van
Het Zwinkoor

Aansluitend is om 17.00 uur, de afsluiting van de
huiskamerconcerten met een drankje en hapje.

Ook u bent hierbij van harte uitgenodigd.

Wij wensen u een fijne middag.



Aanvang concerten oneven nummers 13.30, 14.30 en 15.30 uur
Aanvang concerten even nummers 14.00, 15.00 en 16.00 uur

1. Zuidzandseweg 4, In de Buitenlust, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Band The Queue
Karel Mirrer, (gitaar) Wil Swagers (gitaar en zang), Jacco de
Braal (basgitaar), Remona Schelfaut (zang) en Luc Poppe
(slagwerk).
Ze spelen een mix van oude bekende (jaren ’60 ‘70) en recente
pop-rock nummers. Nummers van de Rolling Stones, Bob Dylan
en Tom Petty maar ook van Dolly Parton, Maroon 5 en Niall
Horan. Een gevarieerd repertoire gegoten in een eigen versie.

2. Zuidzandseweg 4, In de Buitenlust, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Akoestisch duo The Other2
Mirjam Hendrikse (zang)
Karel Mirrer (akoestisch gitaar)
Soms een derde man voor percussie.

Muziek uit de jaren ‘60-70.
Zoals van Otis Redding, Bill Withers, Aretha Franklin, Nancy
Sinatra, Beegees, Trini Lopez, Ray Charles, enz.

3. Zuidzandseweg 6, P&T Chocolate and Presents b.v.,
13.30, 14.30 en 15.30 uur

Djembégroep “Rondomtrom”
Ze spelen uitsluitend trommelmuziek op djembé, een West-
Afrikaanse handtrommel. Lekkere ritmische trommelmuziek in
een ontspannen en gezellige sfeer. De leiding is in handen
van Bep en Leon Linders. Zij geven ruim 200 leerlingen les in
filialen in West-Brabant en Zeeland. Vanmiddag treden ze op
met 13 leerlingen.
Meer informatie op www.rondomtrom.com.

www.rondomtrom.com


4. Zuidzandseweg 6, P&T Chocolate and Presents b.v.,
14.00, 15.00 en 16.00 uur
Instrumentale band Timeless
Zij spelen instrumentale nummers van o.a. Stevie Wonder, Amy
Winehouse, Creedence Clearwater Revival, Robbie Williams,
Alvaro Soler, Kool & The Gang en vele andere. Ook de nodige
improvisatie.

Hessel de Groff (muzikaal leider – toetsen),
Tamara Gerres (toetsen),
Suzan Slager (altsaxofoon),
Sandra de Feijter (trombone),
Marc van der Male (sousafoon),
Katinka de Caluwé (basgitaar),
Alain Baeyens (drums).

5. Mariastraat 22, De Hemelse Vrede, 13.30, 14.30 en 15.30 uur
Erich Künstl speelt op de Steirischen Harmonika polka's en
walsen van Slavko Avsenik, bekend van de Oberkrainer, en
traditionele Tiroler Volksmuziek.

6. Mariastraat 22, De Hemelse Vrede, 14.00, 15.00 en 16.00 uur
Johan Reynaert, keyboard en Bart Knockaert, slagwerk of gitaar
met ondersteuning van zangeres Fleur Knockaert.
Het publiek kiest uit hun playlist en mag zelf zingen. Een soort
karaoke maar met livemuziek. Om op te warmen zingt Fleur.
Maak kenbaar als u zelf wilt zingen.

7. Mariastraat 12, Fam. van Liere, 13.30, 14.30 en 15.30 uur
Bressia Kwartet: Ans Ritsema (sopraan), Adrie Vermeulen (alt),
Dick Quaak (bas) en Adri Wisse (tenor).
repetitor: Tineke van 't Westeinde.

Zij brengen Renaissance Muziek met op het eind enkele
nummers uit de huidige tijd.

8. Prinsestraat 17, Nederlands Hervormde kerk, 13.30 uur en om 14.30 !!!
Willy Kamphuis Orgelconcert
Klassieke orgelmuziek van J.S. Bach en anderen, met muziek uit
verschillende periodes.



9 . Prinsestraat 23, Zwingebouw, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Oriëntaalse buikdansgroep Ameena.
Buikdans is een eeuwenoude traditionele dans.
De danseressen willen de mensen laten meegenieten en laten
zien dat deze dans een vorm van kunst is.
Je hebt de klassieke buikdans en de fusion belly dance die heel
gevarieerd is. Daarin zitten heel wat stijlen zoals Spaans,
Hawaiiaans, Gipsy, Tribal, enz.

10. Prinsestraat 26, Fam. Overbeeke, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Jordi Overbeeke (gitaar)
Eigen composities afgewisseld met bekende pop/rock-
klassiekers.

11. Prinsenstraat 24, Fam Klaver, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Across the hedge (door de heg)
Op een zonnige middag na de huiskamerconcerten van vorig
jaar in Cadzand, spraken oude bekenden elkaar aan over de
heg. “Hey Jan, speel jij nog bas?”“ En….. doe jij nog iets met
muziek?” “Zou je het zien zitten om ….?”
We kwamen een paar keer samen om muziek te maken en
“Across the hedge” is het resultaat.
Greetje de Hullu (zang), Jan van Daalen (bas), Jeets
Durenkamp (gitaar, zang, mondharmonica) en Anneke
Lammers (zang, gitaar) spelen Engelstalige volksliedjes. Vrolijke
nummertjes die makkelijk in het gehoor liggen en ballads
wisselen elkaar af.

12. Erasmusweg 1, L‘Angolo, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Herman Smies & Marcantonio Favorito.
Hun repertoire bestaat grotendeels uit Bossanova en
Samba muziek.
Muziek waar de zon van gaat schijnen, met af en toe een
uitstapje naar een andere stijl! De instrumenten zijn gitaar en
percussie.





13. Badhuisweg 20, Fam. Voets, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Fourfun: Jacqueline Voets (sopraan), Marian Lucieer (alt),
Frans Delnad (tenor) en Jef Van de Casteele (bas).

Grazie – W.A. Mozart, El grillo - Josquin Deprez,
Nei Campi – L. van Beethoven, Das Bändchen – W.A. Mozart,
Margot labourez les vignes – J. Arcadelt.

Soms a capella, soms met pianobegeleiding van Niek Luuring.

14. Badhuisweg 20, Fam. Voets, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Het Metronomisch Instituut van Jef Van de Casteele
“Mijn kleine climate change”.

Door de groeiende beschavingsdruk wordt het steeds moeilijker
om het natuurlijke evenwicht te bewaren.
De hoogtes en laagtes in onze menselijke natuur en ons
persoonlijk gevecht om te overleven, vormen in een
aaneenschakeling van liedteksten, het libretto in dit 20 minuten
durende zangprogramma, begeleid op piano en synthesizer,
ondersteund met video.
Met medewerking van Fourfun en Niek Luuring.

Programma: video Who’ll stop the rain - J. Fogerty
Je sias - C. Francois

video Aria van Leporello - W. A. Mozart
Grazie - W.A. Mozart

video Avec le temps - L. Ferré
Ich bin ein Bass - E. Kötscher

video Oh nuit - J.P. Rameau

15. Badhuisweg 24, Fam. Becu, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Raymond Van de Berghe zingt:
La bohème - Charles Aznavour,
Formidable - Charles Aznavour,
Lucie - Pascale Obispo,
Il me dit que je suis belle – Patricia Kaas.



16. Badhuisweg 24, Fam. Becu, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Mick Hebbes (Spaanse gitaar)
Veel fantastische Flamenco, wat Spaans klassiek en andere
Mediterane klanken.

17. Badhuisweg 40, Fam. Gastkemper, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Maria Wassink & Jan Gastkemper spelen
sfeervolle pianomuziek uit Wenen begin 19e eeuw en uit Parijs
einde 19e eeuw:
Pavane pour une infante défunte - Maurice Ravel
Klavierstück no 2, D946 - Franz Schubert

18. Badhuisweg 40, Fam. Gastkemper, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Hugo Gastkemper vertelt zijn nieuwe verhaal ‘De
burgemeester van het dorp’. Over hoe er tegelijk veel
verandert en veel bij het oude blijft.
Het toetje bestaat uit een gezongen ode aan Cadzand.

19. Badhuisweg 44, Fam. Stepman, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Annie van der Staal (zang/ kleinkunst)
-Just the way you are-
Bekende nummers die passen in het verhaal. Of… een verhaal
waarin deze nummers de emotie verwoorden.
Van klein meisje naar zelfbewuste vrouw, terugkijkend op de
loop van haar geschiedenis. Autobiografisch.
-What will it take that you believe in me
-The way that I believe in you
-I took the good times, I’ll take the bad times
-I take you just the way you are

20. Badhuisweg 44, Fam. Stepman, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Johan Meesters. Programma: Toegankelijke gedichten waarin
met taal en humor wordt gespeeld. Uit zijn onlangs verschenen
bundel ‘Vermakelijkste verzen’ (de vervolmaakte versie).



21. Badhuisweg 50, Fam. van Hoorn, 13.30, 14.30 en 15.30 uur

Bart Vlaeminck

Slechts gewapend met zijn stem en zijn gitaar brengt Bart
akoestische liedjes over helden, dochters die hun eerste
schooldag beleven en vaders die het daar moeilijk mee
hebben, over graag zien, cowboys in pyjama, ridders met een
opstoot van rugpijn en achtergelaten huisdieren. Over het leven
in het algemeen en dat van u en hem in het bijzonder.

22. Badhuisweg 58, Bruist! Bistro, Bar, Bed, 14.00, 15.00 en 16.00 uur

Nils Anderson (gitaar en zang) & Veerle Heyndrickx (cello)
De singer-songwriter, filmmaker en musicalacteur Nils speelt
samen met Veerle een selectie uit zelfgeschreven liedjes.
Voornamelijk rustige en ingetogen luisterliedjes, recht uit het hart
en met poëtische inslag wat tekst betreft.

23. Prinsestraat 17, Nederlands Hervormde kerk, 16.30 tot 17.00 uur
Zwinkoor: o.l.v. Zita Gerenday
Pianobegeleiding van Piet Leenhouts

Ave Verum – Camille Saint Saëns
Oborozukiyo (Japans volkslied) – Teiichi Okano – arr. Bob
Chilcott
Dana dana (Hongaars volkslied) – Bardos Lajos
Quién fuera como el jazmín – Carlos Guastavino
Libertango – Astor Piazolla
Hymn to freedom – Oscar Peterson
Frozen heart & In summer (filmmuziek “Frozen”) – Kristen
Anderson-Lopez/Robert Lopez
Make you feel my love – Bob Dylan
West Side Story (medley) – Leonard Bernstein



Het ZWINKOOR is een gemengd vierstemmig koor met
momenteel 27 leden. Het koor is ontstaan uit een fusie van
twee bestaande koren uit Sluis en Cadzand.
Het ZWINKOOR als zodanig bestaat sinds 1998 en repeteert
op woensdagavond in Cadzand. Sinds 2014 staat het koor
onder de vakkundige en enthousiaste leiding van dirigente
Zita Gerenday.
Het koor richt zich op een gevarieerd repertoire, met zowel
klassieke stukken als lichtere muziek. Ook genres zoals
musicals en Zuid-Amerikaanse muziek ontbreken niet op het
programma.
In de repetities wordt ruim aandacht besteed aan adem-
haling en zangtechniek en geprobeerd wordt de grenzen van
het koor steeds weer te verleggen.
In december 2018 zullen zij hun JUBILEUMCONCERT geven.
In september 2019 doet het ZWINKOOR mee aan een groots
project omtrent de herdenking van “de Slag om de Schelde”,
dan 75 jaar geleden.

Heeft u interesse in onze optredens of overweegt u om lid te
worden? Neem eens een kijkje op onze website
www.zwinkoor.nl voor meer informatie.
U bent van harte welkom!!

www.zwinkoor.nl


Dank aan alle vrijwilligers:

Alle artiesten
Alle gastvrouwen/-heren
Eric van Rootselaar voor de tekeningen
op de poster, route en vlaggen.
Anneke Jansens en Josephine
Groenhagen voor de fotoreportage.
Jep Groenhagen, Maria Wassink,
Anneke Jansens en Joke Mottart voor
de hapjes.
Ria Francke, Ruth Westendorp en Joke
Mottart voor de catering.
Jos Bakker voor haar flexibele hulp.
Joop Basting, Ab Francke, Joop Dees,
Wim Verplancke, de podiumbouwers.

Informatie over de Huiskamerconcerten Cadzand-dorp
Jacqueline Voets-Hendrix tel 0637416174, e-mail:
jacqueline@voetscadzand.nl
www.facebook.com/huiskamer concerten cadzand-dorp.nl
www.cadzandcultureel.nl

mailto:jacqueline@voetscadzand.nl
www.facebook.com/huiskamer



