
Beachclub Zomers | Hotel Steeds aan Zee | Menken Werkbladen | VBK Holding | Lunchcafé Locals |  
Driebergen accountants | H. Maat Bloemengroothandel | A. Nijgh BV | Electro World Gebra | Minidisco  
| Natuurdrogisterij Natuurhoek | Rederij Van der Hulst | Rokki Fotografie | Katwijk Events | Bouwkundig  
Adviesbureau A. Duijndam | De Smaakmaakster Catering | In-Kleur | Abin accountants en adviseurs |  
Rode Kruis Katwijk | Vrienden van WWF en natuurlijk alle locaties.

LOCATIES WARM WINTER FEST 2020

2020
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Stichting Cultuurpodium Kattekse Culturen heeft als doel het verbreden van het draagvlak voor- en het ondersteunen van diverse vormen van kunst in Katwijk. De stichting is de organisator van het Warm Winter Fest.
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Toegang zolang er plaats is, bij een aantal 
locaties is die beperkt. 
Bij deze * locaties is reserveren 
gewenst via WWF-app, website en FB. 
Het programma kan wijzigen, onze 
app is offline te raadplegen en 
geeft aan als er updates zijn. 
We geven push-berichten 
als een locatie vol is. 

PROGRAMMA
VRIJDAG 17 JANUARI 2020 - 19.30-23.00 

  TOEGANG GRATIS 

Met dank aan onze sponsoren!

kattekseculturen.nl  warmwinterfest.nl M N P 

LOCATIES                    TIJD

DunaAtelier                   
Boulevard Zeezijde 31

Zomers Beachclub                    
Boulevard Zeezijde 21

Oude Kerk                   
Boulevard 109

Oude Kerk                   
Boulevard 109

Juttersgarage 
Duinstraat

Barnhoorn Bedden  
Princestraat 40

Katwijkse apotheek 
Princestraat 3

Café De Branding 
Voorstraat 12

Natuurcentrum 
Katwijk Boulevard 73

Roest Conceptstore 
Emmaplein 5

Café In den Blauwen 
Bock Badstraat 9

Koffie & Wijnbar 
Goud Voorstraat 36c

Vredeskerk                 
Voorstraat/Baljuwplein

JVC De Schuit        
Dwarsstraat

Het grote gele huis 
E.A. Borgerstraat 1

Oude Redschuur 
Rijnmond

Tijdschema is bij benadering. Toegang zolang er plaats is; bij een aantal locaties is die beperkt. * Bij deze locaties is reserveren gewenst via WWF-app, website en FB. Deelname aan het Warm Winter Fest is geheel op eigen risico. De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade en/of letsel.
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Deelname aan het Warm Winter Fest is geheel op eigen risico. 
De organisatie is op geen enkele wijze verantwoordelijk voor schade en/of letsel.

                               



EEN BOMSCHUIT 
IN 20 MINUTEN  
Oude Redschuur, Rijnmond

Iedereen kent ‘m van de Boulevard bij de 
Vuurbaak. Maar alleen ’s zomers, want ‘s 
winters zoekt hij beschutting in de oude 
redschuur aan de Rijnmond. We hebben 
het natuurlijk over de bomschuit, een 
groot uitgevallen badkuip, vertelt Bert  
van der Meij in zijn recente versche-
nen boek ‘Hoe bouw je een bomschuit?’ 
Die bomschuit wordt omringd door veel  
geheimen en mysteries. Wist u dat de  
Katwijkse bom nog de enige is op de héle 
wereld. En waarom zouden de restau-
rateurs van tegenwoordig best een hele  
grote magnetron willen hebben? Maar 
waarom dan? Bert vertelt het u en nog 
veel meer. Met medewerking van Zee-
manskoor Skuytevaert. En u kunt ook  
gelijk een kijkje nemen in de gerestaureer-
de ‘redschuur’ van de KNRM.

Max. 40 mensen per voorstelling. Reserveren: 
www.ticketkantoor.nl/shop/bomschuit 

ZEEMANNEN 
IN REDSCHUUR  
Oude Redschuur, Rijnmond

U kunt tijdens Warm Winter Fest een kijk-
je nemen in de recent gerestaureerde 
voormalige loods (redschuur) van red-
dingmaatschappij KNRM. De loods is vo-
rige week officieel geopend en kreeg 
daarbij zijn oorspronkelijke naam terug:  
Baron van Kattendijke. Vanavond bent u 
welkom in de redschuur en wordt daar ook 
nog eens getrakteerd op de shantys en 
zeemansliederen van Zeemanskoor Skuy-
tevaert. Het repertoire bestaat uit zo-
wel echte Shantyliederen in Nederlands,  
Engels en Duits als uit liedjes, die op  
andere wijze met de zee te maken hebben.

Max. 40 mensen per keer. Reserveren: 
www.ticketkantoor.nl/shop/zeemannen

SIERADEN VAN 
DE ZEE   
Het grote gele huis, E.A. Borgerstraat 1

De families Freke en Van der Sluijs heten 
u van harte welkom in het grote gele huis 
met de poort. Dat biedt tijdens Warm Win-
ter Fest plaats aan visserstruien, liedjes 
en verhalen, met Martine Zeeman, Greet 
Haasnoot, Jan van der Perk, Dirk Jans-
sens, Arie van der Plas, Robert Haasnoot.
En kijk op weg daar naartoe ook naar bin-
nen bij Burgersdijkstraat 14, waar u alvast 
een voorschot krijgt op het optreden.

Maximaal 25 mensen per voorstelling. Reser- 
veren: www.ticketkantoor.nl/shop/sieraden

JUTTERSPUL  
@ POINT SOUTH 
Juttersgarage Leen van Duijn, Duinstraat
‘Op Sleeptouw’ bracht afgelopen editie 
tientallen mensen geblinddoekt naar de 
Juttersgarage in de Duinstraat. Daarbin-
nen keken ze vol ongeloof hun ogen uit 
naar de vele gejutte spullen van Leen en 
Maarten van Duijn. 

Dit jaar mag u zelf met open ogen naar de 
Juttersgarage om binnen om een kijkje te 
nemen. U wordt dan op gezette tijden (zie 
programma) ook nog getrakteerd op de  
eigen, prettig in het gehoor liggende num-
mers van Point South, afgewisseld met 
gecoverde klassiekers.

KATTEKSE PRAET 
Espresso- en Wijnbar Goud, Voorstraat 36c
Mevrouw Zuijderduijn gaat de mensen  
leren Katteks Praete. Aan de hand van 
het leren van woorden neemt zij een heus  
dictee af. Bent u straks de winnaar van het 
Kattekse Praet-dictee?

Aanschuiven is mogelijk, maar vol = vol.  
Max. 40 mensen per keer. Wilt u verzekerd  
zijn van een plek? Reserveer dan via: 
www.ticketkantoor.nl/shop/kattuksepraet. 

‘GOEIE’ BEREND 
Katwijkse Apotheek, Princestraat 3

Apotheken en drogisterijen verkochten 
vroeger de stof ‘operment’. een gif te-
gen wandluizen en ratten. Maar wat heeft  
Berend van der Linden ‘van Johannes van 
Mie’ daarmee te maken en wat doet hij 
in de apotheek aan de Princestraat? Wat 
heeft hij te maken met grootste Neder-
landse seriemoordenaar aller tijden, zijn 
overgrootmoeder. En waarom noemden 
ze haar ‘goeie’, terwijl zij met operment 
tientallen, mogelijk zelfs bijna honderd 
mensen doodde. Beleef het complete,  
ijzingwekkende, maar vooral onvoorstel-
bare verhaal mee in de apotheek.

Maximaal 30 mensen per keer. Reserveren: 
www.ticketkantoor.nl/shop/GoeieBerend

SNEAKPUZZLE 
Barnhoorn Bedden, Princestraat 40

Gluren in slaapkamers doe je natuurlijk 
niet, dat is niet netjes, onbehoorlijk zelfs. 
Maar tijdens Warm Winter Fest mag het 
wél, móet het zelfs… als je tenminste de 
rebus wil oplossen bij de beddenwinkel 
van Barnhoorn en kans wil maken op een 
prijs. Gluur onbeschaamd naar binnen, zet 
je hersenen aan het werk en speel mee.

IDYLLEN & 
WEGDROMEN  
Vredeskerk, Voorstraat-Baljuwplein

De Vredeskerk staat deze avond in het  
teken van muziek en taal. Oukje den  
Hollander speelt muziek van haar nieuwst 
cd op teksten van Ilja Leonard Pfeijffer 
en de muziekschool, de bibliotheek en 
K&O brengen samen een ligconcert waar-
in muziek en taal met elkaar verweven 
zijn. (Wist je dat Oukje oud leerling is van 
de muziekschool in Katwijk? En nog een 
leuk weetje: Ilja Leonard Pfeijffer komt in 
maart naar de bibliotheek in Katwijk.)

OUKJE ZINGT 
IDYLLEN 
In oktober 2019 verscheen Oukje den  
Hollanders debuutalbum ‘idyllen’ met 
nummers op teksten van de bekende 
schrijver Ilja Leonard Pfeijffer. Betoverd 
door zijn prachtige gedichten zette Ouk-
je samen met componist en muzikant  
Marijn Korff de Gidts fragmenten uit  
de bundel ‘Idyllen’ op muziek. Het  
resultaat is veelzijdig en verrassend en  
werd door NRC bekroond met vier  
sterren: ‘Dit is een album waarnaar  
je telkens kunt luisteren, om elke keer  
nieuwe poëzieregels te horen die door  
zuivere zang en vindingrijke instrumen-
tatie verrassen’. Samen met Marijn Korff 
de Gidts speelt Oukje vanavond het  
album live in drie sets.

WEGDROMEN   
Vergeet de hectiek en droom weg! De  
muziekschool, de bibliotheek en K&O heb-
ben hun krachten verenigd om je deze 
avond helemaal onder te dompelen in de 
kunsten. Een concert en voordracht in 
één dat je beleeft vanuit een heel nieuw 
perspectief. Ga liggen en laat je omarmen 
door flarden van woorden, melodieën, 
kleuren. Voor je, naast je, om je heen, en 
mét jou. Voel wat kunst met je doet.

BABYGELUID 
VAN HET HEELAL 
Natuurcentrum, Boulevard-hoek Voorstraat
We kunnen ver terugkijken in het heelal. 
Sterren moesten nog gevormd worden 
en alles in het heelal was zo heet als het  
oppervlak van de zon. We kunnen de stra-
ling uit het jonge heelal nog steeds opvan-
gen en in kaart brengen. In het patroon 
van die straling is het babygeluid van het 
heelal te beluisteren. Dat geluid vertelt 
precies hoe zwaar de baby was en hoe die 
zal groeien, vertelt Katwijker en astrop-
hysicus Nico Roos ons, maar tegelijker-
tijd hoe weinig we begrijpen van die baby.

KIJK EENS DOOR EEN 
ANDERE BRIL 
Natuurcentrum, Boulevard-hoek Voorstraat

Geïnteresseerd in een enkele reis Mars? 
Maak je klaar voor de eerste bemande  
missie naar Mars. Dit is je kans om als  
astronaut een virtual reality-simulatie te 
beleven op de mysterieuze rode planeet.
In deze applicatie is 40 vierkante kilome-
ter open Mars-terrein, nauwkeurig in kaart 
gebracht met behulp van NASA’s Mars  
Reconnaissance Orbiter HiRISE satelliet-
gegevens.

BEELDEN, JAZZ 
EN SCHILDERIJEN  
DunaAtelier, Duinplein, Boulevard Zeezijde 31

In het DunaAtelier op het Duinplein speelt  
de JazzKatz opzwepende jazz speelt uit de  
 

jaren 60 en 70, waaronder Fly Me To The 
Moon van Frank Sinatra en The Wind Cries 
Mary van Jimi Hendrix.De vijfkoppige  
band bestaat uit een alsax, tenorsax,  
drums, piano en een basgitaar en 
is ontstaan in 2010 op de muziek-
school. En vergeet vooral niet om u 
heen te kijken, want de expositie ‘Beel-
den in Katwijk’ en de schilderijen van  
Jeroen Hermkens zijn ook te zien.

LET’S FOLK 
Beachclub Zomers, Boulevard Zeezijde 21
Let’s Folk uit Katwijk is een lokale Folk-
band met muziek voor iedere liefhebber 
van diverse Folkstijlen: Nederfolk, Ierse 
Folk, Bluegrass en andere stijlen komen 
voorbij. De band is uitgerust met 5-stem-
mige zang, gitaar, banjo, mandoline, 
bas, accordeon, diverse fluiten en cajon.  
De bandleden zijn muzikanten die al wat 
jaartjes meegaan. Samen laten ze u in  
de Keltische streken wanen, u laten  
genieten van de bluegrass om dan  
vervolgens snel weer voet op eigen  
bodem te plaatsen en een Folkfeest te  
geven waar iedereen van houdt.

TRANENTREKKERS  
Beachclub Zomers, Boulevard Zeezijde 21
Kon u er vorig jaar niet meer bij in  
Jutterscafé Bonte Kraai met de Tranen-
trekkers van ‘Sohietikietikhietars’?
Dit jaar heeft u opnieuw kans daar-
op, deze keer in Beachclub Zomers. Zij  
schotelen weer een muzikaal menu voor 
van smartlappen en tranentrekkers.  
Van de Zuiderzee ballade, via Het Klei-
ne Café aan de Haven naar De Vlieger.  
Een repertoire dat zelfs de meest  
stoeren onder ons naar de Fishermans  
Friend doen grijpen om de tranen te  
verbergen. Maakt je leeftijd iets uit?  
Helemaal niks! Hoe het werkt?  
Heel simpel: wij spelen en delen de  
teksten uit en jullie zingen lekker mee.

SNAPWILLUM 
& HERE243  
Roest Conceptstore , Emmaplein 5

Snapwillum (Jan-Willen den Haan, Rijns-
burg), is een unieke eigentijdse beeldend  
kunstenaar die snapchat als digitaal  
canvas gebruikt en live schilderend z’n 
werk op de wand projecteert terwijl de  
band ‘here243’ dit zonder genreconven-
ties improviserend van een dynamische 
soundtrack voorziet. Spannend!

here243: Rick Potma, drums, percussie 
en samples. Bill Nagel: saxen, klarinetten 
en elektronica. Arie van Duijvenvoorde,  
contrabas.

DE GARNALENPELLERS 

Oude Kerk, Boulevard

Lien & Leen werken aan hun kunst-
werk ‘De Garnalenpellers’. We gaan terug 
naar het jaar 1921. Het is een historisch  
moment. De Oude Kerk is vervallen tot  
rederijschuur en de gemeente wil de kerk 
laten slopen. De kunstenaars in het dorp 
willen hun geliefde schilderobject niet 
kwijt en organiseren een veiling waarop 
hun kunstwerken worden verkocht. De  
opbrengst is voor het behoud van de Oude 
Kerk. Kunstenaressen Lien & Leen zijn  
bezig met hun laatste werk voor die vei-
ling. Maar... ze zijn iets vergeten! Een 
klein detail, maar toch een zeer belangrijk  
onderdeel van hun kunstwerk. Des te  
belangrijker dat u even om het hoekje 
komt kijken bij Lien & Leen.

MUZIKAAL DUO-PALET   
 

Oude Kerk, Boulevard

In de Oude Kerk krijgt u een muzikaal 
palet aan duo’s voorgeschoteld met op-
tredens van Melissa Freke & Anneleen 
Nelemans op harp en klarinet, het trom-
petduo Dirk-Jan Blom & Jaco de Vreugd, 
en mannenduo Jizráhja Floris Ouwehand 
& Dirk Verschoor, vaak begeleid door  
Arjan Wolfswinkel op het monumentale 
orgel van de Andreaskerk.

BOCK ZINGT HAZES 
Café In den Blauwen Bock, Badstraat
‘Bloed, zweet en tranen’, ‘De Vlieger’, ‘Zij 
gelooft in mij’, ‘Een beetje verliefd’, ‘Kleine 
jongen’, ‘Het is koud zonder jou’. Zomaar 
enkele van de talloze hits van André Hazes 
sr., waarschijnlijk de grootste volkszanger 
die we hebben gehad in Nederland. Van-
af 1970 was hij populair met het levens-
lied. Zijn liedjes waren en zijn nog steeds 
mateloos populair. In café In den Blauwen 
Bock worden tijdens Warm Winter Fest 
zijn grootste hits gezongen door Maikel 
van Schie (zie foto) en Arie Nijgh. En na-
tuurlijk mag iedereen meezingen.

WINTER SONGS  
Café De Branding, Voorstraat 12
Ysbrand van Rijn (singer/songwriter) en 
Jan van der Plas (producer/gitarist) de-
buteren als tieners in 1975 op Radio 1 
in KRO’s Onbekend Talent. Ze formeren 
ze HMS Highschoolband, waarmee ze 
veel spelen in en rond hun geboortedorp  
Katwijk aan Zee. Als de bandleden gaan 
studeren in verschillende steden, valt 
de band uit elkaar. Dit jaar, ruim 40 jaar  
later, zijn Ysbrand en Jan weer samen 
gaan zitten om liedjes te schrijven en op 
te nemen, resulterend in de EP Winter 
Songs. De liedjes gaan over plezier, hui-
selijk geluk, eenzaamheid, nachtdiensten, 
dromen en hoop. 

HOLLANDSE NIEUWE 
Café De Branding, Voorstraat 12
De première ging vorig jaar niet door, maar 
dit jaar alsnog te zien: de korte film Hol-
landse Nieuwe. Die vertelt het leven van 
de eenzame visboer Leen, die elke dag zijn 
haringkar naar zijn vaste stek op de Uit-
watering van Katwijk duwt. Leen stond  
jaren geleden voor een moeilijke keuze en 
hij denkt nog elke dag met spijt terug op 
zijn besluit. Als Leen onverwachts bezoek 
krijgt van zijn dochter uit Frankrijk, wordt 
hij voor dezelfde keuze gezet als jaren  
geleden. Het is de vraag of hij dit keer wel 
zijn angst voor het onbekende kan over-
winnen en zijn vertrouwde leven achter 
zich kan laten. Script en regie door Ruben 
van Duijn.

THE EXPIRED FACES 
JVC De Schuit, Dwarsstraat
The Expired Faces maakten ruim vijf 
jaar geleden hun opwachting en sinds-
dien hebben ze op menig kleine en grote  
podia gestaan, in Katwijk en de regio die 
steeds groter wordt. De band bestaat 
uit louter ervaren muzikanten, die ruim-
schoots hun sporen hebben verdiend in 
de muziekscene van Katwijk en omstre-
ken. Het repertoire bestaat grotendeels 
uit songs van de jaren 60, 70, 80 & 90 en 
laat zich omschrijven als een reis door de 
geschiedenis van de popmuziek; een op-
eenvolging van soul-, pop- en rock-klas-
siekers uit vervlogen tijden. The Expired 
Faces speelt eerst akoestisch bij de bar 
en sluit Warm Winter Fest elektrisch af op 
het podium.
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