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Beste Midwintervrienden, 

Heel Schiermonnikoog staat in de startblokken voor het negende 
Midwinterfestival. Donderdag 29 december is het eindelijk zover! Wij 
hopen er samen met u weer een onvergetelijke dag van te maken, die u 
doet beseffen dat uw band met het eiland – op welke wijze dan ook – er 
eentje is om trots op te zijn.

Hierbij het programmaboekje. Het staat er allemaal weer in: muziek, 
theater, vertellers, de galerieën en uiteraard krijgen ook de kinderen geen 
tijd om zich te vervelen. Het zal u niet ontgaan zijn dat Schiermonnikoog 
al het hele jaar haar 150-jarige bestaan als badplaats viert. En dat merkt 
u ook volop tijdens het Midwinterfestival. Zoals op de ontmoetingsplaats, 
ditmaal op het Willemshof, waar eilanders én toerist samen kunnen 
proosten op ‘hun’ Schiermonnikoog.

Wij zien u graag op de 29e, om 13.00 uur bij het Beukennootje, om 
gezamenlijk het Midwinterfestival te openen én te ontdekken wie ditmaal 
de kroon past... Kom verwonderen, genieten en vier ons feestje mee! 

Warme groet,
het Midwinterteam

Alvast in de stemming komen? Bekijk op www.schiermonnikoogmidwinter.nl 
de foto’s van alle voorgaande jaren. En volg ons ook op Facebook!

Negende Midwinterfestival

Kaartverkoop

- Woensdag 28 december: 08.30 tot 13.00 en 14.00 tot 17.00 uur 
- Donderdag 29 december: 10.00 tot 12.00 uur (voorafgaand aan het festival) 
De kaartverkoop vindt plaats in het Bezoekerscentrum, Torenstreek 20. Betaling is 
uitsluitend contant. Het is helaas niet mogelijk in de voorverkoop te bestellen. 



Eilander strandgangers onder leiding van Marit Bamboe

Beukennootje, Reeweg, gratis, a.l.  

— start 13.05 uur, duur 20 minuten

‘Een gewone, dreigende stranddag’
De opening van het festival
Zomaar een stranddag op us Lytje Pole. De één vliegert, de ander leest een 
boek, ligt te zonnebaden of is gewoon even aan het genieten. En dat alles met 
(toevallige) vrienden...

Welkom bij de aftrap van het negende Midwinterfestival. Welkom op misschien 
wel de laatste ‘stranddag’ van 2016! 

Aradin

Langestreek, t.o. Hotel de Tjattel, gratis, a.l.  

— 13.30  - 23.00

‘Midwinter sprookjesboom’
Er was eens… Een boom, in dit fraaie dorp, die er uitziet als alle andere bomen. 
Hij maakt alle seizoenen mee. In ‘t voorjaar zijn z’n frisgroene blaadjes een lust 
voor het oog, ‘s zomers donkergroen & weelderig en in het najaar maakt de 
boom de dorpelingen blij met z’n kleurenpracht van oranje, geel tot felrood. 

Maar... als alle andere bomen hun bladeren verliezen, gebeurt er iets 
bijzonders met deze boom. Midwinter komen vogeltjes, elfjes, vlinders en 
andere sprookjesachtige figuren naar buiten en kleuren hem in pracht en praal. 
En kijk! In de glazen kastjes, wat zie je daar? Is het een engel of een bengel?!
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Allerhande meesterbakkers en meer...

Willemshof, op=op, vrijwillige bijdrage, a.l.  

— 13.30 - 17.00

‘Een snufje High Tea’
Een snufje High Tea, 1 ons bakervaring en 1 kg bakplezier. Hét recept voor 
een heerlijke High Tea op de Midwinter-ontmoetingsplaats. Welke eilander 
bakt de mooiste en lekkerste taart van heel Schiermonnikoog en roept 
u uit tot meesterbakker? English Tea, taarten in alle soorten en maten, 
een knapperend houtvuur en gezelligheid. Kom proeven, ontmoeten en 
genieten!

Willemshof, gratis, a.l.

— 13.30 - 17.00

‘De karavaan’
Een groep reizigers is neergestreken op het Willemshof. Hun rijtuigen 
– in alle soorten en maten! – omlijsten de ontmoetingsplaats van het 
Midwinterfestival. Durft u de deuren plat te lopen?

Laura van der Zee en Carla Visser

Huize Schut, Nieuwestreek 2, max. 15 pers. € 3,50, a.l.

— 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30, duur 20 minuten

‘Door de ogen van Dick Kool’
Welke winter brengt u mooie herinneringen? Laura van der Zee vermaakte 
speciaal voor het Midwinterfestival prachtig materiaal van Dick Kool tot 
een film. Begeleid door Carla Visser op de piano beleeft u de winters van 
weleer.
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Daphne Messelink

Huize Dam, Badweg 7, max. 24 pers. € 3,50, a.l.

— 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30, duur 20 minuten

‘Intieme liedjes aan de Badweg’
Deze Groningse singer-songwriter brengt kleine en melancholische liedjes, 
uiterst geschikt voor de intieme huiskamer. Inspiratie voor haar eigen nummers 
haalt Daphne uit de natuur en de dingen die zij meemaakt. De Waddeneilanden 
(en dan vooral Schiermonnikoog!) zijn voor Daphne een inspirerende plek. Laat 
u raken door haar gevoelige liedjes.

Jan Borg

Huize Abma, Oosterreeweg 28, max. 20 pers. € 3,50, a.l.

— 13.45, 14.45, 15.45 en 16.45, duur 30 minuten

‘De muzikale reiziger’
Deze Troubadour heeft een ongekend repertoire. Hij begeleidt zichzelf op 
gitaar, zingt in het Engels, Nederlands en Gronings én speelt instrumentale 
‘fingerstyle’-nummers. Laat u verrassen en geniet!

Rina Sikkema en Wies Bouma

Melle’s Hus, Middenstreek 12, max. 15 pers. € 3,50, a.l.

— 13.30, 14.30 en 15.30, duur 30 minuten

‘De Tijd’
De tijd gaat voorbij in een schelp aan je oren. Hoor je het ruisen? De tijd gaat 
voorbij… Zo vlak voor Oud & Nieuw een programma vol verhalen, gedichten en 
liedjes door de tijd heen, zelfgemaakt én zelf geleend. Een programma dat de 
tijd misschien wel eventjes helemaal stil zet.
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Ton Banus en Marc Korfage

Binnendijken, Van der Molenpad 13, max. 40 pers. € 6,00, vanaf 95 jaar en jonger

— 13.30, 15.00 en 16.30, duur 40 minuten

‘Tussen Hooi en Frees’
Ton en Marc. Is het mogelijk dat ze hier samen zijn? Allebei uit Groningen, 
dat wel. Dezelfde middelbare school, beiden in de horeca, alletwee 
verkering met Schiermonnikoog. En toch zo anders! Ze hebben elkaar 
gevonden in de muziek en brengen grote en kleine melancholieke 
Nederlandstalige liedjes. ’t Regent nog steeds en ik voel me zo alleen… 

Jari de Jong

Het Wantij, max. 15 pers. € 3,50, a.l. (moeten bij de pedalen kunnen…)

— 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 en 16.30, duur 15 minuten

‘Why do we bike on Schier’oog? Your instructor will tell you’
Fietsen, wij zijn ermee opgegroeid. (Bijna) iedereen kan fietsen. En laat 
nou net Schiermonnikoog het eiland zijn waar onze kinderen al vroeg 
fietsen, maar waar vooral onze buitenlandse gasten nog héél veel moeten 
leren op fietsgebied. In deze video neemt Jari de buitenlandse gast mee 
naar fietswalhalla Schiermonnikoog. ‘Fietst’ u mee?

Martin & Nine Korthuis, muzikale begeleiding door Eddo Pol

Got Tjark, dominee H.W. Hundlingiuspad 8, max. 75 pers. € 6,00, a.l.

— 13.30, 15.00 en 16.30, duur 40 minuten

‘Brel!’
Martin en Nine Korthuis delen voor het eerst het podium, waarbij vader en 
dochter in de huid van Jacques Brel kruipen. Een muziektheatervoorstelling 
over liefde en vreemdgaan, ouderschap, dronkenschap en hun 
gezamenlijke passie; het staan voor publiek. 



Jan & Dineke Visser, Lies Nieuwland en Marijke Bouman,

verhaal geschreven door Erik Jansen

Poppenkast, Raadszaal Gemeentehuis, ong. 40 pers. gratis, 0 tot 100 jr.

— 13.30 - 17.00, duur 15 minuten

‘Een dagje naar het strand’
Een dagje naar het strand op het eiland Schiermonnikoog roept redelijk wat 
vragen op. Dit blijkt ook zo te zijn bij de zussen Griet en Cora. Helemaal omdat 
zij het eiland niet kennen, maar wel graag in het verkoelende zeewater willen 
duiken op deze mooie, zomerse dag. Wat moeten ze allemaal meenemen om 
van deze zomerdag een geslaagde te maken? Of liever gezegd; wat moeten ze 
niet meenemen?

Ab, Auke, Bauke, Clive, David, Foppe, Gerard, Henk, Hilbrand, Jan, Jan, Jan, Jan, 

Johannes, Jorn, Karel, Koos, Pieter Jeppe, Theun & Thijs, i.s.m. makers Marloes & Bern

‘Het Koningshuis’, Nieuwestreek 1, max. 20, € 3,50, a.l.

— 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00 en 16.30, duur 20 minuten

‘SCHIER MANNEN OOG’
Ontmoet de Markante Mannen van Schiermonnikoog; allemaal anders, 
allemaal bijzonder, allemaal onvergetelijk. Samen vormen ze het verhaal 
van SCHIER MANNEN OOG, letterlijk vertaald: ‘grijze mannen eiland’. Of vrij 
vertaald: de ziel van Schier. Deze oudere mannen zijn immaterieel erfgoed. 

Marloes en Bern zijn 1,5 jaar bezig geweest de levens van deze mannen 
te documenteren, wat o.a. resulteert in deze tentoonstelling. De mannen 
tonen speciaal voor het Midwinterfestival hun dierbare voorwerpen die veel 
zeggen over wie ze zijn. Denk aan een XL aap, een Linksgewonden Wulk of 
een gejut ensemble. Een deel van de mannen is zelf aanwezig, met soms een 
verrassende bijdrage.

Voormalig schoolhoofd Henk Koning woonde tot zijn gezondheid het niet 
meer toeliet in het Koningshuis. Als eerbetoon toveren we de sfeer van deze 
Markante Man nog eenmaal terug en komt alles in zijn verlaten huis voor even 
samen.

Evert-Jan Soepboer

Bezoekerscentrum, Torenstreek 20, max. 15 pers. € 3,50, a.l. 

— 14.00, 15.00 en 16.00, duur 40 minuten

‘Het eiland vertelt’
Het eiland als bestemming. Waarom gaan we hierheen? Wat is er zo aantrekkelijk 
aan deze winderige zandplaat? Het heden, het verleden, de natuur, de 
kwetsbaarheid, de schoonheid, het dorp en de omringende zee wachten ons op. 
Wandel mee door het oude dorp & de duinen en duik samen met illustrator en 
verhalenverteller Evert-Jan in de geschiedenis van deze verzameling bakstenen en 
zand.

Hans Vugts

Langestreek 118, max. 10 pers. € 3,50, vanaf 12 jr.

— 13.30, 14.15, 15.00, 15.45 en 16.30, duur 30 minuten

‘Weerextremen op de Wadden’
Windhozen, stormen, strandingen, sneeuwval, overstromingen… Hans Vugts 
heeft 30 jaar lang gegevens verzameld van het VU-weerstation ‘Groene Glop’ 
op Schiermonnikoog. Op alle Waddeneilanden hebben zich uitzonderlijke 
weersituaties voorgedaan. Aan de hand van een serie foto’s - getoond op een groot 
Tv-scherm – passeren ze allemaal de revue.

Hilbrand Abma en Coen Sneijder

Gele KNRM-truck, karavaan Willemshof, max. 10 pers. € 3,50, a.l. 

— 14.00, 14.45, 15.30 en 16.15, duur 30 minuten

‘Oude Redders met sterke verhalen’
Deze ‘oude redders’ raken niet uitgepraat over hun reddingacties. De pieper gaat, 
ze rukken uit... Je bent erbij! Beleef hun spannende verhalen mee.
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Wim Anker

Dorpshuis, Torenstreek 18, max. 50 pers. € 3,50, vanaf 18 jr.

— 13.30, 15.00 en 17.00, duur 20 minuten

‘De (belangrijke) rol van het café’
Voor zijn werk komt Wim Anker op veel plaatsen in Nederland en kan daardoor 
jaarlijks tientallen cafés uit de ‘Misset Horeca Café Top 100’ te bezoeken. Dat 
doet hij samen met zijn vaste en trouwe chauffeur Tom Binnema, die dezelfde 
hobby heeft. Anker vertelt u café-anekdotes uit verleden en heden, over de 
geuzennaam kastelein, de functie van het bierviltje en het verdwijnen van de 
‘bovenzaal’. 

Wyb Jan Groendijk

Pinkster Schùn, Paaslandweg, max. 25 pers. € 3,50, vanaf 12 jr.

— 13.30, 14.00, 14.30 en 15.00, duur 20 minuten

‘Het gezicht achter de graven’
Het Vredenhof op Schiermonnikoog is een begraafplaats midden in de 
duinen, aangelegd voor de aldaar aangespoelde drenkelingen. Op deze 
plaats liggen 116 personen begraven; bekenden en onbekenden, ieder met 
een eigen levensverhaal. Aan de hand van foto’s neemt Wyb Jan u mee in hun 
indrukwekkende verhalen.

Frank & dochter Vera Westerman

Expositieruimte KunstFaam, Badweg 5, max. 25 pers. € 3,50, jong en oud 

— 14.00, 15.00 en 16.00, duur 30 minuten

‘Larski slaat alarm’
‘Larski slaat alarm’, een winterverhaal over vastzitten op Schiermonnikoog. Het 
overkwam Vera van tien bijna, tijdens een ijskoude kerstvakantie. Samen met 
haar vader Frank schreef ze het winterverhaal. Over de veerboot die vast komt 
te zitten in het ijs. En een poolhondje dat mensen redt… Nu komen Vera (14 
jaar nu) en Frank over hun ijzig spannende kinderboek vertellen. Wat is er echt 
gebeurd? Wat hebben ze verzonnen? En hoe schrijf je eigenlijk een boek?

Lytje Willem

Karavaan Willemshof,  max. 4 pers. € 3,50, spelletjesfans van 12 t/m 99 jr. 

— 13.30, 14.15, 15.00, 15.45 en 16.30, duur 30 minuten

‘De Nooduitgang’
Als Lytje Willem na een héél klein dutje wakker schrikt, is het veel later dan 
gedacht. Hij springt uit bed en BAM! Lytje Willem stoot zó hard zijn hoofd 
dat hij op slag niet meer weet waar de sleutel van de buitendeur is… Laat je 
opsluiten in de ‘Nooduitgang’, los samen de mysteries op en vind jullie weg 
naar buiten.

Nicolet Vermaat en Aleida Blom

Pottenbakkerij Hjirre, Middenstreek naast nr 27, max. 8 pers. € 6,00, vanaf 12 jr.

— 13.30 en 15.00, duur 40 minuten

‘Zeetengel’
Zentangle is de nieuwste tekenrage! In deze workshop leer je de mooiste 
lijnentekeningen maken, op een schelp. Leef je uit, laat je creativiteit de vrije 
loop, waan je aan zee en voel je na afloop helemaal ‘zen’…

Klasiena Soepboer

KunstFaam, Badweg 5, max. 10 pers. € 3,50, 6 tot 12 jr. 

— 13.30, 14.30, 15.30 en 16.30, duur 20 minuten

‘Kunst Faam’
We gaan 3D stempelen! In schalen van klei gaan we verschillende objecten 
stempelen. Zoals schelpen van KunstFaam, maar je mag zelf ook iets ‘te 
stempelen’ van huis meenemen. Als de schaal vol met afdrukken zit, gieten 
we er gips in. Na een half uurtje wachten verwijderen we de klei en… Tadááá: 
je eigen 3D-stempel! Die je trouwens thuis nog heel leuk kunt beschilderen.
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Romy Dam

Atelier Romy, Langestreek 7, € 1,00, tot 12 jr.

— 14.00 - 17.00, duur 5 minuten (Romy maakt doorlopend foto’s)

‘Kiek voor een piek’
Schiermonnikoog, 150 jaar badplaats. Ga mee terug in de tijd en laat fotografe 
Romy een mooi plaatje van jou schieten in een ouderwetse strandstoel. En haal 
de volgende dag (tussen 14.00 en 15.00 uur) jouw eigen sepia-plaatje op! Nu 
je er toch bent: eilander schilderclub ‘de Kwast’ toont prachtig werk in Atelier 
Romy.

Alie Popkema

Bezoekerscentrum, Torenstreek 20, max 15 pers. € 6,00, 2 tot 18 jr.

— 13.30 en 15.00, duur 60 minuten

‘Strijders voor Schiermonnikoog’
Beeldend kunstenaar Alie Popkema duikt samen met jou de wereld van 
Nationaal Park Schiermonnikoog in! Wat maakt het park zo uniek? En hoe 
maken we mensen bewust van de schoonheid van de eilander natuur? De 
antwoorden hierop verbeelden we ter plekke tot kleine kunstwerkjes, als 
aanvulling op de bestaande expositie én als souvenir voor thuis. 

De expositie van Wad & Design in het Bezoekerscentrum toont het werk van 
eilander scholieren, waarin zij hun passie, strijdvaardigheid en trots voor het 
eiland uitdragen. Nu ben jij aan de beurt! 

Harm Carrette

Yn de Aude Hynderschun, Binnendijken, Van der Molenpad 13, gratis, a.l.

— 14.10 - 15.00 en 15.40 - 16.30 uur

‘Wrakhout, de zee geeft en de zee neemt’
‘De zee geeft en de zee neemt’, een bekende uitspraak voor kust- en 
eilandbewoners. Zij geeft en neemt tegelijkertijd en deponeert haar gaven op 

het strand. Een rijke vloedlijn tot gevolg, voor de jutter een belevenis. Het 
blijft spannend om na stormachtige dagen langs de vloedlijn te struinen… 
en gewapend met de buit huiswaarts te keren!

Van zijn vondsten maakt Harm bootjes; unieke impressies samengesteld 
uit alle mogelijk jutwaar, met een houten plankje als basis. Aangevuld 
met accessoires van divers materiaal krijgen ze hun fantasierijke vormen; 
symbolen van vrijheid, reizen en ontdekken. Naast zijn ‘Wrakhout van 
Schiermonnikoog’ toont Harm de film strandbeesten van Theo Jansen.

Anke de Vries & eilander artiesten 

Cultureel Ontmoetingscentrum, Langestreek 23, max. 125 pers. € 12,00 a.l.

— 18.00, duur 60 minuten

‘Een muzikaal maal’
Niets en niemand is wat het lijkt… Laat u onderdompelen in de snert én 
een muzikale verrassing, die niet als los zand aan elkaar hangt. Eén artiest 
mogen wij alvast verklappen: de pure, prachtige singer-songwriter Anke de 
Vries. Voor velen welbekend van het 150-jarige bad-feest afgelopen zomer, 
waar zij iedereen meevoerde met haar liedjes.

David de Boer, muzikale begeleiding door Wim Bos

Dorpshuis, Torenstreek 18, max. 180 pers. € 6,00, vanaf 12 jr.

— 19.30, duur 45 minuten

‘Tussen Kerst en Oud&Nieuw’
David de Boer is geen onbekende op de eilander podia. In de jaren ‘80 
en ‘90 maakte hij samen met Henriëtte het eilander programma ‘Op de 
Bonnefooi’. De laatste jaren presenteerde hij diverse programma’s en zingt 
hij als tenor bij het eilander vocaal ensemble ‘Steeuwsaun’. Vanavond doet 
hij het alleen! Een solo cabaretprogramma met verhalen en liedjes over 
‘zijn’ Schiermonnikoog.

23.

24.

25.

26.

27.



Floortje Smehuijzen & Babette Jane (altsax),  

Annette de Greeuw & Erik van der Weijden (baritonsax)

Cultureel Ontmoetingscentrum, Langestreek 23, max. 280 pers. € 8,00, vanaf 12 jr.

— 21.00 – 22.15 (incl. kleine pauze)

‘Roaring Twenties Express’
Vier saxen, vier muzikanten, één geluid. Het improviserende saxofoonkwartet 
Double Espresso charmeert haar luisteraars met een uiteenlopend 
jazzrepertoire, variërend van Zez Confrey’s Dizzy Fingers, en andere hits uit de 
Roaring Twenties, tot eigen composities en werk geschreven door Nederlandse 
top-arrangeurs. 

Het kwartet zoekt voortdurend naar nieuwe balansen tussen intieme, vrije 
improvisatie en heftige arrangementen. De uitzonderlijke bezetting van twee 
alt- en twee baritonsaxofoons zorgt voor ongekende mogelijkheden met 
stomende baslijnen en gillende solo’s.

Slotact

Willemshof, gratis, a.l.

— ongeveer 22.15, na slotconcert

‘Licht uit… spot aan’
Het Midwinterfestival zit er (bijna) op. En ook het feestjaar ter ere van ‘150 jaar 
badplaats Schiermonnikoog’ nadert z’n einde. Nog eenmaal gaan de lichten 
uit, de spots aan… 

Wees welkom op de ontmoetingsplaats – het Willemshof – om gezellig samen 
na te praten, het glas te heffen en de Midwinterkoning(in) uit te zwaaien!

Verschillende kunstlocaties / € 10,00 / a.l.

‘Kunstgroep SJain’
In augustus van dit jaar heeft eilander kunstgroep ‘SJain’ het kunst- 
verzameldoosje gelanceerd. De routekaart in het doosje leidt u langs 
verschillende locaties op het eiland waar kunst wordt gemaakt, tentoongesteld 
en/of verkocht. 

Op vertoon van het unieke schatkistje krijgt u (of maakt u!) bij iedere locatie 
een klein kunstcadeau dat erin past. En speciaal tijdens het Midwinterfestival 
voegt SJain hier een uniek Midwinter-cadeautje aan toe. Het doosje is 
verkrijgbaar op de verschillende deelnemende kunstlocaties, die tijdens het 
festival geopend zijn.

Atelier Romy, Langestreek 7
14.00 - 17.00

Atelier Schier, Langestreek 100
14.00 - 17.00

Galerie Ogygia, Nieuwestreek 7
10.00 - 12.30 en 14.00 - 17.30

Open Atelier KunstFaam, Badweg 5
11.00 - 17.00

Pottenbakkerij Hjirre, Middenstreek naast nr. 27
10.00 - 12.00 en 14.00 - 17.00

Stella van Acker, Middenstreek 21a
14.00 - 17.00
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Vrienden!
Dit festival is mede mogelijk gemaakt door vele vrienden, artiesten, vrijwilligers, 
ondernemers en stichting Marketing Activiteiten Promotie Schiermonnikoog (MAPS).  

Wij hopen zoveel mogelijk mensen blij te kunnen maken met festivalkaarten, houdt u 
daar rekening mee bij het kopen van uw kaartjes? Neem vooral de tijd om te genieten, 
ook van de openbare en gratis voorstellingen verspreid door het dorp.



Midwinterteam:
Chris Wiersema

Eelke van der Heide

Esther Hagen (vz.)

Evert Jan Rietbergen (techniek)

Louis Wiersema

Monique Talsma

Tineke Mozes

Victor Claessens

Wendy Hepping

Colofon:
Esther Hagen (redactie)

Sythe Veenje (grafisch ontwerp)

NEF GAC (druk)


