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“Wanneer komt het volgende magazine uit?” Een vaak gehoorde 
vraag in de kapsalon...

Het heeft inderdaad even geduurd, om precies te zijn een jaar, 
maar het was dan ook een bewogen jaar met veel zorgen op 
het persoonlijk vlak. Zorgen, waardoor een ‘glossy’ even naar de 
achtergrond verdween en de medewerkers van de kapsalon alles op 
alles hebben gezet om de  ‘core business’, de kernactiviteiten in de 
salon, voorrang te geven. Dat is zeker gelukt: Team Les Artistes staat 
nog steeds middenin de allernieuwste trends en ontwikkelingen in 
de kapperswereld, maar daarover vertelt Wim meer op pagina 4 en 5. 

We zijn blij dat we weer allerlei wetenswaardigheden via 
dit magazine met onze lezers kunnen delen. Daarnaast zijn we 
steeds actiever online. We leven tenslotte in het digitale tijdperk 
en gaan op alle vlakken met de tijd mee, niet alleen wat mode- en 
haartrends betreft, maar ook op het gebied van communicatie. 
Actuele nieuwtjes en foto’s worden meteen gedeeld via 
Facebook en Instagram. Daarnaast is onze eigen website in 
ontwikkeling, maar daarover later meer.
  

Verwacht deze keer geen tips en tricks op het gebied 
van mode en make-up voor de feestdagen – dat laten 
we aan al die andere glossy’s en bloggers over – maar 
we kunnen er wel voor zorgen dat je haar goed zit! 

De nieuwste trend in haarmode: 
ALLES MAG!

Waar het om gaat is of 
een coupe bij je past
Of je nu van blond, bruin, rood of zwart 
houdt, kort, lang of halflang haar hebt, 
alles mag, al zien we voor de dames wel 
een voorkeur voor lang haar. Het aller-
belangrijkst is en blijft, dat de coupe bij 
je past.

Back to the eighties!
Het haar mag lekker wild vallen en zelfs 
met een wafeltang worden bewerkt. 
We gaan deze winter een beetje terug 
naar de eighties! Ook krullen mogen 
weer. Veel volume of megasteil, een 
groot contrast, maar allebei superhip! 
Ook een lage staart is megapopulair: 
even een elastiekje in je haar en je bent 
klaar. Heb jij altijd een ballerina willen 
zijn? Dan kun je deze winter ‘shinen’ , 
want het klassieke ‘balletknotje’ is weer 
helemaal in. Op de catwalk zagen we 
mooie, romantische looks met de ‘balle-
rina bun’. Deze mag heel strak gestyled 
worden, maar ook heel losjes op het 
hoofd. Klassiek of supersexy.

Gestyled wakker worden?
Natuurlijk zouden we allemaal het 
liefst met perfect gestyled haar wakker 
worden, maar helaas...

Het is dan ook belangrijk om de textuur 
in je haar zelf te kunnen aanbrengen 
met een föhn, stijltang of krultang. We 

adviseren je graag over je nieuwe coupe 
en/of kleur en leggen je met alle plezier 
uit hoe je het kapsel zelf kunt stylen. 

De kleurenwaaier voor 
winter / voorjaar 16 / 17

Alle soorten BLOND
van as-, of goud- tot platinablond

Alle tinten BRUIN
van heel donker tot hazelnootbruin, 
zolang het er maar natuurlijk uitziet

ZWART
minder zacht, maar wel heel trendy

KLEURTECHNIEKEN
zoals balayage, ombre en bronde, die 
het subtiele verschil tussen licht en 
donker aangeven en voor 
diepte in het haar 
zorgen, blijven 
actueel. 

ROOD
van koper tot donkerrood of gemixt met 
bruin of deze drie kleuren door elkaar.

Heb jij ook zin in een
nieuwe look dit seizoen? 
Laat je inspi reren door 
de foto’s in dit magazine, 
maak een afspraak en 
we bekijken samen de 
mogelijk heden!

Voor nóg meer inspiratie: 
volg ons op Facebook, waar 
steeds nieuwe creaties te 
zien zijn.
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Openingstijden

Vroeger koos iedereen hetzelfde kapsel, dat door de mode 

van dat moment werd bepaald. Nu zien we steeds minder 

vaste trends en daar zijn we heel erg blij mee!

Namens Team Les Artistes en de medewerkers van het magazine 
wens ik u fijne Feestdagen en een gezond, liefdevol 2017

LES ARTISTES  3

Van de redactie
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“Die plannen zijn alleen maar vooruit-
geschoven en nu pikken we de draad 
weer op. Ook tijdens mijn ziekteperi-
ode zorgde Keune voor alle info. We 
zijn nu aangesloten op de studio van 
Keune, zodat alle werknemers steeds 
bijgeschoold worden. Er zijn bijscholin-
gen op locatie, zoals in Amersfoort en 
in Soest, maar ook hier in de kapsalon. 
Daarnaast zijn er online cursussen. Ver-
der is er een een scherm geplaatst in 
de kapsalon, waarop we alles wat in de 
wereld op ons vakgebied actueel is kun-
nen volgen. 

Door Keune zitten we nu niet dichtbij 
het vuur, maar er middenin. De nieuw-
ste trends en producten, mode, we zit-
ten er met onze neus bovenop. 

Mede-ambassadeurs

Rafik en Jolanda zijn ondertussen mede-
ambassadeur voor Keune. Rafik houdt 
zich vooral bezig met de creatieve 
kant en Jolanda richt zich op de PR en 
de zakelijke kant, o.a. management. 
Ook op dat gebied voorziet Keune in 
ondersteu ning en advies. Ik vind het 
fantastisch om hier met z’n drieën mee 
bezig te zijn. Dat geeft mij ook de mo-
gelijkheid om me te concentreren op 
de creatieve kant en daarnaast kan ik 
de buitenlandse shows en congressen 
bezoeken.”

Cursusdagen

“De cursusdagen bij Keune zijn enorm 
leerzaam en we krijgen dan ook veel 
informatie te verwerken.  Dit Neder-
landse bedrijf is enorm vooruitstrevend 
en werkt overal ter wereld. Een bedrijf 
om trots op te zijn, vanwege het hoge 

Waarom het even stil was...
Wim legt het uit 
De vorige uitgave van ons magazine dateert van december 2015. Daar waren 
serieuze redenen voor. In dit interview vertelt Wim over de afgelopen periode.

Door In2It

Het afgelopen jaar is er heel wat ge-
beurd. Wat wil je daarover kwijt?

“Terwijl we druk bezig waren met aller-
lei dingen in ons leven en in de kapsa-
lon, zoals het ambassadeurschap voor 
Keune, kwam er een bericht waardoor 
van de ene op de andere dag alles ver-
anderde.  Dat kan zomaar gebeuren. 

Het was niet zo’n leuk bericht. Een me-
disch pro bleem, veel serieuzer dan 
verwacht. Ik bleek ziek te zijn en wat 
volgde was een vervelende en span-
nende periode. 

Ik wil iedereen hierbij hartelijk bedan-
ken voor de belangstelling, de kaarten 
en de bloemen die ik mocht ontvangen.  
Dat heeft me enorm goed gedaan en 
gesteund om weer verder te kunnen.”

Dit jaar bestond de Kapsalon 45 jaar. 
Is dat jubileum nog gevierd?

“Helaas viel door mijn ziekte ook het 
45-jarig bestaan van de kapsalon een 
beetje in het water. Maar ook daarvoor 
was weer overweldigende belangstel-
ling. Het is onmogelijk om iedereen 
persoonlijk te bedanken voor het me-
deleven en de vele attenties. Mede hier-
door heb ik de draad weer op kunnen 
pak ken.” 

Allemaal bedankt!

Dus nu ben je weer volledig aan het 
werk?

“Zeker! Ik probeer de afgelopen periode 
zo snel mogelijk te vergeten. In plaats 
van vier dagen, werk ik er nu vijf en ik 
ben zo blij en dankbaar dat ik weer kan 
werken! “

Noot van de redactie: Wim is niet uit de 
kapsalon weg te slaan...

Positief in het leven

“Ik realiseer me meer dan ooit, dat ge-
zondheid het allerbelangrijkst is. Al het 
andere valt weg als je gezondheid op 
het spel staat. Volgens de dokter ben ik 
door het oog van de naald gekropen.
Zo voelt het ook, maar ik ben helemaal 
terug en sta weer positief in het leven.

Een speciaal woord van dank ook voor 
mijn medewerkers, die de hele tijd voor 
me klaarstonden en de mensen van dit 
magazine. “

O ja, een nieuw magazine en dan was 
er ook nog de uitwerking van het am-
bassadeurschap voor...

niveau, wat in het buitenland eerder 
werd er kend dan in eigen land.

Wat is er zoal op het scherm in de kap-
salon te zien?

“Shows van Keune, productinformatie, 
de nieuwste trends op het gebied van 
knippen, kleuren, maar ook mode. In de 
toekomst zullen er ook beelden van Les 
Artistes op te zien zijn.”

Productacties
“Over producten gesproken. Er zijn al-
lerlei leuke acties om producten met 
een flinke korting te kunnen kopen. 
Zodra je een product wil aanschaffen, 

kun je via een tablet je eigen korting 
‘loten’ en je hebt altijd prijs!” 

Les Artistes online
“Er zijn steeds meer online activitei-
ten, mede ook door Keune, maar ook 
door de tijd waarin we leven. We heb-
ben gratis Wifi, zijn actief op Facebook 
en Instagram én we zijn bezig met het 
ontwikkelen van een website. Doordat 
we ons nu meer richten op online-ac-
tiviteiten zullen we de frequentie van 
de uitgave van dit magazine wat terug-
brengen.”

Wim drukt me op het hart, dat ik het 
volgende echt niet mag vergeten te 
vermelden, dus nogmaals van ganser 
harte:

   “Ik kan iedereen niet genoeg bedanken 
voor alle belang stelling en medeleven het 
afgelopen jaar. Als Kerst- en Eindejaars-

bood schap wens ik iedereen een 
goede gezondheid en veel begrip 

voor elkaar. Daar kom 
je verder mee!”

BE d kna T!
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Als je geschoren wordt, 
moet je stilzitten...
Een oud spreekwoord. Wie weet nog wat het betekent? Maar ook de letter
lijke betekenis klopt, want het is wel verstandig om stil te zitten als je met het 
mes geschoren wordt!

DAMESKAPPERS EN BARBIERS

Speciaal voor mannen: 
de barbiershoek

Het zal niemand zijn ontgaan dat kapsalon Les Artistes nu 
ook een speciaal hoekje voor mannen heeft ingericht: de 
barbiers hoek.

Het beroep van barbier kent een lange geschiedenis. De 
benaming gaat terug tot de veertiende eeuw. Het woord bar-
bier komt uit het Latijn en is afgeleid van het woord ‘barba’, 
wat baard betekent. In vroeger dagen was een barbier dus 
geen (heren)kapper, maar een specialist in het knippen, 
scheren en verzorgen van baarden en snorren. 

Knippen, wassen, föhnen en scheren

De barbier zoals wij die hier vandaag de dag kennen com-
bineert zijn diensten met die van herenkapper. Mannen 
kunnen bij ons dan ook niet alleen terecht voor knippen, 
wassen, en föhnen, maar ook voor een ouderwetse scheer-
beurt.  Dat laatste gebeurt op de traditionele manier: warme 
handdoeken, ouderwets inzepen en scheren met een open 
scheermes, ook wel ‘straight razor’ genoemd.

Beter voor de huid

Tot in de jaren ‘50 was het voor mannen heel gebruikelijk om 
zich door een kapper te laten scheren. Door het gebruik van 
moderne scheerapparaten en -mesjes is de oude scheerkennis 
verloren gegaan en weten hele generaties mannen niet meer 
hoe ze zich met een open mes moeten scheren. Daarbij nemen 
mannen er nauwelijks nog de tijd voor en zien ze scheren 
als een noodzakelijk kwaad. Tegenwoordig bestaan er weer 
enkele ambachtelijke barbierszaken waar klanten zichzelf 
kunnen laten verzorgen. Dat geeft niet alleen een nostalgisch 

gevoel, maar is ook ontspannend. Daarbij is klassiek scheren 
ook beter voor de huid. Door te scheren met een open mes 
en het gebruik van de juiste scheerartikelen, -crèmes en -zeep 
krijgen mannen een gladdere en schonere huid en dus ook 
minder irritaties. Huidverzorging is tegenwoordig niet alleen 
voor vrouwen belangrijk. Ook de moderne man wil zijn huid 

goed verzorgen, want door het dagelijks scheren heeft die 
heel wat te verduren.

Vakmanschap
 
Kapsalon les Artistes is al 45 jaar een begrip. Of het nu gaat om 
knippen, stylen of kleuren: ons vak is onze passie. Van uit deze 
passie voor het vak houden we nieuwe trends en ontwikke-
lingen nauwlettend in de gaten. Traditioneel scheren is echt 
een ambachtelijk vak apart en wij gaan mee in de trend om 
dat vak in ere te herstellen. Vroeger leerden vaders hun zoons 
hoe ze zich met het mes moesten scheren, maar dat gebeurt 
nauwelijks meer.  
Het vakmanschap van de echte barbier aan onze specialitei-
ten toe voegen, leek ons dan ook een logische stap en daar 
hoorde ook een speciale hoek bij, waar mannen zich helemaal 
thuis zouden kunnen voelen.

Voor mannen van alle leeftijden

Alle mannen van jong tot oud zijn van harte welkom in onze 
barbiershoek, waarin we een informele en gezellige ‘urban’ 
sfeer neerzetten.  Nog geen idee wat je wilt? Geen enkel pro-
bleem. 

Samen op zoek naar de perfecte look

Je kunt terecht voor alle mogelijke haar stijlen, ook voor trendy  
‘old school haircuts’ en daarnaast kun je je laten verwennen 
met een vakkundige, verzorgende scheerbeurt. 

Alles is mogelijk en we gaan samen op zoek naar de perfecte 
look.

Tuo Testo? Het zit wel snor!
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Fotoshoots zijn ondertussen vast onderdeel van onze magazines. Er komt heel wat bij 
kijken, voor je mooie plaatjes kunt maken!

Allereerst is er een brainstormsessie. Wat is actueel, wat willen we laten zien? Welke modellen passen daarbij? De ideeën worden uitgewerkt, 
daar worden weer geschikte modellen bij gezocht, er worden afspraken gemaakt voor het knippen en kleuren.

Als de kapsalon gesloten is, gaat het team aan de slag

De voorbereidingen, knippen en kleuren, worden gepland in de dagen voor de fotoshoot, want op die dag is de planning heel strak. Het is de 
bedoeling dat de fotografe – voor deze editie Monique Bijvelds – steeds door kan werken, terwijl de stylisten ondertussen kapsels omtoveren 
om te kunnen laten zien wat er allemaal mogelijk is met één coupe.

De modellen: de gezichten bij de kapsels

Om onze creaties te kunnen laten zien, hebben we natuurlijk gezichten nodig. We werken altijd met mensen uit de streek, die het leuk vinden 
om model te zijn voor oefenavonden en voor dit magazine. Poseren is een vak apart, maar door de ongedwongen, gemoedelijke sfeer krijgt 
iedereen het voor elkaar en we zijn altijd weer opgewonden als we de resultaten bekijken!

Margaret is nog wel even bezig met dit 
kunstig gevlochten kapsel... wel trendy dit 
seizoen en dat willen we graag laten zien. 
Mogelijkheden genoeg!

Tja, als je kapsel klaar is, moet je soms nog 
even wachten, maar dan is er altijd wel er-
gens een telefoon of een iPad om de tijd 
door te komen...

Na het trimmen en verzorgen van de baard 
zorgt barbier Natascha voor de finishing 
touch. Al gezien wat er allemaal mogelijk is 
voor mannen in onze barbershoek?

Lijkt het jou ook  leuk om als model aan een van onze oefenavonden of foto

shoots mee te werken? Ben je tussen de 16 en 25 jaar jong en heb je niet teveel 

last van acné? Loop dan gerust even bij ons binnen, zodat we kunnen kijken 

voor welke stijl je haar en type geschikt zijn. Neem alvast een foto van jezelf mee.  

Je mag ook je gegevens en je foto mailen naar lesartistes@zeelandnet.nl.  

Wie weet sta jij in een van onze volgende edities!

BEN JIJ EEN VAN ONZE 
NIEUWE MODELLEN M/V?

Op de dag van de fotoshoot is het een drukte van jewelste in de kapsalon. De styling 
gebeurt op het laatste moment. 

De fotografe schiet honderden plaatjes, waaruit dan later een keuze kan worden voor de affiches en het magazine. Alle foto’s worden be-
waard, dus ondertussen is er al een behoorlijk foto-archief van het werk van Les Artistes!

BIJ EEN FOTOSHOOTACHTER DE SCHERMEN
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...zoveel variatie
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Eén goede coupe...

VOOR HEM

Fotografie: 
Monique 
Bijvelds

EN HAAR
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Denny Kelsey
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Elke coupe is aan te passen aan jouw specifieke wensen. Zo 
krijg je altijd een kapsel dat bij je past, want de belangrijkste 
trend is nu juist, dat we er niet allemaal hetzelfde uit hoe ven 
te zien, een trend waar we allemaal blij van worden.

Naast de strakke kapsels, zijn ook de lossere, natuurlijke kap-
sels helemaal in. Maar, wat wordt er eigenlijk bedoeld met 
‘niet strak en natuurlijk haar’?  Check it out!

Klassiek met een nonchalante touch

Een klassieke coupe met lange lengtes, maar met een non-
chalante, speelse  ‘touch’.  Hoe  je dit voor elkaar krijgt?

Spray Salt spray op handdoekdroog haar. Laat het natuur lijk 
opdrogen of droog het haar met een föhn. Nog even met je 
handen door het haar en je bent klaar om te gaan. Voor spe-
ciale gelegenheden kun je deze coupe wat netter stylen.

Stoer en mannelijk

Voor deze haarstijl knipt je stylist de zijkanten en achterkant 
van het haar ‘gedekt’. Dat wil zeggen dat de bovenkant wat 
langer wordt gelaten. 

Deze look oogt natuurlijk en geeft je een modieuze uitstra-
ling. Style je coupe met Pommade en gel van Keune voor een 
natuurlijke ‘finish’.

Trends voor hem
De kapsels voor mannen herfst en winter 16|17 kennen veel leuke trends. Van klassiek en 
strak tot nonchalante kapsels met veel beweging en volume. Eigenlijk is het belangrijkste dat 
jij je comfortabel kunt voelen; dat je kapsel bij je past.  Wil je de zij kanten graag iets meer 
‘gedekt’ houden? Geen probleem. Heb je last van ontembare krullen? Perfect. Deze winter 
gaat het om relaxed zijn, om comfort en dat is ook terug te zien in de kleding. We zetten alle 
‘trends’ voor je op een rij. Alle kapsels zijn snel en gemakkelijk te stylen. Handig hè?
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Samir
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Opgeschoren en strak

Het opgeschoren kapsel is al lange tijd populair. De komende tijd gaan we de zogenaamde ‘razor fade’ nog veel zien, alleen is 
deze stijl in een modern jasje gestoken. Laat de zijkanten en achterkant opscheren (of zelfs kaalscheren) en laat de bovenkant 
lang. Style deze coupe met Reuzel, het product bij uitstek om strak ogende kapsels mee te maken.

Mannen en krullen

Mannen met krullen, opgelet! Laat je haar maar groeien, want een volle bos krullen is helemaal hip deze winter. Het haar wordt 
geknipt in verschillende lengtes, waardoor er lekker veel volume in zit. Kneed na het douchen Curl Enhancer in handdoekdroog 
haar en laat het opdrogen. Pluist het nog een beetje? Style je coupe dan met een klein beetje gel.

© RUF

Arthur

Amin Michael
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Glenn Thymo
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Joost

Gabriel

Stefan



LES ARTISTES  20 LES ARTISTES  21

Met het hele gezin 
naar de kapper
Maarten Overmeer, Karin Geus en de kinderen Lykke (6 jaar) , Sofie (10 jaar), 
Eva (12 jaar) en Robin (14 jaar) lieten zich onder handen nemen door Team 
Les Artistes.

Maarten en Robin stoer en mannelijk 

Of je nu 14 bent of boven de 30, strakke kapsels voor jong en oud zijn helemaal in als het over mannen gaat. Maarten is glad-
geschoren, maar dit ‘old school’ kapsel kan ook prima met baard en/of snor.  Robin’s volle haar is strak gestyled.

Voor moeder Karin een vrouwelijke stijl en voor de meisjes allerlei vlechtvariaties

De vriendelijke, zachte uitstraling van Karin wordt versterkt door dit kapsel met losvallende lokken. Er is voor natuurlijke kleuren 
gekozen en het haar heeft een gezonde glans. Het lange haar van de meisjes werd op verschillende manieren gevlochten. En 
laat dat nu helemaal hot zijn dit seizoen. Misschien een idee voor de feestdagen?

De hele familie zag er tiptop uit. Als je haar goed zit, tja... dat is iets om blij van te worden. Af en toe moet je jezelf een beetje 
verwennen en een bezoekje aan de kapsalon doet wonderen! KARINMAARTEN
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LYKKE EVA

SOFIE ROBIN
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Opgestoken haar voor     een luxe uitstraling
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Agnieszka
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strak en bijzonder
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speels, stoer of vintage

Kelsey
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steil met stijl          gekruld
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klassiek of wild, your choice!

Jeanny
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steil met stijl          gekruld

met gedurfde kleurenPimp je look

kort en pittigVan lang naar 
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Mely

Jesmee
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LES ARTISTES ONLINEOveral zijn mensen zijn druk bezig met 
hun smartphone, waar ze ook zijn. Waar 
zijn ze mee bezig, behalve met bellen, 
spelletjes en muziek? 

We communiceren via 
social media

Social media is een verzamelnaam voor 
alle internet-toepassingen waarmee het 
mogelijk is om informatie met elkaar te 
delen op een gebruiksvriendelijke en 
vaak leuke manier. Het gaat dan niet al-
leen om informatie in de vorm van tekst, 
zoals nieuws en artikelen, maar ook om 
muziek, fotografie en video. Op social 
media deel je informatie met elkaar, bij-
voorbeeld een foto, nieuwtje of filmpje. 
Anderen kunnen daar weer op reageren 
en de informatie ook delen.
Bekende voorbeelden van internatio-
nale social media websites zijn Face-

book, YouTube, Instagram, Linkedin en 
Twitter, maar ook bijvoorbeeld Google+ 
en WikiPedia.

Waarom social media?

Bij social media draait het vooral om de 
rol van de bezoeker. Het woord ‘social’ 
zegt het eigenlijk al: het gaat om inter-
actie. Groepen mensen communiceren 
op die manier over onderwerpen die 
ze belangrijk vinden en delen gemeen-
schappelijke interesses.

De meeste bedrijven hebben een eigen 
website, waar je alle informatie over het 
betreffende bedrijf kunt vinden, maar 
tegenwoordig willen we meer. We wil-
len interactie. Daarom zijn de social 
media ook een belangrijk marketingin-
strument geworden.

Les Artistes online

Naast het ontwikkelen van een website 
voor Les Artistes – maar daarover later 
meer – zijn we actief op Facebook en 
Instagram als platform voor het directe 
contact met de klanten. We plaatsen er 
allerlei actuele nieuwtjes, delen foto’s 
en reageren altijd op berichten van 
onze ‘vol gers’.

Terneuzen, water en feesten, een geslaagde combinatie

Viér jaar geleden was het alweer; mijn eerste interview met Maikel Harte.  En ook ditmaal verliep het nagenoeg even 
‘chaotisch’ als de vorige keer. Van ‘water in de binnenstad’, via ‘Kaatje van der Decken’  en Napoleon , tot ‘Aontjesfeesten’  
en de nieuwe show. Zijn tiende afweer, een jubileum dus. 

In een van de betere programma’s op de Nederlandse t.v. blikt Jeroen Pauw met gasten terug op wat ze vijf jaar ee-
rder van plan waren. Vaak blijkt dan, dat de toekomst zich maar moei lijk laat voorspellen en dat onderwerpen uit het 
verleden in een of andere vorm voortdurend terugkeren. l ‘Histoire se répète, zullen we maar zeggen. 

Maikel Harte
De feestdagen komen eraan! En dan komen we automatisch toch weer even bij 
Maikel  Harte terecht. Rond deze tijd is hij vast en zeker druk bezig met de voorberei
dingen voor zijn nieuwe Oudejaarsshow, de tiende! Verder over de ‘Aontjesfeesten’ 
en meer...

Interview door Carlos Hoogwijk
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Water en feesten...

‘Water in de binnenstad’:  Met het Zoute 
Neuzen festival nog vers in het geheu-
gen ligt dit gespreksonderwerp voor 
de hand. Menig festivalganger liet zich 
ontvallen, dat Terneuzen, water en 
feesten wel een erg geslaagde combi-
natie is. 

“Voor wat betreft het water in de bin-
nenstad houden we hoop. Wij zijn ons 
hier vooral gaan richten op het nog 
gezelliger ma ken van het stukje ‘Oud 
Terneuzen’.  Een van de meest recente 
acti viteiten in dit kader, uniek in de re-
gio en waar schijnlijk in het hele land: De 
‘Aontjesfeesten’.”

De ‘Aontjesfeesten’

Philippine en Yerseke hebben hun 
mosselfeesten, Boekhoute en Zout-

kamp hun Gîrnaert- / Garnalen-
feesten, Sche veningen heeft zijn 

haringdagen en sinds dit jaar viert 
Terneuzen zijn ‘Aontjesfeesten’. 

Social media
Facebook, Instagram, Twitter, social media, we kunnen er niet meer omheen, 
maar kunnen we het allemaal nog wel ‘volgen’?

Dus wie op de hoogte wil blijven van 
het reilen en zeilen in de kapsalon en 
het leuk vindt om rechtstreeks contact 
met ons te hebben, volg ons, deel be-
richten, stuur foto’s en reacties.  Maak 
vooral gebruik van onze gratis WiFi.

We houden contact!
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De Aontjesfeesten

Driehonderd kilo aontjes gingen in 
no time over de toonbank...

“Aan de bar van ‘de Paerdestal’ ontstond spontaan het idee 
om met een aantal vaste gasten aontjes (ook wel kokkels of 
kokhaantjes genoemd) te gaan ‘rapen’, en door een aantal 
try-outs van mijn show in Bruinisse kreeg ik contact met 
een kokkelvisser. Die vond het meteen prima. Hij zou de 
kokkels le veren. En zo stonden we plotseling met een aan-
tal vrij willigers kokkels te koken, zeven, schudden, afbakken 
en serveren. In no time gingen er driehonderd kilo aontjes 
‘over de toonbank’. Het zou toch eeuwig zonde zijn om die 
Zeeuwse lekkernij alleen maar naar Spanje of Portugal te ver-
schepen. Op naar de volgende editie dus. “

Een standbeeld voor Catherina ofwel
Kaatje van der Decken

“Iedereen kent natuurlijk het verhaal van de Vliegende Hol-
lander, maar lang niet iedereen realiseert zich dat er ook 
achter die man een sterke vrouw moet hebben gestaan. 
Wij vinden het niet meer dan normaal, dat die vrouw, 
Catherina ofwel Kaatje van der Decken, de eer krijgt 
die ze toekomt. We hebben dan ook besloten dat er een 
standbeeld moet komen voor Kaatje. Er is daarvoor een fonds 
opgericht, in de vorm van een ‘pot in de Paerdestal’, die door 
sympathisanten / sponsoren wordt gevuld. We zijn er bijna, 
maar iedere bijdrage is natuurlijk meer dan welkom. Kom 
naar de Paerdestal en doe een duit in het potje, zou ik zeggen. 

De voorbereidingen voor de plaatsing van het bronzen beeld 
zijn bijna afgerond. De muur is al witgeschilderd als onder- 
en achtergrond voor de muurschildering, de grond is al in 
ge reedheid gebracht om Kaatje te ontvangen en een kun-
stenaar is op dit moment bezig met het beeld zelf. 

De onthul ling zal bepaald niet ongemerkt passeren. 

Interview door Carlos Hoogwijk

Aontjes bakk’n

De toekomstige plaats 
voor het beeld en 

de muurschildering ter ere 
van Kaatje van der Decken

De Aontjesfeesten

Roerige tijden, de tiende theatershow
Nu we hier tóch zijn, gelijk maar even vragen naar de stand van zaken.

“Is het echt al de tiende? Daar heb ik nog geen ogenblik bij stilgestaan. Eerlijk 
gezegd moet er nog wel wat geschreven worden. Dus kan ik er ook nog niet 
teveel over vertellen.” 

Ik had zo’n soort antwoord verwacht, en tóch – tegen beter weten in – vraag  
je ernaar. De titel ‘ Roerige tijden’ is multi- interpretabel.  

“Op de affiche sta ik afgebeeld achter een 
mooi oud stuurwiel; dat komt na de voor-
stellingen hier in of bij de zaak te staan. Het 
schijnt nog dienst gedaan te hebben op 
het schip van Willem van der Decken...”

Ja hoor, natuurlijk. Advocaten en een 
beetje liegen ofwel het gekleurd weer-
geven van de ‘waarheid’; boeken zijn er al 
over volgeschreven. 
En zo gaat het dan tóch weer over die 
Vlie gende Hollander. Als Harte daarover 
vertelt worden feiten en fictie naadloos 
met elkaar verweven, worden hiaten in de 
historie opgevuld en verrijkt met hersen-
spinsels van schrijvers en andere kun-
stenaars, worden personages uit verhalen, 
sagen en le genden gevoelsmatig tot leven 
gewekt en ga je op het laatst nog bijna 
twijfelen of Napoleon Bonaparte, wiens 
beeltenis toch levensgroot in de ‘Vliegende 
Hollander’ hangt, wel echt bestaan heeft. 

Rechtszittingen in dialect

Vier jaar terug hadden wij het over een 
rech ter die in de zitting de ‘verdachte’ in 
zijn ‘moerstaal’ toesprak en daardoor 
aanzienlijk beter tot hem bleek door te 
dringen. Deze zomer verscheen het boekje 
‘Mens in toga’ van die rechter, Jan Hop-
mans, en dat verhaal was er een van topics. 

“Ja, ik heb het gelezen; ik heb zelfs het eer-
ste exemplaar feestelijk in ontvangst mo-
gen nemen. Er stonden twee verhalen in 
van cliënten van mij. Overigens is er net 
een onderzoek afgerond waaruit zou blij-
ken dat je, wanneer je dialect spreekt, het 
gemiddeld met 5% minder salaris zou moe-
ten doen. Wat een onzin.“ 

De Lamaketta’s

Nou vooruit, nog een laatste dan: De La-
maketta’s. Vier jaar geleden was je stellig. 
Het einde was definitief. En wat lezen we 
nu: ‘Volgend jaar zomer, om precies te zijn 
op 8 juli, eenmalig reünie-concert’.  Echt 
eenmalig? 

“Voorlopig wél. We willen nog een keer echt  
‘buzze geven’;  het is niet de bedoeling om 
oude tijden volledig te laten herleven.”  
We zullen zien...

Kaarten voor het optreden van de Lama-
ketta’s zijn er nog niet en komen er ook 
niet. Daarnaast zijn ook alle eindejaars-
theatershows in december uitverkocht, 
behalve de pas bijgeboekte voorstelling 
op donderdag 15 december in Theater de 
Mythe Goes.

2007 Champagne met een babbelaar

2010 En zo is ‘t weer Kerstmis

2013 Het zijn de lichte dagen voor Kerst

2016 Roerige tijden

2008 Stamhasten

2011 Van Harte

2014 Hartekreten

2009 Stoverij de musical

2012 Als het aan de Maya’s ligt

2015 Na de regen
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Hoe goed kennen we onze spreekwoorden en gezegden eigenlijk?

Vul de ontbrekende woorden in en lees de oplossing in de verticale balk. Lever de oplossing in bij de Kapsalon vóór 31 december 2016  en maak 
kans op een van de mooie prijzen, die verloot worden onder de deelnemers met het juiste antwoord.

PUZZEL WEER MEE!

Een scheve  ...  rijden

Tranen met  ...

De beste  ...  staan aan wal

Een  ...  gelag

Ledigheid is des  ...  oorkussen

Met de  ...  in het haar zitten

Een gat in de  ...  springen

Verdwijnen als  ...  voor de zon

Het  ...  kiezen

Er gaat een belletje  ...  
Zijn eigen  ...  doppen

Gelijke  ...  met elkaar houden

Vele handen maken  ...  werk

Hij doet geen  ...  kwaad

Iemand met de nek  ...  
Iemand het  ...  opleggen
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Noëlla: 

“Goof, wil jie noe oek zo graag dat ut 
wintur oor?”

Goofy:  

“Nou, meisjie, ik zie toch oek eel graag 
ut zonnutje... 
Lekker lui lihhen wacht’n tot onze Wim 
klaar is mee werrek’n, wee thuuskom 
en dan heerluk gaan loop’n op den 
diek, un drankje bie’t clubuus en dan 
wee lek kur mee zun driej’n naar uus 
toe. Soms oek nog mee Cootje durbie, 
da vin ik zekur weet’n oek altied stik 
leutug.”

Noëlla:  

“Doe jie noe ‘s nieso truttug, ut zon
netje vin ik oek eel lekkur, echt waa 
maar ut oor tied voo actie, da’s oek eel 
goed voo onze Wim.  
 

Goofy: 

“Oezo actie, wa ben jie van plan, wad
dèjie allumaa in junnoofd?”

Noella: 

“Nou, eel gewoon oor... We trekk’n 
onze winterjekkurs an – wè dieje 
mee un capesjon, anders oor ons aar 
nat – en dan gaan we lekkur sleeën, 
sneeuw popp’n maak’n en onze Wim 
(en maybie Cootje oek) bukkóogel’n 
mee sneeuwball’n. 
Da’s toch stik leutug man! Ajje onze 
Wim daarovur oor vurtel’n van vroe
hur, dan moe ta toch huwweldig zien. 

Musschien daarna nog un kerst
boomvurbrandinkje dur teehunnan, 
yes man. En amme daamee klaa zien, 
lekkur werme chocoladummelluk 
mee un spekpannukoeke mun liefje, 
mun liefje, wa wil je nog meer?

Ut oor wee tied voo wintursport!
En daa haame noe is lekkur teehunnan

Goofy: 

“Ja, da klienk goed in mun oortjes, 
vooral da van da vurbrandinkje, span
nund oor!” 

Noella: 

“Nou klein pyromaantjie vammu, laat 
ons dur dan un huzzellug en positief 
seizoen van makun, zoda we mee zun 
allun dur wee fris teehunnan kunnun 
in 2017.”

Voor iedereen un 
huzzond nieuwjoar!

Ingrid van den Berge

OPLOSSING
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Raakvlakken met het kappersvak

Laatst heb ik een gesprek gehad met Wim over het feit of hij 
nog steeds elke dag leert of vasthoudt aan zijn opleiding en 
ervaring van de afgelopen jaren. Wim zei – heel cliché – dat hij 
nog elke dag bijleert. 
Natuurlijk is de stijltang van 20 jaar geleden totaal anders dan 
de stijltang die nu gebruikt wordt bij Les Artistes, maar het 

principe blijft hetzelfde: je kunt het haar ermee krullen of steil 
maken.

Het is soms grappig om te zien hoeveel raakvlakken er zijn 
tussen het kappersvak en de horeca. Ook wij zijn een nieuwe 
weg ingeslagen, nieuwe ideeën, nieuwe uitvoering, vernieuw-
de aanpak. Maar toch blijft bij ons – net zoals bij de stijl tang 
– een pilsje nog steeds een pilsje. Ik tap hem mis schien anders 
dan 30 jaar geleden, het principe blijft hetzelfde. 

Du Commerce ‘anno 2016’
Waarom veranderen wat goed is?

Een zaak van en voor iedereen

Elk jaar heb ik wel iets te melden over de vooruitgang van Du 
Commerce, dit jaar is dat niet anders.

Stap voor stap zijn we aan het transformeren tot een zaak die 
‘van en voor iedereen’ is.

Natuurlijk hebben we een volledig nieuwe inrichting en is dit 
voor ons, net zo goed als voor de gast, even wennen.  Er zijn 
nog veel puntjes op heel wat i’en te zetten, maar wij geloven 
in het concept wat al 40 jaar werkt: het thuisgevoel, samen 
zijn, kwaliteit, diversiteit, maar bovenal gezelligheid. 

De ware identiteit van Du Commerce ligt hem misschien wel 
in z’n eenvoud: bakje koffie, maar dan wel een goeie bak! Slap 
ouwehoeren, maar dan wel met een lekker speciaal bier van 
de tap, en vooral: elkaar ontmoeten en herinneringen delen.

Zoals  het vroeger was zal het nooit meer zijn, maar we kun-
nen het wel blijven waarborgen en koesteren en ervoor zor-
gen dat er toch een plek blijft bestaan, net zoals Les Artistes, 
waar ‘vroeger’ ook  ‘nu’  wordt.

(ADVERTORIAL)

Nieuwe uitdagingen

Natuurlijk willen wij ook meegaan met de hui-
dige trends, een stijltang van 20 jaar geleden 
werkt een stuk minder efficiënt dan het huidige 
model. Zo geldt dit ook voor ons.
Daarom gaan wij aan de slag met een seizoensge-
bonden kaart met verschillende dranken; ook de 
lunch/diner-kaart zal zo nu en dan veranderen 
om mee te gaan in de wensen en verwachtin-
gen van onze gasten. We blijven dus bezig om te 
vernieuwen en dingen die goed zijn nog beter te 
maken.

Het Team van Du Commerce staat klaar om uitleg 
te geven over de veranderingen en kan u vertel-
len wat er buiten de kaart om mogelijk is. Uiter-
aard blijft dat voor ons het belang rijkst: als team 
gewoon klaar staan voor u, met een babbel en 
misschien wel onze grootste kracht: een spon-
tane en vriendelij ke benadering. 

Een nieuwe look, de gezellig-
heid blijft!

We beginnen ook snel met een wat uitgebrei-
der wijnassortiment, waaronder een proeverij 
van drie verschillende wijnen. Voor ons allemaal 
nieuwe uitdagingen die niet alleen spannend 
zijn, maar ook erg leuk om aan u te kunnen pre-
senteren!

Uiteraard zijn we zelf enorm trots op de ‘nieuwe 
look’ en blij ven we bezig om deze te verbeteren.

Ik zou niet willen zeggen: ‘Du Commerce anno 
2016’, maar toch zijn we een nieuwe weg inge-
slagen en met een volledig nieuwe look hopen 
we voor jong en oud – en alles wat daar tussen 
zit – iets moois te kunnen bieden.

De tijd verandert en we zullen er in mee moeten 
gaan. Dat geeft ook meteen een leuke, span-
nende uitdaging. Zoals Wim dus zelf zei: Een stijl-
tang blijft bovenal een stijltang, maar de nieuwe 
foefjes en extra’s die erop zitten, zijn verdomd  
handig.  

Graag nodig ik u langs deze weg dan ook uit om 
onze vernieuw de zaak te komen bekijken en 
u door ons perso neel te laten informeren over 
de nieuwe mogelijkheden die Du Commerce te 
bieden heeft! En laat voorop staan dat wat goed 
is niet per se veranderd moet worden; gastvrij-
heid en gezelligheid zijn een groot goed en dat 
willen we altijd blijven koesteren dus zullen we 
daar nooit aan tornen en dat altijd blij ven waar-
borgen.

Toon Ververs, Team Du Commerce

www.cafe-ducommerce.nl 

CURSUS KEUNE
Op 11 oktober volgde het hele team een 
cursus van Irene Bekman van Keune.
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Foto’s: Marlies Wolfert

Onderwerpen: de nieuwe Care-producten van Keune en het gebruik van 
Bond Fusion voor de verzorging bij het kleuren.
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Als het Zoute Neuzen feest iets heeft 
aangetoond dan is het wel, dat (1*) het 

water in de stad een formidabele en-
tourage is voor allerlei evenementen, 
en dat (2*) Terneuzenaren maar al te 

graag massaal op die evenementen 
afkomen. Hoe er dan toch ooit een 

andersluidende opvatting is kunnen 
ontstaan, blijft een raadsel. Bijna let-

terlijk sinds mensenheugenis wordt 
er in allerlei (historische) verslagen 

melding gemaakt van grootse festi-
viteiten voor en door de bevolking van 

Terneuzen. 

Allerlei festiviteiten

Natuurlijk kent iedereen de ‘havenfeesten’ en de ‘Koninginne- en Konings-
feesten’; de wat oudere Terneuzenaren zullen zich vooral de festiviteiten rondom 
‘Terneuzen, 400 jaar stad ’herinneren. Deze feestelijkheden strekten zich maar 
liefst uit over een periode van april tot september 1984. 

Stadsrechten

Op 23 april 1584 verleende Prins Willem, kort voor zijn dood, stadsrechten aan het 
tot op dat moment onbeduidende vissersdorpje aan de monding van de Honte, 
Ter Neusen. De aan die stadsrechten verbonden privileges, waaronder het houden 
van een eigen weekmarkt en het mogen aanleggen van wallen rondom de stad, 
zorgden voor wat we tegenwoordig een economische giga-boost zouden noe-
men. In 1984 reden genoeg voor een feestje dus. Overigens moes ten de redenen 
voor een feestje niet altijd gewichtig of anderszins belangrijk zijn. Ook bij een reis-
je van de plaatselijke bejaardenvereniging rukte de fanfare uit, was er met enige 
regelmaat een heuse taptoe te bewonderen en vonden er op de markt de be-
faamde zeskampen tussen steden plaats. 

Bij het interview van Maikel Harte kwam het, naar aanleiding van het Zoute 
Neuzen festival, al ter sprake. Terneuzen, water en feesten: een geslaagde 
combinatie. 

Carlos Hoogwijk in gesprek met Louis van der Hooft

Terneuzen en feesten

Begaals vuurwerk

Weinig andere steden mogen zich bovendien verheugen in 
een horeca-dichtheid als die van Terneuzen. In 1984 heeft 
zelfs een ‘groot Terneuzens Kroegenboek’ het levenslicht mo-
gen aanschouwen. 

Terneuzen kan het!

Kortom hoog tijd om af te rekenen met die onzin. Vanaf nu 
geldt het credo: Terneuzen kan het (wél)! 
Wie de ontwikkelingen van de laatste maanden een beetje 
heeft gemist, moet beslist weer eens het centrum en het oude 
historische hart van de stad opzoeken. ‘Nieuwe’ horecabedrij-
ven aan de markt, met grotere terrassen. De markt krijgt weer 
een gezicht. 

Toch nog iets te zeuren...

Nu nog – we moeten toch iets te ‘zeuren’ hebben – de kiosk 
terug en het plaatje is compleet.
Nou ja, een beetje ‘levend’, bevaarbaar water in de stad zou 
natuurlijk geweldig zijn, maar dat moet kennelijk zijn tijd heb-
ben. Wie weet. 

Gelukkig hebben we – met dank aan Louis van der Hooft – de 
foto’s nog. Laten we het daarmee voorlopig doen. 
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Door Carlos Hoogwijk

Zo’n doorzettingsvermogen verdient nadere uitleg. Aan 
het woord zijn Joeri van den Bergen en Dimitri Geers, twee 
leden van de tienkoppige club van Events4U.

“We zijn begonnen in 2013, met een ‘maatschappelijk oog-
merk’. We vonden – en wij niet alleen – dat er voor de jeugd 
van Terneuzen ‘te weinig te doen was’. En de beste manier om 
dat te veranderen is dan zelf iets op touw te zetten. Zo werd 
de eerste New Years Xperience geboren. We hadden om uit 
de kosten te komen een bezoekersaantal van pakweg 1000 
man nodig.  Het werden er uiteindelijk zo’n 850. Geen reden 
om een gat in de lucht te springen maar ook geen reden om 
– zoals wel vaak voorkomt bij ‘tegenvallende resultaten’ – ‘de 
stekker eruit te trekken’. We hebben veel contacten in het 
arties ten- en evenementenwereldje en kregen van zowat 
iedereen te horen dat we ‘goed bezig waren’. 

Structure festival

We zijn dus ook doorgegaan. Ons volgende evenement was 
het Structure festival, een naar Zeeuwse maatstaven groots 
dancefestival op 31 mei 2014 op het terrein tegenover de ski-

hal. Dat werd financieel – ondanks de 1800 bezoekers, een uit-
stekende line-up en lovende kritieken – geen klinkend succes. 

Bij het evenement daarna, de New Years Xperience 2014/15, 
begonnen we eindelijk ‘quitte te draaien’. We hielden er zelfs 
een beetje aan over. Sindsdien is het eigenlijk alleen maar 
beter gegaan en zijn we blij dat we hebben doorgezet. 

Het grootste Oud-op-Nieuw jaars  -
eve nement van Zeeland 

Inmiddels zijn we uitgegroeid tot het grootste Oud–op–
Nieuw jaarsevenement van Zeeland en we willen nog meer. 
Meer ‘attracties’, nog mooiere entourage, een nóg grotere tent 
voor nóg meer bezoekers. We willen blijven perfectioneren.” 

Dat het organiseren van evenementen geen sinecure is, valt 
onder andere af te leiden uit de veiligheidseisen. 

“De uitgaven die we moeten doen voor beveiliging en 
hulpverlening vormen verreweg onze grootste kostenpost. 
Voor evenementen met een ‘risicoprofiel’ als het onze heb je 

Hét nieuwjaarsfeest van 
Zeeuws-Vlaanderen
De dagen beginnen gevoelig te kor ten; de nachten worden langer en kou
der. Tijd om lekker binnen te zitten, zou je denken. Niet als het aan Events4U, 
de lokaal gevestigde organisator van de ‘New Years Xperience’, ligt. Men 
roept met name de ‘jeugd’, van pakweg 16 tot 27 jaar (“maar we hebben 
ook bezoekers van 40 en zelfs van 50+ binnen gehad”) op, om de nacht van 
Oud op Nieuw in gezamenlijkheid door te brengen, dansend en feestend in 
een tent aan de oude veerha ven van Terneuzen. En dat al voor de vierde 
keer in successie. 

grofweg één beveiliger en één EHBO’er 
per honderd bezoe kers nodig, met een 
kostenplaatje van tussen de € 100,00 en 
€ 250,00 per uur. Daar heb je dan wel 
een volledig geëquipeerde EHBO ploeg 
voor. Je hoopt als organisatie natuurlijk 
dat er zich geen ongelukken of andere 
medische incidenten voordoen, maar 
áls het gebeurt, zijn we erop voorbe-
reid. Verder geldt er een ‘zero tolerance’ 
beleid; alle bezoekers worden bijvoor-
beeld bij binnenkomst gefouilleerd, 
zodat we in de tent een nagenoeg opti-
male veiligheid kunnen garanderen.” 

Kortom: De club is er helemaal klaar 
voor. De verkoop van de tickets komt 
goed op gang. De Regular Wave One 
tickets – met fikse korting – zijn al gro-
tendeels uitverkocht en de verkoop van 
VIP – tickets is ‘booming’. Ook de be-
langstelling uit het buitenland neemt 
nog steeds toe. 

Wie nog zin heeft om 
‘aan te schui ven’ en los 
te gaan op de beste 
muziek van nu...

Kijk even op de facebook
pagina van New Years 
Xperience of ga naar 
www.newyearsxperience.nl 
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Let’s
party!

Uitgaan                  is... 
zien en gezien worden

Beleef het samen

Ik zal mezelf eerst even voorstellen. Mijn naam is Ingrid Neve en sinds 
2001 werk ik in het Scheldetheater, waar ik verantwoordelijk ben voor de 
publi citeit. Zo vraag ik me regelmatig af, waarom mensen ervoor kiezen 
om samen van alles live mee te maken. Dat brengt mijn taak natuurlijk 
met zich mee. En het theater elitair of stoffig? Zeker niet! In het theater 
zien we een heel gevarieerd publiek, van jong tot oud, van elk ‘pluimage’. 
Het theater is er tenslotte voor iedereen en smaken verschillen. Waar het 
echt om gaat, is samen iets beleven en dat betekent niet alleen zien, maar 
ook gezien worden. Als je uitgaat denk je net iets langer dan normaal na 
over wat je aan gaat trekken. Misschien ga je naar de kapper. Omdat de 
artiesten dat zien? Welnee! Je doet het ten eerste om je goed te voelen en 
ten tweede omdat je weet, dat je gezien wordt.

De voornaamste reden om naar voorstellingen te gaan is dus eenvoudig: 
samen met anderen genieten. Een grap is veel hilarischer als mensen 
om je heen in een deuk liggen; ontroe ring voel je veel intenser als je het 
samen met anderen voelt; mensen zijn veel echter op het toneel dan op 
TV... Ik bedoel, heb je ooit de neiging om te klappen of recht te gaan staan 
als iemand iets bijzonders presteert op TV?

De wisselwerking tussen publiek en artiest

In de foyer van het theater zie je mensen, in de zaal zit je tussen mensen 
die hetzelfde als jij ervaren. Dat schept een band. Daarbij komt nog, dat 
niets opnieuw gedaan kan worden. Alles is live. En een artiest voelt hoe 
het pu bliek reageert. Er is een wisselwerking. Artiesten zijn mensen van 
vlees en bloed. Ze vinden het fijn om te voelen, om te horen hoe het pu-
bliek reageert. Vergeet ook niet: ze reizen stad en land af om voor ons op 
te treden en dan is Terneuzen voor de meesten echt een flinke reis!

Mogelijkheden genoeg!

In elk magazine van Les Artistes staat de agenda van het Scheldetheater 
en Porgy & Bess. En er is nog veel meer te doen in de streek. De kranten  
en regionale huisbladen staan er vol mee en er zijn genoeg feesten en 
festivals die de moeite waard zijn. Waar het vooral om gaat: ga er eens op 
uit, probeer eens iets nieuws en laat de TV eens een avondje in de steek.

Variatie

Natuurlijk praat ik u graag even bij over onze programmering de komende 
tijd. In de agenda van december tot en met het eind van het theater-
seizoen zijn weer alle genres vertegenwoordigd. Elke eerste zaterdag van 
de maand, vertel ik op Terneuzen FM over de voorstellingen die te zien zijn 
in het Scheldetheater. Op onze website staan filmpjes om een voorproefje 
te geven van allerlei voorstellingen. 
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SCHELDETHEATER
AGENDA 10 dec. ‘16 t/m mei ‘17

Het tweede deel van het theaterseizoen in het Scheldetheater zit boordevol variatie. 
Alle genres zijn vertegenwoordigd, voorstellingen voor elke smaak, gewoon hier in 
Terneuzen! Er zijn ook weer vrijkaarten te winnen via de Kapsalon!

DECEMBER ‘16
ZA 10|12 dans en muziekshow

 Rhythm of the Dance
 The Christmas Show

WO 14|12 muziek
 Grootkoor Zeeland
 Kerstconcert met Ernst 
 Daniël Smid

DO 15|12   muziek
 Leonie Meijer
 Naked

ZA 17|12 toneel 
 Indecent Proposal
 Hoever ga jij voor een
 miljoen? 

ZO 18|12 jeugd | familie 5+ 
 Dino Experience Live
 Show
 Durf jij oog in ook te 
 staan met een echte
 T-Rex?

WO 21, DO 22 en VR 23|12 
  Maikel Harte

 Roerige Tijden
 UITVERKOCHT

VR 30|12   muziek
 The New York Gospel
 Singers Show
 Troyson James

JANUARI ‘17 
DO 05|01  muziek 

 Die Verdammte Spielerei
 goes CCerieus
 Een dag met Stefaan
 

VR 06|01 dans | klassiek ballet 
 Het Zwanenmeer
 Charkov Staats Opera en
 Ballet Theater
 Met groot live orkest

ZA 07|01 jeugd | familie 2+ 
 Brandweerman Sam
 redt het circus

DO 12|01 klassieke muziek
  Het Zeeuws Orkest

 Nieuwjaarsconcert 
 met Karin Bloemen

VR 13|01 cabaret
 Begijn le Bleu
 Met mij gaat alles goed

ZA 14|01 toneel | muziektheater
 FIFA Blatter (try out)
 Met Paul R. Kooij, Cees 
 Geel, Peter Drost, Moham-
 med Azaay en Tina de Bruin

WO 18|01  toneel
 Jon van Eerd e.a. in
 Harrie let op de kleintjes

Vervolg  JANUARI ’17 
VR 20|01 muziek

 Carla Maffioletti
 A dream

WO  25|01 muziek | show 
  Jeans

 Magic

VR  27|01 cabaret
  Hans Liberg

 Trálálálá voor iederéén!!

ZA 28|01 jeugd | familie 1+  
 Bumba in Dromenland
 Studio 100

 

FEBRUARI ’17  
VR 03, ZA 04 en ZO 05|02  
  HAIR de musical

 Let the sunshine in!
WO 08|02 toneel 

 Body Language
 Wat we zeggen zonder
 het te zeggen

ZA 11|02 cabaret
 Yentl en de Boer
 De snoepwinkel is gesloten
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Tip van de maand

Tot slot voor elke maand een bijzondere tip, al valt het mij moeilijk 
om te kiezen...

December
The New York Gospel Singers met Troyson James zorgen er op 30 de-
cember voor dat we met een goed gevoel afscheid kunnen nemen 
van 2016 en positief 2017 ingaan!

Januari
Wie in januari opgewekt wil beginnen kiest voor de hilarische muzi-
kale creativiteit van Die Verdammte Spielerei, bejubeld door Maikel 
Harte in z’n PZC-column, maar wie eind januari nog eens helemaal in 
een deuk wil liggen... Jon van Eerd, alias Harry Vermeulen laat de boel 
helemaal in de soep lopen als hij gaat babysitten.

Februari
Wie van musical houdt, mag HAIR in februari echt niet missen. Waar-
om ver reizen om een mega-productie te zien als deze ook gewoon 
naar Terneuzen komt? 

In maart komt het Internationaal Danstheater met een prachtige 
voorstelling voor wie van dans houdt, maar ook voor wie niet van 
dans houdt. Onbegrijpelijk? Probeer het eens, ik beloof iedereen een 
fantastische avond.

April en mei
In deze periode richt ik me even speciaal tot de dames, al zijn heren 
ook welkom, mits ze van Powervrouwen houden. Op 4 april gaan 
we rond de voorstelling ‘Powervrouwen, een fenomenale vriend-
innenrevue’ een ladiesnight organiseren.  En heren, als jullie eens 
uit willen zonder vriendinnen... dat kan ook. Wat dachten jullie van 
‘Nieuw geld’, Pinkpop met Rowwen Hèze of een tribute aan Queen?  
Misschien willen de vriendinnen dan ook wel mee.

Het mooiste Kerstcadeau

Tot slot: het is zo weer Kerst en dan voelen veel mensen zich extra 
een zaam. Wat is nu een mooier Kerstcadeau dan zo iemand eens 
mee uit te nemen? Het is maar een idee en er is keuze genoeg, zoals 
u kunt zien op de volgende bladzijden.

En met die gedachte wens ik iedereen hele fijne Kerstdagen en een 
gezond, verrassend, theatraal en liefdevol 2017. Hopelijk tot ziens in 
de Kapsalon of misschien wel in het Scheldetheater!

Ingrid Neve

PS: In elk magazine van Kapsalon Les Artistes verloten we een aantal vrij
kaarten, vooral omdat we mensen willen laten meegenieten van al het 
moois dat hier gewoon in Terneuzen te beleven valt. 

Als je kaarten wint, alvast veel kijk en luistergenot gewenst en ik zou het 
erg leuk vinden om daarna nog even te horen hoe je het vond. 
Je kunt je reactie mailen naar ineve@scheldetheater.nl of gewoon even 
bellen:  0115  675 775.

Vrijkaarten Scheldetheater

Woensdag 8 maart
Het Internationaal Dans theater 
Tango / Mania 

Vrijdag 17 maart
het Echt Antwaarps Teater 
Louis Nostalgie

SAMEN UIT, JA GEZELLIG!
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Dinsdag 4 april
Po wervrouwen, een revue van nu
met Ladies Night
Met een gezonde dosis zelfspot brengt een nieuwe 
groep steengoede actrices en cabaretières komische 
sketches en herkenbare liedjes. En die draaien allemaal 
om damesdingen.
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Vervolg  FEBRUARI ’17 
DO 16|02 cabaret 

 Jan van Maanen
 Voor alles

VR 17|02 muziek
 The American Country
 Legends

ZA  18|02 muziek
 Frank Boeijen 

ZA 25|02 cabaret
 Wim Helsen
 Er wordt naar u geluisterd

MAART ‘17 

DO  02|03 muziek
 Rapalje
 Folk ‘n Roll Journey

WO  08|03 dans
  Het Internationaal 
  Danstheater
  Tango / Mania

VR 10|03 muziek 
  Edwin Evers Band

 UITVERKOCHT

ZA 11|03 jongeren | musical 12+

 Razend naar het boek van  
 Carry Slee

ZO 12|03 jeugd | familie 6+
 Peter Pan: 
 Het echte verhaal
 Nationaal Jeugd Musical  
 Theater

WO 15|03 muziek
 The Simon & Garfunkel  
 Story
 

DO 16|03 klassieke muziek   
  Het Zeeuws Orkest  
  Voorjaarsconcert met 
  violiste Rosanne Philippens

VR 17|03 toneel
  Echt Antwaarps Teater

 Louis Nostalgie

ZA 18|03 muziek
  South African Road Trip

 Celebrating Life

WO 22|03 jeugd | familie 2+
  14.00 u.
  Peppa Pig

 De grote plons

Vervolg  MAART ’17 
VR  24 en ZA 25|03 cabaret    
  Philippe Geubels

 UITVERKOCHT

WO 29|03 toneel
 George van Houts
 Kom Plot

VR 31|03 cabaret
 Jandino Asporaat
 Keihard

APRIL ‘17
ZA 01|04 musical | regiocultuur 

 Titanic de musical
 Muziektheater Zeeland

DI 04|04 muziektheater
  LADIESNIGHT!

 Powervrouwen
 Een fenomenale 
 vriendinnenrevue

DO 06 en VR 07||04  cabaret 
 Youp van ‘t Hek
 Licht  (UITVERKOCHT)

WO 12|04 cabaret 
 Daniël Arends
 De Afterparty

DO 13|04 toneel 
 Nieuw geld met Vera Mann, 
 Victor Löw,  Olaf Ait Tami e.a.

www.scheldetheater.nl   Tel. 0115 - 69 5555

Vervolg  APRIL ’17 
VR 14|04 muziek 

 Stef Bos & band
 Wereldwijd

ZA 15|04 muziektheater 
 Pinkpop – De liefde,
 de muziek, 
 de herinnering 
 Toneelgroep Maastricht
 en Rowwen Hèze

WO 19|04 toneel 
 Als de klok van A... 
 Theaterproductiehuis
 Zeelandia

VR 21|04 muziek 
 JP & The Seeger
 Session Band
 The Freedom Express Tour

ZA 29|04 muziek | show 
 Queen
 I want to break free
 Het leven en werk van 
 Freddie Mercury en Queen

MEI ‘17
WO 17, DO 18 en VR 19|05 cabaret

 Jochem Myjer
 Adem in, adem uit
 UITVERKOCHT
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www.porgyandbess.nl   Tel.  0115 - 61 32 93

CULTUURPODIUM 

PORGY & BESS

DECEMBER ‘16 

WO 14|12 Lezing Prometheus
 Nelleke Noordervliet 
 Aan het eind van de dag

ZA 17|12 jazz
 Big Swing Band met
 Marc de Maeseneer (sax)

ZO 18|12 klassiek 
 Mathieu van Bellen en  
 Nicolas van Poucke
 Kerstrecital

JANUARI ‘17
ZO 08|01 Fuse

 Nieuwjaars en 
 jubileumconcert
 Huisorkest van Podium
 Witteman 

ZO 15|01 jazz 
  Claron Mc Fadden en   
  MassotFlorizoone
  Horbaczweski
  Secrets

ZO 22|01 Lezing Prometheus
 Oud Zot 
 Benno Barnard en Luuk  
 Gruwez

FEBRUARI ‘17 

ZA 11|02 roots
 James Mc Murtry & Band
 (USA)

ZO 12|02 klassiek 
 Thalia Ensemble

DI 14|02 Lezing Prometheus
 Stefan Hertmans
 De bekeerlinge

VR 17|02 Leve de koers!
 met o.a. Eddie Planckaert
 UITVERKOCHT

MAART ‘17
ZO 12|03 klassiek

 Matangi Quartet

ZO 19|03 jazz 
  Tutu Puoane

 zingt Joni Mitchell

WO 29|03 Lezing
 Geert Mak
 De levens van Jan Six

Het podium voor jazz, klassiek, roots literatuur en meer!

Agenda 14 december ‘16 t/m mei ‘17
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APRIL | MEI ‘17
ZO 02|04 jazz
  Joris Posthumus Group

 Tokyo’s bad boys

ZO 09|04 klassiek   
  Dominic Seldis

VR 21|04 Jubileum Minifestival
  60 jaar Porgy!

 Ambrose Akinmusire

ZA 22|04 Jubileum Minifestival
  60 jaar Porgy!

 Slaapfeestje
 met a capella Wishful
 Singing en pianist 
 Bert van den Brink

ZA 22|04 Jubileum Minifestival
  60 jaar Porgy!

 Sopraan Klaartje van   
 Veldhoven en pianist 
 Bert van den Brink

VR 12|05 roots
 Fred Eaglesmith (CAN)
 

ZO 14|05 klassiek
 Scaldis Kamermuziek
 Festival, georganiseerd
 door Mathieu van Bellen
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DAMESKAPPERS EN BARBIERSDAMESKAPPERS EN BARBIERS


