
Protestantse kerk  
 
Zang vereniging VIVACE uit Vianen 
 

Optreden in de Protestantse Kerk van 13.30  tot 14.30 uur  
 

De bijna 30 jaar bestaande Muziekvereniging Vicinia uit Vianen zal ook in 2017 weer 
van de partij zijn tijdens het evenement Cultuur aan de Maas.  
Ons repertoire is de laatste maanden sterk veranderd. Oorzaak hiervan is de wisseling 
van dirigent en, in samenwerking met de muziekcommissie, een hernieuwde kijk op het 
repertoire. Desalniettemin, zult U zeker nog stukken herkennen die we in het verleden 
ook speelden. Kenmerkend voor onze vereniging zijn de verschillende muzikale 
kwaliteiten gevolgd door saamhorigheid en betrokkenheid bij het wel en wee van de 
Vereniging. 
Sinds het begin van dit jaar staan we onder de bezielende leiding van onze dirigent 
Theo Bindels. 
 

            
 

 Gewestelijk Symphonie Orkest komt met een strijkers ensembles  
 

 14.30 tot 15.30 uur  Optreden van het GSO Strijkers Ensemble 
 

Het GSO zal tijdens Cultuur aan de Maas op 27 augustus, in het Protestantse kerk 

tussen 14.30 uur en 15.30 uur diverse optredens verzorgen. Vanwege de vakantie 

periode zal niet het gehele orkest te zien zijn. Het GSO Strijkers Ensemble Maas en 

Niers zullen u een beeld geven van het repertoire dat door het orkest wordt gespeeld.  

Het orkest, bestaande uit ruim 30 enthousiaste leden, wordt geleid door dirigent Rien 

Snoeren. Vindt u het leuk om ook in een orkest te spelen, dan willen we u van harte 

uitnodigen om ons op 27 augustus te komen opzoeken of contact op te nemen met het 

secretariaat van het GSO www.gso-orkest.eu 

Onze repetitieavond is donderdag van 19.30 uur tot 22.00 uur in de schouwburg van 

Cuijk 

http://www.gso-orkest.eu/


 

           
     Foto GSO 

ZANGGROEP ’T AKKOORDJE 
 

Optreden in de Protestantse kerk om 15.30 tot 16.30 uur 
 

Zanggroep 't AKKOORDJE is ruim 25 jaar geleden ontstaan toen enkele leden van een 

plaatselijk koor hun medewerking verleende aan de Kerstviering van dagverblijf De 

Parasol te Cuijk. 

Met enthousiasme bleef dit koortje, versterkt met meer leden, doorzingen en viert dit 

jaar hun 25-jarig bestaan met een jubileumconcert in de Protestantse Kerk op 18 

oktober 2015.  

Het koor bestaat uit 11 personen en staat onder leiding van Miep Strik. 

De zanggroep vertolkt a capella een uitgebreid repertoire drie- en vierstemmige 

klassieke liederen van beroemde componisten, chansons, liturgische liederen en 

luisterliedjes.  U ziet: Voor elk wat wils! 

            



In de Tuin van de Oblaten (aan de Grotestraat) 
 
Het “Proef lokaal” 
 

        
       Vier van de vijf brouwers, vader en zoon René en Bob Thomassen, horecaondernemers Ronald Zeelen en  

        Paul van den Boom zijn druk met het nieuwe kloosterbier.  

 
Na onder meer Grave en Mill krijgt ook Cuijk zijn eigen bierfestival.  
‘Het is zover! Op 27 augustus vindt voor het eerst bierfestival PROEFlokaal in Cuijk 
plaats.’ schrijft Guus Arts. 
Bezoekers krijgen dan de kans om in de tuin van de Paters Oblaten aan de Grotestraat 
in Cuijk bieren uit de streek te proeven. Toebes bier wordt gebrouwen in het 
kruisherenklooster in Sint Agatha. 
Het idee voor een eigen brouwerij ontstond in 2014. Na een jaar werd de Brabantse 
Bier Coöperatie opgericht door Guus Arts, Ronald Zeelen, Paul van den Boom, Bob 
Thomassen en René Thomassen.  
In juni 2015 werd begonnen met het eerste brouwsel. Inmiddels is het Toebes Bier, 
vernoemd naar pastoor Toebes, op diverse plaatsen in Cuijk te koop 
 
Kiosk in de Grotestraat  Zuid  (schuin voor pand Oblaten) 
 

ZANGGROEP JOYIM 
 

 

Al ruim 30 jaar is popgroep Joyim een graag geziene gast in het Land van Cuijk. Het 

gemengde koor, bestaande uit 32 enthousiaste zangers en zangeressen, afkomstig uit 

de hele regio, wordt ondersteund door een eigen combo. Maar liefst 6 gedreven 

muzikanten zorgen voor de begeleiding. Speciaal voor Cultuur aan de Maas, zal Joyim 

een aantal klassiekers ten gehore brengen zoals Bohemian Rhapsody van Queen. En 

wat dacht u van Dreamer, Supertramp? Your the Voice? Het belooft een prachtig 

concert te worden, waar Joyim erg naar uitkijkt. 

http://www.gelderlander.nl/maasland/ook-bierfestival-in-cuijk~a2b1588d/100863236/
http://www.gelderlander.nl/maasland/ook-bierfestival-in-cuijk~a2b1588d/100863236/
http://www.gelderlander.nl/maasland/ook-bierfestival-in-cuijk~a2b1588d/100863236/


      
 

VISSERSKOOR  BEERS 

 
Optreden in de Kiosk om 14.30 uur  tot 15.30 uur  
 

Wij zijn een mannenkoor van 21 leden dat begeleid door accordeonmuziek een 

meerstemmig repertoire te bieden heeft. Wij doen dit al vanaf 1999. 

Wij komen uit Beers, een dorp dat ligt tussen Grave en Cuijk. 
 

Een aantal optredens wordt verzorgd in verzorgings- en verpleeghuizen en wij 

zingen op festivals, jubilea, liederenavonden en ook tijdens carnavalsmissen. 

Ook Kerstvieringen kunnen wij muzikaal opluisteren, Het (Kerst)repertoire in 

overleg.  

  

         
 

 



Zanggroep CREATION  
 

Optreden in de Kiosk om 15.30 uur tot 16.30 uur  
 

Zanggroep Creation is een flinke zanggroep van zo’n 20 personen. Mannen en 

vrouwen. We zingen 3 of 4 stemmig onder begeleiding van Leon Eijsbouts.  

We zijn verbonden aan de kerk en zingen daar liturgische liederen maar vooral veel 

popliederen met een mooie inhoud. Tijdens Cultuur aan de Maas laten we daar een 

deel van horen. 

Tijdens Cultuur aan de Maas kunt u ons dus vinden op het kiosk in de Grotestraat 

schuin tegen over het pand Oblaten. 

Het hele jaar door repeteren we op maandagavond van 19.30-21.30 uur in de pastorie 

op het Kerkplein in Cuijk centrum .  

Ons koor kenmerkt zich door diversiteit. Allerlei verschillende mensen tussen de 35-55 

jaar die elkaar vinden in het plezier om te zingen. We zouden heel graag een paar 

nieuwe mannen verwelkomen!     www.zanggroepcreation.nl  

 

    
 

Optredens in de Schouwburg. 
 

Popkoor  NOISY VOICES 
 

Optreden in het Schouwcafé van de Schouwburg om 13.30 uur tot 14.30 uur  
 

Ook in 2017 neemt  popkoor Noisy Voices met veel plezier deel aan Cultuur aan de 
Maas 2017. Het thema “Speels” is ons op het lijf geschreven. Onze foto geeft daarvan 
een mooie illustratie.  
Het afgelopen seizoen gaven wij een avondvullende show voor een volle 
schouwburgzaal in Cuijk en sloten we af met een openluchtoptreden op de veerstoep 

http://www.zanggroepcreation.nl/


in Katwijk. We zijn blij het nieuwe seizoen weer te kunnen starten met een optreden in 
de schouwburg. 
Het koor staat onder de enthousiaste leiding van dirigent Peter Broekmans en wordt 
begeleid door een combo van vijf muzikanten. Het resultaat is een complete en 
afwisselende muzikale belevenis. Wij nodigen iedereen uit om kennis te maken met het 
koor en te genieten van een speels optreden in de schouwburg.  
 

    
 
Zang Veredelt en Speels 
 

Optreden in het Schouwcafé van de Schouwburg om 15.30 uur tot 16.30 uur  
 

Dit jaar is Zang Veredelt  70 jaar geworden. Dat is een hele leeftijd, maar we blijven  
ons repertoire uitbreiden, o.a. door de keuze voor een aantal moderne stukken. Wij 
blijven jong en speels en vernieuwend. Op de culturele dag bieden wij u dan ook een 
zeer gevarieerd programma.  
Lichtvoetige en speelse liedjes met grappige kwinkslagen van A. de Klerk zullen 
worden afgewisseld met liederen van o.a. Mozart, Händel en Dowland.  
Ons 4-stemmige koor staat o.l.v. Frans van de Loo, aan de piano Alex van de Zand.  
Het koor is ook dit jaar weer met een aantal leden uitgebreid. Wij hopen dat de 
koorscholing “Laat je stem horen”  die dit najaar weer start, een grote groep  
enthousiaste koorleden zal interesseren voor het zingen in ons gezellige koor.  
 

    



Amateur Beeldende Kunstenaars Cuijk, 
 

Expositie in de Foyer Schouwburg 
 
Ook deze Cultuur aan de Maas exposeren amateur 
beeldende kunstenaars uit Cuijk en omstreken weer 
in de garderobe van de Schouwburg. 
Voor deze groep is schilderen, beeldhouwen, 
keramiek of een andere vorm van beeldende kunst 
een creatieve en recreatieve hobby die solo, in 
eigen atelier, of in clubverband of via workshops 
wordt bedreven. 
Helaas is dit “amateurwerk”, vaak van prima kwaliteit, 
niet vaak te zien.  Beoordeelt u zelf, in de Schouwburg 
 
Zilver Expositie 3 gilden 
De Gilden, toen en nu 

De gilden hebben een traditie, teruggaand tot de voor-Christelijke tijd, en hebben de 
laatste decennia grote ontwikkelingen meegemaakt. 
Hoe ook de oorsprong, doelstelling en inrichting der gilde was, zij hadden allen één 
karaktertrek gemeen: het waren volledig onafhankelijke gezelschappen van vrije 
mannen, die hun verkregen rechten gezamenlijk verdedigden en elkaar hulp en 
bijstand verleenden en zo het vrijheids- en broederschapsideaal hoog hielden. 
In ons eigen Brabant zijn het schutsgilden geweest die - opgericht en opbloeiend 
in een tijd dat godsdienstzin diep in het volk verankerd lag - in de eeuwen van 
isolement, tegenspoed, verdrukking en verarming kerkgebouwen beschermden, die als 
gemeenschapsbezit beschouwd werden en dikwijls aan plundering en brandstichting 
waren blootgesteld. Uit aantekeningen blijkt dat de gilden vaak een kleine 
dorpsgemeenschap en de dorpskerk met hand en tand verdedigden. 
De schuttersgilden van Brabant hebben het devies: Trouw 
aan God, Kerk en Land, trouw aan gewest, streek en gezin, 
en trouw aan de gebruiken der voorouders, zoals die in het 
Gilde zijn bewaard gebleven. 
Een aantal gilden uit de gemeente Cuijk bieden de 
bezoekers van Cultuur aan de Maas met een expositie in de 
foyer van de Schouwburg een historisch overzicht met 
zilveren Koningschilden, oude Gildeboeken en de diverse 
gilde attributen. 
 
 
Activiteiten Maasstraat 
 

Optredens bij de Pomp, Song-writer Chris Dols en zijn broer Stijn. 
 

Tijdens de editie-2016 van Cultuur aan de Maas speelden Chris en Stijn Dols 
getweeën de Romeinse Tuin plat en ook dit jaar zijn ze er weer bij in Cuijk. Tijdens de 
afgelopen jaren leerden de broers gitaarspelen. Samen met wat vrienden namen ze in 
2015 een half dozijn nummers op die ze in de marges van de dag, vaak in de 
avonduren, in hun woonkamer hadden geschreven. Hun debuut-EP, "DOLS", kwam uit 
in 2016. In de zomer en het najaar van 2017 duiken de broers weer de studio in om te 
werken aan de opnames van hun tweede plaat -- een langspeler dit keer, die in 2018 
zal verschijnen. Ze maken rake Engelstalige en in rijke Britse muziektradities 
wortelende popsongs over verloren en gevonden liefdes, vallen en opstaan, verdriet en 
vreugde. 



              
 
 
Bert Damink 
 

Bert Damink is als gitarist al vaker te gast geweest in 
Cuijk. Hij startte op zijn twaalfde met gitaarlessen en 
studeerde af aan het conservatorium in Arnhem. Vanaf 
zijn veertiende jaar speelde hij in talloze bandjes in het 
land van Cuijk, de laatste twaalf jaar in de Eightball 
Boppers. 
Zijn muziek is regelmatig te horen bij radio en tv 
producties in binnen en buitenland. 
Na 35 jaar docent te zijn geweest bij de Meander 
startte hij in september 2013 met een eigen 
gitaarschool in Gennep, Sint Anthonis en Mill. 
Op 27 augustus speelt hij een gitaarvoorstelling 
bestaande uit eigen bewerkingen van bekende jazz en 
popnummers. 
 

Informatiepunt Cultuur aan de Maas TIP / 
Toeristisch informatie Punt 
Het TIP vindt u aan Maasstraat 17, vlakbij de 
Maas, de Martinuskerk en Museum Ceuclum en 
toch niet ver van het centrum. Een team van 
enthousiaste vrijwilligers geeft graag informatie 
over ‘Cultuur aan de Maas’ en leuke activiteiten of 
evenementen in de regio, bijvoorbeeld als u een 
familiedag wilt organiseren of wandelend of 
fietsend onze mooie omgeving wilt verkennen. Met 
het ‘Romeinse’ verleden van Cuijk kunt u kennis 



maken in de Romeinse tuin achter het pand. De gidsen van Werkgroep Recreatie en 
Toerisme verzorgen in de zomer regelmatig wandelingen door het Culturele Hart van 
Cuijk en het gehele jaar door rondleidingen. Voor informatie en boekingen kunt u bij 
ons terecht.  Aan onze leestafel kunt u een kijkje nemen in  
allerhande foldermateriaal over bezienswaardigheden, activiteiten en evenementen 
in het Land van Cuijk. Daarnaast is er een ruime keuze uit fiets- en wandelkaarten en 
souvenirs. 
 
Museumplein 
 

Museum Ceuclum 
Het museum stelt zich ten doel de cultuurgeschiedenis van de 
eigen streek in een context te duiden en beleefbaar aan te 
bieden. De collectie bevat voorwerpen uit prehistorie, 
Romeinse periode, middeleeuwen en nieuwere tijd tot ca. 19e 
eeuw. Nadruk ligt vooral op het educatief element. Het 
museum is gevestigd in de 500 jaar oude kerktoren die men 
kan beklimmen om te genieten van een schitterend uitzicht 
over Maas en landschap. 
Bezoekers die minder goed ter been zijn kunnen museum en 
uitzicht beleven via een touchscreen. 
 
Martinuskerk 
 

Carillon concert door Marcel Siebers van 12.45 – 13.00 uur 
 
Orgelrecital op het Severijn orgel door een leerling van Frans Vodegel van  
13.00 – 13.30 uur. 
 

Aan het begin van de middag en tussen de twee optredens van de ensembles bespeelt 
een leerling van hem, Paul Wesselingh, het drie-klaviers Severijnorgel van de kerk. Het 
orgel is gebouwd in de periode 1625-1650 en na een grondige restauratie op 8 mei 
2016 weer feestelijk in gebruik genomen. Door zijn 
dispositie en verdere aanleg neemt dit orgel een 
unieke plaats in de internationale orgelpatromonium 
en leent zich bijzonder voor repertoire van vóór 
1750. In zijn bespeling zal Paul een aantal korte 
werken uitvoeren van Pachelbel, Bach, Scheidt en 
andere componisten. Met zijn bewogen spel kan 
iedere toehoorder zich ervan overtuigen dat hier 
werkelijk sprake is van een schitterend instrument 
waar Cuijk trots op kan zijn. 
 
Optreden van het koor Zang Veredelt uit Cuijk van 13.30 – 14.00 uur. 
 

Dit jaar is Zang Veredelt  70 jaar geworden. Dat is een hele leeftijd, maar we blijven  
ons repertoire uitbreiden, o.a. door de keuze voor een aantal moderne stukken.  
Wij blijven jong en speels en vernieuwend.  Op de culturele dag bieden wij u dan ook 
een zeer gevarieerd programma. Lichtvoetige en speelse liedjes met grappige 
kwinkslagen van A. de Klerk zullen worden afgewisseld met liederen van o.a. Mozart, 
Händel en Dowland.  Ons 4-stemmige koor staat o.l.v. Frans van de Loo, de piano 
begeleiding wordt verzorgd door Alex van de Zand.  



Het koor is ook dit jaar weer met een aantal leden uitgebreid. Wij hopen dat de 
koorscholing “Laat je stem horen”  die dit najaar weer start, een grote groep  
enthousiaste koorleden zal interesseren voor het zingen in ons gezellige koor.  
 

  
 
Optreden van de koren Canto Novio en Canto di Donna van 14.00 – 15.00 uur. 
 
Canto Novio is een vocaalensemble van mannen uit de regio Nijmegen. Canto di 
Donne is een vocaalensemble van vrouwen ook uit de regio Nijmegen.  Het zijn twee 
aparte ensembles die apart studeren en optreden. Met passie voor zingen raken zij bij 
luisteraars altijd de juiste snaar te raken. Met een selectie uit een uitgebreid repertoire 
luisteren zij concerten op. Zij zingen bij herdenkingen en vieringen. Met hart en ziel 
dragen zij bij aan de stemming van het moment. 
 

 
 
In korte tijd hebben de twee ensembles een goede naam opgebouwd in de regio.  
Stuk voor stuk hebben de zangers en zangeressen ieder hun eigen vorm van 
eigenzinnigheid. Die leven zij uit waar dat kan. Ieders eigenzinnigheid in persoon en 
stem levert echter samen een rijkdom aan harmonie in klank en dynamiek op. De 
muziek die zij zingen wordt speciaal bewerkt om die rijkdom nog beter tot zijn recht te 
laten komen. 
De ensembles verzorgen ieder een eigen optreden. In de mooie akoestiek van de 
Martinuskerk zouden religieuze werken mooi tot hun recht kunnen komen. Echter, 
gezien het thema ‘Speels’ van de manifestatie, zingen de ensembles werken die 
speelser zijn en klinken, bijvoorbeeld het lied ‘Papa’ van Stef Bos en het ‘Heb je Lief’ 
van Paul de leeuw. Het lied ‘Cantemus’ – laten wij zingen – past ook heel goed bij het 
thema. 



 
 
En ook bijvoorbeeld liederen van Enrico Morricone, ‘Nella Fantasia’ en ‘Time to say 
Goodbye’. De mannen vullen hun programma aan met andere liederen. Het thema van 
de  manifestatie komt bij het vrouwen ensembles het best tot zijn recht in het lied ’La 
petite Fille’ van Francis Poulen over het spelen van een klein meisje. Ook bijvoorbeeld 
in het lied ‘The Blessing’, een ode aan ieder nieuw speels leven van een klein kind. 
Liederen van Trijntje Oosterhuis en van Caudia de Breij zullen de vrouwen ook ten 
gehore brengen. Naast andere liederen zingt het ensemble ook het schitterende zingt 
‘Dirait-on’ van Morten Lauridsen. 
Beide ensembles staan onder leiding van Frans Vodegel. 
 
Optreden van het Moluks koor Gunung Nona van 15.00 – 16.00 uur 
 

Gunung Nona, een berg op het Molukse eiland 

Ambon. Dat is ook de naam van de Molukse 

zanggroep uit Cuijk. Niet verwonderlijk aangezien 

daar ook de roots liggen van alle groepsleden. 

De groep Gunung Nona speelt Molukse liederen op 

authentieke manier onder begeleiding van de al 

eeuwen oude Molukse trommel de Tifa, maar ook 

met nieuwe moderne arrangementen. 

Ze laten u kennis maken met de Molukse muziek 

oftewel de Lagu Lagu Maluku.   

De groep bestaat uit: 

Dana Pessy  zang 

Sarah Pessy  zang 

Simon Pessy zang 

Benjamin Pessy gitaar/zang 

Minggoes Pessy basgitaar/tifa/zang 

 
 
Optreden van de koren Canto Novio en Canto di Donna van 16.00 – 17.00 uur. 
 
Doorlopend informatie over het Erfgoed Nederlands Kloosterleven van St. Agatha. 



Beeldentuin en Heemtuin, Kerkstraat 12, Cuijk 

Laat u verrassen in het mooie culturele straatje van Cuijk en ontdek de Beelden- en 
Heemtuin. Deze Beeldentuin vindt u op de voormalige Protestantse begraafplaats 
naast de Martinuskerk in Cuijk. Ruim twintig kunstwerken zijn hier te bezichtigen. Elk 
jaar wordt de helft van de collectie vervangen, zo blijft de tuin altijd weer verrassend en 
actueel. Een regelmatig bezoek is dus vanzelfsprekend de moeite waard.  
Bij de Beeldentuin Cuijk behoort ook de Heemtuin, waar u kunt genieten van prachtige 
planten en tientallen kruiden. Ook bevindt zich daar het Pakhuis, waar veel culturele 
instellingen uit onze gemeente gebruik van maken en regelmatig exposities zijn.  
In de afgelopen maanden is door een zeer grote groep enthousiaste vrijwilligers hard 
gewerkt aan de nieuwe Pastorietuin. Wellicht krijgt u tijdens de culturele dag een eerste 
indruk hoe het eruit gaat zien. 
De Beelden-  en Heemtuin is het hele jaar geopend van 11.00 –17.00 uur, behalve op 
maandag en de toegang is gratis. 

           

Optreden van Ger Keijzers in de Heemtuin  
 

Op zijn kaartje staat ‘Liedjeszinger’. Het liefst zingt Ger in zijn eigen dialect, maar zingt 
ook liedjes in het Nederlands en het Engels en enkele andere talen. In 2016 heeft hij 
200 keer ge’speel’d, waarbij het ‘spelen’ in 
verpleeg- en verzorgingshuizen (Cuijk, Gennep, 
Nijmegen en Venlo) centraal staat. In de laatste 
fase van hun leven weet Ger bij de bewoners 
toch nog een lach om hun mond te toveren. Dit 
laatste doet hij al ruim 10 jaar en is het “Speels” 
omgaan met muziek erg belangrijk. 
Zijn gegevens :  Ger Keijzers,  Meidoorn 79,  
5432 GB Cuijk.  Tel. 31 66 07 
 

 
FAD Cuijks Historisch Informatie Centrum. 
 

Tegelijk met Cultuur aan de Maas gaan we ons flink verbouwde gebouw open stellen 
voor iedereen die de Cuijkse geschiedenis in woord en beeld aan het hart ligt. Nog 
meer wil onze organisatie openstaan voor bezoekers om informatie te verkrijgen. 
Mondeling, schriftelijk en digitaal. Maar ook om te genieten wat het rijke Cuijks 



verleden na 1850 heeft voortgebracht. We hebben 
een nieuwe entree. Onze tentoonstellingsruimte is 
gemoderniseerd en ruimer van opzet. De 
magentische tentoonstellingsborden worden 
uitgelicht en de balie heeft een prominente plek 
gekregen. Het hele gebouw is duurzamer gemaakt 
met isolerende maatregelen. Tijdens Cultuur aan de 
Maas is voor de eerste keer de fantastische 
tentoonstelling de “Grotestraat Toen en Nu” te zien. 
Bezoek ook eens de Cuijkse Canon: 
www.cuijksecanon.nl  
FAD Cuijks Historisch Informatie Centrum, 
Kerkstraat 14  5431 DS Cuijk 0485-318093 
www.fotoarchiefdienst.nl 
 
 
 
Bij de Kansas speelt op het podium; 
 

Jazz-dance-funkç  orkest  “MOTEL DU SUD”,  
 

De band laat zich inspireren door Amerikaanse zwarte soul en funk uit de jaren ‘70 
zoals Etta James, Lea Roberts, Chaka Kahn en James Brown. Daarnaast heeft de 
band goed geluisterd naar het geluid van de Londense clubs uit de jaren ‘90. Hier 
maakten groepen als Incognito, Jamiroquai en Brand New Heavies goede sier met hun 
door blazers ondersteunde jazz-dance. 
De band neemt je mee in deze revival waar ook Berlijnse bands als RAD deel van 
uitmaken. Door een selectieve keuze van nummers uit deze scenes en periodes 
presenteert Motel du Sud een aantrekkelijk programma. 
 

 

 
 

 

Schelppodium Grotestraat Noord  

 

Optreden van muziekvereniging Vicinia uit Vianen van 13.30 – 14.30 uur. 
 

De bijna 30 jaar bestaande Muziekvereniging Vicinia uit Vianen zal ook in 2017 weer 
van de partij zijn tijdens het evenement Cultuur aan de Maas. Ons repertoire is de 
laatste maanden sterk veranderd. Oorzaak hiervan is de wisseling van dirigent en, in 
samenwerking met de muziekcommissie, een hernieuwde kijk op het repertoire. 

http://www.cuijksecanon.nl/
http://www.fotoarchiefdienst.nl/


Desalniettemin, zult U zeker 
nog stukken herkennen die we 
in het verleden ook speelden. 
Kenmerkend voor onze 
vereniging zijn de verschillende 
muzikale kwaliteiten gevolgd 
door saamhorigheid en 
betrokkenheid bij het wel en 
wee van de Vereniging. 
Sinds het begin van dit jaar 
staan we onder de bezielende 
leiding van onze dirigent Theo 
Bindels. 
 

               

 

Optreden van het Seniorenorkest  Cuijk  van 14.30 – 15.30 uur. 
 

Het seniorenorkest kan gebruik maken van een eigen bibliotheek met inmiddels ruim 

400 composities waardoor een breed scala aan muziek genres ten gehore kan worden 

gebracht. De optredens worden dan ook zeer gevarieerd samengesteld. Elk optreden 

wordt gepresenteerd met korte achtergrondinformatie over te spelen nummers zodat 

elk concert zijn eigen verhaal heeft. Deze formule wordt ook toegepast bij het optreden 

tijdens Cultuur aan de Maas en past dus naadloos in het thema. 

 

 
 

Optreden van Bigband  The Black Pearls uit Wanroy  van 15.30 – 16.30 uur. 
 

Bigband The Black Pearls, o.l.v. Niels Hendriks uit Cuijk, is een sprankelende band met 
uitgebreide blazers- en ritmesectie en bestaat uit  zo’n 28 muzikanten uit Wanroij en 
omgeving.  Ze beschikt over een breed repertoire en een scala aan muziekgenres: van 
bekende popmuziek tot rock ’ n roll en van swingende latin tot heerlijke evergreens. 
Muziek die lekker in het gehoor ligt, met af en toe een vleugje jazz. De band wordt 
ondersteunt door live-zang van Ilse Tonn en afgewisseld met instrumentale solo’s.  
The Black Pearls zullen 27 augustus dit brede repertoire voor u spelen! 
Anke van den Heuvel,  0614801884,   info@theblackpearls.nl  
 

mailto:info@theblackpearls.nl


       
 

Podium Korte Molenstraat (Maria van den Hoekplein), 

 

Optreden van de showband Mixture Music uit Rijkevoort van 13.30 – 16.30 uur. 
 

Sinds 2016 is Mixure Music actief als showband. Met haar 35 muzikanten en nog altijd 
groeiende repertoire maakt Mixure Music elk evenement tot een muzikaal spektakel. 
De band, met het combo als basis, aangevuld door een twintigtal blaasmuzikanten, 
percussie en een flinke dosis passie, geeft gegarandeerd het resultaat dat u van een 
echte band verwacht! 
Mixure Music staat nu onder muzikale leiding van Nord Strik uit Cuijk. De leden zijn 
afkomstig uit het hele Land van Cuijk en een enkele zelfs van daarbuiten. Ondanks het 
korte bestaan van onze showband begint de agenda al aardig gevuld te raken.  
 

We zijn ook blij dat ook Cultuur aan 
de Maas ons een podium wil bieden. 
Tijdens Cultuur aan de Maas kunnen 
bezoekers genieten van een breed 
programma aan swingende muziek 
variërend van Anouk, Pharrell 
Williams tot Bruno Mars. Hits van 
toen, tot de hedendaagse Top-40 
muziek. 
Mixure Music wenst iedereen een 
fijne dag toe in het culturele hart van 
Cuijk en hoopt u daar graag te 
ontmoeten tijdens hun optreden(s). 
 

Podium Korte Molenstraat (Maria van den Hoekplein), 

 

Toneelgroep Karrespel uit Oploo met 4 voorstellingen. 

     



Voor het seizoen 2017 zet Karrespel vol in op de middeleeuwse klucht Hoop.  
Dit spel op rijm stamt uit 16e/17e eeuw en is bewerkt door John Volkers van de 
Leidsche Kluchten Compagnie en door Henny Lenkens van Karrespel. In elke stad of 
dorp waar Karrespel het spel opvoert, krijgt het script een aangepaste tekst en 
sfeervolle muzikale omlijsting. Het stuk duurt circa 15 minuten. 
 

Het verhaal van Hoop draait om Hannes en Jillis, twee lamlendige stadswachters die 
niets liever doen dan bier drinken. Veel bier zelfs… Kaat, de vrouw van Hannes en van 
even laag allooi, is haar zuipschuit spuugzat en besluit hem samen met buurvrouw 
Neel te vergiftigen met rattenkruid.  
Haar stoute plannen dreigen compleet de mist in te gaan, als Jillis, de andere 
stadswacht, van het giftige bier drinkt. Tot hun grote verbazing zien Kaat en Neel even 
later zowel Hannes als Jillis voor 'dood' liggen.  Ze besluiten om de slachtoffers te 
verbergen onder een ‘hoop’. 
 

Schout Ludolf komt opdraven, want zijn stadswachters zijn vermist. De beide vrouwen 
spelen de vermeende onschuld en zoeken ijverig mee naar de verdwenen mannen. 
Dan ontvouwt zich een onverwacht scenario, wat niemand had kunnen bevroeden. 
Want plots stuit het gezelschap op een ‘hoop’ ellende… Moet de stad zich opmaken 
voor een dubbele begrafenis of doet ‘hoop’ hier leven? Wie dat wil weten, moet dit 
vermakelijk spel gewoon komen aanschouwen. 
 

 
 

Activiteiten Louis Janssen plein. 
 

Voor de jeugdige bezoekers zijn er de volgende activiteiten. 

Een 10-tal Oud Hollandse Spelen aanwezig 
Spelen is echt veel ouder dan ‘de weg naar Rome’; spelen doen mensen over de hele 
wereld, in alle culturen en in alle tijden. Spelen is de leukste manier om te leren! 
Verleren kinderen het spelen door smartphones en laptops? Wel nee, genoeg leven in 
de brouwerij!  Lekker samen spelen op 27 augustus op het Louis Jansenplein!  



Van 13.00 tot 17.00 uur kan er ouderwets buitengespeeld worden: stokvangen, 
blikgooien, de spiraal, ringwerpen, gatenkaas, reuze-mikado en nog veel meer! 
 

Om het nog spannender te maken is er ook een kwis met vragen over Cultureel Cuijk. 
Lever de oplossing in bij TIP (voorheen VVV), Maasstraat 17 en er ligt een kleine 
attentie voor je klaar. 
 
Doorlopende voorstellingen van Poppenkast en Kindertheater Knarf en Ko, 

 
Tijdens het evenement Cultuur aan de Maas vindt u 
poppentheater Frank Peters in de Maasstraat. Daar 
bivakkeert Jan Klaassen met zijn Katrijn in een 
houten poppenkast. Jan Klaassen verlaat niet graag 
zijn houten huisje en neemt het daarom mee. U kunt 
dan kijken naar een aantal ‘klassieke’ poppenkast 
voorstellingen. De voorstellingen zijn geschikt voor 
kinderen van 0 – 99 jaar ! Voor meer informatie over 
poppenkast Frank Peters, kunt u kijken op 
www.knarfenkoo.nl. U kunt natuurlijk ook tijdens 
Cultuur aan de Maas een praatje komen maken. 
 
 
 

 

Diverse Workshops, 
Er zijn workshops tekenen/boetseren/dansen voor de jeugd. 
O.a. door Kim Boxmeer, Mevr. Jacobs, etc. 
 
Optredens van de Demogroep V & K uit Uden 
 

Sinds september 2011 heeft V&K Uden onder 
begeleiding van Jolijn en Karien Laarakkers 
een eigen demogroep van enthousiaste 
meiden en jongens van 9 t/m 20 jaar die 
maandelijks verschillende optredens verzorgen 
bij evenementen, openingen, feesten etc. 
Op het podium, de paaltjes en op het 15 mtr. 
lange luchtkussen laat de groep op muziek 
allerlei onderdelen zien van hun eigen sport; 
turnen, acrogym en dans.  
Sporten die zij beoefenen op competitieniveau 
bij V&K. De demogroep toont dit op 
spectaculaire wijze. Ook degene die stoppen 
met wedstrijdsport, maar wel graag nog binnen 
V&K hun prestaties op peil willen houden 
kunnen deelnemen. De demogroep is een 
leuke en jonge talentvolle groep die graag aan 
een enthousiast publiek laat zien wat ze 
kunnen. 
Bewegen is voor ons heel normaal en doen aan topsport ook, maar kinderen met 
de ziekte van Duchenne leveren ook topsport. Dit alleen gericht op bewegen in 
het dagelijks leven…. Voor hen is dit niet dit vanzelfsprekend en wij willen door 
middel van onze optredens laten zien dat wij ook voor kinderen staan waarbij bewegen 
de nodige aandacht vraagt. 

http://www.knarfenkoo.nl/


Optredens van toneelvereniging “De Ghesellen van Sint Maerten” 
 
Toneelvereniging “De Ghesellen van Sint 
Maerten” werd in 1945 opgericht en hoopt 
in 2020 haar 75-jarig jubileum te vieren. 
De Ghesellen is een vereniging met een 
zeer divers repertoire, van blijspel tot 
tragedie. Onze vaste uitvoeringen worden 
meestal gegeven in het ‘Kansas theater 
aan de Maas’ in Cuijk. Daarnaast treden 
we soms ook op in de openlucht.  

 Op de Culturele dag nemen we jong en 
oud mee in ons poppenspel. De narrenpop, 
het cowboymeisje, de muzikant, de 
ballerina en de meisjespop zijn hun beste 
vriendjes kwijtgeraakt. Onderweg zijn de 
poppen elkaar tegengekomen. Gaan ze 
samen op zoek? Hoe zal het aflopen? Kom 
kijken en doe mee! 
 

 

MUZELINCK: MUZIEK EN MEER! 
 

Muzelinck Centrum voor de kunsten Cuijk is de organisatie die voor de gemeente Cuijk 

het muziekonderwijs verzorgt, maar daarnaast ook op het gebied van dans en beeldend 

actief is. Muzelinck geeft je de mogelijkheid je creatieve talenten te ontwikkelen. Of je nu 

een instrument wil leren bespelen, samen wil dansen óf zelf kunst wil maken; er is altijd 

wel een cursus waar je je thuis voelt en je fantasie de vrije loop kunt laten.  

Muzelinck Cuijk werkt met professionele docenten en kunstenaars die precies weten 

hoe ze kinderen kunnen inspireren en uitdagen.  

Muzelinck heeft voor Cultuur aan de Maas 

verschillende collega’s uitgenodigd om acte de 

presence te geven. Samenwerken is de kracht 

van waaruit Muzelinck werkt. Waar partijen 

samenwerken komt dat ten goede aan het 

kunstzinnige en culturele klimaat. Elkaar 

versterken, daar gaat het om.  Dat samenwerking 

tot mooie dingen kan leidden is te horen en te 

zien tijdens Cultuur aan de Maas.  

U wordt van harte uitgenodigd.   

 

Optredens van 10DANCE: 
 

10Dance is de dansschool voor iedereen die gek is op dansen. Of je nu beginner of 

gevorderd bent, jong of oud, iedereen is welkom. 10dance is gevestigd in Cuijk in 

gemeenschapsaccommodatie de Nielt, Heeswijkse Kampen. Je kunt hier terecht voor 



diverse soorten danslessen en workshops in o.a. Kinderdans, Jazzdance, Hiphop, 

Streetdance en Modern. 
 

    
 

 

Verder aanwezig op het Louis Janssenplein De  Foodtruck Zoet en Zopie 

 

 

Rond trekkend op het gehele Festival terrein

 
Bent zonder Vent 


