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Huiskamerfestival Westland in Naaldwijk (56e Moonwalk) op zaterdagavond 6 juli 
2019 

  
Op zaterdag 6 juli 2019 vond voor de tweeëntwintigste  
maal het Huiskamerfestival Westland van de 
Cultuurverbinders plaats; ditmaal in de kern Naaldwijk van 
gemeente Westland.  
Het doel van deze activiteit is om naast het genieten van 
de optredens cultuur dichterbij te brengen en de mensen 
in de buurt beter te leren kennen. De deelnemers 
wandelden onder het licht van de maan naar huiskamers 
van een aantal gastvrije bewoners van Naaldwijk om de 
voorstellingen bij te wonen. De organisatie had weer 
gezorgd voor een afwisselend programma, want het 
streven is namelijk 100% cultuurparticipatie onder de 
kernwaarden: ontmoeten, beleven en verbinden.  
 
Het Huiskamerfestival startte dit keer in Wijkcentrum het 
Hof van Heden. Hier ontvingen vrijwilligers van Vitis en de 
Cultuurverbinders de deelnemers met een lekker 
aangekleed kopje koffie of thee.  
 
Het was regenachtig weer aan het begin van de avond, 
maar gelukkig konden de deelnemers de rest van de 
avond zonder paraplu wandelen. De temperatuur was 
goed en de tocht was ongeveer 4,5 kilometer lang. 
Onderweg zijn zes huiskamers bezocht. 
 

 
Huiskamer 1 – Familie de Groot: Flamenco J.A.M. Flamenco adrianvoogd.nl/flamenco-jam 
 

Flamenco JAM bestaat uit gitarist Adrian Voogd, zangeres Mayella Andrews 'La Angelita' en 
percussionist Jeroen 'Jeró' Breumelhof. Sinds ruim twee jaar treden zij samen met veel 
enthousiasme op, op de meest uiteenlopende gelegenheden. De Spaanse muziek van Flamenco 
JAM bracht met hun muziek het zonnetje in deze huiskamer. Met Adrian op de gitaar en Jeroen 
met Cajon met zang van Mayella ontstond een sfeer die een Zuid-Spaanse sfeer opriep.  
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Huiskamer 2 – Familie Vollebregt:  Improfessioneel, improvisatie theater  
improfessioneel.nl 
 

Improfessioneel is een theatersportvereniging, opgericht in 2009, die laagdrempelig toegang 
geeft tot het beoefenen van theatersport en improvisatietheater aan mensen uit Den Haag en 
omstreken. Zij bieden ruimte aan leden met een gevarieerd ervarings- en spelniveau om zich te 
ontwikkelen op het gebied van improvisatietheater. Naast de algemene verenigingsactiviteiten 
hebben de cursusgroepen de mogelijkheid eigen activiteiten op het gebied van 
improvisatietheater te ontplooien. Theatersport is een vorm van theater waarbij, in plaats van 
voorstellingen, improvisatiewedstrijden voor publiek worden gegeven. Het is bedacht door 
theaterdocent Keith Johnstone. Eigenlijk is theatersport een vrij nauw sub genre van het bredere 
improvisatietheater. 
De kernwaarden van theatersportvereniging Improfessioneel zijn: 
Plezier maken met elkaar (binnen en buiten de groep); 
Respect hebben voor elkaar; 
Openheid; 
Positiviteit! 
Dat ze daar PROPvol meezitten was duidelijk tijdens deze editie van het Huiskamerfestival. Vol 
verve namen ze het publiek mee in hun spel en zorgden zo voor een enthousiast publiek! 
 
Huiskamer 3 – Familie Kouwenhoven:  FOcalicious Zangkoor  facebook.com/FOcalicious 

 
Focalicious is een enthousiaste groep vrouwen 
die het leuk vindt om meerstemmig d.w.z. drie- 
of vierstemmig te zingen.  FOcalicious blijft 
constant werken aan het realiseren van de 
perfecte sound en zij verzorgen regelmatig 
optredens, zoals bij Podium Westland. 
Sebastiaan Philippa begeleidt hen op piano. 
Hun repertoire is divers: populaire muziek, 
evergreens, barbershopmuziek, muziek uit de 
jaren 50-60, Beatles, Nederlandstalig enz. De 
mooie samenzang van het koor wist het publiek 
te boeien en hun enthousiasme kwam duidelijk 
naar voren. 
 

  

http://nl.wikipedia.org/wiki/Keith_Johnstone
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Huiskamer 4 – Familie Barendse:  La Parranda Salsaband   laparranda.nl 
 
La Parranda speelt een aanstekelijke 
mix van vele soorten Latijns-
Amerikaanse muziek. Met hun 
swingende optredens maken zij van 
elke gelegenheid een waanzinnig feest! 
De bandleden zijn afkomstig uit 
Colombia, Cuba, Venezuela, 
Suriname, de Antillen en Nederland en 
delen één grote passie: de liefde voor 
música latina. De ‘machine’ van de 
band is de super strakke ritmesectie. 
De zeskoppige blazerssectie zorgt voor 
dynamiek en power. Hun drie 
temperamentvolle zangers zorgen voor 
een spetterende parranda waarbij niemand stil kan blijven zitten! Al snel zat de sfeer erin en met 
een feestelijk gevoel gingen de deelnemers naar het volgende adres. 
 
In Latijns Amerika is een ‘parranda’ een spontaan volksfeest. Met spetterende leadzang, een rij 
vette blazers en een strakke ritmesectie maakt La Parranda ook in Nederland van elk feest een 
ware ‘parranda’. Zo ook tijdens het Huiskamerfestival: 
Nostalgia (Fruko y sus tesos) 
Lo que mas (Millie Quezada) 
Para decirte adios (Celia Cruz) 
Let it be (Tito Nieve) 
Mi tierra (Gloria Estefan) 
Donde estavas tu (Omara Portuondo) 
Dulce mujer de mi vida (Kiko Rodriguez)  
Yerberito moderno (Celia Cruz) 
Nadie se muere (La Makina) 
Den bo beshi (Macario Prudencia 
 
Voor meer informatie over La Parranda kunt u terecht bij Christien Innikel: 06 55196345.  
 
Huiskamer 5 – Familie van Wingerden: Lee Belle Muziek facebook.com/LeeBellemuziek 

 
 
Lee Belle houdt van 
verhalen vertellen en 
speelt prachtige, 
intieme 
Nederlandstalige 
liedjes die je raken 
tot op het bot (als je 
het toestaat). Het repertoire is zelf geschreven, 
met af en toe bestaand repertoire ertussen, dat 
bewerkt, vertaald en opnieuw gearrangeerd is. 
  
De liedjes van Lee Belle zijn vanuit het hart 
geschreven en gemusiceerd en omvatten kleine 
verrassende ballads, en Memphis Blues; de 
muzikale ingangen zijn veelzijdig en divers.  
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Er is sprake van échte, eerlijke muziek met teksten die ‘levensherkenbaar’ zijn. Meegevoerd op 
deze achtbaan van emoties was het volop genieten van deze ‘all women band! 
Bijzonder was verder het tweestemmige geluid van de dames! 
 
Huiskamer 6 – Familie Borsboom: Ronald Oudman Cabaret www.studiodegarnaal.nl 

 
Ronald Oudman uit Leiden staat inmiddels 20 jaar "Op 
de Planken" en stond in de finale van het  
Deltion Cabaretfestival, het Griffioen Cabaretfestival, het 
Parkstad  
Festival en Puck's Talent Cabaret! In 2014 won Ronald 
de Gouden Vis voor beste acteur tijdens het AKT 
Filmfestival in Utrecht, voor zijn rol in de korte film 
‘Groentevrouw’. Overdag is Ronald in functie als 
applicatiebeheerder en ook als cartoonist. 
Daarnaast zit hij in het bestuur van stichting ‘De Gulle 
Lach’. In die hoedanigheid was ik enkele jaren 
medeorganisator van het Knock-Out Comedy 

Kampioenschap in Amsterdam. 
Ronald houdt van absurdistische humor en onverwachte, melodramatische uitbarstingen. Zijn 
motto is: Ik heb niks tegen humor, maar het moet wel leuk blijven! 
 
Ronald voerde, tijdens het Huiskamerfestival, een absurdistische cabaretact  op, waarin bier, 
wespen en boswachters de hoofdrol spelen. Absurd of niet, de deelnemers waren geprikkeld 
door het wespenverhaal, dat een bijzonder einde kende🤭🤭 
 
  

https://www.facebook.com/stichtingdegullelach/
https://www.facebook.com/stichtingdegullelach/
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Huiskamer 7 – Kunsthuis18 – Daniel Sieczkowski  freelance accordeonist 
 

(1996) is freelance accordeonist en componist. Hij beschikt over 
een breed repertoire dat veel verschillende stijlen bestrijkt: van 
gezellige volkswijsjes uit alle windstreken tot werken van de 
grote meesters der klassieke muziek. Hij was prijswinnaar op 
diverse concoursen voor klassieke muziek en compositie, 
waaronder het Prinses Christina Concours, het Florence 
Concours, de VARA Compositiewedstrijd en het Nationaal 
Accordeonconcours. Zijn muzikale missie is om de ongekende 
mogelijkheden van het accordeon te tonen, de grenzen van 
verwachting voorbij te gaan en muziek te maken met hart en 
ziel.  
Tijdens dit Huiskamerfestival nam Daniel de deelnemers mee op 
een muzikale reis met zomerse sferen. Onder andere Franse, 
Italiaanse en Nederlandstalige muziek passeerde de revue en 
uiteraard stonden ook tango’s op dit muzikale zomermenu, dat 
bestond uit:  
La Cumparsita (tango) - Gerardo Matos Rodriguez  
Olé Guapa (tango) - Malando 
La Paloma (tango) - Yradier 
Vieni Sul Mar / Twee Ogen Zo Blauw 
Funiculi Funicula / Jajum 
La Donna é Mobile - Verdi 
Sole Mio 
Morgenstimmung - Grieg  
Indifférance - Tony Muréna 
Bourasque 
Sous le Ciel de Paris 
Tico Tico - Zequinha de Abreu 
Va Nagilla 
 

 
Partycipatie 
Na de optredens vond de afsluitende borrel plaats. Voorzitter Frank van Veen bedankte hier de 
artiesten, bewoners en gidsen én natuurlijk Vitis Welzijn voor hun medewerking! Ook de 
deelnemers bedankte Frank voor hun aanwezigheid. De heer Ivo van Elk, deelnemer op zijn 
beurt complimenteerde Frank en Ineke met het succes van de avond en sprak zijn waardering 
voor dit concept uit naar het publiek en artiesten. Hij zei ook een enorme verbroedering te voelen 
tussen artiesten en publiek! Aansluitend zette Simme de Jong, Frank van Veen die zijn 50 jarige 
verjaardag vierde, Ineke van de Zeijden en Anneke Duyvesteijn met een speech in het zonnetje! 
Zij kregen een prachtig boeket en Simme bedankte hen voor hun inzet van de afgelopen 56 
edities.  
Onder het genot van een hapje en een drankje en de muziek van DJ Johan is er nog lang 
nagepraat over deze wederom zeer geslaagde editie.  
 
Anneke Duyvesteijn 


