
Er gebeurt meer (buiten 
het programma) tijdens 
Oerol op Terschelling. 
Wil je weten wat & waar 
volg dan meer… 

Volg ons op twitter: 
@m_terschelling 
en deel de hashtag: 
#meerterschelling

EEN SERVICE VAN DE 
VVV TERSCHELLING

EILANDPAGINA

EilandAgenda

WEST

12:30/13:30/ 
15:00/16:00

muziektheater de Groeten, "Blaaskaken", Residentie Boschrijck, West-Terschelling

13:00/14:30/ 
16:00/17:30

Ter Schelling: Op de scheiding, tussen poëzie en muziek, doopgezinde kerk, Molenstraat, West

17:00 Stefan van Leunen & Friends, café de Zomer, West-Terschelling

19:30-19:55 Avro Opium op Oerol, te gast is Irene Moors, Stayokay, West-Terschelling

21:15 Mister and Mississipi, knapperige emo-folkrock, Stayokay, West-Terschelling

22:00 The slick and suited, Braskoer, West-Terschelling

22:30 The cosmic Carnaval, de Richel, West-Terschelling

MIDDEN

12:30/14:30/16:30 "Eilandverhaal: voorstelling voor mythische verhalen 
en historische personen. Bibliotheek, Midsland

14:00 Jacob Rens, Het ware ontstaan van Oerol, danscafé de Stoep, Midsland

15:00 Cabaret met Barbara Breedijk, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

16:00 The given horse, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

18:00 Max Meser, fi fties rock ‘n’ roll, buitenpodium Oosterburen, Midsland

18:00 Piepschuim, buitenpodium, Onder de Pannen, Midsland

20:00 Ernst Langhout & Johan Keus, buitenpodium Oosterburen, Midsland

20:00 Speelman en speelman, buitenpodium Onder de Pannen, Midsland

20:45 Tromp & McLachlan, folk, ballads, country en blues. Rest. d’ Drie Grapen, Midsland.

22:00 BX Bluesband, de Dammesaan, Midsland

22:00 "Dansen in het diepe" met Martin Harder, danscafé de Stoep, Midsland

22:30 Bob Color en Sjoerd, binnenpodium Onder de Pannen, Midsland

23:00 Kopvoeter & Tim Knol, duo, camping Terpstra, Midsland

OOST

12:30-13:15 / 
13:45-14:30

Jan van de Velde, zoekt naar de eenvoud in woord en muziek, Hooivak, Hoorn

14:00 Vogel-en natuurexcursie in het bos, Arie Ouwerkerk, Folkshegeskoalle, Hoorn 

17:30-22:00 Spaans gitaartrio "Cool Gipsy Hot Hot", de Reis, Hoorn

21:30 Gezellig duo: Prettig Geregeld, camping Mast, Formerum

23:00 Gerson Main en Rob Dekay, muziekspektakel, Groene Weide, Hoorn

Toe aan ontspanning? Boek op www.massage-terschelling.nl. Spec. actie voor Vr. van Oerol.

EILANDPORTRET - EILANDERS EN HUN OEROL

UITGELICHT

ONTDEK

ONTDEK

TEKST + FOTO: MARLOES FOPMA

Waren Sandra van de Putte en Erik Brunekreef eerst fervent 
Oerolgangers, dit jaar staan ze als eigenaar zelf achter de toog 
in café de Zomer. Rond borreltijd klinkt er in de Torenstraat 
muziek, cabaret of een mix daarvan.

Oerolbiertjes en 
buiten spelen 
Sandra van de Putte en Erik Brunekreef 

Café de Zomer opende afgelo-

pen najaar haar deuren en heeft 

zich ondertussen bewezen als 

een plek die menig eilander en 

gast weet te vinden. Maandelijks 

organiseren ze een optreden on-

der de naam Barbetoog, tijdens 

Oerol is er elke namiddag op het 

buitenpodium wat te beleven. 

Erik en Sandra zijn al lang bekend 

met het festival. In de jaren tach-

tig draaide Erik plaatjes in de Wyb 

en later werkte hij in De Stoep. 

Samen kwamen ze daarna vaak 

als gast.

Dit jaar is hun vuurdoop als 

ondernemer op Terschelling. 

“Spannend om het nu van een 

andere kant mee te maken”, geeft 

Sandra toe.

“Van collega’s kreeg ik te horen 

dat wanneer je deze tien da-

gen ‘overleeft’ je de rest van het 

seizoen fl uitend doet. Een mooie 

test of we als team goed zijn in-

gespeeld”, glimlacht Erik. Café de 

Zomer staat bekend om bier. 

Met honderd verschillende 

soorten is er voor ieder wel wat 

wils. Speciaal voor het festival 

heeft Erik nog wat ‘Oerolbiertjes’ 

uitgezocht.

Zoals de pittige Tai-Tai met Thaise 

kruiden, de frisse Funky Falcon 

met citroengras en zelfs een 

glutenvrij biertje.

Voor de programmering gebruik-

ten ze hun netwerk uit de tijd dat 

ze in Haarlem een zaak runde en 

van hun Barbetoogavonden. 

Erik: “De vergunningsaanvraag 

loopt via Oerol en ze bieden hulp 

aan. Zo zijn er ook twee optre-

dens geboekt via de muziekman-

nen van het festival.”

“We doen graag 
mee aan het feestje.”

Ontdek de natuur 
op Terschelling!
Natuurexcursies over 
vleermuizen, vissen en 
vlinders
De Vlinderstichting, de Zoogdier-

vereniging en Stichting Anemoon 

verzorgen tijdens Oerol bijzondere 

natuurexcursies in samenwerking 

met Staatsbosbeheer. Nieuwsgie-

rige festivalbezoekers zijn wel-

kom om te onderzoeken welke 

vleermuizen en nachtvlinders 

er op het eiland rondvliegen en 

welke vissen, kreeften en garnalen 

er zwemmen in de branding. De 

excursies vinden dagelijks plaats, 

van 13 t/m 20 juni. Vissen: 11.00 

uur, Paal 14, Strand Formerum, 

Vleermuizen en vlinders: 22.00 

uur, Natuurschuur Lies.

Download gratis
WadsApp Terschelling

Vandaag om 17.00 uur speelt 

de talentvolle eilanderformatie 

Stefan van Leunen & Friends. 

Jan van    
de Velde
Jan van de Velde, zoekt  naar de 

eenvoud in woord en muziek 

waarbij de natuur, mens en tijd 

een centrale plaats innemen.

Hij zoekt bij oude bomen, weidse 

polders en verre luchten tot 

aan de oneindige horizon. Kom 

luisteren naar zijn verhalen en 

muziek en wees even stil in onze 

oude terschellinger boerderij. 

Op maandag 15 juni, dinsdag 16 

juni, woensdag 17 juni en don-

derdag 18 juni 2015. Om 12.30 

tot 13.15 uur pauze en van 13.45 

tot 14.30 uur. Entreekosten € 4,- 

p.p. In het Hooivak in Hoorn.

The Slick  
and Suited
The Slick and Suited haalt haar 

inspiratie uit de soulmuziek. De 

band ontstond eind 2013 op 

de Tilburgse Rockacademie. 

Hun gezamelijke liefde voor de 

grooves van soul, de explosieve 

energie van rock en de melodi-

euze hooks van hedendaagse 

popmuziek bracht de muzikanten 

bij elkaar. Dinsdag 16 juni 2015 – 

Braskoer - West Terschelling


