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Martijn Groot (Schagen): ‘De sfeer op Zandstock is altijd goed! 
Het is een mooi festival met elk jaar weer leuke bandjes!’ 

Leanne Burger (‘t Zand): ‘Leuk en goed georganiseerd festival! Zeker voor 
zo’n klein dorp als ’t Zand. Er is muziek voor iedereen.’
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“Ik ben gestart als barme-
dewerker in de vrijwilli-
gerstent. Een jaar later ging 
ik aan de slag als artiesten-
begeleider. In deze func-
tie ben je verantwoordelijk 
voor het verwelkomen van 
de artiesten. Je zorgt dat de 
artiesten bij aanvang weten 
waar ze zich kunnen omkle-

den en een lekker hapje kunnen eten voor en/of na het 
optreden, dat ze weten in welke tent ze spelen, wie de 
stagemanager is van de betreffende tent en dat ze natuur-
lijk op tijd op het podium staan. Ik heb veel contact met 
de vrijwilligers bij Geel Zwart ’30. Artiesten kunnen daar 
gebruikmaken van de kleedkamers en daar wordt heerlijk 
voor ze gekookt. Hier delen wij ook de welbekende arties-
ten riders (de wensenlijsten van de artiesten) uit. En nee, 
dan hebben we het niet over blauwe M&M’s, pizza salami 
zonder salami en tegen de klok ingeroerde koffie. Het valt 
gelukkig erg mee. De artiesten zijn altijd heel blij met het 
gezonde en lekkere eten bij Geel-Zwart.”

Diversiteit in artiesten
“In het kader van mijn studie ‘Leisure Management’ in 
Leeuwarden ben ik als vrijwilliger bij Zandstock Festival 
betrokken geraakt. Ik wilde namelijk meer ervaring opdoen 
en meekijken rondom de organisatie van een evenement. 
Zandstock Festival draait op vrijwilligers. Je merkt me-
teen als je binnenkomt dat de vrijwilligersclub heel hecht 
en warm is. Je ziet elk jaar ook veel dezelfde mensen die 
elk jaar de handen uit de mouwen willen steken en er een 
mooi festival van willen maken. De diversiteit in artiesten 
maakt het voor iedereen een leuk festival! Elk jaar is er een 
compleet nieuwe programmering, waardoor het ook elk 
jaar gaaf is om heen te gaan. Mijn hoogtepunt was toch wel 
samen met Kraantje Pappie biertjes tappen in de vrijwilli-
gerstent. We zijn zo lekker gewoon gebleven…”

 Naam: Ditta Lont
 Leeftijd: 26 jaar 
 Woonplaats: Alkmaar
 Vrijwilligersfunctie: Artiestenbegeleiding
 Vrijwilliger sinds: 2014

‘Artiesten zijn blij met  
het lekkere en gezonde 

eten bij Geel Zwart’

Edwin Nap (’t Zand): ‘Zandstock, waar 
een klein dorp groots in is.’

Paul Hoosemans (Schagen): ‘Geweldige en gevarieerde line-up van bekende tot opkomende 
artiesten! Heerlijke hapjes en drankjes! Gewoon heerlijk genieten.’

Zandstock Festival zoekt jou!
Word jij ook enthousiast van de verhalen op deze pagina? Wij kunnen je goed  
gebruiken. Wil je ook eens een festival op een andere wijze meemaken en een  

bijdrage leveren aan Zandstock? Meld je dan aan als vrijwilliger via 
 www.zandstock.nl/vrijwilligers.

“Met een vaste groep vrijwilligers zijn we verantwoordelijk 
voor het ontwerpen, aanleggen en beheren van de elektra. 
Dit betekent dat we al ruim voordat Zandstock Festival be-
gint bezig zijn met het bepalen van hoe de installatie eruit 
dient te zien, en het eventueel repareren van materialen. 
Dit sluit aan bij mijn studie. Ik studeer dit jaar af aan de 
opleiding HBO Elektrotechniek in Alkmaar. Ik ben nu bezig 
met mijn afstudeerstage bij ZTI Smart Machines in Tuit-
tjenhorn waar ik met Machine Vision bezig ben. Daarnaast 
werk ik op zaterdag nog bij EMT.”

Groot festival
“Matthijs Zomerdijk heeft me gevraagd om als vrijwilliger 
te helpen. Ik heb er absoluut geen spijt van om als vrijwil-

liger actief te zijn. Ieder jaar 
maak je wel weer iets mee. 
Het is bovendien gezellig om 
je steentje bij te dragen aan 
het festival en de vergaderin-
gen in het jaar bij te wonen. 
Het is leuk om te zien hoe een 
relatief klein dorp toch zo’n 
groot festival kan organise-
ren. Mijn hoogtepunt was het 
moment dat er een auto ver-
plaatst werd met een shovel 
tijdens de opbouw.”

‘Ieder jaar maak je wel 
weer iets mee’

“Al jarenlang sta ik bij de 
backstage ingang. Daar ont-
vangen we met een vaste 
club mensen de vrijwilligers 
en artiesten. Ik ben betrok-
ken geraakt bij het eve-
nement door de connec-
ties van Scouting Schagen 
en de samenwerking met 
Zandstock Festival. Later is 
de samenwerking met de 
scouting gestopt, maar zijn 
we met een klein betrok-
ken groepje verder gegaan. 
Ik vind het heel leuk om het 
festival achter de schermen 
mee te maken. Het is ieder 
jaar weer een feestje om dit met alle andere vrijwilligers te 
kunnen organiseren. Elk jaar zien we dat er door het be-
stuur veel energie in wordt gestoken om met vernieuwing 
te komen. Ook de relaxte en gemoedelijke sfeer is heel fijn. 
Een hoogtepunt is de contacten die je kunt hebben met de 
artiesten door de functie die ik heb. Het belangrijkste en 
mooiste vind ik dat het altijd een feest is!”

 Naam: Astrid van Langen
 Leeftijd: 32 jaar 
 Woonplaats: Hippolytushoef
 Vrijwilligersfunctie: Backstage ingang
 Vrijwilliger sinds: 2006

‘De relaxte en  
gemoedelijke sfeer is  

altijd heel fijn’

Als vrijwilliger verzorg ik voor iedereen een drankje. Ik ben 
daar tijdens het festival druk mee en vind dit heel lekker 
werken; je handen laten wapperen is wat ik graag doe. 
Dankzij mijn dochters ben ik betrokken geraakt om als 
vrijwilliger mijn steentje bij te dragen. Zij waren al actief 
en vroegen of dit wat voor mij zou zijn. Zonder vrijwilli-
gers geen festival. Het organiseren van hét jaarlijkse feest 
in augustus vergt heel veel tijd. Petje af voor een ieder die 
er heel veel tijd insteekt en vrijwilligers zijn dan onmisbaar. 
En wat is er dan leuker daar één van te zijn en je samen met 
heel veel anderen in te zetten om er een geslaagd evene-
ment van te maken. Iets wat al jaren lukt!”

Lekker bijkletsen
“Zandstock is een festival waarbij niemand wordt vergeten. 
Groot, klein, jong en oud, iedereen voelt zich er welkom. 
Het is een feest van lekker bijkletsen met een hapje en een 
drankje met als belangrijkste een goed stukje muziek! De 
optredens van Caro Emerald en Ilse DeLange springen er-
uit.”

 Naam: Breggit Smit
 Leeftijd: 58 jaar 
 Woonplaats: ‘t Zand
 Vrijwilligersfunctie: Bar
 Vrijwilliger sinds: 2012

‘Petje af voor een ieder 
die er heel veel tijd  

insteekt’

“Lokale evenementen moeten waar mogelijk onder-
steund worden, anders blijft er geen evenement be-
staan. Er zijn veel vrijwilligers die zich ook belangeloos 
inzetten en daar hoort de ondersteuning van de lokale 
ondernemers bij, vinden wij bij Kraakman Perfors. Zand-
stock Festival wordt door de lokale jeugd georganiseerd 
en dat is goed voor de saamhorigheid in het dorp. Nadat 
we een vestiging in ’t Zand gingen openen met het be-
drijf, zijn we direct sponsor geworden. We leveren een 
Manitou verreiker en een John Deere gator. Een gator is 
een voertuig waarmee zowel personen als goederen ver-
plaatst kunnen worden. De goederen die we sponsoren 
worden tijdens de week van de opbouw en de dagen van 
afbraak gebruikt. De gezichten bij de afbraak spreken al-
tijd boekdelen. De mannen zijn dan gebroken. Prachtig 
om te zien. Daaraan valt af te lezen dat ze een fantastisch 
weekend hebben gehad!”

 Sponsor: Kraakman Perfors
 Naam: Reinder Kooistra 
 Leeftijd: 45 jaar
 Woonplaats: Warmenhuizen
 Sponsor sinds: 2011

‘De gezichten bij de  
afbraak spreken altijd 

boekdelen’

 Hoofdponsor: Univé Noord-Holland
 Naam: Ronald Zeinstra 
 Leeftijd: 47 jaar
 Woonplaats: Hoorn
 Sponsor sinds: 2015

‘Zandstock trekt veel  
bezoekers uit de regio’

“Zandstock is voor jong en oud. Het 
is een festival van en voor inwoners 
in ’t Zand en omstreken. Dat maakt 
het uniek. Met name de gemoedelij-
ke sfeer spreekt mij aan. Zandstock 
trekt veel bezoekers uit de regio. Als 
hoofdsponsor zijn we goed zichtbaar 
op het festival en dat draagt bij aan 
onze bekendheid. Wisten jullie trou-
wens dat wij een winkel hebben in 
Schagen (Hoep 2C) en Den Helder (tij-
delijk op het Julianaplein 34B)? Univé 
Noord-Holland sponsort als coöpera-
tieve verzekeraar veel verschillende 
evenementen zoals sport- en maat-
schappelijke activiteiten. Wij vinden 
het belangrijk om dichtbij onze klan-
ten te staan en door sponsoring kun-
nen we dat heel concreet maken door 
lokale, maatschappelijke evenemen-
ten te ondersteunen. Kenmerkend 
voor Zandstock Festival is de enor-
me betrokkenheid van vrijwilligers. 
Zij steken veel eigen vrije tijd in de organisatie van dit 
festival en doen het ‘samen’. Daar dragen wij graag een 
steentje aan bij.”

Een van de  
barteams met 
geheel rechts 
Breggit Smit

FOTO: 
MIEP KNÖPTELS

FOTO ANDRÉ SONDERMAN 

 Naam: Pim Bakker
 Leeftijd: 24 jaar 
 Woonplaats: ‘t Zand
 Vrijwilligersfunctie: Elektrotechnische dienst
 Vrijwilliger sinds: 2014



Rita Smedinga (Alkmaar): ‘Twee dagen afwisselend dansen, naar geweldige artiesten 
luisteren en een lekker biertje drinken in een ontspannen sfeer. Dit jaar ga ik zeker weer!’

Ralf Dekker (Anna Paulowna): ‘Een gezellig 
festival in een heerlijk relaxte omgeving.’

ADVIESGROEP

Aanschaf, upgrade en onderhoud 
van uw Server, PC of Notebook

wenst alle bezoekers van Zandstock 
een gezellig en muzikaal weekend toe!

Installatie en beheer van uw netwerk, 
zowel op locatie als op afstand

MultIT, uw adres voor:
PC- en serverhardware, notebooks, tablets, software, 
bedraad en draadloos netwerk, VoIP telefonie, Online 
diensten (backup, webhosting, mailhosting, cloud opslag), 
GSM en internet abonnementen en nog veel meer!

Ons kantoor is op werkdagen geopend 
van 8:30 tot 17:30 uur

Pastoor Velzeboerstraat 2 - 1756 AW ‘t Zand
Tel: 0224-591305 - Fax: 0224-593166 - info@multit.nl

www.multit.nl

Automatisering
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TAPE TOY is gek en dat is goed. Niet gehinderd door 
de drang om hip te zijn, gaat het Amsterdamse jonge 
honden kwartet lekker zijn eigen gang. Dat levert 
springerige muziek op met harde gitaren, slimme 
synths en maffe wendingen.

Keuze uit drie podia 
bij Silent Disco 

Zandstock Festival heeft een traditie hoog te houden als het gaat 
om vernieuwingen. Dit jaar is er voor het eerst een Silent Disco. 
PALM wordt op zaterdag gevuld met bezoekers die via een hoofd- 
telefoon luisteren naar een optreden. Zij hebben de keuze uit drie 
kanalen en bepalen zelf waar ze van gaan genieten. Aan de hand van 
drie kleuren, die overeenkomen met één van de drie podia, kunnen 
bezoekers kiezen naar welk optreden ze luisteren. 

De Silent Disco is eerder al succesvol 
gebleken op Lowlands. Dit jaar was 
het ook voor het eerst te ervaren op 
Pinkpop. De line-up van PALM op za-
terdag wordt via de Facebookpagina 
bekend gemaakt. De organisatie ver-
klapt wel dat het aanbod divers is en 
laat hierbij niks aan het toeval over. Zo 
zijn er maar liefst 250 hoofdtelefoons 
beschikbaar.  

MEERWAARDE
Voorzitter Rob Smit heeft hoge ver-
wachtingen van de Silent Disco. “Wij 
hebben er alle vertrouwen in dat dit 
van meerwaarde is op het festival. 
Onze bezoekers verwachten ieder jaar 
dat we iets anders gaan doen, en dit is 
ook echt iets anders. We denken dat 
de hoofdtelefoons gaan rouleren. Wie 

Nona: doorleefd, 
vol rauwe soul 

en vooral 
hartverwarmend

Alles heeft een begin, ook de tijd-
loze nummers op het debuut- 
album van zangeres Nona. Be-
gin twintig, maar met de stem 
van een oude ziel: doorleefd, vol 
rauwe soul en vooral hartver-
warmend. Ze zingt blues, jazz en 
soul.
De muziek van Nona wordt sterk be- 
ïnvloed door haar eigen persoonlijke 
smaak. Ze heeft niet alleen een duide-
lijke liefde voor de classics, maar ook 
hiphop en pop zijn hoorbaar aanwe-
zig. Nona komt uit een muzikaal nest. 
Zowel haar moeder als haar zus zijn 
actief in de muziek. Thuis stond dan 
ook altijd muziek op. Zelf heeft ze al-
tijd de drive gehad om als zangeres 

Zaterdag 10 augustus
 19.00 -  00.30  Silent Disco

Zondag 11 augustus
 16.1 5 -  1 7.00  Destructive  

Penguins
 1 7.45 -  1 8.30  Nona
 19.15 -  20.00 TAPE TOY
 20.45 -  2 1.45  Banana  

Savannah
 22.30 -  23.30  Three Little  

Clouds

TAPE TOY 
speelt      met 
aanstekelijk plezier

Programmering PALM

// zoNdag 19.15 uur //

// zONdag 17.45 uur //

//
 z
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Marylon Brouwer (Den Haag): ‘Zandstock heeft de sfeer en gezelligheid van een dorpsfeest en de kwaliteit van een 
landelijk festival met ieder jaar weer een goedgevuld affiche met mooie namen. Met recht een festival om trots op te zijn!’

Hun eigenwijsheid heeft Roos, Wesley, Maurice en Marc geen 
windeieren gelegd. In hun nog korte bestaan hebben ze de 
Amsterdam Popprijs in de wacht gesleept en waren ze vorig 
jaar geselecteerd voor de Popronde 2018. De band staat met 
een ontzettend aanstekelijk plezier te spelen, waarbij zowel de 
chemie tussen de bandleden net zo hard van het podium spat, 
als het zweet van hun voorhoofden. TAPE TOY was de grote 
belofte van het festival Eurosonic Noorderslag. In de muziek-
wereld is de verwachting dat 2019 het jaar van de doorbraak 
van de band gaat worden en daarom mogen deze artiesten op 
Zandstock Festival niet ontbreken.

PALM bezoekt ontvangt een hoofdte-
lefoon en kiest één van de drie kana-
len om te genieten van de muziek. Een 
groot voordeel van het luisteren met 
een hoofdtelefoon is dat je de muziek 
echt goed kan horen. Je wordt tenslot-
te niet afgeleid.”

DURF NODIG
De Silent Disco is mede te danken aan 
de nieuwe programmeur Iwan Rach-
matow. “Dit is nou typisch iets waar 
we al lang over hebben gesproken, 
maar wat nog nooit was uitgevoerd”, 
zegt Rob Smit. “We hadden blijkbaar 
de durf en het lef van Iwan nodig om 
dit daadwerkelijk te organiseren. We 
denken dat het supergrappig is om 
een tent vol mensen te zien, die naar 
verschillende muziek luistert.”

op het podium te staan, maar onvol-
doende lef. Inmiddels is veel veran-
derd. Nona studeerde aan de Her-
man Brood Academie in Utrecht af 
en is, net als haar muzikale vriendin 
Sharon Kovacs, uitgegroeid tot een 
echte artieste met een eigen pla-
tencontract. Onlangs stond ze nog 
op het podium van Rag’n’bone Man, 
bekend van ‘Human’ in AFAS Live in 
Amsterdam. Binnenkort komt haar 
eerste cd uit, die ze opnam in Ame-
rika.

55



Kim de Reuver (Heiloo): ‘Buitengewoon festival met huiselijke warmte en in de 
kleine hoekjes wonderlijke melodieën. Bovenal een prachtig feest.’

Anne de Raad (Den Haag): ‘Muzikale 
verrassingen op nuchtere Westfriese grond.’

Fietsen van Graas, Irenestraat 10, 1756 AK 't Zand

Ook lekker op de f iets  
naar Zandstock Festival?

www.f ietsenvangraas.nl



BEUK

Zijn optredens in ‘t Zand hebben veel 
indruk achtergelaten en dat gevoel is 
wederzijds.
DJ Jean plaatste eerder één van zijn 
shows op Zandstock Festival in zijn 
persoonlijke topdrie van dat jaar. Dat 
zegt voldoende voor een artiest die 
over de hele wereld draait, in de grote-
re clubs staat en op de bekendste fes-
tivals zijn muziek laat horen. DJ Jean is 
befaamd om zijn ‘draaitafel-skills’, was 

Succesvolle 
DJ Jean 
laat BEUK 
losgaan 

Hij is wereldberoemd in Noord-Holland en ver daar buiten: dj Sweet Le Freak. Zijn handelsmerk 
Exclusive 90’s is onderdeel van de Le Freak Show, waarmee hij een vaste gast is op Zandstock 
Festival. Ook dit jaar verzorgt hij samen met de door hem uitgenodigde dj’s het feest in de BEUK. 
Niet op zaterdag, maar voor het eerst op de zondag! Le Freak Show bezorgt je een doldwaze feeste-
lijke minitrip naar je jonge, maagdelijke en onbezorgde jaren; de tijd waar Ray en Anita de wereld 
domineerden, Captain Jack nog aan het roer stond en je nog antibiotica kreeg 
van Dr. Alban.

Exclusive 90’s nu op zondag

Het concept is al jaren een doorslaand succes op Zandstock Festival. De muziek uit de 
jaren negentig blijkt nog ongekend populair op festivals. “Het zijn liedjes die je niet 
al te vaak meer hoort”, zegt Sweet Le Freak, echte naam Jurriaan Walters. “De 
muziek zorgt voor herkenning. Ik kom zelf uit die tijd en haal alle herinneringen 
weer op. Het was een tijd waarin je geen zorgen of druk had.” Exclusive 90’s 
is eigentijds en eigenwijs, met alle ingrediënten van toen en nu. Knallende, 
rockende, überfoute hits gemengd met vergeten en onvergetelijke visuals, 
commercials en clips. Van meezingers tot flauwe nummers. Le Freak Show 
maakt daarbij een uitstapje naar liedjes uit de jaren zeventig, tachtig en 
recente muziek. “We creëren een totaalbeleving”, vertelt de Alkmaarder.

Afgeladen vol   DJ Sweet Le Freak geniet van het festivalpubliek. “Er is al-
tijd een goede sfeer op Zandstock Festival. De tent staat snel afgeladen vol 
en het gaat helemaal los. Samen maken we er een groot feest van. Daarbij 
zijn er veel leuke vrouwen aanwezig en dat komt de ambiance zeker ten 
goede.” Vanaf 15.00 uur staan verschillende deejays achter de draaita-
fel. Zij bouwen de sfeer op tot een climax. “We zijn allemaal op elkaar 
ingespeeld. Richting het einde van de avond explodeert de BEUK. Na 
het laatste nummer zal iedereen denken: Is het nu al klaar? De be-
zoekers willen namelijk graag door feesten. We gaan echt knallen. Het 
wordt één groot feest en het dak gaat eraf.”

Dat hij zelf na al die tijd ook relevant en 
vernieuwend is gebleven, zegt genoeg. 
De in Polen geboren Mr. Polska is het 
vlaggenschip van het Nouveau Riche 
Music-collectief. De kleine grote man 
rijgt sinds zijn ‘State Award voor Rookie 
of the Year 2010’ de successen aaneen. 
Hij scoorde enorme hits met de singles 
van ‘Allermooiste Feestje’, ‘Krokobil’ en 
‘Hausa Wausa’. Mr. Polska deed dit suc-
ces nog eens even dunnetjes over met 
zijn mixtape en single van ‘Vlammen’. 
Alles wat hij op YouTube zet schiet di-

Een show van Mr. Polska is hard, 
rauw, energiek, Pools en zoals hij 
zelf omschrijft: recht in je smoel. 
Het voelt als schuurpapier over 
een motorkap, maar wel met een 
dansje. De rasartiest verlegde 
de grenzen van de Nederlandse 
muziekindustrie. Hij ontwik- 
kelde met het hiphoplabel  
Nouveau Riche een compleet 
nieuw geluid, waar veel  
artiesten nog steeds op teren.

Mr. Polska 
is hard, 
rauw en 
energiek

Zaterdag 10 augustus
  18.30 -  20.00 DJ Jaap Ligthart
  20.00 -  2 1.00   DJ’s Danny Gouda 

& Jari Schilder
  2 1.00 -  22.00 Stavros Martina 
 22.00 -  22.30  Mr. Polska 
 22.30 -  23.30 DJ Jean
 23.30  -  00.1 5  Benji Schilder
 00.15  -  01.00 DJ Bakero 

Zondag 11 augustus
  StockOud  
  10.00 -  10.45  Kerkdienst
 1 1.00 -  1 1.30  Bertje Doperwtje
 11.30 -  12.00  Hannes Knoin

  15.00 -  16.00 Miss Jacky 
  16.00 -  17.00 DJ Arne
  17.00 -  18.00 Nilicious
  18.00 -  19.00 DJ Stamble 
  19.00 -  20.00  Hitjes  

Soundsystem 
  20.00 -  21.00  Praia Del Sol
  2 1.00 - 22.00 DJ Hatsé
  22.00 - 23.00  Brosiaz
 23.00 - 24.00 Sweet Le Freak

Programmering BEUK

// zATERdag 22.00 uur //

// zONdag //

// zATERdag 22.30 uur //

Jet Kleine (’t Zand): ‘Een top festival met leuke muziek 
waar ik elk jaar met mijn vriendinnen heen ga.’

Lotte Scholten (Breezand): ‘Wat Zandstock zo leuk maakt is, dat het een 
gezellig festival is voor jong en oud, met elk jaar weer diverse goede live-acts.’
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DJ Jean staat voor de vierde 
keer in de BEUK. De succesvolle 
dj gaat stilletjes aan bij het 
meubilair van Zandstock 
Festival behoren en daar zijn 
we blij mee. Hij weet namelijk 
wat er nodig is om een tent 
volledig uit zijn plaat te  
laten gaan.

berucht om zijn opstandige losbandige 
levensstijl, maar is bovenal een toege-
wijde dj. Uitgedrukt in het aantal ver-
kochte cd’s is hij één van de populairste 
Nederlandse dj’s uit de geschiedenis. 
Hij verwierf grote bekendheid met zijn 
hits ‘The Launch’, ‘Love Come Home’, 
‘Lift Me Up’ en ‘Every Single Day’. Het 
zijn nummers die het nog altijd goed 
doen en ongetwijfeld ook in ‘t Zand te 
horen zullen zijn.

rect richting een miljoen views. Mr. 
Polska werkte succesvol samen met 
grote artiesten als Ronnie Flex, Lil’ 
Kleine, Bizzey en Yellow Claw. Met 
gemiddeld meer dan honderd shows 
per jaar is hij een graag geziene gast 
op de grotere Nederlandse festivals, 
in vrijwel alle discotheken in Neder-
land en aan de kusten van alle bad-
plaatsen in Europa, waar in de zomer 
zich Nederlandse jongeren bevinden. 
Deze zomer gaat Mr. Polska de BEUK 
veroveren in ’t Zand.

Miss Jacky



CYNBEL: 
opzwepende  
indie-poprockband

Zandstock Festivalkrant8BOOM Zandstock Festivalkrant8BOOM

Goede liedjes, daar begint 

het mee. Zo bewijst ook het 

verhaal van CYNBEL. Met hun 

opzwepende en catchy indie-

poprock wist het trio zowel 

popzalen als festivalweides in 

beweging te brengen. De band 

doet denken aan The Killers, 

U2 en Kings Of Leon maar dan 

eigenzinnig gebracht.

De indie-rockband bestaat pas drie 
jaar, maar beschikt al over een indruk-
wekkend palmares. De eerste drie 
singles leverden CYNBEL een tour 
door Nederland met het rondreizende 
festival Popronde en live-optredens 
bij 3FM en Radio 1. Op Spotify hadden 
ze bijna 100.000 plays met hun track 
‘Golden Coast’. Daarnaast verzorgde 
het trio de aftershow van de concer-
ten van Kensington in de Ziggo Dome. 
Het hoogtepunt volgde vorig jaar toen 
ze in het voorprogramma van de Gol-
den Earring stonden. Kortom, een 
veelbelovende act die we graag op 
Zandstock Festival willen zien.

Voor het eerst maakt een Volendamse act zijn opwachting tijdens 
Zandstock Festival. De 3JS openen de zaterdagavond. De band 
onderscheidt zich met een mooi akoestisch geluid met zanger Jan 
Dulles in de hoofdrol.

Volendams 
debuut met 3JS

De 3JS vierde in 2018 het 10-jarig be-
staan en niet geheel toevallig bracht 
de band dit jaar hun tiende album, ge-
naamd Nu, uit. Gevraagd naar welke 
liedjes ze bij hun concerten nooit dur-
ven overslaan, zijn de mannen eens-
gezind. “We hebben ‘Geloven In Het 
Leven’ naar mijn weten nooit overge-

‘Het is ijskoud. En je woorden maken 
wolkjes in de lucht. Een rilling loopt 
een rondje op m’n rug…’ Het zijn de 
eerste regels van de single ‘IJskoud’ 
van Nielson. Het nummer is een 
doorslaand succes en iedereen kan 
de tekst meezingen. Een nummer 1 
notering, de eerste van Nielson, was 
een logisch gevolg. 

Succesnummers Nielson 
zorgen voor warmte

De nummers van de singer-songwriter worden ge-
prezen om hun energieke, positieve en eigenwijze 
sound. Nielson heeft afscheid genomen van zijn gi-
taar en heeft zichzelf weer opnieuw uitgevonden. 
Op zijn nieuwe liedjes is meer ruimte gekomen voor 
elektronische beats en stelt Nielson zich kwetsbaar 
op waardoor de muziek nog persoonlijker is gewor-
den. Hij is aan een glorieus jaar bezig en daarom 
mag hij niet ontbreken tijdens Zandstock Festival. 
De zanger won twee Edison Awards: met het album 
Diamant wint hij in de categorie ‘Nederlandstalig’ en 
met IJskoud in de categorie ‘Beste lied’. Hij deed suc-
cesvol mee aan het programma ‘Wie is de Mol?’.

Als een sensationele muzikale wervelstorm raast de band 
Melrose momenteel door Nederland. Met een superenergie-
ke show boordevol kneitervette hits en aangevuld met een 
flinke portie waanzinnige special effects zet de band een 
ongekende belevenis neer. De afsluiting van de zaterdag-
avond belooft een grandioos feestje te worden.

Grandioos feestje met Melrose

Met een zanger, gitarist, bassist, drummer en toetsenist kan Melrose 
vrijwel alles spelen, en dat doen ze dan ook. Nederlandstalig, rock, disco  
en zelfs dance, het komt allemaal voorbij tijdens de energieke optredens  
van Melrose. De coverband onderscheidt zich met een ongeëvenaarde 
show. Lasers, confetti, vlammenwerpers, sparkulars en bubbles. Niets 
is te gek. Bij een optreden van Melrose gaat het niet alleen om de mu-
ziek, het oog wil ook wat. De band verwent haar publiek niet alleen 
met een spectaculaire lichtshow, maar vooral ook met vele komische 
verkleedpartijen, theatrale acts, sensationele stunts en nog veel meer.

Zaterdag 10 augustus

  
 19.30 –  20.30 3JS
 21.00 – 2 1.45 CYNBEL
 22.1 5 –  23.1 5  Nielson
 23.45 –  00.45 Melrose

// zaterdag 19.30 uur //

// zaterdag 21.00 uur //

slagen”, steekt Jan Dulles van wal. Jaap 
Kwakman noemt ‘Hou Van Mij’, een 
ijkpunt in de geschiedenis van 3JS. “Al-
les klopte gewoon met dat nummer.” 
Robin Johannes Kuller noemt Water-
mensen: “Dat mág ook gewoon niet 
ontbreken, want het is misschien wel 
het meest ‘3JS’.”

Programmering BOOM

// zaterdag 23.45 uur //

Johan Deutekom (Schagen): ‘‘Zandstock, het festival met de meest diverse 
en uiteenlopende bands! Tevens ook nog betaalbaar en dichtbij!’

Jarod Lokkerbol (Schagen): ‘Supergezellig festival met 
veel goede muziek op een goede locatie.’

// zaterdag 22.15 uur //

FOTO JACK PARKER MEDIA
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The Overslept:  
stevig en energiek

The Overslept speelt 
strakke rocknummers 
met een dansbaar 
poprandje. De band 
wordt ook wel eens de 
Nederlandse Green Day 
genoemd, maar de vier 
jeugdvrienden laten al 
snel weten dat ze daar 
overheen willen groeien. 

Onlangs kwam hun nieuwe single 
‘Long Way Down’ uit. De band dealt 
in dit nummer met grootheidswaan-
zin. Live staat The Overslept garant 
voor een stevige en energieke set. Zo-
wel instrumentaal als vocaal staat de 
performance als een huis, zo bewees 
de band op het Serious Request podi-

// zONdag 15.30 uur //

Queen Forever doet iedereen versteld staan met hun fantastische 
interpretatie van de legendarische Britse rockformatie Queen. De 
band speelt honderd procent live al uw favoriete Queen-nummers. 
Zelfs epische songs zoals: ‘Innuendo’, ‘Bohemian Rhapsody’ en het 
betoverende ‘Barcelona’ worden uitgevoerd met passie en gemak. 

Niet alleen doet de band haar uiterste 
best het geluid van Queen zo exact 
mogelijk te benaderen, ze kleden zich 
ook als de leden van Queen, wat zorgt 
voor de volledig audiovisuele ervaring 
en het nostalgische Queen-gevoel. 
Frontman Timothy Drake kruipt in de 
huid van Freddie Mercury. De charme 
en presentie van de in 1991 overleden 
Mercury stralen zo overtuigend van 

Drake af, dat er geregeld vanuit het 
publiek klinkt: ‘Het is ‘m!’ En dan die 
snor en typische tanden van Freddie 
Mercury. Hoe makkelijk kan dat een 
karikatuur worden in een coverband, 
maar niet bij deze. Queen Forever laat 
zien dat het een serieuze ode brengt 
aan het grote icoon van de popmu-
ziek.

Douwe Bob laat zijn 
shape zien en horen

Met zijn kenmerkende countryrock/Americana sound is 
Douwe Bob de headliner op zondag. Zijn voorlaatste album 
‘Fool Bar’ bereikte eerder al de gouden status en met zijn 
nieuwe album ‘The Shape I’m In’ op zak komt hij ‘t Zand 

zijn shape laten zien en horen.

Douwe Bob won in 2012 ‘De beste sin-
ger-songwriter van Nederland’, be-
reikte in 2016 de finale van het Euro-
visiesongfestival, scoorde samen met 
Anouk een grote hit met ‘Hold Me’ en 
is al jaren niet van de festivals weg te 
denken. Als er iemand gemaakt is voor 
het podium dan is het Douwe Bob wel. 
Hij speelt al piano sinds zijn zesde 
en heeft daar op zijn veertiende ook 
de gitaar bij gepakt. Het bracht hem 
ondertussen veel mooie nationale en 
internationale successen, hij speelde 
onder meer Pinkpop en Sziget plat. 
Gelukkig staat hij nu ook op Zand-
stock Festival en zijn we verheugd dat 

Jeangu Macrooy 
durft groots te dromen

Singer-songwriter 
Jeangu Macrooy 
is hard bezig met 
de verovering van 
Nederland en hij heeft 
de rest van Europa in 
het vizier. Uiteraard 
mag hij in ‘t Zand 
niet ontbreken. Dit 
jaar presenteerde hij 
zijn tweede album 
‘Horizon’. 

Hiermee zet hij de volgende stap in een carrière die steeds harder glanst. 
Als er één woord is dat het tweede album van Jeangu Macrooy samenvat, is 
het zelfvertrouwen. De opvolger van het succesvolle debuut ‘High On You’ 
laat een ambitieus artiest horen die groot durft te dromen. Jeangu’s reis be-
gint in Suriname als hij op zijn dertiende een gitaar krijgt van zijn ouders. 
Met zijn tweelingbroer Xillan vormt hij een duo. Maar Suriname is klein, zijn 
ambities groot, dus stapt hij in 2014 op het vliegtuig naar Nederland. Vanaf 
dat moment stapt Jeangu met zevenmijlslaarzen door de Nederlandse mu-
ziekwereld.

// zONdag 18.00 uur //

Kruip in de huid van 
Freddie Mercury

// zONdag 19.45  uur //

// zONdag 21.1 5 uur //

Zondag 11 augustus
 
 15.30 – 16.15 The Overslept
 16.45 – 17.30  The Damned  

And Dirty
 18.00 – 19.00 Jeangu Macrooy
 19.45 – 20.45 Queen Forever
 21.15 – 22.15  Douwe Bob
 22.45 –  23.45 Ooostblok

    

Programmering BOOM

um in Apeldoorn en in AFAS Live met 
Panic! At The Disco en Paramore. De 
naam The Overslept komt uit cultfilm 
Back To The Future. De band legt ook 
verbanden tussen heden en verleden 
door traditionele poppunk op een he-
dendaagse manier te vertolken.

Erwin van Gent (Schagen): ‘Een leuk gezellig festival waar iedereen 
gewoon doet en je lekker jezelf kan zijn.’

Manon Berbee (’t Zand): ‘Een van de leukste feestjes van het jaar. 
Gezellige sfeer, leuke mensen en een goede line-up.’

‘Slow Down’ niet zijn motto van ko-
mende zomer gaat worden.

FOTO ROBIN KAMPHUIS



Isa Spil (’t Zand):  ‘Onder het genot van een borrel en leuke muziek een weekend bijkletsen met Zandtemers en oude bekenden. 
Zandstock Festival is mijn beste tijdsbesteding van het tweede weekend van augustus!’
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Er worden leuke workshops gehouden. 
Pak bijvoorbeeld een trommel of een 
sambabal en ervaar hoe het is om mu-
ziek te maken. Wil je een ‘eigen’ geluid 
creëren en zelf een instrument maken? 
Ook dat kan. De kinderen die deelne-
men aan deze workshop mogen op het 
einde optreden met hun zelfgemaakte 
instrumenten en een leuke voorstel-
ling geven. Ze spelen voor publiek, en 
wanen zich net als de 3JS, Nielson, 
Douwe Bob en de artiesten van Queen 
Forever.

Fotoshoot hoek
Artiesten worden geregeld gevraagd 
voor een foto. Ook op Zandstock Festi-
val is er een heuse fotoshoot hoek. He-
lemaal in stijl mogen de kinderen zich-
zelf pimpen om zo mooi mogelijk op de 
foto te gaan. Voor de aankleding is van 
alles aanwezig: bloemen, een bankje en 
een opvallende achtergrond. En alsof 
dit niet genoeg is, is er zelfs een ver-
kleedkoffer aanwezig. Hier vinden kin-
deren onder meer reuze brillen, bloe-
menslingers; alles voor een perfecte 
foto. Uiteraard wordt er toestemming 
aan de ouders gevraagd voordat een 
foto wordt genomen.

Hoelahoep
Creacentrum De Vlinder organiseert 
verschillende spelletjes. Ga bijvoor-
beeld terug in de tijd met hoelahoep of 
probeer blikken omver te gooien. Kin-
deren krijgen bij aankomst een strip-
penkaart. Wanneer er meerdere acti-
viteiten zijn voltooid, kunnen ze een 
presentje ontvangen bij het touwtrek-
ken. Het kinderentertainment begint 
zondag om 15.00 uur. Ouders kunnen 
op eigen verantwoording hun kroost 
achterlaten en genieten van de optre-
dens in BOOM, BEUK of PALM.

Ook dit jaar zijn er weer gratis weekend-
tickets te winnen met Zandstock Festival’s 
Schatzoekertje. In deze krant ontvang je 
alvast de eerste hints.  
De komende periode worden via onze 
Facebookpagina meer aanwijzingen 
weggegeven. Er zijn vijf weekendtickets te 
winnen. Zet hem op. En vergeet niet na het 
vinden van het ticket een foto van jezelf 
met het ticket op onze Facebookpagina te 
plaatsen. 

Win weekendtickets 
met Schatzoekertje

‘Het is gewoon onwijs gezellig’

StockOud viert een 
lustrum. De succes- 
formule, speciaal  
bedoeld voor senioren, 
wordt voor de vijfde 
keer gehouden.  
De (kaart)vriendinnen 
Tiny Portegijs (89)  
en Alie Smit (92) zijn 
alle jaren van de partij  
geweest. “Het is ge-
woon onwijs gezellig”, 
zeggen ze beiden.

“Ik houd van muziek en dus zit je bij 
Zandstock Festival goed”, vertelt me-
vrouw Smit uit Schagen. “Het eerste 
jaar trad Skotwal op en iedereen ging 
uit zijn dak. Vorig jaar was er een op-
treden van The Kik. Ik heb zanger 
Dave von Raven wel eens op tv gezien 
en toen dacht ik wel wat een bijzon-
dere is dat. Maar eenmaal in het echt 
viel hij enorm mee en het belangrijkste 
zijn muziek was erg goed. Het bestuur 
van Zandstock Festival heeft de zaken 
goed voor elkaar. Ik vind het knap dat 
ze ook aan de ouderen denken. Ik dacht 
wel eens dat ik veel te vroeg geboren 
was. Tegenwoordig is er op muziekge-
bied zoveel te doen voor de jeugd. Maar 

dankzij Zandstock Festival is er ook 
wat voor ons!”

Advocaat en rood wijntje
Het jaarlijkse bezoek aan het Zand-
temer evenement komt op de eerste 
donderdag van augustus steevast ter 
sprake. Dan is de wekelijkse klaverjas-
drive met daarbij ook Truus Veul en 
Vera Groot. “We gaan met zijn vieren 
naar StockOud”, aldus mevrouw Porte-
gijs. “Maar als je ziet hoe druk het is. 
Mensen komen overal vandaan. Dat is 
geweldig om te zien. Het is toch wel 
iets unieks. We krijgen aan het begin 
een kopje koffie met een plakje cake. 
Het is bijna niet aan te slepen. En ge-
durende de ochtend nog een borrel. Ik 
neem dan een heerlijk advocaatje.” Me-
vrouw Smit vult aan: “Ik houd het op 
een rood wijntje. Dat kan allemaal! Ik 
ben dan wel 92 jaar, maar ik hoop nog 
een tijdje door te gaan. Ik kijk altijd uit 
naar de leuke uitjes en daar valt Stock-
Oud zeker onder.” Ook mevrouw Por-
tegijs kijkt uit naar het tweede week-
end van augustus. “Ik ben zeker weer 
van de partij!” StockOud begint met 
een kerkdienst om 10 uur. Een uur later 
start het programma met dit jaar twee 
optredens. De Alkmaarse straatmuzi-
kant Bertje Doperwtje bijt het spits af. 
Een half uur later staat de West-Friese 
conferencier Hannes Knoin op het po-
dium.

Sarah Rachmatow (Schagen): ‘Zandstock is echt een gezellig 
festival met een supersfeer en veel bekende en upcoming artiesten.’

Vasco van Vianen (Schagen): ‘Zandstock, niet alleen een festival om 
te feesten, maar juist om dit samen te doen met (oude) vrienden!’

Op de foto van links naar rechts Gre Tol, Tiny Portegijs, Alie Smit en Truus Veul

FOTO DIRK SMIT

Bart Klouwers uit ‘t Zand wist vorig jaar 
een weekendticket te winnen

Volop 
kinderentertainment
Muziek maken, 
spelletjes spelen, 
een heuse fotoshoot 
hoek en een exclusief 
optreden geven. Voor 
de kinderen valt er 
op de zondag weer 
genoeg te doen en te 
beleven. Om alles in 
goede banen te leiden 
is Zandstock Festival 
een samenwerking 
aangegaan met crea-
centrum De Vlinder 
uit Julianadorp.

Win een Meet & Greet met Douwe Bob
Heb jij altijd al willen weten wat het fa-
voriete avondeten van Douwe Bob is, 
en naar welke Netflix-serie hij kijkt? 
Dan is dit jouw kans. We mogen een 
Meet & Greet weggeven. De bekende 
singer-songwriter speelt zondag 11 
augustus in BOOM. Voorafgaand aan 
zijn optreden, dat begint om 21.15 uur, 

kan jij deze artiest ontmoeten. Hoe? 
Laat via een post op Facebook, Insta-
gram of door een mail te sturen naar 
jitse@zandstock.nl weten waarom jij 
de Meet & Greet moet winnen. En wie 
weet ben jij op 11 augustus backstage 
bij Douwe Bob en spreek jij hem één 
op één.

 ’t Zand:  Ik zie ze links, ik zie ze rechts
 ’t Zand:  152652
 Anna Paulowna:  Hopelijk blijft de WiFi het doen
 Julianadorp:  Het einde komt steeds meer in zicht
 Schagen:  Je hoeft er niet voor naar Utrecht

De eerste hints zijn:
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Deze bedrijven wensen jullie  
een prachtig festival!

Esther Roth (Amsterdam): ‘‘Superleuk festival! Altijd weer een mooie line-up, van grote namen tot 
nieuwkomers! En met drie podia voor ieder wat wils. Hele gezellige sfeer, één van mijn favoriete festivals!’
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Steef Huiberts (Breezand): ‘Zandstock, altijd 
een gezellig feest met goede muziek.’

Sam Dekker (Schagen): ‘Zandstock Festival is: lekker buiten biertjes drinken in het 
zonnetje in combinatie met het losgaan in de BEUK. Het is gewoon een topfeestje!’ 

Zandstock 2018 in beeld
FOTOGRAFIE ANDRÉ SONDERMAN 



Britt Sijs (Anna Paulowna): ‘Goede muziek, lekker eten en gezellige mensen. 
Factoren waardoor ik elk jaar weer uitkijk naar Zandstock Festival.’

Lois Doll (Schagen): ‘Goede muziek, top sfeer, leuk publiek 
en veel rode Annie’s. Ja, dat is Zandstock Festival voor mij!’

Welkoop Anna Paulowna
Kerkweg 5a, Anna Paulowna
Telefoon 0223 532 884
annapaulowna@welkoop.com
Openingstijden Ma. t/m Vr.   9:00 - 18:00 uur
   Za.    9:00 - 17:00 uur
   

Openingstijden Ma. t/m Vr.   9:00 - 18:00 uur
   Za.    9:00 - 17:00 uur
   Zo.  10:00 - 17:00 uur

Welkoop Anna Paulowna
Kerkweg 5a, Anna Paulowna
Telefoon 0223 532 884
annapaulowna@welkoop.com
Openingstijden Ma. t/m Vr.   9:00 - 18:00 uur
   Za.    9:00 - 17:00 uur
   

Welkoop Anna Paulowna
Kerkweg 5a, Anna Paulowna
Telefoon 0223 532 884
annapaulowna@welkoop.com
Openingstijden Ma. t/m Vr.   9:00 - 18:00 uur
   Za.    9:00 - 17:00 uur

Welkoop Anna Paulowna
Kerkweg 5a, Anna Paulowna
Telefoon 0223 532 884
annapaulowna@welkoop.com
Openingstijden Ma. t/m Vr.   9.00 - 18.00 uur
   Za.    9.00 - 17.00 uur
   Zo.  11.00 - 16.00 uur 

www.tastransport.com

Voor al uw transporten!



Naam: Liesbeth Zeeman
Leeftijd: 58 jaar 
Komt uit: ‘t Zand

“We gaan al heel lang naar Zand-
stock Festival en altijd op zondag. 
Voor mij begint het de laatste jaren 
in de ochtend met StockOud. Ik haal 
mijn moeder uit ’t Veld op en ga er 
met haar heen. Het is een geweldige 
ochtend met prachtige optredens en 
een advocaatje of biertje met
hapjes tussendoor. Ik kom voor het 
middagprogramma weer terug. 
Het leuke aan Zandstock Festival 
is de gezelligheid. Er zijn zeer 
veel bekenden en de sfeer is heel 
gemoedelijk. Op de foto sta ik met 
mijn zoon Zico. Het is natuurlijk 
heel leuk om op hetzelfde feest als je 
kinderen te zijn. En ik denk dat we 
dit nog jaren vol zullen houden als we 
naar opa Zeeman kijken, hij loopt ook 
nog op StockOud en de kermis rond.”

 
 
 

DATA & TIJDEN
Zaterdag 10 augustus deuren open om 18.30 uur // 
muziek van 18.30 tot 01.00 uur.
Zondag 11 augustus  deuren open om 15.00 uur // 
muziek van 15.00 tot 24.00 uur.

PARKEREN FIETSEN
Fietsen kunnen gratis worden geparkeerd op de 
aangewezen fietsparkeerplaats vlakbij de ingang. 
Wildparkeren van je fiets is verboden en fietsen die 
in de berm liggen of de veiligheidsroutes blokkeren 
worden door de organisatie verwijderd.

PARKEREN AUTO’S
Auto’s kunnen op de parkeerplaats bij sporthal 
Multitreffer geparkeerd worden.

LAATSTE NIEUWS + INFO
Volg ons laatste nieuws en informatie via de 
Website: www.zandstock.nl  
Twitter: @zandstocktzand 
Facebook: facebook.com/zandstock 
Instagram: instagram.com/zandstock

Algemene info Zandstock Festival 2019

TICKETS
Tickets kunnen worden gekocht via  
www.zandstock.nl/tickets. De ticketprijzen  
inclusief servicekosten: zaterdag € 27,50, zondag  
€ 30,- en weekendticket € 42,50. De kassatoeslag 
aan de deur is € 5,00 (alleen wanneer je je kaarten 
aan de deur koopt tijdens het festival). 
Kaarten zijn ook te koop bij Spar Nielsen in ’t Zand, 
zolang de voorraad strekt.

BUSVERVOER
Ook dit jaar rijden er weer bussen tussen station 
Schagen en het Zandstock Festival. Inclusief het 
entertainmentduo DREK, zodat je bij aankomst op 
het festivalterrein al in een goede sfeer bent. Daar-
naast rijdt een bus vanuit Julianadorp, Breezand 
en Anna Paulowna. Check de website voor de 
bustijden.

ROLSTOELVRIENDELIJK
Zandstock Festival is toegankelijk voor mensen 
in een rolstoel. We adviseren je wel om contact 
op te nemen via rob@zandstock.nl om te kun-
nen overleggen over de mogelijkheden.

RODE KRUIS
Op het festival is het Rode Kruis aanwezig.  
De mensen van het Rode Kruis zullen duidelijk 
zichtbaar aanwezig zijn.

MINIMUM LEEFTIJD
Tot 12 jaar is toegang gratis onder begeleiding van 
een volwassene. Voor de toegang tot het festival-
terrein geldt geen minimale leeftijd, alcoholcon-
sumptie is uiteraard pas toegestaan vanaf 18 jaar.

DRUGSBELEID
Zandstock Festival conformeert zich aan het beleid 
van het Openbaar Ministerie. Dit houdt in dat 
tijdens het festival een zero tolerance beleid geldt. 
Dit betekent dat er geen soft- en/of harddrugs zal 
worden toegestaan.

APP
Download de app van Zandstock Festival en krijg 
een pushbericht wanneer jouw favoriete artiest 
speelt, zodat je niets hoeft te missen. Blijf dankzij 
de app ook op de hoogte van het laatste nieuws!

     

COLOFON
De Festivalkrant van Zandstock is een 
jaarlijkse uitgave van JVW Uitgeverij. Aan 
de inhoud van deze krant is veel zorg be- 
steed. Desondanks kunnen aan de inhoud 
van deze krant op geen enkele manier  
rechten, van welke aard dan ook, worden 
ontleend.

Redactie en samenstelling:
JVW Uitgeverij
www.jvwuitgeverij.nl

Opmaak:
Max Grafische Vormgeving

Oplage:
48.000 exemplaren

Verspreidingsgebied:
Julianadorp en de gemeenten Schagen en 
Hollands Kroon

Programmering BOOM Programmering PALM Programmering BEUK

Naam: Gijs Oostra
Leeftijd: 4 jaar 
Komt uit: ‘t Zand

“Ik ging vorig jaar naar Zandstock 
Festival met papa, mama, Pim, Silke, 
Marieke, Rob, Kira en Fenne. Er was 
een speciaal kindergedeelte en daar 
stond een bus. We konden daar lekker 
spelen. Het leukste vond ik de plek 
van de buschauffeur. Daar mochten 
wij ook zitten. De mensen bij de bus 
waren heel aardig. Ook voor mijn 
papa en mama was het leuk. Zij 
konden een borrel drinken en gezellig 
met andere ouders kletsen.”
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Bands en speeltijden onder voorbehoud

Zaterdag 10 augustus

 19.30 – 20.30 3JS
 21.00 – 21.45 CYNBEL
 22.1 5 –  23.15  Nielson
 23.45 –  00.45  Melrose
 
 
 
 

Zondag 11 augustus
 15.30 – 16.15 The Overslept
 16.45 – 17.30  The Damned  

And Dirty  
 18.00 –  1 9.00 Jeangu Macrooy
 19.45 – 20.45 Queen Forever
 21.1 5 – 22.1 5  Douwe Bob 
 22.45 – 23.45 Ooostblok

    Jo vd VRO

Zaterdag 10 augustus

 19.00 - 00.30  Silent Disco
 
 
 
 
 
 

Zondag 11 augustus
 16. 1 5 - 1 7.00  Destructive  

Penguins
 1 7.45 - 1 8.30  Nona
 19.1 5 - 20.00 TAPE TOY
 20.45 - 2 1.45   Banana  

Savannah
 22.30 - 23.30  Three Little  

Clouds

Zaterdag 10 augustus
 1 8.30 - 20.00 DJ Jaap Ligthart
 20.00 - 2 1 .00   DJ’s Danny  

Gouda & Jari 
Schilder

 2 1.00 -   22.00  Stavros Martina
 22.00 -  22.30 Mr. Polska 
  22.30 -  23.30 DJ Jean
 23.30 - 00.15 Benji Schilder
 00.15 - 0 1.00 DJ Bakero

Zondag 11 augustus
  StockOud 10.00-12.00
 10.00 - 1 0.45  Kerkdienst
 1 1.00 - 1 1.30  Bertje Doperwtje
 1 1.30 - 12.00  Hannes Knoin 

 15.00 -  1 6.00  Miss Jacky 
 16.00 -  1 7.00  DJ Arne
 17.00 -  1 8.00  Nilicious 
  18.00 -  1 9.00 DJ Stamble 
 19.00 - 20.00  Hitjes  

Soundsystem
 20.00 - 2 1.00 Praia Del Sol
 21.00 -  22.00 DJ Hatsé
 22.00 -  23.00  Brosiaz
  23.00 -  24.00  Sweet Le Freak

Nienke Angevare (Anna Paulowna): ‘Zandstock Festival: gezellig met je vrienden onder het genot van een biertje, muziek voor ieder wat 
wils en mensen spreken die je niet vaak spreekt. Mooi klein festival voor jong en oud.’

Naam: Jan Wit
Leeftijd: 27 jaar 
Komt uit: Sint Maartensbrug

“Ik ga dit jaar voor de achtste keer 
naar Zandstock Festival. Het is wisse-
lend of ik het hele weekend of één dag 
ga. Vanuit Sint Maartensbrug gaan 
we met een hele vriendengroep heen. 
Er zijn altijd veel bekenden en dat 
maakt het zo leuk. Ik vind Zandstock 
Festival verder leuk opgezet. De sfeer 
en aankleding zijn naar mijn mening 
prima voor elkaar.”

FOTO HESSE DE JONG

 Jan Wit (l) naast Mats Beld 

FOTO ANDRÉ SONDERMAN 

FOTO PEP LE BLANC FOTOGRAFIE

Word ook sponsor van 
Zandstock Festival
Zonder sponsoren, geen festival. De sponsorcom-
missie, bestaande uit Don Schilder, Ruud Dekker, 
Marieke van Lierop en Bo Schilder, is achter de 
schermen druk bezig om sponsors te vinden voor 
Zandstock Festival. Er zijn verschillende interes-
sante pakketten. Daarnaast is er voor sponsoren 
op zondagmiddag een speciale bijeenkomst.

PAKKET GOUDSTOCK - € 500
•  Uw bedrijfslogo wordt getoond op groot scherm 

in de BOOM en de BEUK
•  Uw bedrijfslogo krijgt een plaats op de sponsor-

toren van het buitenterrein
•  Uw bedrijfslogo wordt afgespeeld op de frontpage 

en geplaatst op de sponsorpagina van de website 
& de Zandstock-app

•  Uw bedrijfslogo krijgt een plaats in de online 
nieuwsbrieven

•  U ontvangt twee weekendtickets ter waarde van 
samen € 85

PAKKET ZILVERSTOCK - € 250
•  Uw bedrijfslogo wordt getoond op een half 

scherm in de BOOM en de BEUK
•  Uw bedrijfslogo wordt afgespeeld op de frontpage 

en geplaatst op de sponsorpagina van de website 
& de Zandstock-app

•  U ontvangt twee weekendtickets ter waarde van 
samen € 85

PAKKET BRONSSTOCK - € 150
•  Uw bedrijfslogo wordt getoond op een half 

scherm in de BEUK
•  Uw bedrijfslogo wordt geplaatst op de sponsor-

pagina van de website & de Zandstock-app
•  U ontvangt een weekendticket ter waarde van 

samen € 42,50 

INTERESSE?
Neem dan contact op via 
sponsoring@zandstock.nl

3 generaties aan het woord



WIJ ZIJN NOG OP ZOEK NAAR:
ERVAREN HSB TEKENAARS 

Prins Clausweg 9 • 1756 BJ ’t Zand • T: 0224-590079
info@houtbouwelementen.nl • www.houtbouwelementen.nl

VOLG ONS OP :

HOUTBOUW ‘T ZAND
WENST JULLIE VEEL PLEZIER 
TIJDENS ZANDSTOCK!

WIL JIJ OOK DEEL UITMAKEN VAN
HET TEAM VAN HOUTBOUW ’T ZAND?

GA NAAR ONZE WEBSITE
EN BEKIJK DE VACATURES!

BEKIJK DE VACATURE EN SOLLICITEER DIRECT

STERK IN PREFAB
MAATWERK
EN TROTSE SPONSOR VAN 
ZANDSTOCK 2019


