
Zeevangsfanfare
De Zeevangsfanfare geeft zaterdag
11 april het jaarlijkse voorjaarcon-
cert in de Watering aan De Krom-
mert 18-25 in Oosthuizen.
Tijdens dit concert zijn ook de
leerlingen en het opleidingsorkest
te horen, op het programma staat
muziek voor jong en oud. Aanvang
20 uur. Entree ! 5, voor donateurs
en kinderen is het gratis.

Menu musicale
Het gemengd koor Broek in Water-
land zingt zondag 12 april een
’Menu musicale’. Liederen over
eten en drinken, van de middeleeu-
wen tot nu. Er worden een aantal
bijpassende hapjes geserveerd.
Aanvang om 15 uur in de kerk in
Broek in Waterland. Kaarten (! 15)
alleen in de voorverkoop: tel. 020-
4031201 en Infopunt, Zuideinde 2
in Monnickendam.

Symfonisch orkest
Het Symfonisch Orkest Purmerend
en Omstreken speelt zondag 12
april in de Keyserkerk in Midden-
beemster. Het volwassenen orkest
laat vier uiteenlopende werken van
Mozart horen. Jeugdorkest Symfo-
nietta heeft de première van de
’Amstel Suite’ van componist Die-
go Soifer. Aanvang 15 uur aan Mid-
denweg 148. Entree ! 12, kinderen
7-12 jaar ! 7, tot 7 jaar gratis.
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Symfonisch Orkest Purmerend.

Fascinatie
voor
regisseur
Van Nie

Ze leerden elkaar toevalli-
gerwijs kennen. Allebei

zaten ze op een terras op Aruba,
toen Landsmeerder Raymon Hilk-
man (22) werd aangesproken door
oud-filmregisseur René van Nie.
Hilkman had wat filmapparatuur
bij zich en dat maakte Van Nie
nieuwsgierig. De heren gaven

elkaar een hand
en praatten ver-
volgens uren met
elkaar. ,,Ik kende
Van Nie van naam
en wist dat hij op
Aruba woonde.
Maar onze ont-
moeting was puur
toeval’’, aldus
Hilkman.
Hilkman heeft
sinds twee jaar

een eigen productiebedrijf en
maakt onder meer promotiefilms
voor nieuwe en bestaande onderne-
mingen. ,,Mijn passie voor films is
begonnen op mijn achtste. Ik ging
samen met mijn ouders naar de
nieuwste Star Wars-film in Amster-
dam en ik was meteen verkocht.

Kort daarna begon ik mijn eigen
filmpjes te maken.’’
De hobby van Hilkman veranderde
in serieuze ambitie en nu heeft hij
zijn eigen productiebedrijf. De
grootste passie van de 22-jarige
Landsmeerder is het maken van
documentaires. En zo ontstond het
idee om samen met filmproducent
Guido Franken een documentaire
te maken over het levensverhaal
van Van Nie. ,,We hadden na onze
eerste ontmoeting opnieuw afge-
sproken. Hij intrigeerde mij en ik
wilde alles van hem weten. Vier
uren lang heb ik toen met mijn
camera bij hem gezeten. Ook heb
ik zijn archiefmateriaal gescand. Al
zijn werk heeft hij opgeslagen in
een aparte ruimte bij zijn huis. In

diezelfde ruimte tikt hij verhalen
en rookt hij zo’n drie pakjes siga-
retten per dag. Echt een fascineren-
de man.’’
,,Toen ik weer terugkwam in Ne-
derland, wist ik dat ik iets met het
materiaal moest doen. Veel mensen
kennen Van Nie niet, terwijl hij
juist een bijzondere filmmaker is.’’ 
Van Nie maakte zijn debuut als
regisseur met de film ’De 5 van de
4-daagse’, waarna hij tal van andere
films en honderden documentaires
produceerde. ,,René is in zijn werk
tegendraads. Hij haalde onderwer-
pen aan als ingewikkelde familie-
relaties, terwijl juist een thema als
seks in die tijd enorm populair
was. Maar het ging er bij Van Nie
dan niet om of zijn films commer-

cieel aantrekkelijk waren. Hij was
alleen bezig om zijn eigen verhaal
te vertellen en dat maakt hem
bijzonder. Net als dat hij bijna alles
zelf deed. Hij schreef de teksten,
regisseerde en produceerde. Eigen-
lijk liet hij alleen het camerawerk
door iemand anders doen. Echt
geld verdiende hij met filmpjes die
hij maakte voor de overheid.’’
In de documentaire over Van Nie
spreekt Hilkman met zijn bekende
dochter Nada en laat hij program-
mamaker Frans Bromet, NRC-
journalist Hans Beerekamp, oud-
acteur Cor van Rijn en oud-actrice
Josée Ruiter aan het woord. ,,Ik
ben bijna twee jaar bezig geweest
met deze documentaire.’’
Aanstaande zaterdag wordt de
documentaire voor het eerst ge-
toond aan betrokkenen en pers,
waarbij er zelfs journalisten uit
Aruba langskomen. ,,Uiteindelijk
hoop ik dat ik het verhaal kan
laten zien op televisie. Het liefst op
de landelijke tv en anders bij een
regionale omroep. Geld ga ik er
niet mee verdienen, maar dat hoeft
ook niet. Ik wil alleen dat het ver-
haal van Van Nie verteld wordt.’’

Kevin de Vries

De 22-jarige Raymon
Hilkman uit Landsmeer
had bijna twee jaar no-
dig om zijn documentai-
re af te ronden. FOTO ELLA
TILGENKAMP

’We liepen elkaar
toevallig tegen

het lijf ’

D ocumentaire

Raymon Hilkman uit Landsmeer maakte een documentaire over film-
maker René van Nie. De film wordt zaterdag vertoond aan pers en be-
trokkenen. Meer informatie via www.boomerangproducties.nl. 

MUZIEK

Donderdag 9 april
Dijk zingt Dylan
Edam, De Harmonie, Voorhaven
92, 21 uur. Muziek van Bob Dylan
door Michel van Dijk en band.

Vrijdag 10 april
Rilan
Purmerend, P3, Purmersteenweg
17, 21 uur. Funk tot klassiek door
Rilan and The Bombardiers.

Zaterdag 11 april
Harmony Glen
Purmerend, De Purmaryn, 20.30
uur. Ierse folk door Harmony Glen. 
All black
Purmerend, P3, 22.30 uur. Party
’All black everything’ met 3 area’s. 

Zondag 12 april
Lenny Kuhr
Beets, Kerk, Beets 51, 15.30 uur.
Lenny Kuhr met haar programma
’Wie ben je’. Res. 06-13356384.
Stembent
Edam, De Harmonie, Voorhaven
92, 17 uur. Popkoor Stembent.
Del Norte
Katwoude, Huis aan het Water,
Hoogedijk 7a, 15 uur. Formatie Del
Norte met latin en jazzy muziek.
Reserveren: info@stichtinghui-
saanhetwater.nl
Sugar Ray’s
Monnickendam, Café 1614, Mid-
dendam 6, 16-19 uur. Optreden van
formatie Sugar Ray’s.
Amsterdam Duo
Purmerend, De Purmaryn, 14.30
uur. Van Amsterdam Duo (viool en
accordeon) met Bach tot Piazzolla.
Popfabriek 
Purmerend, P3, 15 uur. Presentatie
van de Popfabriek met optredens
van muzikanten en bands.

THEATER

Donderdag 9 april
Zout
Purmerend, De Purmaryn, 20.15
uur. Toneelvoorstelling ’Zout op
mijn huid’, inleiding om 19.15 uur.

Vrijdag 10 april
Cabaret Droog Brood
Purmerend, De Purmaryn, 20.30
uur. Voorstelling ’Kissy kissy’.
Louis Davids
Purmerend, De Purmaryn, 20.15
uur. Operettevereniging P&O met
’Louis Davids’. Ook zaterdag 20.15
uur en zondagmiddag 14 uur.

Zaterdag 11 april
Bij de revue
Middenbeemster, Breidablick,
Bamestraweg 2, 19.45-20.30 uur.
’Moeder ik wil bij de revue Speci-
aal’. Ook zondagavond.
Tim Fransen
Middenbeemster, Onder de Lin-
den, Middenweg 150, 20.30 uur.
Cabaret over ’Het failliet van de
moderne tijd’.
Toneelgroep Maastricht
Purmerend, De Verbeelding,
20.30 uur. Met ’How to play Fran-
cesca Woodman’.
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Herleving
Toneelvereniging Herleving in Den
Ilp speelt op zaterdagen 11 en 18
april de jaarlijkse voorstelling. Dit
keer staat het vrolijke stuk ’Dubbel
vier’ van Hans van Wijngaarden op
het programma. De uitvoeringen
zijn in dorpshuis De Wije Ilp aan
Den Ilp 73. Aanvang 20 uur. Entree
! 6, kinderen ! 3. Op zaterdag 18
april is er ’bal na’ met een band.

Nu even niet/wel
Bij Toneelvereniging Midden-
beemster is ’Nu even niet-nu even
wel’ van Maria Goos te zien. Een
groep vrienden komt maandelijks
bijeen, in het tweede deel zien we
hun vrouwen. Op zaterdag 11 april
(20 uur), zondag 12 april (14 uur),
vrijdag 17 april (20 uur) en zaterdag
18 april (20 uur) in de Vermaning,
Middenweg 86 in Noordbeemster.
Entree ! 10, res. 0299-683008.

oneelT
Cultuur in Purmerend

Met lunchtafel à ! 7,50

Inleiding 19.15 uur ! 3,00

Inleiding 20.00 uur
door kunsthistorica

Evelien Poels

Ook
zo 12|04

14.00 uur

Voorlezen op woensdagmiddag
Iedere woensdagmiddag kunnen kinderen van 3 t/m 6
jaar kunnen lekker aanschuiven bij het voorlezen.

wo 08|04
15.30-16.00 u
Toegang vrij

Permanent Purmerends Jugendstil Aardewerk
Purmerend kan met recht één van de belangrijkste Nederlandse
centra van Jugendstil sieraardewerk worden genoemd.

Theater De Purmaryn (depurmaryn.nl)
Reserveren: di t/m za 10.30 - 15.30 en een uur voor aanvang van een voorstelling.

Purmerends Museum (purmerendsmuseum.nl)
01|05 31|10 di t/m vr 10.00 - 16.00 u. za, zo en feest. 13.00 - 17.00 u. 01|11 30|04 di t/m vr 13.00 - 16.00 u.

Museum Waterland (museumwaterland.nl)
Geopend: di t/m zo 12.00-17.00 uur. Toegang ! 2,50 www.museumwaterland.nl

Pop- & Cultuurpodium P3
voor info: www.p3purmerend.nl Tickets via de website, Primera en de P3 kassa

Filmhuis Purmerend (filmhuispurmerend.nl)
Toegangsprijs: " 7,00 (Vrienden/CJP " 5,50 ) zondagmiddag " 5,50. res: www.filmhuispurmerend.nl

De Kleine Verbeelding (theaterdeverbeelding.nl/Kleine_Verbeelding.htm)

Toegangsprijs: kinderen tot 13 jaar " 6,00, volwassenen " 8,00 (voorstellingen duren ongeveer 1 uur)

Theater De Verbeelding (theaterdeverbeelding.nl)
Toegangsprijs: " 13,00 (Vriendenpas/CJP/Pas 65 " 11,00 )

Bibliotheek Waterland (bibliotheekwaterland.nl)
voor openingstijden en reservering www.bibliotheekwaterland.nl

Theaterconcert
Symphony in Rock
Classic Rock Show

vr 17|04
20.15 u

"28,50/" 24,00

Cabaret
Diederik van Vleuten (reprise)
Daar werd wat groots verricht

wo 15|04
20.15 u

" 19,50/" 17,00

Toneel
Zout op mijn huid
Naar het boek van Benoîte Groult

do 09|04
20.15 u

" 29,00/" 25,00

Toneel
De Vrek
Van Molière

do 16|04
20.15 u

" 20,00/" 17,50

Xavier Dolan Can/2014
Mommy
Drama 16

vr 17|04

20.30 u

Kamermuziek
Van Amsterdam Duo
Klassiekers en verborgen juwelen

zo 12|04
14.30 u

" 15,00

Concert
Rilan and the Bombardiers
+ Lisa & The Lumberjacks

vr 10|04
21.00 u
" 12,50

Kunstuitleen anders
Dieren en mensen
Zie: museumwaterland.nl

t/m 10|05
Begane

grond

Art Locale
Operettevereniging P&O
De zoon van Louis Davids

vr 10|04
za 11|04

20.15 u. " 22,50

Circus/Acrobatiek 8+
Circuswerkplaats Boost
Redonda

za 18|04

19.30 u

Cabaret
Max van den Burg
AMOK

vr 17|04
20.30 u

" 15,00

Expositie
Formele Waterverven
Kunstenaars die naar buiten treden met waterverf als basismateriaal

t/m 10|05
museumzaal

& entree

Toneel
Toneelgroep Maastricht
How to play Francesca Woodman

za 11|04

20.30 u

t/m 21|06 Tentoonstelling
Purmerend in oorlogstijd
75 jaar na het begin en 70 jaar na het einde van de oorlog

Mike Leigh VK/2014
Mr. Turner
Historisch/Drama/Biografie 9

vr 10|04

20.30 u

Boekverkoop Purmerend
De bibliotheek houdt haar aanbod up to date en daarom
is er af en toe verkoop uit de collectie

t/m zo 26|04

Openingstijden

Theaterconcert
Harmony Glen
The Cure for Anything

za 11|04
20.30 u

" 18,50

Cabaret
Droog Brood
Kissy Kissy

vr 10|04
20.30 u

" 18,50

Café
Muziekcafé
Singer songwriters en een jammsessie! Kom spelen, kijken en luisteren

do 17|04
20.00 u

Gratis

Feest
Let me love you & Down under
All Black Everthing

za 11|04
22.30 u
" 15,00

Cabaret
René van Meurs
Voor de storm

zo 19|04

15.00 u

James Marsh VK/2014
The theory of everything
Drama/Romantisch/Biografie 9

za 11|04
di 14|04
20.30 u

Concert
Allmenband
A tribute to The Allman Brothers Band

vr 17|04
20.30 u
" 12,00

vr 24|04
12.00 tot 16.00 u

reserveren

Taxatiedagen
Kunst en curiosa
LET OP! Er wordt gewerkt in vier blokken van één uur

Lenen
Kunstuitleen
Voor tarieven zie: museumwaterland.nl

Permanent

za 18|04
zo 19|04

13.00 tot 16.00 u

‘Ons echte goud’
Nationaal Museumweekend
Met veel activiteiten voor kinderen.

0299
433 323

0299
432 205

0299
411 230

0299
472 718

0299
422 605

0299
411 234

0299
411 234
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