
13 & 14 september 2019

berGsCHeNHOeK

#opperdepopfestival

GOldeN earriNG • NielsON • JaN smit

waylON • maaN • daviNa miCHelle

Hermes HOuse baNd • tHis is beetHOveN

life iN suspeNse & NOG veel meer!

churros • BrAssErIE EDELWEIss • PAsTo • FErro • koFFIE • EETcAFÉ JoFEL

chArLIE’s EETcAFÉ • cIocco & gELATo • oPPErDEPoP rEsTAurAnT

kAAzAAk • rEsTAurAnT ThrEE • muLLEr & co • VIskEr’s churros



Golden Earring is een Nederlandse 
rockband. De groep werd opgericht 
in 1961 en is daarmeede oudste nog 
bestaande rockband van Nederland 
en een van de langst bestaande 
bands ter wereld.

Als een van de weinige Nederlandse 
bands heeft Golden Earring 
grootschalig internationaal succes 
gehad, vooral vanwege hun hits 
Radar Love, Twilight Zone en When 
the Lady Smiles, en hun albums 
Moontan en Cut. 

Deze Rotterdamse studentenband 
staat garant voor “good times”, 
niet in de laatste plaats omdat de 
studenten zelf zoveel plezier hebben 
in wat ze doen en dat enthousiasme 
als geen ander weten over te brengen 
op hun publiek. Met de leukste 
covers bouwen ze een feestje! 

Jan Smit is een van de bekendste 
exportproducten uit Volendam. 
Deze zanger heeft inmiddels een 
breed scala aan hits op zijn naam en 
is geliefd bij menig Nederlander. 

Ruim twee jaar nadat MAAN The 
Voice of Holland won, gaat zangeres 
Maan nog steeds als een trein. 
Alleen al in het laatste jaar heeft 
ze heel wat mogen bijschrijven 
op haar cv: haar eerste EP’s en 
album, een uitverkochte clubtour, 
succesvolle samenwerkingen, 
levensveranderende tv-optredens, 
en dat is nog maar het begin. Deze 
zangeres gaat als een speer.

This is Beethoven brengt een 
weergaloze show waarbij de 
grootste wereldartiesten in volle 
glorie naar je toekomen. Beyoncé, 
Michael Jackson, Bruno Mars. De 
overtreffende trap van coverband! 

Left in Suspense is een alternatieve 
rockband uit Rotterdam.

Sinds begin 2018 spelen deze 
fanatieke muzikanten samen en zijn 
zij op het podium te bezichtigen. Ze 
schrijven eigen nummers en brengen 
deze maar al te graag live ten gehore. 
Ze willen luisteraars inspireren met 
hun positieve sounds en hopen 
iedereen tijdens Opperdepop een 
flinke lading positiviteit te brengen.

Michelle Davina Hoogendoorn (1995), 
bekend onder haar artiestennaam 
Davina Michelle, is een Nederlands 
zangeres en YouTuber. Inmiddels 
kennen veel mensen haar van haar 
vertolking van Het Duurt Te Lang 
(oorspronkelijk van Glen Faria) die ze 
zong in het programma Beste Zanger 
en heeft ze diverse eigen hits op 
haar naar staan zoals het nummer 
Skyward. 

Nielson is een Nederlandse singer-
songwriter die we o.a. kennen van 
‘Sexy Als ik Dans’, ‘Hotelsuite’ en 
‘Diamant’. Deze enthousiaste zanger 
weet het publiek als geen ander 
mee te laten zingen met zijn beste 
nummers. 

Waylon kennen we van nummers 
Wicked Ways en The World Can Wait. 
Zijn deelname aan het eerste seizoen 
van Holland’s Got Talent in 2008 en 
zijn taak als jurylid in The Voice of 
Holland en It Takes 2. Ook is hij o.a. 
bekend van zijn deelname aan het 
Eurovisie Songfestival 2014 met The 
Commin Linnets en nogmaals als 
soloartiest in 2018 met het nummer 
Outlaw in ‘Em

GOldeN earriNG

ZaterdaG 14 september - 20:30 uur Hermes HOuse baNd

ZaterdaG 14 september - 22:45 uur JaN smit

VrijDAg 13 sEPTEmBEr - 19:15 uur

maaN
ZaterdaG 14 september - 16:30 uur

tHis is beetHOveN

VrijDAg 13 sEPTEmBEr - 22:45 uur

life iN suspeNse

ZaterdaG 14 september - 15:00 uur

daviNa miCHelle

VrijDAg 13 sEPTEmBEr - 17:45 uur

NielsON

VrijDAg 13 sEPTEmBEr - 20:45 uur

waylON

ZaterdaG 14 september - 18:30 uur

Jolly Booth on Wheels is een unieke 
belevenis op wielen. Een bijzondere 
combi van silent disco en photobooth 
zorgt voor een eigenzinnige sfeer 
en staat garant voor een intiem 
feestje (op een feestje) dat je niet 
wilt missen! Deze toffe vintage 
caravan uit 1963, die het decor en de 
blikvanger van het concept vormt, 
creëert een prettige plek om te 
zijn; een plek waar je ongedwongen 
dansjes kan doen, even lekker kan 
chillen of waar je die partypic kan 
maken die jou helpt herinneren aan 
dat fijne feestje!

JOlly bOOtH ON wHeels 

sileNt disCO & pHOtObOOtH

Opperdepop festival is trotse 
sponsor van de KWF SamenLoop 
voor Hoop op 7 september. 

kijk Voor mEEr InFormATIE oP 
www.sameNlOOpvOOrHOOp.Nl 
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visKer’s CHurrOs

brasserie edelweiss

pastO

ferrO

KOffie

EETcAFÉ JoFEL

chArLIE’s EETcAFÉ

CiOCCO & GelatO

OpperdepOp restauraNt

KaaZaaK

restauraNt tHree

muller & CO

JOlly bOOtH ON wHeels
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ZaterdaG

14 september

DAVInA mIchELLE 
17:45 uur 

JaN smit 
19:15 uur

NielsON 
20:45 uur

tHis is beetHOveN 22:45 uur

left iN suspeNse 15:00 uur

maaN 
16:30 uur 

waylON 
18:30 uur 

GOldeN earriNG 
20:30 uur

Hermes HOuse baNd  22:45 uur

VrijDAg

13 september

vOOr alle iNfOrmatie Over Het festival, 
bereiKbaarHeid, tiCKets eN meer Neem 
EEn kijkJE oP WWW.oPPErDEPoPFEsTIVAL.nL

let Op! 
Het festival is Niet bereiKbaar met de autO.



Voor echte Oostenrijkse gezelligheid 
en traditionele recepten hoeven we 
verrassend genoeg niet ver te reizen. 
Middenin de dorpskern van Berkel 
en Rodenrijs is Edelweiss gevestigd, 
een sfeervolle brasserie met een 
knipoog naar Oostenrijk. Nu ook op 
Opperdepop!

Jofel is een eetcafé waar kwaliteit en 
gezelligheid hand in hand gaan. De 
gerechten zijn van hogere kwaliteit, 
maar de gezellige ambiance van een 
eetcafé is nog steeds aanwezig. Uit 
de keuken komen hippe gerechten, 
want Jofel wil blijven verassen. 
Verwacht Aziatische invloeden en 
alles vers en kwaliteit.

De KaaZaak uit Bleiswijk bestaat 
in september 2019, de maand van 
Opperdepop, 11 jaar. Inmiddels een 
begrip in de regio. Ze verkopen naast 
Hollandse en buitenlandse kaas ook 
vers gebrande noten, thee, olijfolie 
& azijn, chocolade, pasta’s en veel 
meer. 

Restaurant Pasto hanteert een 
Italiaanse keuken, maar serveert 
veel meer dan pizza. Ze bestaan 
inmiddels 3,5 jaar. Verse producten 
van de beste kwaliteit in volle zon 
gegroeid vormen de basis van hun 
keuken.

Charlie’s is een eetcafé in Berkel 
en Rodenrijs met een Amerikaanse 
uitstraling. Charlie’s is in februari 
2007 opengegaan en is gelegen in 
sportpark Het Hoge Land en serveert 
inmiddels elke dag tevreden gasten 
hun verse gerechten. 

Restaurant Three is de nieuwste 
aanwinst uit Hillegersberg. Deze 
hele bijzondere keuken beloofd 
een echte aanwinst te zijn voor 
de culinaire line-up. Dit Aziatisch 
georiënteerde restaurant gaat 
onder de titel ‘Contemporary Asian 
Cuisine’.

In het aan het water gelegen 
restaurant kun je terecht voor 
zowel lunch, diner, borrel als 
zakelijk evenement. Alle gerechten 
zijn huisgemaakt met gebruik van 
verse producten. De kaart is met 
zijn kleine gerechten perfect om te 
delen, wat een kenmerkend aspect 
is van FERRO.

In het Opperdepop restaurant koken 
jonge, talentvolle chefs uit de regio 
de sterren van de hemel.

Verwacht een heerlijke mix aan vlees, 
vis en vega - voor elke bezoeker is er 
iets lekkers. Pittig, heel erg pittig, 
zomers en smaakvol zijn wel termen 
die de gerechtjes omschrijven! 

Ciocco & Gelato is in 2015 opgericht 
door Loran en Angèle Sevenhuijsen. 
Bij deze ijswinkel wordt het gehele 
jaar door ambachtelijk ijs bereid 
met alleen de beste ingrediënten. 
Met ruim 100 smaken in het totale 
assortiment zit er altijd wel iets 
bij waar je van smult. Het ijs wordt 
op Italiaanse wijze bereid en 
gepresenteerd, met veel oog voor 
smaak en detail.

Dit fijne restaurant, gevestigd aan de 
Kerksingel te Berkel & Rodenrijs, ligt 
midden in de oude dorpskern. Sinds 
2015 bedienen ze iedereen die van 
lekker eten en fijne wijnen houdt, 
echt een restaurant voor iedereen.

brasserie edelweiss

EEn knIPoog nAAr oosTEnrijk EETcAFÉ JoFEL

Kwaliteit eN GeZelliGHeid KaaZaaK
eCHte KaasKeNNers

pastO
smaKeN uit italiË chArLIE’s EETcAFÉ

ameriKaaNse smaKeN

restauraNt tHree

CONtempOrary asiaN CuisiNe

ferrO
WijnBAr & rEsTAurAnT

OpperdepOp restauraNt

taleNtvOlle CHefs

CiOCCO & GelatO
ITALIAAns ijs

muller & CO
BrAssErIE & WijnBAr
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www.goodsummer.nl 

OpperdepOp werKt sameN met deZe KaNJers
partNers

KOm als vip Naar Het OpperdepOp festival
eN steuN Kids uNlimited
Tijdens het festival zal het volledige VIP deck beschikbaar zijn voor gasten van Kids Unlimited.
Op het VIP deck geniet u van diverse amuses, een vier gangen walking diner, bittergarnituren,  
een midnight snack en gehele avond open bar met Hollands drankassortiment.

Deze VIP area is enkel toegankelijk met een VIP ticket. Stichting Kids Unlimited vergoedt therapie voor ernstig lichamelijk en/of 
verstandelijk beperkte kinderen tot 18 jaar, die niet wordt betaald door zorgverzekeraars. Deze therapieën zijn erg waardevol bij de 
ontwikkeling van deze kinderen. Wij helpen deze kinderen en de gezinnen, zodat zij optimaal kunnen genieten van het leven als gezin. 
Bovendien zet de stichting zich in om ouders en verzorgers informatie te geven over de mogelijkheden die zij hebben met hun kind.
 
Wilt u Kids Unlimited ook steunen?
Koop uw VIP kaart of tafel via www.opperdepopfestival.nl/VIP


