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Bandparodist sinds 1976

Herfststukjes maken
in café van Willemeen

DOOR NICOLE VAN DER VELDEN

Harde humor niet welkom bij ouder publiek

ARNHEM - Wie weet er nog wat
een bandparodist is? Volgens
Arnhemmer Willie Meester is
zijn beroep tegenwoordig alleen nog maar bekend bij de
oudere garde. ´Onder jongeren
is mijn vak totaal onbekend.´
Vorige maand zat de 58-jarige
Willie Meester 35 jaar in het vak.
In een paar zinnen omschrijft
hij treffend wat een bandparodist doet: ´Een bandparodist
is iemand die een zaal weet te
vermaken met humoristische
geluidsfragmenten die hij vooraf op band heeft opgenomen.
Tijdens het optreden playbackt
de bandparodist met de band
mee.´ In 1968 zag Willie Meester
André van Duin aan het werk,
een bandparodist van het eerste
uur. Willie: ´Zijn werk was schitterend. Toen mijn vader als fervent carnavalist feestavonden
voor de carnavalsvereniging
organiseerde, ben ik op het idee
gekomen om zelf een bandje
met grappen op te nemen en
het podium te beklimmen.´ Dit
alles speelde in 1976. Zijn optredens bleken een succes. Willie
kreeg meer en meer bekendheid en hij werd gevraagd om
met de toenmalige Vara drive-in
show door het land te trekken.
Na een tijdje besloot hij zijn vaste baan op te geven om fulltime
als bandparodist aan de slag
te gaan. Meester wordt vooral
gevraagd voor bruiloften en
bedrijfsfeestavonden. Tijdens
zijn optredens begeeft hij zich
voornamelijk tussen het pu-

ARNHEM - In het café van Willemeen wordt op dinsdag 11
oktober om 20.00 uur een workshop herfststukjes maken gegeven. Opgeven kan bij Jasper@
willemeen.nl, er is nog maar
een beperkt aantal plaatsen
beschikbaar. Meenemen: binddraad, takjes, blaadjes, besjes,
tangetje, oase en alles wat voelt
en ruikt naar de herfst. Willemeen, Willemsplein 1, Arnhem.

Huur een tafel op de
rommelmarkt
ARNHEM - Wijkcentrum Klarendal verzorgt op zondag 13
november van 10.00 tot 15.30
uur een rommelmarkt. Er zijn
nog tafels beschikbaar, ze kosten drie euro. Voor meer info:
Leendert of A. van Hal, tel. 0263513428 of fam. Langenbach,
tel. 026-4436965.

Landelijke week van
de opvoeding

Bandparodist Willie Meester: ´Mensen aan het lachen maken is het mooiste vak dat er is.´
bliek zodat het een interactieve
show oplevert. ´Mijn doelgroep
is veertig plus. Jongeren houden
tegenwoordig van harde humor.
Die humor breng ik niet; mijn
oudere publiek zou ik daarmee
wegjagen.´ Naast humor speelt
muziek een belangrijke rol tij-

dens zijn acts. ´Ik kom op met
een aanstekelijk melodietje. De
stemming zit er dan meteen in.
En tijdens mijn optredens komen er nummers voorbij van
veel komieken en overige artiesten.´ Zoon Roland vergezelt
zijn vader vaak tijdens optre-

WILT U AF VAN UW VLEKKEN IN UW GELAAT?

dens. ´Hij verzorgt het geluid.
En op een gegeven moment
vliegt er tijdens mijn optreden
een kip door de lucht. Dat doet
Roland dan vanachter de schermen.´ Willie ziet zichzelf nog
wel even doorgaan als bandparodist. ´Vijf jaar geleden, toen ik
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30 jaar in het vak zat, dacht ik
er eigenlijk aan om te stoppen
maar zanger Ronnie Tober heeft
me toen overgehaald om door
te gaan. Mensen aan het lachen
maken is het mooiste vak dat er
is!´ Meer informatie: www.williemeester.nl.

ARNHEM - De Hoeksteen staat
op dinsdag 11, donderdag 13 en
vrijdag 14 oktobervan 10.00 tot
12.00 uur in het teken van de
Landelijke week van de opvoeding. In een ontspannen sfeer
ontmoeten belangstellenden
elkaar en delen opvoedingsvragen, tips, frustraties en successen. Heb je even geen zin om je
hoofd over het opvoeden van je
kinderen te breken, maar lijkt
het je goed om gewoon eens
aan te horen wat anderen te
vertellen hebben? Ook dan ben
je welkom in de koffiezaal van
VEG De Hoeksteen, Nordlaan
29a, 6881 RM Velp, tel. 0263614942, b.g.g. 026-3634906.
Info: www.veg-dehoeksteen.nl.

AVOND-KAPPERS.NL
Wanneer u stopt met werken, beginnen wij te knippen

Kom geheel vrijblijvend voor een GRATIS informatiegesprek!
Couperose, bloedblaasjes, haematomen, steelwratjes, fibromen,
ouderdomswratten, pigment- en zonnevlekken, littekens...
Wij behandelen ze allemaal; ook op het lichaam.
Wij doen ook aan huidverjonging, Permanente make-up, dermografie,
medische camouflage, definitief ontharen en het behandelen van
probleemhuiden. Tevens werken wij samen met de zorgverzekeraar.
Kijk op onze website www.maribeau.nl; e-mail adres: info@maribeau.nl
Maria Posner, Elvis Presleystraat 65, 6836 DB Arnhem, tel. (026) 3 23 65 86

SCHERP ZIEN?

LAAT UW OGEN LASEREN

BEZOEK ONZE INFOAVOND IN VELP
Dinsdag 11 oktober, aanvang 20.00 uur. Golden Tulip Arnhem – Velp
(velperbroekcircuit), President kennedylaan 102.
Bel 026-3612203 of meld u aan op lasikcentrum.nl
Volg ons via

Amsterdamseweg 178 (Recht tegenover Super De Boer) | 6814 GK Arnhem | Bel voor een afspraak: 026-3516538

