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The Cats Aglow neemt u mee terug 
in de tijd. Zij doet de periode dat de 
waanzinnig populaire groep The Cats uit 
Volendam hit na hit scoorde, herleven.
                                        
Wie kent deze hits niet?
Lea , Scarlett Ribbons, Marian, 
Be my Day, Lets dance, Rock and roll en …
noem maar op!

The Cats Aglow ontleent haar naam aan 
één van de vele succesvolle lp’s die deze 
onvergetelijke groep uit Volendam in de 
jaren ‘60, ‘70 en ‘80 hebben uitgebracht. 
Zij brengt maar liefst 52 songs live 
ten gehore. Zeker voor de fans en de 
liefhebbers van deze muziek is elk concert 
van the Cats Aglow een reis om om nooit 
te vergeten.
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                                             The Cats Aglow:
 Boudewijn van Buuren Vocals en Keyboards
 Rob Bijhouwer Vocals en Gitaar
 Sascha Geertman Vocals en Basgitaar 
 Piet van Doorn Vocals en Keyboards
 Loek Manshande Vocals en Slagwerk
 Ton Vendel Vocals en Percussie
 IJsbrand van Belleghem Vocals en Gitaar
 Henk Lakeman Geluid en technische leiding 

Heel speciaal zijn de concerten samen met Piet Veerman.
Deze zanger heeft met de bekende snik in zijn stem menige 
fans ‘t hart sneller doen kloppen, met nummers zoals: 
Marian, Scarlett Ribbons, Where’ve I been wrong enz.    
En na al die jaren is zijn stem nog steeds van hoge kwaliteit.
Zijn concerten samen met The Cats Aglow worden nu al 
legendarisch genoemd.

Na meer dan 40 jaar is deze muziek weer helemaal terug.
De ‘Paling Sound’ is een (ere) titel die is toebedeeld aan groepen uit 

Volendam (en daarbuiten) door de destijds razend populaire 
diskjockey Joost den Draaijer.

Deze sound van The Cats heeft wel bewezen de tand des tijds
te hebben doorstaan.

PIET VEERMAN



en zeker een hoogtepunt voor The Cats Aglow was het optreden samen met 
Cees Veerman in het Koninklijk Theater Carré in Amsterdam op 7 juli 2008. 
In het voorprogramma van de bekende zanger Willie “Mink” Deville gaf zij 
voor de fans een memorabel concert.

De Telegraaf:
“Fans uit hun dak! Een feest 
der herkenning! ”

NoordHollands 
Dagblad: 
“Of de The Cats uit 
vervlogen tijden er weer 
stonden!” 

Het Parool: 
“Zangwerk bijna niet te 
onderscheiden van de 
echte Cats, bijzonder 
goede muziek professioneel 
neergezet door West-Friese 
muzikanten!” 

Boekingen:
IJsbrand van Belleghem
Tel.: 06 23 66 27 53

Fotografie, ontwerp, opmaak en drukwerk:

Tel. 0228-745000
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