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Het belooft weer een groot feest te worden op zaterdag 6 
maart in Cultureel Centrum Cascade in Hendrik Ido Am-
bacht. Belly Button, waarvan de kern afkomstig is uit Rid-
derkerk en Hendrik Ido Ambacht, geeft dan voor de vijfde 
keer een grootse feestavond. De kaartopbrengst van “Het 
Foute Feest” gaat naar Stichting Stop Kindermisbruik.

Twee jaar geleden gaf Belly Button ook een feest in Cas-
cade. Het thema was toen “Dance to the Music”. Die avond 
viel samen met de EK-voetbalwedstrijd Nederland - Rus-
land. ,,In allerijl besloten we toen eerst de wedstrijd op groot 
scherm te vertonen en daarna begon het feest’’, vertelt Jan 
Hoogstad. ,,Helaas was het resultaat van de voetbalwed-
strijd negatief, maar feest werd het!’’ De opbrengst ging 

destijds naar het Ronald McDonald Huis in Rotterdam, dat 
een mooi bedrag mocht ontvangen. Deze keer is gekozen 
voor Stichting Stop Kindermisbruik. Yolanthe Cabau van 
Kasbergen en Arjan Erkel zijn ambassadeurs van deze 
stichting, die strijdt tegen kindermisbruik in ontwikke-
lingslanden. ,,Strijden tegen kinderprostitutie en kindersla-
vernij is meer nodig dan ooit’’, vertelt Arjan Erkel.  Mede 
doordat inmiddels een groot aantal sponsors is gevonden 
die het feest mogelijk maken, kan de gehele kaartopbrengst 
worden geschonken aan dit goede doel. ,,Wij zijn natuurlijk 
erg blij met de steun van al die bedrijven”, vertelt Gerard 
Sonsma. ,,Ondanks dat het een moeilijke tijd is, bleken veel 
bedrijven bereid een bijdrage te leveren. Daardoor kunnen 
we een grootse show neerzetten en tegelijkertijd een mooi 
bedrag schenken aan Stop Kindermisbruik.

Overigens hebben we ook nog een leuke verrassing op 
de avond zelf, waarmee extra geld wordt opgehaald voor 
Stichting Stop Kindermisbruik.’’ Belly Button, dat sinds 
1984 optreedt, bestaat uit acht mannen en twee vrouwen. 

Naast de al genoemde Jan en Gerard zijn dit Fred Sohns, 
Fred de Rijke, Martin Pupella, John Heijmen, Ton Struik, 
Marc Wevers en de zussen Debby Wernke en Rianne Kra-
mer. De band speelt bekende nummers uit de jaren zeventig 
en tachtig, met uitstapjes naar de jaren negentig en het he-
den. Speciaal voor “Het Foute Feest” is Albert Pupella als 
gastspeler aangetrokken.

Met het “Foute Feest” thema belooft het niet alleen muzi-
kaal een geweldig evenement te worden, ook qua aankle-
ding kun je met dit thema het nodige verwachten. ,,Het is 
traditie bij onze feesten dat veel mensen verkleed komen”, 
zegt Fred de Rijke. ,,Verplicht is het niet, maar dat draagt 
natuurlijk wel bij aan de feestvreugde.’’ Fred Sohns vult 

aan: ,,We zijn zelf al weken bezig om foute kleding te ver-
zamelen en ik weet dat veel familieleden en vrienden het-
zelfde doen.’’ Arjan Erkel is vanzelfsprekend blij dat Belly 
Button de kaartopbrengst van “Het Foute Feest” schenkt 
aan zijn stichting: ,,Ik vind het geweldig dat zij dit doen. 
Ik ben uiteraard een keer naar de band gaan luisteren en ik 
was echt onder de indruk. Ik raad daarom iedereen aan om 
zaterdag 6 maart naar De Cascade te komen.

Voor een tientje krijg je een geweldig fout feest, met een 
goede band en je steunt er tevens een goed doel mee!’’ 
Meer informatie over “Het Foute Feest” is te vinden op de 
website van de band: www.bellybuttonband.nl. Daar kunt 
u ook lid worden van de Belly Button Hyves. Kaarten voor 
het feest zijn te bestellen via info@bellybuttonband.nl en 
zijn binnenkort tevens verkrijgbaar via de kassa van Cas-
cade.
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