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MUBO VANAF MEDIO MAART ELK WEEKEINDE OPEN IN SINT-URSULA

Museumvrijwilligers maken overuren

AGENDA
WALNOOT

HENK VAN WEERT

Nu zijn de glas-in-loodramen uit de
kapel van het afgebroken klooster
Sint-Charles langs de rijksweg A2 nog
verpakt in een houten krat. Maar als
MuBo zondag 16 maart officieel wordt
geopend, zal het kleurrijke kunstwerk
zijn gemonteerd op een enorme lichtbak. Het wordt beslist een blikvanger
in het nieuwe museum aan de Baroniestraat. Maar voor het zover is, moet
nog veel werk worden verzet.
Religieuze (volks)kunst vormt een wezenlijk onderdeel van de collectie van
MuBo. Niet verwonderlijk want het nieuwe Boxtelse museum, kreeg de beschikking over de volksdevotionalia die wijlen
Ben van der Ven bijeenbracht in zijn collectie Gaudéte. Toch is het glas in lood
niet uit die verzameling afkomstig. ,,De
kapelramen waren in bezit bij de Heemkundekring Boxtel, maar die heeft nooit
een ruimte gehad om de kunstwerken te
exposeren”, vertelt voorzitter Jan van Homelen van het MuBo-bestuur.
Vol bewondering neemt hij een van de
heiligenbeeldjes in de hand dat het resultaat moet zijn van ontelbare uren huisvlijt
van vrome Brabanders in de vorige eeuw.
De hele collectie van Gaudéte uitstallen is er overigens niet bij, zo werd enkele maanden geleden al duidelijk toen
Boxtelse gemeenteraadsleden een kijkje
kwamen nemen en zich lieten voorlichten
over de voortgang in MuBo.
,,Voor kerkelijke attributen wordt ongeveer de helft van de tweede verdieping
gereserveerd”, vertelt MuBo-secretaris
Van Vossen. In de rest van deze ruimte
krijgt de mobiele expositie over landmeter Hendrik Verhees een definitieve
bestemming. Ook is hier straks aandacht
voor de Slag om Boxtel (1794), waarbij ook landkaarten worden gebruikt die
Verhees heeft gemaakt. Bovendien zijn
er attributen van het gilde Sint-Barbara &
Sint-Joris te zien.

ROMEINSE BOERDERIJ
De zolderverdieping van MuBo wordt
ingeruimd met spullen uit historisch museum Piet Dorenbosch dat tot voor enkele
maanden was gevestigd in het monumentale Hofje naast het gemeentehuis. De
maquette van een Romeinse boerderij zoals die ooit aan de oever van de Dommel
op Munsel moet hebben gestaan, krijgt
hier een prominente plek. ,,Schildersbedrijf Joosten maakt hiervoor momenteel
een glazen vitrine op maat”, meldt Van
Homelen.
Op de begane grond van het museum, op
de plek waar vroeger de leerlingen van
de Bracbant-Havo in de pauze hun boterhammen aten, is de ontvangstruimte
gepland en zullen wisselende exposities
worden ingericht. Ideeën daarvoor zijn er

● Voorzitter Jan van Homelen (links) en secretaris Willem van Vossen van het MuBo-bestuur bij een deel van de collectie Gaudéte.
Het vormt een van de permanente exposities in het nieuwe Boxtelse museum. (Foto: Peter de Koning).
al: variërend van werkstukken door SintLucas-studenten tot schilderijen en tekeningen van oud-havodocent Frans Bank
en een overzicht van anderhalve eeuw
spoorweggeschiedenis. Voor de inrichting van de exposities maakt MuBo dankbaar gebruik van de inbreng door Jantine
van de Kerkhof, die werkzaam was het
Spoorwegmuseum in Utrecht en museum
Nemo in Amsterdam.

ZIEN EN BELEVEN
De facilitaire commissie van MuBo
maakt al wekenlang overuren en dat geldt
ook voor het schrijverscollectief dat alle
zaal- en achtergrondteksten voor de museumgidsen samenstelt. Er is al veel gedaan sinds het MuBo-bestuur in september 2012 een oproep in de krant plaatste
om vrijwilligers te werven. Dat bleef niet
zonder resultaat en Van Homelen en Van
Vossen zijn dolblij met de 66 mensen die
zich inzetten op van MuBo een attractief
museum te maken waarin het straks allemaal draait om ’zien en beleven’.
,,En dat geldt óók voor de jeugd”, benadrukt Van Vossen. ,,Kinderen mogen
bijvoorbeeld zelf kasseitjes leggen in

een bak met zand. Maar ze kunnen ook
ervaren hoe groot reus Jas de Keistamper
nu eigenlijk is. We gebruiken daarvoor
een geschilderde afbeelding van de reus
die we aangeboden kregen.” Van Homelen knikt: ,,Alleen is dat exemplaar is 85
centimeter kleiner dan de echte Jas.” Hoe
de MuBo-voorzitter dat zo precies weet?
Hij lacht: ,,Heel simpel: in de dertien jaar
dat ik als burgemeester van Boxtel Jas de
hand mocht reiken, keek ik hem altijd in
zijn gulp…”

SCHOOLJEUGD
Museum MuBo, gevestigd in het achterste deel van de voormalige havo-vleugel
van Sint-Ursula, is vanaf medio maart
elke zaterdag- en zondagmiddag geopend. Tijdens een open dag in september
vorig jaar sprak Van Vossen nog de hoop
uit om vier dagen per week te kunnen
openen, maar dat bleek te hoog gegrepen.
,,Op dit moment krijgen we daarvoor de
bezetting van bijvoorbeeld de receptiebalie nog niet rond. Maar we hopen in de
toekomst ruimere openingstijden te kunnen bieden. We kunnen beter uitbreiden
dan dat we moeten inkrimpen”, geeft de

OPEN DAG TREKT 1.000 MENSEN NAAR VERNIEUWDE VESTIGING

Helicon kan er weer jaren tegen
ANNELIEKE VAN DER LINDEN

Nieuwe machines, een opgeknapte entree, grotere lokalen. Een greep uit de
veranderingen die bij de Boxtelse vestiging van Helicon Opleidingen aan de
Schouwrooij hebben plaatsgevonden.
Het komende jaar worden nog meer
aanpassingen gedaan aan het gebouw
en de tuin. Met de open dag werd het
vernieuwde pand officieel in gebruik
genomen. Ongeveer duizend mensen
bezochten zondag de demonstraties en
presentaties van docenten en studenten.
Het gaat goed met de Boxtelse vestiging van Helicon Opleidingen, zo vertelt
teamleider Marina Donkers tijdens de
open dag. ,,Een paar jaar geleden zouden
we nog verhuizen naar de nieuwe school
in ’s-Hertogenbosch. Daar is op dit moment geen sprake meer van. Steeds meer
leerlingen weten ons te vinden. Er wordt
een groei verwacht van 450 naar ruim
600 leerlingen. Daarom wordt nu geïnvesteerd in de onderwijskwaliteit in Boxtel. Daar is bijvoorbeeld goed en modern
materiaal voor nodig. We werken veel
met bedrijven samen en lenen daardoor
veel machines. Ook schaffen we zelf het
een en ander aan.”
Zo is onlangs een speciale smalspoortractor aangeschaft. Roel Hendrickx (17)
uit Blitterswijck, tweedejaars Techniek
& Mechanisatie, geeft tijdens de open
dag aan dat deze machine vooral wordt
gebruikt op velden waar veel fruitbomen
op een rij staan. ,,We hebben een speciale tractor, waar docenten storingen op
kunnen instellen die wij moeten herstellen.” De tweejaars noemt de verbouwing
van Helicon een positieve ontwikkeling.
,,De school is er alleen maar op vooruit
gegaan.”

WENSEN
Teamleider Donkers benadrukt dat de

Boxtelse vestiging van Helicon nog niet
af is. ,,De komende tijd zijn de vloer, het
plafond en de verlichting aan de beurt.
Ook de tuin wordt onder handen genomen.” En er zijn nog wensen. ,,We hopen
over een tijd ook een opleidingscentrum
te zijn waar personeel van bedrijven zich
kan bijscholen. En de vernieuwing van
het laslokaal, dat is zeker nog een wens”,
aldus Donkers.
Om het gebouw aan de Schouwrooij ligt
een flink stuk grond dat de leerlingen van
Tuin, Park & Landschap onder handen
gaan nemen. ,,Dit project is opgedeeld in
meerdere fasen”, legt instructeur Bennie
van Deursen van Helicon uit. ,,Een aantal
werkzaamheden wordt gedaan door een
aannemer, maar ook leerlingen worden
erbij betrokken. Zo maken ze aan de zijkant van de school een assortimentstuin.
Ook zorgen ze ervoor dat alle stukken
grond worden opgeschoond. De bestrating en een aantal bomen worden weggehaald en de leerlingen verzorgen het
rooiwerk.” Om bekijks van bezoekers te
trekken, laten eerstejaars Stan Messing,
tweedejaars Tim van de Wert en derdejaars Maarten Maas zondag een aantal aspecten van Tuin, Park & Landschap zien.
Zo werden verschillende takken versnipperd en boomwortels opgeruimd. ,,De
opleiding is heel veelzijdig. Je leert met
mensen omgaan, mag met machines werken en doet allerlei soorten onderhoud”,
aldus het drietal.

met zijn vader, moeder en broer naar de
open dag gekomen. ,,Waarom wachten
met inschrijven als je het toch al zeker
weet”, zei vader Bart de Wouw, die zelf
ook een technische achtergrond heeft.
,,Ik kan hem zeker op weg helpen als hij
aan zijn opleiding begint.” Voor vader en
zoon is het in ieder geval duidelijk met
welk vervoermiddel Stef naar school
gaat. ,,De tractor. Kan hij er meteen aan
sleutelen…”

MuBo-secretaris aan. Zondag 16 maart
wordt MuBo om 13.00 uur geopend door
wethouder Tossy de Man. Dat gebeurt
symbolisch met een sleutel die wordt
meegevoerd in een optocht waarvoor
elke basisschool in Boxtel een groep van
tien kinderen afvaardigt. Op weg van
kasteel Stapelen naar Sint-Ursula pikt de
stoet onderweg op diverse plekken in het
centrum figuren op die een belangrijke
rol speelden in de Boxtelse historie. De
kinderen zijn momenteel op school al bezig met de voorbereidingen om zelf een
schilderij te maken over een belangrijke
gebeurtenis uit de lokale geschiedenis.

VRIJDAG 7 FEBRUARI
Vrij biljarten
Kaarten KBO
Dansmariekes
Wereldkoor
ZONDAG 9 FEBRUARI
Ruilbeurs
MAANDAG 10 FEBRUARI
Koning Willem 1 College
Biljarten De Walnoot
Yoga KVO
VVE Monseigneur
EHBO-cursus
Sint-Petrus & Sint-Cecilia
Transition Town
Rikken en jokeren
DINSDAG 11 FEBRUARI
Koning Willem 1 College
Biljarten Ursulanen
Koffie-inloop
Biljarten KBO
Zonnebloem vergadering
Bridge Revanche
Computerclub
Lezing Daphnia
WOENSDAG 12 FEBRUARI
Koning Willem 1 College
Biljarten Ursulanen
Gym
Biljarten Rentmeester
Ouderenorkest Da Capo
Computercursus KBO
Kienen IVV
Taiji
Creanoot
Groei & Bloei
VVE De Burcht
DONDERDAG 13 FEBRUARI
Koning Willem 1 College
Biljarten Ursulanen
Pilates
Biljarten
Bridge KBO
Bridge Revanche
Vergadering Sint-Joseph
Taiji
Kienen Daphnia
Gezondheidsavond KVO
Reanimatie

13.00
14.00
18.00
19.30
09.00
08.30
13.00
13.30
16.00
19.30
19.30
19.30
20.00
08.00
09.00
10.00
13.00
19.00
19.30
19.30
19.30
08.30
09.00
09.00
13.00
13.00
13.00
13.30
19.00
19.30
19.30
20.00
08.30
09.00
09.30
13.00
13.00
13.00
13.00
19.00
19.30
19.30
19.30

Country linedance
De country line-dansers van ’Never give
up’ houden op zondag 9 februari weer
een country-middag. Bezoekers zijn vanaf
13.30 uur welkom in zalencentrum De
Adelaar aan de Baroniestraat. Diny en
Gerrit Keizer zorgen voor toepasselijke
muziek.

LEZING PROFESSOR MATTHIJS SCHOUTEN

Transition Town belicht
relatie mens en natuur
De verbinding tussen mens en aarde
staat centraal tijdens een lezing die professor Matthijs Schouten donderdag 27
februari houdt in Boxtel. Schouten is
verbonden aan de universiteiten van
Wageningen, alsmede Cork en Galway
in Ierland en houdt zich onder meer
bezig met levensbeschouwelijke zaken.
De lezing wordt verzorgd in de protestantse kerk aan de Clarissenstraat en is
een initiatief van Transition Town Boxtel,
dat samenwerkt met de werkgroep Lokale
Agenda 21 en de protestantse gemeente.
Bezoekers maken niet alleen kennis met
de gedachten van professor Schouten,
maar worden ook getrakteerd op hapjes
die worden gemaakt met streekproducten.
Aanleiding voor de inleiding vormt de
gedachte dat de mens zich sinds de jaren
zeventig van de vorige eeuw bewust werd

van zijn invloed op de natuur. ,,Nu, veertig jaar later, is dat besef alleen maar toegenomen”, stelt Transition Town Boxtel.
,,De houding die de mens naar de natuur
inneemt is dan ook een belangrijk thema
van onderzoek geworden voor de wetenschap.”
Professor Schouten is hoogleraar Natuurbeheer en Plantenecologie in Wageningen en is verbonden aan twee Ierse
universiteiten. Naast biologie studeerde
hij vergelijkende godsdienstwetenschap,
oosterse filosofie en letteren. Hij is voorts
strategisch medewerker bij Staatbosbeheer en heeft grote belangstelling voor
levenbeschouwelijke kwesties, zoals de
relatie mens en natuur.
De lezing in de protestantse kerk begint
om 20.00 uur; toegangskaarten kosten
vijf euro en zijn op 27 februari vanaf
19.30 uur aan de kerk verkrijgbaar.

MET DE TRACTOR…
Tijdens de open dag gaven docenten en
studenten uitleg over Groen, Grond & Infra, Techniek & Mechanisatie, Tuin, Park
& Landschap en Green Engineering. Na
afloop vulden verschillende bezoekers al
een aanmeldformulier in voor een opleiding van Helicon, onder wie Stef van de
Wouw uit Middelbeers.
De 15-jarige scholier schreef zich in
voor Techniek & Mechanisatie en was

● Leerlingen van de Boxtelse vestiging van Helicon gaven tijdens de open dag uitleg over de school. Voor de opleiding Techniek
& Mechanisatie staan speciale tractoren in de school. Een docent kan een storing instellen op de machine, waarna leerlingen de
opdracht krijgen deze op te lossen. (Foto: Albert Stolwijk).

