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NIEUW BOXTELS MUSEUM OPENT MET OPTOCHT

’MuBo, voor geschiedenis én toekomst’

S C H I L D E R S B E D R I J F

Voor al uw
schilderklussen!

handboek voor gidsen die bezoekers gaan
rondleiden. ,,De 22 schrijvers hebben ook
alle zaalteksten geschreven”, aldus Van
Homelen.

MARC CLEUTJENS

Een museum voor en door Boxtelaren.
Dat wil MuBo, het museum dat zondag 16 maart officieel wordt geopend,
zijn. MuBo is gehuisvest in de vroegere
havovleugel van Sint-Ursula aan de
Baroniestraat en opent letterlijk en figuurlijk met veel tamtam. Een optocht
met historische figuren, compleet met
dorpsomroeper en tamboer, markeert
de start van het museum.

Zowel zakelijk als particulier.
Informeer naar de mogelijkheden.

NOOIT AF!
De museumvoorzitter benadrukt dat
MuBo zondag 16 maart na de officiële
opening niet af is. ,,MuBo is nooit af!
Sterker nog, na de opening gaat het werk
pas echt beginnen en willen we uitgroeien
tot een museum waar plaats is voor de
Boxtelse geschiedenis, maar ook de toekomst in beeld wordt gebracht. MuBo wil
bezoekers laten proeven hoe de Boxtelse
samenleving er vandaag uitziet en wat er
op cultureel gebied allemaal te beleven
is. Een museum dus voor geschiedenis én
toekomst.”

Voorzitter Jan van Homelen legde deze
week met een klein leger vrijwilligers de
laatste hand aan de inrichting van MuBo.
De laatste puntjes worden op de i gezet
en met hulp van veelal lokale bedrijven
worden alle details afgewerkt. Gisterochtend was het een komen en gaan van ondernemers, zoals schildersbedrijf Joosten,
bloemisterij Jasmijn en Drukkerij Service
Boxtel. ,,We willen een lokaal museum
zijn en dat betekent dat we ook graag
samenwerken met plaatselijke ondernemers”, zegt voorzitter Van Homelen.
,,Om die reden hebben we ook samenwerking gezocht met andere lokale musea, zoals De Groene Poort en Museum
Vekemans.”

 Glas-in-loodraam van het vroegere
klooster Sint-Charles, gereconstrueerd in
MuBo.



Onder regie van secretaris Willem van
Vossen en een strakke financiële planning
van penningmeester Jacques Habraken
is de oud-burgemeester van Boxtel erin

geslaagd een museum neer te zetten dat
Boxtelaren zal verrassen. De oude havovleugel heeft een metamorfose ondergaan
en is een plek geworden waar fraaie his-

torische attributen heel ruimtelijk kunnen
worden geëxposeerd. Een schrijverscollectief heeft basisteksten geschreven;
een werkstuk dat 337 pagina’s telt en als

De oude kop van reus Jas de Keistamper is – met zandbak en kasseien - te zien
in MuBo.

In het nieuwe museum zal dus ruimte
zijn voor thema-exposities en tentoonstellingen die de vaste collectie (tijdelijk)
versterken. Die vaste collectie bestaat uit
voorwerpen, kunstwerken en publicaties
uit vier musea en collecties, te weten het
museum voor volksdevotionalia Gaudete, historisch museum Piet Dorenbosch,
stichting Hendrik Verhees en gilde SintBarbara & Sint-Joris. ,,Nu laten we creaties van studenten van SintLucas zien,
later dit jaar gaat kunstenaar Frans Bank
exposeren”, licht secretrais Van Vossen
toe.

T: 0411 67 53 99 M: 06 53 84 37 14
E: info@schildersvankleef.nl

Hobbendonken
en Amaliaschool
trekken aan bel
’Wij trekken aan de bel’. Dat is het
motto van de landelijke actie van het
Liliane Fonds waaraan ook in Boxtel is
meegedaan. Vanochtend luidde zowel
op De Hobbendonken als op de Prinses
Amaliaschool de schoolbel. Dat duurde
precies één minuut.
Met de actie vragen de scholen met hun
leerlingen aandacht voor leeftijdsgenoten
in ontwikkelingslanden die een handicap
hebben en om die reden niet naar school
kunnen.
Volgens het Liliane Fonds gaan wereldwijd meer dan 20 miljoen kinderen niet
naar school omdat ze een beperking hebben. In 2013 konden dankzij de inzet
van het fonds ruim 40.000 kinderen naar
school.

AMSTERDAM SINFONIETTA NAAR BOXTEL

Piazzolla’s ’Vier Seizoenen’
klinkt in Sint-Petrusbasiliek
Het vermaarde orkest Amsterdam Sinfonietta keert donderdag 3 april terug
naar Boxtel. Het orkest dat 22 strijkers
telt, treedt in de serie Proefkamermuziek op in de Sint-Petrusbasiliek, waar
Piazzolla’s ’De Vier Seizoenen’ wordt
vertolkt.

TEEJATERGROEP ORION SPEELT ’8 VROUWEN’

’Vrolijke thriller met mooie ontknoping’
MARIËLLE WIJFFELAARS

Spanning, humor en verrassende wendingen. Dat belooft Teejatergroep Orion te brengen tijdens de voorstelling ’8
Vrouwen’. De komische thriller is gebaseerd op het boek van Robert Thomas en wordt voor de vereniging uit
Lennisheuvel geregisseerd door Anouk
Jongmans. Het stuk gaat vrijdag 21
maart in première.
Vorig jaar speelde de theatergroep het
stuk ’2013’, een futuristisch toneelstuk.
Er was veel aandacht voor het decor en
veel technische stufjes maakten de productie erg omvangrijk. Hoewel de spelers
en productiemedewerkers het leuk vonden om te doen, werd ervoor gekozen dit
jaar een heel ander soort voorstelling te
spelen. ,,Die afwisseling is heel belangrijk”, vindt Nina van den Nieuwenhuizen.
,,Daardoor blijven we het publiek en onszelf verrassen.”
Anouk Jongmans studeerde een paar jaar
geleden af aan een theateropleiding en
werd gevraagd de regie te doen. Na het
lezen van vele toneelstukken en scripts
koos de groep voor het stuk 8 Vrouwen.
Het verhaal speelt zich af in de jaren
vijftig. Acht vrouwen zitten tijdens een
sneeuwstorm opgesloten in een huis. De
auto is gesaboteerd, de telefoonlijn is kapot en ze kunnen niet weg. Als de man
des huizes dood wordt aangetroffen blijken alle vrouwen een motief te hebben…

lemaal een geheim en gaandeweg worden
deze ontrafeld. De onderlinge verhoudingen spelen daarbij een grote rol”, vertelt
de regisseur. Van den Nieuwenhuizen
vult aan: ,,Het is ook voor ons als spelers
een erg leuk stuk omdat alle personages
zich ontwikkelen.”
Van den Nieuwenhuizen is sinds dertien
jaar actief voor de toneelvereniging en
heeft al veel rollen op haar naam staan.
In 8 Vrouwen is ze tien als de jongste
dochter Catherine. ,,Ze lijkt een naïeve
puber die overal tegen aan trapt, maar er
zitten veel meer eigenschappen in haar.
Dat maakt deze rol zo interessant; al die
kanten moeten voor het publiek zichtbaar
zijn.” Jongmans: ,,De dames hebben een
elitaire achtergrond. Tijdens de voorstelling komt het publiek erachter wat er ge-

beurt als de schone schijn verdwijnt…”
De laatste weken in aanloop naar première zijn voor zowel regisseur als spelers
erg spannend. Het decor is bijna klaar, de
kostuums zijn af en iedereen kent de tekst.
,,We zetten nu de laatste puntjes op de i
en dan zijn we er klaar voor”, zegt Jongmans. ,,We streven naar perfectie en dat
proberen we de komende tijd te bereiken.
Want op 21 maart moeten we er staan.”
***
De voorstelling is te zien op 21, 22, 26,
28 en 29 maart in gemeenschapshuis
Orion. Kaarten kosten tien euro en zijn
verkrijgbaar bij boekhandel Elckerlijc,
het UITpunt in de bibliotheek, bij supermarkt Jumbo en via Ellen van de
Loo: (0411) 67 44 85 of ellenkeesloo@
gmail.com.

(advertentie)

Boxtel
Vesperdienst Stapelen
In de kapel van kasteel Stapelen wordt
woensdag 19 maart om 19.30 uur een
vesperdienst gehouden. Deze is bedoeld
voor mensen die een moment van rust,
stilte en gebed zoeken. Ditmaal staat het
thema ’God laat ons niet alleen’ centraal.

De uitvoering in de Sint-Petrusbasiliek
begint om 20.30 uur, bezoekers komen
vanaf 19.45 uur samen in de protestantse
kerk. Kaartverkoop via www.podiumboxtel.nl en op 3 april vanaf 19.15 uur in
de protestantse kerk.


OP DE FOTO: Amsterdam Sinfonietta
staat donderdag 3 april op het altaar van
de Sint-Petrusbasiliek in Boxtel. Het ensemble was al eerder te gast in de serie
Proefkamermuziek. (Foto: Marco Borggreve).
(advertentie)
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Vrouwendag Boxtel
trekt 200 bezoekers

ONTKNOPING
Het bekende boek werd eerder verfilmd
door François Ozon met als titel 8 Femmes. De Franse actrice Catherine Deneuve speelde hierin een rol. Het stuk van
Orion is volgens regisseur Jongmans wel
duidelijk anders. ,,8 Vrouwen is verschenen als boek en als film, en we hebben
ons door beiden laten inspireren. Toch is
ons toneelstuk wel anders. We moeten rekening houden met tijdsduur en ook onze
ontknoping is niet hetzelfde…”
Jongmans wil nog niet veel kwijt over de
inhoud van de voorstelling, maar stelt dat
er veel spanning en verrassende elementen in zitten. ,,De acht dames hebben al-

Volgens de organisatoren van Proefkamermuziek gaat het om een ’opwindend’
programma waarin Italië, barokmuziek en
Argentinië samenkomen. De Argentijnse
componist Astor Piazzolla, kind van Italiaanse ouders, schreef De Vier Seizoenen
van Buenos Aires in de Argentijnse tangotraditie. Maar de hoofdinspiratie waren
De Vier jaargetijden van Vivaldi. Ook
de componeerstijl van Bach klinkt door
in het sensuele en opzwepende werk van
Piazzolla.
Met een ensemble van 22 strijkers onderscheidt Amsterdam Sinfonietta zich van
de gangbare orkesten. Zonder dirigent
spelen vergt een grote inzet, betrokkenheid en hoog niveau van alle musici. In
het ensemble hebben de musici dan ook
allemaal solistische kwaliteiten.
De serie Proefkamermuziek is afgelopen
seizoen in Boxtel gestart, mede door een
aantal betrokken medewerkers bij culturele instellingen. Optredende ensembles
zijn naast Amsterdam Sinfonietta ook het
Nederlands Blazers Ensemble, het Nederlands Kamerkoor en Amsterdam Baroque
Society. Er zijn ook series in Ede, Groningen en Muiden.
Kaarten voor de uitvoering in Boxtel
kosten 23 euro inclusief een glas wijn.

INbox wil zich de komende jaren inzetten voor verbetering van het
leef- en woonklimaat in wijken en kernen. Wij denken vooral aan
verbetering van infrastructuur, onderhoud, veiligheid en op sociaal
gebied.

Lijst 2

Internationale Vrouwendag werd zaterdag ook in Boxtel uitgebreid gevierd. De datum viel in het weekeinde,
waardoor de organisatie koos voor een
dagvullend programma in brede school
De Wilgenbroek aan de Dr. De Brouwerlaan.
Na een ludieke aftrap met ’Mijn tante uit
Esch’, een verwijzing naar Tante Es van
het bekende televisieprogramma ’Raymann is laat’, was het tijd voor workshops. Bezoekers konden kiezen uit allerlei activiteiten, zoals salsales, paasstukjes
maken, een schoonheidsbehandeling,
kleine hapjes voor de feestavond bereiden
en streetdance.
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De organisatie schat dat zo’n tweehonderd vrouwen aanwezig waren tijdens
het programma. ,,Het thema dit jaar is
’Vrouwen in beweging’”, legt Betsie van
der Sloot uit. ,,Dit hebben we letterlijk en
figuurlijk genomen door de vrouwen te
laten dansen, maar ook te laten bewegen
in nieuwe groepen door alle deelnemers
met behulp van loting door elkaar te husselen.”
Na afloop van de workshops konden bezoekers deelnemen aan een gezamenlijke
maaltijd die tijdens het middaggedeelte
werd bereid in de keuken van De Wilgenbroek. Vervolgens werd de avond afgesloten met een feestavond. Zo gaf het
Wereldkoor een optreden.

