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Musica Vocalis geeft allerlaatste concert

‘We lopen leeg, in kas en in koorleden’
Passion in de Petruskerk, dat
was een hoogtepunt”, vertelt
Ad. “Een kerk vol 500 mensen, een groot orkest met 18
mensen, vier of vijf solisten,
ik stond bijna te janken van
emotie, dat was geweldig! We
hebben dat tien keer kunnen
doen, maar de laatste keer
waren er nog maar 50 mensen hier in de Samen Op Weg
Kerk.”

Film in De Pul
UDEN - Filmhuis De Pul
presenteert donderdag 22
maart om 20.00 uur Tinker
Tailor Soldier Spy. In deze
spionagethriller draait
alles om een complex netwerk van spionnen in de
jaren 70. De entree is 7,50
euro.

Mensfiguren

Kamerkoor Musica Vocalis Uden tijdens een van de laatste repetities uit het bestaan.

VOLKEL - In Galerie Ine van
Grinsven aan de Zeelandsedijk 13 te Volkel is van 25
maart tot en met 29 april
werk van Margriet van Berkom te zien. Mensfiguren,
meestal mannen, zijn onderwerp van haar beelden
en schilderijen. Driedimensionale mannen van
klei, brons of tin, het zijn
mannen van deze eeuw.
Het is een tijdsbeeld, dat
wordt voorgehouden door
een vrouw. De galerie is iedere zondag geopend van
12.00-18.00 uur.

UDEN - Kamerkoor Musica Vocalis Uden houdt op te bestaan. Het passieconcert aanstaande zondag 25 maart
zal het laatste optreden zijn. “We vergrijzen en er komen
geen nieuwe leden bij mede omdat mensen niet meer
opgroeien met klassieke kerkmuziek.”
Door André van der Linden
“Het enthousiasme en de
kwaliteit van dit koor is nog
steeds heel hoog, dat is altijd
zo geweest”, stelt voorzitter
Jan Schaapsmeerders. “We

krijgen veel complimenten,
maar we kunnen niet verder.”
Want Musica Vocalis mag
dan nog twintig leden hebben, enkelen van hen hebben
hun afscheid aangekondigd.
“Als het aantal leden terug-

loopt, komt er minder contributie binnen en kun je niets
aansprekends meer neerzetten, waardoor je geen sponsors meer kunt vinden”, stelt
penningmeester Ad van den
Akker. “We lopen leeg, in kas
en in koorleden.”
Hoogtepunten in het dertigjarige bestaan van het koor
waren de passieconcerten die
sinds 2001 jaarlijks gehouden
werden. “De eerste Johannes

Slotakkoord
Het laatst passieconcert
wordt ook in die kerk gehouden, waar het koor nog wekelijks repeteert, op zondag
25 maart om 16.00 uur. Het
koor wordt versterkt met een
lector en drie muzikanten
zorgen voor het instrumentaal intermezzo. Maandag 26
maart houdt Musica Vocalis
op. Vorige week kregen de
leden het besluit van het bestuur om te stoppen te horen.
De leden moeten nog instemmen met het voorstel, maar
dat lijkt een formaliteit. “We
vallen in een diep gat en daar
hebben veel koorleden moeite mee”, weet Jan. “Maar we
willen niet verpieteren, niet
wachten tot koor leegloopt,
maar nu stoppen en het netjes afronden.”

Halfvastenfeesten trekken 25.000 bezoekers

Museum De Kluis
BOEKEL - Museum de Kluis
gelegen op het terrein van
Huize Padua is zondag 25
maart geopend van 13.00
tot 17.00 uur. In het museum kunt u in woord en
beeld zien hoe de behandeling van psychiatrische
patiënten zich door de
eeuwen heen ontwikkeld
heeft.

Gregoriaans
UDEN - Les Chanteurs gregoriens, concerteren zondag 25 maart om 15.00
uur in het Museum voor
Religieuze Kunst in Uden.
Centraal staan de gregoriaanse gezangen van de
vastentijd. Tekstuele uitleg
wordt gegeven door cantor
Wim Cöp.

Bus naar Paaspop
MARIAHEIDE - Gezellig,
gemakkelijk, goedkoop en
veilig naar Paaspop 2012
op 6, 7 en 8 april? Stap dan
ook op de Monsterbus. Via
de site van Monsters of Mariaheide kun je je opgeven.
Entreekaartje regel je natuurlijk zelf.

‘Drie is te veel!’

BOEKEL - De Boekelse toneelvereniging ‘Dorpsgenot’ speelt zaterdag 24,
zondag 25 en zaterdag
31 maart om 20.0 uur in
Partycentrum Nia Domo
de klucht ‘Drie is te veel!’
van Johan Blaaser Sr en Jr.
De toegangsprijs is 6 euro
in de voorverkoop (0492323488) en 7,50 euro aan
de zaal. Kinderen t/m 12
jaar zijn gratis!

Koffieconcert KZN in Market Place

De optredens van Jan Smit,
Gerard Joling, Xander de
Buisonjé en van de vele

dancedj’s – het waren eigenlijk allemaal hoogtepunten.
Net als de deinende bejaarden op de muziek van Vader
Abraham, de horden basisscholieren op vrijdagmiddag
en de Braziliaanse danseressen op zondag. Eefje van Vooren (publiciteit) vindt het dan
ook moeilijk om één topmoment te noemen. “Dat zijn er
meerdere. Ikzelf vond Gerard

Joling fantastisch. Hij deed
het zó ontzettend leuk en
kreeg de hele zaal mee. Maar
ook Jan Smit, de dj’s Quintino
en Darkraver – het zijn allemaal echte rasartiesten. Het
was gewoon een ontzettend
geslaagd weekeinde met een
ontzettend leuke sfeer. Natuurlijk waren er een paar opstootjes, maar niets is uit de
hand gelopen.” Van Vooren

meldt dat vooral de avondprogramma’s goed bezocht
zijn. “Op zaterdagavond bijvoorbeeld, waren we op twee
kaarten na uitverkocht. Alles
bij elkaar, ook de schoolkinderen, hebben we van vrijdag
tot en met zondag richting
de 25.000 bezoekers gehad.
Daar zijn we meer dan tevreden mee.” (foto’s Marc van Zuylen / Landerd Fotografie)

KZN. Koor Zonder Noten geeft zondag 25 maart om 11.00 uur een
koffieconcert in Market Place. Die dag is het ook koopzondag in
Uden Het repertoire bestaat altijd uit Nederlandstalige liedjes. De
zaal is open vanaf 10.30 uur en het KZN-orkest speelt dan alvast
bekende deuntjes. KZN bereidt zich ook voor op het ‘Festival van
het Nederlandse lied’ op zondag 28 april in het centrum van Uden
waar 28 koren aan deelnemen.

Metal Legends

Tom Lanoye in bibliotheek

UDEN - De Legends of Rock
Tribute Tour komt vrijdag
23 maart om 20.30 uur
naar De Pul in Uden met
tributes aan AC/DC door
AC/DCUK, aan Metallica
door Sanitorium en aan
Iron Maiden door Powerslave. Kaarten kosten 17,50
euro aan de kassa en 15 in
de voorverkoop.

UDEN - Tom Lanoye is dinsdag 27 maart om 20.00 uur
op uitnodiging van de bibliotheek en boekhandel
Bert vd Heijden in het leescafé om te vertellen over
zijn werk.
Tom Emiel Gerardine Alois
Lanoye woont en werkt in
Antwerpen en Kaapstad. Hij
is een van de meest gelezen
en gelauwerde auteurs van
het Nederlandse taalgebied
en schrijft zowel poëzie als
korte verhalen, columns.
Tom Lanoye is de vierde
Vlaamse auteur die een Boekenweekgeschenk schrijft,
Hubert Lampo (1969), Marnix
Gijsen (1978) en Hugo Claus

Tweede werden zowel Three
steps away als K.C.uf met
evenveel punten, op de vierde
plek eindigden the Cube en
laatste werd Planet of Sound.

Proud to be Fout

(1989) gingen hem voor.
Kaarten kosten 8,50 euro, voor bibliotheekleden 7,50 euro en zijn
verkrijgbaar bij de Klantenservice
van de bibliotheek en bij Boekhandel Bert vd Heijden.

Door André van der Linden
De Eerste Wereldoorlog heeft
beide broers geïnspireerd.
Gerard Sonnemans schreef er
het kinderboek ‘Vluchteling
op de vuist’ over dat zich afspeelt in het Belgische vluchtelingenkamp dat in Uden op
Vluchtoord gevestigd was.
Het deel van de Boxmeerse
kinderboekenschrijver bevat
naast fragmenten uit zijn
boek ook foto’s, documenten
en delen uit een authentieke film over het Vluchtoord.

Daarnaast schetsen enkele
panelen de historische achtergrond van de Eerste Wereldoorlog schetsen.
Die oorlog vormde een grote
bedreiging voor veel mensen.
“Vluchten of vechten zijn de
twee oerinstincten als je bedreigd wordt”, vertelt Gerard.
“Of wegwezen, of van je af

bijten. ‘Vluchten is mijn deel.
Mijn broer die kunstenaar is,
beeldt uit wat er met je gebeurt als je van ‘Jan met de
pet’ ‘Jan met de helm’ wordt
en in een loopgraaf wordt gedumpt. Je bent niks meer, je
wordt onmenselijk.”
Opvallend is de scheiding in
de vorm van een ‘dodendraad’
waarmee de Duitse bezetters
van België voorkwamen dat
er gesmokkeld werd met Nederland. “Van Cadzand tot
Vaals stond een twee meter
hoog hek met prikkeldraad
en 2000 volt. Die draad lag
tussen het stukje vechten en
het stukje relatieve veiligheid
in Nederland.”
‘Vluchten of vechten’ wordt zondag 24 maart om 14.30 uur geopend bij Stichting C aan het
Mondriaanplein in Uden. Gerard presenteert die middag te-

Twisted Stereo: even voorstellen
UDEN – Twisted Stereo
viert zaterdag 31 maart
zijn vijfde verjaardag in
de Schaapskooi in Uden.
Onder andere DJ’s Gregor
Salto en La Fuente zijn die
avond aanwezig. Voor diegenen die hen nog niet
kennen, worden ze even
voorgesteld.
Gregor Salto is als sinds zijn
tienerjaren bezig met DJ’en
en het produceren van platen. In zijn muziek zoekt hij
de grenzen op, wat hem een
van Nederlands meest succesvolle dance artiesten heeft gemaakt. In 2004 brak hij voor
het eerst echt door met het
nummer ‘Can’t stop Playing’ dat in de Top 40 terecht
kwam. Gregor Salto heeft een

beetje de stempel van latin
house artiest opgedrukt gekregen, maar zijn interesse
beslaat meerdere stijlen.
La Fuente is 28 jaar oud en
treedt al meer dan 12 jaar
nationaal en internationaal
op. Hij heeft alle hoeken van
onze aardbol gezien, zo is hij
in onder andere Vietnam, Kazachstan, Spanje, Turkije, CuraÁao en de Verenigde Staten
geweest. Op de muziek van
La Fuente valt geen stempel
te drukken, hij heeft een totaal eigen stijl.
Refixx is de house sensatie
van 2012, de basis van zijn
show is zijn unieke LED
MASK, dit showelement gaat
compleet mee op de muziek. In het eerste kwartaal
van 2012 komt een nieuw

album uit met daarop traks
met Yes-R, Dirtcaps en Kaya
Jones (Pussycat Dolls). Refixx
is al beverstigd in landen als
Dubai, Zwitserland, Mexico
en ItaliÎ.
Twisted Stereo komt met een prijsvraag, waarmee VIP vrijkaarten
gewonnen kunnen worden. De
vraag is: Welke club organiseerde Twisted Stereo zijn aller eerste
evenement? Mail het antwoord
naar info@twistedstereo.nl. Ook
valt er een Meet&Greet met Yes-R
te winnen. Deze Meet&Greet kun
men winnen door op Twisted Stereo’s Facebook pagina een bericht
te posten met daarom de reden
waarom hij/zij een Meet&Greet
met Yes-R moet winnen. De meest
originele post wint.

vens zijn boek ‘Vluchtelingen op
de vuist’. De expositie is daarna
tot en met 18 april te zien. Rond
de expositie is er ook een educatief
programma samengesteld.

Als beste muzikant werd zangeres Ilona van Deursen uit
Boekel van de band Three
steps away verkozen. The
Cube met muzikanten uit
o.a. Boekel en Venhorst werd
massaal door het publiek verkozen.
Regionale muziektalenten
kunnen zich melden via
www.stoepslag.nl waar ook
meer over de finale te vinden.
Zondag 1 april is de finale is
voor bands met eigen muziek, vanaf 18.00 in Podiumzaal ‘t Stuupke in Boekel.

Openbare Bibliotheek
Anita Shreve
Deredding
Utrecht, Orlando, 2011
Peter Webster, ambulance-medewerker, bevrijdt een jonge
vrouw, Sheila, na een mislukte zelfmoordpoging onder
invloed van alcohol, uit haar totaal vernielde auto. Hij
kan haar niet meer uit zijn gedachten krijgen. Ze krijgen
een verhouding, trouwen binnen korte tijd en krijgen een
baby, Rowan. Omdat Sheila de alcohol niet kan laten staan,
verdwijnt ze weer uit Websters leven. Achttien jaar later
zoekt hij haar op, omdat hij als alleenstaande vader wordt
geconfronteerd met grote problemen rond hun dochter
Rowan. Rowan dreigt het verkeerde pad op te gaan en voor
het eerst in hun leven maakt Webster zich zorgen over haar
toekomst. Een boeiende, spannende roman over schuld,
liefde en vergeving.

Expositie in Uden over ‘Vluchten of Vechten’
UDEN – ‘Vluchten of vechten’ is de titel van een dubbelexpositie over de Eerste
Wereldoorlog van Gerard
en Franck Sonnemans. De
twee helften ‘vluchten’ en
‘vechten’ van de tentoonstelling worden gescheiden
door een ‘dodendraad’.

www.obuden.nl

UDEN - De eerste editie van
Proud to be Fout in Uden
vindt vrijdag 30 maart om
20.00 uur plaats in Tennishal De Schaapskooi aan
de Hockeyweg 1 in Uden.
Proud to be Fout met de
MattieHarrie 70’s Discoshow, Soultrain, In2thegroove, Revolution Code
en DJ Sjors is een groots
muziek-dans- en kijkfeest.

Jc Superstar

ZEELAND - Het jongerenkoor uit Vleuten brengt de
populaire rockopera Jesus
Christ Superstar zaterdag
24 maart om 20.30 uur op
de planken in De Heische
Tip aan het Straatsven 4
in Zeeland. De toegang is
gratis, het koor vraagt na
afloop om een vrijwillige
bijdrage.

Napoleon

UDEN – Het toneelstuk ‘Napoleon op Sint-Helena’is
donderdag 22 maart om
20.15 uur te zien in Theater Markant. Zijn laatste
jaren zit Napoleon Bonaparte gevangen op Sint-Helena. Een spannend, aangrijpend en ook grappig
stuk met zang en muziek.
en met Huub Stapel als Napoleon. Entree is 26 euro.

Sound of Voices

Een klooster te Schaijk
Ooit, al vanaf 1189, had de
abdij van Berne behoorlijk
wat landerijen in bezit te
Schaijk. De naam ’t Mun, en
een gedenksteen in het gehucht Gaal herinneren hier
nog aan. Daar stond een uithof van de abdij, een soort
boerderij van waaruit goederen beheerd werden. Na de
Reformatie hebben de witheren, zoals de norbertijnen van Berne uit Heeswijk
ook wel genoemd werden,
nog kort overwogen om in
het Vrije Land van Ravenstein, een nieuwe abdij te
bouwen. Het is er niet van
gekomen. Pas veel later, in
1890, werd in Schaijk een
klooster gebouwd en wel
door de zusters van JMJ. Dit
gebouw van architect Petrus Stornebrink is in 1970
gesloopt. Een ander klooster staat er nog. Er hebben
alleen nooit paters of monniken in gewoond. In feite
is het een woonhuis annex
kantoor. Het is het chef
d’oeuvre van architect Jan
de Jong ( 1917- 2001). Met dit

Kunst
Muziek
UDEN – Gospelkoor Adaja
zingt zondag 25 maart om
10.30 uur in de St. Petruskerk in Uden.

BOEKEL - Chickn’Karma
uit Eindhoven mag zich de
trotse winnaar noemen van
Stoepslag 2012, de cover/tributebands. Tijdens de druk
bezochte finale van deze talentenjacht streden afgelopen zondag vijf regionale
bands in de Podiumzaal
van t’Stuupke in Boekel om
deze eervolle titel.

ZEELAND – De vijfde Halfvastenfeesten, van vrijdag tot en met zondag in
Zeeland, hebben in totaal
zo’n 25.000 bezoekers getrokken. De organisatie
spreekt dan ook van een
ronduit geslaagde editie.
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Gospelkoor Adaja

Chickn’Karma wint Stoepslag

Hardcore in Plock
VOLKEL - In De Plock in
Volkel spelen zaterdag
24 maart vanaf 20.00 uur
vier bands. Fatal Distraction uit Eindhoven speelt
oldschool-hardcore, Engrain speelt melodieuze
hardcore, A Jupiter Hymn
brengt hardcore gecombineerd met rock, Screw
Houston Start Screaming!
giet melodieuze hardcore
in een rock n roll jasje. De
entree is 5 euro. Zie ook
www.plock.nl.

B

imposante monument zette
hij definitief zijn signatuur
onder zijn architectuur. Dit
gebouw ademt Jan de Jong,
is zijn vertaling van het plastisch getal, het heilig maatvoeren. Deze maatvoering
is een kernbegrip voor een
groep architecten, die onder
de Bossche School wordt
geschaard. Er ontstond een
nieuwe ruimtelijkheid, er
groeide een afgewogen samenspel van verschillende ruimtes die met elkaar
zowel driedimensionaal als
functioneel in verhouding
stonden.
Grondlegger van deze nieuwe architectuur, met wor-

tels in de vroegchristelijke
bouwkunst, was een benedictijn, Dom Hans van der
Laan, die in 1946, kort na
de oorlog, in het Kruithuis
te ’s-Hertogenbosch een cursus kerkelijke architectuur
opstartte. En Jan de Jong
was het beste jongetje van
die klas. Zijn woonhuis te
Schaijk mag daarvan getuigen. Tussen 1962 en 1967
ontstond dit complex, zijn
ultieme creatie in grijze betonsteen compleet met klokkentorentje, kapel, poort en
ommuring. Een rijksmonument waardig.
Léon van Liebergen

UDEN - Zes krachtige stemmen en een vier-mans band
brengen vrijdag 23 maart
om 20.15 uur een ode aan
de beste soul, funk & discogroep aller tijden Earth,
Wind & Fire. Hun songs
komen tot leven in ongekend swingende en vocale
uitvoeringen. De entree is
26,25 euro.

Mannen zeikwijven
UDEN - De nieuwste show
van Niet Schieten zaterdag
24 maart om 20.15 uur in
Theater Markant gaat
over de zoektocht naar
de nieuwe mannelijkheid.
De drie cabaretiers concluderen dat het testosteron
van de man-van-nu tot een
bedenkelijk niveau is gedaald. Lijd en lach mee met
‘Mannen zijn Zeikwijven’.
De entree is 19,50 euro.

