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NIEUWS

Try-outs nieuwe voorstelling ‘Voor het donker binnen’ van The Blue Stars

Lachspieren trainen bij Blue Stars

Elly Brocken opnieuw
lijsttrekker Dorpsbelang
SON EN BREUGEL -De
kandidatenlijst van
Dorpsbelang Son en
Breugel voor de gemeenteraadsverkiezingen 2014 is vorige week
dinsdag door de Algemene Ledenvergadering
vastgesteld. Elly Brocken
is opnieuw gekozen tot
lijsttrekker van de lokale
partij.
De tweede plaats op de lijst
wordt ingenomen door wethouder Robert Visser, die
heeft aangegeven beschikbaar te zijn voor een nieuwe periode van vier jaar als
wethouder. “Ook de huidige fractieleden hebben
zich opnieuw verkiesbaar
gesteld, wat aangeeft dat zij
graag de verantwoordelijkheid nemen om zich ook
de komende periode weer
in te zetten voor Son en
Breugel en haar inwoners”,
aldus Dorpsbelang.

Mengeling
Op de lijst van 29 kandidaten vindt men naast
vertrouwde namen ook
acht nieuwkomers, onder
wie drie bij de eerste tien
plaatsen. “Zij zijn allen
zeker geen onbekenden
binnen ons dorp en de afgelopen maanden zijn ze al
enthousiast bezig geweest
om zich in te werken in de
materie.”
Lijsttrekker Elly Brocken
zegt erg blij te zijn met
de lijst: “Het is een mooie
mengeling van ervaring en
vernieuwing en een weerspiegeling van alle wijken
in ons dorp. Met deze ploeg
gaan wij met veel vertrouwen op een succesvolle afloop de verkiezingen van
19 maart 2014 tegemoet.”
De volledige lijst van 29
kandidaten vindt men op
de website van Dorpsbelang: www.dorpsbelang.
com.

Volksmuziekgroep Dikke Mik bij Ons Tejater
Try-outs. Grote belangstelling was er voor de try-outs van de nieuwe voorstelling van The Blue Stars. Vlnr: Joost Egmond,
Benjo Plandsoen, Harrie Sijbers en Rob Verschuren. (Foto: Wil Feijen)
SON EN BREUGEL - Na maanden van voorbereidingen en repetities gingen afgelopen weekend de tryouts van start van de nieuwe voorstelling ‘Voor het
donker binnen’ van cabaretgroep The Blue Stars. Net
zoals vorig jaar, bij hun eerste voorstelling ‘Kruimelvlaai’ wisten ze ook nu weer volle zalen te trekken
en bezorgden ze het publiek een avond vol humor
en gezelligheid.
Door Maartje de Valk
Er heerst nog wat geroezemoes wanneer de lichten
dimmen en het muziek begint te spelen in Galerie Dejavu, maar zodra de eerste
twee Blue Stars, Joost Egmond en Benjo Plandsoen,
het podium betreden, trekken ze meteen de aandacht
en zorgen ze, zonder al iets
te hebben gezegd, voor de
eerste lachers in de zaal.
Wanneer dan ook nog Harrie Sijbers en Rob Verschuren tevoorschijn komen, is
het gezelschap compleet en
lijkt niets meer in de weg
te staan voor een succesvolle avond. Toch gaat het op
het begin even mis. De mi-

crofoon van Rob blijkt niet
te werken, maar op geheel
eigen en humoristische
wijze weten de heren dit
als volmaakte performers
op te lossen en lijkt het
even of dat het technische
mankement in het script
stond beschreven.
Interactie
Vanaf de eerste minuut
weten Harrie en Rob op
een vlotte, duidelijke en
vooral hilarische manier
het publiek te vermaken
en dit alles onder muzikale begeleiding van Joost
en Benjo, die daarmee een
groot aandeel hebben. De
onderwerpen van de sketches gaan van seks naar het

Songfestival en van Pipo de
Clown naar cosmetische
ingrepen. De heren kijken
terug naar vroeger en koppelen dit aan hedendaagse
gebeurtenissen. Ook spelen
The Blue Stars goed in op
de, soms onverwachte, reacties vanuit het publiek.
Deze interactie zorgt voor
nog meer hilariteit en laat
zien dat het publiek onderdeel is van de show en
wordt uitgedaagd om te reageren op wat er gebeurt
op het podium. Ook zorgen
de dames van ‘de Zingende
Mik’, Ellen Sijbers en Erica
van Dijck, voor wat muzikale inbreng en het publiek schroomt er dan ook
niet voor om mee te zingen met de wat bekendere
nummers.
Reactie
Aan alles is te zien dat The
Blue Stars elke seconde
volop genieten. Ook kunnen ze zelf lachen om gemaakte grappen en een

paar kleine foutjes worden
op cabareteske wijze opgelost. “Daar zijn de try-outs
ook voor”, aldus Harrie. Na
de voorstelling waarin de
lachspieren van het aanwezige publiek flink getraind
zijn, zijn de reacties dan
ook alleen maar lovend.
“Ik heb The Blue Stars vorig
jaar zien spelen en ik wilde
daarom deze show zeker
niet missen. Het was weer
een geweldige avond en ze
hebben zich zeker weten te
overtreffen”, vertelt een enthousiaste bezoekster. “Het
liefst ga ik nog een keer!”
Kaartverkoop
Alle voorstellingen van The
Blue Stars in Galerie Dejavu
zijn al uitverkocht, maar
op vrijdag 21 maart 2014
treden ze met hun voorstelling ‘Voor het donker binnen’ op in Het Klooster in
Nuenen. Kaarten hiervoor
kosten 18 euro en zijn te
koop via www.hetklooster.
org.

Mr. Frank Visser geeft juridisch advies John Frenken kandidaat wethouder
EINDHOVEN – ‘Recht in
de Regio’ is een NCRVprogramma van mr.
Frank Visser, ook bekend van ‘De Rijdende
Rechter’. Samen met een
team juristen van het Juridisch Loket gaat mr.
Visser het land in om op
verschillende locaties juridische voorlichting te
geven. Hij is maandag 25
november te vinden in
Kasteelhoeve Geldrop
Iedereen met juridische
problemen, kan bij mr.
Visser en zijn team terecht voor juridische voorlichting en rechtshulp.
“Heeft u een conflict met
de buren? Heeft u een probleem met uw gemeente of
een andere overheid? Doet
uw pas gekochte auto het
niet meer? Deze en vele
andere problemen kunnen

tijdens het spreekuur worden behandeld. Kom niet
alleen met verhalen, maar
ook met bewijzen, zoals foto’s, filmpjes, kapotte producten en documenten”,
aldus de NCRV.
Informatie
De opnames van ‘Recht
in de Regio’ vinden plaats
van 10.00 uur tot 17.00 uur
in Kasteelhoeve Geldrop,
Helze 8 in Geldrop. Deelnemers kunnen de redactie alvast laten weten dat ze
langskomen en met welk
probleem ze kampen. Mail
naar rechtinderegio@zodiaknederland.nl of bel naar
Zodiak Nederland: 0356773796. Aanmelden kan
ook via http://eerstehulpbijrecht.nl/. Deelnemers
mogen op de dag zelf ook
gewoon langskomen met
hun klacht en spullen.

SON EN BREUGEL – De
ledenvergadering van
Dorpsvisie heeft met algemene stemmen Frans
Meulenbroeks, de huidige fractieleider, opnieuw
gekozen tot lijsttrekker
voor de komende gemeenteraadsverkiezingen in maart 2014. John
Frenken is aangewezen
als kandidaat wethouder.
Volgens Dorpsvisie laat de
samenstelling van de lijst
een combinatie zien van ervaring met daarbij nieuw
talent. “Talenten als Remco
Heeren en Jelle de Jong
zijn de afgelopen jaren ingewerkt en nu klaar om
de fractie te komen versterken. Daarnaast gaat
Helga Helders – de Bruin
haar tweede periode in en
is Theo Groenemans onze

senior van de lijst. Ook Bart
Wullems draait al jaren
mee. Thomas de Vet heeft
zich als kandidaat raadslid
teruggetrokken. De tijd die
nodig is om politiek actief
te zijn, is voor hem niet
meer te combineren met
zijn huidige functie”, aldus
Dorpsvisie.
Slogan
“Kenmerkend voor de lijst
zijn de achtergronden van
de personen die zich beschikbaar gesteld hebben.
Velen van hen zijn actief
bij het Sonse en Breugelse
verenigingsleven en vertegenwoordigen samen een
doorsnee van de bevolkingsopbouw van de gemeente.” De slogan waar
Dorpsvisie mee de verkiezing ingaat is: ‘Samen ons
dorp zijn. Doe mee, stem
lijst 2’.

BEEK EN DONK – Volksmuziekgroep Dikke Mik
treedt met hun Brabantse repertoire op bij Ons
Tejater. Ze presenteren
een variërend muzikaal
programma, dat ze op
vermakelijke wijze aan
elkaar praten.
De bezongen onderwerpen gaan zoal over vrijen,
misdaad, drinken, stront,
dood(ervaringen) en adviezen. Men kan ook bekende
liederen en instrumentale
intermezzo’s verwachten.
Het programma wordt afgestemd op de wensen van
het publiek.

Informatie
De voorstelling vindt plaats
op zondag 24 november
om 14.30 uur in het Ontmoetingscentrum in Beek
en Donk. Het Dorpshuis
in Lieshout wordt nog verbouwd en daarom wordt er
uitgeweken naar het Ontmoetingscentrum. Kaartjes kunnen worden besteld
voor 6 euro per persoon via
0499-422878 (Dorpshuis
Lieshout, maandag tot en
met donderdag na 13.00
uur) of naar 0492-465181
(Ontmoetingscentrum).
Online kaartjes reserveren
kan ook via www.vierbinden.nl/onstejater.

Orgelconcert met poëzie

Organist. Tannie van Loon.
SON EN BREUGEL - Organiste Tannie van Loon
uit Eindhoven verzorgt
op zondag 24 november
om 16.00 uur een orgelconcert in de Sint Genovevakerk in Breugel.
Bespeeld wordt dan het
historische Vollebregtorgel uit 1854.
Tannie van Loon (1974)
studeerde achtereenvolgens schoolmuziek, piano
en orgel aan het Brabants
Conservatorium in Tilburg.
Tannie treedt regelmatig op
als soliste, begeleidt op projectbasis diverse koren en
is organiste van de Maria
Presentatiekerk in Aalst. In
de afgelopen jaren heeft zij
onder andere mogen spelen in de kathedralen van
Den Bosch, Brugge, Brussel,
de Thomaskirche in Leipzig, de Dom van Wenen
en het klooster in Melk.
Tijdens het concert speelt

Tannie van Loon werken
van de bekende barokcomponisten J.S. Bach, J.G.
Walther en G. Böhm. Het
concert wordt afgesloten
met een orgelsonate van
C. Ph. E. Bach (zoon van
J.S. Bach) in de zogenaamde Empfindsame stijl, een
tegenhanger van de galante
Franse stijl.
Dichter
Het orgelconcert wordt
opgeluisterd met, door
de Breugelse dichter Stan
Mooij geschreven en door
hem zelf voorgedragen, gedichten.
Hij won in 2008 de tweejaarlijkse Literatuur-Stimuleringsprijs Eindhoven met
het gedicht ‘Anton’ en daarnaast een aantal kleinere
prijzen.
Momenteel werkt Stan
Mooij aan een tweededichtbundel. De toegang tot het
concert is gratis.

