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Weekmenu

Kaassoep van Old Amsterdam
~

Zeebaars 
met een peterselie-roomsaus

~
Apfelstrudel 

met kaneelijs en slagroom

€ 23,50

Donderdag in de Nieuwstraat 
en op de weekmarkt 
van 8.00 tot 18.00 uur.

Zaterdag op het Raadhuisplein 
van 08.00 tot 13.00 uur. 
tel. : 06-54231616

Zalmrollade
met noten tapenade en roastkruiden

Like ons op Facebook en 

kijk eens op www.vishandelpelk.nl

Bezorgt bij u thuis of op kantoor

SUSHI & DIM SUM
Kijk en bestel op www.beijching.nl  
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Hilarische sketches, geniale 
woordspelingen, en een intens 
meelevend publiek dat al die 
mooie liedjes van ‘vruuger’ al bij 
de eerste tonen begon mee te 
zingen. De eerste try-out van het 
nieuwe programma ‘Voor het 
donker binnen’ van The Blue 
Stars liep afgelopen vrijdag als een 
hoge snelheidstrein. Foutjes, zo 
die al merkbaar waren, werden 
door de vier ras-entertainers Har-
rie Sijbers, Rob Verschuren, Benjo 
Plandsoen en Joost Egmond net 
zo makkelijk hersteld, vaak met 
een ter plekke verzonnen grapje. 
Sterker nog, het leek wel alsof  
ze al buurtend alles ter plekke 
bedachten. Maar een voorstelling 
simpel en eenvoudig te laten lijken 
is nou juist heel moeilijk. The 
Blue Stars zijn echte Brabantse 
sterren van formaat geworden.

door Marleen Benschop
Direct bij het begin gaat het mis. Rob 
Verschuren komt te laat op, al hanne-
send met zijn microfoon die het niet 
doet. “Het is toch niet zo erg als je hem 
niet hoort,” grapt Harrie Sijbers spon-
taan. De zaal, nou ja het zaaltje, lacht 
en de sfeer in theater/galerie Dejavu 
zit er gelijk goed in. Waar menig  artiest 
bij zo’n start de zenuwen zou krijgen 
en dicht zou klappen, maken de Blue 
Stars van de nood een deugd zoge-
zegd. Ze zouden zo’n valse start zelfs 
zo verzonnen kunnen hebben, want 

dat weet je dus maar nooit bij dat zo-
genaamde bandje uit Den Dungen, 
bekend van radio- en tv (reparaties), 
die hun zogenaamde come-back 
vieren. Als dan na de eerste seksgrap-
pen – muzikaal ondersteund door hét 
hijglied bij uitstek ‘Je t’aime, moi non 
plus’ – die gekke Benjo Plandsoen zijn 
bas weer staat af te lebberen (dat deed 
hij in de eerste voorstelling Kruimel-
vlaai ook op onnavolgbare wijze), dan 
is de spanning die een eerste try-out 

toch altijd heeft, definitief gebroken. 
Dit wordt smullen geblazen.

Harrie Sijbers en Rob Verschuren zijn 
volledig aan elkaar gewaagd en ze vul-
len elkaar perfect aan. De rustige fijn-
zinnige Sijbers en de rappe kletser Ver-
schuren kunnen ook moeiteloos van 
rol wisselen; dan weer als aangever en 
dan weer als inkopper. Het gaat ze al-
lebei even makkelijk af.  Joost Egmond 
en Benjo Plandsoen staan weliswaar 

niet op de voorgrond, maar hun 
inbreng is allerminst achtergrond-
muziek. Ook de wat flegmatieke Eg-
mond en de extraverte Plandsoen vul-
len elkaar prima aan. Meer nog dan in 
Kruimelvlaai is er een uitstekende ba-
lans gevonden tussen ieders aandeel in 
de voorstelling. 
Ook de opbouw van het programma 
is goed uitgebalanceerd. Voor de pau-
ze een grote hoeveelheid heerlijke, af  
en toe wat seksistische grappen (bij-

voorbeeld over een dikke mevrouw 
‘die aan twee kanten tegelijk uit het bed 
is gevallen’), en heel veel herkenbare 
verhalen over vruuger. Een hoogte-
punt is de dolkomische sketch over 
een liedje van Millie Scott, waarbij de 
muzikanten zich een uiterst verma-
kelijke hoofdrol toe eigenen.  Een in-
drukwekkend optreden van Ellen Sij-
bers en Erica van Dijck - die als Dinie 
en Rinie van ‘de Zingende Mik’ een 
sentimental journey maken met oude 
en overbekende Songfestival-liedjes - 
sluit het eerste deel van het program-
ma af.  Aan de koffie of een biertje 
staan sommige bezoekers nog steeds 
te neuriën.  Na de pauze gaan de Blue 
Stars helemaal los. Een volgend hoog-
tepunt is dan gelijk Harrie Sijbers die 
als harmonievoorzitter een weergaloze 
toespraak – zou zo maar een mooie 
buut kunnen zijn – houdt, terwijl bui-
ten het zicht maar wel nadrukkelijk 
hoorbaar, de rest van het gezelschap 
er vals op los toetert en blaast. Een 
prachtvondst. Helemaal geweldig is 
ook de Tiroler Avond. Daar verklap ik 
verder niks over, maar het Oktoberfest 
wordt nog eens dunnetjes overgedaan. 
En zo vliegt de avond voorbij. Met 
een ontroerend slotlied waarin gefeest 
wordt met al die lieve mensen die uit 
de hemel even terugkomen op aarde. 
The Blue Stars eindigen ooit vast ook 
in de hemel, maar nu nog even niet. 
We willen nog lang van hun capriolen 
genieten. Voor het donker komen we 
graag bij hen naar binnen.

The Blue Stars maken met ‘Voor het donker binnen’ er weer een heerlijk potje (vet) van

The Blue Stars in actie in theater-galerie Dejavu (foto Inge van Rooij)

Woensdagavond 27 november vindt 
in Het Boshuys (aan de Sonseweg) 
een interactieve bijeenkomst plaats 
met Klaas Dijkhoff, Tweede Kamer-
lid van de VVD.  
De VVD-afdelingen van Best en Son 
en Breugel nodigen iedereen uit om 
vanaf 19.30 uur (inloop) de bijeen-
komst bij te wonen. De avond is voor 

VVD leden, maar zeker ook voor ge-
interesseerde niet- leden van de partij. 
Een ieder is van harte welkom.
Klaas Dijkhoff was lid van de gemeen-
teraad in Breda en is sinds 17 juni 2010 
lid van de Tweede Kamerfractie van 
de VVD. Hij is woordvoerder voor 
Veiligheid, Openbare orde en Politie 
en kent de problemen die daarbij van 

alledag zijn. Tijdens deze avond gaat 
hij in op genoemde actuele thema’s, 
samen met een politiefunctionaris uit 
de dagelijkse praktijk. Hierdoor komt 
het politieke aspect en hetgeen waar de 
burger zich zorgen over maakt dichter 
bij elkaar. 
Na de spreektijd van de inleiders is 
er ruimschoots gelegenheid voor het 

VVD-bijeenkomst met Klaas Dijkhoff
stellen van vragen en discussie. Voor u 
dus een unieke mogelijkheid om zelf  
de agenda van de avond te bepalen. 
Vooraf kunt u eventueel  vragen stel-
len via secretariaat@vvdsonenbreu-
gel.nl, op welk adres ook  meer infor-
matie kan worden opgevraagd.


