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Zo’n tweehonderd kinderen van
groep 5 en 6 van basisschool
De Bukehof en De Klinkert, en
unit 2 van De Schittering kre-
gen de afgelopen weken mu-
ziekles van Corné van Groesen
met het project Blaasmuziek is
Chill. Een behoorlijk aantal
scholieren liet zich gisteravond
in Fideï et Arti zien en horen.

Fons Pijnen
Oudenbosch 

Voor een publiek van (groot)ou-
ders, broertjes en zusjes en leer-
krachten brachten ze samen met
de harmonie een slotvoorstelling.

Het project komt voort uit de Im-
puls-subsidieregeling  voor mu-
ziek. Hierin participeren de basis-
scholen, Oudenbossche Harmonie
en de Cultuurmarktplaats Halder-
berge. 

Nelleke van Aken van deze
marktplaats was enthousiast over
project en samenwerking. ,,Van
Groesen doet het heel erg goed.
Het is nu de derde keer. Wij vin-
den het als harmonie heel prak-
tisch dat het hier in Fideï et Arti
gebeurt. Dit is onze thuishaven.
Vorig jaar hebben we vijf kinderen
kunnen strikken. Na afloop kun-
nen de kinderen weer instrumen-
ten uitproberen.”

De zaal genoot mee van het
jeugdig enthousiasme. Van Groe-
sen tegen het publiek: ,,Ze hebben
allemaal vijf keer les van mij ge-
had. En vanavond willen ze laten
zien en horen wat ze geleerd heb-
ben.”

Ze zongen Blaasmuziek is Cool. In
kringen dansten en bewogen ze op
Koperblazers. Ook speelden ze het
nummer I feel Good. En bij Shape of
You deden ze dat met Boomwhac-
kers. De ouders werden ook aan
het werk gezet bij het nummer
Bodysound. De harmonie liet zich
ook geregeld horen. De jeugd pro-
beerde ook de blaasinstrumenten
èn het drumstel.

Project ‘Blaasmuziek is Chill’ groot
succes bij leerlingen basisscholen

Roparunteam ‘Maak een vuist’
houdt op zondag 12 mei een
‘Last Man Running’ in het Lie-
vensbergbos in Bergen op
Zoom. 

Ton Hopmans
Bergen op Zoom

Dat is een sportief evenement dat
veel van conditie van de deelne-
mers vergt. Zij moeten binnen 15
minuten een rondje van 2,5 kilome-
ter lopen over onverharde paden.
Na een korte pauze herstart we-
derom dezelfde ronde, binnen 15
minuten. Dat herhaalt zich con-
stant; wie een rondje niet binnen
de tijd haalt, valt af. De laatste loper

die overblijft, wint een trofee. 
De start is om 12.00 uur bij Stay-

okay aan de Boslustweg, het evene-
ment duurt tot uiterlijk 17.00 uur.
Deelnemen kost 5 euro bij voor in-
schrijving en 7,50 euro op de wed-
strijddag. De opbrengst gaat in zijn
geheel naar de Stichting Roparun.

Het idee voor Last Man Running
komt van Renko Fiks, teamleider
van ‘Maak een vuist’. ,,Ik wilde eens
iets anders dan de geijkte wedstrij-
den. In Noorwegen worden derge-
lijke wedstrijden gehouden. Maar
ik heb geen idee wat ik qua aantal
deelnemers kan verwachten.’’

Meer info: teammaakeenvuist.nl.
Inschrijven: maakeenvuist@hot-
mail.com.

Blijven rennen, tot er maar
één hardloper overblijft

Reflex: ‘Hond’ op hoog niveau

Roosendaal
RECENSIE

D
rie vrienden ontmoeten
elkaar na zeven jaar op
een subtropisch eiland
met het doel oude ver-
halen op te halen en tij-

den van vroeger te herbeleven. Dit is
het uitgangspunt van Hond van de
Amsterdamse auteur Willem de
Vlam, gebracht door Theater Reflex.
Echter, er blijken meer redenen te
zijn voor deze reünie, dat wordt tij-
dens het spel duidelijk.

Wat ogenblikkelijk opvalt, is dat
het leven van de drie in de loop der
jaren sterk veranderd is. 

Appie, een reclameman die vroeger
met geld smeet, heeft de andere twee

uitgenodigd. Hij heeft hulp van zijn
oude maten nodig om af te kicken
van zijn drugsverslaving. Nog een
keer flink uit zijn dak gaan en dan wil
hij eraan gaan werken. 

Joost Godschalk speelt de rol ener-
giek. Hij heeft een heldere tekstbe-
handeling en speelt fysiek sterk. Hij
kan zijn lijf in allerlei bochten wrin-
gen, zijn dynamische manier van be-
wegen lijkt onnavolgbaar. 

Michael Graauwmans speelt de rol
van Roel, een rustiger personage. Een
tekstschrijver die eigenlijk buiten de
werkelijkheid van drank en drugs
staat. Hij is zorgzaam, maar tegelij-
kertijd ook onbeholpen. 

Eef, gespeeld door Jeroen Schrau-
wen, is een spilfiguur in de meedo-
genloze drugswereld. Moralistisch

Hond is een
prima
voorstelling
over een
hedendaags
thema

Theater Reflex bracht twee keer de voorstelling
‘Hond’ in De Kring. Felle onliners werden
afgewisseld met verhalende monologen.

TONEEL 

gezien is hij een bedenkelijke figuur. 
De dialogen zijn fel en direct, met

komische oneliners. Ze worden on-
derbroken door lange, verhalende
monologen. Het goede evenwicht
tussen tekstbehandeling, beweging
en spel is kenmerkend voor deze
voorstelling, die daardoor op een
hoog niveau komt. 

Hond speelt zich af in een kleurrijk,
speels decor dat een mediterraan va-
kantieverblijf suggereert. Decorchan-
gementen zijn in het spel zelf geïnte-
greerd. 

De stevige muziek die vooral de ja-
ren ’90 moet suggereren, is zorgvul-
dig gekozen. 

Hond is een prima voorstelling over
een hedendaags thema. 

Herbert Mouwen

� ‘Hond’ van Wim de Vlam door Thea-
ter Reflex. Gezien op 16 april 2019 in
Schouwburg de Kring Roosendaal.
Regie: Marionne van de Camp. Was
ook te zien op 18 april. 

Hurks-kamer
in Parotia 
nu officieel 
in gebruik
Wethouder Toine Theunis heeft
gistermiddag door de deuren te
openen de Hurks-kamer in ge-
bruik genomen in Parrotia. De
Hurks-kamer is gevestigd in de
voormalige burgemeesterska-
mer van het Emile van Loonhuis,
dat deel uitmaakt van Parrotia.

Alfred de Bruin
Roosendaal

De burgemeesterskamer kan ge-
bruikt worden als spreekkamer en
vergaderruimte door meerdere or-
ganisaties. Het Hurks Genootschap
is een van de nieuwe gebruikers.
Met financiële steun van Cultuur
Verbindt Roosendaal heeft het ge-
nootschap wel de kamer en de oude
trouwzaal ernaast mogen inrichten.
De Hurks-kamer is door iedereen
te reserveren als ruimte bij de bibli-
otheek VANnU.

,,Het Genootschap wil de kamers
vaak gaan gebruiken voor bijeen-
komsten maar ook als start- of ver-
zamelpunt voor rondleidingen of
uitstapjes. De Hurkswandeling of
fietsroutes kunnen prima gestart
worden vanuit Parrotia. We ver-
wachten dan ook dat de burge-
meesterskamer en trouwzaal veel
gebruikt gaan worden”, zei de voor-
zitter van het Hurks Genootschap
voor de opening. 

Theunis complimenteerde het
Hurks Genootschap voor de ope-
ning met het fantastische werk dat
ze verzetten in Roosendaal. Het
Hurks Genootschap heeft als mis-
sie het inventariseren, vastleggen
en publiceren van het oeuvre van
architect Jacques Hurks. 

Hurks vertegenwoordigde de
Amsterdamse Schoolarchitectuur
in Noord-Brabant en met name in
Roosendaal en omgeving. De archi-
tect leefde van 1890 tot 1977 en
woonde en werkte het grootste deel
van zijn leven in Roosendaal in de
Ludwigstraat en Vughtstraat. Zijn
veelomvattende werk omvat wo-
ningen en kerken waarin zijn typi-
sche eigen stijl te herkennen is. Veel
woningen van Hurks staan in Roo-
sendaal met name in de Ludwig-
straat.

▲ ‘Hond’ speelt zich af in kleurrijk mediterraan decor. FOTO GERARD VAN OFFEREN/PIX4PROFS


