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LIFESTYLE, RECREATIE & CULTUUR IN MAASHORST

BELEEF MAASHORST
STREEK OM TE ZIJN
EROPUIT MET
DE KINDEREN

25 JAAR MARKANT
THEATER MAASHORST

EEN BLIK OP
POPMUZIEK IN
MAASHORST

DE MOOISTE
FIETSTOCHTEN
IN HET GROEN

L!VE is hét magazine voor
lifestyle, recreatie en cultuur in
Maashorst. In dit spiksplinternieuwe magazine lees je de
verhalen achter de uitagenda
en struinen we samen langs de
mooiste plekjes van Maashorst.
L!VE is een samenwerking
van verschillende culturele en
recreatieve organisaties in de
gemeente Maashorst. We willen
jou graag inspireren en laten
ontdekken wat deze schitterende
streek te bieden heeft, of je
nu in Maashorst woont of de
streek bezoekt. Want Maashorst
is een streek waar we trots op
zijn, er is hier namelijk zoveel te
ontdekken. Wist jij bijvoorbeeld
dat Uden de groenste mobiele

Altijd betrokken
bij Maashorst!

ijsbaan van het land krijgt
en dat er een Maashorstversie
van The Passion komt? Ga met
ons mee op pad en ontdek het
waarom van al die bijzondere
plekken, evenementen en
initiatieven. Zo nemen we je mee
door de geschiedenis van de
popcultuur in onze gemeente,
vertellen we je over een
bijzondere streeklegende als
podcast en Maashorst als
wandelwalhalla én geven we
je de leukste uittips.
Graag tot snel l!ve in Maashorst,
Gijs de Louw & Marij van der Leest
Co-creators L!VE magazine
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DE MOOISTE
TOCHTEN OP DE FIETS
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Ontdek
Maashorst

SAMEN MAKEN
WE DE MOOISTE
HERINNERINGEN

‘Streek
om te zijn’
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SCHAIJK

REEK

Natuurlijk Schaijk! Een dorp dat bruist van de
energie. Met volop winkels en horeca, en omringd
door prachtige natuur. Er is voor iedereen iets te
beleven!

Met zo’n 1700 inwoners is Reek het kleinste dorp
van gemeente Maashorst. Dé plek om tot rust te
komen, tijdens een wandeling of op de fiets.

DOCUS DE DAS
AVONTURENPAD

PITTORESK
HISTORISCH CENTRUM

Help! De heks heeft
het bos van Docus de
Das betoverd! Kom
rennen, klimmen, voelen,
balanceren en Docus
helpen. Een route van
1,5 kilometer, vol natuur
én avontuur.

Reek heeft een rijk
rooms verleden.
Daaraan herinneren het
Broederhuis, klooster
Nazareth en de Antonius
Abtkerk. Wandelend door
het centrum droom je
weg naar vroegere tijden.

ZEELAND

UDEN

Ooit was het dorp Zeeland een drukbezochte
bedevaartsplaats. Tegenwoordig genieten inwoners
en bezoekers er van winkels, horeca én natuur aan
de rand van de Peel.

In Uden is er altijd iets te doen! Logisch, met
het oudste poppodium van Brabant, de grootste
kermis van de regio en volop evenementen.

MOLENS
BEZICHTIGEN

HET HART
VAN UDEN

In Nederland staan
1100 werkende molens,
waarvan 3 in Zeeland.
Neem een kijkje in
de Dageraad, de
Coppensmolen en de
Sint-Victor en ervaar het
vak van molenaar.

Shoppen maar, bij de
charmante boetiekjes
en bekende ketens in
het centrum van Uden.
En daarna bourgondisch
genieten in een sfeervol
restaurant of bruisend
biercafé.

VOLKEL

ODILIAPEEL

Bij Volkel denk je al snel aan de militaire
vliegbasis. Maar er is meer! Wandel over
historische grond, bezoek recreatiepark Billy Bird
Hemelrijk of bewonder exotische dieren.

Odiliapeel is een oergezellig dorp, landelijk gelegen
in de Peel. In het bosgebied aan de zuidkant is het
heerlijk wandelen, fietsen en paardrijden.

DIERENPARK
ZIE-ZOO

WANDELEN LANGS
HOUTSCULPTUREN

In dierenpark Zie-ZOO
ontmoet je dieren uit
de hele wereld, zoals
hyena’s, schildpadden
en panters. Ook mooi:
Zie-ZOO wordt deels
gerund door mensen met
autisme.

Beeldhouwer André van
Boxtel tovert met zijn
kettingzaag bomen om in
kunst. Zijn houtsnijwerken
maken een wandeling
door het ontginningsbos
extra bijzonder.
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MÁÁÁSHÓÓÓRST!
Agenda, tips en ander leuks uit de regio

TOPTIPS
uit de regio

Weer of geen weer, er is altijd
wat te doen voor iedereen.

WIST JE DAT...
De grootste bospeenteler
van Europa in Schaijk zit?

Goed toegankelijk

PAROCHIE SINT PETRUS
Op zaterdagmiddag kun je dit
imposante gebouw bezoeken.
Zowel de kerk als het orgel zijn
rijksmonumenten.
parochiesintpetrus.nl
Kerkstraat 25 in Uden
Met kinderen

NATUURCENTRUM
DE MAASHORST

Maak een winterse wandeling
met het Natuurcentrum De
Maashorst als start en finish.
Na een frisse wandeling lekker
opwarmen met een warme choco.

Toeristen die naar
Zeeland komen nog
wel eens vragen
waar de zee is?

Een wisent
(Europese bizon)
wel 600 kilo
kan wegen?

TRADITIEKAMER
TYPHOON

Op elke eerste en derde vrijdag
van de maand kun je de expositie
over Vliegbasis Volkel bezoeken.
Ontdek hoe de basis is ontstaan
en leer alles over de geschiedenis
ervan.
traditiekamertyphoon.nl
Zeelandsedijk 10A in Volkel
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Café ’t Stulpke
het oudste café
van Uden is?

De wereldberoemde DJ’s
Adaro en Akram uit gemeente
Maashorst komen?

natuurcentrumdemaashorst.nl
Erenakkerstraat 5 in Nistelrode
Terug naar vroeger

Schaijk
een eigen
carnavalsmonument
heeft?

Het terras van
De Linde in Reek
is uitgeroepen tot
beste terras van
Brabant?

Het hoogste punt van
Maashorst zich met
23,1 meter op de
Slabroekse Bergen
bevindt?

Natuurgebied
De Maashorst
het grootste
aaneengesloten
natuurgebied in
Brabant is?
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Piet Mondriaan samen
met zijn hond Beppie een
jaar lang door de velden
en akkers rond Uden trok
en toen ook de molen van
Jetten schilderde?

Je op www.exploremaasthorst.nl
super veel handige informatie
kunt vinden?

UDENS
MOLENBROOD
De molen van Jetten in Uden
is nog volop in dienst. Hier
kun je terecht voor allerlei
bakingrediënten, bijvoorbeeld
om dit lekkere Udense
molenbrood te maken.

INGREDIËNTEN*:
500 g tarwemeel/
meergranenmeel/kruisherenmix
van de “Molen van Jetten”
15 g verse gist
5 tot 10 g zout (afhankelijk van
smaak)

10 g suiker
325 ml Udens leidingwater, bij
meergranen en kruisherenmix
minder water gebruiken.

1. M
 eng ca. 75 g meel met 2 g gist, een snufje zout, 2 g suiker en 50 ml
water. Doe het mengsel in een gesloten bakje in de koelkast en laat
het 24 uur rusten. Dit is het voordeeg.
2. Meng van de overgebleven ingrediënten het meel, het zout en de suiker
en vorm een ring hiervan. Leg in het midden de overgebleven gist in
brokjes en giet er een beetje water bij. Los de gist hiermee op en schuif
er een beetje meel in. Herhaal dit tot je al het water hebt toegevoegd.
Voeg het voordeeg toe.
3. Kneed het geheel met één hand tot een bal en kneed verder. Kneed
minstens 20 minuten (ja, dit kost kracht dus komt er een beetje zweet
op het voorhoofd). Het deeg is goed wanneer je het tot een doorzichtig
vlies kunt uittrekken.
4. Z et het deeg 25 minuten afgedekt op een warme plek rijzen. Leg het
deeg daarna op een houten plank en laat het 10 minuten rusten.
5. Maak het werkblad nat met heet water zodat het deeg niet aan het
blad plakt. Druk het deeg tot een platte plak (2x de breedte van de
bakplaat of de bakvorm) en doe het op de plaat. Zet de plaat ca. 40
minuten op een warme plek. Gebruik je een bakvorm, laat het dan ca.
50 minuten rusten.
6. Verwarm de oven voor op hete lucht: 200 graden, gas: 240 graden. Bak
het brood op de bakplaat ca. 30 minuten en in de bakvorm ca. 40 min.
Klop een keertje op je brood, klinkt het hol, dan is het klaar. Smakelijk!
*Bij niet-Udense ingrediënten is de smaak niet gegarandeerd
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MAASHORST
IN CIJFERS
58.384 inwoners*
138,24 km² oppervlakte
6 kernen
36 buurtschappen
7 natuurgebieden
47 rijksmonumenten

ONTDEK
MAASHORST
Op de fiets, te voet
of te paard
300 kilometer wandelpaden
Speciale men- en ruiterroutes
100 kilometer mountainbikeroutes
170 kilometer fietspaden
* Gemeten op 31 januari 2022,
bron: CBS

De erelijst is groot: De Dijk
stond elf keer bij Kobus, Van
Dik Hout zeker zes keer en ook
de optredens van de Tröckener
Kecks waren vaste waarden. Er
waren optredens van K’s Choice,
Raymond van het Groenewoud,
Skik, Band Zonder Banaan en Loïs
Lane, Doe Maar, Toontje Lager,
Klein Orkest en zelfs het beruchte
Rockbitch! Tijdens (toepasselijk)
Pinkpop 2004 sloot Kobus zijn
deuren.

POPCULTUUR
IN GEMEENTE
MAASHORST
De Brabantse gezelligheid in de kernen van Maashorst is duidelijk terug
te zien in het muzikale verleden. Muziek heeft altijd al een belangrijke rol
gespeeld in deze regio. We blikken terug op enkele parels uit de kernen.

REEK: ’T KULLEKE
Begin jaren ‘70 vindt de
Schaijks-Reekse jeugd dat er
veel te weinig te doen is in hun
dorpen. Na wat omzwervingen
vinden ze een plek in een oud
en klein boerderijtje aan de
Soeterstraat in Reek. ’t Kulleke
is geboren. Naast reguliere
uitgaansavonden zijn er
regelmatig filmvoorstellingen,
kindermiddagen en
sporttoernooien. Natuurlijk
ontbreekt muziek niet, want
daar wordt ’t Kulleke uiteindelijk
groot mee. In 1974 verhuist ’t
Kulleke naar een iets grotere
plek en beschikken ze over een
eigen podium. ’t Kulleke krijgt
landelijke bekendheid met hun
programma op het gebied van
folk, cabaret en kleinkunst. Met
highlights als Drs. P, Gerard
van Maasakers en de Amazing
Stroopwafels. ’t Kulleke heeft
bestaan tot in de jaren ’80. De
boerderij staat er nog steeds.
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SCHAIJK-REEK-ZEELAND:
LANDERDPOP
Na de gemeentelijke fusie tussen
Schaijk-Reek en Zeeland vond
een groep jongeren uit de drie
kernen elkaar. Stichting Jong
Landerd werd opgericht om de
politiek gevraagd en ongevraagd
te adviseren en om activiteiten
op te zetten. LanderdPop was
het jaarlijkse hoogtepunt van
de stichting en de eerste twee
edities vonden plaats op het
‘DrielanderdPunt’ tussen Schaijk,
Reek en Zeeland.
Hoogtepunt van dit festival was
Krezip op editie twee. De band
werd voor vijfhonderd gulden
vastgelegd en de piepjonge
bandleden hadden nog vervoer
nodig van hun ouders om naar
het festival te komen. ‘De rest is
geschiedenis’ en Krezip groeide
door tot een van de belangrijkste
Nederlandse popgroepen van het
nieuwe millennium.
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ZEELAND: CAFÉ KOBUS
Na acht jaar Café Bachus met
veel succes gerund te hebben,
stak Jan van As uit Zeeland
met zijn bedrijf de weg over en
startte Café Kobus. Tijdens een
festival in de Achterhoek zagen
de kersverse eigenaren van Kobus
een nog onbekende Ierse band
“I will follow“ zingen en toen
wisten ze het : in Café Kobus
gaan we díé muziek draaien (en
die band in de Achterhoek was
U2). Er werd contact gelegd
met popmagazine OOR en de
VARA, en platenzaak Kroese
in Nijmegen adviseerde bij de
muziek- inkoop. Zo was Café
Kobus altijd actueel.
Kobus werd een groot succes in
de wijde omtrek en na talloze
verbouwingen stond er in 1986
een uitgaanscentrum met café,
een barock-café en een grote
zaal ‘De Swingarena’, waar ook
duizend bezoekers terecht konden
bij concerten.

VOLKEL: SOOS PLOCK
Soos Plock in Volkel begon als
een jongerensoos in De Schakel,
maar al snel verhuisde de Plock
(op initiatief van Kapelaan
Liborius) naar de Antoniusstraat.
Vrijwilliger van het eerste uur
(en nooit meer weggegaan) Jan
de Groot was en is de drijvende
kracht achter het podium. Ook
weet hij al ruim 50 jaar talloze
vrijwilligers aan het podium
te binden, die alle ruimte
krijgen zich te ontwikkelen.
Bij Plock speelde in het begin
de combinatie van muziek en
cabaret een belangrijke rol. Zo
stonden Urbanes en Jules de
Korte er in de beginjaren. Op
muziekgebied is de soos toch
wel het bekendst geworden. De
Plock is een thuis voor bands
als Barracuda en BZB, maar ook
zangeressen Kovacs en Nona
hebben het Volkelse podium al
vroeg aangedaan. Een van de
hoogtepunten is een concert
van het Eindhovense Peter Pan
Speedrock. De band verkocht
grote zalen in heel Europa uit,
maar deed op een zondagmiddag
ook gewoon De Plock aan met
een dampende, enthousiaste
massa tot gevolg.
UDEN: DE PUL*
De Pul in Uden bestaat zo
ongeveer net zo lang als De Plock
en is daarmee een van de oudste
popzalen van Nederland. Ook
opgericht door een pater, Jan
Donkers, heeft de popzaal zich
ontwikkeld tot een belangrijk

podium voor nationale en
internationale artiesten. De Pul
werkt met bijna 100 vrijwilligers,
zichzelf ook verder kunnen
ontwikkelen in de horeca, als
technicus of productieleider.
Hoogtepunten zijn zeker de
concerten van Doe Maar en De
Dijk in het verleden, maar ook
Anthrax (een van de grootste
metalbands ter wereld) in 2017
en de fantastische optredens van
acts als Chef’Special, De Staat,
Di-Rect en onlangs nog Wende
en Navarone.
*Meer lezen over de komende
programmering van De Pul?
Kijk op pagina 28-29.
POPRONDE UDEN
Popronde is een landelijk
reizend festival dat ieder najaar
plaatsvindt in een 40-tal steden
door het hele land. In elke stad
treden de geprogrammeerde
acts op bij verschillende podia
en locaties (cafés, galeries,
theatertjes, platenzaken, kerken
en clubs in het centrum van een
stad). Eén avond in het jaar zijn
zij de etalage voor de nieuwe
generatie popmuzikanten en is
het centrum het festivalterrein.
Het festival is een opstap naar
een groter publiek en naar een
mooie carrière in de muziek.
Deelnemers uit het verleden
die het ver hebben geschopt:
Racoon, De Staat, Dotan,
Chef’Special, John Coffey,
Blaudzun, The Vices, EUT, Rondé,
Roosbeef, Kensington, Jeangu
Macrooy, Lucky Fonz III, WIES,
Nana Adjoa, Nona, Pip Blom,
MEAU, GIAN en Haevn.
Op 14 oktober zie je op Popronde
Uden deze acts: Rose Marin,
Thierry Ganz, Sven Ross, A Minor
Problem, Huub Prins, Katie Koss,
Jerry Island, CHARLOT, SWELL,
Cirrus Minor, FIEP, Q’n, Sophie
van Hasselt, Sheamless, Jet van
der Steen, AISHA, néomí, Philine,
Shalisa, Headfirst.
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Krezip op Landerdpop

publieksfavoriet

2017

2018

2019

2020

2021

2022

nieuw

LOST & FOUND

Van ezelwandeling tot avonturenpad

EZEL DORUS EN DOCUS
DE DAS: MAATJES VAN
MAASHORST

A job for two.

some things are not supposed to be found...
reserveer nu:

www.kamer237.nl

reserveer nu:

www.kamer237.nl

BEN JIJ OP ZOEK NAAR EEN ONVERGETELIJKE BELEVING?
- RESERVEER DAN EEN VAN ONZE ESCAPE ROOMS -

www.kamer237.nl
Aert Willemsstraat 6, Volkel
LeLuekuk
vovoorotrhtuhiusis

Dat er in Maashorst volop dieren
leven, weet je waarschijnlijk wel.
Maar ken je Dorus en Docus al?
Een lieve ezel en een slimme das,
maatjes van Maashorst én van alle
kinderen!
Indy en Isis uit Uden maken kennis
met deze vrolijke snuiters, en gaan
samen met hen op avontuur!

Zin in een escape beleving voor thuis?
Bestel onze nieuwste experience op:

www.eigenaaronbekend.nl
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“Ezel Dorus
is zo lief,
daar ga je
vanzelf van
glimlachen.”
knuffels die hij krijgt. Maar na
een gezellige 6 kilometer is het
tijd om afscheid te nemen. Dorus
gaat weer lekker de wei in. En de
meiden rusten uit met een glas
ranja op het terras.

PASPOORT
Naam:
Leeftijd:
Gewicht:
Woonplaats:

Ezel Dorus
6 jaar
386 kg
De Kreitsberg
Zeeland
Lievelingseten: Appels
Eigenschappen: Lief en eigenwijs
Sommige kregen veulens:
ook Dorus is bij ons geboren.
Inmiddels hebben we een kudde
van 17 ezels. We trainen ze zelf,
via een zachte aanpak en met
veel persoonlijke aandacht, zodat
ze met mensen door het bos
kunnen wandelen.”

EZELS UIT ROEMENIË
Indy en Isis vliegen de auto uit,
bij De Kreitzberg in Zeeland.
Want ze zien Dorus al staan, in
de wei achter de sfeervolle bed &
breakfast. Eigenaren én vader en
dochter Kees en Willeke komen
erbij, om te vertellen over Dorus
en de andere ezels. Kees: “In
2017 haalden we ezelin Majonica
van Roemenië naar Nederland.
Ze had een ongezonde vacht,
kapotte hoeven en een slechte
conditie door het harde werken.
Bij ons kon ze lekker uitrusten
en daar knapte ze enorm van
op! Wij waren meteen verliefd
op haar, en besloten nog meer
ezels naar Nederland te halen.
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DORUS WIJST DE WEG
“Wandelen met Dorus?! Dat
willen wij wel!”, roepen de
meiden. Zo gezegd, zo gedaan.
Willeke zadelt Dorus en dan kan
de ezelwandeling beginnen. De
route voert door de bossen van
natuurgebied de Maashorst en
Dorus loopt gemoedelijk mee.
Isis en Indy zitten om beurten op
zijn rug, want hij kan tot 40 kilo
dragen. Wat is dit leuk! Dorus
loopt niet zo snel, dus tijd genoeg
om al het moois onderweg te
bekijken. De tocht komt zelfs
langs een boomhut met glijbaan!
De dames roetsjen een paar
keer naar beneden en Willeke
vertelt dat je hier bij Avontyr in
boomhutten kunt overnachten.
Spannend! Dorus geniet tijdens
de rest van de wandeling van alle
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HELP, HET BOS IS BETOVERD!
Na de wandeling met ezel
Dorus, is het tijd voor een
ontmoeting met Docus de Das
in Schaijk. Want die heeft hulp
nodig! De heks heeft haar pan
verandersoep in het bosmeertje
laten vallen, en nu zijn de
dierenvrienden van Docus in
gevaar. Ze denken dat ze een
ander dier geworden zijn, en
gedragen zich heel vreemd.
Docus durft het bos niet meer
in, want hij is bang dat hij óók
verandert. De manier om de
dieren te bevrijden? Water uit
het meertje over de wortels van
de oude toverboom gooien, aan
het einde van het avonturenpad.
Maar alleen kinderen kunnen
veilig het bos in, dus Indy en
Isis: doe jullie best! Dat hoef
je tegen deze meiden geen
twee keer te zeggen. Aan het
begin van het pad draaien ze
aan de geluidsbollen, om het
sprookjesachtige verhaal over de
heks nog één keer te beluisteren.
En dan: het bos in!
MET DOCUS OP AVONTUUR
In het bos lijkt er eerst niks aan
de hand. De speeltoestellen
langs het pad zijn hartstikke
leuk! Maar wat is dat? Een hert
in een vogelnest? En een vos
op een lelieblad in het water?
Dat hoort niet zo! Isis en Indy
ontdekken steeds meer gekke
dingen, en laten zien dat ze
echte natuurkenners zijn door de

tip!
LAMPIONOPTOCHT

quiz uit de folder over Docus de
Das in te vullen. Ze vervelen zich
geen minuut! “De volgende keer
nemen we opa en oma mee,”
zegt Indy. Dat is een prima plan,
want het avonturenpad is goed
begaanbaar, ook voor minder
valide mensen en buggy’s. En
ben je op zoek naar nóg meer
natuurplezier? Dan huur je
tegenover de ingang van het pad
bij restaurant De Boshut je eigen
ontdektas, met spelletjes en
onderzoeksopdrachten.

“Een hert in
een vogelnest?
Dat klopt niet!”

Kom in december 2022 naar de
lampionoptocht over het Docus
de Das avonturenpad! Alle
lichtjes in het donker maken het
bos extra bijzonder.

KLEURPLAAT
Na ruim een uur hebben de
meiden de dieren uit het bos
gered. Eind goed, al goed! Nog
even de antwoorden op de quiz
checken bij de uitgang en dan
naar huis. In de auto verzucht
Isis: “Ik wist niet dat er dicht bij
huis zó veel leuks te beleven is!”
Dorus en Docus: jullie hebben er
twee maatjes bij!

Kun je Docus
thuis niet missen?
Download hier je
eigen Docus de Das
kleurplaat!

10 GRATIS UITJES
MET DE KIDS
• Avonturenpad
Docus de Das
• Natuurspeeltuin Schaijk
• Speeltuin Uden-Zuid
• Speeltuin de Wiebert
• Schoolbosje Zeeland
• Wandelbos met houtsnijwerken
Odiliapeel
• Dierenpark Ut Weike
• Maashorst speelbos Uden
• Speelbos Herperduin
• Bezoek de molens
Tips voor meer
uitjes? Kijk op
exploremaashorst.nl.

PUZZEL
O jee! De bosheks heeft Docus en Dorus door elkaar gehusseld. Kun jij
zorgen dat het weer goedkomt? Knip de stukjes uit en puzzelen maar!
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UDEN ON ICE,
EEN ECHTE WINTERSE
TRADITIE VOOR
JONG EN OUD

“Uden on ice is
uitgegroeid tot een
evenement waar
tienduizenden
mensen van
genieten”

VOLOP VERTIER
VOOR JONG EN OUD

tip!

De schaatsbaan is vanaf
vrijdag 16 december elke dag
geopend, ook op feestdagen.
Daarnaast kunnen bezoekers
in het horecapaviljoen genieten
van diverse optredens, onder
meer van:
Staal met Glazen op 17 december
The Specs & DJ 45 + IJskoude
Kroegentocht op 18 december
Herrie met Gerrie op 24
december
A-Fever op 30 december

Het is bijna zover: drie weken
winterpret op de Markt in Uden

Muziekvereniging Eendracht
en Baby Blue op 1 januari
Dance Classics | Roland
de Winter op 6 januari
The Wetnecks & Boulder Greasy
op 7 januari
Roept u Maar (RUM) op 8 januari

Nog even en dan gaat Uden on
ice weer van start. Na twee jaar
afwezigheid door het coronavirus
is het winterse evenement
weer helemaal terug. Tussen
16 december 2022 en 8 januari
2023 kun je je als ijsliefhebber
weer uitleven op de grote
overdekte schaatsbaan op de
Markt én genieten van een van
de vele gezellige optredens.
Organisatoren Jean-Louis van
der Veen en Frans Verwijst kijken
ernaar uit: “en vele mensen
met ons!”

In de periode rond kerst is Uden
on ice niet meer weg te denken.
Het is alweer de 19de keer dat
het winterevenement wordt
georganiseerd. “We verheugen
ons enorm op deze editie,” zegt
Jean-Louis van der Veen, samen
met Frans Verwijst de drijvende
kracht achter het event. Door het
coronavirus verscheen er twee
jaar lang geen schaatsbaan op
de Markt. “Dat was ontzettend
jammer. We vinden het erg
belangrijk om jong en oud iets
moois te bieden in de winter.”
NIET STILGEZETEN
Toch heeft de organisatie de
voorbije periode niet bepaald
stilgezeten. Naast dat ze achter
de schermen diverse zaken
regelden – van een nieuwe
opslag tot een frisse huisstijl

editie 1 - 2022
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voor Uden on ice – doorkruisten
Jean-Louis en Frans deze zomer
de regio met een ijswagen. Ze
bezochten tientallen trouwe en
(hopelijk) nieuwe sponsoren en
trakteerden hen op een lekker
ijsje. “We willen vooral laten zien
dat Uden on ice springlevend
is. Het doel voor dit jaar is een
onvergetelijke editie neerzetten,”
aldus Jean-Louis. “Betrokken
sponsoren zijn hierbij voor ons
onmisbaar.”
GROENSTE MOBIELE
IJSBAAN VAN HET LAND
De organisatie kijkt nadrukkelijk
naar de toekomst van het
winterevenement. “Uden on ice
is een echte traditie geworden
en daar zijn we trots op,”
vertellen Frans en Jean-Louis
enthousiast. “Tegelijkertijd is het

goed om te blijven vernieuwen
en verbeteren. Zo vinden we
het belangrijk om jaarlijks
voor alle leeftijden vertier te
bieden, waardoor we ieder jaar
veel aandacht besteden aan
het activiteitenprogramma.
Ook is duurzaamheid voor
ons een belangrijke pijler; we
streven ernaar de groenste
mobiele ijsbaan van Nederland
te worden. Daar zetten we
nu op in, bijvoorbeeld met
warmteterugwinning.”

van Uden on ice, op de
schaatsbaan én op de dansvloer.
Frans en Jean-Louis: “Uden
on ice is uitgegroeid tot een
evenement waar tienduizenden
mensen van genieten. Dat is
voor onze trouwe sponsors, de
tientallen vrijwilligers én voor ons
als organisatie een heel groot
compliment.”

DRIE WEKEN LANG GENIETEN
Op vrijdag 16 december gaat
Uden on ice van start met een
gratis toegankelijk openingsfeest
met het muzikale duo Paul en
Pelle in het horecapaviljoen.
Vanaf die dag kun je ruim
drie weken lang genieten

• 15 •

Kijk voor het volledige
programma op
www.uden-on-ice.nl

‘Volg je
oerinstinct
en ga op
pad’

tip!

OERGEBIED MET
ORANJE WATER
Een bijzonder stuk grond
Natuurgebied De Maashorst is het grootste
aaneengesloten natuurgebied van Brabant.
Ooit stroomde hier de Maas. Maar door breuken in
de aardkorst kwam de aarde steeds meer omhoog.
Daardoor werd de Maas naar het oosten gedrukt en
kwam het land alsmaar hoger te liggen. Die hoge grond
heet horst.
Vandaar de naam: Maashorst.

editie 1 - 2022
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OMGEKEERD LANDSCHAP
Aan de westkant van het
natuurgebied vind je de
Peelrandbreuk, omgeven door
een uniek natuurverschijnsel:
wijstgrond. Wijst ontstaat aan
de hoge kant van de breuk. Het
grondwater kan door de breuk
niet meer horizontaal door de
ondergrond stromen, en wordt
omhoog gestuwd. Hierdoor zijn
de hoge stukken naast de breuk
natter dan de lager gelegen
stukken grond. Op sommige
plekken zelfs moerassig. Het lijkt
op een omgekeerd landschap,
want normaal zakt water naar
beneden. Heel bijzonder! Geen
wonder dat het wijstgebied
Sint Annabos in Uden in 2004
is uitgeroepen tot aardkundig
monument.
ORANJE WATER
In het water dat bij een breuk
aan het oppervlak verschijnt zit
veel ijzer. Als dat in aanraking
komt met zuurstof gaat
het oxideren. Roestvorming
treedt op en het water kleurt
oranje. Dit typische, zwaar
ijzerhoudende kwelwater langs
de Peelrandbreuk noemen we
wijst. Wijst heeft een bijzondere
samenstelling, waardoor
er planten en dieren in het
natuurgebied leven die je op
andere plekken niet ziet. Het
is een zeldzaam fenomeen
dat nergens in Europa zo goed
zichtbaar is als hier in De
Maashorst. Grond om trots op te
zijn!

DIEREN IN HET OERGEBIED
Grote grazers als wisenten,
taurossen en Exmoorpony’s
zorgen ervoor dat het
natuurlandschap van De
Maashorst weer wordt zoals
het ooit was: wild, puur en
authentiek. En naast deze grazers
leven er nog veel meer dieren in
de dichte dennenbossen, tussen
het lichte loofhout en op de
open heide. Zo voelt de raaf zich
alweer jaren thuis in het gebied
en is ook de zeldzame grauwe
klauwier een vaste broedgast.
Beide vogelsoorten hebben
genoeg te eten omdat de grote
grazers zorgen voor variatie in
het landschap. Een waardevolle
samenwerking van de natuur!
BEDAFSE BERGEN
Eeuwen geleden woonden er al
mensen in De Maashorst. In de
middeleeuwen kapten de boeren
er hout, en op die gekapte
stukken grond ontstonden
uitgestrekte heidevelden. Daarop
lieten de boeren hun schapen
grazen. Die aten de heidevelden
zo kaal dat het zand bloot kwam
te liggen. Door de wind begon
dat te verstuiven. Het resultaat:
de stuifduinen van Bedaf. Een
bijzonder stukje oergebied waar
je heerlijk vrij kunt struinen. Of
doe mee met de activiteiten van
Langlaufvereniging Bedaf. Hoe
dan ook: tussen de zandduinen
voelt het alsof de tijd heeft
stilgestaan.
(bronnen; natuurcentrum
De Maashorst en Peelhorst
en Maasvallei)
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Lekker naar buiten in
Maashorst
•
•
•
•
•
•

Trentse bossen
Schaijkse heide
Brobbelbies
Gaalse heide
Slabroekse heide
Reekse bossen

Scan de QR-code en
ontdek nog veel meer
activiteiten en routes
in de natuur!

Wijst in woorden
Poëziekunstenaar Maarten van
den Elzen was van 2006 tot
2012 stadsdichter van Uden. Hij
schreef meerdere haiku’s over de
natuur in Maashorst, waaronder
deze over de wijstgrond langs de
Peelrandbreuk.
eigenwijs water
toont zich eerder in hoogland
diep in het laagland
onder is boven
en boven blijkt hier onder
waar water nestelt
breukrand en wijstgrond
zorgen voor eigen biotoop
nat hoog en droog laag

25 JAAR MARKANT,
THEATER MAASHORST
In gesprek met Paul van Lanen, al 25 jaar
theatertechnicus bij Markant

Alle technische zaken, van balletvloer en
geluidsinstallatie tot de vleugelstemmer en de
opbouw, worden geleverd door het huis.

Het is zaterdag 11 mei 1996. Een spannende dag
voor de jonge dertiger, Paul van Lanen. Een dag
voor de opening start Paul als theatertechnicus
bij Markant. Een functie die hij nog altijd met veel
plezier uitoefent. Al 25 jaar is Paul de vaste kracht
achter de schermen en maakt hij zo’n beetje alle
voorstellingen, concerten en evenementen die in
Markant plaatsvinden, actief mee.

Tijdens de voorstelling ben ik als toneelmeester
verantwoordelijk voor wat er achter de schermen
allemaal moet gebeuren tussendoor, of assisteer ik de
collega technici. Sommigen daarvan ken ik inmiddels
ook al vijfentwintig jaar, trouwens. Daarna doen
we het hele riedeltje achterstevoren, alles afbreken
en terug in de vrachtauto. Dat zijn lange dagen,
maar die vliegen voorbij. De dagen waarop we hier
enkel onderhoud plegen duren gevoelsmatig veel
langer, maar opruimen, poetsen en al het technisch
onderhoud horen er ook bij.

Paul: “Voordat ik in het theater kwam, had ik een
winkel met instrumenten en geluidsapparatuur.
Toenmalig hoofd-techniek van het oude theater de
Schouw kwam geregeld bij me langs voor apparatuur.
Dat was m’n vak totdat tijdens de bouw van Markant
de vraag kwam of ik het technisch team wilde komen
versterken. De winkel heb ik nooit gemist, ik verloor
m’n hart direct aan het theater.

Vroeger leek het soms een sportschool. Vooral door
de trekkenwand, de hijsinstallatie waar het decor in
hangt. Die bedienden we handmatig, met touwen
en gewichten. Voor elke honderd kilo decor die
erin moest hangen, moest er handmatig evenveel
contragewicht worden aangebracht. Ook de digitale
geluids- en lichttafels van nu waren vroeger enorme
knoppenkasten.

Als technicus ben je hier iedere dag, en het is elke
dag anders. Andere voorstelling, ander gezelschap,
andere technici en ander publiek natuurlijk. Per
voorstelling krijgen we vooraf een lijst met wat er
nodig is aan techniek en ondersteuning. We bereiden
alvast zoveel mogelijk voor.

editie 1 - 2022
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“Hier wordt
magie gemaakt.
Dat voel je niet
alleen in de zaal,
dat beleef je ook
hier naast het
toneel.”

Het leggen van de eerste steen, met Liesbest List

Het is zondag 12 mei 1996. Het gonst op
de Markt in Uden. Markant opent haar
deuren. De zaal zit vol. In de coulissen
staan Willeke Alberti en band klaar voor de
allereerste voorstelling. Het gloednieuwe
theater biedt luxe pluche aan maar liefst
680 theaterliefhebbers. Daarmee is het
een van de grootste theaters in de wijde
omgeving. Markant pioniert en zet vanaf
het eerste moment een breed aanbod neer,
van lokale gezelschappen tot internationale
publiekstrekkers. Zowel het toneel als de
logistiek rondom het nieuwe pand, ontworpen
door befaamde architect Herman Hertzberger,
lenen zich uitstekend voor grote producties.

De grootste was van de luchtmachtkapel, die had wel
56 verschillende sporen en moest op z’n kant de zaal
in en uit getild worden. Dat is nu veel compacter,
al vond ik ook die oude apparatuur heel boeiend. Ik
ben dan ook muzikant. Drummen is al mijn hobby
vanaf m’n tiende. Dat is handig, omdat je daardoor
meer feeling hebt met wat je de mensen hier hoort
en ziet doen. Een kind op klarinet zien stralen voor
een volle zaal bij de schoolmusical is voor mij even
indrukwekkend als een extreme vakman als Herman
van Veen aan het werk zien. Doe het maar eens; uit
je maar eens op dit grote toneel in deze grote zaal.
Iedereen die hier komt, uit z’n creativiteit op zijn of
haar manier. Van de Udense Musical tot The Golden
Earring en van de enorme opera Carmen tot een
try-out van Youp nog zonder decor, elk optreden is
bijzonder.

In 2013 komen er een grote evenementenzaal
en een inpandig restaurant bij, zodat je bij
Markant terecht kunt voor een complete
avond uit. Met succes, er zijn zo’n 350
evenementen per jaar in het theater. En met
livestreammogelijkheden zijn ook gasten en
bezoekers tot ver buiten de zaal bereikbaar.
Zo groeide Markant in een kwart eeuw uit
van een fors streektheater tot een grootse en
gastvrije ontmoetingsplek waar bezoekers,
gasten en alle artiesten elkaar ontmoeten,
verrassen en inspireren. Iedereen laat zich
raken in Markant. Al 25 jaar.

Hier wordt magie gemaakt. Dat voel je niet alleen
in de zaal, dat beleef je ook hier naast het toneel.
Op deze plek ben je volledig betrokken bij de
voorstelling, onderdeel van het geheel. Backstage,
deze plek, het toneel van de laaddeur tot de rand
van het toneel, da’s magie. Dat is geen werk, dat is
dagelijks genieten.”
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WANDEL MEE!

Van Moesland tot Maasland

Tonnie van der Linden uit Schaijk
is wandelvrijwilliger voor Visit
Brabant. Twee keer per jaar
controleert hij samen met Theo
Kusters 63,35 kilometer aan
wandelroutes. Vandaag neemt
hij ons mee op de themaroute
Van Moesland tot Maasland.

Ga aan de slag als
timmerman in onze
woningfabriek in Uden:

TONNIE VERTELT
De route Van Moesland tot
Maasland start bij de kerk in
Schaijk. We wandelen richting het
noorden en al snel laten we het
dorp achter ons. Landweggetjes
leiden ons door het agrarische
gebied tussen Schaijk en Herpen.
Op de akkers groeit boerenkool:
‘boerenmoes’ in het dialect. Dat
verklaart meteen de naam van
deze route.
Even later lopen we op de Erfdijk,
die vroeger Herpen beschermde
tegen het water uit de Maas.
Maar als het water écht hoog
stond, brak het op sommige
plekken met kracht door de dijk
heen. Dat verklaart de wielen:
de diepe plassen onderaan de
dijk, in het achterliggende land.
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WIST JE DAT…
…er in Maashorst een
wandelnetwerk is? De knooppunten
staan aangegeven op paaltjes langs
de routes. Bij elke wegverandering
zie je een bordje met de richting
en het nummer van het volgende
knooppunt.

Wacht eens, vliegt daar een
ijsvogel? Dat is één van de vele
vogelsoorten die we onderweg
regelmatig spotten.
GROND MET GESCHIEDENIS
Na de Erfdijk slaan we rechtsaf,
de Beerse Overlaat in. Ooit
zorgde het overstromende water
hier vooral in de winter voor een
kilometerbrede rivier.

‘Wandelend zie
je gewoon het
allermeest!’

Nu zien we de oude, groene maasbedding, gakkende
ganzen die overvliegen. Wat een rust, hier in het
Maasland.
We komen langs een aantal boerderijen en steken
de Rijksweg over. Tijd voor een korte pauze aan
de bosrand bij het voormalige huis van architect
Jan de Jong. Een bijzonder gebouw, vanwege de
strakke maatverhoudingen en de sobere vormen en
materialen.

GEGRATINEERDE
BOERENKOOL
MET TOMATEN

WANDELEN IS GENIETEN
Via de grafheuvel aan het Hemelrijk wandelen
we verder door natuurgebied de Maashorst: het
grootste aaneensloten natuurgebied van Brabant!
We kronkelen door het bos en over de hei terug naar
het dorp. De konijnen springen voor onze voeten weg
en in de verte zien we zelfs een ree. Terug in Schaijk
eindigen we met een kop koffie. Dit was 16 kilometer
genieten!

Een recept van
biologische tuinderij
De Twee Linden in Reek
1 kg boerenkool
0,5 dl witte wijn
800 g aardappels
70 g boter
2 uien
1 teen knoflook

2 tl majoraan
1 tl zout en peper
30 g bloem
2,5 dl melk
150 g oude kaas
1 l tomaten op sap

tip!
Wandelen in Maashorst is
stap voor stap genieten! Of je
nu kort of lang op pad gaat,
alleen of met het hele gezin: je
ontdekt altijd iets nieuws. Kies
een route langs wilde grazers,
door één van de dorpen of juist
over boerenland. Er is altijd een
wandeling die bij je past.

Map data © OpenStreetMap.org contributors under CC BY-SA 2.0 license 10-2022 | gerwen.nl

Schil de aardappels en snijd ze in stukken. Haal
de nerven uit de boerenkool, was de kool en
kook 10 minuten in water met zout. Schep de
boerenkool met een schuimspaan uit de pan en
hak in grove stuken. Leg de aardappels in het
kookvocht in de pan, met daarop de kool. Voeg
30 g boter en de witte wijn toe, en kook in 30
minuten gaar. Giet het kookvocht af en stamp de
inhoud van de pan fijn.
Snipper de uien en pers de knoflook. Fruit de ui
en de knoflook in 40 g boter. Wrijf de tomaten
door een zeef en voeg ze met het tomatensap, de
majoraan en de zwarte peper toe aan de ui en
knoflook. Even laten pruttelen, daarna de bloem
door de saus roeren en de melk in gedeelten
toevoegen. Roer glad en laat de saus enkele
minuten doorkoken.
Zet de oven aan op grillstand. Vet een ovenschaal
in en vul deze met laagjes. Begin met een laag
boerenkoolstamp, daarna de saus en tot slot een
laagje kaas. Herhaal een paar keer en eindig met
een laag geraspte kaas. Zet onder de hete grill tot
de korst goudbruin is.

KIES JE EIGEN ROUTE
Wandelen kan het hele jaar door.
En met meer dan 300 kilometer
wandelnetwerk in Maashorst zijn
de mogelijkheden eindeloos. Hoe
vind je dan jouw ideale route? De
routeplanner op visitbrabant.com
helpt! Met deze online tool stel je
zelf een wandeling samen. Alleen
nog printen of opslaan en je bent
klaar om te gaan.

Scan de QR-code of ga
naar de route.nl-app
en zoek op wandelroute
1308298.

Eet smakelijk!
editie 1 - 2022

WELKOM IN HET
WANDELWALHALLA
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INSPIRERENDE THEMAROUTES
Volg je liever een bestaande
route? Aanbod genoeg! Ook
voor minder mobiele bezoekers,
kinderen en wandelaars met
een buggy. Wat dacht je van
een tocht langs archeologische
opgravingen uit de prehistorie?
Struinen tussen wilde grazers?
Of een oerlekkere wandeling

met smakelijke tussenstops?
Interessante informatie over
de omgeving maakt de tocht
extra leuk. Waar zijn die
wandelschoenen?

Lekker lang doorwandelen

PROEF DE GASTVRIJHEID
Even bijkomen van alle
inspanning? Combineer je
wandeling met een lekkere lunch
of een koud drankje, bij één van
de vele horecagelegenheden
in Maashorst. Of plan een
tussenstop bij een lokale
boerderijwinkel. Niks leuker
dan zelf melk tappen uit een
melkautomaat, of genieten van
verse aardbeien. Onderweg
smaken de ambachtelijke
streekproducten nóg lekkerder!

Vlinderidylle
Rolstoelpad Slabroek
Bernhovenpad

‘Lekker in de
natuur zijn.
Heerlijk toch?’

Mijmerroutes
Liberationroute
Trentse Bossenpad

Met een rolstoel of buggy

Struinen
Reekse ommetjes
Wandelen over boerenland
De Kanonsbergroute

Wandelen met een gids
Wisentexcursie
Heemkundewandelingen
Natuurwandelingen
Meer bestaande routes én tips
voor smakelijke tussenstops
vind je bij het Toeristisch
Informatiepunt in de bibliotheek
van Uden en op
www.exploremaashorst.nl.
Scan de QR-code
en stel je eigen
route samen op
visitbrabant.com.
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SNOWBOARDEN
VAN MAASHORST
TOT CHINA

“Eigenlijk ga je een
aantal keren per
jaar op wintersportvakantie, alleen al om
te kunnen trainen.”

Ondertussen was ik in Uden al
lang actief op De Schans, als
sporter en als instructeur. Het
wereldje is vrij klein. De atleten
die op dit niveau snowboarden,
zijn op twee handen te tellen.
Dus met mijn achtergrond en
mijn bezigheden als trainercoach, viel ik al snel op.

Ik was er verantwoordelijk
voor de talentontwikkeling van
TeamNL. Deze groep atleten
snowboarden bijvoorbeeld met
een prothese. Dat is vooral
technisch een aanpassing.
Individueel maakt iedere sporter
z’n beweging toch al anders,
maar waar je normaal gesproken
de aanwijzing ‘duw je knieën iets
verder naar buiten’ zou geven,
ben je bij iemand zonder knieën
aangewezen op de werking van
de prothese. Het is dus een
intensieve en sportieve zoektocht
naar balans en finetuning. Dat is
een ontzettend mooie zoektocht
om met mensen aan te gaan,
sportief heel boeiend, zeker in
combinatie met mijn werk als
fysio.”

ON BOARD MET TEAMNL
Op De Schans had ik een
behoorlijk jeugdteam van
10 tot 20-jarigen aan wie ik
lessen en trainingen gaf. In
die hoedanigheid werd ik daar
benaderd door de Nederlandse
bond. Of ik het paralympische
team mee wilde coachen. Dat
wilde ik wel!

Op dit moment heeft Metten nog
altijd contact met snowboarders
en bonden van andere landen.
Z’n hoofdinkomen is niet langer
het boarden, maar zijn eigen
fysiotherapiepraktijk ‘Metts
Performance Fysio’ in een
sportschool in Uden, waar hij
in contact blijft met sport en
sporters.

Hoe komt een jongen uit de klei van Maashorst
op de Europese sneeuwtop terecht?

Snowboarden en Maashorst.
Het klinkt als een ietwat
merkwaardige combinatie.
Aan de bergachtige ligging van
Zeeland, vlak tegen de prachtige
pistes boven de NoordBrabantse sneeuwgrens, zal
het inderdaad niet liggen. Toch
hebben de weilanden van de
gemeente Maashorst een aantal
serieuze snowboardtalenten
grootgebracht. Eén daarvan
is Metten Maas. Die na een
bergachtige topsportcarrière op
Europees niveau als coach van
de parasnowboarders van onder
andere TeamNL, China en Brazilië
aan de slag was. Ook trainde hij
lokaal snowboardtalent op De
Schans, de borstelbaan
van Uden.

editie 1 - 2022

Metten: “In de derde klas van de
middelbare school ging ik mee
op sneeuwkamp. Daar ben ik
gaan snowboarden en dat vond
ik wel een heel toffe sport. Na de
middelbare school ging ik naar
het CIOS, daar moest ik een sport
kiezen voor een specialisatie.
Tennis was eigenlijk mijn sport,
maar ik koos voor snowboarden
omdat het me ontzettend leuk
leek om snowboardinstructeur
te worden. Daar heb ik toen
vol op ingezet en zo meerdere
snowboardleraren- en coachopleidingen afgerond. In die tijd
ontmoette ik een andere boarder
waarmee ik samen richting
wedstrijden ging en the games
were on!
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VAN BOARDER NAAR TRAINER
Zeven jaar lang heb ik op
Europacup niveau geracet. Het
is fysiek best een heftige sport,
dus je moet veel trainen. Om
meters te maken op dat niveau,
moet je naar de sneeuw toe
en dat werd op een gegeven
moment wel lastig. Het kost veel
tijd en het is ook een dure sport.
Eigenlijk ga je een aantal keren
per jaar op wintersportvakantie,
alleen al om te kunnen trainen.
Natuurlijk had ik wel sponsoren,
maar een rondgang langs al
die wedstrijden werd wel heel
erg kostbaar. Uiteindelijk moest
ik ervoor kiezen om ermee te
stoppen, omdat het niet meer
verantwoord rond te krijgen was.
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BOARDEN OP DE SCHANS
Metten: “Een tiental jaar
geleden was snowboarden
erg populair. De Schans
was ook toen al een van
de grootste borstelbanen
van het land, inclusief een
permanent funpark waar
je met zowel ski’s als op
je snowboard fantastisch
uit de voeten kon. Door
de opkomst van freestyle
skiën is snowboarden een
beetje ondergesneeuwd.
Jammer, want zo’n
borstelbaan als De Schans
is het grootste deel van het
jaar begaanbaar en heel
constant van condities,
zeker ten opzichte van
echte sneeuw. Het is echt
een topplek om te (leren)
snowboarden!”

PASSIE
VOOR
PASEN

Jeroen Voorhorst Petrus en Babs
Hilliger Maria Magdalena.
Het verhaal wordt verteld door
Sophie van den Krommenacker
en Daniëlle van Leest.”

in Maashorst

Het is een eeuwenoud verhaal,
maar het maakt nog steeds
indruk; het lijdensverhaal
van Pasen, dat veel mensen
ook kennen van televisie als
‘The Passion’. In 2023 krijgt
Maashorst haar eigen editie
met ‘Passie voor Pasen’.

Astrid Radoes (regisseuse)
vertelt: “Passie voor Pasen is
een echte muziekvoorstelling.
Het grote verschil met The
Passion op televisie is dat wij de
nummers niet vertalen naar het
Nederlands,” legt Astrid uit. “We
zingen de originele Engelstalige
teksten, uiteraard zorgen we er
wel voor dat de nummers passen
in het verhaal. Je zult nummers
horen als ‘Good god’ van Anouk,
‘Somebody to love’ van Queen,
‘Kiss from a rose’ van Seal en
muziek van Pink Floyd en Dire
Straits.
VERBINDEN
Astrid Radoes ontwikkelde deze
voorstelling samen met Erwin
van der Wouw (choreograaf).
“Wij hebben dit stuk vijf jaar
geleden in Het Hoessenbosch
theater in Berghem gebracht,”
vertelt Astrid. “Sven Derix,
theatertechnicus bij Markant,
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was daar destijds ook bij
betrokken. Samen met Jan
Wouda, directeur van Markant,
was hij op zoek naar een manier
om de inwoners en in het
bijzonder de beoefenaars van
kunst en cultuur in de nieuwe
gemeente Maashorst samen te
brengen. Ze namen contact met
ons op en zo is de Maashorsteditie van ‘Passie voor Pasen’
geboren.”

Astrid Radoes en Erwin van der Wouw

SAMENWERKEN
In ‘Passie voor Pasen’ werken
professionele muzikanten,
dansers en acteurs samen met
amateurs uit de regio.
“Een combinatie die fantastisch
werkt,” weet Erwin. “We
brengen muzikanten uit
diverse muziekgezelschappen
uit de regio samen, er zijn
backing vocals, koorleden
uit Maashorst en dansers uit
deze gemeente dansen samen
met de professionals van de
dansopleiding in Arnhem. Voor
de zomervakantie vonden de
audities plaats, en wauw,
wat een enthousiasme zagen
we daar. Deze amateurs zijn
steengoed en gaan samenwerken
met bijvoorbeeld Maaike van
Widdershoven, die Maria speelt.
Maurice de Greef is Jezus en
Roman van Werff (bekend van
Petticoat en Saterday Night
Fever) speelt Judas,

Astrid vult aan: “De repetities
zijn inmiddels gestart en vanaf
januari gaan we de voorstelling
monteren. Techniek, decor, zang,
dans, muziek en spel komen dan
samen. Er komt veel kijken bij
zo’n grote productie, daarom
is er een bestuur samengesteld
dat alle zaken regelt buiten
het creatieve proces, zoals
sponsoring zodat het financieel
een haalbare productie wordt.
We zien ontzettend mooie
samenwerkingen ontstaan, niet
alleen tijdens de voorstelling,
maar ook eromheen. In museum
Krona bijvoorbeeld zijn,
voorafgaand aan de serie in
Markant, mini-voorstellingen te
zien in het teken van ‘Passie voor
Pasen’.”
EIGENTIJDS
Astrid en Erwin schreven zelf
de teksten voor de voorstelling.
“We zijn echt gaan werken
vanuit de muziek, we hebben
moodboards gemaakt en zijn
vandaaruit het verhaal gaan
schrijven. Het is een verhaal
geworden met verwijzingen
naar deze tijd. Wel hebben we
alles getoetst bij een geestelijke,
want we vinden; het moet wel
kloppen. Het paasverhaal is
een eeuwenoud verhaal, maar
nog steeds van deze tijd. De
worstelingen die Jezus en zijn
volgelingen doormaakten zijn nog
altijd actueel en ook de muziek
is natuurlijk heel herkenbaar.
We zijn ervan overtuigd dat
iedereen er iets in herkent. Het
is een muziekspektakel met een
boodschap, een voorstelling die
raakt!”
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“Een
muziekspektakel
dat raakt!”

Passie voor Pasen is te zien op
woensdag 22, donderdag 23,
zaterdag 25 en zondag 26 maart
om 20.15 uur in de theaterzaal in
Markant, theater Maashorst.
Tickets kosten €26,50 (excl. €1,95
ticketkosten) en zijn te reserveren
via www.markantmaashorst.nl,
of via het Informatiepunt,
geopend op maandag, woensdag
en vrijdag van 13.00 tot 16.30 uur
tel.: 0413- 25 61 10,
e-mail:
informatiepunt@markantmaashorst.nl

ACTS IN DE PUL
Het poppodium van Uden

Na ruim 50 jaar succes in het
Brabantse land, is het leuk om
terug te blikken.Dan zien we
wat wij al wisten; hoofdacts op
Pinkpop en Lowlands (om over
buitenlandse successen nog
maar te zwijgen) begonnen niet
zo groots. Zij maakten relevante
vlieguren in kleinere zalen,
waaronder De Pul. Zo stonden
Kensington, Doe Maar, Ronnie
Flex en Kovacs in De Pul voordat
ze ’s lands bekendste affiches
sierden. De programmeurs in
De Pul hebben een neus voor
talent, dus dat betekent
minimaal elke maand een
geweldige show uit de
talentenserie Vers Getapt. Hugo
Berends (programmeur):

THE EXPLOITED
21 oktober 2022
De Pul heeft een verleden in
de punk- en hardcorescene.
Het indoor festival ‘United
Colours of Hardcore’, de
hardcore-matinees op zondag,
legendarische optredens van De
Heideroosjes, de Travolta’s en
lokale vaandeldragers No Turning
Back hebben hiervoor al jaren
terug een mooie basis gelegd en
daar zijn we trots op. We blazen
die trots nieuw leven in met onze
Breuklijn avonden. Op vrijdag
21 oktober doen we dat met
de Schotse band The Exploited.
The Exploited behoort tot de UK
82-punkgeneratie en komt naar
Uden om te laten zien wat ze
waard zijn. Riot starting, bouncer
bashing, rule breaking, punk
rocking.

“Als je erbij bent
geweest, kun je over
een poosje zeggen: ‘Die
heb ik nog gezien, bij
mij in De Pul’.”

MERCY JOHN
28 oktober 2022
Misschien jammer om weer te
noemen, maar we doen het toch:
Mercy John is John Verhoeven,
een van de mannen achter het
succesnummer ‘Rollercoaster’
van Danny Vera. Songs schrijven
kan hij dus wel en Mercy John
presenteert in De Pul zijn
nieuwste album. Het nieuwe 11
nummers omvattende album
schreef Mercy John in de Covidperiode, en nu is het eindelijk
tijd om daarmee naar buiten te
gaan: De nacht in. Want de nacht
is ondoorgrondelijk, opwindend
en verraderlijk tegelijk. Zeker
wanneer ze in vuur en vlam lijkt
te staan.
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POM
28 oktober 2022
Al sinds het begin van de band
verrast POM het publiek met een
wervelende show vol energie.
Wat begon in de regio Haarlem
is inmiddels uitgegroeid tot een
internationaal tourende act. De
band deed tweemaal mee met
de Popronde, daarnaast was er
eind 2021 een eerste clubtour.
Het absolute hoogtepunt kwam
echter begin 2022 op het
Noorderslag festival. Met lovende
woorden van onder andere Het
Parool, OOR en Musicmaker
Magazine gooide de band hoge
ogen. 3voor12 riep POM zelfs uit
tot 2e beste act van het festival.
Hierna volgde een bomvolle
festivalzomer met 36 festivals en
nu dus de eerste eigen clubtour.

TUSKY
(SUPPORT CAPTAIN KAISER)
26 november
“Fuck it, we doen het gewoon!”
Nadat de in 2005 opgerichte
post-hardcore/punkrock
band John Coffey na zijn
3e album ‘The Great News’
in mei 2016 aankondigde
om voor onbepaalde tijd
te stoppen, duurde het niet
lang voordat er een nieuw
punkrock geboortekaartje werd
rondgestuurd. Tusky werd
geboren en in 2018 volgde
debuutalbum ‘Rated Gnar’ op
V2Records, dat een hongerige
en vurige band liet horen die
sterk beïnvloed was door 90’s
punkrock bands: fast & furious
but yet very melodic & catchy.
Gewapend met een kersverse
single-video afgelopen mei; een
eigen online stripreeks, een nieuw
studio-album in de planning EN
natuurlijk een show in De Pul,
is Tusky klaar om de wereld te
heroveren.
Poppodium De Pul
Kapelstraat 13, Uden
www.livepul.com

PRINS S EN DE GEIT
19 november
De Haagse hype van Lowlands
2022 zet elke zaal en ieder
festival op zijn kop met liedjes
op een heerlijke electrodiscobeat,
poëtische overpeinzingen over
hard gaan, keuzestress of de
kinderboerderij.

HELP! A BEATLES TRIBUTE
2 december 2022
Tributes horen bij De Pul, maar
dan alleen de besten. HELP!
A Beatles Tribute is één van
de meest memorabele tribute
shows ter wereld. Door middel
van originele kostuums en de
kenmerkende instrumenten doet
HELP! de tijden van The Beatles
herleven. Klassiekers als “Can’t
Buy Me Love”, “Yesterday”,
“She Loves You”, “Let It Be”,
en “Hey Jude” zullen uiteraard
niet ontbreken. De show bevat
meer dan 40 nummers van de
hoogtijdagen van The Beatles.
De band bestaat onder andere
uit bassist en leadzanger Ernie
Mendillo medeoprichter van
de Amerikaanse band “The
Brandos”.

Voltage

VOLTAGE
9 december 2022
Voltage werd in 2011 opgericht
door frontman Dave Vermeulen,
toen nog als coverband. Al snel
verschoof de focus van covers
naar eigen materiaal. Southern
blues rock, daar houden we
hier in het zonnige zuiden wel
van en Voltage is dan ook een
graag geziene gast in De Pul.
2 september heeft Voltage
het langverwachte nieuwe
album “Tomorrow Hits Today”
uitgebracht. De titel zegt eigenlijk
al waar het album over gaat.
Wat gebeurt er met je wanneer
de toekomst ineens vandaag
is en je wordt verrast door het
onbekende. Ken je Voltage nog
niet? En ben je liefhebber van
blues, americana en country?
Kom je dan laten verrassen door
Voltage in De Pul.
VERS GETAPT
Bij De Pul zie je dus de grote
artiesten van morgen al vroeg
op het podium. Iets wat in de
geschiedenis van 54 jaar De
Pul al een heel mooi rijtje heeft
opgeleverd. Zo stond Doe Maar
drie dagen met carnaval in De
Pul in 1980 en had De Dijk de
eerste show in De Pul in 1982.
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Ook Di-Rect (2005), Kensington
(2009), Ronnie Flex (2013) zijn
levende bewijzen dat we er in
Uden altijd vroeg bij zijn. Dit jaar
staan er weer een flinke rits aan
talenten op ons podium, waarvan
we zeker nog wat gaan horen
de komende jaren. Afgelopen
weken hebben we talenten Thijs
Boontjes en Remme al op bezoek
gehad, maar ook in de rest van
het najaar is genoeg talent te
spotten op ons podium.
Programmeur Stefan School:
“Voor jonge artiesten is het
belangrijk dat ze leren om meters
te maken, je leert als band dan
bijvoorbeeld hoe je een setlijst
(lijst van nummers voor een
concert) goed kan samenstellen
en je geluid het beste op het
podium kunt afstellen. De zalen
zitten dan ook nog niet allemaal
ramvol en bands moeten leren
hoe je hiermee om gaat. Als dat
je lukt, dan ben je ook zeker
klaar voor het grotere werk. Vaak
komen artiesten dan ook weer
terug bij ons als hoofdact. Hoe
mooi dat die cirkel dan rond is”.

RONDJE MAASHORST
OP DE FIETS
Spring achterop bij Gijs en Marij

‘Stap op de fiets
en kijk je ogen uit!’

MUSEUM KRONA
Kunst, klooster, kruidentuin
Museum Krona in Uden herbergt
één van de mooiste collecties
religieuze kunst van Nederland?
De hoogste tijd voor een
inspirerend uitstapje naar het
fraaie abdijencomplex van de
zusters Birgittinessen om je geest
te prikkelen, je gedachten te
stimuleren of om je fantasie de
vrije loop te laten.

TOT HALF NOVEMBER:
BIJBELILLUSTRATIES VAN
SALVADOR DALI
Ontdek een onbekende kant van
de wereldberoemde kunstenaar
Salvador Dalí. Voor het eerst in
Nederland wordt de complete
serie originele proefdrukken van
de 105 Bijbelillustraties getoond.
Deze worden verbonden met de
wereld van videogames, virtual
reality, animatie en NFT’s. De
expositie is te zien tot en met
zondag 20 november 2022.
VANAF HALF DECEMBER:
IN HET LICHT
Vanaf 13 december 2022 toont
Krona een nieuwe categorie
kunst tijdens een niet-traditionele
kerstexpositie. Geen kerststal,
geen kerstkind, maar een
tentoonstelling over licht. Van
middeleeuwen tot heden en
met werken van kunstenaars als
Olafur Eliasson, Matthijs Munnik,
David Nuur, Veerle Thoben en
Willem Marijs.

editie 1 - 2022

• 30 •

ALTIJD: KRUIDENTUIN,
KOFFIE EN DE KRONA SHOP
Geniet van de rust en de variatie
aan ruim 150 kruiden en planten
in de prachtige artsenijhof,
verstopt achter de kloostermuren.
De kruidentuin is tijdens
openingsuren van het museum
vrij toegankelijk. In museumcafé
De Refter geniet je van koffie
met gebak, een heerlijke lunch
of uitgebreide high tea, met
uitzicht op de kruidentuin. Hier
vind je ook de Krona Shop,
met een uitgebreid assortiment
ansichtkaarten, cadeaus,
souvenirs en boeken over kunst,
klooster en kruidentuin.
Museum Krona is geopend
van dinsdag t/m zondag van
11.00 tot 17.00 uur. Ga voor
meer informatie naar
www.museumkrona.nl

In Maashorst kun je heerlijk fietsen, met zo’n 170
kilometer aan fietspaden. Gijs de Louw en Marij van
der Leest kiezen vandaag voor Rondje Maashorst:
een route van 45 kilometer langs heidevelden,
vennen, stuifduinen en grafvelden. Spring achterop
en geniet met hen mee!

MARIJ ALS GIDS
Gijs en ik huren een fiets bij Walter van
buitensportcentrum De Mastworp in Uden. Gaan
we voor een e-bike, een tandem of een ‘gewoon’
exemplaar? “Kies jij maar,” zegt Gijs. Het worden
twee ‘gewone’. Walter laat zien op de kaart welke
knooppunten we moeten volgen en daar gaan we!
Het zonnetje schijnt en we hebben er zin in. Al
snel passeren we de A50 en komen we langs het
Natuurcentrum in Nistelrode. Daar stappen we af
om de expositie te bekijken over het ontstaan van
dit gebied. We weten er allebei al iets vanaf,
en toch verwonderen we ons opnieuw over alle
geologische rijkdommen.
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‘Er is zoveel moois
te ontdekken’

URNENVELD SLABROEK
Onze volgende stop is het
urnenveld op de Slabroekse
heide. Eeuwen geleden leefden
er hier al mensen. Dat bewijzen
de vele sporen die archeologen
de afgelopen eeuw gevonden
hebben. De oudste zichtbare
overblijfselen zien we om
ons heen liggen: grafheuvels.
Monumenten voor overledenen
die centraal onder de heuvel
werden begraven. Eromheen
ligt het urnenveld. Waar de
grafheuvels maar voor een klein
deel van de lokale bewoners
waren, kreeg in het urnenveld
ieder lid van de gemeenschap
een plekje onder een kleine
heuvel.

en armbanden, spelden,
vlechtringen, toiletspullen en
delen van een lijkwade. Deze
sieraden wezen op een graf
van een vrouw met status, zo’n
2600 jaar geleden overleden.
Ook opvallend: de vrouw was in
gestrekte positie begraven, terwijl
men in deze periode vooral
cremeerde. Waarschijnlijk was zij
een vorstin en kreeg zij daarom
deze speciale behandeling. En
staan wij nu dus op koninklijke
grond!

EEN KONINKLIJK GRAF
Iets verderop komen we langs
een informatiebord. In 2010
deden archeologen op deze
plek een bijzondere ontdekking.
Ze vonden een ongewoon
rijk graf, met bronzen enkel-

GROTE GRAZERS SPOTTEN
We fietsen verder en komen bij
het begrazingsgebied. Bordjes
informeren ons over de spelregels
die hier gelden: dingen die je
wel en niet moet doen als je
grote grazers tegenkomt. In
de verte zien we inderdaad
de taurossen lopen. Machtig
mooi! En even later komen we
langs Exmoorpony’s die uit een
ven drinken. De uitkijktoren
besluiten we een andere keer
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Ook het Rondje
Maashorst fietsen?
Download
de route hier!

MMMMM,
MAASHORST!

Meer fietsroutes
• Docus de Das familiefietsroute
• Molenaarsroute
• Van Bossche Bol tot
Bossche School
• Begraven door de eeuwen heen
• Een handige
kaart met alle
fietsknooppunten in
de regio vind je in
de folder Wegwijs in
Maashorst. Deze is
gratis verkrijgbaar
bij verschillende
uitgiftepunten.
te beklimmen. “Laten we het
vandaag maar bij fietsen
houden,” lacht Gijs. We fietsen
via het centrum van Schaijk weer
richting Uden. Het slingerpad
door de bossen doet zijn naam
eer aan.
WIELRENNEN TIJDENS DE
OORLOG
Bij Vluchtoord Uden duiken
we in de geschiedenis van de
Eerste Wereldoorlog. “Wist jij
dat er hier tijdens die oorlog
een heuse wielerbaan heeft
gelegen?” vraag ik aan Gijs.
“Hier zie je de resten nog liggen.”
Vluchtoord was van 1915 tot
1918 een opvanglocatie voor met
name Belgische vluchtelingen.
Zij creëerden er hun eigen
dorp, met naast de wielerbaan
ateliers, werkplaatsen,
toneelvoorstellingen en
muziekgezelschappen. Mooi dat
hun historie hier levend gehouden
wordt. Wij genieten nog even van
het uitzicht over de zandheuvels
van Bedaf, en leveren dan onze
fietsen weer in bij Walter. Dit was
een geslaagd rondje Maashorst!

En actie!
Liever iets meer actie
op de fiets? Spring
op je mountainbike om De
Maashorst te ontdekken! Je
kiest uit 5 verrassende routes
van 6 tot 31 kilometer. Elke
route heeft een eigen kleur, en
herken je aan een houten paal
met daarop het internationale
MTB-teken. In totaal ligt er in
De Maashorst zo’n 100 kilometer
aan mountainbike-avontuur op je
te wachten. Durf jij het aan?
Alle routes vind je op
www.exploremaashorst.nl.

Meer actief
•
•
•
•
•
•
•

Escaperoom
Karten
Klimpark
Bowlen
Langlaufen
Fluistersteppen
Mountainbiken

Niet alleen in de dorpskernen is het goed toeven bij de
plaatselijke horeca. Ook in het buitengebied kom je tijdens
het fietsen, wandelen, paardrijden of mountainbiken volop
smaakvolle plekken tegen. Van een gezellige theetuin en
een professionele wijngaard tot verschillende terrassen,
restaurants en cafés in het groen. Geniet van iets lekkers,
voordat je weer de natuur induikt.
GENIETEN VAN STREEKPRODUCTEN
Bij onze boerderijwinkels kun je terecht voor vlees,
eieren, zuivel, groenten en fruit. Wat dacht je van
pannenkoekenmeel van de molen, aardbeien van Jan, of
vlees van Duroc-varkens die naar hartenlust buiten hebben
geleefd? Verse melk tap je zelf bij één van de melktaps. En
zelfs verse friet kun je onderweg kopen.
PROEF DE SMAKEN VAN MAASHORST
Plan jouw route langs de heerlijkste plekken in
Maashorst, met de QR-code hiernaast.
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‘Het is zó belangrijk
dat we leren van
het verleden.’

UIT DE LUCHT GESCHOTEN
Het verhaal van de Engelse RAF-navigator

‘DAAR BOORDE HET
VLIEGTUIG ZICH IN DE
GROND’

Het regent als ik wakker word.
Meteen schiet me te binnen
dat vandaag, 21 september
1944, een spannende missie op
het programma staat. Vanaf
het vliegveld Down Ampney in
Engeland vliegen we naar een
geïmproviseerde afwerpzone bij
Oosterbeek in Nederland. Daar
moeten we de ingesloten Airborne
Division van voorraden voorzien.
Het slechte vliegweer gooit
echter roet in het eten: er kunnen
slechts een paar jagers mee
om onze formatie van dertien
toestellen van 48 RAF Squadron
te beschermen.
De omgekomen
piloot David Webb.

Herinneringen aan de oorlog
De herinneringen aan de oorlog levend houden. Dat is waar Gerard
Selten uit ‘t Oventje zich al jaren voor inzet. En daarbij spelen de zes
silhouetten in de gemeente Maashorst een belangrijke rol. Ze staan
symbool voor ooggetuigen van memorabele momenten tijdens de
Tweede Wereldoorlog. Op een steenworp afstand van Gerards huis
staat zo’n silhouet, met een eigen verhaal.
TERUG NAAR
21 SEPTEMBER 1944
Gerard neemt ons mee naar de
kruising van het Achter-Oventje
en de Millse baan. Daar zien we
de gestalte van een Engelse RAFnavigator. Hij overleefde de crash
van een Dakota KG579, op 21
september 1944. Wijzend richting
een weiland vertelt Gerard: “Daar
is het vliegtuig neergestort. Er
was echt niets meer van over. Zes
van de acht inzittenden wisten
het toestel te verlaten. De twee
Engelse piloten werden levenloos
aangetroffen. Hun lichamen zijn
eerst in een veldgraf begraven,
maar later naar Zeeland
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gebracht. Logisch, zij verdienen
een waardige rustplaats. Het
Zeelandse kerkhof heeft door
hun graven de status van
oorlogsbegraafplaats gekregen.”
EEN VRESELIJK BERICHT
Naast het silhouet en de
oorlogsgraven is er nog een plek
die verwijst naar het verhaal
van de Dakota. We stappen op
de fiets en stoppen even later
bij de luisterzuil op het kerkplein
in Zeeland. Daar wordt de brief
voorgelezen die de RAF-navigator
stuurde naar de moeder van zijn
vriend en piloot David Webb, die
omkwam bij de crash. Een brief
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die begint met ‘Dear Mrs. Webb’.
En verdergaat met het meest
verschrikkelijke bericht dat je als
ouder kunt krijgen.
DIT MAG NOOIT VERGETEN
WORDEN
Het verhaal van de Dakota is
volgens Gerard een tocht op zich
waard. “Het is maar een klein
onderdeel van de vele routes
langs oorlog en vrede in dit
gebied. En daarom juist geschikt
voor een middagje wandelen of
fietsen. De drie plekken dicht
bij elkaar dompelen je onder in
het verhaal. En je combineert
genieten van de natuur met een
stuk historie. Het is zó belangrijk
dat we leren van het verleden.
De oorlog mag nooit vergeten
worden.”

De graven van de
Engelse piloten.

Meer routes langs
oorlog en vrede
•
•
•
•

Struikelstenen
Liberation route
Oorlog en vrede
Van bezetting tot
bevrijding

Als we later op de dag de
afwerpzone naderen, nemen
Duitse jachtvliegtuigen ons
onder vuur. Gelukkig kunnen
we onze voorraden op de
afgesproken plek afwerpen. Als
we terugkeren en de Duitsers
ons weer beschieten, ontdek ik
dat onze rechtermotor in brand
staat. Foute boel! Angstige
minuten volgen als we met zes
van de acht bemanningsleden
met onze parachute uit het
vliegtuig springen. Wonder
boven wonder lukt me dat met
enig manoeuvreren. Ik betwijfel
of iedereen op tijd uit het
vliegtuig kan komen. Ondanks
herhaaldelijke beschietingen
raak ik slechts licht gewond.
Wat ben ik blij dat bewoners
uit Langenboom en Zeeland me
helpen en in veiligheid brengen.
Ons vliegtuig blijkt te zijn
gecrasht bij vliegbasis Volkel. Na
de crash hoor ik het vreselijke
bericht dat onze radiotelegrafist
pilot officer Gordon Birlison en
dispatcher corporal James het
niet overleefd hebben. Zij zijn
wel uit het vliegtuig gesprongen,
maar de Duitsers keerden tot
drie maal terug om onze Dakota
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en de weerloze jongens aan
hun parachute te beschieten.
Pilot officer David Arthur Webb
en onze tweede piloot, flight
sergeant Dennis Harry Ralph
Plear, waren te laat met springen
en stortten met de Dakota neer.
Hun verminkte lichamen werden
bij het totaal verwoeste wrak
gevonden.
Wat een rotoorlog, die vandaag
het leven kostte van deze vier
jonge mannen. Zij hebben hun
kostbare leven geofferd voor
vrede en vrijheid. Ik besluit de
moeder van David Webb een
brief te schrijven. Hij was een
sympathiek persoon, fijne vriend
en bovendien een uitstekend
piloot.

Het silhouet van de
Engelse navigator
is slechts één van
de zes bijzondere
silhouetten in
gemeente Maashorst.
Alle verhalen vind je op
www.exploremaashorst.nl

‘De silhouetten
staan symbool
voor ooggetuigen
tijdens de oorlog.’

MARIEKE,
OF; HET MEISKE
EN DE PAARSE HEI
Een ontroerende
streeklegende als
podcast voor onderweg
door (de) Maashorst

“Ieder stukje hei, van Volkel
tot Schaijk en het hele Land
van Ravenstein was nu paars
geworden. Paars, als het
bloed dat uit mijn aderen
vloeide…”
- Uit Marieke; of het meiske en de paarse hei
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Heb jij jezelf ooit afgevraagd hoe
het komt dat heide zo typisch
paars kleurt in de Maashorst?
Neem dan eens plaats op de
bankjes bij de Kanonsberg of
de Slabroekse Hei. Op vier van
die bankjes vind je een QR-code
waarmee je ‘Marieke, of: Het
meiske en de paarse hei’ kunt
beluisteren. In dit eeuwenoude
verhaal dat zich afspeelt op
deze plek, vertelt Marieke je over
haar leven in de Maashorst. Over
haar ontmoeting van met Onze
Lieve Vrouw ter Linde en wat dat
al 600 jaar lang voor de kleur
van de heide daar betekent.
Een geschiedenis van armoede,
ziekte, hebzucht en spijt. Maar
ook van hoop, geloof en liefde.
“En de natuur, wat mij betreft”,
zegt initiatiefnemer Marc
Isphording.
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KOM OP VERHAAL IN DE
MAASHORST
“Het plan ‘Kom Op Verhaal
in de Maashorst’, zat al jaren
in m’n hoofd. Een route langs
lokale verhalen en legendes
verteld op de plek waar ze zich
afspelen. Echte verhalen van
hier. Voor het twintigste jubileum
van Theaterspoor, waar ik
organisator van ben, pakte ik dit
plan weer op. Ik koos verhalen
uit de regio waaronder dat van
de ondeugende kleermaker
Naat Piek, vogelverschrikker
Peerke Verschiet, roverhoofdman
Kobus van der Schlossen, maar
het aangrijpende verhaal over
Marieke uit het boek Udense
Vertellingen stond bovenaan mijn
lijstje.”
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Met Leny van Grootel als
redacteur startte Marc met
de bewerking van de tekst uit
1977. Na waardevolle adviezen
van Adriaan Sanders en Sara
Giampaola maakte Marc de tekst
af. Als Zeelander en oud-Udenaar
natuurlijk compleet met een
tintje dialect, maar niet plat- of
oud-Udens, zodat ook mensen
van buiten de regio het verhaal
moeiteloos kunnen volgen.
Actrice José Kuijpers sprak de
tekst in onder regie van Moniek
Merkx. De sfeervolle muziek die
het verhaal omlijst, is van Bart
van Dongen en Claire Adams.

EEN SPANNENDE ÉN
ONTSPANNENDE VERTELLING
De 18 minuten durende podcast
is een ware belevenis voor
iedere luisteraar, zeker wanneer
je in de setting van de heide
naar het verhaal luistert.
Marc: “Marieke’s verhaal is
ontroerend en best heftig. Door
de kalmte van de vertelling en
de sfeer van de muziek, kun je
er toch gewoon heerlijk naar
gaan zitten luisteren. Het is
dus een spannend, maar ook
ontspannend luisterverhaal.
Cultuurhistorisch mooi, maar
het zegt ook iets over het
eeuwenoude landschap en de
kwetsbaarheid ervan in onze
tijd. In dat opzicht is het naast
een bijzonder lokaal verhaal ook
een ode aan de natuur van ons
prachtige Maashorst.”

‘Marieke, of; Het meiske
en de paarse hei’ is gratis
te beluisteren als podcast
op Spotify, Apple, Anchor
en Google Podcasts.
Wandelend of fietsend vind
je de QR-code op bankjes
langs de hei. De vertelling
duurt 18 minuten en is
bedoeld voor volwassenen
en voor begeleide kinderen
vanaf 8 jaar. Op YouTube
vind je ook het tweede
verhaal uit de reeks, dit
keer als film: ‘Naat Piek
en de kroegbazin – verteld
door twintig inwoners van
gemeente Maashorst’
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