●

CITYSTORE DEN BOSCH

ST

dinsdag 18 december 2012 bd.nl

den bosch | 23

ELKE AVOND OPEN
TOT 21.00 UUR
Kerkstraat 65 (oude postkantoor)

De sprookjeskant van de psychose Kaartjes
voor
auto’s
blijven
door Robèrt van Lith

Theatergroep Zonderling speelt ‘Horror Vacuï’ dat gaat over psychoses.
door Mieske van Eck
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Horror Vacuï

en psychose zaait niet alleen angst en verwarring,
een psychose laat ook zien
hoe rijk de menselijke
geest is. Tien ervaringsdeskundigen uit de psychiatrie namen hun
publiek in de Verkadefabriek gisteravond mee op een sprookjesachtige reis door de geest.
‘Horror Vacuï’ is gebaseerd op ervaringen, gedachten en herinneringen van mensen die last hebben of
hadden van een psychose.
Boy Jonkergouw, theatermaker en
zelf ervaringsdeskundige in de psychiatrie, smeedde die improvisaties aaneen tot een stuk, waarin
een psychotische man op zoek
gaat naar zijn ware zelf.
Horror vacuï betekent angst voor
de leegte, maar in het hoofd van
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䢇 Theatergroep Zonderling
䢇 Tekst en regie Boy Jonkergouw
䢇 Onder meer nog te zien Verkade-

fabriek di 18, wo 19 en vr 21 december.

Daan is het allerminst leeg. Zijn innerlijke criticus heeft het reuze
druk met hem de weg te wijzen,
maar dan wel alle kanten op. Met
zijn vijven sturen ze hem van kastje naar muur en weer terug. De
stemmen in zijn hoofd moedigen
hem aan, breken hem af, bespotten hem en jutten hem op. Om
gek van te worden, vooral omdat
hij al die stemmen zelf is. „Wij willen het beste voor jou”, slijmen ze

● 24 uur per dag ● 7 dagen per week

● Met 140 tekens niet altijd het
meest volledige medium, maar
Twitter is wel één van de snelste.
Volg het Bossche nieuws daarom
ook via @bddenbosch
twitter.com/bddenbosch

Zuid-Willemsvaart
● De nieuwe Zuid-Willemsvaart
krijgt steeds meer vorm. Van Hintham tot en met Empel wordt er
druk gewerkt aan de omlegging
van het kanaal. Volg het op
bd.nl/zwillemsvaart

foto Marc Bolsius

om hem meteen daarna weer uit
te lachen. Voetje voor voetje lijkt
Daan het podium te moeten veroveren, het zich eigen moeten maken. Maar hij blijkt taaier dan we
op het eerste gezicht dachten. De
held van het stuk gaat op zoek en
nog wel naar de liefde.
Op Daans pad geen draken of heksen, maar wel dokters en pillen, beterweters die met de psychose ook
de geest van Daan lijken te willen
smoren. Er komt uiteindelijk geweld aan te pas om hem te bevrijden. Maar geen nood, want in
sprookjes is alles toegestaan.
Onderweg dringt zich een prachtig geklede vrouw aan hem op, die
hem op het hart drukt haar hand
goed te blijven vasthouden.
Als hij toch loslaat, gaat het bijna
mis. Zij is zijn ziel en sleept hem
uiteindelijk toch mee naar het nir-

Voedselbank
ontvangt tien
mille aan giften
DEN BOSCH – De Voedselbank in

Den Bosch heeft de afgelopen dagen 10.000 euro ontvangen aan giften en voedsel: vier mille van het
Duhamel College en zes mille van
de Huurdersbelangenvereniging
(HBV) van woningcorporatie Zayaz. Leerlingen van het Duhamel
hielden afgelopen week een kerstmarkt en een sponsorloop om
geld in te zamelen voor de Voedselbank. De actie komt voort uit Missie X-Mas voor de armere Bosschenaren die een beroep moeten
doen op de Voedselbank.
Afgelopen vrijdag overhandigde
de HBV van Zayaz, die het eerste
lustrum vierde, de cheque.

wana, waar hij door niets te vinden uiteindelijk toch iets krijg: liefde.
Het is voor spelers en publiek een
feest der herkenning, waarin humor en tragiek hand in hand gaan.

Op Daans pad geen
draken of heksen, maar
wel dokters en pillen
Horror Vacuï is een heerlijk en
mooi gespeeld sprookje, waarin de
acteurs soms boven zichzelf uitstijgen. Het is soms beangstigend,
dan weer verdrietig, maar bovenal
kleurrijk en bemoedigend. Fascinerend wat zich allemaal in het menselijk hoofd kan afspelen.

DEN BOSCH – Het bezoekerskaartje
om te parkeren in Den Bosch blijft
voorlopig nog bestaan. De gemeente streefde er eerder naar om op
korte termijn over te stappen op
betalen met chipkaart, maar dat is
voorlopig uitgesteld. „We zijn er
nog niet helemaal uit wat het
wordt, want je ziet de techniek
steeds verder gaan”, aldus Angelique Breukel, hoofd van de afdeling
parkeermanagement. „Je kunt ook
denken aan belparkeren via de mobiele telefoon of betalen via internet. We zetten alle mogelijkheden
op een rij en waarschijnlijk eind
2013 neemt het college een besluit.” Duidelijk is in ieder geval
dat het stadsbestuur wil overstappen op digitaal parkeren en dat
het bezoekerskaartje dus uiteindelijk wel gaat verdwijnen. In de Bossche binnenstad en omliggende
woonwijken worden momenteel
ongeveer een half miljoen bezoekerskaartjes per jaar gebruikt om
te parkeren. Zo’n kaartje is eenmalig te gebruiken voor maximaal
één dag, maar blijkt erg fraudegevoelig. In enkele wijken, zoals De
Vliert, is al een bezoekersregeling
via chipkaart ingevoerd.
In Boschveld zouden ook van die
automaten komen, maar daar
wordt vanaf gezien. In een ambtelijk voorstel aan het college staat
dat in Boschveld geen betaald parkeren wordt ingevoerd, maar alleen gereguleerd parkeren. Dat wil
zeggen dat alleen met een vergunning, bezoekerskaartje óf met een
blauwe parkeerkaart geparkeerd
kan worden. Breukel meldde dat
gisteravond in het Boschveldoverleg in het buurthuis. Daarbij komt
dat de regeling niet voor héél Boschveld, waar veel buitenstaanders
hun auto parkeren, geldt. Enkele
straten waar de parkeerdruk lager
dan zeventig procent is, zoals een
deel van de Buys Ballotweg en de
Vijverberg, blijven gevrijwaard
van een parkeerregeling.
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