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in het zonnetje-Met €en speciaal
voor hem geschrevenlied van de
hand van SylviaVersàevcl,met als
refrein: Frank van Beers,wat h€d
de gij toch gedaan,gij zijt weggegaan,gij het ons laten sraan.Want
doo.NoorRelt€rsm.n
BOXTE!- Kunstminnaars trokken zoals Ve$aevel het omschreêf
zaterdagin grorcn getÀl€vÀn are ,,Het was een geweldige burge
lier naar galerieen kerk om zoveel m€€srer, altijd vol belangst€lling.
mogelijk erposities te zien van d€ We haddengehoopt dat hij langer
Boxtelse kunstroute De Rode was g€blev€n.Dus dat maken we
Draad die vooraqing aan het hem nu m€t dir lied duidelijki"
Herfsd€stijnen op zondagdaar- TeÍwijl coed Zat haareerÍe optremee samenviel.Niet ilr het cen den op de Markt had,was inrus
trum gelegert maar niett€min sen het reizendecarillonPniská
goed bezocht was het àtelier van Mobilini Zvonokrauit Praagalvasl
Cerda Fraanje, waarin het in bew€giry gebrachtvoor het conandrcgyn uitziende beeld Anasta- cert later op de middag voor de St.
siade aardÀchttrok- Ook veel aan- Petruskerk.
Ondanksde regenuas
dachtwaser voor h€t impressionis er belangstelling
voor het spel:en
tische landschepin het Wv-kan
kele bezoekers
van de doop vÀn
toor van de hand van Ineke Platel. Ve€rl€ Mollink dachien dat de
voorde kleinedo,,H€t was véél werk", vertelde Plà- klokkcnspeciaal
tel. ,,Ik heb er lang over gedaanl" peling weden geluid, totdat doopNiet aangeg€venin het program- gast cathden van der Kallen de
ma was de expositieraD led€n van verlossende opmerking màakre:
,,Het is vast vanwegehet alsch€id
van de beiaardieren vanwegeher
je
'Gewoon
AIs het
Heríitfestijr"
Uit dive$e cafes€n vanonderluiHerfst'noemtdan
fèls klonk smartlappeDnuziek,tot
krijgje zulkweer!
grotetevredenheid
van de mens€n
die her slechteweeÍ tÍotseerden.
Kunsdichtgg in de Kleine Aade, Zoàls Tiny van den Broek die
maar desondankswaren eÍ enkele Íond te luisteren naar Jeremiade
bezoekersdie stiktonden vooÍ het uit Oisterwijk,die m€eslepeDde
lieghzen kunstwerk van ]an de deÍen zong onder de luifèl vèn
Hoog, roepasselijkgemaaktvan at- Nan s CaG.'Ik vind het geweldig
valgles.
willie\4amingexposeerde rlat ze het op willen brengen om
in dierenartsenprÀktijk
Hoeksrra hier in d€ reg€n te gaan zingen.
en oogstte veel lof en gelachmet Ach, en oDdanksde regen is het
haar fraaie kadkatuur van burge- toch gezellig." D€ belangstelling
meesterFrank van BeeÍs,,fiem voor de dive$€ kraampjesop de
kennendez3l hij dit echt leuk vin- MaÍkt - vanondermeercello,het
dea,," lachte toeschouwerBoude Rode Kruis, en stichting Boxtel
wijn Aalben. wilie \4aming was Vooruit die het HeÍasdèstijnorganiet de enEedie Van Bee$ onder nis€erde was klein. ,Jj4 het is
dê aandachtbracht.ook het smart- echt herfstweer",merkte Lon HerlappenkoorGoed Zat uit Mill - op mansin het knampje van Boxtel
uitnodigirg van het jubilerende Vooruit op. ,,Dàn komen er niet
Diik€$koor zetie tijdens de re- zoveel mensen, we hadden her
genachtige zondàg o.der luifel ook niet cewoon Hefst' moer€n
van restaurantde WaagVan Beers noemen.Dan krijg je zulk weeri

GeslaagdeKunstÍoute
en Herfstfestiin
ondanksslechteweer.

