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Kunstenaar Harm van der Zeeuw en fotografe Jasmijn van Lin-Duterloo  in Radio 2-programma ‘De Staat van Stasse’

Keramist maakt buste van ‘radioheld’

Buste. Radio 2-presentator Stefan Stasse (links) is in gesprek met Afferdenaar Harm van der 
Zeeuw tijdens het programma ‘De Staat van Stasse’. ( foto: Jasmijn van Lin-Duterloo)

Het maken van een buste 
was één van de activiteiten 
de tijdens de uitzending 
rond het eenjarige bestaan 
van het Radio 2 programma 
‘De Staat van Stasse’. Van het 
avondprogramma is Harm 
van der Zeeuw een trouw 
luisteraar. “Ik ben veel in 
de avonduren aan het werk 
en luister altijd naar de 
‘Staat’. Ik bel wel eens voor 
een reactie”, zegt Harm. 

Plankenkoorts
Zo was de Afferdense kera-
mist maanden geleden ook 
in de uitzending om het 
voorstel voor het maken 
van een buste van Stefan 
Stasse te lanceren. “Ik rea-
geerde via de app en werd 
tien minuten later terug-
gebeld. Het was in no time 
geregeld”, zegt hij. Tijdens 
het plannen van de af-
spraak was er regelmatig 
contact. In zijn atelier aan 

de Gening in Afferden be-
reidde hij zijn missie voor. 
“Mijn kinderen hebben een 
paar keer model gestaan en 
deze proeven pakten goed 
uit. Ik hield ook rekening 
met de andere omstandig-
heden in de studio. Het 
moest toch live in de uit-
zending gebeuren.” Samen 
met fotografe Jasmijn, die 
alles vast zou leggen, reis-
de Harm maandagavond af 
naar Hilversum. Van plan-
kenkoorts had de kunste-
naar geen last. De presen-
tator maakte daarentegen 
een nerveuze indruk. Op-
merkingen van collega’s  
maakten hem zeker niet 
geruster. “Stefan lag op een 
tafel en ik bracht het gips 
aan.” Een unheimisch gevoel 
moet Stefan Stasse bekro-
pen zijn, zeker toen de 
ook aanwezige cabaretier 
Sanne Wallis De Vries (zij 
is de beschermvrouw van 

het programma, red.) zich 
ermee bemoeide. “Hij raak-
te in paniek en gooide het 
gips van zich af. Op Radio 
2.nl maakte hij de opmer-
king dat hij dacht dood te 
gaan”, zegt Jasmijn. 
De onverwachte wending 
betekent niet dat de buste 
van de baan is. “Nee, zeker 
niet. Stefan Stasse heeft 
beloofd dat hij binnenkort 
naar Afferden komt om het 

af te maken.”

‘Een Harm’
De keramist en de fotogra-
fe willen van de totstand-
koming van de buste een 
doorlopend kunstproject 
maken. “Ik wil jonge kera-
misten laten profiteren van 
deze missie. Via Facebook 
plaatsen we regelmatig be-
richten met foto’s van de 
voortgang. Over de vorm 

van de buste heeft de Affer-
denaar hetzelfde idee. “Het 
wordt een eerbetoon aan 
mijn radioheld met accen-
ten naar zijn beroep. Een 
radio, koptelefoon en pick-
up worden er in verwerkt 
maar wie mij kent weet dat 
alles uit klei bestaat. Het 
wordt een Harm.”
Kijk ook op de sites www.
harmvanderzeeuw.exto.nl 
en www.jasmijninbeeld.nl. 

Kort
 Nieuws

Facebook
GENNEP - BiblioPlus or-
ganiseert op woensdag 
10 december een presen-
tatie over Facebook. Met 
aandacht voor het aan-
maken van een account, 
privacy instellingen, 
taggen, foto’s uploaden, 
liken en vrienden uitno-
digen. Van 9.30 tot 11.30 
uur in de vestiging van 
BiblioPlus, Ellen Hoff-
mannplein 2. Deelname: 
5 euro. Voor aanmelding 
en informatie: (0485) 58 
35 00. Of kijk op www.
biblioplus.nl.

Plo Licht Op 
OPLOO – De vierde editie 
van Plo Licht Op wordt 
op woensdag 17 decem-
ber van 18.00 tot 21.00 
uur gehouden. Tijdens 
deze sfeerrijke lichtjes-
avond is op meer dan 25 
locaties in de Grotestraat, 
Vloetweg en een stukje 
van de Watermolenstraat 
van alles te zien, te horen 
en te proeven. Nieuw is 
de kerststal aan de Wa-
termolenstraat 3, waar 
een kerstverhaal wordt 
opgevoerd door het kin-
derkoor o.l.v. Marleen 
van de Steeg.

Kerstmarkt Mill
MILL - Op vrijdag 12 de-
cember is er in Mylles-
weerd in Mill een kerst-
markt met hobbyisten en 
live muziek te vinden. De 
kerstmarkt is van 17.00 
uur tot 22.00 uur en de 
toegang is uiteraard gra-
tis. In de Kerkstraat en 
een gedeelte Hoogstraat 
staan van 17.00 uur tot 
22.00 uur ook markt-
kramen met de meest 
uiteenlopende handels-
waar, winkels zijn ge-
opend en ook is er her 
en der live muziek.

HILVERSUM - Het maken van een buste van zijn 
radio-idool Stefan Stasse was de missie waarmee 
de Afferdense keramist Harm van de Zeeuw vori-
ge week samen met fotografe Jasmijn van Lin-Du-
terloo naar de KRO-studio in Hilversum reisden. 
De ervaren radioman en boegbeeld van zijn eigen 
programma bleek er staande de uitzending niet 
klaar voor en wierp de gipsen gezichtsbepakking 
van zich af, waardoor Van der Zeeuw en fotografe 
Jasmijn van Lin-Duterloo een ervaring rijker maar 
onverrichter zake huiswaarts keerden.

Stel je bent net ontslagen bij een firma die tijgerbalsem 
maakt en je vrouw blijft het er maar inwrijven, of je bent 
net afgestudeerd in het vak communicatie maar je durft 
het tegen niemand te zeggen. Of je bent manager bij 

Kellogs Cornflakes maar hebt thuis niets in de melk te brok-
kelen … dan moet er dus wat veranderen. Toch? 

Dat moet ook de organisatie Wonen Vierlingsbeek ook hebben gedacht. 
Voorheen kregen de (oud)inwoners van Vierlingsbeek en Overloon nog voorrang 

bij het toewijzen van een huurwoning, maar dat is binnenkort verleden tijd. Nee, ze kijken nou 
gewoon wie het langst ingeschreven staat. Geen voortrekkerij meer. Basta! 

Sla de krant open en je ziet zo 10 onderwerpen die blijkbaar anders moesten. Vanaf 1 januari is de zorg aan 
bejaarden volledig gekanteld. In Mill en Cuijk gaat Radius in plaats van Pantein de dagbesteding aanbieden. 
In de praktijk verandert er geloof ik niks, maar goed, het moest dus wel anders. De lokale zenders in Gennep, 
Heumen en Mook houden met moeite de microfoon boven water, dus … Gaan ze samenwerken. Anders! 

En dat terwijl  wij in deze regio diep in ons hart helemaal niet zo veranderingsgezind zijn. Lui zijn we wel …. 
én creatief. Waarom zouden we in het Zoo Parc Overloon Zoo twee panda’s uit China laten 
komen? We voeren onze Pyrenese berghonden wat extra, we slaan hen twee blauwe ogen 
en we hebben de panda’s in huis. Wil je zoon ineens gaan parachute springen, zet dan zijn 
computer aan, zoek via google earth je eigen adres en zoom een paar keer heel hard 
in: zelfde effect. Mocht je ooit een nieuw biermerk op de markt willen zetten, noem 
het “Met Mate”, en je krijgt overal gratis reclame. Geen moeite, maar toch helemaal 
anders. Zo zijn wij Oost-Brabanders. Meer vuilnisbakken plaatsen? Ben je gek. We 
hangen er een spannend basketbalnetje over, en iedereen wil zijn vuilnis in die bak 
gooien, let maar op. Vergeet je steeds je password, dan moet je het woord “incor-
rect” nemen, is altijd goed, ook al is het fout. 

We vierden dit jaar Sinterklaas met onze overburen. Hij vroeg een groter tv-
scherm. Natuurlijk kreeg-ie dat niet. Ik schoof vrijdagavond gewoon zijn  stoel 
iets dichter bij zijn ouwe televisietoestel. Lekker makkelijk en toch anders. 

Een totaal andere week gewenst door 

IEDEREEN MAG VOORTAAN HUREN 

IN VIERLINGSBEEK

Mick Wilson (10CC) naar Haps
HAPS - De Steenakker in 
Haps beleeft op vrijdag 
12 december een flinke 
primeur: Mick Wilson, 
zanger van de legenda-
rische band 10CC, komt 
naar Nederland en het 
Hapse huistheater is 
één van de vijf locaties 
in ons land waar hij zijn 
akoestische repertoire 
ten gehore zal brengen.

“Hij is maar een week in 
Nederland en wil alleen 

op intieme plekken akoes-
tisch komen spelen”, legt 
Elles van Loenen van De 
Steenakker uit. “Hij staat 
in Leeuwarden, Groenlo, 
Arnhem en nu dus ook bij 
ons in Haps.”
Het optreden van Mick Wil-
son is vrijdag 12 december 
om 20.15 uur (tijdstip onder 
voorbehoud) in De Steenak-
ker in Haps en kaarten kos-
ten 15,00 euro. Kaarten en 
informatie gaan per e-mail: 
info@desteenakker.nl.

Gitaar Festival in De Weijer
BOXMEER - Op zaterdag 
20 december staat er een 
prachtinstrument in de 
schijnwerpers van thea-
ter De Weijer: de gitaar.

Het festival in Boxmeer 
begint om 13.00 uur met 
open repetities die scherp 
worden geleid door getalen-
teerde studenten aan het 
Rockcity Institute Eindho-
ven. Zij sluiten de middag 
af met een concert. Vanaf 

15.00 uur is het mogelijk 
om workshops, demo’s & 
masterclasses te volgen, gi-
taarbouwers te ontmoeten, 
versterkers te testen en zijn 
er doorlopend bandoptre-
dens in de intieme setting 
van het theatercafé. 
Het avondprogramma be-
staat uit gitaarhelden die 
een song uit hun geboor-
tejaar en een song van hún 
favoriete Nederlandse gi-
taarheld spelen. Dat doen 

zij onder begeleiding van 
een huisband met de pro-
fessionals Sjoerd van Bom-
mel, Gerald van Beuningen, 
Rob Geboers en initiatief-
nemer BJ Baartmans.
Vanaf 20.15 uur gaat de 
zaal uit zijn dak op gitaar-
hits uit een dikke 60 jaar 
muziekgeschiedenis. Met 
elektrische en acoustische 
blues, rock, country, jazz, 
rockabilly, soul, fusion, de 
riffs, licks, bends, et cetera. 

Ode aan Pearl Jam en Foo Fighters
WILBERTOORD - Lief-
hebbers van alternatie-
ve rock komen opnieuw 
aan hun trekken, op za-
terdag 27 december. Die 
avond brengen Black 
Pearl en Best of Foo in 
De Pul Uden odes aan 
hun respectievelijke hel-
den: Pearl Jam en Foo 
Fighters. 

Het wordt een herhaling 
van de buitengewoon suc-
cesvolle avond, een jaar ge-
leden. Voor een volle zaal 
ging toen het dak eraf en 

moest er zelfs bier bij de 
buren gehaald worden. Het 
Land van Cuijkse aandeel is 
hoog: Best of Foo herbergt 
de gitaristen Erik van der 
Ven uit Haps en Wilber-
toorder Tom Verstegen. 
Beide bands spelen een set 
van anderhalf uur. 
Black Pearl start om 21.00 
uur. Zaal open om 19.30 
uur. Kaarten kosten in 
de voorverkoop 10 euro 
(avondkassa 15 euro) en 
zijn verkrijgbaar bij Tic-
ketmaster en via de web-
site www.livepul.com.

Tributeband. Best of Foo, één van de twee bands met regionale 
muzikanten die De Pul in Uden op hun kop gaan zetten.


