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‘Geen nieuw materiaal’ vandaag
op 22e Queenfeestje in Waalre
Voor de 22ste keer wordt de
Queenparty gehouden. In het
voorprogramma voor het eerst
geen Queen-muziek. 

onze correspondente 
Karin van Berkel
Waalre

‘We hebben er bewust voor geko-
zen eens af te wijken van het regu-
liere om zo een echte concertsfeer
te creëren. Ze spelen alles: van
Muse tot The Doors en van The
Police tot Pearl Jam. Het publiek
leeft zo nog meer toe naar onze
hoofdact, de uit Duitsland afkom-
stige Queen tributeband May-

Queen. We zijn ervan overtuigd
dat die een topshow geeft”, zegt
Ralf Quaadvliet, beheerder van ac-
tiviteitencentrum ’t Hazzo in
Waalre en medeorganisator van de
Queenparty. Vandaag vindt het
evenement voor de 22ste keer
plaats. Met dat afwijken van het
reguliere bedoelt Quaadvliet dat er
ditmaal met The Streets voor het
eerst een band in het voorpro-
gramma staat die geen muziek van
Queen speelt.  The Streets is vol-
gens de organisatie wel een eerste-
klas rockband en dat is ook de be-
doeling. Daarna speelt de hoofdact
MayQueen twee uur lang. Quaad-
vliet is zelf fan van de Engelse

rockgroep Queen. Al sinds 1989,
toen hij zijn eerste Queen-singel-
tje kocht: I want it all. Zijn meest
bijzondere bezit is een replica van
The Red Special, Brian Mays gi-
taar. 

Elk derde weekeinde van maart
wordt de Queenparty gehouden.
Ook dit jaar is in de foyer van ’t
Hazzo  merchandise te koop. De
optredens zijn in de theaterzaal en
na twaalven is de afterparty met dj
Ruud. ’t Hazzo verwacht 350
Queen-fans uit binnen- en bui-
tenland. Kaarten kosten in de
voorverkoop 17, 50 euro en aan de
deur – die vanmiddag om 16.00
uur opengaat – 20 euro. � De band Merqury tijdens de Queenparty van vorig jaar.   

LPF
Eindhoven
dubt nog
over PVV
Gaat de eenmansfractie Lijst Pim
Fortuyn Eindhoven zich aanslui-
ten bij de PVV? Raadslid Rudy
Reker laat weten dat dit nog
open ligt. ,,Ik overleg hier binnen-
kort over met het bestuur.”

Vanda van der Kooi
Eindhoven

In december maakte de PVV be-
kend dat ze in veel meer gemeentes
dan alleen Almere en Den Haag
mee wil gaan doen aan de raadsver-
kiezingen. Mensen werden opge-
roepen om te ‘solliciteren’. 

De PVV heeft de LPF niet speciaal
uitgenodigd om zich aan te sluiten,
maar de partij overweegt dit wel.
Volgens raadslid Rudy Reker liggen
er nu drie opties voor zijn partij: ge-
woon doorgaan als LPF, aansluiting
zoeken bij de PVV of bij de nieuwe
kleine partij Forum voor Democra-
tie van Thierry Baudet. Met beide
voelt de LPF zich verwant. ,,Maar zij
moeten daar natuurlijk dan wel
mee instemmen.” 

De partijlijn van de LPF lijkt op
die van de PVV, in zijn afwijzing
van immigratie en de islam. Maar
Reker ziet ook verschillen: ,,Wij
zouden het meer diplomatiek ver-
tellen.” Woensdag stemde 12,3 pro-
cent van de Eindhovense kiezers op
de PVV. Reker houdt er rekening
mee dat de LPF veel stemmen ver-
liest, mocht zijn fractie zelfstandig
doorgaan en concurrentie krijgen
van de PVV bij de Eindhovense
raadsverkiezingen van maart 2018.
,,Dat speelt straks ook een rol in
onze afweging.”

De PVV is geen partij waar men-
sen lid van kunnen worden. De LPF
is nu wel een vereniging, met oud-
raadslid Charles Stroek als voorzit-
ter. Hoeveel leden de LPF telt, wei-
gert Reker te zeggen.

De partijlijn van de
LPF lijkt op die van de
PVV, maar  Reker ziet
ook verschillen

Kort na de zomer start Dela met
de verbouwing van klooster-
complex Mariënhage in Eindho-
ven. De Henri van Abbestichting
hoopt dat daarbij ook de muur
wordt ‘onthuld’ van de kerk die
hier zes eeuwen terug stond.

Vanda van der Kooi
v.vdkooi@ed.nl
Eindhoven 

Medewerkers van Vitruvius
Bouwkostenadvies zijn gisteren
begonnen met het in kaart bren-
gen van alle bouwkundige details
van de Paterskerk, de Kapel en de
omliggende gebouwen. Eigenaar
Dela wil kort na de zomer starten
met de verbouwing van het com-
plex. ,,We willen eind 2018 de
deuren openen van het ver-
nieuwde Mariënhage”, aldus een
woordvoerster van DELA.

DELA kocht de gebouwen afge-
lopen zomer van de Orde der Au-

gustijnen en de gemeente Eind-
hoven. De uitvaartcoöperatie wil
de Paterskerk en Kapel transfor-
meren tot ceremoniehuis. In de
andere gebouwen komt horeca,
een hotel en een congresruimte.
DELA wil nu ook het echte
‘kloosterdeel’ van Mariënhage
aankopen: de moderne woon-
vleugel waaruit de paters ko-
mende maand vertrekken en het
zeventiende-eeuwse gebouw dat

op de kloostertuin uitkijkt. ,,Er is
nu nog niets te vertellen over
onze toekomstplannen hiervoor”,
zo laat DELA weten.

De Henri van Abbestichting
volgt de ontwikkelingen op de
voet, aldus Jos Hüsken. De Eind-
hovense erfgoedstichting heeft
contact met architecten van bu-
reau Architecten-en-en, dat zich
richt op de oude school Augusti-
nianum, Kapel en Paterskerk, en

Diederendirrix, dat werkt aan een
ontwerp voor een glazen ‘tussen-
bouw’ naast de kerk. Hüsken: ,,Als
die uitbreiding er komt, doet zich
de kans voor om de oude muur
van de vroegere kloosterkerk
zichtbaar te maken. Die dateert
van de periode 1400 tot 1500, en is
daarmee het oudste stukje van
Eindhoven.We hopen de archi-
tect ervan te overtuigen dat we
deze kans moeten aangrijpen.”

In de diverse al aangekochte ge-
bouwen zaten de afgelopen jaren
veel tijdelijke gebruikers. De ge-
meente heeft met DELA afgespro-
ken dat die per 1 mei weg zijn. 

Dansschool Tipo Tango zit er
nog, maar verhuist medio ko-
mende maand. En ook Lab-1 moet
er per 1 mei echt uit. Dat zegt de
gemeente in reactie op de plan-
nen die Chris de Zeeuw van Lab-1
deze week in het ED ontvouwde:
,,Verlenging van de aanwezigheid
van Lab-1 na 1 mei is geen optie.”

‘Mariënhage eind 2018 open’
� Medewerkers van Vitruvius zijn gisteren begonnen met het in kaart brengen van alle bouwkundige details van de Paterskerk, de Kapel
en de omliggende gebouwen. De mannen in het bakje aan de hoogwerker fotograferen het dak. FOTO RENÉ MANDERS/FOTOMEULENHOF

� Een oude
schets van het
oude klooster Ma-
riënhage. Rechts
de 17e eeuwse
vleugel die er nog
steeds staat.
Links de ruïne van
de 15e eeuwse
kloosterkerk.


