
P E R S B E R I C H T 

Valkenburg/Bure, 25 april 2017 

Parc La Clusure in het hart van de Belgische Ardennen organiseert in 

pinksterweekend eerste Theater Festival “Puur La Clusure” 

____________________________________________________________________________ 

Vakantiepark Parc La Clusure, dat sinds 1992 met succes wordt geëxploiteerd door het 

Nederlandse echtpaar Jan en Nympha Jehee, organiseert in het pinksterweekend een groot 

festival onder de naam ‘Puur La Clusure’ om haar 25 jarig jubileum te vieren. 

Inspiratie voor dit festival deden zij op in Nederland bij het bekende Oerol Festival op 

Terschelling. 

 

Tijdens het pinksterweekend staat het vakantiepark bol van muziek, kunst en theater.  

Het Theater Festival is enkel toegankelijk voor gasten die op het vakantiepark verblijven. 

De meeste voorstellingen zijn gratis toegankelijk. 

 

De artiesten 

 Bart van Dijck (Barto), straattheateracrobaat & -clown uit België; 

 De Nederlandse Kabora Stieber verzorgt met haar Kabora Theater acts, animaties en 

zang; 

 Het Nederlandse straattheatergezelschap Merkel & Vannix weet ‘vannix’ theater te 

maken; 

 Marius Broeders ‘De Muzikale Smid’ uit Nederland presenteert zijn gimmicks in zijn 

theater-voortentje van zijn oldtimer-caravannetje; 

 Friese Harrie Harrewar doet een act met honden en eenden; 

 Nathalie Maufroy, de Belgische multidisciplinaire kunstenaar projecteert een zwart/wit 

retro-video op de ramen van haar caravan zodat het publiek het van buitenaf kan 

zien; 

 Marcello en Els, het Nederlandse kunstenaarsechtpaar, schilderen in het donker 

tijdens hun Blacklight Paintingshow; 

 Walter Raben van Raaf Theater geeft met zijn Nederlandse gezin voorstellingen op 

stelten; 

 Barbra en Rogier laten de toeschouwers zingen tijdens een workshop ‘Smartlappen’;  

 Margje Wittemans, Nederlandse actrice/zangeres, speelt ‘VluchtGoud’ waarin op 

een theatrale manier het Slauerhoff Syndroom wordt verklaard; 

 Nederlandse Arie Safari geeft een show met Toekie de Toekan die zingt en danst op 

zijn stok. 

 

Monopoly Spel 

Tijdens dit pinksterweekend wordt ook het bijzondere Parc La Clusure Monopoly Spel 

geïntroduceerd. 

 

Noot voor de redactie 

Bijlagen:  

- Artiesten Festival ‘Puur La Clusure’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artiesten Festival Puur La Clusure 
Barto 

   

Je moet het met eigen ogen gezien hebben… Straattheater acrobaat & clown Bart van Dijck uit België  
is waarlijk een fenomeen. Een lenig ‘slangenmens’ met pretoogjes die de echte clown typeert. 

Barto studeerde bewegingstheater bij J. Lecoq in Parijs en kaapt prijzen weg op grote internationale  
festivals. Hij presenteerde zijn act in alle werelddelen en in 8 verschillende talen.  

Barto werkt in en voor theaters, circus, gala’s en straattheater en kwam meer dan eens op tv. Een  
niet te missen originele en visuele on man act voor alle leeftijden. 

Barto is een komische en excentrieke figuur die zijn publiek weet te verleiden met zijn technische 
stunts en zijn grappige presentatie ervan. Een kleurrijk geheel waar lichaamscontorsies, jongleren, 
koorddansen en clowning in elkaar verstrengeld liggen, alles ingekleurd met een gekke tint.  
 

Kabora Theater 

    
 
Kabora theater is een veelzijdige dame. Al van jongs af aan stond zij op verschillende podia, van 
toneelvoorstellingen tot Henny Huismans playbackshow. Haar middelbare school voltooide zij in de 
USA, ook hier was zij actief in drama, musicals en show choir van zang en dans. Het show choir 
boekte veel succes met concoursen en optredens, zo kwam Kabora aan haar eerste baan in theater 
naast  
Mickey Mouse in Disneyworld in Florida. 

Zij had de smaak te pakken; met haar voorliefde voor legendes en haar grote liefde ‘acteren’ 
ontstonden de karakters van Kabora zoals zij die zelf noemt. Geen luchtje typetjes, maar creaties met 
een verhaal en achtergrond… weten wat je speelt is het motto. Toch duurde het nog een aantal jaar 
voordat Kabora theater een feit was. Een Spaans entertainment avontuur van 3 jaar langs hotels en 
een Hollands entertainment tijdperk bij Gran Dorado ging aan de oprichting in 1997 vooraf.  
Inmiddels is Kabora een bekende op bedrijfsevenementen, themaparken en straattheaterfestivals. 

In haar sprekende rode fuchsia outfit zingt zij vol liefde over de liefde. Op haar mobiele decor met 
eigen geluidsinstallatie beweegt zij zich door het publiek. 



Hier en daar schenkt zij een hartje en ze is lief voor iedereen.  

Merkel & Vannix   

     
 
Merkel & Vannix is een straattheatergezelschap dat zich kenmerkt door de nadruk op het beeldende 
aspect van straattheater. Hun vormgeving is net als hun spel een uitvergroting van het alledaagse, 
waardoor de kijker als het ware uitgenodigd wordt zijn eigen alledaagse bezigheden met andere 
ogen te bekijken. Hun beeldtaal beroept zich op de technieken van de commedia dell’arte en het  
figurentheater. 

Bij Jøttnjøl is de eerste onafhankelijke samenwerking van Gijs Vennix en Tim Velraeds. Hiervoor 
waren zij al menigmaal samen verantwoordelijk voor tal van straattheateracts, waaronder de 
winnaar van het straattheaterconcours 2006 te Alkmaar DonQzot, de Eftelingproductie Vreemde 
Vogels 2006 en de nu nog steeds populaire walkact Sahara’hara van Tiramisu.  

 
De Muzikale Smid 

      
 
Marius Broeders 
Met Circus Caprioli, de Verschrikkelijke Mendozies en De Smid van Oude Haksel is de toon gezet voor 
de entertainment sector. 
Straatfestival, bedrijfsfeest of theateroptreden, allemaal heerlijk om te doen. Ooit gepest? Is in deze 
tijd actueel: een theaterles over pesten. Als trainingsacteur ben ik graag betrokken bij de  
persoonlijke ontwikkeling van mensen. Mijn achtergrond als Docent drama is hiervoor de basis. 

Als smid hield hij zijn dorp al vaak voor de gek of joeg ze de stuipen op het lijf. Soms sloegen de 
vlammen metershoog uit zijn smederij dan weer lief hij rennend over straat met een raar apparaat 
achter zich aan. 
Ook in het dorpshuis verraste hij z’n dorpsgenoten muzikaal. 
Toen hij jaren geleden ontdekte dat hij zijn smid-skills kon combineren met z’n muziek en theatrale  
uitstraling, was een nieuwe artiest geboren. 

De vonken van een slijpschijf teisteren zijn lichaam. Een experiment met elektriciteit levert 
humoristische spanning op. Gepassioneerd demonstreert hij aparte zelf geknutselde  
muziekinstrumenten, als ware hij een marktkoopman. 

O ja, zijn experimenten met elektriciteit en vuur zijn legendarisch.  



Kom naar z’n caravannetje en laat je meenemen op zijn humorvolle reis met theater, muziek en 
ambacht. En wie weet, mag je meedoen,… Als je durft.  

 
Harrie Harrewar  

     
 
Trekkend door veld en beemd, van kermis naar jaarmarkt, probeert Harrie, de klungelige, slome baas 
de kunstjes van zijn eigenzinnige hondjes aan de man te brengen. Samen brengen zij iets heel leuks. 
Niet alleen vanwege de kunstjes maar vooral door de komische strijd tussen de goedhartige baas en  
zijn rusteloze hondjes. 

“In mijn act werk ik met honden en eenden. Ik leer de honden met respect met de eenden om te 
gaan. Het optreden mag ook nooit ten koste gaan van de dieren. Vandaag dat ik respect voor mijn  
dieren van groot belang vind”, aldus Harry van der Velden uit Friesland.  

In 2002 kwam hij in contact met Paulo en Maya en hun dochter Jansje, met z’n drieën de directie van 
circus ZANZARA, het kleinste familiecircus van Europa. Zij stelden voor dat hij met zijn hond Tara  
en de Indische eendjes een act zou gaan doen. Zij hebben Harry toen geholpen de act vorm te geven. 

Als het spel gaat beginnen lijkt het aanvankelijk een rustige vertoning. Maar al snel worden de 
honden enthousiaster en gaan ze steeds meer hun eigen gang. Tja, wie is er nu eigenlijk de baas? 
Als dan ook nog de eenden zich waggelend in de strijd mengen, dan dreigt onze baas het onderspit te  
delven. Maar… door de rust die hij uitstraalt, komt alles tocht weer op zijn pootjes terecht.  

Tara en Dingo zijn energieke werkhonden. ‘Werking Keli’s’ uit Australië, die werkelijk alles willen 
doen voor de baas. Of ze nu eenden of schapen moeten ophalen of over een rij kinderen moeten 
springen, het maakt ze niets uit! Als er maar gewerkt kan worden. Terwijl Tara op de rug van de baas 
springt en zijn hoed afpakt, geeft Dingo ondertussen zijn eigen voorstelling. Ook de Indische  
loopeenden, zó uit de lachspiegel weggewaggeld, zorgen voor een verrassend effect.  

Een bijzonder leuke voorstelling voor jong en oud.  
 

Nathalie Mauro 

 
 
Belgische, geboren in Etterbeek 4 mei 1983 
Multidisciplinaire kunstenaar – decorontwerp, kostuumontwerper, beeldend kunstenaar. 



Degree in fase ontwerp in 2006 van de Nationale School voor Beeldende Kunsten van La Cambre. Ze 
is multidisciplinair kunstenaar en preformer. Ze heeft onlangs bereikte grote kunstinstallaties met Cie 
Claudio Stellato en heeft ervaring met decors van grootschalige evenementen. Op dit moment 
ontwikkelt zij verschillende video-installaties (PLAY, ANTICHAMBRE en INVADERS) over een 
bijzondere wereld in zwart-wit, dat schommelt tussen de poëtische beelden of naïef en zwarte  
 
humor, ze houdt om te spelen met schubben en het werken aan de relatie tussen het oppervlak  
uitsteeksel en het uitsteeksel zelf. 

Het project in zijn huidige vorm: 
Het is een korte zwart-wit retro-video geprojecteerd op de ramen van een caravan en van buitenaf 
zichtbaar door het publiek. De projecties zijn verschillend op elk venster. 
 

Marcello & Els 

 
 
Kunstenaarsechtpaar Marcello & Els uit Den Haag. 
De kunstenaars leven en werken al sinds 1990 samen. Diverse kunstprojecten in opdracht in 
opdracht en in eigen beheer kwamen op het pad van Marcello en Els. Den Hagelslag werd bedacht, 
samen met Sis Josip werd Rembrandt 2000 uitgevoerd, voor PVF Achmea werd een kunstwerk voor 
het nieuwe hoofdkantoor gerealiseerd. En vanaf 2001 worden alle ADO Den Haag spelers met pen en  
potlood vereeuwigd. 

De laatste jaren ligt de focus vooral op portret opdrachten en illustraties. Live tekenen bij sessies en 
vergaderingen is een specialiteit van Marcello geworden, deze live tekensessies staan meestal onder  
leiding van Eelco Koolhaas van het Ministerie van Verhalen. 

Privé maar ook in de kunst vullen Marcello en Els elkaar naadloos aan! Samen worden nog steeds 
projecten bedacht en gerealiseerd. Het is geen geheim meer dat Marcello met name tekent en Els 
vooral schildert, maar pas op want voor je het weet koop je een tekening van Els of een schilderij van  
Marcello… 

Blacklight Painting Show 
Op zaterdag rond 23.30 uur, gaat het bekende Haagse kunstenaarsechtpaar, Marcello & Els 
schilderen. Schilderen in het donker? Ja precies! 
Met fluorescerende verf schilderen de kunstenaars een groot doek. Door de blacklight-verlichting is 
dit een verrassend en spectaculair schouwspel! Marcello en Els hebben ervaring, in het verleden 
deden ze deze schilderact op talloze theaterfestivals. De pers sprak destijds over de schilders met 
vuur. Zij hebben beloofd het thema Puur La Clusure als uitgangspunt te nemen. Wij zijn benieuwd,  
jullie ook? 

 
 
 
 
 



Raaf Theater 

     
Alweer twintig jaar heeft Walter Raben, artiestennaam Walt Raaf, zijn eigen theaterbedrijf. Samen 
met zijn vrouw Debby Goede en hun drie zoons Savan, Silias en Semjon trekken zij door binnen- en 
buitenland.  
Meddo  – Walter heeft aanvankelijk de Hogere Landbouwschool in Dronten gevolgd en leek 
voorbestemd de boerderij van zijn ouders in Meddo over te nemen. Toch voelde hij zich meer tot 
expressieve kant aangetrokken en ging naar de kunstacademie in Enschede. Op het Lowlandsfestival 
zag hij steltenlopers uit Australië. Daar sprong de vonk over. 
Toen hij Debby leerde kennen, klikte het meteen tussen hen, inclusief het steltenlopen. Zij traden al 
snel samen op. 
Vanaf het moment dat de kinderen een jaar of 6, 7 waren gingen ze ook meedoen en kregen een rol  
als steltenloper. Walter: “Het is mooi om met het hele gezin op pad te gaan in onze theaterbus.” 

Ze verzorgden optredens op Ibiza Dreams, Oeral, de Zwarte Cross, Concert at Sea, langs de Belgische 
kust en in diverse Duitse steden.  
 

Barbra & Rogier 

 
 
Barbra & Rogier zijn sinds 2009 een duo. Wat begon als een spontane actie op een bedrijfsfeest 
groeide uit tot een volwaardige act.  
De optredens zijn zeer divers, waarbij het vermaak centraal staat en het publiek betrokken wordt. 
Door deze formule zijn ze graag geziene gasten op kleine en grotere feest in heel Nederland.  
Maar ook internationaal niet onbemind; zo traden zij al op in Berlijn, Dublin en Praag! 

Workshop Smartlappen 
Zij delen hun talent graag door Workshops Smartlappen voor groepen te organiseren.  
Met veel plezier laten zij iedere doelgroep meerstemmig zingen op de meest nostalgische melodieën  
van Vaderlandse  bodem. En goed dat dat klinkt! 

De workshop is op zondag van 10.30 uur tot 12.00 uur. De groep zal ’s middags om 17.00 uur de 
geleerde smartlappen ten gehore brengen op het terras van Grand Café Le Val Joli.  
 

 



 
Margje Wittemans 

       
Margje geeft stem-, zang- en acteerlessen en is trainingsacteur bij o.a. de Federatie. Ze traint en 
coacht zelf ook. 
Zo heeft ze op de Theateropleiding Selma Susanna stemlessen gegeven en op de vooropleiding 
Act2Act toneellessen gegeven.  
Zangkoren begeleidt zij in tekstanalyse en tekstbeleving.  
Zij geeft privé- en groepslessen. 
Haar grootste inspiratiebronnen zijn haar eigen leraren en coaches. 
Babz Verhoeven coacht haar in de Complete Vocal Technics en begeleidt haar in het zingen van Janis  
Joplin. 

Op de Toneelschool Arnhem heeft ze het zingen geleerd en haar eigen stemgeluid ontdekt door 
zangdocent Ineke Eldering. Annet Andriessen heeft haar na de Toneelschool opgepikt en is haar  
zangles gaan geven op het Conservatorium te Amsterdam 

VluchtGoud 
In VluchtGoud wordt op een theatrale manier het ‘Slauerhoff Syndroom’ verklaart. Het is een haat- 
liefde verhouding met het land waar je van weg wilt, maar nooit helemaal van loskomt. 

In deze voorstelling zoekt Margje Wittemans vertellend en zingend via de gedichten van Jan Jacob 
Slauerhoff en via de deunen van de trekzak van Remco Sietsema, een antwoord op de vraag waarom 
het ‘Slauerhoff Syndroom’ ook in haar huist. 
VluchtGoud zal gaan over de mysterieuze werkelijkheid van Jan Jacob Slauerhoff die samenvalt met 
die van Margje. Over de diepste wens om een vluchtweg te vinden die je wegvoert ui je eigen tijd. 
Een onderneming die alleen kan slagen in een gedicht, in een roman, een lied of een 
toneelvoorstelling.  
Margje neemt het publiek mee aan boord, mee op haar vluchtreis. Om te beseffen dat zelfs achter de  
laatste horizon geen werkelijke bestemming ligt.  

Het ‘Slauerhoff Syndroom’ door de ogen van een jonge vrouw.  
 

Arie Safarie 

 
 
Henk van den Bos is een echte ras entertainer die in vele Attractie parken vele honderden kinderen 
entertaint. Onder andere bij het Dolfinarium, de Efteling en Walibi heeft hij jaren lang (en nog 



steeds) gezinnen vermaakt met zijn vaak zelf geschreven shows. Hij laat de kinderen genieten en 
stralen als echte sterren. 
Ook tijdens evenementen, braderieën, beurzen en grootse kinderfeesten is Henk van den Bos een  
graag geziene gast die veel en vaak wordt terug gevraagd. Het wordt vast beestachtig leuk. 

Interactieve kindershow…………, leuk voor alle leeftijden! 
Arie Safarie is net terug van een reis rond de wereld en is altijd blij als hij de zon op ziet gaan. 
“Goedemorgen zon wat fijn dat jij de dag vandaag begon” is dan ook zijn lijflied.  
Ook deze dag is hij weer vroeg opgestaan om naar nieuwe reisgenoten te gaan zoeken. Zijn er nog 
kinderen die de natuur op willen zoeken? 
Natuurlijk moet je, als je mee wilt, wel over talenten beschikken. Die worden getest door Arie door 
allerlei bijzondere vaardigheden te bestuderen. Eigenlijk net zoals je dat bij wilde dieren doet.  
 
 

 
 

 

 

 

 

Voor meer informatie 

Peter Wijnen Public Relations              

Voorschoterweg 71b                          

2235 SG Valkenburg     

M 06 54 208 345 

E: peter@wijnenpr.nl 
 
www.parclaclusure.be 

 

 
Parc La Clusure in een prachtige vallei aan de oevers van het riviertje de L’Homme in het hart van de Belgische 

Ardennen is een familiepark bij uitstek. Het gastheerschap en alle faciliteiten staan vier seizoenen lang 

garant voor een plezierige, korte of lange vakantie. 

Parc La Clusure ondersteunt ‘Make a Wish’ om de liefste wens van kinderen tussen 3 en 18 jaar met een 

levensbedreigende ziekte in vervulling te laten gaan. 
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