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The Energy wordt ‘breed’ uitgaanscentrum
door onze correspondent
Roy de Leijer
BUDEL. Na een bijna twee maanden
durende make-over heropent voormalige discotheek The Energy in
Budel deze maand de deuren als
Partycentrum Proost. Het stappaleis richt zich nu op een bredere
doelgroep dan alleen discopubliek.

In 1986 opende aan de Deken van
Baarsstraat in Budel disco-dancing Donkey de deuren. Op de
plek van de dorpsdisco zag in 1995
Donkey Palace het levenslicht. De
naam van dit drie verdiepingen
tellende uitgaanscentrum, met
evenzoveel afdelingen en stijlen,
werd na een tussentijdse verbouwing in 2002 veranderd in The
Energy.
Waar The Energy vooral werd
bezocht door een jeugdig publiek,
richten de eigenaren Ludo en Ivo
Neeskens zich met het nieuwe
concept op jong én oud. Ivo: „We
willen niet langer in een bepaalde
hoek worden geduwd. Alles is
straks mogelijk.” De Budelse horecaondernemers merken dat het
uitgaanspatroon veranderd is. Het
nieuwe rookbeleid en de verhoogde alcoholleeftijd hebben hier een
bijdrage aan geleverd, stelt Ludo.
Zijn broer vult aan: „Daardoor
䢇

䢇 䢇 䢇

‘Met een gelijkvloerse
podiumzaal wordt het
makkelijker om de
polonaise te lopen’
Ludo Neeskens stappaleis Proost

De broers Ludo (l) en Ivo Neeskens verbouwen discotheek The Energy in Budel tot multifunctioneel uitgaanscentrum Proost. foto Jurriaan Balke/fotomeulenhof

komt er minder jeugd.” Met Partycentrum Proost, een multifunctionele horecagelegenheid voor alle
leeftijden en een grote diversiteit
aan activiteiten en evenementen,
mikken de Budelnaren op een bredere doelgroep dan alleen het discotheekpubliek. Ivo: „Waar anderen stoppen, willen wij onze zaak
juist een nieuwe impuls geven.”

Om het nieuwe concept tot volle wasdom te laten komen wordt
de grote zaal van het uitgaanscentrum flink onder handen genomen. Alle bars en verhogingen
zijn eruit gesloopt. Ludo: „Met
een gelijkvloerse podiumzaal
wordt het bijvoorbeeld een stuk
gemakkelijker om met carnaval de
polonaise te lopen.” Proost moet

Jan Klaassen maakt
Den Hof vrolijk
door onze correspondente
Karin van Berkel
AALST.

‘H

ij is een beetje dommig, maar heeft een
gouden hart. Vrijwel
alles wat hij doet
loopt verkeerd en toch hebben zijn
avonturen, met de hulp van veel
meelevende kinderen, altijd een
happy end.” Aan het woord is handpoppenspeelster Annemieke Brouwers en natuurlijk heeft zij het
over Jan Klaassen. Vroeger kregen
de juffen van de kleuterkweek ‘les’
in poppenkast spelen. Tegenwoordig bestaat er geen kweekschool
meer, maar is er wél een Jan
Klaassenacademie. En hier heeft
het in Aalst geboren en getogen alter ego van de tragikomische flierefluiter haar spel verder kunnen professionaliseren. Afgelopen zaterdag
stond zij met haar eigen poppenkast ‘Pluim’ midden in winkelcentrum Den Hof in Aalst. De fantasie
van de aanwezige kinderen werd
volop geprikkeld met de sinterklaasvoorstelling ‘Waar is Piet?’ Tijdens
de vier opvoeringen werd er schaterend gelachen, op-en-neer springend meegeleefd en ook sommige
ouders werden (weer) gegrepen
door de magie van het poppenspel.

Het kleurrijke volksvermaak trok
de aandacht en dat was ook precies
de bedoeling. „Ik las in de krant dat
de gemeente Waalre zich zorgen
maakte over de uitstraling van dit
winkelcentrum”, vertelt Brouwers.
„Er is een behoorlijke leegstand en
toen schoot me opeens te binnen
dat de Amsterdamse straatpoppenkast op de Dam altijd zo succesvol
is. Nou, toen had ik snel mijn plannetje gemaakt: ik trok mijn stoutste
schoenen aan en nam contact op
met de gemeente. Van ambtenaar
Batmaz mocht ik gewoon mijn
gang gaan en een vergunning was
niet nodig. Als dank krijgt ‘meneer
Badmat’ daarom een rolletje in één
van mijn voorstellingen”, lacht
Brouwers. Melvin (5) vond het allemaal super. De grote fan van het
poppentheater mocht een keer áchter de kast plaatsnemen en dat was
heel spannend.
Door alle commotie brak de
neus van Sinterklaas af. Maar... the
show must go on. Altijd. Dat heet
improviseren.

Poppenspeelster Annemieke Brouwers gaf zaterdag in winkelcentrum
Den Hof in Aalst een sinterklaasvoorstelling.
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onder meer onderdak gaan bieden
aan themafeesten, bruiloften, concerten, theatershows, zogeheten
walking dinners en zelfs uitvaarten. Ook kan er in de nieuwe zaal
voor een theateropstelling worden
gekozen.”
De discoavonden blijven bestaan onder de noemer The Energy. Ook de kelderdisco en het

feestcafé op de eerste verdieping
blijven overeind in het nieuwe
concept.
De officiële opening van Partycentrum Proost is op zaterdag 19
december met een optreden van
de band Q5. Na de opening voor
genodigden is het publiek vanaf
21.30 uur welkom. De entree is gratis. Zie ook www.proost.nu.

