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Begin maart werden alle ge-
plande voorstellingen van de
Muizense circusfamilie van
de culturele kalenders ge-
schrapt. Maar het coronavi-
rus krijgt het circus niet dood.
Circus Ronaldo legt de laatste
hand aan decors voor het fon-
kelnieuwe project Applaus,
waarmee het van begin augus-
tus tot begin november op
stap gaat. Er zijn al 47 voor-
stellingen geboekt.

“Wat zijn we corona allemaal
kotsbeu, maar we blijven er-
mee zitten en dat willen we
niet langer. Onze mensen wil-
len weer in de schijnwerpers
staan”, zegt de enthousiaste
circusdirecteur Danny Ronal-
do. “We hebben een voorstel-
ling uitgewerkt die corona-
proof is en waarmee we
28 bubbels per avond kunnen
plezieren. Het zal voor ons
een hele verandering zijn,
maar ook voor het publiek

wordt het unieke belevenis.
Dit project is ontstaan uit een
grote culturele stilte. Applaus
is een wandelvoorstelling
voor volwassenen met kinde-
ren vanaf 5 jaar.”

Volledig wagenpark

Circus Ronaldo gaat voor Ap-
plaus op stap met zijn volledi-
ge wagenpark. Maar tijdens
de voorstelling blijft de cir-
custent leeg, vertellen Danny
en zijn zoon Pepijn. Die laat-
ste vormt samen met zijn va-
der en broers Angelo en Da-
vid, en ook met Karel Cree-
mers, Seppe Verbist en
Corneel Didier het gezelschap
van de tragikomedie. “Als pu-
bliek ga je niet door de ingang
van de tent naar binnen om
plaats te nemen op de tribune.
De bezoekers zullen van wa-
gen naar wagen en van perso-
nage naar personage gaan”,
zegt Danny.

“In een eigen kleine bubbel
van maximaal tien personen
stappen de toeschouwers
door het circus, gluren ze stie-
kem onder het tentzeil en ont-
dekken ze ongeziene plekjes.
Vier uur lang vertrekt er om
de acht minuten een nieuwe
bubbel, zodat de bezoekers
niet in contact komen met el-
kaar”, legt de directeur uit.
“De mensen die je op het tra-
ject ontmoet, zijn de acteurs.
Het wordt een voorstelling

zonder applaus, maar met
veel intens verlangen en een
golf aan emoties.”

“Lopen als een klok”

De afstands- en andere vei-
ligheidsmaatregelen worden
strikt gevolgd. De voorstelling
duurt 48 minuten. “We zijn
volop met de repetities begon-
nen want elke scène moet lo-
pen als een perfecte Zwitserse
klok”, zegt Danny. “De sfeer
van het circus is om mensen
dicht bij elkaar te brengen.
We zagen dat met de corona-

maatregelen in een tent, met
veel lege ruimtes, niet zitten.
Met dit project blijven alle
toeschouwers gezond en ze
krijgen een voorstelling die ze
wellicht nooit meer meema-
ken.”

De tournee start in het Ne-
derlandse ’s Hertogenbosch
(N) tijdens het Boulevard-fes-
tival en trekt dan richting

Vlaanderen. Bonheiden staat
eind september op het pro-
gramma., Heist-op-den-Berg
in oktober. 

“Wij hopen dat begin 2021
het virus bedwongen is en dat
we onze geannuleerde pro-
ducties, zoals Sono io? en
Swing, kunnen brengen in een
volle circustent. In een tent
met veel publiek.” 

De circustent blijft leeg, maar het publiek wandelt in bubbels door de coulissen tijdens ‘Applaus’ 

Circus Ronaldo 
maakt voorstelling 
om coronacrisis te 
overleven
Het Mechelse Circus Ro-
naldo blijft vechten tegen 
de coronacrisis, die hun 
tent nu al meer dan drie 
maanden gesloten houdt. 
Een wandelvoorstelling 
die coronaproof is, moet 
vanaf augustus de ban 
doorbreken en het gezel-
schap weer aan het acte-
ren zetten. 

MUIZEN 

Een scène uit de voorstelling 
‘Applaus’. 
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”Vier uur lang vertrekt 
om de acht minuten 
een nieuwe bubbel, 
zodat de bezoekers 
niet in contact komen 
met elkaar”

Danny Ronaldo met zijn zoon Pepijn. 

LD
N

Kesselse vrouw dient bezwaar 
in tegen 109.000 m² grote serre 

Bij de provincie Antwerpen
loopt een vergunningsaanvraag 
voor een serre van 109.000 vier-
kante meter in de Donderheide 
in Koningshooikt. Hoewel ze 
geen omwonende is en dus geen 
directe hinder zal ondervinden 
van het bouwwerk, dient een 
vrouw uit Kessel toch bezwaar 
in, net als de lokale afdeling van 
Velt vzw, de vereniging voor eco-
logisch leven en tuinieren. 

“Ik heb niets persoonlijks tegen
de mensen die de serre willen 
bouwen, en ook niet tegen hun 
activiteiten, zegt de vrouw, die 
liever anoniem blijft. “Maar het 
is zonde dat een grote oppervlak-

te waardevolle landbouwgrond 
opgeofferd wordt voor dit pro-
ject. De grond hoort bij de meest 
vruchtbare van Vlaanderen, 
maar zal worden afgegraven om 
verharding aan te brengen voor 
de serre. Daarnaast komen er ka-
mers voor seizoenarbeiders en 
een grote loods. 

Het hele project zal een enorm
negatieve invloed hebben op de 
omgeving. Er zullen vele duizen-
den kubieke meters water wor-
den opgepompt, waardoor het 
grondwaterpeil nog verder zal 
zakken. En dan is er nog de hin-
der door de constante verlich-
ting, en moet voor het project 
een klein bos sneuvelen waarin 
een beschermde kolonie vleer-
muizen leeft.” 

Intussen spraken de aanvragers
en Natuurpunt wel af dat er ex-
tra bomen zouden komen om de 
vleermuizen alsnog te bescher-
men. Het openbare onderzoek 
loopt nog tot en met 12 juli.  (svds)

Een bewoonster van Kessel 
(Nijlen) gaat bezwaar indie-
nen tegen een immense ser-
re in de Donderheide in Ko-
ningshooikt (Lier). Volgens 
haar verstoort de serre 
waardevol agrarisch gebied. 

KONINGSHOOIKT / KESSEL 

Vrijgevige leerlingen brengen zorgpersoneel snacks 
BOOM
Leerlingen van Olvi Boom bedanken de helden van de zorg met 
een mand vol snacks. Het gaat om de overschotten van de 
winkel CosyCo die zij voor hun studierichting tijdelijk hebben 
uitgebaat in de Bassinstraat naast de school. "Na de lockdown 
hebben we de draad terug opgepikt en onze webshop aangepast 
met de resterende voorraden aan voordelige prijzen. Dat werd 
een groot succes waardoor de leerlingen toch nog een mooie 
afsluiter hebben van een bijzonder schooljaar", zegt leerkracht 
Freya Peeters.  Een mand gaat naar het woonzorgcentrum Den 
Beuk in Boom en de andere mand naar het ziekenhuis in Reet. 
Op de foto achteraan (van links naar rechts): Amine El Hajouti, 
Emanuel Burcea, Yarne Geerts, Abdelkarim Kastit, Eline Claes, 
Brent Huysmans, met de manden Seyma Seker en Naser 
Kazim. Myriam Abdallaoui ontbreekt op de foto.  (jb)
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De heraanleg van de Colonel
Silvertopstraat en Henri Spil-
lemaeckersstraat start voor het
eind van het jaar. De timing
hangt af van de levering van de
natuursteen uit Portugal, die
vertraging oploopt vanwege de
coronamaatregelen. De her-
aanleg zal vijftig werkdagen
duren en kost zo’n 1,1 miljoen
euro.

“De H. Spillemaeckersstraat
in nu ingericht met betonblok-
ken als proefopstelling. Uiter-
aard is dit slechts tijdelijk. De
nieuwe ‘inkom’ heeft oog voor
de veiligheid van de zwakke
weggebruikers. De fietspaden
komen in rood-bordeaux ge-
kleurde asfalt, de borduren in
natuursteen en het voetpad in
gezaagde blauwe kasseien”,
zegt schepen van Openbare
Werken Francisco Sanchez
(N-VA). De aangestelde aanne-
mer is Vermetten Wegenbouw,
onder leiding van studiebureau
Sweco.  (jb)

BOOM 

Centrumstraten worden
groener en veiliger


