
Door Bastienne en Jan 
  
VELDHOVEN - Dit jaar 
was er weer Cult en Tu-
mult, zoals gewoonlijk 
twee dagen lang. Er wa-
ren veel optredens. Bij-
voorbeeld Skallala, Gers 
Pardoel, Waylon en Keet 
en dansoptredens en nog 
veel  meer. Ook bij ’t Ou-
de Slot was veel te doen. 
Je kon je haar laten op-
spuiten met luchtdruk. 
Wat Brede School Ver-
slaggeefster Bastienne 
heeft laten doen. “Je 
moest een koptelefoon op 
want ze gebruikten een 
spuit die veel geluid 
maakte. De koptelefoon 
beschermde je oren. Toen 
ik klaar was, stond mijn 
haar helemaal overeind. 
Het leek net alsof ik een 
getoupeerde vetkuif had. 
Wat niet fijn was met uit-
kammen. Ik heb er een 
uur over gedaan!” 
Volgens Bastienne was 
ASML ook bij het mu-
seum. Daar kon je heel 
wiskundig spiegeltjes 
neerzetten zodat een 
lichtje op de goede plek 

terecht kwam en voor de 
kleintjes waren er robot 
baby dinosaurussen.  
Brede School Verslagge-
ver Jan noemt Gers Par-
doel en Waylon als uitblin-
kers op het Veldhovense 
festival dat vrijdagavond 
26 september begon en 
duurde tot en met zondag 
28 september. “In  het 
Burgermeester Elsenpark 
was het leuk voor de kin-
deren. Er waren drie 
springkussens en twee 

ronde ballen waar je in 
vastgebonden werd voor-
dat je van de bult werd 
afgerold, er was een leuk 
spel met opgeblazen bal-
len en er stonden zwarte 
meubels waar je op mocht  
krijten. Ik heb zelf aan alle 
activiteiten mee gedaan. 
Dat vond ik erg leuk.” 
Verspreid in het City Cen-
trum heeft Jan allerlei 
straatartiesten gezien zo-
als verklede mensen op 
stelten, een Franse vrouw 

die heel grappig was, een 
man met geluid en muziek 
die ook heel grappig en 
leuk was en nog veel 
meer.  
Verder zag hij mooie 
auto’s, zoals een echte 
Volvo uit 1934 en een 
limousine, waarin de ver-
slaggever nog heeft geze-
ten. “Waar we dit jaar erg 
veel geluk mee hadden, 
was het goede weer. Hier-
door was het dus een 
goed geslaagd feest!” 

Het haar overeind op Cult&Tumult 


