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De 
SENIORENWIJZER            
 

   

     

    Informatieblad van de Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel – Maart 2019           
‘’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’ 

  

                      UITNODIGING   

 

Namens de voorzitter nodig ik u allen van harte uit om deel te nemen aan de 
Algemene Ledenvergadering, welke zal worden gehouden op 

 

WOENSDAG  3 april 2019  IN “DE  DREEF” 
dus niet op 27 maart, zoals eerder werd vermeld. 

 

De vergadering begint om 14.00 uur.  De zaal gaat open om 13.30 uur. 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 

Mocht u verhinderd zijn, dan graag even afmelden bij de secretaris   
(john.pezie@gmail.com)  (382239) Phaffstraat 19. 

   
 

AGENDA: 
 

1. Opening door de voorzitter. 
 

2. Mededelingen. 
 

3. Goedkeuring verslag jaarvergadering d.d. 7 maart 2018. 
 

4. Jaarverslag secretaris (verkort) / vaststelling jaarverslag. 
 

5.  Financieel jaarverslag 2018 door de penningmeester. 
 

6.  Verslag kascommissie door Mevrouw T. Vlamings en de Heer P. Hoeben. 
 

7. Benoeming kascommissie 2019. 
De kascommissie werd in het verenigingsjaar 2018 gevormd door Mevrouw  
T. Vlamings en de Heer P. Hoeben.  Aftredend is Mevrouw T. Vlamings.  
Reserve lid is de Heer J. Seijkens. 
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In 2019 wordt de kascommissie derhalve gevormd door  
de Heer P. Hoeben en de Heer J. Seijkens. Uit de aanwezige leden wordt een nieuw reserve 
lid gekozen. 

 

8. Bestuursverkiezing. 
 Aftredend en herkiesbaar zijn onze secretaris de Heer John Pezie en onze 

Penningmeester de Heer Peter Groenendaal. 
   

 Tot uiterlijk 2 dagen voor aanvang van de vergadering kunt u kandidaten voordragen. 
De kandidaatstelling schriftelijk in te dienen bij de heer John Pezie,  

 De kandidaatstelling moet door minimaal 5 leden ondertekend zijn en worden 
       vergezeld van een schriftelijke bereidverklaring van de voorgestelde kandidaat. 
 

9. Rondvraag. 
 

10. Sluiting.   
 

De vergadering begint om 14.00 uur.  De zaal gaat open om 13.30 uur. 
Uw aanwezigheid wordt zeer op prijs gesteld. 
Agenda en notulen zijn als bijlage aan deze Seniorenwijzer toegevoegd. 
 

Met vriendelijke groet, John Pezie, Secretaris Seniorenvereniging KBO Aarle-Rixtel.  

 

MOGELIJKHEID NIEUWE ACTIVITEITEN BLOKHUT 

(John Pezie) 

Sinds de opening hebben velen van jullie de blokhut bezocht en deelgenomen aan de 

activiteiten aldaar. Het zal jullie opgevallen zijn dat er veel ruimte beschikbaar is, niet alleen 

binnen, maar ook buiten. 

Wij mogen overdag gebruik maken van al die ruimte. Dat biedt ons tal van mogelijkheden voor 

de toekomst.  Deze KBO is jullie club. Daarom willen we jullie vragen eens na te denken over 

nieuwe activiteiten. Praat er eens met  je vrienden en kennissen over en wellicht duiken er 

leuke ideeën op.  Ook algemene nieuwe ideeën zijn welkom. Meld ze bij ons aan en wij zullen 

ons best doen om ze waar te maken. 

 

NL-DOET 2019 

(John Pezie) 

Ook dit jaar wordt de landelijke actie NL-Doet gehouden op vrijdag 15 en zaterdag  

16 maart.  

Onze KBO zal hieraan niet deelnemen, maar de Scouting Aarle-Rixtel wel. Zij gaan het 

binnenterrein van de blokhut aanpakken en dan met name de speelbult en het grasveld. 

Hiervoor hebben ze alle handjes nodig die ze kunnen vinden en vragen ons daarom of er onder 

onze leden animo zou zijn om hen te helpen. 
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Zou u dat leuk vinden, meldt u dat dan even aan onze secretaris, John Pezie.  

Mocht u verhinderd zijn, dan graag even afmelden bij John Pezie, tel.: 382239 of   

e-mail : john.pezie@gmail.com . 

Vriendelijke groet, John Pezie, secretaris 

 

STAPT U ER ALLEEN OP AF? 

(Ton Schepers) 

U bent mantelzorger en er moeten voorzieningen aangevraagd worden. Als u goed op de hoogte bent 

van alle regeltjes, dan kan het dat u dit alleen afhandelt. Maar over het algemeen is er een wirwar van 

formulieren. Vaak in een taal die niet meteen duidelijk maakt waar het om gaat. Weet dan dat er 

mensen zijn die u graag te hulp schieten.  

Wat dat dan wel kost? Dat kost helemaal niets. Bovendien is de persoon die u gaat helpen – de 

cliëntondersteuner -  volledig onafhankelijk. In Laarbeek is dit goed geregeld voor alle inwoners van de 

gemeente. Hebt u dus hulp nodig bij het aanvragen van passende hulp of zorg, schroom dan niet zo’n 

cliëntondersteuner in de arm te nemen.  

Ook als u een gesprek moet aangaan met het team Zorg en Welzijn in Laarbeek kan het fijn zijn als u 

iemand mee neemt. Twee weten meer dan een. Ook dan kunt u een beroep dan op de 

cliëntondersteuner.  

Waar moet u zijn? U kunt een cliëntondersteuner aanvragen bij VIERBINDEN via het centrale nummer 

0492-328800 en vragen naar Hanneke Manders.  

Mailen kan ook hmanders@vierbinden.nl  

Er wordt dan gezorgd dat u gekoppeld wordt aan een onafhankelijke cliëntondersteuner. Doen!! Zij 

helpen u graag en u krijgt de best mogelijke hulp.  

 

KBO WANDELING  KASTEEL ROUTE DEURNE,  
17 KM. 
(Pieter van Doorn)  

De wandeling  vanuit Deurne is op donderdag 21 maart. 

Samenkomst op het kerkplein om 9.15 uur. 

Kosten voor het meerijden  € 2,00 per persoon. 

 

Groot Kasteel (van voor 1397)   

Het kasteel van voor 1397 is als een vierkant, gotisch gebouw,  

met enige invloeden van de renaissance, gesticht door de ‘Heren van Doerne’. Deze familie bezat al in 

1383 onroerend goed in ‘t Haghe-eynde’. In de 17de en 18de eeuw is het kasteel twee maal verbouwd.  

Bij de restauratie tussen 1906-1908 ontstond een vorm en grootte gelijk aan die uit het midden van de 

17de eeuw.  

mailto:john.pezie@gmail.com
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Bij de bevrijding van Deurne in 1944 is het kasteel door brand grotendeels verwoest, waarna de ruïne 

in 1952 is verstevigd. 

Dinghuis (16e eeuw)  

Dit ‘neerhuijs’, bijgebouw van het Groot Kasteel, diende tot de Franse tijd als rechthuis en 

vergaderplaats van de dingbank. De huidige naam ‘Dinghuis’ 

(geding) is hiervan afgeleid. De dingbank -zeven schepenen 

en de drossaard (drost)- sprak tot in het begin van de 19de 

eeuw recht. Vonnissen werden onder de lindeboom voor het 

pand uitgesproken. Bij de restauratie in 1965 is het 16de-

eeuwse houtskelet van het voorafgaande neerhuis ontdekt, 

dat als vakwerkbouw uitgevoerd was.  

Klein Kasteel (van voor 1383) Het kasteel is de eerste 

residentie van de Heren van Deurne en wordt ook wel het ‘Hoff van Doirne’ genoemd. Dit oud kasteel 

bestond aanvankelijk uit een vierkante woontoren die in de 14de eeuw is gebouwd. In de 18de eeuw is 

er een stalgebouw bijgebouwd en rond 1850 het huis met zadeldak. Na de bouw van het nieuwe 

kasteel aan de overzijde van de weg is het klein kasteel in handen geweest van diverse drosten. In de 

twintiger jaren heeft de kunstschilder Otto van Rees hier gewoond en later kunstenaar Pieter 

Wiegersma.  

Watermolen  

Deze watermolen over de Vlier heeft gevelankers die 

suggereren dat het gebouw uit 1631 stamt, maar in zijn 

huidige vorm stamt het gebouw uit 1690. In 1816 is de 

molen buiten werking gesteld, omdat in het dorp een 

standaardmolen was gebouwd. In 1980 is het 

rijksmonument gerestaureerd en in 1994 is een nieuw 

waterrad in het sluiswerk gehangen.  

Kasteelboerderij (1804)  

Deze boerderij van het Noord Brabantse langgeveltype is voorzien van jaarankers met het 

stichtingsjaar (1804). Dit rijksmonument grenst aan het Kasteelpark en is gebouwd in opdracht van de 

kasteelheer. Het bedrijfsgedeelte is in 1973 gerestaureerd en tot woning omgebouwd. Het 

oorspronkelijke rieten dak met een ‘voet’ van pannen werd daarbij uit oogpunt van brandveiligheid 

vervangen door een pannendak. 

Het is vooral voor de actieve senioren, die goed kunnen wandelen, we lopen met een gemiddelde 

tussen de 5 en 6 km/u. Denk aan goede wandelschoenen want we wandelen door natuurgebieden en 

afhankelijk van het weer kan het drassig en/of nat zijn.  

Het is verstandig om drinken en een lunchpakket mee te nemen voor onderweg. 

Het meelopen is voor iedereen op eigen risico. 

Aanmelden kan tot uiterlijk dinsdagavond 19 maart 2019, via e-mail : 

 

kbowandelen@gmail.com 
 
 

mailto:kbowandelen@gmail.com
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NIEUWS VAN DE WERKGROEP EXCURSIE 

( Theo de Jong) 

Onze volgende excursie gaat naar Huijbregts Groep in Helmond, dit prachtig bedrijf maakt kruiden en 

specerijen voor de voeding en levensmiddelen industrie, 

Deze excursie is op 27 maart 2019 en we vertrekken om 13.30 uur met auto’s vanaf de pastorie.  
Wat historie over dit bedrijf, de Huijbregts Groep bestaat 81 jaar en is door Wim Huijbregts opgericht. 
Na de oorlog werd gestart met het mengen van kruiden en specerijen hoofdzakelijk voor slagers. 
In 1973 kwam zoon Frans Huijbregts  in dienst en ging zich toeleggen naast kruiden en specerijen  op 
poedermengsels voor de levensmiddelen industrie. 
Vanaf 2012 is Willem Huijbregts in het bedrijf gekomen en is de derde generatie van de Huijbregts 
Groep. 
Vandaag de dag produceert de Huijbregts Groep  poeder voor de voedingsmiddelen industrie, en in  
veel producten verwerkt door grote bedrijven in binnen- en buitenland. 
De Huijbregts Groep hanteert een zeer strenge hygiëne- en veiligheidscode:  
- Elke deelnemer krijgt een overjas. 
- Er worden schoenslofjes verstrekt, geadviseerd wordt makkelijke schoenen te dragen zonder   
  hakken, want het zou wat glad kunnen zijn.  
- Ook krijgt elke deelnemer een haarnetje en alle haren dienen in het netje te worden  gestopt,  
  degene die lange haren draagt  wordt verzocht een elastiekje mee te nemen. 
- Men moet goed ter been zijn i.v.m. traplopen. 
- Sieraden, telefoons en andere persoonlijke eigendommen zijn niet toegestaan en moeten zo nodig 
  ingeleverd worden. 
 
De groep mag niet groter zijn dan max 30 personen, mochten er meer aanmeldingen komen, dan is  
de volgende excursie op 24 april. 
 
Opgeven voor deze interessante excursie is op maandag 18 maart in het scouting gebouw van 10.30 
uur tot 11.30 uur de kosten zijn € 1.00 alleen  autokosten. 
De excursies  vertrekken altijd vanaf de  pastorie !!!! 
 
 

VAN KBO MARIAHOUT ONTVINGEN WIJ ONDERSTAAND VERZOEK. 
 
Beste mensen van de KBO afdelingen, 
 
Wij als bestuur van de Mariahoutse Liederentafel willen u verzoeken om bijgaande tekst in uw blad 

voor april te plaatsen. 

Tevens willen wij u vragen of het mogelijk is om in uw blad een oproep te plaatsen voor zangers en 

zangeressen die dringend nodig zijn als aanvulling op ons koor. Wij zingen Nederlandstalige 

meezingliedjes oude en nieuwe. 

Onze repetitie avond is op woensdag van 19:00 uur tot 21:00 uur in zaal de Pelgrim in Mariahout. 

Aanmelden kan bij Bernard Donkers tel: 0499-422551. 

Hartelijk dank hiervoor. 

Namens het bestuur: Minke Schaars, tel.: 0492-518265.mail:wschaars@hetnet.nl 
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Op woensdag 10 april 2019,  zijn wij weer van plan om een Brabantse middag te organiseren met ons 
koor “de Mariahoutse Liederentafel” 
 

BRABANTSE MIDDAG! 
 
De Mariahoutse Liederentafel gaat een gezellige Brabantse middag verzorgen, waaronder ook een 

loterij. Deze zal plaatsvinden in de zaal, de Pelgrim aan de Mariastraat 21-23, in Mariahout en begint 

om 14:00 uur. De entree is gratis. 

Er worden gezellige (Nederlandstalige) meezingliedjes gezongen, waarvoor we een tekst boekje te 

koop aanbieden voor € 1,50 inclusief een gratis lot voor de loterij, zodat iedereen de liedjes gezellig 

mee kan zingen. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Hartelijk dank,  

Minke Schaars (secretaresse), De Groote Scheerelaan 27, 5709RB Helmond Tel.: 0492-518265 Mail: 

wschaars@hetnet.nl 

Tel: 0492-518265 Namens de Mariahoutse Liederentafel 

 

VERSLAG KLEINE WANDELING KBO 
(Marijke Leenders-Migchels) 

KNMI had veel regen voorspeld. We vertrokken met een kleine groep van 8 personen. 

Toch hebben we prachtig weer gehad. Goede temperatuur, af en toe zon en droog. 

We kwamen bij de schapengracht. Hier werden vroeger de schapen gewassen. 

De schapengracht is een stuifven in een bijzondere langgerekte vorm. Uit onderzoek is gebleken dat 

het oorspronkelijk een smeltwatergeul uit de laatste ijstijd betreft en meer dan 10.000 jaar oud is.  

Het ven heeft een bijzondere natuurwaarde doordat het venwater in contact staat met kalkhoudend 

water uit de ondergrond. Daardoor kunnen er bijzondere plantensoorten groeien. Rond 1820 is in 

opdracht van Jonker van der Brugghen van Croy,  het Wiebiegenhof -de naam van een schaapshoeve- 

bij de schapengracht gebouwd. De Wiebiegenhof is er niet meer. In de 19e eeuw zijn er bomen geplant 

zoals de Amerikaanse eik, de Douglasspar, de Zilversparren en de Hemlockspar. De gemeente Helmond 
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heeft nu het beheer dat gericht is om de oorspronkelijke natuur zo veel mogelijk terug te krijgen. De 

Exoten worden verwijderd en Inlandse soorten komen er voor terug. 

In dit gebied bloeit ook het gentiaanblauwtje, een zeer zeldzame plant, dat gedoemd is te verdwijnen. 

Het gentiaanblauwtje heeft een ingewikkelde levenscyclus.  

De vlinder legt zijn eitjes op de bloemen en knoppen van de Klokjesgentiaan. De rups voedt zich met 

het binnenste van de bloem. Na een tijdje kruipt zij naar de grond. De rups overwintert in het nest en 

leeft van het voedsel dat de mieren aanvoeren. 

We kwamen bij de Kranenpoel waar vroeger kraanvogels waren. Burgemeestersvenneke,  en het 

Molenven, waar we vroeger gingen zwemmen. 

Heel bekend is de Duvelsberg. Vroeger werd daar recht gesproken. Wij kennen de Duvelsberg want 

vele gezinnen kwamen daar in de vrije tijd. De kinderen konden daar fijn spelen en genoten van de 

meegebrachte koek en grenadine. 

We kwamen bij een bergje. Daar is vroeger de schietbaan van de politie geweest. De bult was de 

kogelvanger. 

Het was weer een mooi gebied maar wel heel jammer is dat hele stukken bebost land omheind is door 

lelijke hekken voor de particulieren hun eigen paradijsje. 

Het was weer een heel interessante en sportieve wandeling.  

Bedankt Henk. 
 

BESTE FIETSERS  

(Het fietsgroepje)  

 

De winter is weer voorbij, lekker voorjaar! 

We gaan weer fietsen. Vanaf 12 maart  en om 13.30 uur starten we weer bij de kapel. 

We hopen dat we weer een grandioze zomer krijgen met veel fietsplezier. 

 
 
VERSLAG EXCURSIE NAAR ANTHURIUMKWEKERIJ WIJNEN IN ASTEN. (30-1-2019) 

(Jan van Doren) 

Met het absolute record aantal  deelnemers van 47 personen vertrokken  we op woensdag  

30 januari richting Asten. Bloemen houden van mensen, maar dat is andersom heel beslist ook het 

geval. En dan toch zeker de dames zoals duidelijk bleek want er waren 39 dames van de partij, 

tegenover slechts 8 mannen.  

Bij binnenkomst werden we meteen al overdonderd door de geweldige bloemenpracht in het 

winkelgedeelte van het bedrijf. Hier worden de prachtigste bloemboeketten samengesteld in 

betoverend mooie kleuren voor de vrije verkoop, maar ook voor grote tuincentra zoals Intratuin.  

Gastvrouw Nancy Wijnen heette ons hartelijk welkom vanaf een kleine verhoging die de rest van de 

excursie ook steeds goede diensten bewees om duidelijk en zichtbaar te zijn voor onze grote groep. 

De kwekerij is eigendom van Nancy en Johan Wijnen, die samen 3 kinderen hebben. Op een 

oppervlakte van 5,2 hectare worden Anthuriums gekweekt in 35 verschillende soorten. Voor de 

meeste mensen is de Anthurium het bekendst als potplant, maar in deze kwekerij worden ze gekweekt 

als snijbloem. Opvallend is meteen dat de bloemen van deze planten  vele malen groter zijn dan die 
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van de potplant. Hierbij, even voor de duidelijkheid, de eigenlijke bloem is het steeltje en het 

gekleurde blad is het schutblad. Het begint allemaal bij het uitzoeken en kopen van jonge plantjes bij 

het veredelingsbedrijf  Anthura. Gedurende 6 jaar worden van deze planten de bloemstengels geoogst,  

waarna de planten weer vervangen worden door jonge plantjes. Oorspronkelijk komt de Anthurium uit 

het Andesgebergte en is in feite een bodembedekker, die het beste gedijt in een vochtige omgeving en 

dan niet in de volle zon. Het kweken gebeurt dan ook bij een temperatuur tussen de 18 en 20 graden 

en dan niet in de grond maar in speciale korrels waar, computergestuurd water en voedingstoffen aan 

toegevoegd worden. Met 20 á 25 mensen personeel  worden de planten in de enorme kassen 

verzorgd. Opvallend is de manier van snoeien, de grote groene bladeren worden gehalveerd om op die 

manier voldoende licht bij de planten te krijgen. De Anthurium heeft, zoals elk gewas dat wel heeft, 

ook natuurlijke vijanden zoals muizen, aaltjes, trips, witte vlieg, rupsen en spint. Er wordt dan ook 

biologische bestrijding toegepast, hetgeen er op neerkomt dat andere, niet schadelijke insecten, 

worden ingezet om de schadelijke insecten te vernietigen. Ook worden wel plak strips opgehangen, 

zoals de ouderwetse vliegenvangers, om  vooral ook te kunnen zien welke soort of soorten plagen in 

de kas voorkomen om zodoende de juiste maatregelen te kunnen nemen.  Het oogsten gebeurt 

dagelijks waarbij, met een speciaal mesje, de bloemstengels afgesneden worden zonder de aanzet van 

nieuwe stengels te beschadigen. De Anthurium is pas oogstrijp als het steeltje (de bloem) korrelig is. 

Als er soorten Anthuriums niet meer geleverd worden door het veredelingsbedrijf wordt er soms voor 

gekozen om, gewilde soorten, zelf te stekken. We stonden even stil bij de prachtige exemplaren die de 

mooie naam Maxima Elegantia hebben gekregen. 

Het overgrote deel van de oogst wordt geëxporteerd naar vele landen. Indrukwekkend te zien hoe de 

bloemstengels verpakt worden voor de verzending. Allereerst wordt iedere stengel voorzien van een 

buisje water dat, middels een rubbertje, afdicht langs de stengel. Dan wordt de bloem met schutblad 

in een plastic zakje gedaan, waarna ze in langwerpige dozen vastgelegd worden zodat ze niet kunnen 

verschuiven. Per bestelling dient dan het juiste aantal Anthurium in zo’n doos verpakt te worden.  Ook 

het vervoer verdient speciale aandacht. Andere soorten bloemen worden meestal gekoeld om in 

goede conditie te blijven, de Anthurium dient juist beschermd te worden tegen lagere temperaturen. 

Een enorm moeilijke tijd heeft het bedrijf gehad na 

de vreselijke hagelschade na de storm op 23-

6-2016. Geëmotioneerd vertelde Nancy 

van dit drama waarbij ze er maar 

ternauwernood in slaagden om niets 

vermoedende, deelnemers aan een excursie  uit 

de gevarenzone te krijgen voordat het noodlot 

toesloeg. De enorme schade aan glas, aan planten, 

maar ook klantenverlies omdat ze niks 

meer konden leveren, was onvoorstelbaar 

groot. 

Nu te zien hoe ze uit dat diepe dal geklauterd zijn en vol enthousiasme bezig zijn met dit prachtige 

product, oogst grote bewondering.Als afsluiting hebben we nog genoten van een lekker stukje vlaai 

met koffie of thee. Het winkeltje deed daarna nog goede zaken want vele mooie boeketten gingen met 

ons mee naar Aarle-Rixtel. Met dank aan de organisatoren voor weer een zeer geslaagde excursie. 
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                           VASTE ACTIVITEITEN 2019                                                                                                                      
 

Maandag                        vanaf  locatie contactpersonen    tel.nr. 
Bridgen (ook in de zomer) 13.30 uur  Blokhut  Jos de Vries    381912 
Computerinloop  13.30 uur de Dreef Rinus Nooijen  386116 
 Hulp en advies voor pc, tablet, laptop en telefoon. e-mail: kbolokaal1@gmail.com 

Gymnastiek   13.30 uur de Dreef Tonnie Verleisdonk 382073 
        Jeanne van Veghel  381921 
Koersballen   14.00 uur de Dreef Mieke van Dommelen 382387 
        Jo Zomers   383407 
Dinsdag 
Beeldhouwen (v.a. maart) 09.30 uur Blokhut Huub Giesen  381703 
Bridgecursus   (okt/feb) 09.30 uur  Blokhut Toon Relou   386133 
Fietsen      (vanaf maart) 13.30 uur Kapel   Jan Janssen   381775  
Yoga    13.30 uur de Dreef Nelly Sanders  523391 
KCK    1e dinsdag/mnd.  Vlgs. afspraak Blokhut Huub Giesen  381703 
 
Woensdag 
Biljarten   09.30 uur de Dreef Huub Giesen  381703 
Prijskaarten   13.30 uur Blokhut Frans Verschuuren 536919 
  Niet in juni t/m augustus  

Quilten   13.30 uur de Dreef Joukje Pezie   382239 
  Even weken sept t/m april 

Excursies   13.30 uur Pastorie Tonnie Gijsbers  382412 
  Woensdagmiddagen volgens jaarplan (zie Seniorenwijzer) 
 

Donderdag 
Yoga    09.00 uur de Dreef Riet Biemans  382218 
Wandelen (8 km)  09.30 uur Kerkplein Henk van Beek  381851 

1e donderdag van de maand 
Wandelen (16 km)  09.15 uur Kerkplein Willem Hendriks  382188 
  3e donderdag van de maand   Pieter van Doorn  382210 
Inloop/handwerken  09.30 uur de Dreef Mien Aarts   381765 
Kienen   14.00 uur Blokhut Mieke van Dommelen 382387 
  1e en 3e donderdagmiddag van de maand 
 

Vrijdag 
Biljarten   09.30 uur de Dreef Huub Giesen  381703 
Schilderen/tekenen  09.30 uur Blokhut Anne v.d. Ven 06-51181721            
                               Vrijdagmorgen in de even weken 

Computerinloop  13.30 uur de Dreef Rinus Nooijen  386116
 Hulp en advies voor pc, laptop, tablet en telefoon. e-mail: kbolokaal1@gmail.com 

mailto:kbolokaal1@gmail.com
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           VOORLOPIG  PROGRAMMA  2019   OVERIGE  ACTIVITEITEN 

 

ONTSPANNING /REIZEN/TRIPS                                        

 

Fietsseizoen                                                                 Iedere dinsdagmiddag vanaf 12 maart, start 13.30 uur 

                                                                                         

NL-Doet                                                                        Vrijdag 15 maart 

 

Excursie 2  Huybrechts Groep Helmond                 Woensdagmiddag 27 maart , vertrek 13.30 uur    

 

Jaarvergadering in De Dreef                                      Woensdagmiddag 3 april, aanvang 14.00 uur                                          

 

Voorjaarsbijeenkomst                                                Donderdagmiddag 11 april 

 

Bedevaart Handel                                                        Dinsdag 14 mei 

 

Excursie 3  Abdij Heeswijk Dinther                           Woensdag 29 mei 

  

Excursie 4   Ned Schroef                                              Woensdag 26 juni 

 

1e Dagfietstocht                                                             Dinsdag 11 juni 

                    

EDUCATIE/KUNST- EN CULTUUR 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

PC-cursus starters:                                                      Melden op maandag- en vrijdagmiddag in de  

                                                                                        PC-ruimte van De Dreef.  

                                                                                        Info: Rinus Nooijen (0492-386116) 

Bridge cursus:                                                               Iedere dinsdagmorgen. Locatie de Blokhut 

                                                                                        van 9.30 tot 11.30 uur. 

                                                                                        Info: Toon Relou   (0492-386133) 

 

5 FEBRUARI 2019:  KCK NAAR BRABANTS MUSEUM DEN BOSCH 

(Aantekeningen door Piet van Wetten) 

“Ik schilder geen voorwerpen, maar ik schilder mijn ontroering”: Jan Sluijters in 1914. 

We doen een poging: Kees heeft onlangs zijn vrouw verloren aan een slopende ziekte, Jan moest even 

geleden afscheid nemen van zijn 10-jarige dochter, gesloopt door ALS, Marianne verloor haar man en 2 

kinderen bij een auto-ongeluk, Ans is net Oma geworden van een stralende baby en Anja heeft zeer 

onlangs haar tweelingdochters in het huwelijksbootje zien stappen. 
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Ze krijgen op een zonovergoten dag, midden op de Strabrechtse Heide, opdracht om hun gevoelens te 

uiten bij het schilderen van een ven dat omgeven wordt door zinderende heide, onder een 

helderblauwe lucht. 

 Je kunt je hierbij veel voorstellen: verlammend verdriet, stuntelend smeerwerk i.p.v. fijne toetsen, 

enkele lege doeken van ergens-slenterende-“deelnemers”.      Wie is Greet van Coten, waarmee Jan 

Sluijters  trouwde en waarmee hij 3 kinderen kreeg? Zij las hem voor uit werken uit de 

wereldliteratuur; het eerste werk dat ik van hem zag, al voordat gids Daphne Baars ons op sleeptouw 

nam, was een in krijt getekende Greet van Coten, voorlezend uit een boek. Er hingen hier, direct links 

in het museum, nog enkele werken van hem, waaronder een 

prachtig portret van Greet, in olieverf, mooie kleuren in gewaad en 

hoed. 

De gids voerde ons de andere kant op ……...we zagen die werken 

(met Greet als “onderwerp”) niet meer terug; bij de museumwinkel 

riep zij ons een halt toe en probeerde met heel veel woorden de 

relatie uit te beelden van de majestueuze boom in de binnentuin 

(een waarlijk monument…) en de uit grillig-vormgegeven houten 

lagen opgebouwde winkelwand. 

Even verderop begint het “Wilde leven van Jan Sluijters”: misschien 

wel honderd of meer stukken die overwegend zijn strijd laten zien 

om allerlei werkwijzen van andere schilders onder de duim te 

krijgen. Indrukwekkend is het verhaal over zijn inzet om aan de z.g. 

Prix de Rome deel te nemen en ook nog wint (in 1904)!!! Dat 

huzarenstukje bereikt hij met het imiteren van “De profeet Elisa en de zoon der Sunamitische vrouw”. 

Hij werkte drie maanden intensief aan dit werk, binnen een afgeschermde loge. De beloning werd: de 

toegang tot de Rijksacademie. Die prijs had wel een keerzijde: Sluijters moest allerlei opdrachten ten 

uitvoer brengen. Zijn eerste gang was “naar Rome”; daar schilderde hij een kopie van “Danae 

Borghese”, later volgde Spanje, alwaar hij prachtige werkstukken maakte: o.a. een zonnig portret van 

een dame met zonwerende parasol, in overwegend geel en als welkom accent een lichtblauwe sjaal. 

Hij leefde onder het juk van MOETEN…..en dat ging hem tegenstaan. We zagen een vluggertje 

“Toledo” (1904), een vijftal geïllustreerde briefkaarten (a la Toulouse-Lautrec) welke hij aan zijn 

toenmalige vriendin Bertha (Langerhorst) stuurde, vurig-dansende Spaanse vrouwen (onder de invloed 

van Kees van Dongen…..): één danseres sprong als een bliksemschicht uit het doek (!!!). 

Het echte wilde leven van Jan Sluijters begint in Parijs….zijn droomstad!!! In 1906 schildert hij 

“Femmes qui ’s embrassent”…….de ene vrouw helemaal zwart, de andere geheel kleurloos (wit/blank), 

maar wel, elkaar intens kussend!?!?! Stel je voor: in Nederland moet dat werk beoordeeld 

worden…..dat kan niet goed aflopen voor Sluijters. Op kosten van de Academie een ontaard leventje 

erop nahouden!!! De verdere (financiële) ondersteuning wordt hem ontnomen en hij gaat op eigen 

kracht verder met zijn werk. 

Zeer interessant is een serie werken waar hij studie maakt van werk van o.a. Vincent van Gogh, 

Maurice de Vlaminck, Leo van Gestel, van Dongen. Een drietal werken “Maannacht” (I, II en III) zijn 
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fantasieën in onwerkelijk harde kleuren; daarentegen doet het werk “Larens landschap met 

oktoberzon” (1910, naar van Gogh) weldadig aan. Hij probeert allerlei stijlen …..en je begint je af te 

vragen waarin die strijd/dat onderzoek gaat uitmonden. In 1907 schildert hij een wonder van kleur en 

spektakel, genaamd “Bal Tabarin”: een ode aan het elektrisch licht……een “exploderende” wereld, vol 

met dansende figuren, het geheel in fel lichtgeel, blauw en goud. Een beleving in Parijs, maar 

geschilderd in Amsterdam. 

In Nederland wordt het werk neergesabeld en geweigerd door het Rijksmuseum: “duivels en 

krankzinng”……….!?! 

Wat een ontwikkeling, wat een strijd, wat een onstuimig leven………..waarin komt de rijping tot uiting? 

Met Riet Hagelaar stond ik voor een werk uit 1946: “La joie de peindre”: dit “genot van de schilder” 

(een naakte jonge vrouw op de sofa….) moet zo’n gerijpt werk zijn……..; wij zagen er de rijpheid niet in. 

Maar hoe zit het nu met die Greet van Coten, die mooie karaktervolle vrouw die drie kinderen baarde 

voor hem en haar? Daar ga ik over lezen!!! 

(Jan Sluijters: * 17-12-1881 Den Bosch, + 08-05-1957 Amsterdam). 

 
DIVERSE GEGEVENS EN MAILADRESSEN 
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