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Van de voorzitter.
Beste mensen,
Hierbij de nieuwsbrief van december.
Hierin staan de activiteiten welke nog plaats vinden.
In januari komt op de zondagse koffie ochtend Mario Kramer vertellen over een van
hun mooie fietstochten, er is nog museum bezoek en er zijn wandelingen.
En in maart is er ook weer een wandelweekend.
Schrijft u ook vast de jaarvergadering in uw agenda en 24 maart de nivondag?
Wij willen u prettige feestdagen wensen en een goed 2019.
We zien elkaar weer eind januari op de koffieochtend.
Leny Westhoven.
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Programma Museumgroep NIVON januari – maart 2019
Woensdag 9 januari 2019

Jan Sluijters – De Wilde Jaren

Jan Sluijters (1881-1957) is – samen met Jheronimus Bosch en
Vincent van Gogh – een van de drie uit Brabant afkomstige
‘kernkunstenaars’ waaraan Het Noordbrabants Museum met
regelmaat aandacht besteedt. Deze grote najaarstentoonstelling Jan
Sluijters; De wilde jaren laat zien hoe de kunstenaar als jongeman in
Parijs kennis maakte met de avant-garde kunst uit die periode.
Ongeveer 15 jaar lang experimenteert Sluijters met bijna alle nieuwe
kunststromingen die hij in Parijs leerde kennen dat blijkt essentieel
voor zijn kunstenaarschap.
Het Noordbrabants Museum toont naast het werk van Sluijters ook
enkele kunstwerken van zijn inspiratiebronnen en gelijkgestemden als
Kees van Dongen, Georges Braque en Leo Gestel. Daarmee wordt
het vroegere werk van Sluijters in de context van de nationale en
internationale moderne kunst geplaatst.
Kleurrijke werken.
Van Sluijters zelf is een groot aantal kleurrijke schilderijen en tekeningen te zien. Daarvan zijn een aantal
afkomstig uit particulier bezit en daarom zelden voor publiek te zien geweest. Naast zijn werk besteden we
ook aandacht aan zijn leven: wie was deze man die aan het begin van de 20e eeuw de Nederlandse
kunstwereld op zijn kop zette? De expositie geeft een beeld van de wilde jaren van Jan Sluijters, jaren
waarin hij uitgroeide tot een van de grondleggers van de nieuwe Nederlandse schilderkunst en die vormend
bleken voor zijn gehele schilderscarrière.

Jan Sluijter
Larens Landschap 1
Het Noordbrabants Museum
Verwersstraat 41
’s-Hertogenbosch
MJK gratis
Reistijd wordt nader bekend gemaakt
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Woensdag 13 februari 2019 – Comenius museum Naarden
Tentoonstelling en project School! - Kunst uit de klas
Het Comenius Museum is gewijd aan het leven
en het werk van de beroemde Tsjechische
geleerde Jan Amos Comenius (1592-1670) die
in Naarden is begraven.
Het museum en de laatste rustplaats van
Comenius bevinden zich in een voormalig
klooster in de vesting van Naarden.
Het museum biedt met de vaste expositie "Vivat
Comenius" een overzicht van zijn leven. In de
bibliotheek zijn werken van en over Comenius
ondergebracht.
Het mausoleum waarin Comenius begraven ligt,
is tevens een rijksmonument.
Geheel in de geest van Comenius richt het
museum zich op educatie van leerlingen en
studenten

Vestingbouw
Als je het Nederlands Vestingmuseum binnen gaat sta je meteen in de geschiedenis van de vestingbouw.
Aan de hand van maquettes wordt uitgelegd hoe Middeleeuwse kastelen met bakstenen muren en ronde
torens veranderden in aarden forten en vestingen met rechte hoeken. Beroemde vestingbouwers zijn Simon
Stevin, Menno van Coehoorn en Cornelis Krayenhoff. Aan het einde van de gang mag je een kanon afvuren
Geschiedenis Naarden
Om Naarden is veel gevochten. In 1572 hebben de Spanjaarden de vesting veroverd en de bevolking
uitgemoord. Precies 100 jaar later hebben de Franse troepen van de Zonnekoning door de straten gelopen
en rond 1810 waren dat de soldaten van Napoleon. De Frans keizer is in 1811 ook zelf de vesting komen
inspecteren. Met diorama’s zijn de verschillende tijdvakken levend gemaakt.

Westwalstraat 6
1411 PB Naarden Vesting
MJK gratis
Reistijd wordt nader bekend gemaakt
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Woensdag 14 maart 2019
Eén museum

twee locaties

Museum Helmond Kunsthal Museum
drie collecties

In Kasteel Helmond is van 5 februari t/m 3 november 2019 de
tentoonstelling ‘Heksenjacht in Peelland’ te zien. De
tentoonstelling is gebaseerd op het boek Duivelskwartier (uit
2015). Hierin vertelt oud journalist Johan Otten over een tot dan
toe onderbelicht gebleven verhaal. Voor het eerst in de
geschiedenis wordt nu ook een tentoonstelling gewijd aan het
tragische lot dat tientallen vrouwen uit Zuidoost-Brabant ruim 400
jaar geleden ondergingen. Hun processen worden belicht, met
speciale aandacht voor aspecten als marteling en de waterproef.
Ook het toen algemene geloof in magie komt aan bod. Het
rijksarchief in Brussel leent voor deze gelegenheid authentieke
documenten uit.
Museum Helmond presenteert in samenwerking met
Cultureel Centrum Mechelen van 12 maart 2019 t/m
9 juni 2019 de eerste museale solotentoonstelling in
Nederland van beeldend kunstenaar Karin Hanssen (1960,
Antwerpen). Hanssen behoort tot de meest talentvolle
Belgische schilders van de laatste decennia. Ze studeerde
tekenkunst en schilderkunst aan de Koninklijke Academie
voor Schone Kunsten Antwerpen en aan het Hoger Instituut
(HISK) waar ze in 1993 afstudeerde.

Museum Helmond presenteert in 2020 de eerste grote overzichtstentoonstelling van de
16e eeuwse Lucas Gassel van Helmond (Helmond, 1480-1500 – Brussel, 1568 of 69). De in
Helmond geboren schilder was een ware meester op het vlak van het schilderen van landschappen
in de 16e eeuw, ook wel bekend staand als
‘de Brabantse Gouden Eeuw’.
De wens van Museum Helmond om een
tentoonstelling te maken over het leven en
werk van Lucas Gassel bestaat al sinds jaar
en dag. Museum Helmond heeft
vermoedelijk werk van Gassel in eigen
collectie: een schilderij van zijn hand en
een prent naar zijn ontwerp. Ook bezit het
museum een paneel dat waarschijnlijk van
een kunstenaar uit zijn omgeving afkomstig
is.
Kasteel Helmond
Frans Joseph van Thielpark 7
5701 PP Helmond

Kunsthal Helmond
Kasteelplein 1
5707 BX Helmond

MJK gratis
Reistijd wordt nader bekend gemaakt
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Wandelprogramma januari en februari 2019
Zaterdag 12 januari 2019
Weesp: langs de Vecht en door de polders. (de Aetsveldroute) ca 11 km.
Zowel op de heen- als op de terugweg wandelt u in Weesp langs de haven en door de authentieke
sfeervolle straatjes en steegjes, waar de bewoners graag (letterlijk) de bloemetjes buiten zetten.
De bebouwing verlatend komt u langs 2 schitterende korenmolens (waarvan er één met een molenwinkel) en kuiert u over een doorgaans rustige asfaltweg een flink stuk langs de Vecht met de
daarbij horende fraaie boerderijen. Daarna gaat u genieten van het weidse polderlandschap van
de Aetsveldpolder.
U wandelt daarin over een prachtige landweg weer naar de rand van Weesp en daarna door een
parkje, de beloofde straatjes en steegjes, het gezellige centrum en langs de terrasjes-rijke haven
naar het NS station.
De wandeling is 11 kilometer en wij komen in het begin en aan het einde drankgelegenheden tegen.
Zaterdag, 3 februari 2019
Etappe nr. 2 – Rondje Zwolle (oost) – 14,2 km
De route start bij bushalte IJsselcentraleweg en loopt via de Sekdoornse Plas naar de Wijthmener
Plas alwaar de 1e rustpauze is gepland. Het vervolg gaat over golfterrein 't Gagel, via de Westerveldse Aa en het Vegtluster Bos naar het terrein van begraafplaats Bergklooster. Vlak daarna is de
2e rustperiode bij Theehuis De Agnietenberg. Als het inwendige van de mens tevreden is gesteld
wandelen we naar bushalte Maaslaan vlakbij de Westerveldse Aa.
Horeca: Na 4,7 km bij Lakeside Cablepark aan de Wijthmenerplas en 12,3 km bij het theehuis De
Agnietenberg. Evt. kan bij cafetaria Berkum (10,7 km) een extra rust ingelast worden.
Verzamelen: Almere-Centrum 09:20 uur
Heenreis:

Terugreis:

De Intercity (Richting Groningen) 09:33 uur (spoor 4) en aankomst Zwolle om 10:13
uur.
Syntus Bus 2 (Ri. Ittersumerbroek) 10:22 uur. Uitstaphalte IJsselcentraleweg (~
10:40 uur).
Syntus Bus 4 (Ri. Ittersumerbroek)
Opstaphalte Maaslaan – gaat elke 15 min.

Opgave bij:
Marjolein Koerselman, tel. 036-5349955
of email; marjoleinkoerselman@kpnmail.nl
Alle bus- en treinreizen zijn onder voorbehoud.
Vrijdag 15, 16, 17 maart hebben wij een wandelweekend in
de Krikkenhaar te Bornerbroek.
Hiervoor kun je nog opgeven bij Marjolein Koerselman,
tel. 036-5349955 of email; marjoleinkoerselman@kpnmail.nl
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Koffieochtenden e.d.m. op de Kerkgracht 41.
Zondag 27-01-2019
10.30 – 12.30 uur koffieochtend.
Mario Kramer komt weer met zijn fietstochten.
Zondag 24-02-2019
10.30 - 12.30 uur koffieochtend
Dit wordt later bekend gemaakt.
Zondag 10-03-2019 Jaarvergadering

Aanvang 10.00 uur.

Zondag 24-03-2019 organiseren wij een Nivondag

In bovengenoemde activiteiten kunnen nog wijzigingen plaatsvinden. Deze zullen dan in
de volgende nieuwsbrieven worden vermeld, dus lees deze regelmatig. Indien niet nader
aangegeven beginnen de koffieochtenden om 10.30 uur en is de deur geopend vanaf
10.00 uur.

Indien u meer wilt weten kunt u informatie krijgen bij:
Leny Westhoven
Marjolein Koerselman
www.nivonalmere.nl

036 - 5324578 - 0639142970
036 - 5349955
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