6 november KBO-uitgaansdag
Vandaag een daagje uit met de bus van Pouw, die ons
opwachtte.
Met de KBO, een bus vol mensen die allemaal een flinke
leeftijd hebben bereikt en niet meer op eigen gelegenheid
kunnen of willen uitgaan en toch contact met mensen
belangrijk vinden. We moesten wel vroeg uit de kooi, om
8.30u bij het Podium zijn. Zeer benieuwd wie we zouden
ontmoeten. Precies half negen vertrokken we naar Tilburg
naar het museum DE PONT. Geweldige grote ruimte van de
vroegere wolfabriek. Nu de plaats voor jonge kunstenaars
om hun werk te tonen en hun ideeën uit te werken. De
medewerksters hebben ons op bijzondere manier verteld over de schilders en hun
verhaal achter hun kunst. Luc Tuymans was zo’n mens met een verhaal. De Belg
vormt nu een van de hoekstenen van de collectie van dit museum. Deze schilder uit
Mortsel (1958) was toch wel een rare vogel,
hij bleek iets met mensen te hebben wat niet
onder kunst gerangschikt kan worden. Hij
verkrachtte en vermoordde mensen om ze op
te eten. Deze schilder heeft een basis gelegd
voor een andere manier van kijken.
Demontage, de beweging van het beeld, de
close-up, dat is allemaal extreem belangrijk voor zijn werk. Voor mij was het zeer
moeilijk het op waarde te schatten. Vond dat het woord kunst hooggegrepen was,
het moet wel iets met je doen.
Er waren nogal wat voorstellingen die ons meer in de war brachten, mensen uit hun
evenwicht brachten, weet niet of dat de bedoeling is. Het zou kunnen, ik heb geen
kunstgeschiedenis gestudeerd. Daar heb ik een tweede leven voor nodig. Dat zal, als
ik om mij heen kijk, niet het geval zijn.
Daarna op naar het oude klooster van de Trappistinnen, in
Berkel- Enschot wat nu omgebouwd is tot een verzorgingshuis
voor mensen op leeftijd. Dit complex moet een voorbeeld zijn
om mogelijkheden te bieden om op een prettige manier oud te
worden. Er volgde een uitmuntende Brabantse lunch, wat een
beetje Hemels eten was. Het restaurant heet: Hemels eten en
drinken. Hier bieden ze een mooie gelegenheid om op positieve
manier bij te dragen aan het kostenplaatje.
Onder deze bijzonder gezellige lunch bood de voorzitter van de

KBO een petitie aan, aan de verantwoordelijke mensen uit onze gemeente IJsselstein
en omliggende gemeenten van de Lopikerwaard.
Samenwerking zal in de toekomst hard nodig zijn om zo’n geweldig mooi en hoopvol
plan ten uitvoer te brengen. Bij zo’n geweldige ontvangst is het moeilijk anders te
reageren en ze hebben de nodige samenwerking beloofd. Verschillende generatie’s
kunnen hier samenwonen en leven. Dat zal nodig zijn om in de toekomst het
samenwerken te activeren. Toen werden we in dit bijzonder project rondgeleid.
Naast vele multi-functionele mogelijkheden, die in het project een plaats hebben,
waar ieder gebruik van kan maken.
Er is er de mooie binnentuin, waar de Trappistinnen probeerden tot God te komen.
De tuin wordt omringd door onderdelen van het gebouw, konden ze rustig in hun
bikini in de tuin zijn. Hoewel ik denk dat dit kledingstuk niet tot hun garderobe
behoorde. Nu konden we zien hoe het oude bewaard is gebleven en het nieuwe
prima ingepast is.
Er zijn vele verschillende mogelijkheden voor oud, jong, gezinnen of alleenstaanden,
met lage of hoge huren. Als je daar gaat wonen verplicht je je wel tot het leveren van
mantelzorg, minimaal 2 uur per maand. Dat kan voor de zorgverzekering verlichtend
werken.
Het was een bijzonder kijkje waard maar we gingen toch weer graag naar ons eigen
bed in IJsselstein.
Echter niet voordat we een bezoek gebracht hadden aan
museumbierbrouwerij ”De Roos”, de enig overgebleven
bijzondere brouwerij in Hilvarenbeek, waar op een speciale
manier een buitengewoon biertje gebrouwen wordt. Twee
zeer enthousiaste medewerkers konden daar met veel verve
over vertellen. We kregen er een geweldige dorst van en daar
werd wat aan gedaan. Het werd nog extra gezellig toen we er
Brabantse worst en Goudse kaas bij geserveerd kregen. Een
biertje gekocht om mee te nemen, dan kunnen we nogmaals vieren hoe gezellig deze
uitgaansdag van KBO was. Ook de hoopvolle plannen om in de toekomst prettig te
wonen voor ouderen zal de aandacht houden.
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