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Inhoudsopgave



Begin 2012 heb ik aangekondigd dat het mijn laatste jaar zou worden als
voorzitter. Eind 2012 zijn we intensief gaan zoeken naar een opvolger.
Nadat ik mijn vertrek als voorzitter had aangekondigd, waren er plots
meer in Boxtel die hun taak aan anderen overdroegen: een nieuwe bur-
gemeester en een nieuwe wethouder van cultuur. (Beatrix en de Paus zal
ik hier buiten beschouwing laten)

14 Jaar, vanaf de oprichting in 1999, was ik met plezier voorzitter van
Kunstlicht en even zovele jaren hebben de leden het met mij uitgehouden. 
Kunstlicht is in deze jaren uitgegroeid tot een solide club in het Boxtelse
culturele leven, vaste gesprekspartner voor de gemeente, voor de
Kunststichting en voor andere culturele instellingen, zoals de bibliotheek.
Tal van aktiviteiten keren met een vaste regelmaat terug op de lokale agen-
da: de Atelierroute en KunstKadoo. Daarnaast incidentele manifestaties en
tentoonstellingen, zoals Iconen in Tijd en Ruimte bij de Groene Poort; de
exposities bij de Rabobank en de Salon des Réfuses. Josj van Berkel, lid van
Kunstlicht, was bedenker en initiatiefnemer van Dicht-Slam-Rap; we heb-
ben een kalender uitgebracht; we hadden P.S, een cultureel centrum in zak-

formaat; zijn mede organisator van het Boxtelse Boek&Bal en natuurlijk is
er de Kunstlicht Kunstuitleen als paradepaardje. 
Het zou teveel zijn om alles op te noemen, maar er zijn veel dingen waar we
met z’n allen met trots op kunnen terugkijken. 

Vooruit kijken is echter produktiever.
Frans Schweigmann is bereid gevonden onze nieuwe voorzitter te wor-
den. We kennen elkaar nog maar kort, maar ik heb er veel vertrouwen in
dat Kunstlicht hiermee een mooie toekomst tegemoet gaat. Elders in dit
jaarverslag zal Frans zich aan u voorstellen.

Inmiddels zijn de belangrijkste zaken officieel geregeld. Dat wil niet zeg-
gen dat ik mij daarna geheel terugtrek uit de vereniging. Waar mogelijk
blijf ik mij als lid aktief inzetten voor Kunstlicht99.

Jan de Hoogh,
voorzitter

Zien begint met respect voor de ander,
voor wat hij maakt en met de behoefte om mee te leven,
zijn werk vragend te benaderen.
Zien is een levenshouding – de rest is plaatjes kijken.

Willem Sandberg, 1973

Voorwoord
Het�Laatste�Woord
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De�kunst-
uitleen�in�2012

Er zijn veel positieve aantekeningen te maken betreffende de uitleen. We
hebben een mooie uitgebreide collectie kunstwerken en die hangt en
staat in een fijne ruimte.
De bemanning van de uitleen loopt op rolletjes.
Er is een heel mooie nieuwe folder gemaakt met de juiste “uitnodigen-
de” uitstraling.
Met de komst van Ad Hoffmans is de hele uitleen door hem in de com-
puter gezet en het nieuwe systeem werkt voortreffelijk. Met dank aan de
“Kunststichting” voor de laptop.
Dit jaar werd er voor het eerst een UITMARKT georganiseerd en de
uitleen heeft zich daar met verve en veel plezier gepresenteerd.
Met “Bockesprongen” was er alweer een evenement. Het publiek mocht
een lelijk/oud/op uit gekeken kunstwerk brengen om een metamorfose
te laten ondergaan. Het was prachtig weer en aan de nieuwe scheppin-
gen werd buiten voor de BIEB gewerkt. Boven werd een ontbijt geser-
veerd en stond de Uitleen natuurlijk in het middelpunt. Er was veel
klandizie en het ontbijt, door HEMA gesponsord, was uitstekend.

Samen met Karin….. heeft de uitleencommissie het plan uitgewerkt
voor een artikelenreeks in het BrabantsCentrum. Marc Cleutjens was
meteen enthousiast.
We hebben gewone mensen gezocht met toch een bekend gezicht in
Boxtel.  Het werden Richard Strik, Sevim Atelay, Harry Kelders en Ad
Schellekens. 
Tossy de Man is de uitzondering. We hebben haar gekozen omdat ze net
onze nieuwe cultuurwethouder is geworden. De prima artikelen werden
met een  mooie foto begeleid.
De kritische geluiden zijn aan de beurt.      
Bovenstaand allemaal onderwerpen met de bedoeling meer bekendheid
te creëren. Toch is het niet gelukt meer klandizie te bewerkstelligen en
dit moet veranderen in 2013.
Er zijn plannen voor een digitale uitleen, een vervolgartikelenserie, mooi
vormgegeven affiches voor markante plekken.
De uitleen commissie gaat op bezoek bij andere uitlenen om te kijken
wat anders/beter kan.

Nantsje Vonk-Rienstra

De�Kunstuitleen�in�2012
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Kunstkadoo�2012

Ook in december 2012 is het ons weer gelukt om een pand te bemach-
tigen voor Kunstkadoo. Dit keer een toplocatie: een leegstaand pand
van de Croonpassage aan de Markt. Hoewel er geen luxe voorzieningen
waren zoals water, toilet en verwarming, was het een prima pand.

De ruwbouw leende zich uitstekend voor kunst en werkt zelfs inspire-
rend (zie foto)  en met wat aanpassingen aan de verlichting (met dank
aan Bert) en wat kacheltjes was het wel om te doen.

We hebben dit, mede dankzij een mooi aanbod van de beheerder, 2 week-
enden kunnen gebruiken. Wel hadden we behoorlijk pech met het weer.
Regen, regen en nog eens regen en dat scheelt natuurlijk wel klandizie.

Maar toch, we kunnen tevreden zijn over de presentatie en we hebben
ons gezicht als Kunstlicht99 in ieder geval weer kunnen laten zien.

Hanneke Boleij

Kunstkadoo�2012



6

Het leven kan alleen achterwaarts begrepen worden, maar het moet voor-
waarts worden geleefd. (Kierkegaard)
Bestuurswisseling is te vergelijken met de komma in dit citaat, achterwaarts blik-
kend met begrip en voorwaarts met gedrevenheid. Een poging om  Jan achter-
waarts te begrijpen en terug te zien op zijn 14 jaar voorzitterschap. Heel
Kunstlicht 99 kent zijn daden zo niet expliciet dan toch onbewust maar wil bij
deze gelegenheid die vermeld en liefst breed uitgemeten zien.

Zie Kunstlicht 99 als een boom.
Wijd  in Boxtel ’s bodem geworteld, Bovengronds een stevige  stam, 14 jaarrin-
gen dik. Wijd omhoog steken de takken van projecten en werkgroepen,
Bekroond met een breed en bol bladerdak waar de leden actief ritselend zich
koesteren in de zon.
Het grappige is dat Kunstlicht99 en Jan de Hoogh  goeddeels samenvallen. Jan
staat aan de wortel. In het besef dat de creativiteit  van de afzonderlijke kunste-
naars  door onderling contact geïnspireerd wordt, dat de zeggingskracht naar de
maatschappij  bij bundeling  aan kracht wint maar ook uit zorg dat bescherming
nodig is om onafhankelijk maar ongestoord te kunnen werken en richt Jan met
anderen Kunstlicht 99 op. Op ooghoogte blijkt hij draagkrachtig als de stam van
een boom. Achter zijn schors van weinig woorden stuwt elke lente zijn stimule-
rend sap  met zachte dwang omhoog in de hoop op iets moois. Hoger houdt hij
alle takken van de vereniging  in de lucht, aan iedere vertakking een werkeenheid
of projectgroep waarin de leden gedreven bezig zijn licht in zuurstof om te zet-
ten. Om te stralen in cyberspace stimuleert Jan een website, met Josj hangt hij het
bladerdak vol fotootjes van ieder lid één en daaronder drop down tritsen vol
afbeeldingen van ieders werken. Jan stuurt Katrien en Margje als bijtjes zoemend
langs kroon in bloei, in ieder atelier speuren zij naar  nectar  en stippelen een ate-
lierroute uit met maximale kans  op kruisbestuiving. De boom werpt voortdu-
rend vruchten af, hoe leg je die het mooist op het gras? Met Agnes, Nantsje en
Marjolein probeert  Jan voor de Kunstuitleen verschillende  locaties uit. Kan de
zichtbaarheid groter? De aanloop van leners, kopers massaler? Om kunst te ver-
kopen want er komen teveel of je moet er van leven huisvest Jan met Nina en
Hanneke in de feestmaand  Kunstkadoo in het centrum van Boxtel. Via het secre-
tariaat communiceert Jan met de leden over de staat van de vereniging, het vul-
kanisch gerommel binnen de boom en meteorieten van buiten. Aan de tak waar
Josj al op zat ent Jan Dicht Slam Rap aan de Kunstlicht99 boom een sterk idee
dat ondanks afvalligheid nog steeds doorleeft als vitale stek. Jan voor dat alles
onze dank.  

Dan nu vooruit, het leven kan alleen voorwaarts geleefd worden.
Een  buitenstaander, als voorzitter geen bezwaar vindt het bestuur, trekt zijn veld
in en treft kunstenaars aan die met oog en hersencel, met kwast en beitel met
schaar en spatel en met kilobite en pixel vast besloten zijn hun bijdrage aan de toe-
komst te  leveren.

Daar hangt een kubieke meter water in de bomen en in het water van de Dommel
gloeit neon rood de zee. Blauwe bomen zwaaien met hun gele kruinen naar de
weerkaatsing op het water van een weg kronkelend riviertje. In Oosterwijk op een
speelveldje vertelt een bruine kast  verhalen uit de buurt. Op tafel spat  blauw gla-
zuur in scherven van geluk uiteen. Witte kartuizer wijst naar het roestig Duitse
lijntje op één as. Achter blauwe deur, “verboden voor allemaal”, huppelen typetjes
in frisse kleuren. Medusa wentelt als een zonnestorm haar goudbruine polyester
en nylon aaibaar in de rondte. Een standbeeld van verwarmingsbuizen zwijgt
plechtig tegen een dito kruisbeeld onder een gotische kapelgewelf. In een
Scandinavisch huis gaat een jonge vrouw te bad met glazen druppels. Vilt kruipt
langs het lijf omhoog en blijkt hoofddoek in felle kleuren. Boven Kasteel Stapele
kleuren de luchten gloedvol en spiegelen  hun beeld in het water tussen rustende
blaren. Een rode kogel van steengoedklei, gepolijst ook, barst open in zwarte
scheuren. Titelloos zweven helder van kleur dynamische vormen naar een
abstract heelal. Vlot en kleurrijk legt ze uit hoe ze tot een bijna kleurloos schilde-
rij komt. In het landschap zijn de bomen een eindeloze poging van de aarde om
te spreken tot de hemel. Het gouden kalf zelf en vier figuren op zijn ribben kijken
hoogst verbaasd met grote ogen. 

De makers kunnen trots zijn op deze schat aan kunstwerken, aan de kwaliteit een
gedegen  zelfbewustzijn ontlenen. De juiste houding om  in deze tijd de terugtre-
dende  overheid tegemoet te treden en om uit het loopgips van sponsoring te bre-
ken. De kunstenaars verdienen  waardering om hun ideeën, de kunstwerken om
hun kwaliteit gekocht.

Tenslotte is de ontdekking van al deze kunstwerken voor deze buitenstaander  de
reden het voorzitterschap over te nemen.

Frans Schweigmann

De�Nieuwe
Voorzitter

stelt�zich�voor
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Kunstlicht�in
samenspraak�met
de�Bibliotheek

Ook dit jaar heeft er weer regelmatig overleg plaatsgevonden tussen Bianca
en Cisca van de Bibliotheek en Jan en mijzelf vanuit Kunstlicht. Gebleken
is ook nu weer dat bij dit overleg allerlei spontane ideeën opborrelen.

Een goed voorbeeld hiervan is de ACTION ART.
Het idee ontstond om mensen uit te nodigen met hun IKEA of ACTI-
ON schilderij om die door onze leden op te laten pimpen. Dit idee heeft
vorm gekregen en met Bockesprongen hadden wij groot succes met ons
PIMP-ontbijt vóór- en ín de Bibliotheek.
Had men nog een onooglijk schilderijtje op zolder dan kon men dat ook
meebrengen en leden van Kunstlicht zouden kijken of er nog iets van te
maken was, onder het motto: is dit kunst, of kan het weg? 
Als men een werk meebracht dat Kunstlicht-leden konden pimpen, dan
kon men in De Uitleen een heerlijk ontbijt gebruiken dat door de
HEMA ter beschikking was gesteld.

Ook met de Rode draad stelde de Bibliotheek voor ons zijn deuren
open met als gevolg een druk bezocht weekend bij De Uitleen.

Ook was er weer regelmatig ruimte voor exposities van onze leden in
de Bibliotheek zelf en het komende jaar zal dit weer het geval zijn.
Wij zijn nog steeds in overleg over permanente exporuimte beneden.

Ideeën voor het komende jaar zijn er in de vorm van workshops en
lezingen. In 2012 is daar een eerste aanzet voor gegeven:  Jan de
Hoogh gaf een lezing over Het Barcelona van Gaudí. Met tapa’s In de
pauze. Het bezoekersaantal overtrof ruim de verwachtingen. In 2013
willen we hieraan een vervolg geven: aangeklede lezingen met afwis-
selend literaire onderwerpen en onderwerpen uit de kunst.

Marjolein Krijger

Kunstlicht�in�samenspraak�met�de�Bibliotheek
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Exposities
Gemeentehuis
Boxtel

De Kunststichting Boxtel bevordert door middel van een driemaande-
lijkse expositie de interactie tussen kunst, mens en omgeving. De expo-
sities in de wachtruimte bij de kamer van de burgemeester en wethou-
ders zijn beperkt toegankelijk. De openingstijden worden aangegeven.
De Kunststichting Boxtel wil met deze presentatie de Boxtelse samenle-
ving een kunstzinnige stimulans geven. Het is de bedoeling dat de kun-
stenaar een relatie heeft met Boxtel.

De volgende leden van Kunstlicht’99 hebben er geëxposeerd: Mark ten
Hacken, Katrien van Hettema, Marjolein Krijger, Bea de Leeuw, Paul
Maas, Nina Pjevac, Paul strik, postuum Adje Janssen, Huub Thorissen,
Nantsje Vonk Rienstra en Hanneke Boleij. 

De Kunststichting Boxtel werkt samen met de kunstenaarsvereniging
Kunstlicht99. Iedere zes maanden is er in de gangen van het gemeente-
huis ook een expositie van tien werken uit de kunstuitleen voor de
medewerkers van de gemeente.

Exposities in het Gemeentehuis      
WWW.KUNSTSTICHTINGBOXTEL.NL

Exposities�Gemeentehuis�Boxtel
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Contacten
Gemeente�Boxtel

De aard van de contacten met de Gemeente Boxtel is in 2012 niet erg
veranderd. 

Nog net op tijd hebben we onze subsidieaanvraag verzonden voor de huur-
vergoeding van de kunstuitleen. Die omvat nu nog 75 % van het bedrag.
Voor onze activiteiten ontvangen we jaarlijks een vaste bijdrage. 
De enige vermeldenswaardige verandering is dat we kennis maakten met de
nieuwe wethouder die Kunstlicht in de portefeuille heeft: Tossy de Man.

Met burgemeester Frank van Beers hebben we als Kunstlicht altijd
goede contacten gehad. Hij toonde oprechte belangstelling voor
Kunstlicht en de leden. Op tentoonstellingen en aktiviteiten mochten
we hem graag en vaak ontmoeten. Nu Frank niet langer aktief is als bur-
gemeester in Boxtel zullen we hem en zijn vrouw missen in die funktie.
We hopen met de nieuwe burgemeester Mark Buijs vergelijkbare harte-
lijke kontakten op te bouwen.

Katrien van Hettema

contacten�Gemeente�Boxtel
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Bijzonder voor de Kunstuitleen dit jaar was dat Mara Swaans, studente
Studio T in Tilburg, in juni bij onze UITleen haar praktijkexamen kwam
doen. Voor haar afstudeeropdracht, het maken van een projectplan voor een
Kinderkunstuitleen, liep ze stage op de Brede School.  D.m.v. een rollenspel
liet ze aan een groep leerlingen en haar examinator zien hoe het uitlenen in
zijn werk gaat en gelukkig met goed resultaat, GESLAAGD!

Marjolein Krijger

Afstuderen�in�de
Kunstuitleen

Afstuderen�in�de

Kunstuitleen



11

Boek&bal
In tegenstelling tot voorgaande jaren werd het Boek&bal dit jaar, vooraf-
gaand aan de Boekenweek, op zaterdag gehouden. Het thema van dit jaar:
Vriendschap en Andere Ongemakken.
Er was een groot aantal bezoekers, maar ondanks de zaterdag, niet meer
dan voorgaande jaren. Het swingende optreden van de populaire Boxtelse
band Go Rome ten spijt.
Diverse disciplines kregen op deze culturele avond hun momentum:
muziek, literatuur, poezie, humor, theater en beeldende kunst. 
Door het kontakt van Kunstlicht met de Tilburgse kunstenaarskring kon
Sandra Coelers in het programma worden opgenomen met haar reper-
toire van poëtische liederen.
De aankleding werd eveneens door Kunstlicht verzorgd. Aan het plafond
kleurrijke serpentine-buizen, aan de muur werken van leden en op de grond
een goed gevulde boekenkast, een ontwerp van Marjolein Krijger. 
Katrien van Hettema maakte van gasten profiel-portretten die pasten in
het thema Vriendschap en Andere Ongemakken.
Het was wederom een zeer geslaagd en feestelijk bal, die door alle bezoe-
kers zeer werd gewaardeerd. 

Jan de Hoogh

Boek&bal
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Activiteiten�2013

April
Tentoonstelling kunstuitleenwerken in de bibliotheek, begane grond. 

April, mei, juni
Website vernieuwen. 

9 t/m 12 mei
Tentoonstelling werken uit de kunstuitleen in Wittlich, Duitsland. 

15 en 16 juni
Atelierroute. 

Zomer
Stuur een ansichtkaART. 

September
• Deelname “Dommeltheater”. Thema: vervuiling. 
• “De gepersonaliseerde stad” Initiatief + deelname door enkele leden.

Oktober
“Kitsch oppimpen tot Kunst” bij kunstenaarsontbijt tijdens Uitmarkt en
Bockesprongen.

Oktober, november, december
Lezingen in de bibliotheek. 

November of december
Kunstkadoo. 

Activiteiten�2013
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Leden�en�vrienden�2013
Frans Bank
Molenpad 48, 5281 JV Boxtel
0411 67 33 97

Josj van Berkel
Website
Princenhof  142, 5283 BS  Boxtel
0411 68 88 33
3jjj@tele2.nl

Nelleke Bes
Soestdijksekade 141
2574 AD Den Haag
070 756 79 59
nellekebes@hotmail.com

Hanneke Boleij
Jan van Brabantstraat 18 
5282 NV Boxtel
0411 68 44 04
06 13 81 46 34
hanneke.boleij@home.nl
www.hannekeboleij.exto.nl

Tilly Brooker-Tromp
Archief 
De Beukems 29, 5283 XG Boxtel
0411 67 37 49
tillybrooker@cs.com

Marcel Fischer
Schijndelseweg 98, 5283 AG  Boxtel
fischerboxtel@hotmail.com
www.fischerfotografie.nl
06 47 22 41 90

Ineke van Gemert (Hendrien)
Nergena 26, 5282 JE Boxtel
0411 60 20 99
06 19 52 44 43
hendrien@mac.com

Marc ten Hacken
Kanunnikenstraat 10
5281 WG Boxtel
0411 68 43 27
hacke034@planet.nl

Katrien van Hettema
Secretaris & Atelierroute
Lennisheuvel 46, 5281 LG Boxtel
0411 67 40 67
vanhettema26@zonnet.nl
www.katrienvanhettema.nl 

Jan de Hoogh
Lennisheuvel 46, 5281 LG Boxtel
0411 68 40 48
jandehoogh@drieweg.nl

Rasim Huseynov
Hoogheem 184, 5283 BC Boxtel
06 19 07 95 54
06 10 17 59 90
rwhleyla@hotmail.com

Ad van Iersel
Rechterstraat 82, 5281 BX Boxtel
0411 68 25 40
a.w.m.v.iersel@tue.nl 

Marjolein Krijger
Kunstuitleen & Contact bibliotheek 
Burgakker 9, 5281 CH Boxtel
0411 68 43 07
mkrijger@hetnet.nl 

Jules van den Langenberg 
Brugstraat 18, 5281 JA Boxtel
06 34 02 97 72
julesvandenlangenberg@hotmail.com
info@julesvandenlangenberg.nl
www.julesvandenlangenberg.nl

Bea de Leeuw
Dommeloord 5, 5283 LK Boxtel
0411 67 83 32
beadeleeuw@hotmail.com

Nina Pjevac
Bestuurslid & Kunstkadoo
Hoogheem 210, 5283 BC Boxtel
0411 68 59 73
pjevac.nina@planet.nl

Lilian van Rossum
Cultuurbox
Lijndakker 16, 5283 TJ Boxtel
0411 68 57 11
lilaros16@hotmail.com

Wava Roestamova
Hoogheem 184, 5283 BC Boxtel
0411 78 58 61
06 19 07 95 54
06 10 17 59 90
rwhleya@hotmail.com

Agnes Savelkouls
Europalaan 16, 5283 AN Boxtel
0411 67 37 87
agnessavelkouls@home.nl

Jan Snellaars
Postelstraat 1, 5296 LM Esch
0411 60 17 45
jansnellaars@wanadoo.nl

Margje Snellaars
Atelierroute
Lochtenberg 3, 5296 LL Esch
0411 85 17 81
06 50 24 24 82
margjeartsnellaars@me.nl 

Toon Stalpers
Robert Schumannlaan 6
5283 KZ Boxtel
0411 68 40 71 
stalpersart@hotmail.com

Paul Strik
Woon en Zorg Centrum Molenweide
Achterberghstraat 18 kamer 518
5281 AB Boxtel 
0900 18 24 doorkiesnr 13/14
paulstrik@home.nl

Huub Thorissen
Huygensstraat 26, 5283 JM Boxtel
0411 68 57 25
huub@thorissen.nl

Ad Verstijnen
Stationsstraat 102, 5281 GG Boxtel
0411 67 57 98
06 21 89 09 07
ad@adverstijnen.nl
www.adverstijnen.nl

Teun Voeten
geen vaste verblijfplaats
teunvoeten@gmail.com
www.teunvoeten.com

Nantsje Vonk-Rienstra
Kunstuitleen
Dommeloord 76, 5283 LN Boxtel
0411 75 52 43
nantsje@enerveer.nl
www.enerveer.nl

Lonneke de Wit
Burgakker 10, 5281 CH Boxtel
0411 68 54 49
lalunaboxtel@tiscali.nl

Nieuwe�leden

Teun van Heerebeek 
Hendrik Verheeslaan 87 
5283CS Boxtel 
06 42 84 72 56
tvanheerebeek@gmail.com 

Frans Schweigmann
Voorzitter
Poolsestraat 14, 5282 XD Boxtel
0411 67 39 00
06 51 11 85 54
j-sarchitekten@wxs.nl
www.js-architekten.nl

Geen�lid�meer�zijn

Paul Maas
Koen van der Weide

De�vrienden

Marlies van Eerd
Kempseweg 10, 5281 TH Boxtel
0411 67 73 11
marliesvaneerd@planet.nl

Guus van Griensven
Vic. van Alphenstraat 5a
5281 AM Boxtel
0411 67 39 47
guusvangriensven@home.nl

Fred de Jong
Mijlstraat 86, 5281 RL Boxtel
fredmaggydejong@hetnet.nl
0411 67 47 96

Hub Ras
Halderheiweg 3, 5282 SN Boxtel
0411 68 90 20 fax 0411 68 90 21
hubras@home.nl

Cor Weijns
Penningmeester
Lennisheuvel 76, 5281 LG Boxtel
0411 67 68 71
ansencorweijns@gmail.com


