Bezoek

ART DELEGATIE van 9 T/M 17 SEPTEMBER 2016

Het thema van deze art delegatie was

kunst.

De delegatie bestond uit 12 leden, waarvan Mr. Ichikawa en Mr. Tsuyuki de leiders waren oftewel de president en de
vice-president, van de Sister Association. Deze keer merkten we op, dat de delegatie uit meerdere leden bestond dan
gebruikelijk. Een groot aantal van de leden hadden verschillende vormen van kunst in hun pakket zoals; porselein
beschilderen Westerse schildertechnieken, tekenen, textiel beschilderen en bloemschikken. Twee andere leden van de
delegatie waren bestuursleden van de Association; een tolk en een afgevaardigde van de Gemeente Minamiashigara.
De delegatie arriveerde op vrijdag 9 september 2016 op Schiphol. Na de ontvangst met Peter van Mierlo en Wim Hooijen
ging het hele gezelschap met de bus naar Tilburg, naar de locatie de Leyhoeve. Hier arriveerden ook alle mensen die
home stay hadden aangeboden voor een hapje en een drankje. Het was een gezellig ontmoetingsgebeuren. En na enige
tijd zijn allen vertrokken naar hun respectievelijke home stay adres.
De zaterdag daaropvolgend was een vrije dag, die de host families naar eigen idee konden invullen. Enkelen zijn naar Den
Bosch geweest, zij hebben de Sint Jan en Slot Loevestein bezocht. Anderen hebben de Beekse Bergen bezorgd, een
Schapenkudde bezocht en het oude stadje Heusden bezocht.
De volgende dag, zondag 11 september is de gehele delegatie met de bus vetrokken naar Den Haag voor een bezoek aan
het Mauritshuis met een lunch in het Mauritshuis. Hier hebben alle leden een rondleiding gehad om de Hollandse
meesters te kunnen bewonderen.

Daarna is de hele groep weer met de bus vertrokken om Panorama Mesdag te bezoeken. Aan het einde van de middag
hebben we Den Haag verlaten en gedineerd in Sleewijk in het restaurant Boven de Rivieren. Hierna zijn allen
teruggekeerd naar de Leyhoeve te Tilburg en hier opgehaald door de host families.
Het echte werk van de delegatie begon op maandag 12 september, met allereerst een ontvangst bij de Gemeente Tilburg
door Wethouder Erik de Ridder. Na de gebruikelijke welkomstwoorden zijn er foto’s gemaakt van de wethouder van de
delegatieleden en de gastvrouwen en gastheer. Toen het ontvangst bij de Gemeente was afgerond is de hele groep op
een fiets naar Prins Heerlijk vertrokken naar de Lange Nieuwstraat te Tilburg.
Het plan was, dat we de mogelijkheid zouden hebben, om naar de overkant naar de kunstwinkel van Anton de Jong te
kunnen bezoeken. Helaas heeft door een miscommunicatie dit bezoek niet kunnen plaats vinden. Vervolgens hebben we
bij Prins Heerlijk gegeten en genoten van een lunch die voortreffelijk was.
Na de lunch zijn we op de fiets met Marianne de Jong naar Carré gegaan in Tilburg.
Carré maakte veel indruk op de leden van de delegatie. Ieder was enorm onder de indruk van wat daar allemaal
gebeurde. Na Carré zijn we met de fiets terug naar het Gemeentehuis gegaan, hebben daar de fietsen afgegeven en
vervolgens zijn we te voet naar het Restaurant naar Prins Heerlijk gegaan voor het diner. Na het diner zijn we te voet
naar het station gegaan, waar iedereen weer werd opgehaald door hun host families.

Op dinsdag 13 september verzamelden we weer in de lobby van de Leyhoeve, waarna we met individueel transport naar
Landgoed de Hoevens zijn getogen, locatie in Alphen. Het weer was voortreffelijk en de delegatieleden hebben
tekenlessen gekregen op het landgoed onder leiding van een tekendocent. De werkstukken, die werden geproduceerd op
het landgoed, waren interessant en van hoge kwaliteit. Na hartelijk afscheid te hebben genomen van de tekendocent is de
hele groep vertrokken voor het avondmaal in restaurant aan den overkant in Riel. Dit was uitstekend verzorgd en zeker de
moeite waard om daar vervolg aan te geven. Na het diner zijn we terug gegaan naar de Leyhoeve, waar alle
delegatieleden weer werden opgehaald door hun host familie.

Op woensdag 14 september om 09.00 uur werd de hele delegatie weer gebracht naar de Leyhoeve, waarna de groep met
individueel vervoer naar Fontys is vertrokken. De gehele morgen is besteed aan wat er zoal werd geïntroduceerd op het
gebied van kunst. De lunch heeft plaatsgevonden in het restaurant van de Fontys, welke eenvoudig was maar van goede
kwaliteit. De bedoeling was na de lunch een bezoek te brengen aan het Tilburgse Gemeentehuis waar een tentoonstelling
was ingericht van Vincent van Gogh. De voorzitter van de Tilburgse Association zou dan ook een uitleg geven over de
geschiedenis van het Willem II Paleis. De voorzitter heeft jarenlang gewerkt als buitengewoon in het Willem II Paleis.
Dat heeft helaas geen doorgang kunnen vinden, daar het Vincent tekenlokaal opnieuw ingericht werd en er een
miscommunicatie was tussen de organisatie en de ambtenaren van de Gemeente Tilburg.
Helaas een gemiste kans, maar de middag is door iedereen mooi ingevuld. Enkelen van de delegatieleden hebben de
Heikese Kerk bezocht en hier een rondleiding van de pastoor gehad. Ze vonden de kerk prachtig van binnen.
Anderen hebben de kaasboer bezocht, de tentoonstelling bij de Oude Warande bekeken, pannenkoeken gegeten en het
Beatrixcollege bezocht. Mr. Nakano, leider van Art Ashigara en tekenleraar en Mrs. Nasu, lerares porselein beschilderen,
wilden graag een school van binnen zien en een tekenles bijwonen.
Het Beatrixcollege heeft hier medewerking aan verleend en een aantal kinderen uit de gastgezinnen de rondleiding laten
geven. Beide Japanse delegatieleden waren zeer enthousiast.
Mr. Ichikawa en Mr. Tsuyuki hebben een rondvaart op de Binnendieze in Den Bosch gemaakt met Hans van Raak van
Judoklub Tilburg. Alle delegatieleden hebben een gezellige middag en avond beleefd!

Donderdag 15 september hebben we elkaar weer op de Leyhoeve ontmoet, vanuit daar zijn we naar museum De Pont
gegaan. Het bezoek aan de Pont werd zeer gewaardeerd en dit maakte dat er tijd te kort was. De delegatieleden hadden
hier dagen kunnen blijven!
Na het bezoek zijn we met eigen vervoer naar Abdij Koningshoeven, het Trappistenklooster gegaan, in Berkel Enschot.
Daar hebben de delegatieleden genoten van een voedzame maar simpele trappistenlunch. Na de lunch is er een bezoek
gebracht aan de Brouwerij van het Klooster, waar het bier La Trappe geproduceerd wordt. Na het bezoek aan de
brouwerij is er gelegenheid geboden om alle soorten bier te mogen nuttigen. Vervolgens zijn alle host families gearriveerd
bij het klooster en hebben we nog nagepraat onder het genot van een biertje en snacks.
Vervolgens gingen allen terug naar Tilburg, naar de Nieuwe Koninklijke Harmonie voor de Farewellparty, het
Afscheidsfeest. Hiervoor waren alle VTM leden uitgenodigd en de opkomst was respectabel. De nodige toespraken werden
gehouden door het Bestuur van de VTM en het Bestuur van de Japanse delegatie, waarna iedereen weer terug ging naar
hun host families.

Vrijdag 16 september was de laatste “werkdag”. Wederom werd er verzameld in de lobby van de Leyhoeve en waarna
men met eigen vervoer naar het Klooster Nieuwkerk in Goirle is gegaan. Deze morgen werd verzorgd door Nathalie
Heijnen.
Nathalie Heijnen heeft een galerij genaamd Living Colors en geeft teken en schilderlessen aan kinderen. Alle
delegatieleden werden aan het werk gezet. Zij kregen de opdracht om bepaalde kunststukjes te produceren. Van de
docente begrepen te hebben, was het niveau wat de delegatieleden gemaakt hadden van hoog niveau.
Vervolgens werd er een eenvoudige lunch geserveerd in het klooster aan het einde van de kunstsessies. Na afscheid te
hebben genomen van de docente is de gehele groep vertrokken naar de Leyhoeve, waar om 16.00 uur alle leden van de
delegatie, leden van de Bestuur met een touringcar terug zouden gaan naar Amsterdam, Schiphol. Door de host families
zijn de delegatieleden uitgezwaaid, het was een emotioneel en warm afscheid.
De vereniging Tilburg Minamiashigara heeft nog een afscheidsdiner aangeboden in het van de Valk Hotel, dichtbij de
luchthaven. Daarna zijn de bestuursleden met de bus terug gekeerd naar Tilburg. De Japanse delegatieleden hebben
overnacht in het van de Valk Hotel en ze zijn om 14.30 uur teruggekeerd naar Japan.
Als wij terugkijken naar het programma, dat heeft plaatsgevonden in september, mogen wij zeker stellen dat het geslaagd
was, zeer leerzaam en interessant voor de delegatieleden. Ook zijn de ervaringen van de host families met de Japanse
gasten zeer interessant geweest en kunnen we zonder meer zeggen, dat er een blijvende vriendschap tussen de families
en de Japanse gasten is ontstaan.
Aan het einde van het programma heeft er nog een boardmeeting plaats gevonden tussen alle bestuursleden. Er is
besproken, dat de delegatie uit Nederland in 2018, zeker welkom is en een bezoek zeer op prijs gesteld wordt. Het
Olympische gebeuren voor 2020 zou misschien ook gebruikt kunnen worden om een afvaardiging van Tilburg aan
Minamiashigara te regelen met als mogelijkheid de Olympische Spelen te kunnen bezoeken.
Details hiervoor moeten nog verder uitgekristaliseerd worden.
Wij willen hierbij nogmaals onze dank uitspreken voor alle leden van onze vereniging, die bereid zijn geweest de Japanse
gasten onderdak te verlenen voor deze periode.
Het Bestuur.

