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Het wonder van de herfst
In deze rubriek belichten we wekelijks
de nieuwe programma’s die worden
uitgezonden op Bie Os mijn streekomroep.
Hier een greep uit de programmering van 28
oktober tot en met dinsdag 3 november.

Toon Hermans - Herfst

Toon Hermans – Najaar

De herfst. Je houdt er van of je kruipt
liever onder de wol en hoopt dat het snel
voorbij gaat. Je loopt weg met het seizoen van de pompoenen, paddenstoelen
en vallende bladeren of je ervaart het als
een aaneengesloten periode van triestheid en nattigheid.
Toon Hermans schilderde beide kanten van
de herfst. Zijn schilderij ‘Herfst’ toont de idyllische herfst. Een witte boerenhoeve in een
goudgeel licht, verstopt achter een rij indrukwekkende bomen met bladeren in prachtige
warme herfstkleuren. ‘Najaar’ neemt je mee
naar een druilerige dag. De lucht is grijs,
het regent, het waait en alles lijkt vaag en in
elkaar over te vloeien.
Toon Hermans weet in deze schilderijen
twee verschillende belevingen van de herfst
te vangen. Zoals hij vanaf het podium zijn
publiek feilloos in een bepaalde stemming
kon brengen door middel van zijn liedjes en
conferences, zo kon hij als schilder met verf
en penselen ook een gevoel bij de toeschouwer
opwekken.

Toon was een gepassioneerd schilder. Hij
tekende en schilderde zijn leven lang. Hij
kreeg op zijn vijftiende zelfs een paar lessen
van de Limburgse schilder George Tielens, die
potentie zag in zijn tekentalent. Maar vanaf
het moment dat Toon het theater ontdekte,
maakte zijn potentiële schilderscarrière plaats
voor zijn theaterambities. Hij bleef schilderen
maar alleen als ontspanning.

Wonder

Toon schilderde thuis en op vakantie. En
onderweg naar optredens in het land, stopte
hij dikwijls met zijn auto langs de weg om een
snelle schets te maken, die hij later uitwerkte
op het doek. Een aantal van die schilderijen
sierden de omslagen van zijn versjesboeken
en dagboeken, maar Toon trad nooit echt met
zijn schilderijen naar buiten. Hij vond het
meer iets privé. Pas in 1995 bracht Toon zijn
eerste schilderijenboek uit: een groot kunstboek met een verzameling van ongeveer 100
van zijn landschapsschilderijen.

als ik ’s morgens in een mooie zomernacht
de ontelbare sterren tel
als de wind waait rond ons huis
en rammelt aan de blinden van de vensters
of als ie zacht de bloesemtakken wiegt
en het is alsof de appelbomen even sneeuwen

Toon schilderde voornamelijk landschappen.
Hij schilderde Limburgse zomerlandschappen, boerenhoeves in de sneeuw, molens bij
een plas, een eenzaam boompje in de wind.
De landschappen zijn weids en ‘simpel’. Ze
zijn weinig gedetailleerd en mensen komen
er bijna nooit in voor. Als ze er al in te vinden
zijn, dan zijn ze klein en anoniem. Het is de
natuur die de hoofdrol speelt. Toon’s grote
bewondering voor de natuur spat van de
doeken af. In de natuur school volgens Toon
namelijk het wonder en zelfs het goddelijke.
Niet alleen in de pracht van het goudgele licht
en de vuurrode bladeren wist hij dat wonder
te ontdekken, maar ook in plenzende regen en
harde wind.

Als ik in m’n eentje door ’t landschap ga
met boven mij de wolken
zo gigantisch groot
en toch zo onhoorbaar stil
als ik alleen loop op het lege strand
en de schelpen hoor kraken onder m’n voeten

als ik alleen ben
een lieve winteravond lang
en de stilte komt op kousevoeten
mijn kamer binnen
als ik de regen hoor op het dak
of als ik vogels zie in het gras
die zich opheffen - zó hoog
en ik kijk ze na
tot ik ze niet meer kan zien

Zuyderland in Beweging:
Terwijl aflevering 20 van Zuyderland in Beweging in première gaat, is de sleuteloverdracht
van het Hof van Serviam reeds gebeurd.
Aannemer Van Wijnen heeft de sleutels aan
Zo Wonen overhandigd en het begin van de
verhuizing komt in zicht. In deze aflevering
zoomen we in op domotica: wat zijn al die
moderne en technische toepassingen waarmee het zorggebouw van de toekomst wordt
ingericht. Ron Maas, projectleider ICT, vertelt
erover en laat allerlei modern snufjes zien.
Uitzending: vanaf woensdag 19.30 uur.
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Toon Hermans - Het water is heerlijk

Tessa Reijnders is cultuurwetenschapper. Ze stelde de belevingsexpo Toon Thuis samen en werkt
in opdracht van de Stichting Toon
Hermans aan de ontsluiting van het
privé-archief van Toon. Daarnaast
runt zij haar eigen cultureel projectburo.

Foto Gaby Hermans

Rondom Os
(wekelijks actualiteitenprogramma):
• Rik Peters is een Geleense schrijver en
journalist die een spannend kinderboek
heeft geschreven: Hotel Habbekrats – de
mysterieuze spruitjesmoord. Het jeugdboek
voor lezers vanaf 10 jaar verscheen bij een
uitgever in Hasselt en is vanaf nu in Nederland en Vlaanderen te koop.
• Wie verdient en krijgt het stadsspeldje
van Sittard? Er zijn er al 500 in omloop en
er komen er meer. Geen initiatief van de
gemeente, maar van enkele particulieren
die hun trots voor de stad met veel andere
inwoners willen delen. En er was meer de
afgelopen week. Eric Kempkens stelde het
weeknieuws samen.
• Pastoor Quaedvlieg, de pastoor voor heel
Geleen, heeft er een taak bij. Hij is benoemd
tot kanunnik en is daarmee een waardevolle
adviseur voor onze bisschop.
• De grote toren van Sittard heeft elke week
wel iets nieuws te melden. Deze week zien we
enkele leerling-torenbouwers aan het werk.
Uitzending: woensdag 19 uur.

Open Podium ON TV:
De allereerste editie van Open Podium ON TV
is vrijdag 30 oktober een feit. In het programma uit de koker van de Domijnen en Bie
Os, zien we talenten uit de regio die video’s
hebben opgestuurd en zodoende meedingen
naar een plek in de grote finale op 4 juli in
schouwburg de Domijnen. Allerlei kunstzinnige dingen komen voorbij: zang, dans, cabaret .
Rob Mennen presenteert.
Uitzending: vanaf vrijdag 20.30 uur.
U vindt Bie Os op Ziggo 41 en KPN
1405. Kijk voor meer kanalen, info en
programma’s op www.bieos-omroep.nl
en onze facebookpagina.

Wij zijn
verhuisd naar
Wolfeynde 10
in Beek

Raamdecoratie en vloeren,
alles onder 1 dak!
• Gordijnen • Raamdecoraties
• Insectenwering • PVC vloeren
Geopend: dinsdag t/m zaterdag van 10-17 uur.
Wolfeynde 10 | Beek | 046 - 437 50 40 | www.gecolux.nl

Like ons op

ACTIE NOVEMBER EN DECEMBER:
2e vouwgordijn voor helft van de prijs,
keuze uit een ruime selectie stoffen

