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Mededelingen van het bestuur
Dit is de laatste nieuwsbrief van het seizoen, 30 augustus 2018 verschijnt nieuwsbrief nr. 266 september 2018. Op 10 april waren velen naar de Immanuëlkerk gekomen voor de lezing van Hanneke
de Man over Jongkind & Vrienden. Wij kunnen hierbij terugkijken op een zeer geslaagde avond
met een fantastische opkomst van maar liefst ruim 80 leden, donateurs en overige gasten. Op haar
bekende inspirerende wijze gaf Hanneke ons een kijkje in het toch wel bewogen leven van de in
Overijssel geboren Johan Barthold Jongkind en in de prachtige schilderstukken van hem en zijn vele
Franse schildervrienden. Met haar interessante verhaal heeft zij veel aanwezigen zeker weten te
enthousiasmeren om een bezoek te brengen aan het Dordrechts Museum en de tijdens de lezing
getoonde schilderwerken in het echt te bewonderen. De vele ontvangen positieve reacties na afloop
versterken dit beeld alleen maar. We kunnen terugzien op een mooi lezingenseizoen, evenals op
de museumexcursies naar Ruurlo / Coda Paper Art en het Textiel Museum / De Pont in Tilburg.
Vooruitblik
Hoewel dit de laatste nieuwsbrief is gaan de activiteiten van de Kunst Kring gewoon door. Op zaterdag 26 mei 2018 vindt een feestelijke dag in het winkelcentrum plaats t.g.v. ons dertig jarig bestaan,
het programma en de opgaveformulieren treft u hierbij aan.
Museumexcursies 2018 - 2019.
De museumexcursie willen we medio september organiseren. Het is altijd onze wens om nog eens
naar de prachtige beeldentuin in Gees te gaan bij Emmen. Dat gaat gebeuren op dinsdag 18 september, de beeldentuin in Gees is dan speciaal voor ons open (door de week van woensdag tot
zondag open) als de groep minimaal 35 deelnemers omvat. We drinken hier koffie en lunchen er. In
de middag gaan we naar Kasteel Nijenhuis in Heino voor bezoek aan het kasteel en (kleine) beeldentuin. Noteer dus vast dinsdag 18 september in uw agenda.

Lustrum 2018 WKK 30 jaar!
26 mei a.s. is er een Jubileum Festival in Winkel Centrum
Gouweplein met gratis: workshop graffiti, kunstzinnig bloemschikken en een workshop fotografie. En voor de kinderen
selfie maken.
In januari was er al een mooie tentoonstelling in de etalages
van Cultuurhuys De Kroon. In maart was er ter gelegenheid
van dit feit een Lente expositie in de Remonstrantse kerk met
als thema Jarig!. Op 28, 29 en 30 september zal er een expositie georganiseerd worden in de Remonstrantse kerk: het
Kistjesproject waarover wij u al eerder berichtten.
Hiernaast vindt u een poster waarop het Jubileum Festival
wordt aangekondigd. Deze poster zal met deze nieuwsbrief
meegestuurd worden zodat u deze, als u dat wilt, kunt printen
en voor uw raam kunt hangen.
Ook als lid of donateur van de Waddinxveense Kunst Kring
kunt u zich opgeven voor 1 van de workshops met een berichtje naar info@waddinxveensekunstkring.nl onder vermelding van uw naam en de workshop waaraan u mee wilt doen.
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Burgemeester Nieuwenhuis 18 april jl. op de koffie bij de schilderclub
Vanaf 2008 organiseert de Waddinxveense Kunst Kring voor haar leden in het voor- en najaar inloopochtenden voor tekenen en schilderen in de Hoge Noot. In een ongedwongen en gezellige sfeer
worden door de deelnemers prachtige tekeningen en schilderijen gemaakt en met elkaar besproken.
Na, inmiddels een periode van tien jaar, een reden temeer om de burgemeester op de koffie uit te
nodigen en kennis te laten maken met de teken- en schilderprestaties van de ruim 20 deelnemers.
Burgemeester Nieuwenhuis werd door Lies van Straalen (de eerste voorzitter van de Waddinxveense Kunst Kring en de organisator van de schilderochtenden) rondgeleid en voorgesteld aan de deelnemers. Hierbij kreeg hij uitgebreid uitleg over de aanwezige teken- en schilderwerken.

Waarom is kunst belangrijk in je leven?
Aan het woord: Paula van Doorn-Van der Meijde
Ik neem de openingszin van Randy de Leeuw over, die de vorige keer in deze rubriek schreef: “Een
vraag waar ik niet altijd bij stil sta: kunst kan net als cultuur en geloof verweven zijn en een rol spelen je dagelijks leven, zonder dat dit direct te benoemen valt, maar het kan wel een rol spelen in het
nemen van beslissingen”.
God, DE KUNSTENAAR, die alles heeft geschapen, is voor mij de basis van de dingen die met het
dagelijks leven verweven zijn en spelen een rol in wat ik doe of niet doe. En dat omvat heel veel.
Het omgaan met je medemens en de dieren en de natuur. De dingen die je wel of niet doet enz. Er
zijn veel dingen die ik, naast kunst, belangrijk vind in het leven. Kunst is overal te zien. Je kunt er
voor naar een museum gaan, maar ook een wandeling in Het Weegje of het Gouwe Bos maken en
daar allerlei vormen van kunst ontdekken. Echter…wat de ene mens als kunst herkent en zich erover verwondert, dat ziet een ander mens niet en gaat eraan voorbij. In de wandel val ik onder de
noemer amateurkunstenaar. Waarbij de nadruk mag vallen op amateur en dat ben ik met veel plezier. Hierbij de volgende achtergrondinformatie, die ik meestal geef wanneer ik ergens exposeer met
mijn schilderijen en foto’s.
Met name in de wintertijd ben ik actief met de volgende hobby’s: schilderen, fotograferen, lezen
en….. wandelen met mijn Golden Retriever Britt. Een aantal jaren geleden ben ik begonnen met
schilderen, toen met waterverf (aquarel) en nu met olieverf en af en toe met ei-tempera. Ik zit op les
bij Ton van Steenbergen en volg jaarlijks een 3-daagse portretschildercursus. Daar heb ik diverse
portretten van leden van ons Koninklijk Huis geschilderd.
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Ik ben vooral geboeid door onderwerpen uit de natuur. Zij zeggen mij wat van de Schepper, die alles
geschapen heeft. Het rijk van de dieren heeft daarbij voor
mij een bijzondere aantrekkingskracht. Vogels boeien mij
bijzonder, wellicht omdat ze vrij zijn de ruimte op te zoeken, te vliegen in de lucht en te zweven op de wind. Naast
schilderen fotografeer ik regelmatig. De schepping is daarbij voor mij een onuitputtelijke bron. Temidden van de gebrokenheid van deze wereld zijn er momentopnamen van
adembenemende schoonheid. Door de lens bekeken en in
een ogenblik vastgelegd is het dubbel genieten van dieren,
bloemen en vogels. Vooral het fotograferen van zwanen
heeft mijn voorkeur en ik probeer deze schitterende dieren
in alle mogelijk posities te portretteren.
Momenteel exposeer ik met ruim 50 schilderijen in verpleeghuis Nolenshaghe te ‘s Gravenhage. Hier hangen aquarellen, paarden en bloemen en olieverfschilderijen, vogels, herten, vossen etc.
En hangen 49 foto’s in de flat Johannes Postlaan te Waddinxveen, met als thema o.a. bloemen,
zonsondergangen en zwanen.

Lezingen

Donderdag 18 oktober 2018: Patricia Huisman: Leonardo da Vinci in het Tylers Museum,
Haarlem, Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur.
Dinsdag 13 november 2018: Hanneke de Man: onderwerp nog niet bekend, Immanuëlkerk,
aanvang 19:30 uur.
Donderdag 13 december 2018: A. de Jong: Pigmenten, de geschiedenis van de pigmenten
door de eeuwen heen en het gebruik daarvan in de schilderkunst, Immanuëlkerk, aanvang
19:30 uur.

In het nieuwe seizoen worden zes lezingen georganiseerd, in de maanden oktober, november en
december 2018, in januari, februari en april 2019. In maart 2019 vindt de jaarvergadering plaats met
een lezing van een kunstenaar uit eigen kring. De septemberlezing vervalt dus. Belangrijkste reden
is dat het nieuwe tentoonstellingsprogramma in een groot aantal musea veelal pas eind september
wordt opgestart waardoor het moeilijk is om in september goede sprekers te krijgen. Er spelen ook
financiële redenen: de huur van de Immanuëlkerk en de vergoeding voor de sprekers gaan omhoog.
De eerste lezing is op donderdag 18 oktober door de Rotterdamse kunsthistorica Patricia Huisman over Leonardo da Vinci in het Teylers Museum in Haarlem.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)
Op onze website staat recent onze Privacyverklaring en de mededeling dat de Waddinxveense
Kunst Kring (WKK) verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens van onze leden
en donateurs. De AVG verbiedt een heleboel zaken en geeft richtlijnen om strafbare zaken te voorkomen. De AVG treedt 28 mei 2018 in werking.
Persoonsgegevens die wij verwerken. De WKK verwerkt persoonsgegevens doordat u lid of donateur bent van onze vereniging en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder
vindt u een uitputtend overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken aan de hand van een
aanmeldingsformulier: voor- en achternaam; adresgegevens; telefoonnummer; e-mailadres; gegevens over uw activiteiten in onze vereniging en/of op onze website; overige persoonsgegevens die
je actief verstrekt bijvoorbeeld voor het laten aanmaken van de aan u gerelateerde pagina op onze
website, zowel in correspondentie als telefonisch.
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Met de komst van de AVG mogen wij namelijk niet méér informatie verzamelen dan strikt noodzakelijk is voor het doel waarvoor je deze gegevens nodig hebt. En dat doen we dus ook.
Verdere bijzonderheden: bezoek aan onze website door wie dan ook vindt anoniem plaats.
Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.
De WKK verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen: het afhandelen van uw contributie; verzenden van onze nieuwsbrief; om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze
dienstverlening uit te kunnen voeren; om u te informeren over wijzigingen van onze diensten en activiteiten; implementeren in computerprogramma’s voor ledenadministratie en financieel beheer.
– De WKK bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld;
– de WKK verstrekt of verkoopt uw gegevens niet aan derden. Daartoe is er geen enkele
noodzaak voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
– de WKK maakt geen gebruik van functionele, analytische en tracking cookies;
– u heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te laten corrigeren of te laten verwijderen Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking
in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door onze vereniging. Als u dat doet betekent dat automatisch de beëindiging van uw lidmaatschap.
Wilt u gebruik maken van uw recht op bezwaar, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar
info@waddinxveensekunstkring.nl of per brief aan het adres van onze vereniging. Om er zeker van
te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs
bij het verzoek mee te sturen. De WKK zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen twee weken,
op uw verzoek reageren. De WKK wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een
klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de
link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.
Beveiliging van persoonsgegevens. De WKK neemt de bescherming van ledengegevens serieus
en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat gegevens toch niet
goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze Functionaris
Gegevensbescherming, Gert Breteler, via e-mail g.breteler@planet.nl of schrijf een brief naar
Groensvoorde 96, 2742 DL Waddinxveen.
We schreven al dat er geen enkele noodzaak bestaat voor de uitvoering van onze overeenkomst
met u of om te voldoen aan deze nieuwe wettelijke verplichting. Wij zullen daarom ook niet vragen
om een goedkeuring van onze leden maar zullen te zijner tijd ons aanmeldformulier waar nodig
aanpassen aan de AVG.
Exposities en evenementen in Waddinxveen en de regio.
Zaterdag 28 april is in Galerie Kunstzicht, Tussenzicht 3, Gouweplein, Waddinxveen, de expositie
met werk van gastexposanten Nora van Klingeren, Anka Omtzigt en Rein de Lange geopend. De
tentoonstelling loopt t/m zaterdag 2 juni 2018. De openingstijden zijn weer als voorheen: donderdag
en vrijdag van 13.00 tot 17.00 en zaterdag van 11.00 tot 17.00.
Opmerking: op Hemelvaartsdag zijn we zijn we gesloten.
Vier leden van de WKK doen mee de Open Atelier Route Pinkstart op 19 en 21 mei a.s: Anna S,
Bredeweg 18 in Moerkapelle, Ingrid Bovekerk, Raadhuisstraat 23, Moerkapelle in Zevenhuizen in
Dorpshuis Swanla: Cees Doedeijns en Andriana Bontenbal.
Werk van Nelly Geluk is te zien op de volgende data en locaties:
13 mei - 17 juni: Leefgoed “De Olifant”, elke werkdag, behalve maandag, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan de IJssel.
20 en 21 mei: Montmartre a/d IJssel 2018, Groenendijk 325, Nieuwerkerk aan de IJssel.
2 en 3 juni: “De Lek in Beeld”, Lekdijk West 83, Bergambacht.
2 en 3 juni: “Zwerven door de kunst” In de Lindegaarde Benedeneind 408 Benschop.
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Paula van Doorn-Van der Meide exposeert met ruim 50 schilderijen in verpleeghuis Nolenshaghe,
Mgr Nolenslaan 22 te ’s Gravenhage met aquarellen, paarden en bloemen en olieverfschilderijen,
vogels, herten, vossen etc.

Expositiekalender 2018
mei
mei
mei
mei, juni
mei
mei, juni
mei

Randy de Leeuw exposeert bij restaurant Easy Dinner aan de Nesse,
Waddinxveen.
Co Gerts exposeert met aquarellen in de hal van de Groensvoorde
flat.
exposeert Co Gerts met schilderijen in de hal van Zorgcentrum.
Souburgh, Prins Bernhardlaan in Waddinxveen. De toegang is gratis.
Marlène van der Velde en Jeanette van der Loo in de Zuidkadering,
Zuidkade, Waddinxveen.
Jelle Verwerda exposeert in de hal van appartementencomplex
Essengaarde in Waddinxveen.
Ineke van der Vlugt exposeert In Medisch Centrum West,
Mozartlaan, Waddinxveen.
Paula van doorn- Van der Meide exposeert met foto’s in de hal van
de flat Johannes Postlaan, Waddinxveen.

Agenda Waddinxveense Kunst Kring 2018
29 augustus
7, 8 en 9 september
18 september
28, 29 30 september
18 oktober

Nieuwsbrief 266 verschijnt
Wadcultureel
Excursie Emmen en Heino
Lustrum expositie in de Remonstrantse kerk: Kistjesproject
Lezing Patricia Huisman in de Immanuëlkerk
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