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In memoriam
Gerrit Vermeulen
Op 20 mei jl. overleed Gerrit Vermeulen op 79 jarige leeftijd. Wij herinneren hem als een gedreven
schilder van mooi fijn werk. De laatste weken van zijn leven bracht Gerrit door in het Hospice. Daar
ging het zo goed met hem dat werd overwogen hem naar een verpleeghuis over te brengen. Helaas
kwam de dood toch sneller dan verwacht. Het deed hem heel erg goed dat tijdens zijn verblijf in het
Hospice veel WKK-ers hem bezochten. Wij wensen zijn familie veel sterkte.

Mededelingen van het bestuur
Het jaar 2018 staat in het teken van het 30-jarig bestaan van onze Waddinxveense Kunst Kring
(WKK). Ter viering hiervan vond onder andere op 26 mei jl. in het Winkelcentrum
Gouweplein een jubileumfestival plaats voor de leden en de gehele Waddinxveense samenleving.
Na de zeer gewaardeerde opening van dit festival door burgemeester Nieuwenhuis konden de
Waddinxveners, jong en oud, deelnemen aan
diverse workshops, zoals graffiti, ikebana, fotografie en portret schilderen. Ook gaven enkele
leden van de WKK een demonstratie schilderen
en konden de zeer vele aanwezigen luisteren
naar prachtige live muziek en op een gezellig
ingericht plein genieten van lekkere taart en een
drankje. Grote dank gaat dan ook uit naar de
organisatoren, die vele vrijetijdsuurtjes hebben
gestopt in het realiseren van dit geweldige festival. De vele positieve reacties die we na afloop
hebben mogen ontvangen en de grote publiciteit
rondom ons 30-jarig bestaan onderstrepen nog
eens nadrukkelijk dat de WKK inmiddels diep geworteld is in de Waddinxveense samenleving.
Ook de komende periode zullen weer diverse activiteiten, al dan niet onder auspiciën van de WKK,
georganiseerd worden. In willekeurige volgorde: zo zullen de gezellige en leerzame teken- en schilderdagen in de Hoge Noot in september a.s. weer van start gaan en gaat de fotoclub weer op zoek
naar “het mooie plaatje” en nieuwe uitdagingen. Op donderdag 20 september a.s. kunt u deelnemen
aan een museumexcursie (zeker de moeite waard) naar de beeldentuin van Gees en het Kasteel
het Nijenhuis bij Heino. Hiernaast uiteraard de alom gewaardeerde lezingen in de Immanuëlkerk en
het inmiddels traditionele Wadcultureel-gebeuren op 7, 8 en 9 september a.s., waarbij de Waddinxveense Kunst Kring met een aantal kramen aanwezig zal zijn op het Gouweplein. Hiertoe worden
overigens nog schilders gezocht die verspreid over het winkelcentrum willen gaan schilderen (idee
Montmartre in Parijs). Ook de kerstborrel in december a.s. en last but not least ter afsluiting van ons
jubileumjaar op 28, 29 en 30 september a.s. het “Kistjesproject”, dat op 28 september geopend zal
worden door de nieuwe Waddinxveense wethouder van Kunst en Cultuur, mevrouw Hannie van der
Wal. Er staan overigens nog enkele kistjes te wachten op een nieuwe kunstenaar……

1

Museumexcursie naar de Beeldentuin in Gees en Kasteel het Nijenhuis met de kleine
beeldentuin in Heino op donderdag 20 september 2018.
Het is al lange tijd een wens om een keer met de Kunst Kring naar de Beeldentuin in Gees in Drenthe te gaan. Aangezien deze gesloten is in oktober is de museumexcursie verplaatst naar september. Dat komt goed uit want de eerste lezing vindt pas in oktober plaats.
De Beeldentuin en Galerie liggen, als een waar paradijs, te midden van een weids en verstild landschap, in de mooiste gedeelten van Drenthe. Op zeven hectare grond is hier een tuin aangelegd
met een zeer gevarieerde beplanting. Daar tussen staan de beelden, er is een vaste collectie. Voor
de zomerexpositie zijn weer tal van nieuwe kunstenaars aangetrokken uit binnen- en buitenland.
Alle denkbare materialen zijn door hen gebruikt, op de website www.beeldeningees.nl kunt u de
kunstenaars vinden. Na aankomst in Gees drinken we eerst koffie, dan volgt een korte inleiding over
de beeldentuin. Na afloop van ons bezoek aan de beeldentuin lunchen we hier ook.
In de middag gaan we naar Kasteel het Nijenhuis in Heino en bezoeken daar het Kasteel en/of de
beeldentuin. Kasteel het Nijenhuis is één van de best bewaard gebleven havezaten in Overijssel.
Collectioneur Dirk Hannema, hij woonde er van 1958 tot 1984, legde het fundament voor de huidige
collectie bestaande uit schilderijen, tekeningen, beeldhouwwerken en toegepaste kunst uit vele perioden en culturen. Museum De Fundatie zet Hannema´s werk voort en toont tegenwoordig een deel
van zijn collectie in kasteel het Nijenhuis. De beeldentuin bestaat uit ruim 100 beelden uit de collecties van Museum De Fundatie, Beelden aan Zee en worden getoond op 4,5 hectare siertuin, grasvelden en bosgebied.
We vertrekken donderdagochtend 20 september om 08.30 uur precies vanaf de parkeerplaats
van de Immanuelkerk, Beatrixlaan 2. Om circa 11.00 uur arriveren we in Gees. Na de lunch
om circa 14.00 uur brengt de bus ons naar Heino. Na bezoek aan Kasteel het Nijenhuis en de
beeldentuin vertrekken we rondom 16.15 uur richting Waddinxveen, waar we omstreeks 18.15
uur arriveren. De kosten zijn € 60.-- p.p. met museumkaart. In deze kosten zijn inbegrepen de
busreis, toegang tot de beeldentuin in Gees, koffie met appelgebak, korte inleiding en de
lunch in de Beeldentuin. Voor Kasteel het Nijenhuis en de beeldentuin geldt de Museumkaart.
Deze geldt niet voor Gees. Degenen die geen museumkaart hebben betalen € 72.50 p.p. Introducé(s) betalen € 4.—extra.
Deze museumexcursie gaat alleen door als er minimaal 35 deelnemers zijn. Geeft u zich dus
snel op!

Lustrum 2018 WKK 30 jaar!
Aan het einde van deze maand is het zo ver: de afsluiting van ons jubileumjaar met een tentoonstelling
in de Remonstrantse kerk, Zuidkade 53, Waddinxveen van het kistjesproject.
Er zijn nog maar een paar kistjes beschikbaar, dus
wie nog mee wil doen, kan contact opnemen met
Nelly Geluk. De kosten van het kistje zijn €20,-. Dit
mag contant afgerekend worden bij afhalen van het
kistje of via bankrekening: NL19 INGB 0007 6538 51
ten name van de Waddinxveense Kunst Kring. Kistje
afhalen op afspraak bij Nelly Geluk, Kievitdreef 73 te
Waddinxveen. Telefoon: 0182 616284.
De expositie wordt op vrijdag 28 september om
17.00 uur geopend door Hannie van der Wal, onze nieuwe wethouder van Kunst en Cultuur.
Daarna is de tentoonstelling te bezoeken van 11.00-17.00 uur op zaterdag 29 en zondag 30 september. Onder de bezoekers wordt een kunstboek verloot.
Komt allen!
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Waarom is kunst belangrijk in je leven?
Aan het woord: Jaap de Gijt
Al vroeg was ik geïnteresseerd in kunst in het algemeen en beelden en 3d-kunst in het bijzonder.
Passief, maar met name actief. Echter gedurende mijn werkende leven en met opgroeiende kinderen kwam hier in de praktijk weinig van. Ook een aparte werkplek ontbrak. Door het hakken,
schuren, slijpen, lassen, zagen e.d. wat vaak nodig is bij het vervaardigen van de sculpturen is dit
een must. Toen ik een dag korter ben gaan werken en een mooie werkruimte ter beschikking kreeg,
ben ik wat meer aan de gang gegaan met mijn hobby: het maken van sculpturen. Zelf had ik destijds het idee dat ik de enige was die leuk vond wat ik maakte. Op een gegeven moment werd ik
echter gevraagd mee te doen aan een expositie in Gouda. Na wat bedenktijd heb ik hiermee ingestemd. Het bleek dat buiten mijzelf er toch meer mensen waren die mijn werk mooi vonden, gezien
de reacties op die expositie. Vanaf dat moment is het gaan “rollen”. Steeds vaker deden zich mogelijkheden voor om met exposities mee te doen. Ook heb ik workshops gegeven. Tevens kwam de
Waddinxveense Kunst Kring langs met het verzoek of ik mee wilde doen met de Open Atelier Route.
Bij het maken van sculpturen laat ik mij altijd leiden door de vorm van het materiaal wat voorhanden
is . Door toevoegingen en/of verwijderingen ontstaat uiteindelijk de gewenste vorm. Er uit halen wat
ik er in zie en voor ogen heb is de grootste uitdaging. Het materiaal kan steen, hout, metaal of een
combinatie hiervan zijn, waaruit na bewerking figuratieve- en non-figuratieve sculpturen ontstaan.
Ook kunnen bestaande gebruiksvoorwerpen als
inspiratiebron fungeren, zoals bijvoorbeeld oud
gereedschap. Het mooie hiervan is dat oude
waardeloze voorwerpen een nieuw leven krijgen;
recyclen doe ik dus al jaren. De foto van mijn
laatst vervaardigde sculptuur is hier een mooi
voorbeeld van. Een vogel in de vlucht met een
spanwijdte van 1.40 cm. De snavel is een slagersmes/bijl waarvan het handvat is gesneuveld,
de kop met de ogen is een as van een karrenwiel,
de vleugels zijn gemaakt van een trekzaag,
waarmee met twee man een boom omgezaagd
kon worden, het lijf is de steel van een grote bijl
en de staart is een gesmede hark. Terwijl de stang waar hij op staat de steel is van een handzeis.
Als 100% autodidact leer ik nog dagelijks bij en is het heerlijk om hiermee bezig te zijn. Enerzijds het
ambachtelijke en daarnaast het conceptuele is voor mij een goede combinatie. Tijdens het uitvoeren
van mijn hobby nemen mijn gedachten de vrije loop wat zeer ontspannen en daarnaast inspirerend
werkt.

Lezingen
In het nieuwe seizoen hebben we weer mooie lezingen voor u geselecteerd.
Noteert u vast de data.

Donderdag 18 oktober 2018: Patricia Huisman: Leonardo da Vinci in het Teylers Museum,
Haarlem, Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur.
Dinsdag 13 november 2018: Hanneke de Man: Robert Zandvliet e.a., de meeste eigentijdse
schilderijen tentoonstelling in het Dordrechts Museum, Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur.
Donderdag 13 december 2018: Rien de Jong: Pigmenten, de geschiedenis van de pigmenten
door de eeuwen heen en het gebruik daarvan in de schilderkunst, Immanuëlkerk, aanvang
19:30 uur.
Dinsdag 8 januari 2019: Patricia Huisman: Carvaggio en Europa (Centraal Museum, Utrecht),
Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur.
Donderdag 14 februari 2019: Hoo Man Chan, Uiterlijk en Innerlijk bij Rembrandt, Immanuelkerk, aanvang 19:30 uur.
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Dinsdag 12 maart 2019: Jaarvergadering met in het gedeelte voor de pauze sprekers uit eigen
kring, Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur.
Donderdag 11 april 2019: Hanneke de Man, Erwin Olof, Overzichtstentoonstelling Gemeente
Museum Den Haag, Immanuëlkerk, aanvang 19:30 uur

Exposities en evenementen in Waddinxveen en de regio.
In de trapvitrines van het Cultuurhuys De Kroon, winkelcentrum Gouweplein in Waddinxveen
exposeert tot 30 september 2018 Els de Jong met beelden en keramiek. Ze gebruikt o.a. hout,
giethars, marmer, steen en klei. De tentoonstelling is tijdens openingsuren van Cultuurhuys De
Kroon vrij toegankelijk.
In Galerie Kunstzicht, Tussenzicht 3 - Winkelcentrum Gouweplein - 2741 NM Waddinxveen exposeren Tineke van Hattem met schilderwerk met impressies van het dagelijks leven, Ruud Kooger,
onze graffiti specialist, met vrij werk en Els de Jong (zie boven) tot 29 september 2018.
Openingstijden: donderdag en vrijdag van 13.00 - 17.00 uur, zaterdag van 11.00 - 17.00 uur.
Expositiekalender 2018
september
september
september

Co Gerts exposeert met aquarellen in de hal van de Groensvoorde
flat.
Co Gerts exposeert in Medisch Centrum West, Mozartlaan,
Waddinxveen.
Co Gerts exposeert met schilderijen in de hal van de flat Peter Zuidlaan, Waddinxveen.

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

Wadcultureel
Excursie Gees en Heino
Nieuwsbrief 267 verschijnt
Opening Expositie Kistjes Project 17:00 uur
Lustrum expositie in de Remonstrantse kerk: Kistjesproject
Lezing Patricia Huisman in de Immanuëlkerk
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Inschrijfformulier voor de museumexcursie naar Gees en Heino
op donderdag 20 september 2018
Ondergetekende meldt zich aan voor bovengenoemde excursie met ……persoon / personen
Naam………………………………………………………………………… Museumkaart ja

/

nee

Telefoon………………………………………………………………………………………………………..
Naam introducé……………………………………………………………. Museumkaart ja

/ nee

E-mailadres introducé……………………………………………………………………………………….

Als u zich per mail opgeeft, dan s.v.p. ook uw telefoonnr. vermelden. Wilt u bij de inschrijving
direct € 60.-- p.p. overmaken of € 72.50 p.p. op rekeningnummer van de Waddinxveense
Kunst Kring NL19INGB0007653851 onder vermelding van museumexcursie Gees en Heino.
Graag inzenden voor 10 september a.s. naar Maja Röder, Peuleyen 21, 2742 ED, Waddinxveen of per e-mail naar majaroder@casema.nl
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