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Gaat de eerste fotoclub binnenkort weer van start?
door Rein de Lange

De Waddinxveense Kunst Kring heeft twee fotoclubs met elk bijna tien leden. Zij hanteren vrijwel dezelfde formule, maar functioneren onafhankelijk van elkaar.
Het programma voor de 1e FC ging op de
schop door het corona-virus. Geplande
excursies en de besprekingen van de foto’s
daarvan kwamen te vervallen. In plaats
daarvan kwamen fotorondes via internet.
Dit lijkt een erg voor de hand liggende
combinatie: digitale fotografie en digitale
bespreking. En waarom zouden we op deze
manier tijdens de gebruikelijke zomerstop
niet door kunnen gaan? Voor velen zou de
vakantie er immers bij inschieten. Het leek
het ei van Columbus. De 1e FC ondervond,
net als diverse andere fotoclubs, dat dit
toch niet een succesformule is om twee
redenen. Een digitale foto is zo verzonden,
maar als je een foto moet selecteren voor
het gezelschap van kritische clubleden,
dan wordt de lat vaak hoger gelegd. Ook is
het lastiger om achter de pc een foto van
feedback te voorzien, dan om mee te doen
aan een zaaldiscussie over een foto.

wezen stoel blijft zitten, dan is hier geen
beperking. Maar dan moeten er wel foto’s
zijn om te bespreken en dus op excursie.
En dat betekent reizen. Dat deden we soms
per trein, maar meestal met twee volgeladen auto’s. Dat reizen moet nu anders. Op
het programma stond om daags voor Prinsjesdag naar Scheveningen te gaan naar de
oefening met de paarden die aan de rijtoer
meedoen. Deze is afgelast. Het kan ook
nog gebeuren dat er nieuwe maatregelen
komen die roet in het fotografische eten
gooien; code oranje of lokale lock-down.

Excursie Avifauna
Onder nadrukkelijk voorbehoud en mits
de deelnemers van de club het aandurven,
gaat de 1e FC op 22 september in vrijwel
lege auto’s in colonne naar Avifauna. De
fotografen krijgen dan twee opdrachten:
fotografeer vogels zodanig dat het net
lijkt of ze in vrijheid zijn én fotografeer ze
Volgens het oorspronkelijke programma
zodanig dat de gevangenschap tot uitdrukbegint nu het tweede foto-halfjaar. Kan en king komt. Twee weken daarna worden de
mag het? Durft iedereen het aan?
resultaten bekeken en besproken. En nu
De fotobesprekingen vinden plaats in het
maar hopen dat het allemaal door gaat.
onderkomen van de WKK aan de Noordkade. Als de corona-regels in acht worden
genomen, dan mogen er maximaal acht
personen aanwezig zijn. Daarom komt het
prima uit dat de 1e FC acht leden heeft.
Als iedereen zijn eigen thermoskan en
mondkapje meeneemt en op de aange-

Erik Karits - pexels.com
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WISSELING SECRETARIAAT

Zoals eerder aangekondigd is
Netty Heikamp per 1 augustus
gestopt met haar secretariaatswerkzaamheden voor onze
Waddinxveense Kunst Kring
(WKK). Naast deze taak verrichtte Netty nog veel andere
werkzaamheden voor de WKK.
Gelukkig heeft zij aangegeven
deze ook in de toekomst te
willen blijven uitvoeren. Netty
heeft gedurende zes jaar haar
taken voor de WKK zeer consciëntieus ter hand genomen
en er kon altijd een beroep op
haar gedaan worden. Het bestuur dankt Netty hiervoor en
wij nemen, na deze vervelende
coronatijd, op een passender
wijze afscheid van haar.

WEBMASTER VACANT

Jan Timmermans, onze
webmaster, heeft te kennen
gegeven te stoppen met deze
werkzaamheden. Tot aan het
moment waarop wij een opvolger hebben gevonden, blijft
Jan zijn zeer gewaardeerde
werkzaamheden op ad interim
basis uitvoeren. Wij zijn hem
daar zeer erkentelijk voor. Dit
betekent dat contacten over
de website vanaf heden alleen
via onze nieuwe secretaris
a.i., Ellis Kon, verlopen (info@
waddinxveensekunstkring.nl).
Heeft u iets te melden over exposities, kunst van leden e.d.,
neem dan via bovenstaand emailadres contact op met Ellis.

Secretariaat:
77 - 2742 10,
LB 2741
Waddinxveen
- 0182 616500
Informatie: 0182Onderweg
– 617508, Schielandweg
MA Waddinxveen,
waddinxveensekunstkring.nl | info@waddinxveensekunstkring
l 			
www.waddinxveensekunstkring.nl
- info@waddinxveensekunstkring.nl
facebook.com/waddinxveensekunstkring
www.facebook.com/waddinxveensekunstkring
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Schilderen tekenen De Hoge Noot
door Marlène van der Velde

Helaas zijn de coronamaatregelingen opnieuw aangescherpt. Dit is noodzakelijk om
een tweede uitbraak te voorkomen. Hier zit niemand op te wachten.
De bedoeling was om op 09 september
a.s. weer te starten met de schilder - en
tekenochtenden 2020/2021. Het is nog
steeds niet mogelijk om deze ochtenden
‘veilig’ te laten verlopen. Hierbij zijn ook de
ventilatie en de aerosolen die in de lucht
blijven hangen en een grote rol spelen bij
de verspreiding van het coronavirus, extra
bijkomende problemen. Dit betekent dat
ook dit najaar niet kan worden gestart met

de schilder- en tekenochtenden in De Hoge
Noot. Laten we hopen dat eind dit jaar een
vaccin beschikbaar komt en dat we met
elkaar in januari 2021 weer van start kunnen gaan. Ik voeg de aquarel van Hester
Farla toe. Het geeft weer waar we op dit
moment ons in bevinden. “Wachtende op
het verlossende werkzame vaccin”. Hartelijke groet, blijf gezond en lief voor elkaar,
Marlène van der Velde

LEZINGEN

Door de coronamaatregelen
vinden geen fysieke lezingen
plaats. Het bestuur heeft
geprobeerd om, binnen de
huidige regels, naar een grotere ruimte te zoeken. Helaas
heeft dit niet tot bevredigende
resultaten geleid. Wel zijn wij
aan het nadenken over een
‘digitale’ lezing. Onze leden en
donateurs kunnen dan inloggen en de lezing digitaal volgen. De besprekingen hierover
zijn nog in volle gang en nog
niet afgerond. Dit alles neemt
niet weg dat het bestuur graag
van u verneemt over welke
andere activiteiten, uiteraard
binnen de strenge coronaregels, volgens u wel opgepakt
kunnen worden.

WADCULTUREEL

Kunst- en Cultuurmarkt/
Montmartre - 12 sept.
Marktstraat – Warnaarplantsoen

Digitale expositie WKK

Hester Farla

De WKK gaat, door de corona perikelen, een unieke digitale expositie realiseren vanaf
1 oktober a.s. tot het einde van dit jaar. Deze expositie komt in de plaats van de eerder
geplande fysieke expositie in de Remonstrantse Kerk met als titel ‘Vrijheid’.
Via onze website kunt u vanaf 1 oktober
een virtuele rondgang maken binnen de
expositie. We hebben wethouder Martin
Kraaijestein bereid gevonden om deze
digitale expositie te openen (ook digitaal).
Aangezien dit door de omstandigheden
bijna de enige activiteit is die we op dit moment als WKK kunnen ondernemen, willen
we groots uitpakken. Zo wordt er een ad-
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vertentie geplaatst op een dubbele pagina
in het Hart van Holland (HvH) met onder
andere de afbeeldingen van de kunstwerken ‘Vrijheid’ met naamsvermelding van de
deelnemende exposanten.
Hiernaast vindt ook een interview plaats
met de organisatoren Jaap de Gijt en Jelle
Verwerda. Dus de komende periode het
HvH goed in de gaten houden.
Op de radio (RTW) wordt ook aandacht geschonken aan deze expositie met wederom
interviews e.d.. Ook de digitale borden
in Waddinxveen worden ingeschakeld.
Kortom zoveel mogelijk publiciteit om deze
expositie tot een succes te maken.

Last-minute heeft de gemeente akkoord gegeven
op het houden van Wadcultureel, en dus ook voor de
Kunst- en Cultuurmarkt incl.
Montmartre. WKK heeft dit
jaar twee kramen staan, een
voor fotografie en een voor
andere kunstvormen. Het
bestuur heeft besloten om
beide kramen dit jaar niet te
bemensen. De gezondheid van
leden staat bovenaan. Wel
worden uitingen van WKK in
beide kramen gerealiseerd.
Voor Montmartre kunt u zich
wel separaat opgeven, dus niet
via de WKK, via de website van
WadCultureel. Ook de jaarlijkse WKK-activiteit voor kinderen op het terrein van kinderboerderij Dierendal wordt om
dezelfde reden afgelast.

Start
tweede fotoclub
door Paul Mulder

NIEUWE SECRETARIS

Wellicht kent een aantal haar
al, Ellis Kon. Zij heeft ruim 15
Er bleek een behoorlijke belangstelling te bestaan om zich aan te sluiten bij een foto- jaar in Waddinxveen gewoond
club. FCW1 met een maximum van 10 leden bleek vol met vrijwel geen verloop. Dus en volgde o.a. bij Vonk de opleiding Beeldhouwen van Josiah
was het een idee om FCW2 op te zetten.
Onemu. Momenteel
Zogezegd zo gedaan. FCW2 is eind 2019
woont zij in Reeuwijk-Dorp.
van start gegaan onder leiding van Rein de
Omdat Ellis op dit moment
Lange die met zijn jarenlange ervaring de
‘between two jobs’ zit, hebben
basis heeft gelegd voor FCW1 en nu ook
wij haar bereid gevonden om
FCW2. FCW2 telt inmiddels negen leden.
tijdelijk bij te springen op het
Paul Mulder heeft de coördinatie overgesecretariaat.
nomen van Rein.
De opzet van FCW2 is dat we voor de zomer en na de zomer drie sessies hebben.
Iedere sessie bestaat uit drie maandagen.
De eerste maandag gaan we ergens naar
toe (wordt gezamenlijk bepaald) met
vooraf gesteld doel zoals fotograferen bij
slecht licht, sfeer, architectuur, bewegingen, et cetera. Daarna tijdens twee maandagen bespreken we ieders foto’s. De
fotograaf presenteert en vertelt waarom
en met welk doel hij of zij de foto’s heeft
gemaakt. De anderen geven dan hun visie
op het resultaat. Opbouwende kritiek!
Het is fascinerend hoe een ieder dezelfde
dingen zo verschillend ziet en vastlegt.
Eigenlijk is fotograferen het vastleggen
van hoe jij iets ziet; kijken, kijken, kijken!
En vaak geduld hebben.
Behalve bijsnijden en wellicht wat belichting bijwerken is fotobewerking niet de

BEHEER E-MAILADRESSEN
Met de wisseling van het
Thorn Yang- pexels.com
secretariaat is een aantal zaken
opzet. Het gaat om het vastleggen van
opnieuw toegewezen. Zo is
wat je ziet. Tijdens de coronaperiode zijn
vanaf nu Gert Breteler beheerwe ieder voor zich met opdrachten bezig
der van de e-mailadressen. Het
geweest en hebben die per e-mail aan
beheer van het ledenbestand
elkaar getoond. Binnenkort gaan we weer ligt al bij Gert. Hiermee voldoet
van start binnen de gestelde maatregelen. WKK aan de AVG-wetgeving.
Face to face presenteren en bespreken
met bijbehorende emotie is immers leuker EXPOSEREN MCW
als foto’s per email naar elkaar toe sturen! Wie wil de komende drie
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Onder 21 jaar?
Dan krijg je één jaar
gratis ‘snuffel-lidmaatschap’
Kom bij de Waddinxveense Kunst Kring;
kunst en cultuur, ook voor jou!

WKK nodigt studenten aan het
Coenecoop College vrijblijvend uit om
een jaartje mee te draaien met onze
kunst- en cultuuractiviteiten. Uiteraard
zijn alle jongeren welkom, ongeacht op
welke school zij zitten. Kent u een jong
talent? Geef ze dan de tip. Via de website
van WKK kunnen zij zich aanmelden.

maanden exposeren in locatie
Medisch Centrum West? Het
was de afgelopen maanden
vanwege het corona-virus niet
toegestaan in deze locatie een
expositie te wisselen. De gemiddelde expositieduur is drie
maanden. Belangstellenden
kunnen zich per e-mail aanmelden bij Randy de Leeuw:
r.de.leeuw@kpnplanet.nl

Surf naar waddinxveensekunstkring.nl
of mail naar
info@waddinxveensekunstkring.nl

Simpel, gewoon doen!
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