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ook in deze nieuwsbrief:
• Uitwisseling creatieve werkjes
• WKK-leden exposeren lokaal
• Voorjaarsexpositie ‘Hoop’
• Vervlogen - geuren in kleuren
• Terugblik Hermitage-lezing
• Oproep leden fotoclubs;
Winter in Waddinxveen

Opbeurberichtjes
Onlangs ontving het bestuur onderstaand bericht van Connie Smitskamp, waarin zij
kort haar ervaringen deelt in deze moeilijke Corona-periode. Het zou leuk zijn als ook
andere leden in het kort vertellen wat hen zoal bezighoudt in deze tijd.
Beste bestuur van de WKK,
Op deze zonnige zondag heb ik eerst een
heerlijke wandeling gemaakt. Thuisgekomen en na de koffie ben ik gaan lezen. Op
het ogenblik lees ik een dik boek van 730
bladzijden. Ik bewaar altijd een boekenlegger van de kunstkring daar waar ik gebleven ben in mijn boek. Momenteel is dat
een boekenlegger met schilderijen van Will
Borst (zie bijgevoegde foto). Te zien is denk
ik een beekje met bomen en bruggetjes in
het Weegje en een prachtige bos tulpen
in gemengde kleuren. De bloem van dit
jaargetijde. Daar word je blij van. Zo zie je
dat er in je belangstelling geluks-momentjes
kunnen zitten.
Bij mij is dat wandelen, lezen, muziek luiste-
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ren, kunst kijken en
de kunstkring, zij het
digitaal.
Je ziet het nut en de
waarde van de boekenlegger. Die is voor
het eerst uitgegeven
bij het twaalf en een
halfjarig bestaan
van de kunstkring.
Het logo van die tijd,
ontworpen door Lies
van Straalen stond
aan de voorkant.
En zo zorg ik in deze
tijd een beetje voor
mijn eigen vaccin.
Hartelijk dank voor
de initiatieven van de
kunstkring.
Met een hartelijke
groet,
Connie Smitskamp
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KUNST VAN LEDEN
Op onze website kunnen leden
via de pagina ‘Kunst van leden’
laten zien wat hen inspireert
en welke kunstvorm zij beoefenen. Meerdere leden van de
WKK maken van deze vorm van
exposeren gebruik.
Voor achtergrondinformatie,
kunstvorm en afbeeldingen
klikt op de afbeelding van de
desbetreffende kunstenaar. U
vindt daar ook de eventuele
contactgegevens.
Mocht u zelf ook interesse hebben uw kunstwerken via deze
pagina te laten zien, stuur dan
een mail naar info@waddinxveensekunstkring.nl. Hierna
wordt contact met u en de
webmaster opgenomen om uw
interesse waar te maken.

fotocollage gemaakt door Nathalie
van Kunst van leden op de website

Tip van onze webmaster:
Zorg dat u uw werk op de website af en toe wisselt; ouder
werk eraf en nieuwer werk
erop. Dat genereert a) meer
bezoekers naar onze site en b)
u inspireert uw collega kunstkringers. Een win-win situatie.

Informatie:
Schielandweg
- 2741
MA Waddinxveen
Informatie:0182
0182 –617508
617508,- Schielandweg
10, 10
2741
MA Waddinxveen,
www.waddinxveensekunstkring.nl
- info@waddinxveensekunstkring.nl
waddinxveensekunstkring.nl | info@waddinxveensekunstkring.nl
l 			
www.facebook.com/waddinxveensekunstkring
facebook.com/waddinxveensekunstkring
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Uitwisseling creatieve werkjes WKK-leden
door Annette van den Berg

Vorig jaar tijdens de Open Atelierroute
kreeg ik een klein schilderijtje van Co
Gerts, lid van verdienste van de Waddinxveense Kunst Kring (zie foto). Het doekje
staat op de plank boven het toilet. Het
kleurt leuk. Ik word er blij van. Dat geldt
ook voor de verzameling zelfgemaakte
kaartjes op mijn prikbord (zie foto). Alsof
er geregeld contact is met de makers.
Nu het niet lukt om elkaar live te zien,
moet het met een club van creatieve
kunstkringleden toch mogelijk zijn om
elkaar een groet te brengen en/of te
inspireren via een uitwisseling van kaarten, knutsels, tekeningen, schilderingen,
gedichten, foto’s of wat dan ook.
Heb je zin om mee te doen? Stuur - of
nog beter - bezorg dan voor maandag 15
maart a.s. je bijdrage of bijdragen naar:
Marlène van der Velde
Schielandweg 10, 2741MA Waddinxveen
(brievenbus voorkant van het huis)
Telefoon: 0182-617508
Bijdrage of bijdragen s.v.p. niet groter dan
15 x 20 cm en met een aan jezelf geadresseerde envelop aanleveren, zodat je een
werkje van iemand anders kan ontvangen.

Wij, Annette en Marlène, zorgen dan
voor de uitwisseling van de binnengekomen werkjes onder de deelnemers.

VOORJAARSEXPOSITIE
‘HOOP”
Het zal niet als een verrassing
komen dat het bestuur van de
WKK helaas heeft moeten besluiten om, gezien de Corona
maatregelen, ook voor de
komende lente-expositie voor
digitaal/online te kiezen.
28 enthousiaste kunstenaars
hebben zich aangemeld voor
deze expositie. De expocommissie van de WKK gaat er uiteraard alles aan doen om het
tot een groot succes te maken.
Met een prachtige presentatie
en veel publiciteit, waaronder
een hele pagina aankondiging
in de huis-aan-huiskrant Hart
van Holland. Daarin alle met
name genoemde deelnemers
en daarbij een afbeelding
van hun gecreëerde werk. De
expositie is te bewonderen
van 1 april t/m/ 31 mei 2021
op www.waddinxveensekunstkring.nl De voorzitter van de
WKK, Theo van der Velde,
opent deze online lente-expositie. Meer hierover in een van
de komende nieuwsbrieven.

WKK-leden exposeren lokaal
Regelmatig stellen leden van de
Waddinxveense Kunst Kring hun werken
tentoon op verschillende locaties binnen
of in de buurt van Waddinxveen.

Vindt u het leuk om hier melding van te
maken in de nieuwsbrief en/of de website,
stuur dan de noodzakelijke gegevens door
aan info@waddinxveensekunstkring.nl.
Mocht het passen in de planning dan
wordt uw berichtje meegenomen in de
nieuwsbrief en/of website opgenomen.
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Vervlogen - geuren in kleuren
derde WKK online lezing
door Theo van der Velde

Zet donderdag 25 maart in uw agenda, die avond verzorgt Wendy Fossen voor ons de derde online lezing. Het
bestuur is blij u dit te kunnen melden. De lezing start
zoals gebruikelijk om 19:30 uur en eindigt om 21.30 uur.
Uiteraad met een kleine pauze tussendoor.
Het onderwerp van deze derde lezing is: “Vervlogen –
geuren in kleuren”. Van 11 februari t/m 6 juni 2021 is,
uiteraard afhankelijk van de dan geldende maatregelen,
een tentoonstelling gepland in het Mauritshuis. Geurende
bloemen en parfums, stinkende grachten en onwelriekende lichaamsgeurtjes, geur en gezondheid, nieuwe geuren
uit de verre wereld (specerijen, tabak, koffie en thee), de
verdwenen geuren van bleekvelden, oude ambachten en
meer. Valt het leven van de zeventiende eeuw in geuren te
vangen? Hoe werd de geur (en de reuk) uitgebeeld? Welke betekenis hechtte men aan geur? En welke aromatische
gevoelswaardes hebben kunstwerken? Het Mauritshuis
gaat in deze tentoonstelling op geur-historisch onderzoek
uit en Wendy neemt u hierin mee. Bij de kunst worden
diverse historische geuren gebrouwen om de schilderijen
in de tentoonstelling tot leven te wekken. Kortom het beloofd weer een bijzondere en unieke avond te worden.
Aanmelden
Bent u geïnteresseerd om deze, alleen voor onze leden en
donateurs, schitterende lezing te volgen dan wordt u nogmaals vriendelijk verzocht tot uiterlijk zondag 21 maart
a.s. een e-mail te sturen naar het voor ons bekende adres:
info@waddinxveensekunstkring.nl.
Zoals inmiddels voor u routine geworden, graag, naast uw
e-mailadres, hierbij ook uw voor- en achternaam vermelden. U krijgt binnen twee werkdagen een bevestiging van
uw aanmelding via onze secretaris. Alle aanmeldingen
worden 21 maart einde dag doorgestuurd naar Wendy

Terugblik Hermitage-lezing

door Theo van der Velde
Op donderdag 21 januari verzorgde Wendy Fossen een
tweede lezing: “De Schatkamer van de Hermitage”.
Uit de vele positief ontvangen reacties kan teruggekeken
worden op een zeer inspirerende en veelzijdige lezing, die
door ruim 60 enthousiaste leden werd gevolgd.
In de pauze van deze lezing werden twee filmpjes getoond over de kunstwerken. Toegezegd werd hierbij, dat
in de komende nieuwsbrief een link naar deze filmpjes
wordt opgenomen. Bijgaand treft u deze, door Wendy
aangeleverde, link aan: https://www.youtube.com/
watch?v=xHqhbarz2wo.
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Fossen. Als aangemelde deelnemer krijgt u één dag voor
de lezing - 24 maart - een reminder (via de e-mail) van
Wendy Fossen met enkele tips (vergroten scherm, vragen
stellen e.d.) en vervolgens één uur voor aanvang van de
lezing een e-mail met instructie en een link naar de lezing.
Het enige wat u doet is de link aan klikken, waarna u
Wendy ziet en de lezing daadwerkelijk begint. Controleer
uw spambox als u geen bevestigingsmail ontvangt.

Winter in
Waddinxveen
[oproep aan de fotoclubs]
De weergoden laten deze
dagen Waddinxveen
veranderen in een idyllisch
sneeuwlandschap en met
mogelijk veel ijs- en sneeuwpret. Daarom lijkt het bestuur het een leuk idee om van deze gelegenheid gebruik
te maken om de komende dagen mooie omgevings- en
sfeerfoto’s te maken.
Daarom een oproep aan met name de leden van de fotoclubs, maar uiteraard alle leden en donateurs hun mooiste foto op te sturen naar info@waddinxveensekunstkring
(jpg-formaat). In overleg met de webmaster kunnen wij
vervolgens deze foto’s, onder het kopje “Winter in Waddinxveen”, plaatsen op onze website.
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