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Palet Welzijn gaat dit voorjaar
samen met Stichting Vonk een
proefproject starten. Hiervoor
worden vrijwilligers gezocht
met gevoel voor creatieve
processen.

Uitwisseling creatieve werkjes WKK-leden
door Theo van der Velde

Zoals u wellicht al in het weekblad Hart van Holland heeft gelezen heeft de oproep
van de Waddinxveense Kunst Kring om een kunstwerkje voor elkaar te maken vijftien
bijdragen opgeleverd.

Een beetje een tegenvaller voor de initiatiefnemers Annette van den Berg en Marlène
van der Velde, maar zeker de moeite waard geweest en alom gewaardeerd. Een reden
voor de wat mindere bijdragen zou kunnen zijn dat de lockdown het toch ook voor
mensen met een creatieve hobby lastig maakt om geïnspireerd te blijven. Daarom
kijken wij allemaal hoopvol uit naar het moment waarop wij elkaar weer fysiek kunnen treffen en inspireren tot het maken van die gewenste prachtige kunstwerken.

Ouderen die langdurig aan huis
gebonden zijn en zich voor dit
project hebben aangemeld,
worden in een periode van zes
weken, drie keer bezocht door
een vrijwilliger.
Per keer wordt aan een themaopdracht gewerkt. De vrijwilliger neemt daarvoor het ter
beschikking gestelde materiaal
mee. E.e.a. is van instructie
voorzien en van een foto. Zodat
het resultaat van de themaopdracht duiderlijk is.
Lijkt het u leuk om hieraan
mee te werken ? Meldt u zich
dan bij Palet Welzijn, Maja
Postma, tel: 088-0234247 of via
m.postma@paletwelzijn.nl

Interesse in lijsten
Heeft u interesse in lijsten voor uw schilderijen dan heeft ons WKK-lid Co Gerts goed
nieuws voor u. Hij heeft ze in alle soorten en
maten in voorraad en ze zijn gratis bij hem af
te halen. Mocht u inderdaad geïnteresseerd
zijn dan kunt u contact opnemen met Co op
telefoonnummer: 0182-616798.
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Exposeren in het SK ArtLab
door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda

Ter promotie van het nog te ontwikkelen
Sleutelkwartier in Waddinxveen is het
oude ABN AMRO gebouw omgetoverd
tot het SK ArtLab. Een plek waar je straks,
nadat de coronabeperkende maatregelen
zijn opgeheven, je kunt laten informeren
en inspireren over de plannen die er in
het gebied zijn.
In het pand staat op dit moment een grote
maquette van het toekomstige Sleutelkwartier. Deze is goed waarneembaar vanaf de buitenzijde. Maar er kan nog meer in
dit pand. Na overleg met de gemeente is
er een ruimte beschikbaar voor exposities.
Ook te gebruiken door de WKK. Voor een
periode van steeds vier weken kunnen
twee kunstenaars hier exposeren.
Snel handelen
Door de korte voorbereidingstijd, begin april
kwam er groen licht, starten Jelle Verwerda
en Jaap de Gijt de eerste expositieperiode. Met beperkte financiële middelen is
de ruimte inmiddels geschikt gemaakt als
expositieruimte. Daarna volgen Harry Galjé
en Henk Bloks. Voor de expositieperiodes
daarna kunnen alle leden van de WKK zich
opgeven. Naast het feit dat wij als WKK
hieraan ruchtbaarheid geven, heeft ook de

Jelle en Jaap buiten voor de expositieruimte van het SK ArtLab

gemeente toegezegd de nodige publiciteit te
willen verzorgen. Het is een uitgelezen kans
om toch in deze lastige tijd te kunnen exposeren. Er zijn geen kosten aan verbonden.
De coördinatie ligt bij Jessica Molhoek (SK
ArtLab). Bij haar kan je je opgeven door het
inschrijfformulier in te vullen. Zie de laatste
pagina van deze nieuwsbrief. Jessica verzorgt
de communicatie met de deelnemers.
De officiële opening wordt gedaan door

wethouder Schippers op 14
april. Dan is, o.a. via Facebook
en Instagram, SK ArtLab online.
De expositie wordt ondersteund
met foto’s, digitale reclameborden en een pagina (met QRcode filmpje van de opening)
in Hart van Holland. Geef je
dus snel op, want deelname is
op volgorde van binnenkomst.

Wandelende beelden in centrum Den Haag
door Marjolein Geraerdts (Museumtijdschrift.nl)

Hans van Benthem, ‘Space Duck Racer’,

Het zou kunnen dat u er al vaak langs
bent gelopen zonder het op te merken:
de beeldengalerij in de binnenstad van
Den Haag is verborgen in het volle zicht.
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De kunstwerken bevinden zich in de
Grote Marktstraat en het Spui, en vormen
zo een kruis van in totaal veertig beelden
van voornamelijk Haagse kunstenaars.
De geselecteerde kunstenaars worden inhoudelijk en artistiek volledig vrijgelaten.
Wel moeten zij zich aan de minimale en
maximale afmetingen houden. Dit levert
een divers en spannend kunstlint op, dat
tegelijkertijd goed past binnen de stedenbouwkundige schaal.
De sokkels onder deze beelden hebben
hun eigen verhaal. Het zogeheten Sokkelplan is in de vroege jaren negentig
bedacht door kunstenaar Peter Struycken.
De sokkels, ontworpen door keramist
Geert Lap, kunnen met behulp van een
transportkooi verplaatst worden, zodat
telkens een andere opstelling mogelijk is.
In 2020 was het aan de Haagse Raad van
Kinderen om voor tien beelden een nieuwe opstelling te bedenken. De kinderraad
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laat een duidelijke voorkeur
voor kleur zien en maakt een
gewaagde keuze door het
beeld van kunstenaar Femmy
Otten ‘And Life is Over There’
op het kruispunt te plaatsen.

Femmy Otten,
‘And Life is Over There’, 2017

		

Ruiken aan kunst:
Vervlogen – geuren in kleuren
door Theo van der Velde

Donderdag 25 maart jl. werd de derde
online-lezing voor onze leden en donateurs verzorgd door Wendy Fossen.
In een ontdekkingstocht inspireerde zij
ons om te “ruiken aan kunst”. Door in te
zoomen op bijvoorbeeld de schilderijen
uit de 17e eeuw konden de deelnemers in
verbeelding de geur en reuk opsnuiven.
Wendy stond met ons stil bij de rol van
geur in religie, geuren binnen en buiten en
de smaken en geuren uit andere werelddelen. Kortom weer een veelzijdige, leerzame en in de tijd terugkijkende lezing.
Jammer dat wij deze “geuren” nog niet via
de laptop of Ipad werkelijk binnen kunnen
halen. Soms met de “poepluier” ook beter, maar met de “bloemen en parfums”
een gemis.

Expositie Hoop

door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda
Vanaf 1 april is onze digitale voorjaarsexpositie in de lucht. De opening ging
vergezeld met een advertentie van een
hele pagina in “Hart van Holland” en
vermelding op de digitale reclameborden
in Waddinxveen.
We zijn als WKK trots op het resultaat en
hebben inmiddels de nodige positieve
reacties ontvangen. Tot eind mei blijft
de expositie te zien op onze website. Ga
hem bekijken, voor zover dat nog niet is
gebeurd en wijs ook mensen in jullie omgeving op deze expositie. Want hoe meer
kijkers hoe meer vreugde.
Met dank aan Marina de Leeuw voor
de coördinatie, Frans Gijzemijter voor
opmaak en beeldbewerking en webmaster Jan Timmermans voor het op onze
website zetten.
Klik op de foto om naar de expositie te
gaan.
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HERSTART ACTIVITEITEN

Het bestuur van de WKK is
druk bezig om een planning op
te stellen van de activiteiten
na een verwachte versoepeling
van de Coronamaatregelen.
Als alles goed gaat, met onder
andere de vaccinatie, hoopt
het bestuur toch de oh-zogewenste fysieke activiteiten
weer op te pakken. Hierbij
wordt met name gedacht aan:
- lezingen in het najaar van
‘21 en voorjaar van ‘22,
- museumexcursies eind
‘21 en begin ‘22,
- Open Atelierroute in okt.‘21
- Lente-expositie in april ‘22
- opstart van de teken- en
schilderochtenden en de
fotoclubs.
Zodra de definitieve planning
rond is brengt het bestuur u zo
snel als mogelijk hiervan op de
hoogte.

Naam deelnemer

____________________________________

Telefoonnummer

____________________________________

verklaart hiermee ten behoeve van de Gemeente Waddinxveen inzake het gebruik van het SK ArtLab:
1. zelf verantwoordelijk te zijn voor de inrichting van de ruimte en de zichtbaarheid vanaf
buiten;
2. bewust te zijn dat de kunstwerken niet verzekerd zijn door de gemeente, dus bij schade door
ongelukjes als aanstoten/omvallen, diefstal of brand is de gemeente Waddinxveen niet
aansprakelijk;
3. als een goed ‘huisvader’ met de ruimte om te gaan;
4. mee zal werken aan de publiciteit die door het Sleutelkwartier wordt gegenereerd voor het
SK ArtLab door het tijdig aanleveren van tekst en beeld over kunstenaar.

Het soort kunst dat tentoongesteld gaat worden, betreft:

_________________________________________________________

Mijn voorkeur voor de expositieperiode is _____________________(data wordt in overleg met
Jessica vastgesteld).

Contactgegevens SK ArtLab, Jessica Molhoek, 06 24707805, artlab@sleutelkwartier.nl

Aldus ondertekend,
Plaats en datum:

Handtekening exposant:

