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bijlage: Inschrijfformulier W’veense
Kunst Route
COMPENSATIE CULTURELE SECTOR

De coronapandemie heeft
toegeslagen in alle gebieden.
Ook culture sector heeft zogenaamde corona-schade. Maar
hulp wordt geboden.

Herstart na de zomer; sein op groen?
door Theo van der Velde

Naar het zich laat aanzien zijn wij in de loop van september wellicht verlost van de
tot dan door de overheid en het RIVM, terecht opgelegde, corona-maatregelen. Het
inmiddels vlot lopend vaccinatiebeleid levert hier een belangrijke bijdrage aan. Voor het
bestuur reden om herstart van alle activiteiten vanaf september a.s. voor te bereiden.
Let wel, er kan altijd nog iets gebeuren wat deze start ‘in de weg’ staat. Daarom onder
voorbehoud. Maar de hoop is oprecht, dat onze zo lang gewenste WKK-activiteiten weer
plaats gaan vinden. Hieronder treft u nadere informatie omtrent mogelijke data en dergelijke. Noteer deze data in ieder geval alvast in uw agenda, zo luidt ons advies.
Fotoclubs
De twee bestaande fotoclubs voorzien in
een grote behoefte bij de leden van de WKK.
Bij beide clubs ligt het accent op het kennismaken met de fotografie. Meer en minder
ervaren fotografen dragen kennis over en
gaan gezamenlijk op pad om hierna de
resultaten te bespreken. Inmiddels is, zoals
u weet, Rein de Lange (coördinator fotoclub
1) gestopt met deze activiteit. In overleg met
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het bestuur is aan Paul Mulder (coördinator
fotoclub 2) gevraagd te inventariseren onder
de deelnemers van beide fotoclubs of beide
clubs gezamenlijk zouden kunnen optrekken.

In februari 2021 kregen de Waddinxveense culturele organisaties een brief van de gemeente
met de uitnodiging om financiële steun aan te vragen bij de
gemeente. Deze steun wordt
beschikbaar gesteld vanuit het
Rijk met de intentie om de culturele sector te ondersteunen
in de financiële gevolgen van de
coronacrisis. Uiteindelijk doel
is dat de culturele sector kan
blijven bestaan en ook gestimuleerd wordt kunst en cultuur op
een vernieuwende manier aan
te bieden.
Het college van B&W wil kunst
en cultuur bereikbaar houden
voor alle inwoners, daarom heeft
het college de financiële steun
vanuit het rijk verwerkt in een
extra subsidieregeling. Enerzijds
wordt het financiële verlies over
het jaar 2020 gecompenseerd
en anderzijds wordt een subsidie verstrekt om, in een weer
normale tijd, het aanbod van de
WKK te vernieuwen. De aanvraag
vanuit de WKK is door de gemeente getoetst aan de gestelde
voorwaarden. Met als resultaat
dat de WKK een subsidie wordt
toegekend van ruim € 3.100.
Wij zijn de gemeente daar zeer
erkentelijk voor.
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Paul heeft hierop positief gereageerd en zal
de deelnemers hierover benaderen en streven naar een herstart in september a.s.
Hiernaast zullen Rein de Lange en Frans
Gijzemijter hun activiteiten om, naast
bovenstaande fotoclub, te starten met een
‘multidisciplinaire club’, waarbij uit verschillende kunstdisciplinesgewerkt wordt om
vanuit verschillende onderwerpen elkaar te
stimuleren, voortzetten. Voor meer informatie over deze formule wordt u kortheidshalve ook verwezen naar nieuwsbrief nr. 285,
van november 2020 (Derde fotoclub …. door
Rein de Lange).

Schilder- en tekenochtenden in De Hoge Noot
Ook de schilder- en tekenochtenden gaan,
onder voorbehoud, weer van start. De
coördinator, Marlène van der Velde heeft
alle deelnemers benaderd met de vraag of
zij aan deze gemiste en gezellige ochtenden
willen blijven deelnemen. Uit de zeer enthousiaste reacties bleek dat men hier zeker
positief tegenover staat en blij is dat er weer
gestart kan gaan worden.
In overleg met de eigenaar van De Hoge
Noot, muziekvereniging Concordia, zijn de
volgende woensdagen gereserveerd:
8 en 22 september, 6 en 20 oktober, 3 en 17
november en 1 en 15 december 2021.
Deze schilder- en tekenochtenden vinden
plaats tussen 09.00 en 12.00 uur. Wilt u een
keer inspiratie opdoen en de mooie kunstwerken bewonderen, dan wordt u graag
uitgenodigd voor een kopje koffie of thee.

Lezingen
Met zeer veel enthousiasme kunnen wij
u meedelen dat wij met betrekking tot de
lezingencyclus najaar 2021 / voorjaar 2022
weer een zeer interessant programma hebben kunnen vaststellen.
Op de woensdagen 13 oktober, 17 november en 15 december 2021 en 19 januari, 23
februari en 20 april 2022 verzorgen Wendy
Fossen, Patricia Huisman, Hoo Man Chan en
Henk Wassink de lezingen voor onze WKK.

KONINKLIJKE ONDERSCHEIDING

De onderwerpen van de lezingen zijn zeer
gevarieerd en het programma belooft weer
een zeer creatief en inspirerend beeld te
schetsen van kunst in de brede zin. Genieten
dus. Zoals gebruikelijk worden de lezingen
gehouden in de Immanuëlkerk, Prinses
Beatrixlaan 2, te Waddinxveen, aanvang
19.30 uur tot ca. 21.30 uur, inclusief een
pauze. Naast deze lezingen proberen wij in
overleg met Palet Welzijn ook één of meerdere lezingen (afhankelijk van de opkomst)
overdag te organiseren. Alle lezingen zijn
voor de leden en donateurs van de WKK
gratis te bezoeken. Overige belangstellenden
betalen € 10 per lezing.

Het bestuur van de WKK heeft
haar waardering onderstreept
met het aanbieden van een
mooi boeket bloemen.

Museumexcursie
Wij zijn optimistisch en proberen voor dit
najaar (idee is november) een museumexcursie te organiseren.
Enkele suggesties:
• Museum JAN in Amstelveen, 30-jarig 		
jubileum Schitterend Glas
• Stedelijk Museum Alkmaar
• Dordrechts Museum met o.a. In het licht
van Cuyp met Constable en Turner
• Van Abbemuseum in Eindhoven
• Noord-Veluws Museum in Nunspeet
• Het Depot Boijmans van Beuningen in
Rotterdam; het indrukwekkende pand,

Op 28 februari jl. werd Nelly
Geluk, niet in de laatste plaats
voor haar gewaardeerde
werkzaamheden voor de WKK,
vereerd met een benoeming
tot lid in de orde van Oranje
Nassau. In het bijzijn van haar
echtgenoot werd de onderscheiding uitgerekt door burgemeester Nieuwenhuis.

met zes verdiepingen kunst,
opent 6 november aanstaande.
De meeste musea zijn druk hun
uitgestelde exposities in te plannen. De programmering is vaak
dus nog onder voorbehoud.
Heeft u zelf een idee waar we
naar toe kunnen? Laat het ons
weten. Wij zijn benieuwd naar
uw reacties! Dan kunnen wij
hier gericht op inzetten.
Stuur uw suggesties naar r.de.
leeuw@kpnplanet.nl
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Depot Rotterdam laat haar omgeving stralen.

Waddinxveense Kunst Route 2021

DORPSDICHTER WADDINXVEEN

Tijdens een bijeenkomst van
de Dichters op Donderdag in
Gouda, waar Piet Hardendood
De berichten over corona worden steeds positiever. Steeds meer kunnen we naar het
werd gevraagd een bijdrage te
normaal. Vanaf september heeft iedereen zijn tweede prik, zo is de voorspelling.
leveren aan de avond, werd hij
Ook pakken we weer uit met de publiciOok als WKK kunnen we gelukkig steeds
tot zijn eigen grote verrassing
teit, zodat elke inwoner van Waddinxveen uitgeroepen tot dorpsdichter
meer naar de gebruikelijke activiteiten.
en omstreken op de hoogte is van deze
Zoals de tweejaarlijkse Waddinxveense
van Waddinxveen.
expositie. Over het hoe en wat berichten
Kunst Route, voorheen de Open Atelier
Piet kreeg in het bijzijn van
we in een later stadium.
Route. Dit jaar is deze gepland op 9 en 10
tientallen collega’s en publiek
Het plan is in ieder geval om weer boeken- uit handen van Chris Bellekom
oktober met de officiële opening in de
leggers te maken voor alle deelnemers,
middag van 8 oktober. Eindelijk weer een
(één van de oranisatoren) een
met daarop twee afbeeldingen van het
‘gewone’ expositie.
ganzenveer overhandigd, een
werk van de desbetreffende kunstenaar.
symbolisch gebaar. HardenWe proberen ook dit jaar weer een aantal Verdere informatie volgt ook hierover.
dood heeft als opdracht mee
Op dit moment is het belangrijk om,
gemeenschappelijke ruimtes te organigekregen om over twee jaar
mocht u willen deelnemen, dit alvast
seren waarin meerdere kunstenaars bij
onder de dichters van Waddoor te geven. De organisatie krijgt zo een dinxveen een opvolger te
elkaar kunnen exposeren. Dat is de reden
indruk van het aantal deelnemers.
waarom we de naam hebben veranderd
zoeken. In navolging van het
naar Waddinxveense Kunst Route. Dit dekt Let op: bij grote belangstelling is de volgstadsdichtersschap in Gouda
orde van inschrijving bepalend.
de lading beter.
is ‘de eerste dorpsdichter van
Uiteraard is het ook mogelijk om thuis, al- Doe mee en laten we weer exposeren,
Waddinxveen’ een erebaan die
collega kunstenaars weer zien, geïnteres- op eigen wijze ingevuld kan
leen of met meerdere personen, te exposeerden ontmoeten, erop uit. Heerlijk
seren. Alhoewel de gemeenschappelijke
worden. Piet Hardendood is
ruimtes beperkt zijn, doen we ons uiterste toch! Het inschrijfformulier is bijgevoegd
al vele jaren lid van onze WKK
best het een ieder zoveel mogelijk naar de bij deze nieuwsbrief.
en hiernaast actief in literair
zin te maken.
Waddinxveen en omgeving en
is beheerder en oprichter van
zowel de dichterskring (opgezet in 2011) als het gedichtenatelier. Meer informatie:
www.gedichten-atelier.net en
www.dichterskring.nl
door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda

Helpende
handen

met elkaar, voor elkaar

CULTUURHUYS DE KROON

door Jaap de Gijt
Elke club of vereniging steunt op vrijwilligers; de o zo nodige helpende handen.
Zonder hun inzet kan een bestuur plannen
maken, maar wordt realisatie van deze
projecten moeilijk uitvoerbaar.
Zo ook bij de WKK. Geplande activiteiten
kunnen onder grote druk komen te staan
door een tekort aan vrijwillers. En dat willen
we niet. De praktijk is nu dat als het bestuur
iets onderneemt, het bestuur heel vaak ook
zelf alles moeten uitvoeren, hetgeen dan
praktisch niet haalbaar is.
Om deze reden zijn we op zoek naar vrijwilligers. Jong, oud, man, vrouw. Ze zijn
allemaal welkom. Welkom om bijvoorbeeld:
gastvrouw of -heer te zijn bij exposities en
andere evenementen. En wat dacht u van
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Op dit moment hangt er werk
van de leerlingen van Ton van
Steenbergen. Nu het gebouw
weer open mag is het mogelijk
om activiteiten weer langzaam
op te starten. www.stichtingvonk.nl

het meehelpen inrichten van exposities,
schilderochtenden en/ of administratieve
handelingen. Het vraagt wat van uw tijd,
maar het zorgt ook voor gezelligheid en
saamhorigheid. Op deze wijze ontstaat een
echt verenigingsgevoel. Met elkaar, voor
elkaar. Ieder uiteraard naar zijn vermogen
en interesses.
Help mee en geef u vrijblijvend op bij
Randy de Leeuw: r.de.leeuw@kpnplanet.nl.
En heeft u zelf geen tijd, wellicht is iemand
in uw naaste omgeving (broers, zusters,
kinderen, kleinkinderen, buren, vrienden
enz. enz.) die het leuk vindt ‘de handen uit
de mouwen te steken’ voor onze WKK.
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EXPOSANTEN SK ARTLAB

Op onze website is te zien wie
van onze leden op dit moment
exposeren bij SK ArtLab in het
Sleutelkwartier. De WKK mag
deze ruimte gebruiken voor een
periode van steeds vier weken
voor twee kunstenaars.

WadCultureel en deelname Montmartre
door Randy de Leeuw

De organisatie van Wadcultureel is volop bezig met de voorbereidingen voor 2021. Zij willen samen met een grote groep
cultuurliefhebbers een mooi programma neer zetten. Ook dit jaar is alles onder voorbehoud i.v.m. corona. Bij alles wat er
plaatsvindt gelden natuurlijk de Corona(huis)regels.
Deelname Montmartre
De marktkramen worden ook dit jaar
rondom het Gouweplein opgebouwd.
Het Montmartre live schilderevenement
is opnieuw een grootse happening.
Op vrijdagavond opent WadCultureel met Heeft u interesse om hier aan deel te
een klassiek concert.
nemen dan kunt u zich aanmelden via
Op zaterdag presenteert cultureel Wadinfo@wadcultureel.nl. Het advies is
dinxveen en omgeving zich op podia en op om u ruim op tijd aan te melden. Dan
de Kunst- en Cultuurmarkt. Hier is ook de kan de organisatie ervoor zorgen dat zij
WKK van de partij.
voldoende schilderezels, krukken en anNaast de kunst- en cultuurmarkt vinden
dere spullen neerzetten. WadCultureel
er weer meerdere optredens plaats op
informeert u tijdig over de juiste locatie
een groot podium. Daarnaast wordt de
en tijdstip van Montmartre.
Cultuurprijs uitgereikt, is er Waddinxveen
’s Got Talent, wordt er geschilderd op
Eigen kraam
‘Montmartre’ en zijn de Waddinxveense
Wilt u een eigen kraam huren dan kunt
monumenten open. Voor de liefhebbers
u dit rechtstreeks via www.wadcultuvan zoet is ook dit jaar Waddinxveen Bakt reel.nl doen. Dit is op eigen kosten.
de uitdaging.
Jazze aan de Nesse sluit het evenement
De Waddinxveense Kunst Kring zelf is dit
op zondagmiddag af.
jaar met 1 kraam aanwezig.
Cultuur staat centraal tijdens WadCultureel, hét evenement dat dit jaar op 10, 11
en 12 september een podium biedt aan
iedereen die zich bezighoudt met cultuur.

Voor meer
informatie kunt u
terecht op
www.wadcultureel.nl
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Waddinxsveense Kunst Route 9 en 10 oktober 2021
Inschrijfformulier
Naam
Adres
Woonplaats
Telefoon
E mail
Techniek
Voorkeur om met iemand anders te exposeren
Naam mede-exposant(en) en techniek

Doet mee in de groepsexpositie*
Dit formulier graag uiterlijk voor 15 juli inleveren op het hieronder genoemde adres:
Inleveradres Inschrijfformulier:
aanmelden WKK@hotmail.com
Jessica Molhoek, Zuidkade 73, 2741 JC Waddinxveen
Voor meer informatie
Jelle Verwerda 0182 740130 - verwerda@ziggo.nl
Jaap de Gijt
0182 616794 - jdgijt@casema.nl
De kosten
Voor leden die thuis exposeren € 10,Voor hen die in de centrale ruimte exposeren € 35,* De Waddinxveense Kunst Kring heeft algemene ruimtes kunnen reserveren tijdens de
Waddinxveense Kunst Route. Deze ruimtes zijn in eerste instantie bestemd voor leden
die buiten Waddinxveen wonen. Daarnaast zal er nog beperkt plaats zijn voor de leden
die niet thuis kunnen/willen exposeren. Als er meer aanmeldingen zijn dan plaatsen,
zal de volgorde van binnenkomst bepalend zijn.

