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Het lijkt het bestuur van de WKK een mooie gedachte om de circa 140* Waddinxveense 
huishoudens die gebruik moeten maken van Care for Family (Voedselbank) blij te ma-
ken met een unieke december WKK-kunstkaart. Een kaart, speciaal voor hen gemaakt.

De zeer enthousiaste reactie van de voorzit-
ter van Care for Family, Suzanne Hetyey, op 
ons idee onderstreept deze gedachte zeer.
Daarom roepen wij alle kunstenaars van de 
WKK op één of meerdere decemberwensen 
te maken. Dat kan zijn een schilderij, teke-
ning, illustratie o.i.d ter grootte van 10 x 15 
cm. Al of niet voorzien van een feest-, kerst- 
of nieuwjaarswens. Deze unieke kunstwerk-
jes worden, in de op 23 december a.s. uit te 
delen voedseltassen, bijgevoegd. 

Uw zeer gewaardeerde bijdrage kunt u 
uiterlijk voor 9 december afleveren bij Theo 
van der Velde, Schielandweg 10, 2741MA 
Waddinxveen (tel. 0182-617508).

door Theo van der Velde

Om een en ander soepel te laten lopen zoe-
ken wij nog een coördinator, die dit project 
zou willen begeleiden. Heeft u interesse, 
stuur dan een mail naar: info@waddinx-
veensekunstkring.nl. Hierna nemen wij zo 
spoedig mogelijk contact op om ‘de puntjes 
op de i’ te zetten.

*) 140 huishoudens, 140 decemberkaarten. 
Dat is veel gevraagd. Wij geloven erin dat we dit 
met elkaar en voor elkaar kunnen doen. 
Komen we uit op meer dan 140 kaarten dan 
vinden deze hun weg naar een eenzame oudere. 
Bij minder dan 140 kaarten wordt een aantal 
kaarten vermenigvuldigd, zodat elke voedseltas 
een WKK-kunstkaart krijgt. 

Decemberwens voor Care for family JAARVERGADERING 
WADDINXVEENSE KUNST 
KRING (WKK) 2022
Gedwongen door de Corona-
perikelen konden de jaarver-
gaderingen van de WKK in de 
kalenderjaren 2020 en 2021 
fysiek niet plaatsvinden. Be-
langrijkste punten (begroting, 
jaarrekening en jaarverslag) 
zijn online afgehandeld.
Voor 2022 hopen wij echter 
weer, uiteraard ook dan weer 
afhankelijk van de geldende 
overheidsmaatregelen, een 
fysieke jaarvergadering te 
kunnen plannen.
In principe vindt deze plaats 
op woensdag 23 maart 2022, 
vanaf 19.30 uur in de Imma-
nuëlkerk te Waddinxveen.

LEDENBESTAND 
In de achter ons liggende 
Coronatijd zijn veel verenigin-
gen geraakt door een leegloop 
van leden. Begrijpelijk, er 
waren geen of weinig acti-
viteiten en thuisblijven was 
de geldende boodschap. De 
Waddinxveense Kunst Kring 
begon op 1 januari 2021 met 
236 leden. Tot en met augus-
tus van dit jaar vertrokken 18 
leden, saldo toen 218 leden. 
In september hebben wij de 
activiteiten weer opgestart en 
dat werd gewaardeerd! Le-
denbestand per eind oktober 
groeide weer met 22 tot 240. 
Wij hopen deze weg nog lang 
te bewandelen. 
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Zowel bij de Waddinxveense Kunst Route als bij de eerste Kunstlezing kan 
teruggekeken worden op een groot succes. Duidelijk was dat de ‘mensen’ weer 
toe waren aan een nieuwe ‘schwung’. Meer informatie en een foto-impressie 
vindt u op onze website www.waddinxveensekunstkring.nl onder de tabs  
“Exposities/Kunst Route 2021”, respectievelijk “Lezingen”.    

Waddinxveense Kunst Route/ 
Eerste Kunstlezing 
door Marlène van der Velde

Fotoclub en Schilder- en tekenochtenden
Zoals al eerder in de vorige nieuwsbrief is vermeld hebben zowel de foto-
club als de schilder- en tekenochtenden in de Hoge Noot een enthousiaste 
herstart gehad, Ook hierbij verwijzen wij u naar onze website, waar onder 
de tabs “Fotoclub” en “Schilderochtenden” meer over deze activiteiten te 
lezen valt. Ook kunt u op de homepage genieten van de “Beste foto’s van 
de Foto Club Waddinxveen”.

Een van de nieuwe leden wil zich graag 
voorstellen. Hieronder zijn verhaal:
Mijn naam is Rens van Oosten en ben ge-
boren in Den Haag in 1949 in het Hofje aan 
de van Limburg Stirumstraat. Mijn ouders 
verhuisden in 1952 naar het midden van de 
Schilderswijk. Daar heb ik tot mijn 20ste jaar 
doorgebracht. Lagere school en Mulo.
Na militaire dienstplicht ben ik op 23 jarige 
leeftijd getrouwd met Thea (zij was o.a. me-
dewerkster bij de bieb in Waddinxveen). 
Wij woonden tot 1984 in de Medemblik-
straat in Den Haag. Van mei 1984 woonden 
wij tot juli 2020 samen hier in Waddinxveen. 
Eind 2014 ben ik met pensioen gegaan.

Mijn vrouw overleed op 29 juli 2020. Ik ben 
nu alleen en ik tracht mijn leven op de rails 
te houden met o.a. mijn hobby schilderen.

In de jaren 90 heb ik enige tijd mijn werk 
niet kunnen doen. In die tijd ben ik gaan 
schilderen dat gaf weer rust in mijn leven. 
Dat schilderen doe ik nog steeds met veel 
plezier. Ik heb de zolderetage grotendeels 
beschikbaar om te schilderen. Ook ruimte 
genoeg om ook de schilderijen op te slaan. 
Zo langzamerhand worden het er wel veel. 
Eerst schilderde ik wat mij leuk leek. Veelal 
vakantiefoto’s van o.a. Venetië en de eilan-
den van Griekenland. Met het mes, kwast 
en zoal meer. De laatste tijd schilder ik o.a. 
‘dodenmaskers’. Uit Egypte en Midden- 
Amerika. Eerlijk gezegd: De voorbeelden 
haal ik uit een boek of van internet. 

Rens van Oosten 
stelt zich voor... 
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LEZING ARTEMISIA
VROUW EN MACHT
Op woensdag 17 november a.s. 
vindt de tweede kunstlezing van 
de Waddinxveense Kunst Kring 
(WKK) plaats. Deze lezing met als 
onderwerp “Artemisia – Vrouw 
en Macht” wordt verzorgd door 
de inmiddels bij de WKK bekende 
heer Hoo-Man Chan. 

Het Rijksmuseum Twenthe orga-
niseert tot 23 januari 2022 een 
spectaculaire tentoonstelling rond 
het leven en werk van Artemisia 
Gentileschi. De 17de-eeuwse schil-
deres was een van de bekendste, 
meest belangrijke kunstenaars 
van de Italiaanse barok. Zij was zo 
bekend dat haar voornaam- alleen 
al voldoende was, en het ook nu 
nog is: Artemisia. 

De lezing vindt zoals gebruikelijk 
plaats in de grote kerkzaal van de 
Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 
2, te Waddinxveen. Aanvang 19.30 
uur tot ca. 21.30 uur, incl.pauze.

Meer gedetailleerde informatie 
over deze en komende lezingen is 
te vinden op onze website: www.
waddinxveensekunstkring.nl

Veiligheid voor de bezoekers aan 
onze lezingen is voor het bestuur 
van de WKK uiteraard nog steeds 
leidend. Daarom zullen deze 
bezoekers bij binnenkomst niet al-
leen zijn of haar QR-code moeten 
tonen ook biedt de grote kerkzaal 
zeker voldoende ruimte om aan de 
door de overheid geadviseerde 1,5 
meter tegemoet te komen.  

WIE IS FIERET?
Penningmeester Gert Breteler 
krijgt op 5 november 2021 een 
bedrag binnen voor Donatie 2021 
ad € 20,-. Betaling is afkomstig 
van E.A. Fieret. Probleem is dat 
Gert in zijn bestand geen E.A. 
Fieret heeft of kent. Kent één 
van jullie iemand met deze naam 
afkomstig uit deze regio??? 
Reacties graag naar 
g.breteler@planet.nl

Exposeren WKK leden 
door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda 

Geregeld wordt er door de leden van de 
WKK, op eigen initiatief, geëxposeerd op 
diverse locaties. Graag willen de leden 
dat gepubliceerd zien in onze nieuwsbrief, 
onze website en op sociale media.

Hier wil de WKK uiteraard aan meewer-
ken, maar omdat momenteel deze berich-
ten naar verschillende adressen gemaild 
worden ontstaat verwarring en kan het 
zijn dat de publicatie onvolledig gebeurt.
Om dit te voorkomen is een speciaal 
mailadres aangemaakt, zodat vanuit één 
centraal punt de publicatie aangestuurd 
kan worden. 

Dus als u ergens gaat exposeren en u wilt 
het opgenomen hebben in de verschil-
lende uitingen van de WKK , meldt het 
dan tijdig aan:
exposeren@waddinxveensekunstkring.nl

Als de coronamaatregelen het toela-
ten willen wij volgend jaar weer een 
lente-expositie in de Remonstrantse Kerk 
organiseren. De geplande data hiervoor 

Piet Bleijenga in De Kroon
Vanaf 1 november 2021 tot januari 2022 
exposeert Piet Bleijenga in de raamvitri-
nes van Cultuurhuys De Kroon aan het 
Gouweplein. Bleijenga (1946) volgde in 
Den Haag diverse opleidingen in ontwer-
pen, interieur- architectuur en vormge-
ving. Na jarenlang schilderen in diverse 
stijlen werd hij gegrepen door de oude 
vervallen panden in Zuid-Europa, zoals 
in Portugal, Spanje en Italië. Met allerlei 
materiaal zoals steen, sloophout, metaal, 
glas, pleisterwerk en acrylverf zet hij 
deze oude gevels op doek. De expositie 
is - vanaf het plein om het Cultuurhuys 
-  goed te bezichtigen.

Lente-expositie ‘donker en licht’
door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda

zijn zaterdag 9 en zondag 10 april 2022, 
met voorafgaand hieraan een opening op 
vrijdag 8 april 2022. 
Het thema van deze expositie is ‘donker 
en licht’, een thema zo denken wij, waar-
op elk lid zich creatief kan storten. Meer 
informatie over deze expositie verschijnt 
binnenkort, maar noteer de data vast in 
uw agenda en ga vast ‘creatief’ aan de 
slag met uw ‘kunstwerk’.   
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