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• Inschrijfformulier Lente expositie

Blijf positief

HUISVESTING

door Jaap de Gijt/Theo van der Velde

door Theo van der Velde

“De kunst is positief te blijven”, behalve uiteraard bij een uitslag van een Corona-test.
Met deze hartenkreet in gedachten wenst het bestuur u nogmaals een gezond en creatief 2022 toe. Een 2022, waarin wij als samenleving en als Kunst Kring als doel hebben
weer terug te kunnen keren naar het “normale leven” en alle activiteiten weer volledig
kunnen opstarten, elkaar weer kunnen ontmoeten en zeker ook inspireren.

Oproep (thuis)atelier voor 2

Per keer wordt aan een thema-opdracht
gewerkt. De vrijwilliger neemt daarvoor
door Maja Postma
het ter beschikking gestelde materiaal
mee. E.e.a. is van instructie voorzien.
Palet Welzijn gaat half januari samen
met Stichting Vonk een doorstart maken Lijkt het u leuk om hieraan mee te werken ? Meldt u zich dan bij Palet Welzijn,
met het project “thuisatelier voor 2“.
Vrijwilligers met gevoel voor creatieve Maja Postma, tel: 088-0234247 of via
processen worden uitgenodigd om zich m.postma@paletwelzijn.nl
aan te melden.
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.
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Al eerder berichtten wij u
over hopelijk nieuwe ruimte
voor de WKK in de voormalige
professor Kohnstamm MAVO
aan de Mauritslaan. Deze
voormalige MAVO wordt in de
loop van 2022 verbouwd voor
de huisvesting van meerdere
maatschappelijke en culturele
organisaties, waaronder de
Waddinxveense Kunst Kring,
het Historisch Genootschap
Waddinxveen, Gered Gereedschap, RTW en Vluchtelingenwerk. Inmiddels heeft de
gemeente net voor de kerst
de aanbesteding van deze
verbouwing gepubliceerd.
Parallel hieraan vindt in deze
maand wederom een overleg
(vanwege de Coronaperikelen
online via Zoom) plaats met
de mogelijke toekomstige
gebruikers van dit pand. Bij
deze bespreking wordt nader
ingegaan op deze aanbesteding, de voortgang hiervan,
het beheer en andere aan de
orde komende zaken. Als alles
naar verwachting verloopt
(financieel, gebruikstechnisch,
indeling) krijgt de WKK in het
pand de beschikking over een
eigen opslag-, vergader- en activiteitenruimte. Ook wordt in
het pand een voor alle betrokkenen te gebruiken ontmoetingsruimte gecreëerd.

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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Terugblik 2021 Waddinxveense Kunst Kring (WKK )
door Theo van der Velde

Ook het kunst-jaar 2021 heeft voor het grootste gedeelte in het teken gestaan van Corona. Vele activiteiten konden hierdoor geen doorgang vinden of moesten gedwongen worden opgeschort. Wel werd als alternatief soms gezocht naar ‘online’
oplossingen, maar met als vervelende consequentie dat het zo belangrijke stimuleren van sociale contacten onder onze
leden en donateurs hierdoor niet kon plaatsvinden.
Social media en nieuwsbrieven
Gedurende 2021 kwam de WKK via onze
nieuwsbrieven, de website, twitter, facebook, instagram en het Hart van Holland
weer volop in het nieuws.
Duidelijk mag zijn dat ook deze publicaties een zeer belangrijke rol spelen binnen onze vereniging. Hierdoor kunnen
namelijk veel uiteenlopende berichten
en artikelen over het wel en wee van
onze WKK voor alle geïnteresseerden
worden weergegeven.
Gedurende dit kalenderjaar verschenen
er zeven nieuwsbrieven (nummers 287
t/m 293). Deze alom zeer gewaardeerde
nieuwsbrieven (zowel qua de lay-out als
de inhoud) werden zowel op de website
geplaatst als per mail naar de leden,
donateurs en overige geïnteresseerden
verzonden.
Exposities
Gedwongen door corona, moest de
geplande lente-expositie, met als thema
“Hoop” in online vorm plaatsvinden.
Van 1 april t/m 31 mei konden belangstellenden deze expositie via onze website bewonderen. Hiervan is veelvuldig
gebruik van gemaakt.
Gelukkig kon de Waddinxveense Kunst

Route (voorheen Open Atelier Route)
op 9 en 10 oktober wel doorgaan. De
exposanten in het SK ArtLab en in de
thuislocaties binnen Waddinxveen
kunnen terugzien op een zeer geslaagd
evenement met veel bezoekers.
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Lezingen
Op 21 januari en 25 maart werden door
Wendy Fossen twee online lezingen verzorgd met als onderwerp respectievelijk
“De schatkamer van de Hermitage” en
“Vervlogen geuren in kleuren”. Op 13
oktober en 17 november konden de
geplande lezingen door Patricia Huisman (Tromp-l’oeil, het oog bedrogen)
en Hoo-Man Chan (Artemisia – Vrouw
en Macht) gelukkig weer fysiek en uit
voorzorg in de grote ruimte van de Immanuëlkerk worden georganiseerd.
Helaas moest de geplande lezing van 15
december door nieuwe corona-beperkingen worden afgezegd.

exposant(en), melding van gemaakt.
Sedert april jl. kan ook in het SK ArtLab
(voorheen ABN/Amro-pand aan de Passage) worden geëxposeerd.

Overige activiteiten
Omdat men elkaar niet in levende lijve
kan zien, werd in maart een actie gestart
om elkaar een “kunst-groet” te brengen
in de vorm van kaarten, knutsels, tekeningen, schilderijen, gedichten, foto’s of
wat dan ook.

Schilder-/tekenochtenden en fotoclub
Na een gedwongen stop in het voorjaar,
werden vanaf september de activiteiten
van onze foto- en schilder- en tekenclub
weer opgestart. Helaas gooide ook hier
corona weer roet in het eten en moesten
de activiteiten vanaf december weer op
een laag pitje worden gezet (fotoclub) of
geheel opgeschort (schilder- en tekenochtenden).

Jaarrekening 2020, begroting 2021 en
jaarverslag 2020
Vanwege de corona-perikelen kon in
2021 geen jaarvergadering worden
gepland worden. Jaarrekening, begroting
en jaarsverlag zijn dan ook, voorzien van
een verklaring van de kascommissie,
digitaal ter goedkeuring aan de leden gestuurd. Opmerkingen van de kant van de
leden werden niet ontvangen, waarmee
de stukken werden vastgesteld.

Museumexcursies
Zowel de excursie in het voorjaar als het
najaar konden, helaas ook gedwongen,
geen doorgang vinden.
WadCultureel
Verschillende leden van onze WKK
hebben op 11 september met veel
In december werden ca. 140 huishou- enthousiasme meegedaan aan WadCudens, die gebruik maken van Care for
tureel. Middels afzonderlijke kramen,
Family (voedselbank), verrast met een een WKK-kraam en een zeer geslaagde
speciaal door WKK-leden gemaakte
schilderactiviteit voor kinderen op de
kunstkaart. Op de foto overhandigt
locatie Dierendal, heeft de WKK van zich
Theo van der Velde de kunstkaarten aan laten horen.
Suzanne Hetyey van de voedselbank.
Lokaal exposeren
In 2021 stelden een groot aantal WKKleden hun kunstwerken tentoon op
verschillende locaties binnen of in de
buurt van Waddinxveen. Daar waar bekend werd hiervan in de nieuwsbrief of
overige social media, op verzoek van de
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Lente-expositie ‘donker en licht’
door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda

Zoals al in een eerdere nieuwsbrief
aangekondigd gaan we, uiteraard als de
maatregelen rond Corona het toelaten,
weer een Lente Expositie organiseren.
Op 9 en 10 april staat de expositie gepland
op onze gebruikelijke locatie De Remonstrantse Kerk aan de Zuidkade. Het thema
is ”donker en licht” wat in de ruimste zin
van het woord kan worden toegepast.

Wellicht is er na de eerste aankondiging
al een start gemaakt met het kunstwerk,
want met dit thema kan je goed uit de
voeten in de huidige tijd.
We hopen van harte dat je (weer) mee
doet om het samen tot een succes te
maken en weer een stap te zetten naar
het “normaal”.
De laatste pagina van deze nieuwsbrief is
het inschrijfformulier voor de expositie.

Naar wij hopen kan de geplande
lezing op woensdag 23 februari door Wendy Fossen, met als
onderwerp “Andy Warhol” wel
doorgaan. Mochten hier ook de
dan geldende maatregelen alsnog
“roet in het eten gooien”, dan
probeert het bestuur ook deze
lezing in maart of mei alsnog te
organiseren.

Free publicity als WKK lid

DECEMBERWENS CARE
FOR FAMILY

door WKK bestuur

Bent u WKK-lid en exposeert u uw werk in
bijvoorbeeld het SK ArtLab, het Cultuurhuys De Kroon (bibliotheek), of overige
locaties binnen Waddinxveen en naaste
omgeving? Laat dit dan weten. Als WKKlid kunt u onze nieuwsbrief, website en
overige sociale media (twitter, facebook
en instagram) als podium gebruiken.
Voorwaarde is dat u op eigen initiatief
exposeert. Pak deze free publicity door
een mail te sturen naar: exposeren@waddinxveensekunstkring.nl
Geef het wel min. 4 weken voorafgaand
aan de expostie door.
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LEZINGENCYCLUS 21/22

Op woensdag 19 januari is
een lezing gepland door Henk
Wassink. Helaas zijn de huidige
maatregelen rondom het Coronavirus nog van dien aard, dat op
voorhand besloten is deze lezing
af te gelasten.
De besmettingen stijgen nog
steeds en daardoor is de kans
zeker aanwezig, dat na de persconferentie op 14 januari de lockdown
nog niet stopt. Helaas het is niet
anders. Het bestuur probeert wel
met betrokkenen deze geplande
lezing in maart of mei a.s. alsnog
te kunnen organiseren.

Harry Galje exposeert al enige tijd in de
hal van de Groensvoorde flat (acht doeken) en in de hal van de Essengaarde flat
(vier doeken). Hij zoekt opvolging voor
deze locatie. Wilt u in zijn plaats exposeren, neem dan contact met Harry op.
Ha.galje@telfort.nl of telefonisch:
06-18849746 of 0182-618983.
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In de vorige nieuwsbrief deed het
bestuur een oproep om de circa
140 Waddinxveense huishoudens
die gebruik moeten maken van
Care for Family (voedselbank) blij
te maken met een unieke december WKK-kunstkaart. Een kaart
speciaal voor hen gemaakt.

In totaal hebben zes leden aan
deze oproep gehoor gegeven,
hetgeen uiteindelijk geresulteerd
heeft in 11 unieke, zowel door de
organisatie als de ontvangers, zeer
gewaardeerde wenskaarten.

Fotoclub door Paul Mulder
Het resultaat van de opdracht in december: Bij de Gouwe

RTW-Waddinxveen – “koffie verkeerd”

door Netty Heikamp

RTW radio, gevestigd op de Tollenslaan 163, Waddinxveen, stelt u in de
gelegenheid om op vrijdagen vanaf 10 uur tijdens “koffie verkeerd” te
komen praten over kunst met Gerard Verschoor, de presentator van dit
programma.

Ook de activiteiten van de fotoclub voor
het voorjaar 2022 zijn ingepland. Afhankelijk van de situatie wordt er “op pad/
excursie” gegaan om gezamenlijk te
fotograferen.
Na deze excursie worden alle gemaakte
beste foto’s besproken, hetzij fysiek in
het voormalige NKF-gebouw, hetzij via
een Zoom-sessie. Dit afhankelijk van de
geldende situatie.
Alle foto’s worden hierbij doorgenomen
en in gezamenlijk overleg wordt tevens
besloten welke foto’s op de website van
de WKK worden geplaatst.
Het vastgestelde schema luidt voorlopig
als volgt:
excursie: 18 januari, 1 februari, 1 maart,
5 april en 3 mei;
bespreking: 15 februari, 15 maart, 19 april
en 17 mei.

Het hoeft natuurlijk niet alleen over uw kunstuiting te gaan. Het kan ook
zijn dat u iets te melden heeft op dit gebied zoals bijvoorbeeld de aankondiging van een expositie waaraan u meedoet, of over wat u beweegt
om lid te zijn van de kunst kring. Het gesprek zal zo’n 10 minuten duren
en wordt op een later tijdstip op de website van de WKK gezet, zodat u
en anderen geïnteresseerden het kunnen na luisteren. U kunt zich aanmelden via email nettyheikamp@gmail.com
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Schilder- en
tekenochtenden
door Marlène van der Velde
De voorjaarssessie van de schilder- en
tekenochtenden start op 26 januari a.s.
weer in de Hoge Noot.
Uiteraard ook hierbij nog een slag om de
arm met betrekking tot de dan geldende
maatregelen.
De overige gereserveerde data zijn: 9 en
23 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april
en 4 mei.
Mocht u geïnteresseerd zijn in de activiteiten van deze creatieve ochtenden of wilt
u tussen 09.30 uur en 11.00 uur een kopje
koffie of thee drinken met de deelnemers,
dan graag (vooraf) een mail sturen naar:
marlenevdvelde@gmail.com
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Inschrijfformulier Lente-expositie ‘donker en licht’ (inzenden vòòr 7 feb ‘22)
Naam: _________________________________________

Datum:____________________

Adres: ___________________________________________________________________________
Postcode /Woonplaats: ______________________

____________________________________

Telefoon: _______________________________ E-mail: ___________________________________

Titel werkstuk: _
Omschrijving: _

Gebruikte techniek
bijv. acryl, pastel,
beeldhouwwerk.

Afmetingen: h x b
max 100x100 cm
wel/niet met lijst

niet te koop
prijs n.o. t k.
verkoopprijs in €

Verzekeringswaarde

Inschrijven vòòr 7 februari 2022 door dit formulier in te vullen en te mailen naar aanmeldenwkk@
hotmail.com. Of langsbrengen op Zuidkade 73. Voor meer informatie kunt u terecht bij Jaap de Gijt
of Jelle Verwerda (leden expositiecommissie). Na aanmelding ontvangt u een bevestiging van deelname op het door u opgegeven mailadres.
Hier nog even de spelregels
• Gebruik van het thema ‘donker en licht’, in de ruimste zin van het woord.
• Het werkstuk mag niet eerder op een (Lente-)expositie zijn aangeboden.
• Alle vakjes over uw werk hierboven invullen. Voor de omschrijving geldt max 3 regels.
De expositie wordt op 9 en 10 april gehouden in de Remonstrantse Kerk in Waddinxveen. Onder
voorwaarden dat de dan geldende corona-richtlijnen dit toestaan.
De WKK heeft voor alle deelnemers aan exposities een verzekering afgesloten met een totaal eigen
risico van € 125 per evenement.
commissieleden expositie
Jaap de Gijt
(06-39461166)
Jelle Verwerda (06-53704566)
inschrijven expositie
aanmeldenwkk@hotmail.com

