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WadCultureel vindt dit jaar voor de tiende keer plaats en wel op 9, 10 en 11 sep-
tember. De organisatie van dit evenement is er veel aan gelegen om op dit tweede 
lustrum groots uit te pakken. Samenwerking met onder meer onze Waddinxveense 
Kunst Kring (WKK) zijn daarvoor intenser geworden. Op hoofdlijnen is het driedaag-
se evenement niet veranderd, nieuwe elementen zijn er wel degelijk. 

Burgemeester Nieuwenhuis poseert 
zaterdag 10 september in Cultuurhuys 
De Kroon voor een aantal amateurschil-
ders. De deelnemende schilders kun-
nen op dat moment schetsen maken of 
foto’s nemen en aan de hand daarvan 
hun schilderij maken. Ieder in z’n eigen 
stijl. Dat kan ter plekke of je kan dat thuis 
doen. Aan het eind van de dag vindt de 
beoordeling plaats. Ga de uitdaging aan 
en doe mee! 

Portretschilders, in het bijzonder de 
leden van onze Kunst Kring, kunnen zich 

Tien jaar WadCultureel door Theo van der Velde

hiervoor aanmelden voor deelname via 
WadCultureel (www.wadcultureel.nl) of 
onderstaande button. 

In onze nieuwsbrief van april 
2022 werd naast de wens 
aan u allen voor een fijne va-
kantie door het bestuur ook 
vooruitgelopen op een inspi-
rerende en kunstzinnige start 
van, een hopelijk Corona-vrij, 
WKK-seizoen 2022/2023.
In het verlengde hiervan wil-
len wij u in deze nieuwsbrief 
graag attenderen op interes-
sante voor u geplande activi-
teiten, waarvan er enkele al 
in september van start gaan. 
Veel leesplezier, 
Theo van der Velde  

waddinxveensekunstkring.nl 
mailto:info%40waddinxveensekunstkring.nl?subject=
http://facebook.com/waddinxveensekunstkring
https://wadcultureel.nl/aanmelden-burgemeester-op-het-doek/
https://wadcultureel.nl/aanmelden-burgemeester-op-het-doek/
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Schilder- en 
tekenochtenden 

in de De Hoge Noot
In het najaar van 2022 gaan ook 
de schilder- en tekenochtenden 
van de WKK van start. De data 
waarop deze plaatsvinden zijn 
de woensdagen:
7 september;
21 september;
5 oktober;
19 oktober;
2 november;
16 november;
30 november;
14 december.  
Voor eventuele vragen over de 
activiteiten van de schilder- en 
tekenochtenden kunt u zich 
wenden tot de coördinator:
Marlène van der Velde, 
email-adres: marlenevdvelde@
gmail.com

Er zit nog meer in het culturele vat, zoals de Kunst- en Cultuurmarkt. Ook hiervoor, 
waaronder natuurlijk ook weer Montmartre, kunt u zich inschrijven via de website 
van WadCultureel.

Etalage-expositie
Hiernaast is in de aanloop 
naar WadCultureel de 
Waddinxveense Kunst Kring benaderd met de vraag of de leden willen exposeren 
in de etalages van de winkels in het winkelcentrum Gouweplein. Inmiddels doen 
circa 20 winkels heel graag mee. Twintig exposeerplekken verdeeld over het hele 
winkelcentrum. Een prachtige gelegenheid om ons werk te tonen aan het Wad-
dinxveense publiek. Eind augustus worden de kunstwerken geplaatst. Ze mogen 
daar staan tot kort na Wadcultureel. Denkt u maar vast na welke werken hiervoor 
geschikt zijn. Begin juli ontvangt u het inschrijfformulier, aangevuld met de nodige 
en nadere instructies. 

In het najaar van 2022 (28 september 
t/m 5 oktober) organiseert de gemeente 
Waddinxveen “de week tegen eenzaam-
heid”. Zij heeft gemeend hieraan veel 
aandacht te geven door allerlei activitei-
ten te organiseren.

Een ervan is dat zij het sleutelkwartier 
gebouw (ArtLab) ter beschikking stellen 
om daar iets te organiseren. De Wad-
dinxveense Kunstkring grijpt deze gele-
genheid met beide handen aan om hier 
voor die periode een expositie te orga-
niseren. Derhalve roepen wij onze leden 

WEEK TEGEN EENZAAMHEID

op om een kunstwerk in te leveren met 
een ruime interpretatie van het thema: 
“eenzaamheid”
Over verdere activiteiten, zoals bijvoor-
beeld enkele workshops, volgt vanuit 
de gemeente binnenkort veel meer 
informatie. U kunt wel alvast aan de slag 
gaan met het genoemde thema, zodat 
we straks weer een prachtige expositie 
kunnen inrichten die een week lang te 
bezichtigen is. Zoals gezegd volgt bin-
nenkort meer informatie met daarbij een 
inschrijfformulier.

Museumexcursie 
In het najaar van 2022 willen wij een excursie naar een museum organiseren.  

Belangrijk hierbij zijn uiteraard het onderwerp van deze 
expositie, de voorwaarden bij een bezoek, de kosten van 

o.a. het vervoer en het aantal deelnemers. Zodra de 
organisatie meer informatie over de dan definitief 

plaatshebbende exposities heeft verzameld, wordt 
u een programma voor een museumexcursie met 

de kostprijs gepresenteerd en kunt u zich hier-
voor gaan inschrijven. Bij een nog nader vast te 

stellen minimum aantal deelnemers zal de excur-
sie worden uitgevoerd. U hoort dus nog van ons! 

mailto:marlenevdvelde%40gmail.com%20?subject=vraag%20over%20De%20Hoge%20Noot
mailto:marlenevdvelde%40gmail.com%20?subject=vraag%20over%20De%20Hoge%20Noot
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Lezingencylus 2022/2023
door Theo van der Velde

Graag laten wij u weten, dat het bestuur 
vergevorderd is een nieuw zeer interes-
sant en uitdagend programma rondom 
de lezingen vast te stellen. Met de 
inleiders en de Immanuëlkerk in Wad-
dinxveen zijn de volgende data gereser-
veerd, die u alvast in uw agenda kunt 
noteren:

• Woensdag 5 oktober 2022;
• Donderdag 10 november 2022;
• Woensdag 7 december 2022;
• Donderdag 12 januari 2023;
• Woensdag 15 februari 2023;
• Woensdag 12 april 2023.  

In het ArtLab, in het Sleutelkwartier- 
gebouw, is het mogelijk om een maand lang 
gratis te exposeren. 

Voor de tweede helft van het jaar is nog 
ruimte om te exposeren. De expositieruimte 
is elke donderdagochtend geopend voor het 

Zonder kosten exposeren in het ArtLab 
door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda

publiek. Heeft u belangstelling meldt 
u zich dan aan bij Jessica Molhoek, 
artlab@sleutelkwartier.nl

Planning komende exposities:
24/05-07/07’22:  Anne Boonekamp
08/07-18/08’22:  Marijke van Es
19/08-26/09’22: Carmen Hesp
29/09-06/10’22: Week van de   
 Eenzaamheid
10/10-07/12’22: Rens van Oosten

Fotoclub
Op dinsdag 13 september start 
ook de fotoclub met haar activi-
teiten. Op deze dag is een excur-
sie naar Scheveningen gepland, 
waarvan in een volgende sessie 
de resultaten op een gezellige 
wijze worden geëvalueerd in onze 
vergaderlocatie in het “oude” 
NKF-gebouw aan de Noordkade 
64. De afgesproken data voor de 
activiteiten zijn, dinsdag 10-12 uur 
voor data besprekingen:
• 13 september excursie
   20 september bespreking
• 04 oktober excursie
  18 oktober bespreking
• 01 november excursie
   15 november bespreking
• 29 november excursie
   13 december bespreking
Voor eventuele vragen over de 
activiteiten van de fotoclub kunt u 
zich wenden tot de coördinator:
Paul Mulder, email-adres: 
paulmulder@casema.nl

Zoals gebruikelijk worden de lezingen 
gehouden in de kleine zaal van de Im-
manuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, te 
Waddinxveen. Te beginnen om 19.30 
uur (inloop 19.00 uur) tot ca. 21.30 uur, 
inclusief een pauze. 
Uiteraard als de omstandigheden rond-
om Corona het tegen deze tijd toelaten. 

Naast bovenstaande data zal op don-
derdag 24 november een middaglezing 
worden georganiseerd in bovenstaande 
kerk tussen 13.30 uur en 15.30 uur. Hier-
mee wil het bestuur ingaan op meerdere 
ontvangen wensen en bezien of, afhan-
kelijk van de belangstelling, een lezing in 
de middaguren voor herhaling vatbaar is.

mailto:artlab%40sleutelkwartier.nl%20?subject=
mailto:artlab%40sleutelkwartier.nl%20?subject=
mailto:paulmulder%40casema.nl?subject=
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WAT TE ‘ZIEN’ IN DE BUURT
Voor meer informatie, kijk dan op 
de website van het betreffende 
museum: 
Museum Gouda, 
museumgouda.nl
• ‘Beleef het Wonder van Gouda’ 

Kunstmuseum Den Haag, 
kunstmuseum.nl
• t/m 9 okt., ‘Harm Kamerlingh Onnes’
• t/m  3 juli, ‘Alphonse Mucha’
• t/m 12 juni, ‘Kunstmuseum Den Haag 
verwelkomt Gabriele Münter’
• t/m 3 juli , ‘Theo Jansen’
• vanaf 2 april ‘Rondom Mondriaan’

Fotomuseum Den Haag, 
fotomuseumdenhaag.nl
• t/m 14 aug., ‘Robert Knoth en  
Antoinette de Jong’

Mauritshuis Den Haag, 
mauritshuis.nl
• t/m dec. ‘22, ‘In het kader van het 
200 jarig bestaan ‘Huis vol verhalen’
• t/m zomer, ‘Mauritshuis Murals’
• t/m 16 okt., ‘Flash Back’

Haags Historisch Museum,  
haagshistorischmuseum.nl
• t/m 31 december, ‘Den Haag Van-
daag, 1945 tot nu’
• t/m 31 december, ‘Macht – 800 jaar 
Binnenhof’

Museum Voorlinden Wassenaar,  
museumvoorlinden.nl
• t/m 23 oktober, ‘Art is the Antidote’;
• 26 mei t/m 25 sept, ‘Antony Gorm-
ley’

Nederlands Fotomuseum R’dam,  
fotomuseumrotterdam.nl
• Eregalerij Nederlandse Fotografie 

Dordrechts Museum. Dordrecht,  
dordrechtsmuseum.nl
• 22 mei t/m 16 okt. ‘De Scheffer 2022’
• t/m 4 sep., ‘Wanderlust’
• t/m 3 okt. ‘Richard van den Dool’.

Boijmans Van Beuningen, 
boijmans.nl

Museum Singer Laren, 
singerlaren.nl
• t/m 28 aug., ‘Sluijters en de moder-
nen’
• t/m 28 aug., ‘Lussanet. Verf in het 
Bloed’

In de afgelopen algemene ledenverga-
dering werd het idee geopperd om het 
voor leden en donateurs, die ’s-avonds 
niet meer alleen de deur durven uit gaan 
of slecht ter been zijn, ook mogelijk te 
maken onze lezingen te bezoeken. Het 
bestuur heeft deze oproep “zeer ter 
harte” genomen is op zoek gegaan naar 
mogelijkheden.

Graag willen wij u dan ook wijzen op de 
mogelijkheden die de Stichting Vier het Le-
ven hiervoor biedt. De Stichting wil ieder-
een vanaf 65 jaar de kans bieden om deel 
te nemen aan sociaal-culturele activiteiten. 
Daardoor blijven zij betrokken bij de sa-
menleving en voelen zich minder eenzaam. 
Door de stichting worden verschillende 
genres culturele activiteiten geselecteerd 
die binnen haar doelstelling passen. In 
overleg met deze stichting gaan ook onze 
lezingen binnenkort hieronder vallen. 

Wilt u één van deze activiteiten bezoeken, 
dan zorgt de stichting voor vervoer hier 
naar toe. Aan het vervoer zijn wel mini-
male kosten verbonden. 
Heeft u interesse om onze lezingen, maar 
ook andere culturele activiteiten in onze 
regio, via de Stichting Vier het Leven wil-
len bezoeken, raadpleeg dan de website: 
www.4hetleven.nl.
Belangstellenden kunnen zich, zonder 
kosten en verdere verplichtingen, aanmel-
den bij de stichting. Door deze aanmelding 
wordt u in het bezit gesteld van het pro-
grammaboekje en de nieuwsbrieven van 
de stichting. 

http://www.museumgouda.nl
http://www.kunstmuseum.nl
http://www.fotomuseumdenhaag.nl
http://www.mauritshuis.nl
http://www.haagshistorischmuseum.nl
http://www.museumvoorlinden.nl 
http://www.4hetleven.nl.

