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nr. 298 september 2022
ook in deze nieuwsbrief:
• Waddinxveen tegen Eenzaamheid
• Samenwerking SBKZ
• Exposeren SBKZ, Med.Centr, ArtLab
• Lezingen WKK, SBKZ, Carina Mathot
• Huisvesting
• Wat te zien in de buurt
• Museumexcursies
• Infomag. W’veen foto’s
• Teken-, schilder- en fotoclub
• Wadcultureel

2
2
2
3
4
4
5
5
5
6

Hopelijk heeft u genoten
van een fijne zomerperiode,
waarbinnen de activiteiten
van onze Waddinxveense
Kunst Kring (WKK), zoals gebruikelijk, ‘op een laag pitje’
stonden. In deze nieuwsbrief leest u onder andere
hoe deze activiteiten weer
zijn/worden opgepakt.
Veel leesplezier,
Theo van der Velde

Najaarsexpositie WKK
Het schiet al aardig op. Op 29 september
doet de gemeente Waddinxveen mee
aan de Week tegen Eenzaamheid. Tijdens deze week zijn in het hele land elk
jaar honderden activiteiten waar mensen
elkaar ontmoeten en nieuwe contacten
kunnen leggen. De WKK organiseert
van 29 september t/m 6 oktober haar
jaarlijkse najaarsexpositie met de titel
‘EENZAAMHEID’ en sluit bij het initiatief
van het ministerie van VWS aan.
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Kunstwerkjes maken
In het SK-LAB gebouw (Passage 240, voormalige pand van ABN AMRO) tonen circa
30 kunstenaars hun kunstwerken.
Tijdens deze week kan iedere bezoeker
ook zelf een klein kunstwerkje maken van
20 x 20 cm. Al deze schilderijtjes worden
vervolgens tot één geheel samengevoegd.
Dit samengevoegde totaalwerk wordt
aansluitend in de vitrine, naast de ingang
van het gemeentehuis, tentoongesteld.

Opening expositie
De officiële opening vindt plaats
op 29 september om 16.00 uur
door de cultuurmakelaar van de
gemeente Waddinxveen, Lieneke
Huiberts. U bent daarbij van
harte welkom. Een mooie gelegenheid even bij te praten met
een hapje en een drankje.

We zijn nog wel op zoek naar
een aantal personen die in die
Iedereen is deze week van harte welkom
week een dag of dagdeel als
tussen 10.00 uur en 17.00 uur om de exgastvrouw of gastheer aanwezig
positie te bewonderen, een schilderijtje te kunnen zijn. Graag opgeven bij
maken of aan een workshop mee te doen. Jessica Molhoek via aanmeldenwkk@hotmail.com

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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Samenwerking met
Stichting Beeldende
Kunst Zuidplas (SBKZ)

Door de besturen van de WKK en
SBKZ zijn in de afgelopen periode
enkele gesprekken gevoerd over
een intensievere samenwerking.
Met name binnen de activiteiten
van de exposities, lezingen en museumexcursies ziet men mogelijkheden om tot een samenwerking
te komen, waarbij zowel voor de
WKK als de SBKZ een “grote meerwaarde” haalbaar is. Afgesproken
is om de komende periode deze
mogelijkheden nader uit te werken
en hierna te komen tot concretere
plannen.

Expositie St. Beeldende
Kunst Zuidplas (SBKZ)

In de nieuwe tijdelijke Pop up
Galerie in de Dorpstraat 28 in
Moerkapelle exposeren diverse
kunstenaars van de SBKZ hun
werk, waaronder ook onze WKKleden Kees Doedeijns en Adriana
Bontenbal.
De galerie is op zaterdag open tussen 12.00 uur en 17.00 uur.

Exposeren
Medisch Centrum

Vanaf 27 september exposeren
Ineke de Vries en Janny ter Beek
(W.K.K.-leden) in Medisch Centrum
West aan de Mozartlaan 2-4 in
Waddinxveen.

Van 29 september t/m 6 oktober 2022 doet de gemeente Waddinxveen mee aan
de ‘Week tegen Eenzaamheid’*. Deze week zit vol met acties en uiteenlopende
activiteiten op verschillende locaties binnen Waddinxveen.
Een van de actie is onze expositie in deze week in het SK-lab (Sleutelkwartier). De
vernissage vindt plaats op 29 september om 16 uur in het Sk Lab Sleutelkwartier.
De uitnodiging wordt door de gemeente verspreid. U vindt de uitnodiging ook aan
het einde van deze nieuwsbrief.
Wilt u meer weten, kijk dan op waddinxveentegeneenzaamheid.nl, hier kunt u het volledige
programma inzien en een keuze maken uit het
aanbod.
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* De Week tegen Eenzaamheid wordt in het kader van het
actieprogramma Eén tegen eenzaamheid georganiseerd
door het ministerie van VWS.
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Exposeren
in het ArtLab

In het ArtLab, in het Sleutelkwartiergebouw, is het mogelijk om een
maand lang gratis te exposeren.
Planning komende exposities:
29/09-06/10’22: Week van de 		
Eenzaamheid
10/10-07/12’22: Rens van 		
Oosten
De expositieruimte is elke donderdagochtend geopend voor het publiek. Heeft u belangstelling meldt
u zich dan aan bij Jessica Molhoek,
artlab@sleutelkwartier.nl

Eerste kunstlezing WKK
door Theo van der Velde

Op woensdag 5 oktober a.s. vindt de eerste kunstlezing
plaats uit onze lezingencyclus 2022/2023. Deze eerste lezing
met als onderwerp ‘Gustav Klimt en de Wiener Secession’
wordt verzorgd door Patricia Huisman. Aanvang 19.30 uur
(inloop vanaf 19.00 uur) tot ca. 21.30 uur. Locatie
Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2 in Waddinxveen.
In het kader van de week van de eenzaamheid, zie hiervoor onder exposities, is in overleg met de gemeente
Waddinxveen besloten dat deze lezing voor iedereen
gratis toegankelijk is, dus ook voor niet leden/donateurs
van de WKK. Voor meer gedetailleerde informatie over
deze en volgende lezingen verwijzen wij u graag naar onze
website: waddinxveensekunstkring.nl
De volgende lezingen zijn gepland op:
• donderdag 10 november 2022
• donderdag 24 november 2022 (let op, middaglezing)
• woensdag 7 december 2022
• donderdag 12 januari 2023
• woensdag 15 februari 2023
• woensdag 12 april 2023
Ook verwijzen wij nogmaals naar de mogelijkheden om
voor vervoer naar deze lezingen gebruik te maken van de
gelegenheid die ‘Vier het leven’ u hierbij biedt. In onze
nieuwsbrief van juni jl. (nummer 297) en op onze website
kunt u precies teruglezen welke stappen u moet ondernemen om hiervoor in aanmerking te komen.

Lezingen Stichting Beeldende Kunst
Zuidplas (SBKZ)
In Dorpshuis Swanla, Klinkhamerweg 86 in Zevenhuizen
organiseert de SBKZ de volgende lezingen:
11 oktober - Carina Mathot: Maakt kunst gelukkig
8 november - Peter Thissen: Marinetti en het Futurisme
13 december - Bjorn van der Leeuw: De “seizoenen” van
Pieter Brueghel
De lezingen vinden plaats van 20.00 uur tot 22.00 uur.
Inschrijven kan vooraf via: sbkzuidplas@gmail.com

Lezingen Carina Mathot
In het najaar van 2022 geeft Carina Mathot in het Cultuurhuys De Kroon een lezingencyclus van acht ochtenden en
mogelijk een dagexcursie met als onderwerp: Vrouwen in
de kunst, deel 3. Gedetailleerde informatie hierover kunt
u vinden op de website van de stichting Vonk
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Huisvesting

WAT TE ‘ZIEN’ IN DE BUURT
Het blijft altijd interessant voor
kunstenaars om te weten welke
exposities, naast de doorlopende,
momenteel in de regio plaatsvinden.
Daarom onderstaand een kort en beknopt overzicht hiervan bij meerdere
musea. Voor meer informatie, kijk
dan op de website van het betreffende museum.

door Theo van der Velde

Museum Gouda,
museumgouda.nl
• t/m 1 okt ‘22, ‘Beleef het Wonder van
Gouda’
• t/m 2 apr ‘23, ‘Stille Pracht, de verzameling van Paul Arntzenius’
• t/m 8 jan ‘23 ‘My dear swallows …’
• vanaf 23 sep ‘22, ‘Flower Power’
Sint-Janskerk Gouda
sint jan gouda.com
• dubbeltentoonstelling Sint-Janskerk
en Museum Gouda
• Sint-Janskerk met audiogids

Regelmatig leest u in de plaatselijke media artikelen over het verenigingsgebouw
Wereldwijd aan de Mauritslaan in Waddinxveen. Zoals u weet wordt ook de WKK
in dit gebouw gehuisvest.

teitenruimte op de eerste etage. Deze is te
bereiken met een lift. Ook een eigen opslag
voor onder andere ons expositiemateriaal
kunnen wij gaan gebruiken.

Momenteel vinden afrondende gesprekNaar het zich nu laat aanzien krijgen wij,
ken plaats met de gemeente en overige
naast een gezamenlijke grote ontmoetings- gebruikers over “de laatste puntjes op de
ruimte op de begane grond, de beschikking i”. Aan deze tot nu heel constructieve bijover een vergaderzaal en een mooie activi- eenkomsten nemen namens de WKK Jaap
de Gijt en Theo van der Velde deel.
Als alles volgens planning verloopt gaat
men in de tweede week van 2023 beginnen met de renovatie van “ons” gedeelte
en verwacht men halverwege 2023 het gebouw gerenoveerd op te kunnen leveren.
Wij houden u uiteraard op de hoogte van
de uitkomsten en voortgang.
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Kunstmuseum Den Haag,
kunstmuseum.nl
• t/m 30 okt ‘22, ‘Wiebke Siem’
• t/m 3 okt ‘22, ‘Cubic 3 design
(‘81 – ‘95)’
• t/m 16 okt ‘22, ‘Mire Lee’
• t/m 9 okt ‘22, ‘Harm Kamerling hj
Onnes’
• t/m 9 okt ‘22, ‘Natuurlijke Pracht’
• 15 okt ‘22 t/m 5 mrt ‘23, ‘Balenciaga’
• 15 okt ‘22 t/m 15 jan ‘23, ‘Anni en
Josef Albers’
• 12 nov ‘22 t/m 12 feb ‘23, ‘Nicole
Eisenman’
• 29 okt t/m 26 mrt ‘23,’Bob Eikelboom’
• 22 okt ‘22 t/m 7 mei ‘23, ‘Aldo Bakker’
• 22 okt ‘22 t/m 7 mei ‘23, ‘Lichtpunten’
• 22 okt ‘22 t/m 7 mei ‘23, ‘Chinese
glazuren als inspiratie’
Fotomuseum Den Haag,
fotomuseumdenhaag.nl
• t/m 13 nov ‘22, ‘Ouders’
• t/m 8 jan ‘23, ‘WF Hermans’
• t/m 8 jan ‘23, ‘Rein Jelle Terpstra’
• t/m 30 okt ‘22, ‘Bruno van den
Elshout’
• 26 nov ‘22 t/m 26 mrt ‘23, ‘
Judith Joy Ross’
Mauritshuis Den Haag,
mauritshuis.nl
• t/m 16 okt ‘22, ‘Flash Back’
• t/m 15 jan ‘23, ‘Manhattan Masters’
• t/m 31 dec ‘22, ‘Mauritshuis 200 jaar’
• 1 t/m 30 nov ‘22 ‘De vaandeldrager in
het Mauritshuis’

Haags Historisch Museum,
haagshistorischmuseum.nl
• t/m 13 nov ‘22, ‘Rampjaar’
• t/m 31 dec ‘22, ‘Macht – 800 jaar
Binnenhof’
Museum Beelden aan Zee
museumbeeldenaanzee.nl
• t/m 2 okt ‘22, ‘Mart Visser,
Sculptures’
• t/m 8 nov ‘22, ‘Zhang Miao,
Over Arc’
• t/m 30 okt ‘22, ‘Mirjam Miras,
Op beide zijden’
• Doorlopend, ‘Hans van Bentem,
Beelden op de patio’

Museumexcursie

door Theo van der Velde
Zoals wij u in onze vorige nieuwsbrief
al lieten weten zijn wij volop bezig met
het organiseren van een excursie naar
een museum. Belangrijke voorwaarden
hierbij zijn uiteraard het onderwerp, de
bereikbaarheid, de voorwaarden bij een
bezoek, het aantal deelnemers en uiteraard ook de kosten (vervoer e.d.).
Momenteel hanteren nog veel musea
het reserveren via een tijdslot, is de
ruimte voor het nuttigen van een lunch,
koffie o.i.d. beperkt en lopen ook de kos-

ten alsmaar op. Reden voor het bestuur
om alles nogmaals “goed tegen het licht
te houden”. Is er sprake van een tijdslot,
is het onderwerp interessant voor “een
noodzakelijke volle bus” en met name
zijn de kosten niet te hoog.
Daarom hopen wij u, zoals eerder
opgemerkt helaas gedwongen door de
omstandigheden, binnenkort meer kunnen vertellen over het wanneer en tegen
welke kosten wij een geschikt museum
kunnen bezoeken.

Museum Voorlinden Wassenaar
museumvoorlinden.nl
• t/m nov ‘22, ‘Art is the Antidote’
• vanaf 8 okt ‘22 t/m 29 jan ‘23,
‘Giuseppe Penone’
• Sommige werken zijn permanent
te zien en zijn stuk voor stuk
belevingskunstwerken
Nederlands Fotomuseum R’dam,
fotomuseumrotterdam.nl
• t/m 30 okt ‘22, ‘Typisch Nederland’
• doorlopend ‘Eregalerij van de
Nederlandse Fotografie’
Museum De Lakenhal, Leiden
lakenhal.nl
• t/m 30 okt ‘22, ‘Van kade tot
zelfkant’
• t/m 15 jan ‘23, ‘Planktonium’
• t/m 8 jan ‘23, ‘De Moord op Musius’
Dordrechts Museum. Dordrecht
dordrechtsmuseum.nl
• t/m 8 jan ‘23, ‘Wanderlust’
• t/m 16 okt ‘22, ‘De Scheffer ‘22’
• vanaf 17 okt ‘22 t/m 23 a[ril ‘23,
‘Door het oog van Jan Veth’
• 13 okt ‘22 t/m 16 apr ‘23, ‘Rein Dool’

Informatiemagazine
‘22/’23 Waddinxveen
In september jl. is het informatiemagazine 2022/2023 verschenen. In dit
magazine zijn zeer veel foto’s opgenomen, die zijn gemaakt door leden van
onze fotoclub. Mocht u geïnteresseerd
zijn, op onze website kunt u deze foto’s
via een link bewonderen.

Teken- en schilderclub,
fotoclub WKK
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De activiteiten van zowel de tekenen schilderclub als de fotoclub zijn in
september weer vol enthousiasme
gestart. Mocht u geïnteresseerd zijn in en
meer willen weten over deze activiteiten,
neem dan contact op met de volgende
coördinatoren:
Teken- en schilderochtenden:
Marlène van der Velde,
e-mail: marlenevdvelde@gmail.com
Fotoclub: Paul Mulder,
e-mail: paulmulder@casema.nl

Boijmans Van Beuningen
boijmans.nl
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• Museum wordt momenteel gerestaureerd Wel t/m 3 apr ‘23 in Depot
Boijmans Van Beuningen ‘Hoogtepunten uit de Museumcollectie’
Kunsthal Rotterdam
kunsthal.nl
• t/m 30 okt ‘22, ‘Here we are!
Women in design 1900 – Today’
• Vanaf 19 nov ‘22 t/m 9 apr ‘23, ‘In
the Black Fantastic’
Overigens zijn met de start van het
najaar ook in andere musea in het
land veel nieuwe exposities te zien.
om mooie musea te ontdekken, ga
dan naar www.museum.nl

Op 9, 10 en 11 september werden weer
de nodige activiteiten georganiseerd
door de St. WadCultureel. Veel van deze
activiteiten zijn in prettige samenwerking met de WKK tot stand gekomen.
Zo kunnen wij terugzien op een zeer geslaagd “Montmartre”, “Burgemeester op
het doek” (Jelle Verwerda, gefeliciteerd
met je gedeelde eerste plaats), “Kunst in
de etalage” en last but not least “Schilderen met kinderen bij Dierendal”.
Hiernaast was de WKK ook present met
een zeer druk bezochte stand tijdens de
Kunst- en Cultuurmarkt en werden door
verschillende leden van onze fotoclub
foto’s gemaakt op alle drie de dagen. Op
onze website kunt u via een link deze
prachtige foto’s bekijken.
Uiteraard willen wij vanaf deze plaats de
Stichting WadCultureel van harte feliciteren met het zeer verdiende winnen
van de cultuurprijs en met hun tiende
verjaardag.
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