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Samen schilderen WKK

De Waddinxveense Kunst Kring (WKK) heeft haar jaarlijkse najaarsexpositie met de
titel “EENZAAMHEID” inmiddels achter de rug. Tijdens deze expositie in het SK-LAB
kon onder het motto van ‘kom samen schilderen met de Waddinxveense Kunst Kring’
iedere bezoeker zelf een klein kunstwerkje maken van 20 x 20 cm. Van deze gelegenheid heeft een groot aantal Waddinxveense bezoekers gebruik gemaakt. Het resultaat
mag er zijn: een kleurrijk kunstwerk van 120x240 cm

Het kunstwerk, waarin alle kleine kunstwerkjes zijn verwerkt, wordt momenteel in
de vitrine van het Gemeentehuis, naast de ingang, tentoongesteld. Kom dus snel
kijken naar en genieten van dit prachtig gezamenlijk gemaakte stukje kunst.
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VOORSTEL VOOR
CONTRIBUTIEVERHOGING
door Gert Breteler, penningmeester

Zo lang als ik penningmeester
van de WKK ben (sinds 2011) is
er geen contributieverhoging
geweest. Maar, u leest ook
kranten of kijkt naar actualiteitsprogramma’s en u doet
ook uw boodschappen en u
heeft gemerkt dat het leven
veel duurder is geworden. Dit
met name als nasleep van de
oorlog in Oekraïne.

Schets mee met
Waddinxveen Schetst
door Stefan Vogels

Als regisseur van Waddinxveen Schetst
wil ik u graag op de hoogte brengen van
de tweede editie van deze activiteit.
Deze vindt op zondag 27 november a.s.
plaats! Tijdens deze activiteit wordt
iedere deelnemer voorzien van de materialen en kennis om in korte tijd een
leuke schets op te zetten van een uniek
stukje Waddinxveen.

Deze keer gaan we naar de Hefbrug, waar
we charmante schetsen zullen van maken
van onze fameuze brug, de charmante
panden langs de Gouwe, het oude Gemeentehuis of een ander stukje Waddinxveen dat jij hier graag aandacht geeft!
Om 13.30uur verzamelen we onder de
Hefbrug in Waddinxveen. Teken- en
schetsmaterialen zijn aanwezig, als je
deze zelf niet hebt. Meld je aan door
een mailtje te sturen naar waddinxveenschetst@gmail.com óf stuur een berichtje
op Instagram of Facebook!

Lente-expositie april 2023
Op 22 en 23 april organiseert WKK haar lente-expositie in de Remonstrantse Kerk. Na
de veel bezochte expositie “Eenzaamheid” zien we er naar uit om ook deze expositie
tot een groot succes te maken. Zo werken we ieder jaar met een bepaald thema, dat
willen we ook dit keer doen. En u mag,
als WKK-lid, meedenken over het thema.
Heeft u een idee, laat het ons weten. De
voorstellen kunnen tot 1 december a.s.
worden gestuurd naar info@waddinxveensekunstkring.nl
Hierna wordt het definitieve thema op
basis van de inzendingen bepaald en
aansluitend bekend gemaakt.
We zien uit naar de reacties.
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Ook de WKK krijgt prijsverhogingen voor de kiezen. Alles
waarbij energie wordt gebruikt,
zoals het huren van ruimtes
voor het houden van lezingen,
wordt gemiddeld 15% duurder.
De sprekers voor de lezingen
krijgen gemiddeld ook 25%
meer vergoeding per lezing.
Hiernaast moet de WKK, als wij
begin volgend jaar gaan verhuizen naar het gebouw Wereldwijd aan de Mauritslaan,
onze ruimte aankleden en wat
hogere servicekosten dan tot
nu toe gaan betalen.
Conclusie is dat we met de
huidige contributies niet meer
rond zullen komen. En daarom
worden op de jaarvergadering
in maart 2023 de volgende
contributieverhogingen voorgelegd. Het gaat hier om bedragen per jaar:
oud
voorstel
contributies € 25,00 € 32,50
donaties
€ 20,00 € 27,50
De voorstellen liggen ter tafel
ter accordering door de leden.

Kunstlezingen WKK
door Theo van der Velde

We hebben inmiddels twee lezingen
achter de rug. Op 5 oktober jl. de lezing
“Gustav Klimt en de Wiener Secession”
door Patricia Huisman en op 10 november “Het Rijksmuseum in Amsterdam:
geschiedenis, gebouw en collectie” door
Sophie Oosterwijk. Uit de alleen maar positief ontvangen reacties van de bezoekers
blijkt dat beide lezingen zeer gewaardeerd
werden. Het enthousiasme en de kennis
bij de beide inleiders heeft hier zeker aan
bijgedragen.
Tijdens de lezing over het Rijksmuseum
werd onder andere stilgestaan bij de achtergrond van het schilderij “De bedreigde
Zwaan” van Jan Asselijns; later opgevat als
een verhaal dat symbool staat voor raadpensionaris Johan de Witt. Nu zeker ook
actueel in de TV-serie “Het rampjaar 1672”.
Op de website: wikipedia.org/wiki/de
bedreigde zwaan kunt u het één en ander
hierover teruglezen.
Tot het einde van dit jaar liggen nog twee
zeer interessante lezingen “op de plank”.
Op donderdag 24 november a.s. een extra
Middaglezing door Hoo-Man Chan met als
onderwerp “Wanderlust” (de tentoonstelling is tot 8 januari 2023 in het Dordrechts
Museum te bezichtigen) en op woensdag
7 december a.s. een Avondlezing met als
onderwerp “Kerst”. Beide lezingen worden
zoals gebruikelijk in de Immanuëlkerk,
Prinses Beatrixlaan 2, te Waddinxveen
gegeven.
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Aangezien wij regelmatig van meerdere leden en donateurs het verzoek kregen
om ook eens te kijken naar de mogelijkheden voor een middaglezing wordt op
24 november a.s. aan dit verzoek gehoor gegeven. Deze extra ingelaste middaglezing vangt aan om 13.30 uur (inloop vanaf 13.00 uur) en duurt tot ca. 15.30
uur, inclusief een pauze. Bij voldoende belangstelling zullen ook in de volgende
lezingencyclus één of meerdere middaglezingen georganiseerd kunnen worden. De avondlezing vangt zoals gebruikelijk aan om 19.30 uur (inloop vanaf
19.00 uur) en eindigt ca. 21.30 uur, inclusief een pauze.
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 24 november 2022 (let op, middaglezing) Wanderlust
• woensdag 7 december 2022 - avondlezing: Kerst
• donderdag 12 januari 2023 - Verschillende wegen naar abstractie
• woensdag 15 februari 2023 - Donatello
• woensdag 12 april 2023- Spiegels in de kunst
Graag willen wij u nogmaals wijzen op de mogelijkheden die De Stichting Vier
het Leven biedt 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. De Stichting Vier het Leven biedt iedereen vanaf
65 jaar de kans om deel te nemen aan sociaal-culturele activiteiten. Wilt u
één of meerdere van onze lezingen bezoeken, dan zorgt de stichting voor
vervoer hier naar toe en weer terug naar huis. Aan het vervoer zijn minimale
kosten verbonden. Voor onze lezingen € 18, inclusief entreegeld van € 10 per
lezing. Het entreegeld (€ 10 ) wordt aan onze leden of donateurs terugbetaald door de WKK. Wel zult u zich dan van tevoren “gratis” en zonder “verdere verplichtingen” moeten aanmelden bij de stichting (4hetleven.nl) . Door
deze aanmelding ontvangt u ihet programmaboekje en de nieuwsbrieven van
de stichting en kunt u gebruik maken van hun vervoersmogelijkheden naar
onze lezingen.
Alle geselecteerde activiteiten, en dus ook onze lezingen, zijn terug te vinden
op de website van de stichting: 4hetleven.nl. Bent u geïnteresseerd om naast
onze WKK-lezingen ook andere geselecteerde culturele activiteiten in onze
regio te bezoeken, en hierbij vervoersondersteuning van de “Stichting Vier het
Leven” gewenst is, raadpleeg hiervoor dan ook deze website.
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Leden exposeren

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. Meer
informatie, kijk dan op de website
van het betreffende museum.

Cootje Vredenduin exposeert (schilderijen) t/mwoensdag 23 nov. in de brasserie
van Het Zonnehuis, Dillenburgsingel 5, te
Vlaardingen.
T/m 31 dec. exposeert Janny Buijs in de
gezellige ruimte van Koffie bij Bastiaan,
Groensvoorde 2-4, te Waddinxveen. Zij
heeft een keuze gemaakt uit haar grote
oeuvre acrylschilderijen en grote zeefdrukken, waaronder een grote zeefdruk getiteld
Charloise Lagedijk met daarop een songtekst en wens van Gerard Cox.
In het Artlab-Sleutelkwartier, Juliana van
Stolberglaan 2/Passage, is t/m 7 dec. werk
te bewonderen van Rens van Oosten en
vanaf 8 dec. t/m 1 feb. van Ton van Eupen
en José van Eupen-van Kerkom.
Na februari 2023 is er weer plaats om in
het Artlab kosteloos te exposeren. Hiervoor kunnen alle leden van de WKK zich
opgeven bij Jessica Molhoek via: artlab@
sleutelkwartier.nl.
Ineke de Vries-Nortier en Janny ter Beek
exposeren samen hun schilderijen in het
Medisch Centrum West aan de Mozartlaan
2-4 te Waddinxveen.

Museum Gouda,
museumgouda.nl
• 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’

Expositie ENERGIE (SBKZ)
De SBKZ start een nieuw project en
vraagt kunstenaars, waaronder ook WKKkunstenaars, een bijdrage te leveren
op basis van het thema “Energie”. Alle
denkbare kunstvormen zijn toegestaan;
teken- en schildertechnieken, foto,
beeldhouwwerk enz. Deelname is gratis.
Vooralsnog wordt uitgegaan van een
digitale expositie, maar als er ruimte kan
worden gevonden worden de werken
ook daadwerkelijk geëxposeerd. Voor dit
project kunt u zich aanmelden op: sbkzuidplas@gmail.com. U wordt verzocht
ook een afbeelding van uw kunstwerk
naar dit mailadres te sturen. Het project
loopt tot eind februari 2023.

Kunst op de radio; RTW samen met WKK
door Netty Heikamp

Wekelijks wordt één van de deelnemers aan de onlangs door de WKK georganiseerde
Expositie van de Eenzaamheid in de gelegenheid gesteld haar of zijn kunstwerk toe te
lichten, en vooral te vertellen hoe hun werkstuk tot stand kwam. Dit kan elke vrijdagmorgen tijdens het programma Koffie Verkeerd van 10:00 tot 12:00 uur van de RTW
(105.8 MHZ, DAB+7B (lokaal 47 en via de livestream). Deze bijdragen worden ook op
de website van de WKK geplaatst. De WKK benadert deze exposanten per email, maar
men kan zich ook spontaan aanmelden bij Netty Heikamp via haar mailadres: nettyheikamp@gmail.com.
Hiernaast worden leden van de WKK uitgenodigd om iets op papier te zetten over wat
kunst voor hen betekent. Kort gezegd waarom u van kunst houdt en welke plaats dat
inneemt in uw leven. Ook zou het leuk zijn als donateurs vertellen waarom zij donateur zijn geworden van de WKK. Deze ingezonden stukjes worden vervolgens ook
in het programma Koffie Verkeerd bij de
RTW voorgelezen. Ook zullen zij in overleg met u opgenomen kunnen worden in
onze nieuwsbrief en/of geplaatst op de
website van waddinxveentegeneenzaamheid.nl. Stuur hiertoe uw “verhaal” naar
het mailadres: nettyheikamp@gmail.com.
4
Nieuwsbrief Waddinxveense Kunst Kring - nr. 299 november 2022

Sint-Janskerk Gouda
sint jan gouda.com
• dubbeltentoonstelling Sint-Janskerk
en Museum Gouda
• Sint-Janskerk met audiogids
Kunstmuseum Den Haag,
kunstmuseum.nl
• 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 8 jan ‘23, ‘WF Hermans’
• t/m 8 jan ‘23, ‘Rein Jelle Terpstra’
• 26 nov ‘22 t/m 26 mrt ‘23, ‘
Judith Joy Ross’
Mauritshuis Den Haag,
mauritshuis.nl
• 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 31 dec ‘22, ‘Macht – 800 jaar
Binnenhof’
Museum Beelden aan Zee
museumbeeldenaanzee.nl
• Doorlopend, ‘Hans van Bentem, Beelden op de patio’
Museum Voorlinden Wassenaar
museumvoorlinden.nl
• vanaf 8 okt ‘22 t/m 29 jan ‘23,
‘Giuseppe Penone’
Nederlands Fotomuseum R’dam,
fotomuseumrotterdam.nl
• doorlopend ‘Eregalerij van de
Nederlandse Fotografie’
Museum De Lakenhal, Leiden
lakenhal.nl
• 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’
• vanaf 17 okt ‘22 t/m 23 april ‘23,
‘Door het oog van Jan Veth’
• 13 okt ‘22 t/m 16 apr ‘23, ‘Rein Dool’
Boijmans Van Beuningen
boijmans.nl
• t/m 3 apr ‘23 in Depot Boijmans
Van Beuningen ‘Hoogtepunten uit
de Museumcollectie’
Kunsthal Rotterdam
kunsthal.nl
• Vanaf 19 nov ‘22 t/m 9 apr ‘23, ‘In
the Black Fantastic’

Museumexcursie

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

door Theo van der Velde
Helaas moeten wij u meedelen dat
de museumexcursie dit najaar niet zal
plaatsvinden. De organisatie doet zijn
uiterste best om deze excursie wel in
het voorjaar van 2023 te organiseren.
Gezien de vele positieve reacties op de
Gustav Klimt lezing leek het de organisatie een goed idee om het Van Gogh
museum in Amsterdam te bezoeken,
waar tot 5 januari 2023 een expositie
over Klimt te bezichtigen is.
Echter de tijdsloten en hierdoor een
maximum aantal bezoekers per tijdslot,
die nog door zeer veel musea, waaronder het Van Gogh museum, worden
gehanteerd, hebben hierbij “roet in het
eten” gegooid. Het verplichte gezamenlijke inchecken per groep en het ruim van
tevoren moeten aangeven van het aantal
groepsleden in relatie tot het minimaal,

in verband met de kosten, aantal groepsleden, maakt dit vrijwel onmogelijk. Dit
mede ingegeven door het “vollopen” van
de tijdsloten, waardoor er geen ruimte
meer is op de gewenste dag of tijd.
Hiernaast staan ook de vervoerskosten
van de busondernemingen onder grote
druk (denk hierbij alleen maar aan de
dieselprijzen aan de pomp) en hebben
ook deze ondernemingen te maken met
personeelstekorten. In de “kleine lettertjes” bij de offerte wordt hierbij dan ook
vaak een slag om de arm gehouden.
Eén en ander staat overigens los van het
feit dat u uiteraard altijd individueel een
museum kunt bezoeken. Graag verwijzen wij u hierbij naar de website: www.
museum.nl onder Zien & Doen, waar u
mooie en interessante actuele exposities
door heel Nederland heen kunt vinden.

AMBACHTELIJK GOUDA SLUIT DEUR
Alle decoratie aan de wanden en
vloeren van Ambachtelijk Gouda aan
de Stravorenweg 5 zijn van de hand
van Harry Galjé. Wilt u het werk van
Harry (nog) een keer zien, ga dan
snel kijken. U kunt tijdens de opheffingsverkoop tot medio dec. elke
vrijdag van 10.00 tot 15.00 uur en
op zaterdag van 11.00 tot 16.00 uur
terecht. drietandgouda.nl

Eindejaar-receptie 22 december 2022
Om het jaar samen als WKK af te sluiten
en de feestdagen in te luiden, organiseren we een EINDEJAAR-RECEPTIE in het
ArtLab (Sleutelkwartiergebouw, Juliana
van Stolberglaan 2, hoek Passage). Een
goede manier elkaar weer te zien en te
spreken met een hapje en een drankje.
Alle leden en donateurs zijn uitgenodigd
om hierbij aanwezig te zijn (17:00 tot
19:00 u.) Vergeet deze datum, 22 decemer, niet in uw agenda te zetten.
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Discussie over zwart, en ‘t
beter van niet;
Hij gaat verdwijnen de
traditionele Piet;
Van alternatieve kleuren naar
een veeg van roet...
Wat vindt u eigenlijk van ‘n
Mondriaan als nieuwe toet?

