
1

Informatie: 0182 617508 - Schielandweg 10 - 2741 MA Waddinxveen
www.waddinxveensekunstkring.nl - info@waddinxveensekunstkring.nl
www.facebook.com/waddinxveensekunstkring

N I E U W S B R I E F W A D D I N X V E E N S E K U N S T K R I N G

nr. 300 maart 2023
verder in deze nieuwsbrief:
• Terugblik 2022 WKK 1-2
• Uitgelichte tentoonstellingen 3
• Leden exposeren 4
• Algemene ledenvergadering 16 mrt 4
• Wat te zien in de buurt 4
• Exposeer nu in pop-up etalage 4
• Waddinxveen schetst 5
• Stichting Vonk 5
• Laatste kunstlezing WKK 6 
• Lente expositie april 2023 6

Informatie: 0182 – 617508, Schielandweg 10, 2741 MA Waddinxveen,
waddinxveensekunstkring.nl | info@waddinxveensekunstkring.nl l    
facebook.com/waddinxveensekunstkring

door Theo van der Velde 

Gelukkig stonden vanaf begin 2022 “alle 
seinen weer op groen” om, na twee jaar 
“stilstand vanwege de Coronaperike-
len”, onze activiteiten weer op te kun-
nen starten. Een 2022 dus, waarin ook 
wij als Kunst Kring elkaar weer konden 
ontmoeten en zeker ook inspireren.
(lees verder pagina 2)

Terugblik 2022 WKK
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(vervolg pagina 1) 
Social media en nieuwsbrieven
Gedurende 2022 kwam de WKK via onze 
nieuwsbrieven, de Website, Twitter, Face-
book, Instagram en het Hart van Holland 
weer volop in het nieuws.  Duidelijk mag 
zijn dat ook deze ‘publicaties’ een zeer be-
langrijke rol spelen binnen onze vereniging. 
Hierdoor kunnen namelijk veel uiteenlo-
pende berichten en artikelen over het wel 
en wee van onze WKK voor alle geïnteres-
seerden worden weergegeven. Gedurende 
het kalenderjaar 2022 verschenen er zes 
nieuwsbrieven (nummers 294 t/m 299). 
Deze alom zeer gewaardeerde nieuwsbrie-
ven (zowel qua lay-out als de inhoud) wer-
den zowel op de website geplaatst als per 
mail naar de leden, donateurs en overige 
geïnteresseerden verzonden.  

Exposities
Onder grote belangstelling en met heel 
veel blije gezichten kon op vrijdag 8 april 
jl., na twee jaar gedwongen oponthoud, 
onze lente-expositie met als thema “Don-
ker & Licht” door Netty Heikamp geopend 
worden. Ruim 200 inwoners van binnen 
en buiten Waddinxveen hebben vervol-
gens genoten van deze op 9 en 10 april jl. 
in de Remonstrantse Kerk georganiseerde 
expositie. Zelfs onze lokale omroep RTW 
kwam op zondagmiddag langs om opna-
mes van de expositie te maken.

In het najaar van 2022 organiseerde de 
gemeente Waddinxveen ‘de week tegen 
eenzaamheid’. Eén van de activiteiten tij-
dens deze week was een expositie in het 
sleutelkwartiergebouw. Hiertoe werd in 
de week van 29 september t/m 6 oktober 
jl. onze jaarlijkse najaar-expositie geor-
ganiseerd met als thema ‘Eenzaamheid’. 
Tijdens deze expositie kon iedere bezoe-
ker ook zelf een klein kunstwerkje maken 
van 20 x 20 cm. Van deze mogelijkheid 
werd enthousiast gebruik gemaakt en het 
samengevoegde totaalwerk werd aanslui-
tend in de vitrine naast de ingang van het 
gemeentehuis tentoongesteld. 

Lezingen
Gedurende het jaar 2022 werden liefst 8 
lezingen georganiseerd in de Immanuë-
lkerk te Waddinxveen, met zeer diverse 
onderwerpen. Deze druk bezochte 
lezingen, met een record aantal bezoe-
kers van 120 op 5 oktober jl., werden 
zeer gewaardeerd. Ook werd op 24 
november jl. een middaglezing gepland 
met mede als doel te bezien of hier bin-
nen de WKK belangstelling voor is. Uit 
het aantal bezoekers en de enthousiaste 
reacties achteraf kan geconcludeerd 
worden dat een herhaling hiervan in een 
volgende lezingencyclus zeer op prijs 
wordt gesteld. 

WadCultureel
Op 9, 10 en 11 september jl. werden 
weer de nodige activiteiten georgani-
seerd door de Stichting WadCultureel. 
Veel van deze activiteiten zijn in prettige 
samenwerking met de WKK tot stand 
gekomen. Zo kunnen wij terugzien op 
een zeer geslaagd ‘Montmartre’, ‘Bur-
gemeesters op het Doek’, ‘Kunst in de 
Etalage’ en last but not least ‘Schilderen 
met Kinderen’ bij Dierendal. Hiernaast 
was de WKK ook present met een stand 
tijdens de Kunst- en Cultuurmarkt en 
werden door verschillende leden van 
onze fotoclub foto’s gemaakt op alle drie 
de dagen. 

Lokaal exposeren
In 2022 stelden weer veel leden van 
onze WKK hun kunstwerken tentoon op 
verschillende locaties binnen of in de 
buurt van Waddinxveen. In de nieuws-
brieven of overige social media wordt 
hier, op verzoek van de exposant(en), 
ook melding van gemaakt.  

Schilder- en tekenochtenden en fotoclub
Na een gedwongen ‘stop’ konden in 
het voorjaar en najaar van 2022 alle 
activiteiten van onze foto- en schilder- 
en tekenclub weer vol enthousiasme 
opgestart worden. 

Museumexcursies
Door met name de naweeën van het 
Coronatijdperk konden zowel de excur-
sie in het voorjaar als het najaar geen 
doorgang vinden. 

Huisvesting 
Al eerder berichtten wij u over hope-
lijk nieuwe ruimte voor de WKK in de 

voormalige professor Kohnstamm 
MAVO aan de Mauritslaan (te-
genwoordig gebouw Wereldwijd). 
Deze voormalige MAVO wordt in 
de loop van 2022/2023 verbouwd 
voor huisvesting van meerdere 
maatschappelijke en culturele or-
ganisaties, waaronder de Waddinx-
veense Kunst Kring, het Historisch 
Genootschap Waddinxveen, Gered 
Gereedschap, RTW en Vluchtelin-
genwerk.   
     
Parallel hieraan vond in 2022 
regelmatig overleg plaats met de 
toekomstige gebruikers van dit 
pand en/of de gemeente Wad-
dinxveen. Bij deze besprekingen 
wordt onder andere ingegaan op 
deze aanbesteding, de voortgang 
hiervan, het beheer en andere 
aan de orde komende zaken. Als 
alles naar verwachting voor ons 
verloopt (financieel, gebruiks-
technisch, indeling) krijgt de WKK 
in het pand de beschikking over 
een eigen opslag-, vergader- en 
activiteitenruimte. Ook zal in het 
pand een voor alle betrokkenen te 
gebruiken ontmoetingsruimte wor-
den gecreëerd.    

Overige activiteiten
Evenals vorig jaar is de fotoclub 
weer gevraagd om meerdere fo-
to’s aan te leveren voor plaatsing 
in het informatiemagazine van 
Waddinxveen 2022. Deze foto’s 
zijn overigens op de website te 
bewonderen.

In de afgelopen algemene leden-
vergadering werd het idee geop-
perd om het voor leden en dona-
teurs van de WKK, die ’s avonds 
niet meer alleen de deur durven 
uit te gaan of slecht ter been 
zijn, toch mogelijk te maken onze 
lezingen te bezoeken. Het bestuur 
is daarom op zoek gegaan naar 
mogelijkheden en heeft hiertoe 
met de Stichting Vier het Leven 
afspraken gemaakt. Iedereen vanaf 
65 jaar kan tegen een geringe 
vergoeding van vervoer naar deze 
lezingen gebruik maken. Raad-
pleeg hiervoor de website van de 
Stichting: www.4hetleven.nl     
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Uitgelichte tentoonstellingen
door Stephan Vogels

Kees van Dongen in het Singer Laren
Hoe lukt het de jonge kunstenaar Kees 
van Dongen om door te breken in Parijs 
en in korte tijd uit te groeien tot één van 
de meest beroemde kunstenaars van de 
twintigste eeuw? Deze vraag staat centraal 
in de tentoonstelling Kees van Dongen.

“Let maar op, ik ga beroemd worden.” 
Deze van ambitie doordrenkte woorden 
zijn afkomstig van de jonge kunstenaar 
Kees van Dongen uit Delfshaven. Hij krijgt 
gelijk en groeit uit tot een van de meest 
bekende kunstenaars van de twintigste 
eeuw, samen met grootheden als Matisse, 
Braque en Picasso. De tentoonstelling die 

Hoge Luchten in het Museum Gouda
Met trots presenteert Museum Gouda 
prachtige vergezichten en intieme stadsge-
zichten van grote meesters uit de depots 
van het Rijksmuseum. Maar ook werken 
uit Museum Gouda zelf, die samen een 
periode van drie eeuwen bestrijken. 
Bewonder de prachtige schilderijen van de 
17e-eeuwse schilders Albert Cuyp en Jan 
van Goyen, maar ook van Cornelis Sprin-
ger, een meester uit de Romantiek. Uit de 
Haagse School zijn verschillende werken 
van Jacob Maris vertegenwoordigd. Be-
kende en minder bekende schilders, zoals 
George Breitner, Johan Barthold Jongkind, 
Isaac Ouwater, Frans de Hulst en Jan Weis-
senbruch vormen samen een zeer beziens-
waardig en indrukwekkend geheel.

De tentoonstelling Hoge Luchten is te be-
zoeken tot en met 17 september 2023.
Hoge Luchten | Museum Gouda

Singer Laren organiseert in samenwerking met het RKD – Nederlands Instituut 
voor Kunstgeschiedenis, belicht het prille begin van Van Dongens loopbaan en 
zijn doorbraak in Parijs kort na 1900. Er zijn prominente bruiklenen te zien uit 
binnen- en buitenland, en van een groot aantal particuliere verzamelaars.

De tentoonstelling Kees van Dongen is te bezoeken tot en met 7 mei 2023.
Kees van Dongen | Singer Laren

Esscher – Andere Wereld in het Kunstmuseum Den Haag
Stap in de wereld van Escher. Dat kan letterlijk in Escher – Andere wereld 
in Kunstmuseum Den Haag. In deze tentoonstelling beleef je het werk van 
Escher als nooit tevoren. Zijn beroemde prenten, waarin optische illusies, 
onmogelijke architectuur, reflectie en natuur centraal staan, worden hier 
gecombineerd met spectaculaire installaties van de Belgische kunstenaar 
Gijs Van Vaerenbergh. De wisselwerking tussen Eschers prenten en de 
ruimtelijke installaties van Gijs Van Vaerenbergh creëert zowel een unieke 
beleving als een uitdieping van Eschers werk.

De tentoonstelling Escher – Andere Wereld is te bezoeken tot en met 10 
september 2023. Escher - Andere wereld | Kunstmuseum Den Haag
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Leden exposeren 
 
Nathalie Verkade exposeert doorlopend 
haar paneeltjes met dieren e.d. in Galerie 
De Hollandse Maagd, Oosthaven 28 te 
Gouda en bij Galerie Susan Ruiter, Hoogs-
traat 125 te Vlaardingen.   

In het Artlab-Sleutelkwartier, Juliana van 
Stolberglaan 2/Passage, zijn momenteel 
beeldende vormen te bewonderen van 
Corrie Korver.

Hans Peeters exposeert doorlopend in het 
Anne Frank Centrum, Jan van Bijnenpad 3 
te Waddinxveen.

In Medisch Centrum West, Mozartlaan 2 
– 4 te Waddinxveen exposeert Janny Buijs 
t/m 24 april a.s.  met gevarieerde kunst-
werken.

Mary Molenaar exposeert tot eind maart 
haar schilderijen in de etalage aan de Door-
steek, hoek Promenade in Winkelcentrum 
Gouweplein, te Waddinxveen.
 
De schetsen en tekeningen die zijn gemaakt 
in de Dorpstraat onder leiding van Stefan 
Vogels staan tevens geëxposeerd in de eta-
lage aan de Doorsteek 4 te Waddinxveen.

De tijdens WadCultureel gecreëerde doe-
ken van burgemeester Evert-Jan Nieuwen-
huis staan opgesteld in de vitrine van het 
Gemeentehuis van Waddinxveen.

De WKK mag op dit moment gebruik maken van de leegstaande etalages naast Eye 
Wish Opticiens in winkelcentrum Gouweplein. De etalages bevinden zich op de hoek 
van de Promenade en de Doorsteek. Wordt het pand verhuurd, dan moeten wij 
weer plaats maken en eindigt deze expositiemogelijkheid. 
  
U kunt u via wkk@kpnmail.nl aanmelden als u voor een periode van ca. 6 weken wil 
exposeren in deze ruimte. U kunt u ook samen, met één of meerdere WKK-leden, aan-
melden om te exposeren. U kunt met eigen ezels en met ophangmateriaal aan een aantal 
grote panelen uw werk plaatsen. De eerste mogelijkheid om te exposeren is rond medio 
maart. Daarna kan een andere exposant na ca. 6 weken in overleg de etalage inrichten. De 
plaatsing is op eigen risico; er is een beperkte verzekering van € 250 totaal via de WKK. De 

etalageruimtes zijn overdag afgesloten en 
alleen in overleg met hieronder vermelde 
coördinator toegankelijk. Wilt u bij aanmel-
ding uw telefoonnummer vermelden. Bij 
meerdere aanmeldingen wordt in overleg 
een schema opgesteld. Bij de inrichting kunt 
u op verzoek assistentie krijgen.  

Randy de Leeuw, 
coördinator, wkk@kpnmail.nl

Exposeer nu in pop-up etalage
door Randy de Leeuw

Algemene ledenvergadering 16 
maart a.s.

Op donderdag 16 maart a.s. vindt de 
Algemene ledenvergadering plaats 
vanaf 19.30 uur in de Immanuëlkerk, 
Prinses Beatrixlaan 2, te Waddinx-
veen. Naast de begroting voor het 
kalenderjaar 2023 en de jaarstukken 
over 2022 wordt o.a. stilgestaan bij 
de toekomstige huisvesting van de 
Waddinxveense Kunst Kring en de 
geplande activiteiten voor 2023.

De agenda en bijbehorende stukken 
van deze ledenvergadering worden 
separaat aan de leden en donateurs 
toegestuurd.

WAT TE ‘ZIEN’ IN DE BUURT
Het blijft altijd interessant voor kun-
stenaars om te weten welke exposi-
ties, naast de doorlopende, momen-
teel in de regio plaatsvinden. Meer 
informatie, kijk dan op de website 
van het betreffende museum.
 
Museum Gouda, 
museumgouda.nl
• t/m 2 apr ‘23, ‘Stille Pracht, de verza-
meling van Paul Arntzenius’
 
Sint-Janskerk Gouda 
sint jan gouda.com
• dubbeltentoonstelling Sint-Janskerk 
en Museum Gouda

Kunstmuseum Den Haag, 
kunstmuseum.nl
• t/m 26 mrt ‘23,’Bob Eikelboom’
• t/m 7 mei ‘23, ‘Aldo Bakker’
• t/m 7 mei ‘23, ‘Lichtpunten’
• t/m 7 mei ‘23, ‘Chinese glazuren als 
inspiratie’

Fotomuseum Den Haag, 
fotomuseumdenhaag.nl
• t/m 26 mrt ‘23, Judith Joy Ross’

Museum Beelden aan Zee
museumbeeldenaanzee.nl
• Hans van Bentem, Beelden op de patio’

Nederlands Fotomuseum R’dam, 
fotomuseumrotterdam.nl
• Eregalerij van de Nederl. Fotografie

Dordrechts Museum. Dordrecht  
dordrechtsmuseum.nl
• t/m 23 april, ‘Door het oog van Jan Veth’
• 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’

mailto:wkk%40kpnmail.nl?subject=
mailto:wkk%40kpnmail.nl?subject=
http://www.museumgouda.nl
https://www.sintjan.com/
http://www.kunstmuseum.nl
http://www.fotomuseumdenhaag.nl
http://www.museumbeeldenaanzee.nl
https://www.kunsthal.nl/nl/
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Waddinxveen 
Schetst
(door Stefan Vogels)

Op zaterdag 18 maart vindt de derde 
editie van Waddinxveen Schetst plaats.

Waddinxveen Schetst is een gratis acti-
viteit voor iedereen die het leuk vindt 
om samen te tekenen en te schilderen, 
of dit eens wil proberen. Elke twee 
maanden zoeken we een uniek stukje 
Waddinxveen op om vast te leggen. 
Iedere tekenaar kijkt weer vanuit een 
andere hoek en gebruikt andere tech-
nieken om ons dorp op papier te zetten.

Iedereen mag en kan deelnemen. 
Deelname is gratis en tekenmateria-
len zijn aanwezig. Volg Waddinxveen 
Schetst op social media (Facebook en 
Instagram) en ontdek snel waar we 18 
maart gaan schetsen. Of stuur een mail 
naar waddinxveenschetst@gmail.com 
voor meer informatie. Tot dan!

Heeft u altijd al gedroomd om (beter, gevarieerder) te leren tekenen, schilderen of 
een instrument te bespelen? Meld u dan snel aan voor muziekles, teken- en schil-
derles. Of neem eerst een proefles. U kunt op elk moment in het jaar instappen. De 
docenten van Stichting Vonk zorgen ervoor dat uw creatieve Vonk zal vlammen.
 
Kwaliteit, plezier en een fijne sfeer zijn zomaar een aantal kenmerken die u terug 
vindt binnen de school van Vonk. Het team bestaat uitsluitend uit geschoolde do-
centen met een conservatorium- of kunstacademiediploma. U kan bij ons terecht 
voor de meest uiteenlopende muziekstijlen, teken- en schilderstijlen. Het lesaan-
bod is sterk gevarieerd en uitgebreid net als de lesvormen. 

Bekijk het actuele aanbod teken- en schildercursussen op: Tekenen & Schilderen 
- Stichting Vonk De leslokalen zijn in Cultuurhuys de Kroon. Heef u vragen? Stuur 
dan een mail naar info@stichtingvonk.nl of bel naar 0182 614422. Langskomen kan 
natuurlijk ook!

Stichting Vonk
door Stichting Vonk

(advertorial)

mailto:waddinxveenschetst%40gmail.com?subject=
https://stichtingvonk.nl/teken-en-schilderen/
https://stichtingvonk.nl/teken-en-schilderen/
mailto:info%40stichtingvonk.nl?subject=
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Woensdag 12 april vindt de laatste lezing 
van het voorjaar plaats. De lezing wordt 
verzorgd door Patricia Huisman en heeft 
als onderwerp “Spiegels in de Kunst”

Telkens opnieuw duikt hij op, er is geen 
tijd waarin de spiegel in de kunst ont-
breekt. Geschilderd in de vijftiende eeuw 
door Jan van Eyck, met een minutieuze 
weergave van de ruimte waarin het 
echtpaar Arnolfini staat. Als hulpmiddel 
voor kunstenaars ook veelgebruikt om 

Lente expositie
(door Jaap de Gijt en Jelle Verwerda)

De Lente Expositie van de WKK vindt plaats op 21 en 22 april in de Remonstrantse 
kerk. Voorafgaand is de officiële opening op 20 april om 17.00 uur in voornoemde 
kerk. Dit jaar wordt de expositie geopend door wethouder Femke Vleij. Alle leden en 
donateurs zijn hiervoor van harte uitgenodigd. Het thema is `VERANDERING`. Een 
thema waarmee je alle kanten op kunt. Inmiddels hebben 35 kunstenaars aange-
geven mee te doen. Het belooft weer een prachtige expositie te worden met zeer 
creatieve interpretaties van het vastgestelde thema.
Op de zondagmiddag bezoekt RTW de expositie om opnames te maken en een aan-
tal kunstenaars te interviewen. Aansluitend aan de Lente Expostie is gelegenheid om 
het werk te exposeren in het cultuurhuis De Kroon. Alle 35 deelnemers ontvangen 
binnenkort instructies om zich ook hiervoor op te geven. De ruimte bij de Kroon is 
wel beperkt. De volgorde van binnenkomst zal zo nodig bepalen of er wel of niet kan 
worden meegedaan.

Laatste kunstlezing 
Kunstlezingencyclus 2022/2023
(door Theo van der Velde)

zelfportretten te kunnen schilderen. Maar ook de enorme roestvrijstalen 
objecten die Anish Kapoor nu maakt houden de toeschouwer letterlijk een 
spiegel voor. De veelzijdigheid van het fenomeen spiegeling in de kunst is op-
merkelijk. In deze lezing gaan we door de eeuwen heen: als simpele reflectie, 
als zelfportret, als manier om de ruimtelijke illusie te vergroten, of de psy-
chologische impact te versterken, de spiegel was en blijft een inspiratiebron!

Ook deze lezing wordt gehouden in de Immanuëlkerk, Prinses Beatrixlaan 2, te 
Waddinxveen. De aanvang is om 19.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur) en duurt 
tot ca. 21.30 uur, inclusief een korte pauze. De lezingen zijn zoals gebruikelijk 
voor de leden en donateurs van de WKK gratis te bezoeken. Overige belang-
stellenden betalen € 10. 


