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Jaarverslag van de Kunstkring Woerden 2015 
 

1. Bestuur  
Tot maart 2015 was de samenstelling van het bestuur: Hans Hagen voorzitter, Jan Pronk 
secretaris, Maarten Pieterse (penningmeester), Theo Aarsen, Bep Cherillo, Ton Friederichs, 
bestuursleden. Na de Algemene Ledenvergadering van maart bestond het bestuur uit: 
Theo Aarsen, voorzitter, Jan Pronk secretaris, Maarten Pieterse penningmeester, Aart 

Sliedrecht, Nelleke Kuijpers. Hans Hagen en Bep Cherillo bleven tijdelijk in het bestuur voor de voltooiing 
van het borstbeeld van Gestel.  
Het bestuur vergaderde 5 keer en er vonden twee algemene ledenvergaderingen plaats. Het bestuur 
besprak de taakverdeling binnen het bestuur, de lopende activiteiten, de ALV’s, het expositie-
programma en de invulling van bijzondere projecten. 
Op 1 april ging het eigendom van ons Atelier van onze verhuurders Anita en Ben den Hollander over naar 
hun kinderen. Op Handelsweg 8 was het een enorme drukte met kramen met wijn en kaas. Er was een 
afvaardiging van de Kunstkring, die tijdelijk ook met de verkoop van kaas werd belast. 
Vanaf begin september werd tweewekelijks door een drietal leden onder leiding van Jan Pronk schoon-
gemaakt in het atelier.  
 

2. Leden 
Het aantal leden en vrienden is gegroeid naar 70 leden. We verwelkomden in het afgelopen jaar tien 
nieuwe leden: Guido Bos, Eliane Gispen, Ben Steur, Truus Pluim-Cordes, Ria van Roekel, Dorine Rosier, 
Margreet van ’t Hof, Willemijn Onrust, Iman Vroman, Peter Roede en Marisja Nagtegaal.   
Helaas moesten we afscheid nemen van twee gewaardeerde leden. Jaap Los overleed op 20 november 
op 69-jarige leeftijd en Geerco Griethuizen-Hofstra op 13 december op 82-jarige leeftijd. Veel leden van 
de Kunstkring hebben hierbij hun betrokkenheid getoond. 
De leden-activiteiten in ons atelier waren talrijk. Een globale schatting leert dat het atelier door ons ca 
1200 keer is bezocht en door externen nog eens 600 keer.  
 

3. Vrijwilligersinzet van de leden voor de vereniging 
De vereniging is de coördinatoren voor de een- en tweewekelijkse activiteiten zeer dankbaar voor hun 
inzet. Ton Friederichs (boetseren en tekenen naar model en museumbezoek), Puck Sluijs, Gerdien Meij-
nen, Maria Margraf en Annelies van der Sman (portrettekenen en schilderen), Hans Hagen (grafisch ate-
lier), Didi Mooiman (fotografie), Tineke Hoepman (masterclasses en vrij schilderen) en Jan Pronk (open 
atelier). 
Daarnaast was er een groep van 18 leden die de lessen op de basisscholen verzorgden. Een groep van 6 
leden was buitengewoon actief bij de aankleding van Woerdense tunnels. Andere activiteiten van leden 
volgen verder in dit verslag. 
 

4. Financiën 
Op financieel gebied is de vereniging stabiel gebleven. De begroting voor volgend jaar ziet er solide uit en 
de contributie en kosten voor deelname aan activiteiten gaan niet omhoog. De algemene ledenvergade-
ring heeft besloten jaarlijks een bescheiden bedrag te reserveren voor het 50 jarig bestaan in 2019.  
In het bestuur nog steeds aandacht voor de vergrijzing van het ledenbestand en blijft het werven van 
nieuwe, tevens jongere, leden een aandachtspunt. 
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5. Bijeenkomsten van leden 
Ruim 40 leden werden op 6 januari verwelkomd op de Nieuwjaarsbijeenkomst van de Kunstkring. Voor-
zitter Hans Hagen memoreerde het succesvolle achterliggende jaar en blikte vooruit op de vele activitei-
ten die de vereniging wachten in het nieuwe jaar. Als speciale gast trad op Petra Bakker, voorzitter van 
de Dichtersgroep Woerden met een aantal prachtige ingetogen gedichten. Ze werd daar bij muzikaal 
begeleid door Willem Jacobs. 
 
Op de Algemene ledenvergadering van 3 maart memoreerde voorzitter Hans Hagen dat het jaar 2014 
een succesvol jaar was geweest. Veel activiteiten waren gestart en ook het jaar 2015 zag er veelbelovend 
uit. Na uitleg van de penningmeester werd de jaarrekening akkoord bevonden. Ook het uitgebreide jaar-
verslag van 2014, het nieuwe huishoudelijke reglement, de richtlijn exposities en het beleidsplan 2014-
2019 werden zonder problemen akkoord bevonden. Er vond een bestuurswisseling plaats waarbij Hans 
Hagen, Bep Cherillo en Ton Friederichs afscheid namen en Nelleke Kuijpers en Aart Sliedrecht in het be-
stuur werden benoemd. Theo Aarsen nam de voorzittershamer over van Hans Hagen. Drie nieuwe leden 
Truus Pluim-Cordes, Eliane Gispen en Ben Steur stelden zich voor aan de hand van een korte introductie 
van zichzelf en van werk wat zij hebben gemaakt.  
 
Op dinsdag 14 april vond de ontmoetingsavond van de Kunstkring plaats in het atelier van videokunste-
naar Robin Paul Weijers in Harmelen en werd het Kunstkring-KUVO-project op de Woerdense basisscho-
len toegelicht. Een drietal nieuwe leden stelden zich voor.  
 
Op 8 september waren 28 leden aanwezig op de ontmoetingsavond, tevens start van de najaarsactivitei-
ten. Gert Jan Meijer vertelde over de onthulling van zijn beeld door de Koning in Oudewater. Een nieuw 
lid stelde zich voor. Een voorstel voor het tweewekelijks schoonmaken van het Atelier vond veel bijval.  
 
De werkbespreking op 13 oktober was succesvol. Naast de leden van de Kunstkring waren ook, conform 
de ANBI-afspraken twee andere verenigingen, Magenta en Polychromia, uitgenodigd om aan de bespre-
king deel te nemen. Liefst zestien deelnemers meldden zich aan en brachten een grote diversiteit aan 
werk mee. Vrijwel alle deelnemers gingen met suggesties over hun eigen werk tevreden naar huis. De 
organisatie van de avond was in handen van Nelleke Kuijpers en het gesprek werd geleid door Gert-Jan 
Meijer.  
 
De algemene ledenvergadering van 17 november werd met 26 leden redelijk goed bezocht. Drie nieuwe 
leden stelden zich voor. De belangrijkste besluiten waren het beëindigen van de expositieruimte bij Ro-
denburg Tuinen en het vaststellen van de begroting voor 2016. De vereniging draait stabiel en ook de 
contributie blijft gelijk. Na de pauze bracht cultuurfilosoof Frans Lander met een pakkend verhaal het 
werk van de Woerdenaar Herman Prins (1922-1987) naar voren. Hij was een van de oprichters van de 
Kunstkring Woerden. 
 

6. Exposities 
Voorjaarssalon in het Stadsmuseum 
Op 27 maart vond onder grote belangstelling de opening plaats van een drie maanden durende expositie 
van schilderijen van de Kunstkring die betrekking hebben op landschap, dorps- en stadsgezichten. Er 
hingen 55 schilderijen, aquarellen, pentekeningen en foto’s van 25 kunstenaars.  
Ook hingen er ruim zestig schilderijtjes van leerlingen van basisscholen in de Regiobibliotheek. De schil-
derijen van de drie prijswinnaars van deze tentoonstelling waren ook in het stadsmuseum te zien.  
 
Rodenburg Tuinen 
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Vanaf 7 maart tot en met 15 april was er de overzichtstentoonstelling “Veelzijdig Creatief” ter gelegen-
heid van de 70e verjaardag van Fons van der Reep. Direct na de expositie van Fons van der Reep hebben 
Jilles Achterberg, Lia Luijendijk, Ieny Wetzels, Betsy van der Weij en Helga van Kleef hun werk tentoonge-
steld. Daarna exposeerden Maria Margraf, Didi Mooiman, Aart Sliedrecht, Dorine Rosier, Gerdien Meij-
nen, Hans Hagen en Helga van Kleef bij Rodenburg tuinen.  
In december werd het contract ontbonden met Rodenburg zodat dit de laatste expositie was. 
 
Regio-bibliotheek Woerden 
In maart toonden 60 leerlingen van het Kunstkring-KUVO-project “Stads- en dorpsgezichten en land-
schappen in de gemeente Woerden” hun werk. De ouders van deze kinderen werd gevraagd of hun kind 
mee zou mogen doen op een gratis schilderles in ons Atelier. Dertig kinderen gaven aan deze oproep 
gehoor. Mieke Mars verzorgde deze lessen. 
Van 4 juni tot 14 september 2015 exposeerden elf leden van de Kunstkring model- en portretstudies in 
schilder- en tekentechnieken. Maria Margraf en Helga van Kleef (foto) verzorgden het leeuwendeel van 
de inrichting. De exposanten waren Theo Aarsen, Meta Jaarsma, Annelies Jansen, Tineke Hoepman, Hel-
ga van Kleef, Nelleke Kuijpers, Jaap Los, Maria Margraf, Gerdien Meijnen, G.J.M. van Snelrewaard en Elly 
de Wachter. 
Tot 11 januari 2016 exposeerden 14 leden van de Kunstkring met het thema “Diervriendelijk en Plant-
aardig”: Theo Aarsen, Guido Bos, Gerrie den Engelsman (postuum), Eliane Gispen, Helga van Kleef, Jan-
nie Maakenschijn, Maria Margraf, Mieke Mars, Gerdien Meijnen, Didi Mooiman, Bertine Smorenburg, 
Inge Sips, Marion van der Veen en Elly de Wachter. 
 
Expositie Singelhof 
Onder flinke belangstelling vond op 17 maart de opening plaats door wethouder Koster van een exposi-
tie van leden van de Kunstkring op de locatie van de Singelhof van de Stichting Reinaerde (huisvesting 
voor mensen met een verstandelijke beperking). Deelnemers waren Jilles Achterberg, Bep Cherillo, Truus 
Pluim-Cordes, Jaap van der Vooren en Theo Aarsen.  
 
Najaarssalon 
Op 4 oktober vond de officiële opening plaats van de Najaarssalon in de Galerie van Slagmaat. Master-
classdocent Rob van der Schoor opende de tentoonstelling die liep tot 31 oktober. Exposanten: Ana-
stazija Ferwerda, Dorine Rosier, Elly de Wachter, Fons van der Reep, Gerdien Meijnen, Guido Bos, Henk 
Eijlers, Jannie Maakenschijn, Jilles Achterberg, Maria Margraf, Theo Aarsen en Eliane Gispen.  
De Voorjaarsalon was dit jaar tegelijkertijd de expositie van de Kunstkring in het Stadsmuseum die op 27 
maart werd geopend 
 
Andere exposities van Kunstkring leden 
De onderstaande opsomming is niet volledig, maar geeft aan dat de leden van de Kunstkring Woerden 
overal actief zijn.  
Veel leden van onze vereniging deden weer enthousiast mee aan de edities van de Atelierroutes Woer-
den, Linschoten en Lopikerwaard. De verschillende locaties werden drukbezocht. Het totaalaantal be-
zoekers in Woerden was ca 800. 
Koos van de Nieuwendijk exposeerde als eerste in de verschillende ruimtes van het Atelier.  
Tineke Hoepman exposeerde in Groningen, Galerie de Groninger Kroon van 24 oktober tot 3 januari 
2016.  
Sietse Goverts exposeerde in het voorjaar in Art en Wellness in Overijssel en in december in Het Loeg in 
Muntendam.  
Margreet van ‘t Hof exposeerde met foto’s en aquarellen in Epo/atelier “SMAAK” in Zuidlaren.  
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De panoramaschilderijen vanaf de Petrus kerk. 
Op 6 maart vond in de Petruskerk de officiële overdracht plaats van de panoramaschilderijen van de 
Kunstkring aan het Gilde. Theo Aarsen, Tineke Hoepman, Gerdien Meijnen en Ton Friederichs schilder-
den vergezichten van Woerden gezien vanaf de Petruskerk. Alles onder supervisie van Jilles Achterberg. 
Veel Woerdenaren, leden van de Kunstkring, leden van het Gilde en ook wethouder Stolk waren bij de 
overdracht aanwezig. De panoramaschilderijen vormen een permanente expositie in de toren van de 
Petruskerk.  
 

7. Bijzondere activiteiten 
Rob van der Schoor  
Tineke Hoepman is er in geslaagd om naast de vrijdagmiddaggroep bij Rob van der Schoor ook een 
maandagmiddag groep samen te stellen van negen deelnemers. De eerste workshop op maandag vond 
plaats op 23 februari en deze workshop liep tot het einde van het jaar. 
 
Ido Vunderink 
Ido Vunderink verzorgde 3 workshops. De eerste met het thema ‘liefde’. Op 25 april was de uitdaging de 
ruimte rond een paar lauriertakken in te vullen op zoek naar mooie vormen. De tussentijdse en nabe-
spreking van de werken door Ido zijn lyrische momenten en inspireren enorm.  
 
Workshop emailleren 
Donderdag 23 april volgden Ilja Pronk, Didi Mooiman, Eliane Gispen, Puck Sluijs en Jan Pronk de work-
shop emailleren in het Nederlands Vlakglas en Email museum in Ravenstein a/d Maas. Om het aantal van 
acht vol te maken deden er drie gasten mee. 
 
Aquarellessen 
Helga van Kleef gaf een zestal groepslessen aquarelleren op het Kalsbeek College aan kinderen rond de 
leeftijd van 14 jaar. 
 
Kunst op de Tablet 
Op verzoek van diverse leden verzorgden Henk Eijlers en Theo Aarsen een tweetal workshops tekenen 
en schilderen op de tablet. De tweede workshop was ook opengesteld voor externen. Art Set Pro en 
Artrage zijn apps waaraan aandacht werd besteed. 
 
Les in het inloophuis voor kanker 
Er werd door Anastazija Ferwerda, Helga van Kleef en door ons oud-lid Roel van der Bij tweewekelijks les 
gegeven in het inloophuis ‘Leven met kanker’. Zij organiseerden met deze groep een tweetal exposities.  
 
Libris-Lezing 
Donderdag 12 maart hield Floor de Graaf een door Hans Hagen voor de Kunstkring georganiseerde lezing 
in de Libris-boekhandel Karssen. Onder de titel “Op een voetstuk in het groen” vertelde zij waarom in de 
18de en 19de eeuw het plaatsen van beelden in de openbare ruimte en vooral ook in de grote stadspar-
ken in de mode kwam.  
 
Museumbezoeken 
Op maandag 20 april organiseerde de Kunstkring een bezoek aan de Late Rembrandt in het Rijksmuse-
um. Op vrijdag 15 mei bezocht de Kunstkring de expositie van Gestel in het Singer in Laren 
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Ontmoeting met Steinhagense vrienden 
Twee bussen met inwoners van Steinhagen brachten zaterdag 6 juni een bezoek aan Woerden. Dat het 
die dag Graskaasdag was, was daarbij niet geheel toevallig. Onder hen waren Renate Runge en Wolfgang 
Milting, goed bekend van onze contacten met Steinhagen.  
 
Interview met de scheidende voorzitter Hans hagen 
Theo Aarsen interviewde Hans Hagen, scheidend voorzitter. Het interview is te lezen in de  Nieuwsbrief 
van 9 juni 2015. 
 
Onthulling beeld van Leo Gestel. 
Op woensdag 17 juni a.s. vond onder grote belangstelling de onthulling plaats van het beeld van de 
Woerdense kunstenaar Leo Gestel (1881-1941). Initiatiefnemer voor het project was Hans Hagen. Het 
beeld werd gemaakt door Judith Pfaeltzer. Burgemeester Victor Molkenboer verrichtte de onthulling 
samen met Ivo van Wijk, Gestelkenner. Het beeld staat in de kerktuin van de Hervormde Kerk. 
 
Gert Jan Meijer wint prijsvraag Oudewater. 
In het kader van 750 jaar stadsrechten Oudewater was een prijsvraag uitgeschreven voor een "water-
monument". Gert Jan’s inzending werd gekozen. Het werd in het centrum van Oudewater onthuld door 
Koning Willem Alexander.  
 
Onthulling van het tegeltableau in Oudewater 
Op 11 september werd door het bestuur van de kerk en een pastor met wijwater en gebed een drietal 
tegeltableaus onthuld voor de Oudkatholieke kerk in Oudewater. Een van de tableaus was van de hand 
van Gert Jan Meijer.  
 
Stagebegeleiding 
Van het Kalsbeekcollege kregen we in de derde week van september de 15-jarige Daniëlle Kooijman als 
stagiaire. Met praktijklessen bij Didi Mooiman, Fons van der Reep, Jannie Maakenschijn, Mieke Mars, 
Annelies van der Sman, Theo Aarsen, Puck Sluijs, Mariëtte van Slagmaat had zij een meer dan fantasti-
sche begeleiding.  
 
Verhalenhoeden Lia Luijendijk. 
Lia Luijendijk heeft in opdracht van het KUVO een zestal verhalenhoeden (aansprekende hoeden met 
kleine objecten) gemaakt. Deze hoeden worden in de onderbouw gebruikt om aan de hand van de objec-
ten die Lia op de hoeden maakte kinderen te stimuleren hun eigen verhaal/fantasie te vertellen over bv 
een bril, een tandenborstel of een sprookjesfiguur.  
 
Bezoek raadsfractie Progressief Woerden 
Eind september brachten twee leden van de fractie van Progressief Woerden een onverwacht bezoek 
aan het Atelier van de Kunstkring. Hun doel was zich op de hoogte stellen van de activiteiten van de 
Kunstkring. Ze waren verrast door de veelheid van activiteiten die wij voor onze vereniging en onze eigen 
ontwikkeling organiseren. Ook namen ze kennis van de inzet van onze vereniging voor de Woerdense 
scholen en de groeiende samenwerking met anderen in het cultuurveld van Woerden. 
 
Expositie en boek over Herman Prins 
Twee van onze leden, Ilja en Jan Pronk, namen dit jaar samen met Frans Lander het initiatief om het 
werk van ons voormalige Kunstkringlid Herman Prins meer bekendheid te geven. Via de Stichting Vrien-
den van Herman Prins werd in november een (verkoop) expositie ingericht bij de Galerie van Slagmaat.  
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Frans Lander schreef een boek over Herman Prins. Van 12 december tot en met 23 januari 2016 was het 
werk van Prins te bezichtigen in het Zuwe Hofpoort Ziekenhuis. 
 
Aanpak tunnel Hollandbaan 
Onder coördinatie van het KUVO werkte de Kunstkring samen met de gemeente Woerden, het Kalsbeek 
College en het Futura College de Prakrijkschool aan een kunstzinnige opknapbeurt van de fiets- en voet-
gangerstunnel in de Hollandbaan. Van de zijde van de Kunstkring namen Gerdien Meijnen, Aart Slied-
recht, Fons van der Reep, Theo Aarsen, Tineke Hoepman en Ton Friederichs deel. Op voortvarende wijze 
is tunnelproject bij de Hollandbaan wat betreft de wanden voltooid. De leden van de Kunstkring hadden 
de handen vol aan zowel het begeleiden van 90 leerlingen van het Kalsbeek- en Futuracollege als aan het 
bewaken van de kwaliteit van de kunstuitingen. De tunnel werd opgeleverd in de tweede week van no-
vember. 
 
Aanpak tunnel Cattenbroekerlaan 
In de tweede week van december werden door enkele leden van de Kunstkring eveneens onder  coördi-
natie van de KUVO 22 gastcolleges gegeven aan ca 300 leerlingen op de Minkema als voorbereiding op 
de verfraaiing van de Cattenbroekertunnel. Aart Sliedrecht, Ton Friederichs en Gerdien Meijnen namen 
er daarvan 17 voor hun rekening en Theo Aarsen en Fons van der Reep de resterende 5.  
 

8. Communicatie en public relations 
Er verschenen dit jaar vier Nieuwsbrieven en twee extra edities. De website was bij Cor Luijendijk weer in 
goede handen. 
Onder regie van Fons van der Reep wordt doorlopend gewerkt aan de nieuwe presentatiemap van de 
leden van de Kunstkring. Het vervolmaken van de map en het bijhouden ervan is een 
blijvende actie. De verzamelde informatie wordt tevens gebruikt voor de website van de 
Vereniging, zodat het ook op die manier de PR van de leden en hun werk dient. 
 


