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Flashmob beeldende kunst op Exercitieveld, Stadspark of 
Kerkplein
Nieuw

Liefst 650 (of zoveel mogelijk) schilder- en/of creatieliefhebbers 
liefhebbers op een af te roepen tijdstip naar een centrale plek of 
zelf te kiezen plek laten komen. Met eigen spullen om daar 
gedurende korte tijd (2 uur) te komen schilderen, tekenen of 
anderszins creatief bezig te zijn.

Dit is vooral een communicatie-project. 

Via social-media en kranten inwoners van Woerden van alle 
leeftijden oproepen om te komen werken. Bv bij schilderen 
iedereen werkt op een doekje van bijv. 30x30 cm en eigen 
spullen (ezel, verf, kwasten, schoonmaakspullen etc)

Woerdense bevolking

CULTUUR

1

mailto:info@kunstkringwoerden.nl


Vooral deelnemers en kijkers 1300 (= tweemaal 650)

Nader te bepalen

In 2022, geen precieze datm

nvt

neen

nvt

Plan moet nog worden uitgewerkt

nee

nee

Nauwelijks
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Expositie samen met Steinhagen, passend in de initiatieven van de 

gemeente

Regelmatig terugkerend patroon

De Kunstkring kan verzorgen dat in samenwerking met de Steinhagense 

Kunstkring “CreArtiv” en in samenwerking met de andere beeldende 

clubs in Woerden een gezamenlijke expositie plaatsvindt. 

Sinds 30 jaar is er een innige samenwerking tussen de gemeenten 

Woerden en Steinhagen op overheids- en verenigingsniveau. In 2008 bij 

de viering van Steinhagen 850 jaar stad waren de gemeente Woerden 

en tal van verenigingen welkom om dat in Steinhagen te vieren. 

Initiatief ging uit van de zustergemeente in Duitsland. 

We mogen verwachten dat Woerden nu het initiatief neemt. Het zou 

fantastisch zijn als dan veel activiteiten in het kader van uitwisseling in 

een bepaalde periode vallen. 

Gehele Woerdense bevolking
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Ca 400

Nader te bepalen, galerie of andere representatieve ruimte 

najaar 2022

Drie weken

Neen

eigen bijdrage van de Kunstkring is in uren. 

Er bestaat een standaard expositieplan

nvt

Ja

750 euro voor kosten galeriehuur, opening en onvoorzien; inzet Kunstkring 

ca 80 vrijwilligersuren

nee

Begroting dient te worden uitgewerkt
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Pop-up expositie met thema thema 650 jaar stad of Woerdenwijs

nieuw

We vragen toestemming om een weekend een lege bedrijfsruimte in de 

binnenstad te mogen gebruiken. Liefst in de zomer, anders heb je licht 

en stookkosten nodig. We nodigen bewoners uit hun kunstwerk, met 

thema 650 of WoerdenWijs in te brengen. 

Werkwijze:

Vrijdags controle bij de deur, inrichten van een pop-up expositie (doet de 

Kunstkring), Zaterdag en Zondags open voor publiek, evt verkoop, 

Publieksprijs. Maandag opruimen 

Kosten: vrijwilligersuren 8 man voor in totaal ca 80 uren, communicatie 

via social media. Mogelijk wel inrichtingskosten

Opbrengsten: investeringskosten verrekenen met de opbrengsten; rest 

voor goed doel

‘

Gehele Woerdese bevolking
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Ca 200

Nader te bepalen

Zomer 2022

Lang weekend

Neen

Eigen bijdrage is in uren. Voorschot van  naar ruwe schatting 500 
euro, wat uit de opbrengsten komt wordt aan de sponsor 
terugbetaald. 

Plan moet nog worden uitgewerkt

Ja

Voorschot 500

Ontvangsten uit verkoop

Jawel, daarvoor is een voorschot nodig

Begroting dient te worden uitgewerkt
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Montmartre op het Kerkplein

nieuw

Op een zonnige marktdag op het Kerkplein werkt een …..tal leden van 

de Kunstkring aan portretten of tekeningen/schilderingen van 

markttaferelen.

Gehele Woerdense bevolking

CULTUUR
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Bezoekers Markt

Marktplein en aangrenzende straten

Zomer 2022, marktdag

…

Neen

Eigen bijdrage is ca 40 uren. 

Plan moet nog worden uitgewerkt

nee

geen

geen

Niet nodig
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We maken Jong Woerden Wegwijs

nieuw

In samenwerking met het KUVO geïnteresseerde groepen 7/8 en van de 

lagere klassen van de middelbare scholen wegwijs te maken in de 

(beeldende) kunst in het atelier van de Kunstkring Woerden aan de 

Edisonweg. 

Aan te bieden 10 workshops van ca drie uur, te kiezen uit:

3D-printen, Smartphone-fotografie, Tablettekenen en –schilderen,

Assemblagekunst, Graffiti, Dicht- en taalkunst, Website bouwen, Etsen, 

Boekbinden, Boetseren, Schilderen naar model, Karikatuurtekenen, Etc.

Zie boven

Educatie

5

mailto:info@kunstkringwoerden.nl


Geschat aantal deelnemers 80

Edisonweg 9b Woerden 

Lente, Zomer 2022

Een week lang alle ochtenden en middagen

Neen

Kosten: op basis van tien workshops, inhuur vijf externen € 300 
euro en kosten materialen € 600,
Inzet 10 vrijwilligers Kunstkring a 5 uur is 50 uren, Onvoorzien: € 
200

Plan moet nog worden uitgewerkt

ja

1100 euro

600 euro aan materialen
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Paneelschilderen 650 jaar Woerden

Nieuw, laatst gedaan in 1983

In een wijk of bij een school/instelling die wel wat kleur of 
aandacht kan gebruiken …. Of ……op houten bouwschuttingen 
die geplaatst worden naast het spoor bij nieuw te bouwen wijk 
Snel& Polanen  

Te plaatsen op de zijgevel van een hoog gebouw of op de 
afrastering van bouwgebied spoor
Hoe te financieren

Passanten, inwoners en bezoekers van Woerden

CULTUUR
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Vooral kijkers

Nader te bepalen

In 2022, geen precieze datm

nvt

Mogelijk, te onderzoeken

Sponsoring door bouwonderneming of gemeente

Plan moet nog worden uitgewerkt

ja

Materialen tussen 500 en 1000 euro obv in te dienen begroting

Nvt


