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Nieuwsbrief 1 januari 2022 

 
Met deze nieuwsbrief sluiten we een jaar af met beperkte 
mogelijkheden om samen te komen en starten we het nieuwe jaar.  
 
De laatste Salon-expositie liet zien dat de creativiteit en productie 
desondanks niet was afgenomen. Ook het jaarprogramma aan de 
Edisonweg kon voldoende worden uitgevoerd.  
 

Veel dank aan de vrijwilligers binnen onze vereniging - je vindt een overzicht van hun 
werkzaamheden aan het einde van deze brief - die alles weer mogelijk wisten te 
maken.  
 
Mede namens de overige bestuursleden en de vrijwilligers van de Kunstkring wens ik u 
allen een voorspoedig 2022, waarin hopelijk weer meer contacten mogelijk worden en 
blijven en het ontspannen leven zich kan hernemen.  
Nadat “gewoon” heel bijzonder bleek, wensen wij u een gewoon goed jaar. 
 
Theo Aarsen, voorzitter. 
 

 

OPGEVEN VOOR ACTIVITEITEN 

Voorjaarsprogramma 
Voor komend voorjaar is het nieuwe schema van activiteiten weer beschikbaar.  
Zie hier het schema of scroll door naar de laatste bladzijde van deze Nieuwsbrief.  
Je kunt je opgeven bij de coördinator van deze activiteit.  

De coördinatoren vind je op het overzicht op bladzijde 7 
van deze nieuwsbrief.  
 
Hou er rekening mee dat enkele activiteiten, zoals de 
Masterclasses tot 15 januari vervallen. Doorgang van 
andere activiteiten vindt in deze periode alleen plaats in 
overleg met de coördinator van de activiteit.  
Deelname aan het programma of gewoon een keer 
meedoen staat conform onze ANBI-doelstelling open 
voor iedereen. We hopen daarom ook leden van Magenta 
en Polycromia te kunnen begroeten. 
 

Je hebt uiteraard toegang om individueel onze bibliotheek te bezoeken of met de oven 
of de etspers te werken. Neem, als je niet over een sleutel beschikt, contact op met 
Maarten of Theo. 
  

Vincent in Playmobil, 

museumwinkel Rijksmuseum 

https://kunstkringwoerden.nl/activiteiten-voorjaar-2022/
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Masterclass komend jaar 
Komend voorjaar zijn weer nieuwe sessies gepland.  
De data zijn vastgesteld op de vrijdagochtenden en -middagen van 4 en 18 februari, 4 
en 11 maart, 1 en 8 april, 6 en 13 mei. Leden of niet-leden die willen meedoen, meld je 
bij info@tinekehoepman.nl. Is het vol, dan is een plekje op de reservelijst altijd zinvol.  
 
Open Atelier op vrijdag- en maandagmiddag. 
Op de vrijdag- en maandagmiddagen na half twee is het vrij werken in het atelier. Wil 
je tekenen, schilderen, etsen, boetseren of anderszins, kom gerust langs en neem je 
spullen mee. Opgave tevoren via Whatsapp is nodig. Zit je niet in de Whatsapp-groep, 
neem dan even contact op met Tineke of Theo.  
De groep blijft voorlopig beperkt tot maximaal 8 personen. De atelierruimte voor ‘Vrij 
Werken’ is met ca 90 m2 voldoende om op afstand van elkaar te kunnen werken. We 
nemen wel de basisregels in acht.  
 
Vriendenprent voor 2022  
De Vriendenprent 2022 is dit jaar verzorgd door Marcia van Oploo (MvOP).  
Er is besloten de Vriendenprent behalve aan begunstigers en vrienden ook aan alle 
leden aan te bieden. Marcia maakte de tekening in viltstift, gebaseerd op ‘Le Café de 
Nuit’ van Vincent van Gogh. 
 

Marcia: “Ik zocht in mijn bestaande werk iets dat past 
bij de huidige tijdgeest. Het zo verlangen naar 
gezelligheid met elkaar, naar oude sferen waarin we 
samen buiten ons vertier zochten. In deze replica vond 
ik die tegenstelling in tijd uitvergroot. Met moderne 
technieken heb ik een oude meester tot leven gebracht, 
met een treffend onderwerp. Het licht melancholische 
gedicht op de achterkant had ik er dan ook snel 
bijgemaakt”. 
  
Caféterras bij nacht 
Het schemert wat en ik wacht 
Thuis schenk ik mij een fijn glas 
Ik drink in gedachten op het terras 
Waar alles toen zo levendig was 
Lang geleden diep in de nacht. 

 
    MvOP (2021), Dichter bij Verbeelding 

 

 
LEDEN 
In 2021 overleden Jaap van der Vooren (94), erelid en oud-voorzitter van onze 
vereniging en Ido Vunderink (84). Aan beiden is in de nieuwsbrieven van dit jaar 
uitgebreid aandacht besteed.  

mailto:info@tinekehoepman.nl
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Enkele leden hebben met ingang van 1 januari 2022 hun lidmaatschap beëindigd. 
 
Hans Hagen  
Met enige spijt in het hart neemt Hans na 14 jaar afscheid van de Kunstkring. Op dit 
moment vult hij zijn vrije en creatief te besteden tijd op een andere wijze in. Hans 
schreef in de afgelopen jaren enkele boeken en overweegt om daarmee door te gaan. 
We kennen van hem ‘Jan Huffener, een geboren tekenaar’ uit 2012, ‘Leo Gestel, 
autobiografische notities uit 2016 en ‘Democratie voor iedereen’ uit 2021. Hans denkt 
nu aan een vervolgboek over Leo Gestel, voor wie hij in 2015 een borstbeeld in de 
kerktuin van de Petruskerk liet realiseren.  
Hans was van 2010 tot 2015 voorzitter van onze vereniging. Hij maakte, met het 
bestuur - na een breuk met het subsidieverleden - onze Kunstkring zelfstandig en 
onafhankelijk.   
In de nieuwsbrief van juni 2015 staat een uitgebreid interview met hem. Een citaat 
hieruit: “……..Ik heb het voorzitterschap met veel plezier gedaan, eigenlijk heb ik 
nergens spijt van gehad. De Kunstkring is een warme club mensen met een hartelijke 
betrokkenheid. Verbonden, maar ook los en zelfs een beetje anarchistisch.”  
 
Lia van Kesteren 
Lia was ook lid vanaf 2008. We kennen haar als een bijzonder creatieve 
textielkunstenaar. Ze gaf de exposities van de Kunstkring een bijzondere uitstraling 
met uitbundige creaties. Lia was als vrijwilliger betrokken bij de atelier-exposities aan 
de Edisonweg. 
 
Joanne Wienk 
Joanne was sinds 2014 in de open ateliers en in de masterclasses een actieve 
deelnemer. Ze smeedde, als architect van beroep, samen met Gert Jan Meijer de 
plannen voor de inrichting van ons atelier aan de Edisonweg. Joanne overweegt in de 
toekomst wel weer aan te sluiten bij de Kunstkring.  
 
Linda Koers en Anke van der Hurk  
Linda en Anke kwamen bij de Kunstkring in 2019. Beiden waren met bijzondere 
inzendingen actief bij enkele exposities. Jammer dat ze nu alweer afscheid nemen.  
 

TERUGBLIK OP DE WINTERSALON 2021  
Voor de 93 bezoekers van de expositie van de 

Kunstkring leverde de inrichting een positieve 

verrassing. Het was zoals ‘een Salon’ behoort te 

worden ingericht, vonden velen. Zowel het 

bezoekersaantal als de positieve waardering is 

in ieder geval een opsteker voor de 

exposerende leden en de expositiecommissie.  
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Hieronder enkele wetenswaardigheden van de expositie.  

Allereerst het centrale doek Lespink 95 
‘Lespink 95’ is de titel van het opvallend grote doek van 1,00 bij 4,50 m van Koos van 
den Nieuwendijk. De expositiecommissie koos voor dit grote abstract werk als een 
statement in de vrijwel dominante klassiek, realistische en expressionistische beeldtaal 
van de werken aan de wanden. Het is een commentaar op de vele fraaie en knap 
geschilderde doeken en de foto’s die men hier toont. 
Koos van den Nieuwendijk: “Het lag niet in de lijn der verwachting dat ik een portret of 

landschap of een combinatie daarvan zou 
schilderen op zo’n groot doek. Mijn werk 
bevindt zich daarvoor te ver af van de 
getoonde werken. Deelname aan deze 
tentoonstelling was dan ook geen optie 
geweest. Op deze wijze is ‘Lespink 95’ voor 
een aantal deelnemers misschien een echt 
VERGEZICHT”. 

 
Op de Kunstkringexposities worden altijd weer werken verkocht.  
Deze keer waren het er twee. Geen plat werk, maar prachtig keramiek.  

Didi Petri verkocht haar ‘Pinguin’. We kennen het werk van Didi van 
de exposities in de afgelopen jaren waaraan ze steeds deelneemt 
als zeer verrassend. Ook dit was weer zo’n onverwachte nieuwe 
creatie.   
Didi vertelt hierover: “Voor de coronabeperkingen werd in het 
Open Atelier te Nieuwerkerk, waar ik ook lid ben, een raku-
stookdag georganiseerd. Met mijn voorbereidingen was ik redelijk 
laat en ik wilde nog snel een vaas maken. Helaas is haast en klei niet 
de beste combinatie. De vorm die was ontstaan was niet echt naar 
mijn zin, maar een collega adviseerde me om hem toch te stoken, 
want na het stoken kan het plots de goede vorm krijgen. Het werd 
dus geen vaas, zoals je zult begrijpen, maar het vormde zich tot een 
voorwerp dat aan een pinguïn deed denken. Een gaatje aan de 
onderkant maakt dat het ook op een sokkeltje kan worden gezet.”  

 
Het tweede werk dat werd verkocht was van de hand van 
Jeannette Huizenga. Jeannette is al meer dan veertig jaar lid van 
onze vereniging en met recht een echte alleskunner. Haar 
verkochte werk heet: ‘Torso met krul’.  
 
Jeannette: “Het is 51 cm hoog. Dat is de maximale hoogte van mijn 
oven. Het is er een van een serie torso’s met verschillende 
verhoudingen, maar allemaal ongeveer dezelfde hoogte. Ze hebben 
allemaal een buik, soms een borstpartij, maar er zijn er ook met 
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alleen een buik en een hoofd. Het is een spel met contouren. Ik werk asymmetrisch 
zodat alle kanten steeds iets anders zijn.  
De torso’s dansen een beetje. Ze hebben niet altijd een duidelijke voorkant. Ze draaien 
om hun as. Ik heb het heel duidelijke kleuren gegeven, die de vorm benadrukken. 
Onder op de buik mat glazuur in kobaltblauw, naar boven toe mat gemêleerd groen, 
op de borstpartij een zwart glanzend kristalglazuur (de vlekken matchen met het 
daaronder gebruikte groen), de krul is zacht gemêleerd glanzend geel. Het spel met 
mat en glanzende glazuurhuid doe ik bewust. Soms laat ik glazuren in elkaar 
overlopen. Dat is met deze torso niet het geval. De totale vorm zou ook een 
paddenstoel kunnen zijn”.  
 
“Het werk is uit rolletjes opgebouwd en met een lomer glad gemaakt. Tot slot polijst ik 
de vorm, zodat er weinig bobbels in zitten. 
De torso’s stel ik in mijn tuin op zwarte tafeltjes op. De pin op het tafeltje schuift in de 
torso en verankert het geheel. Het werk is hoog gebakken en winterhard. De torso's 
doen slechts in de verte aan mensen denken. Soms zelfs meer aan dieren, maar ik 
noem ze bewust torso’s omdat ik er wel degelijk levende beweeglijke figuren in zie”. 

 

EXPOSITIES IN 2022 

 
22 en 23 januari: Kennismakingsexpositie nieuwe leden 

Voor de kennismakingsexpositie staan inmiddels tien nieuwe leden te trappelen van 

ongeduld om via hun werk kennis te kunnen maken met de andere leden van de 

vereniging.  

8-9 april: Groep Puck Sluis met portretten van de Nieuwendijkers 

De portretgroep van Puck Sluijs organiseert in het weekend van 9 en 10 april een 

expositie van portretten van (ex)bewoners van de Nieuwendijk.  

14-15 mei: Pop-up expositie in Brediushonk 

Voor de viering van Woerden 650 jaar Stadsrechten wordt een Pop-up expositie 

gepland voor onze leden, mogelijk aangevuld met leden van andere verenigingen. De 

Kunstkring verzorgt de coördinatie.  

Laren, datum nog te bepalen  

Een flink aantal leden heeft zich inmiddels bij de expositiecommissie opgegeven voor 

deelname. Nadere mededelingen van de expositiecommissie volgen binnenkort. 

Annex-Cinema en Logeerhuis Bredius 

Wil je met enkele werken exposeren in de foyer van de Annex of in het Logeerhuis 

Bredius neem dan contact op met Kitty Dekker respectievelijk Henk Eijlers. Hun 

telefoonnummers en emailadressen vind je op de ledenlijst 
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WEBSITE EN PRESENTATIEMAP 

De website wordt regelmatig aangepast. Wil jij dat voor jouw pagina ook, stuur dan de 

gewenste aanpassingen, nieuwe foto’s en/of tekst, naar info@kunstkringwoerden.nl  

Wil je graag je pagina’s in de presentatiemap – deze ligt bij iedere expositie voor 

bezoekers klaar – bijgewerkt hebben. Stuur dan je gegevens aan cherillo@gmail.com 

We maken dat allemaal weer graag in orde. 

 

HET GEDICHT VAN DE MAAND 
Het gedicht van de maand ‘Koude’ heb ik gekozen uit de dichtbundel van Petra Bakker, 

‘Sporen van jouw vingertoppen’ met de prachtige foto die in de bundel bij dit gedicht 

was opgenomen.  

 

Koude  

Tussen diepvriesbomen 
zonder jou bevroren 
 
Aanval van licht op water 
wolkeloos woordloos 
in de lucht 
geschreven tranen 
 
Bovengronds  
zweeft de kou, 
verrot groen naar binnen 
op zoek naar 
aardwarmte 
 
Winters overleven 
Spattende hoop 
 
bevroren 
zonder jou     

 

 

  

Foto Willem Jacobs 

mailto:info@kunstkringwoerden.nl
mailto:cherillo@gmail.com
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ANDER NIEUWS 

Hieronder het actuele overzicht van vrijwilligers die de vereniging 

draaiende houden.  

Bestuur en commissies per 1-1-2022 

Bestuur Theo Aarsen, Lydia Baarda, Maarten Pieterse, 
Nelleke Kuijpers, Aart Sliedrecht, Ria Blom 

 
Expositiecommissie 
Jaarprogramma, inrichting Aart Sliedrecht, Nelleke Kuijpers,  

Koos van den Nieuwendijk, Arnold van Elteren, 
Marlouke San Giorgi 

Representatiemap   Bep Cherillo 
Coördinatie expo Annex  Kitty Dekker 
Coördinatie expo Logeerhuis  Henk Eijlers 
 
Atelier 
Sleutelbeheer en verhuur  Maarten Pieterse 
Technisch beheer   Maarten Pieterse, Theo Aarsen 
Aankleding intern   Gerdien Meijnen, Tineke Hoepman 
Voorraadbeheer   Lottie de Bruijn 
Bibliotheek    Tineke Hoepman 
Gastvrouw atelier-exposities  Jannie Maakenschijn 
Schoonmaak     de leden via rooster 
 
Aciviteiten 
Jaarprogramma   Ria Blom 
Modellenbeheer   Ton Friederichs 
Coördinatie portretten (di) Puck Sluijs, ochtend 

Maria Margraf, middag  
Annelies van der Sman, avond 

Coördinatie boetseren (woe)  Ton Friederichs 
Coördinatie modeltekenen (woe) Ton Friederichs 
Coördinatie vrij werken (ma/vr) Tineke Hoepman, Theo Aarsen 
Coördinatie Masterclass (vr)  Tineke Hoepman 
Werkbesprekingen (di)  Gert Jan Meijer, Mieke Mars, Gerdien Meijnen 
 
Communicatie 
Nieuwsbrief    Theo Aarsen ea 
Website    Theo Aarsen 
Exposities    Aart Sliedrecht 
Facebook    Lydia Baarda 
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Schema januari 2022  (februari en verder, zie de website)  
 

  jan-22   

  morgen  middag avond 

     

 2    

ma 3  Vrij werken VERVALT  
di 4 portret vm portret nm  

wo 5   modeltekenen 

do 6 Polycromia  Magenta 

vr 7 masterclass VERVALT masterclass VERVALT  

za 8    

zo 9       

ma 10  Vrij werken   

di 11   portret 

wo 12    

do 13 Polycromia  Magenta 

vr 14 masterclass VERVALT masterclass VERVALT  

za 15    

zo 16       

ma 17  Vrij werken Vergadering Atelierroute 

di 18 portret vm portret nm Werkbespreking 

wo 19     boetseren 

do 20 Polycromia  Magenta 

vr 21 Vrij werken     

za 22 EXPO Nieuwelingen Kunstkring 

zo 23 EXPO Nieuwelingen Kunstkring     

ma 24  Vrij werken  
di 25   portret 

wo 26     

do 27 Polycromia  Magenta 

vr 28 Vrij werken   KUNSTCAFE 

za 29     

zo 30       

ma 31  Vrij werken  
 

 

Deze nieuwsbrief kwam tot stand in samenwerking met Didi Petri, Jeannette Huizenga, Petra Bakker, 

Aart Sliedrecht, Koos van den Nieuwendijk, Marcia van Oploo, Ria Blom en Theo Aarsen. 

 

 

activiteiten 

t/m 14 

januari 

kunnen 

vervallen 

i.v.m. 

Lock down 

https://kunstkringwoerden.nl/activiteiten-voorjaar-2022/

