Nieuwsbrief 1 maart 2022
Beste allen,
Graag wil ik jullie bedanken voor de bezoeken, de bloemen, de
kaarten en de telefoontjes die ik in de afgelopen weken na mijn
operatie heb ontvangen. Hoewel ik, nu nog herstellende, het rustig
aan moet doen, geeft het me energie om aan deze nieuwsbrief te
werken. (Theo Aarsen)
De nieuwsbrief is daarom een paar dagen later. De belangrijkste feiten staan echter
wel weer op een rijtje.
Gelukkig konden de coronabeperkingen zodanig worden afgezwakt dat het programma, zie onze overvolle agenda op pag 7, weer volop kan worden aangepakt.
Het maandelijkse gedicht is van de hand van Marcel de Roos. Fijn dat de dichters binnen onze Kunstkring zo goed zichtbaar blijven.
Noteer de werkbespreking op 29 maart.

1. ACTIVITEITEN
Voorjaarsprogramma
Het activiteitenprogramma is te vinden op de website. Het actuele programma voor
maart/april vind je aan het eind van deze nieuwsbrief. Nu de coronaregels zijn versoepeld, wil je misschien weer deelnemen aan workshops en bijeenkomsten.
Portrettekenen en schilderen op dinsdagmorgen, middag of avond
Heb je zin om, nu het weer kan, weer aan te sluiten bij een van de portretgroepen
neem dan contact op met Puck Sluijs (ochtend), Maria Margraf (middag ) of Annelies
van der Sman (avond). Voor modellen wordt gezorgd.
Open Atelier op vrijdag- en maandagmiddag
Ook de open ateliers op de maandag- en vrijdagmiddag zijn een blijvend succes. De
App-groepen hiervoor werken uitstekend en heel actief wordt op deze twee middagen
ingeschreven.
Deelnemers nemen vaak meer werken mee en in verschillende stadia van uitvoering.
Dan kun je er met elkaar nog eens over hebben hoe je verder wilt. Rond vier uur in de
middag is een gezamenlijke werkbespreking. Voor deelname zie de App-groep of meld
je bij Tineke Hoepman of Theo Aarsen.
Woerden 650 jaar
Er worden veel activiteiten georganiseerd dit jaar. Hieronder aandacht voor kunstenaarsactiviteiten.
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Kunstkring
In de komende maand worden de activiteiten van de Kunstkring verder uitgewerkt. De algehele coördinatie ligt bij Gert
Jan Meijer. Zodra meer bekend is wordt dit via het secretariaat aan de leden gemeld en ook in de nieuwsbrief van april
opgenomen.
Hou alvast rekening met deelname aan de pop-up expositie in
het Brediushonk op 14 en 15 mei. Zie verder onder exposities
onder 3.6. Daarnaast hebben we een ‘Montmartre’ op het Kerkplein gepland op 9 juli
en reservedatum 30 juli. In augustus volgt een speciaal programma voor jongeren in
ons atelier aan de Edisonweg.
Singelkunst
Van 18 maart t/m 24 april 2022 vindt Singelkunst plaats in
Woerden. Een expositie in de open lucht met 25 grote kunstwerken in en langs de singel van Woerden. Ons erelid, Jan
Vermaat is een van de kunstenaars die hiervoor werd uitgenodigd.
Je kunt de circa 25 kunstwerken wandelend of varend bekijken. Er zijn QR-codes voor meer informatie over de kunstwerken en de kunstenaars, je kunt je ook laten rondleiden
door een gids. Er zijn ook activiteiten -muziek, dans, poëzie,
theater, digital arts – die georganiseerd worden rond Singelkunst op woensdagmiddag,
in het weekend en in het donker.

2. NIEUWS EN LEDEN
Digitale Algemene Ledenvergadering op dinsdag 15 maart
Het bestuur heeft besloten om met een bijeenkomst als de ALV nog voorzichtig aan te
doen. Hij wordt daarom nog eenmaal digitaal gehouden. De stukken worden ruim te
voren ter lezing en becommentariëring toegestuurd. Op deze ALV worden ook de punten behandeld, die op de najaars-ledenvergadering waren gepland.
Nieuw lid
Milou van Montfort heeft zich in februari als lid bij de Kunstkring aangemeld.
Werkbespreking van 15 februari was weer succesvol
Onder leiding van Gert Jan Meijer vond op dinsdag 25 februari een werkbespreking
plaats waarbij vijf leden met hun (deels) voltooid werk feedback aan elkaar gaven.
Schilderclub Woerden verhuist mogelijk naar het Kunstkringatelier
De Schilderclub Woerden overweegt om met ingang van het najaar haar activiteiten
onder te brengen in het atelier van de Kunstkring Woerden.
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Kasteel de Haar zoekt kunstenaar/kunstenares.
De Shopmanager van het kasteel de Haar zoekt uitbreiding van het assortiment van de
winkel met aquarellen of pentekeningen. Heb je afbeeldingen van het kasteel of tuinen
neem dan contact op met Johanna Groeneweg de Kroon,
j.groenewegdekroon@kasteeldehaar.nl

Klimaatexpo ‘22
CultuurLokaal Woerden attendeert ons op de volgende uitdaging.
De klimaatcrisis schreeuwt om grote veranderingen, die ons
voorstellingsvermogen soms nog te boven gaan. We hebben
de verbeeldingskracht van kunstenaars nodig om het onvoorstelbare in beeld te brengen. Daarom organiseren ArtWorlds en Museum de Fundatie
de eerste landelijke tentoonstelling over klimaatverandering waar iedereen aan mee
kan doen. Tot 15 juni kunnen alle makers een kunstwerk aanmelden op klimaatexpo.nl. Verdere informatie is te vinden op onze website onder de volgende link.

Cultuurdebat 7 maart
Deze maand mogen we stemmen voor de Gemeenteraad.
Wat valt er te kiezen op het gebied van kunst en cultuur?
Gaat het alleen over de financiering van Klooster, Bibliotheek,
Stadsmuseum etc. of gaat het nu een keer echt om kunst en
cultuur?
CultuurPlatform Woerden organiseert een Cultuurdebat op
maandag 7 maart, 20.00 uur in Het Klooster, Wilhelminaweg
77, Woerden

3. EXPOSITIES IN 2022
Komende maand vanaf half maart tot en met half april is het met expsoities een drukte
van belang. Liefst vijf leden exposities zijn in voorbereiding.
3.1 De Nieuwelingenexpositie op 19 en 20 maart in het atelier van de Kunstkring.
Beide dagen van 12 tot 5 uur. Het gaat hier om de expositie waarbij nieuwe leden van
de Kunstkring zich met hun werk aan de andere leden kunnen voorstellen. De expositie
wordt ingericht op vrijdagavond 18 maart. Alle deelnemers zijn door de expositiecommissie geïnformeerd. Uitgenodigde deelnemers zijn Petra Bakker, Arnold van Elteren,
Ruud Boxma, Cees Hoogeveen, Didi Petri, Nisett de Wit en Anneke Winsemius van
Manen. Het betreft hier leden die al enige tijd geleden lid werden en die al bij diverse
exposities actief waren, maar niet in de gelegenheid waren zich persoonlijk aan de anderen voor te stellen. Laten we hier dus allemaal gebruik van maken. Graag nog aan
Nelleke doorgeven of je wel meedoet!
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3.2 Op 26 en 27 maart: Spontane expositie van leden in het
Atelier Edisonweg 9b.
Kunnen we nog van spontaan spreken? Eind november vorig
jaar stond deze expositie ook al gepland. De organiserende
leden zijn in ieder geval vasthoudend. Carla Vermeend, Jannie
Maakenschijn, Vera Pieterse, Lottie de Bruijn en als gastexposant Wilma van Eck gaan een grote diversiteit aan kunstuitingen tonen.
De kwaliteit van hun werk staat borg voor een mooie expositie. Hun gedrevenheid zal ook zorgen voor een prachtige aankleding in een sfeervolle omgeving.
3.3 Vanaf 1 april Gert Jan Meijer in het Atrium Antoniusziekenhuis
Vanaf 1 april is een solo-overzichtsexpositie gepland van werk van Gert Jan Meijer.
Je zult maar zoveel werk in een bepaalde stijl hebben. En dan ook probleemloos de
ballotage van de expositiecommissie van het Antoniusziekenhuis doorlopen. Dit belooft een boeiende expositie te worden die meer dan twee maanden te bezichtigen zal
zijn. In de komende nieuwsbrieven krijgt hij de volle aandacht.
3.4 Op 9 en 10 april: groep Puck Sluis met portretten van de Nieuwendijkers
De dinsdagmorgengroep van Puck Sluijs organiseert in het weekend van 9 en 10 april
een expositie van portretten van (ex)bewoners van de Nieuwendijk. In de afgelopen
jaren hebben veel bewoners van deze straat/dijk model gezeten. De organisatie is in
handen van de dinsdagmorgenportretgroep. Het kan niet anders dan dat dit een geweldige reünie of mini-straatfeest gaat worden.
De opening wordt verricht door wethouder George Becht.
3.5 Op 8-9-10 april Laren, op uitnodiging van de Kunstkring Laren
In overleg met onze expositiecommissie is, mede dankzij de onvermoeibare Henk
Gijselman, een fantastisch programma samengesteld. Mochten er in de loop van maart
nog veranderingen komen, dan hoor je dat nog.
Op vrijdag 1 april:
Om 20.00 uur nemen de leden drie à vier stuks mee naar het atelier. Op die
avond wordt gezamenlijk beslist welke werken naar Laren gaan. De kosten van
deelname zijn € 25. Het is de bedoeling dat de werken op woensdag 6 april naar
Laren worden vervoerd. Henk Gijselman zorgt voor de inrichting van de expositie.
Op vrijdag 8 april:
Een rondleiding in het Singermuseum: aansluitend lunch. Daarna gelegenheid
de expositie in de Galerie van Henk Gijselman te bezoeken en de overige plekken waar geëxposeerd wordt.
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Zaterdag 9 april:
Bezoek en lunch aan verpleeghuis Rosa Spier in Laren. Mogelijk dat een van de
nog levende kunstenaars een korte inleiding houdt. In het Rosa Spierhuis hangen op 9 april ook schilderijen van Jan Vermaat uit zijn vroegste periode (19651975). Daarna vrij programma.
Zondag 10 april:
Bezoek en lunch aan Pegano, het huis van onder meer de zoon van Jaap van
Zweden. Er wordt een concert gegeven. Daarna programma vrij te besteden

3.6 Op 22-23 en 29-30 april Foto-expositie van Aart Sliedrecht in de expositieruimte van de Galerie van Slagmaat
Deze foto-expositie ónze buurt’ vertelt het verhaal van de bewoners die er nu wonen, wat hun herinneringen zijn en legt een verband met de dakpannenfabriek…...een restant van een industrie
die 650 jaar geleden een boost kreeg door de toekenning van
stadsrechten aan Woerden in 1372.
Deze bijzondere expositie maakt net als de hieronder volgende deel
uit van de feestkalender van ‘Woerden 650 jaar’.

3.7 Op 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. De Pop-up expositie wordt, zoals 3 jaar geleden, weer gehouden bij de Jos Borsboom Stichting bij het Brediuspark in de zaal van de boogschuttersvereniging.
Elke deelnemer krijgt ong. 3 m² toegewezen en kan hier zijn eigen expositie inrichten.
De expositie is op beide dagen te bezichtigen van 12.00 – 17.00 uur.
Zaterdagavond 14 mei zal er aansluitend een barbecue zijn voor de leden van de
Kunstkring met introducée.
Verdere informatie en inschrijving volgt in april. Noteer alvast de datum.
3.8 Expositie in Bibliotheek Woerden zomer 2022. Thema: ‘Vakantiekijkjes’
3.8 Wintersalon: Expositieruimte van de Galerie van Slagmaat op 9,10 en 16, 17
december. Thema: ‘De schets van de Toekomst’
Tot slot
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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4. HET GEDICHT VAN DE MAAND is van Marcel de Roos
BOVEN VERWACHTING
De juiste snaar.
De juiste toon.
De juiste zweep.
De juiste klappen.
Het juiste woord.
De juiste grappen.
De juiste streep.
De juiste stappen.
Het juiste uur
is altijd straks.
Dit ene uur is nu.
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Deze nieuwsbrief kwam tot stand dankzij bijdragen van de bestuursleden en Lottie de Bruijn.
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