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Nieuwsbrief Kunstkring 1 december 2022   

Beste leden en lezers,  
 
De maand december wordt een rustige maand met de gebruikelijke ac-
tiviteiten. Het activiteitenprogramma vind je aan het einde van deze 
nieuwsbrief. Ook het conceptrooster, dat voor beoordeling nog bij de 
coördinatoren ligt, is op de laatste pagina te vinden. In je nieuwe 
agenda voor 2023 kun je de nodige data daarom al wel noteren.  

Graag wens ik alle leden met hun geliefden mooie dagen in december.  
 
Theo Aarsen.  
 
 

1. Verenigingsactiviteiten 
 
Wintersalon 
De Wintersalon, de belangrijkste jaarexpositie van de leden van de Kunstkring wordt 
gehouden op 9, 10 en 16-17 december in de expositieruimte van de galerie van Slag-
maat. Voor meer informatie zie onder punt 3.  
 
Nieuwjaarsbijeenkomst op 6 januari 
Alle leden en partners, alvast noteren: vrijdagavond 6 januari 2023, 20.00 uur  
 
Masterclass schilderen start in januari opnieuw 
De volgende Masterclass schilderen wordt georganiseerd van januari tot en met mei 
2023. De meeste deelnemers uit de herfstsessie hebben zich opnieuw opgegeven. Er 
zijn nog enkele(reserve)plaatsen vrij. Geef je op bij info@tinekehoepman.nl 
 
Workshops aquarelleren start in februari 
De aquarellessen onder leiding van Corien Kuijper zijn met zestien deelnemers succes-
vol afgerond. Corien heeft nieuwe serie lessen in voorbereiding voor februari. Belang-
stellenden kunnen zich melden voor vier dagdelen, op maandag- of woensdagmorgen 
corienkuijper@gmail.com 
 
Activiteitenrooster 
Het activiteitenrooster voor het komende halfjaar is in volle voorbereiding. Medio de-
cember ontvangen alle leden het definitieve rooster, waarna men zich kan opgeven 
voor al onze fantastische workshops. Het conceptrooster voor het voorjaar vind je on-
der deze link. 
 
Vrij werken  
Op de maandag- en vrijdagmiddagen (behalve 2 en 7 december) is het vrij werken. 

mailto:info@tinekehoepman.nl
mailto:corienkuijper@gmail.com
https://kunstkringwoerden.nl/activiteiten-voorjaar-2022/
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Laat dat even weten aan Tineke Hoepman of Theo Aarsen. Van 13.30 tot 16.30 uur. 
 
Werkbijeenkomsten in december  
Komende decembermaand zijn er vijf portretbijeenkomsten. Er zijn nog plaatsen vrij, 
dus schroom niet als je een keer wilt meedoen. Er wordt vooral op je enthousiasme en 
inzet en minder op je vaardigheid gelet.  

 

2. Leden 
 

Op 7 november overleed Jan Vermaat, de oprichter van 
de Kunstenaarsvereniging (nu Kunstkring Woerden). Jan 
was oud-voorzitter en erelid van de vereniging. Onder 
grote belangstelling, ook van onze leden, vond op 12 
november de afscheidsdienst van Jan plaats in de Pe-
truskerk in Woerden. 
Aan de leden werd via mail een uitvoerig in memoriam 
van hem gestuurd.  
 
Op de website van de Kunstkring is op de berichtenpa-

gina een uitvoerig artikel aan Jan gewijd met daarbij een aquarel die Fons van der Reep 
van hem maakte. Link naar het artikel. 
 
  

3. Exposities in de komende tijd 

 

Wintersalon in de expositieruimte van de Galerie Van Slagmaat  

De expositiecommissie heeft de leden opgeroepen hun ‘topstukken’ te tonen. Opval-
lend is dat keramisten, dichters, schrijvers, videokunst nauwelijks vertegenwoordigd 
zijn. Een beetje jammer.  
Een opsteker is dat 27 leden zich voor deze expositie hebben ingeschreven. Het zal 
daarom een hele toer zijn voor de commissie om alles onder te brengen, maar deze 
blijft onverbiddelijk als een werk niet van een goede ophangmogelijkheid is voorzien. 
Het komt snel dichterbij. Lever je werk in op 8 december tussen 19.00 en 20.00 uur.  

De deelnemers zijn: Marjolein Schouten, Lydia Baarda, Inge Sips, Diny van der Aals-
voort, Fons van der Reep, Aart Sliedrecht, Cees Hoogeveen, Selma van Diepen Wille-
mijn Onrust, Henk Eijlers, Puck Sluijs, Carla Vermeend, Ria Blom, Ton Friederichs, Theo 
Aarsen, Jena Venema, Anne Marie van der Kooi, Marcia van Oploo, Milou van Mont-
fort, Gerdien Meijnen, Iman Vroman, Tineke Hoepman, Ellen Heijne, Elvira Balla, Jan-
nie Maakenschijn en Nelleke Kuijpers. 

https://kunstkringwoerden.nl/2022/11/08/jan-vermaat-overleden/
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Er valt ook een jubileum te vieren. Galeriehouder Mariëtte van Slagmaat viert deze 
maand dat haar galerie 15 jaar bestaat. Een gebeurtenis die de Kunstkring niet zomaar 
voorbij zal laten gaan.  

Expositie in het Antoniusziekenhuis  
In het St. Antoniusziekenhuis is werk te zien van Carla Vermeend en Jolanda Driessen, elk 
met 15 foto’s. In de vitrine zien we sieraden van Karin Bloms.  
 

Solo-expositie van Diny van der Aalsvoort 
Tot medio januari 2023 a.s. heeft Diny van der Aalsvoort een solo-expositie in Het Ba-
ken. Zie voor informatie onze website. 

 
Nieuwelingenexpositie  
De nieuwelingenexpositie vindt plaats op zaterdag 28 januari 2023 in ons Atelier. De 
betreffende nieuwe leden worden door de expositiecommissie persoonlijk benaderd. 
In de volgende Nieuwsbrief meer hierover.  
 

Groepsexpositie bij de Stichting Grunerie in Bilthoven 
Tot 12 december vindt een groepsexpositie plaats waaraan Gert Jan Meijer deelneemt. 
De andere deelnemers zijn Sander Bais, Hans Dagelat en Auke de Vries. dres Hobbema 
78a, Bilthoven.  
 

Exposities in ons atelier 
Er zijn in het najaar nog enkele mogelijkheden voor een weekend-expositie. Voor voor-
waarden en mogelijkheden klik op exposeren in het atelier 

 

4. Berichten en activiteiten in de afgelopen periode 

 
Werkbespreking 1 november 

  
De werkbespreking was weer als vanouds gezellig 
druk. Met negen deelnemers onder leiding van ge-
spreksleider Gert Jan Meijer werd een grote verschei-
denheid aan werk besproken. Veel zaken waar men nu 
mee bezig is. Een enkel werk dat al langer op zolder 
staat en waar de vraag bij rees, wat moet ik hier nu 
mee? Resultaat van de avond: tevredenheid en zicht 
op voltooiing.   

 

https://kunstkringwoerden.nl/2022/08/23/diny-van-der-aalsvoort-heeft-solo-expositie-in-het-baken/
https://kunstkringwoerden.nl/exposities/exposeren-in-ons-atelier/
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Beëindiging expositie Steinhagen 11 november 
De internationale expositie in Steinha-
gen waaraan ook de Kunstkring met 
twaalf leden meedeed, eindigde op 11 
november.  
De week daarop werd het werk door 
Ton Friederichs en Theo Aarsen in 
Steinhagen weer opgehaald.  
Met hen op de foto Wolfgang Milting 
en Renate Runge.  

In het atelier wachten nog enkele werken om door de eigenaar te worden opgehaald.  

 
Expositie in het Atelier Edisonweg 19 en 20 november 
 

Lottie de Bruijn, Vera Pieterse en gastleden Lia van 

Kesteren (Woerden) en Tonni Rolloos (Krimpener-

waard) exposeerden in het weekend van 19 en 20 no-

vember in het atelier van de Kunstkring. Veel bezoe-

kers trotseerden kou en regen. Een bijzonder mooi af-

wisselende en warme expositie, waar doorlopend 

werd verkocht. Het deed denken aan de vroegere 

‘Kunstklaas’-exposities waar veel kopers op af kwamen 

voor passende cadeaus voor Sint of Kerst. Hier kon men zijn hart ophalen met kera-

miek, abstracte schilderijen, textielkunst en gemengde techniek.  

Marion van der Veen in het zonnetje  

Via een mailtje bracht Tineke Hoepman de redactie op de 

hoogte van de presentatie van ons lid Marion van der Veen in 

het Jaarboek Kunstenaars 2023. 

De sneak preview: “Marion is van jongs af aan geboeid door 

het werken met plantaardig materiaal, ruimtelijk of tweedi-

mensionaal. Kenmerkend is het vaak fijne werk, vervaardigd 

met eigen ontwikkelde lijmtechnieken. Verwerkt worden ge-

droogde materialen: bijvoorbeeld bloemblaadjes, grassen of 

zaden op vazen/schalen of wand- of ruimtelijke decora-

ties. Voor meer informatie een link naar Marion.  

http://www.marionvanderveen.nl/
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Cultuurplatform Woerden, 22 november 

 

Het Cultuurplatform werd deze keer gehouden bij Po-

dium Bredius, voormalig Babylon. voor de ca 50 aan-

wezigen. 

De aftrap was een korte virtuele ‘Vermaatwandeling’ 

langs het werk van Jan Vermaat door Theo Aarsen.  

Esther Didden, directeur CPW gaf een update op de resultaten van een onderzoek naar 

fysieke ruimte voor culturele activiteiten.  Van de geënquêteerden gaf 65% aan be-

hoefte te hebben aan (extra) ruimte en 8% gaf aan dat er ruimte ter beschikking is. De 

behoefte aan ruimte is divers: atelier, flexplek, studio, exposeren en opslag. Vrijwel ie-

dereen gaf aan dat een plek om elkaar te kunnen ontmoeten gewenst is. Verder wil 

men de ruimte het liefst dagelijks of wekelijks gebruiken. Een en ander komt overeen 

met de enquête van het Cultuurcentrum Woerden io.  

Met een interview maakte men kennis met Jelmer Vierstra, de wethouder die ook cul-

tuur in de portefeuille heeft. Uitspraak van hem was dat cultuur een soort vitamine C is 

waarvan je denkt wel even zonder te kunnen, maar na verloop van tijd blijkt het voor 

het leven essentieel te zijn.  

Marit Snepvangers, student aan de HKU, is stagiaire bij het CPW. Zij maakt een docu-

mentaire over het harmonie- en fanfareleven in Woerden en omliggende dorpen. 

De resultaten van het KunstaandenRijn project van ‘Taal en Teken’ zijn in een boek 

‘Woerden wordt vervolgd’ opgenomen. Over de resultaten van dit bijzondere project 

werd in onze nieuwsbrief van 1 juli al een korte beschrijving gegeven.  

Presentator Mariëtte van Slagmaat riep aanwezigen op om in een naastgelegen studio 

met Wijnand Brak korte videootjes voor toekomstige cultuurevenementen op te ne-

men voor uitzending via RPL. Het einde van het cultuurcafé werd verzorgd door hip-

hopartiest Ido Hoogendoorn. Uit de reacties uit de zaal bleek dit voor de oudere aan-

wezigen een totaal nieuwe ervaring was.  

De rest van de avond werd besteed aan het onderling bijpraten over kunst en cultuur.  

Kunstcafé met herinneringen aan Jan Ver-
maat 25 november 
Het was een bijzondere uitvoering van het Kunstcafé. 
De aanwezigen hadden voorwerpen bij zich die aan 
Jan herinnerden. Anderen hadden gewoon mooie her-
inneringen aan Jan. Ieder voorwerp had zijn eigen ver-
haal. 
Onder genot van koffie met gebak, door Kitty ver-

zorgd, werden deze verhalen verteld. Het ging over schilderijen die uit de zestiger jaren 
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kwamen, beelden die rond de eeuwwisseling in de ga-
lerie aan de Rijnkade waren gekocht en een schilderij 
van een modelzittende Jan van kortgeleden. Het was 
een kunstcafé waar door de vele aanwezigen en ook 
door Kitty enorm van is genoten.    

 

 

 

Afronding aquarellessen Corien Kuijper in november 

De vaste groep van Corien die met tien man op woens-

dag werken, en de zes ‘nieuwelingen’ op maandagmor-

gen hebben bijzonder veel plezier beleefd aan de zorg-

vuldig voorbereide en begeleide uren.  

Daar hoort ook een grondige nabespreking bij. Zie foto.   

 

De verwachting is dat in 2023 in februari en mogelijk in 

november deze lessen opnieuw zullen worden gegeven. Deze novembermaand waren 

nog enkele plaatsen vrij, dus nieuwe belangstellenden zijn in februari welkom. Je hoeft 

geen lid te zijn van een vereniging.  

De persoonlijke ervaring van uw redacteur op deze ochtenden is dat naast goed resul-

taat ook het werkplezier en de inzet wordt gewaardeerd en dat het goed is om met 

deugdelijk materiaal – geen acryl of olieverfkwasten – aan deze lessen deel te nemen.   

BIZ Honthorst Winterfeest  
 
Onze vereniging wordt beschouwd als ondernemer op het Industrieterrein Honthorst. 
Daarom werd een afvaardiging van het bestuur uitgenodigd op het Winterfeest ter ge-
legenheid van het 10-jarig bestaan van deze ondernemersvereniging. Het was nuttig 
want er kon met onze buurman onder meer het parkeerprobleem worden besproken. 
 
 

5. Atelier    
 
Brand en diefstalverzekering  
Leden van de Kunstkring exposeren het jaar door in diverse ruimtes. Steeds werd daar 
de diefstal- en brandverzekering op aangepast. Dat geeft steeds weer kosten en admi-
nistratieve lasten.  
Het bestuur werkt aan een wijziging waarbij alleen de exposities in de Expositieruimte 
bij de Galerie Van Slagmaat, in de Bibliotheek en in het eigen Atelier onder deze verze-
kering vallen.  
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Exposities zoals in de Annex-Cinema, in het Logeerhuis Bredius, het Atrium van het St 
Antoniusziekenhuis, het Baken etc. vallen daar in de toekomst dus niet meer onder. De 
leden krijgen daarover nog een mail.  
 

6. Het Gedicht Van De Maand 
 
Speciaal voor deze maand geschreven door Petra Bakker 

OneLove 

Droom maar  

van de winst, 

de overwinning, 

de knikkers, 

het kampioenschap, 

het hoogst haalbare 

Kijk maar wel 

juich, zing, trommel, versier, 

verkleed je, schmink je, 

het gaat om de bal 

en die moet rollen 

zoals het geld 

Geloof maar 

dat het niets 

met leed te maken heeft 

de stadions staan er nu toch 

het heeft wat levens 

mogen kosten 

-de bal is rond- 

-voetbal is vrede- 

-sport verbroedert- 

Een band die vroeg 

om liefde en verbinding 

is een gele kaart en 

het risico om met tien man  

als helden te verliezen 

niet waard. 

Petra Bakker 

Zinspeelster  
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Het rooster voor december 2022 

 

 

 

 

Deze nieuwsbrief kwam tot stand dankzij bijdragen 

en foto’s van Petra Bakker, Tineke Hoepman, Aart 

Sliedrecht en Theo Aarsen en wederom dankzij een 

zorgvuldige eindbeoordeling door Bep Cherillo.  

Stuur gegevens over je eigen actuele exposities en 

verhalen graag op. 

dec-22

morgen middag avond

werkbespreking

do 1 Polycromia Magenta

vr 2 masterclass schilderen

za 3

zo 4

ma 5 vrij werken

di 6 portret portret modelboetseren

wo 7 Schilderclub

do 8 Polycromia Magenta

vr 9 masterclass schilderen

za 10 ledenexpostie bij van Slagmaat

zo 11

ma 12 vrij werken

di 13 portret

wo 14 Schilderclub

do 15 Polycromia

vr 16 vrij werken

za 17 ledenexpostie bij van Slagmaat

zo 18

ma 19

di 20 portret modeltekenen

wo 21 Schilderclub

do 22 Polycromia

vr 23

za 24

zo 25 KERSTMIS

ma 26 KERSTMIS

di 27

wo 28

do 29

vr 30

za 31 OUDJAAR


