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1 Exposities 
Een door KUNSTaandenRIJN geïntroduceerd nieuw concept betreft de exposities bij bedrijven in 

Woerden en omgeving. Kunstenaars die daarvoor belangstelling hebben kunnen zich aanmelden bij 

KUNSTaandenRIJN om bij een bedrijf te exposeren. Wij gaan dan op zoek naar een bedrijf dat past bij 

het werk en dat bereid is een aantal werken van de exposerende kunstenaar op te hangen. 

Annemiek Visser exposeerde haar werk bij Kooijman Gladzo Interieurs aan de Touwslagersweg 14 

tot en met februari.  

Ook bij Kooijman Gladzo Interieurs exposeerde Joke van der Toolen. De expositie was te zien vanaf 1 

maart tot en met augustus 2018.  

 

   
Annemiek Visser Joke van der Toolen Lydia Baarda 
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De derde expositie bij Kooijman Gladzo Interieurs was van Lydia Baarda. De expositie is te zien 

van oktober 2018 t/m maart 2019. Deze exposities waren allemaal gratis toegankelijk tijdens de 

winkeltijden. 

Een andere ‘vaste’ expositie gelegenheid wordt ons geboden door De Hall. In de maanden mei, juni 

en juli 2018 waren in De HALL in Woerden 14 schilderijen van de hand van de Woerdense beeldend 

kunstenaar Hans Goslinga te zien. Hans Goslinga is een Chasseur d’image (een beeldenzoeker), 

iemand die in zijn eigen omgeving en tijdens zijn reizen zijn omgeving nauwkeurig observeert en 

noteert.  

 

2 De KUNSTKafées 
 

De KUNSTKafées zijn een vast bestanddeel geweest van  het programma van KUNSTaandenRIJN. We 

hebben er maar liefst 5 georganiseerd. Het is een vast format: de gratis bijeenkomsten worden 

gehouden op een maandagavond in de Tafel van 12, Gebroeders Grimmkade 57, Woerden. Een 



kunstenaar vertelt over zijn werk, meestal aan de hand van meegebrachte stukken en / of aan de 

hand van lichtbeelden. Daarna is er gelegenheid tot vragen en tot het bespreken van meegebracht 

werk. Er blijkt telkens weer voldoende belangstelling te zijn. De aanwezigheid varieert van ca. 15 

personen tot ca. 25 personen. 

Het blijkt wel telkens weer lastig te zijn om iemand te vinden die voldoende belangstelling genereert 

en die om niet naar Woerden wil komen om iets over zijn of haar werk te vertellen. De Kafées zijn 

gratis te bezoeken; wel vragen we een vrijwillige bijdrage van de gasten. 

KUNSTaandenRijn vergoedt de reiskosten en geeft een kleine attentie aan de spreker. In 2018 

kwamen de volgende kunstenaars aan bod:  

• Adri Langbroek uit Nijkerk (5/2/2018),  

• Gerard Huysman uit Alphen aan den Rijn (19/3),  

• Annelies van der Sman uit Woerden (14/5),  

• Sietse Goverts uit Harmelen (12/11),  

• Iris Bekkers en Pieternel Linssen van het SchilderLAB uit Woerden (10/12). 
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3 De RijnKUNSTprijs 
Het jaar 2018 zag de geboorte van de RijnKUNSTprijs. Deze eerste editie had het thema “De Vesting 

Woerden” en trok een behoorlijk aantal kandidaten die bereid waren om hun werk te onderwerpen 

aan de kritische toets van de vakjury onder leiding van voorzitter Gerdien Meynen. De werken 

werden geëxposeerd bij de ‘Lijstenmakerij De Oude Rijn’ in de Rijnstraat. Bij de uitreiking van de prijs 

sprak Adwin Kroeze over de Oostenrijkse kunstenaar Gustav Klimt onder het motto “De Vesting 

Wenen”.  Er waren in totaal 16 ingezonden werken. In de categorie 2D (schilderijen en ander werk in 

het platte vlak) werd Inge Sips uitgekozen met haar schilderij “Het wonder van Woerden” dat goed 

paste in het thema van 2018 namelijk “De vesting Woerden”. De prijswinnaar in de categorie 3D, 

beelden gemaakt van allerlei materialen en in allerlei vormen, zijn de samenwerkende kunstenaars 

Cees Hoogeveen en Karin Vredenbregt (Dertien22). Zij maakten een schaakspel met als titel 

“Zestien72”. De publieksprijs, net als de andere prijzen een trofee, gemaakt door Van der Vooren 

Glasatelier werd gewonnen door Sylwia Schóngart, met haar kunstwerk “Mijn historische blik op de 

stad”. Haar werk bestond uit een combinatie van gegraveerd glas, een spiegel, hout en ander 

materiaal. 
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4 KUNSTKajuit 
Bij wijze van experiment zijn we in 2018 begonnen met de KUNSTKajuit. Astrid Baars wendde zich tot 

het bestuur van KUNSTaandenRIJN, want zij wilde graag een inloopatelier in Woerden organiseren. 

Met veel energie en wat hulp van het bestuur heeft zij dit weten te realiseren. Een voorbeeld van 

hoe KUNSTaandenRIJN wil samenwerken met andere mensen met ideeën en die daarbij ook de 

handen uit de mouwen willen steken. 

 

De KUNSTKajuit is gevestigd in een lokaal van het voormalige Minkema College aan de Van der Valk 

Boumanlaan 7 in Woerden. Dit is een fantastische ruimte om zelfstandig te schilderen of boetseren. 

Kunstenaars kunnen regelmatig of af en toe gebruikmaken van deze ruimte, met prachtig licht om te 

werken in aanwezigheid van andere kunstenaars. Het is mogelijk om zeer grote doeken en andere 

kunstwerken op te zetten. Meedoen aan de KUNSTKajuit kan tegen een kleine vergoeding per keer of 

via een abonnement. Ook hebben we in 2018 een aantal cursussen in de kajuit georganiseerd. Er zijn 

voldoende schildersezels en er is ruimte genoeg om een cursus te geven. In 2018 (sinds juli) hebben 

ongeveer 7 kunstenaars gebruik gemaakt van de Kajuit. 

 

De KUNSTKajuit is met veel energie ingericht door Annemiek Visser en Astrid Baars. We hebben een 

gebruikersovereenkomt met Voorkom Leegstand (anti-kraak), en hopen dat dit nog lang door kan 

gaan.  
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5 Atelierroute 
In samenwerking met (het bestuur van) De Atelierroute Groot Woerden zijn in de voormalige HBS op 

6 en 7 oktober de atelierruimte, de hal en gang gebruikt als expositieruimte omgetoverd. Er hebben 

6 kunstenaars geëxposeerd: 

• Peter van Haastrecht  

• Cas van Dijk   

• Diny van der Aalsvoort    

• Annemiek Visser 

• Jaïris Six 

• Rozemaryn Orsel 

De belangstelling was groot voor deze kunstenaars (455 bezoekers). Maar ook kwamen mensen 

graag een kijkje nemen in de oude school waar ze ooit opzaten. Op zondag verzorgden de leerlingen 

van Zangschool Tosca, die ook een ruimte in het gebouw gebruikt, een aantal optredens in de hal van 

het schoolgebouw. 

 

Tijdens de atelierroute   

 

6 Schilderdagen  
De schilderdagen zijn altijd een inspirerend cadeau voor wie er aan deelneemt. KUNSTaandenRIJN 

probeert aantrekkelijke locaties te vinden waar wat te zien en te schilderen is. Als we een locatie op 

het oog hebben nemen we eerst contact op met het bedrijf  of met de eigenaren van de locatie, dan 

spreken we een datum af. Zoals zovele activiteiten doen we ook dit om niet. Deelnemers nemen vaak 

hun eigen boterham mee voor de lunch of we gebruiken een kopje koffie ter plekke. Dit past goed in 

onze filosofie dat alle activiteiten bereikbaar moeten zijn voor de deelnemers. In 2018 hebben we 

drie schilderdagen georganiseerd:  

• Restaurant Kameryck (26/1) 

• Vauxhall Museum in Harmelen (11/5)  

• Molen de Valk in Montfoort (6/7).  

We zijn de mensen die ons daarbij belangeloos hielpen zeer dankbaar.  
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Tijdens de dag geven de deelnemende schilders en tekenaars elkaar tips en na afloop bespreken ze 

elkaars werk. Deelname betreft meestal tussen de 5 en de 10 deelnemers. 

7 Cursussen 
In 2018 is een voorzichtig begin gemaakt met de organisatie van cursussen. Zo hebben we twee keer 

de cursus “Kijken–Zien–Tekenen” georganiseerd. Docent was Hans Verbeek. Deelnemers aan de 

eerste cursus waren zo enthousiast dat de vervolgcursus snel was ingetekend. De cursus was bedoeld 

voor belangstellenden van allerlei niveaus, van echte beginners tot mensen met een zekere ervaring.  

Een andere cursus is de Workshop Sumi-e. Sumi-e is een Japanse schildertechniek. De workshop 

werd gegeven door Meta Jaarsma. Ook hier ging de intekening zo snel dat een tweede workshop is 

voorzien voor 30 maart 2019. 

De cursussen dienen  kostendekkend te zijn.  De vergoeding voor de docent en de huur van de 

ruimte dienen door de deelnemers te worden opgebracht. Als dat niet lukt kan de cursus of de 

workshop niet doorgaan.  
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8 Communicatie en relaties 
We stoppen veel energie in de communicatie over de activiteiten van de KUNSTaandenRIJN. We 

vinden het belangrijk om zoveel mogelijk belangstellenden in het Groene Hart te informeren over 

onze activiteiten. We zoeken daarbij naar passende media. 

 

Op uitnodiging van de Gemeente Woerden was Annemiek Visser namens KadR op 9 oktober 

aanwezig op een bijeenkomst over het erfgoed van Woerden en de toekomst in het licht van een 

aantal vieringen waar onder Woerden 650 jaar stad. Aanwezigen konden hun ideeën bespreken en 

opschrijven. 

 

In 2018 knoopten we onder andere contacten aan met: 

• KUVO 

• De meiden van Breure, voor het organiseren van een veiling in 2019 

• Het Schilderlab Harmelen 

• Bestuur Atelierroute Groot Woerden 

• We deden mee op de Beursvloer en maakten afspraken over de trofees voor de 

RijnKUNSTprijs en voor een expositie in de bibliotheek. 

 



 

8.1 Nieuwsbrief 

In 2017 zijn we gestart met het uitgeven van een gratis digitale nieuwsbrief. 

Deze Nieuwsbrief heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een belangrijk 

voertuig voor de communicatie over allerlei culturele activiteiten in het 

Groene Hart. We ontvangen regelmatig aankondigingen van exposities, 

cursussen e.d. met het verzoek deze op te nemen in de Nieuwsbrief. De 

eigentijdse look en feel van de Nieuwsbrief en de accurate informatie in 

combinatie met het zeer regelmatige verschijnen (rond het begin van elke 

maand) maken dat de Nieuwsbrief goed wordt gelezen en door steeds meer 

instanties wordt gebruikt als communicatiekanaal. Plaatsing van berichten in 

de Nieuwsbrief is kosteloos. Eind 2018 zijn er 474 abonnees, waar onder 

hoofzakelijk beeldend kunstenaars, maar ook relevante instanties/personen 

en in kunst geïnteresseerde burgers. 

8.2 Facebook 
We zien dat het aantal volgers op Facebook gestaag toeneemt. Eind 2018 

hebben we 61 volgers. Facebook is een makkelijk en herkenbaar medium dat 

ook in de culturele gemeenschap van het Groene Hart steeds meer wordt 

gelezen. Via de link https://www.facebook.com/KADR.Woerden/ houden we 

belangstellenden op de hoogte van onze nieuwtjes. Op facebook geven we 

niet alleen aandacht aan onze eigen activiteiten, maar ook aan die van 

anderen in en rond Woerden. 

Als onze berichten worden gedeeld door anderen wordt het bereik veel 

groter dan die genoemde 61, en kan het door meer dan 200 mensen gelezen 

worden.  

 

8.3 Twitter 

We zijn dit jaar begonnen met Twitter, maar ook weer gestopt (zoals zovelen ...) omdat we niet het 

idee kregen dat de culturele gemeenschap van het Groene Hart veel op Twitter zit. 
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8.4 Publiciteit 

We proberen met onze activiteiten natuurlijk ook om deze bekend te 

maken bij de lokale pers. Over aandacht van de Woerdense Courant mogen 

we niet klagen want deze besteedt zeer regelmatig aandacht aan onze 

activiteiten soms in zeer grote artikelen met opvallende foto’s. Evenals RPL 

radio en tv en het AD. Onnodig te zeggen dat we daar zeer dankbaar voor 

zijn. Ook Cultuurlokaal  Woerden neemt onze berichten en agendapunten 

meestal een op een over.  

 

 

8.5 Overige media 

Daarnaast maken we gebruik van posters, flyers, informatiekaarten, bedrukte foamborden en 

spandoeken. 

 


