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Van het Vriendenbestuur
Dit is de laatste nieuwsbrief van
2017. Aan het eind van het jaar is
het een goede gewoonte om de
balans op te maken van de periode
die achter ons ligt en om vooruit te
kijken naar het nieuwe jaar 2018.
2017 was het “middenjaar “ van de
jubileumperiode van het 20-jarig
bestaan van Stichting Beeldenpark
Drechtoevers. Wij hebben als
bestuur geprobeerd dit jaar zoveel
mogelijk in “eigen huis “ te blijven
maar uiteraard keken we ook buiten
de deur.
In eigen huis bleven we met de
jaarvergadering, waar Henk van
Bennekum, beeldend kunstenaar en
bestuurslid van Stichting
Beeldenpark Drechtoevers, een
schitterende lezing gaf over eigen
werk en over de geschiedenis van
het ontstaan van het Beeldenpark.

We bezochten in april het atelier
van Roel en Marry Teeuwen in
Alblasserdam. Roel is medeoprichter van het Beeldenpark en zo
bleven we in ”eigen huis”.
Voor de jeugd organiseerden we
tijdens het Noordparkfestival in juni
mini – rondleidingen en een
speurtocht om op deze manier ook
kinderen beeldhouwkunst te laten
ontdekken.
De laatste zaterdag van september
brachten we een bezoek aan
museum Voorlinden in Wassenaar.
Dit bezoek was een groot succes.
Een foto-impressie in deze
nieuwsbrief geeft een klein beetje
weer wat we daar hebben kunnen
zien en beleven. Het is niet in
woorden te omschrijven zo uniek.
Niet alleen het tentoongestelde,
maar ook zeer zeker de architectuur
van het museum zelf en de
schitterend aangelegde tuin van dit
landgoed, doen u verwonderen.
Voor wie niet mee kon in september
bevelen we een bezoek aan
museum Voorlinden van harte aan.
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Voor 2018 proberen we weer een
gevarieerd en aantrekkelijk
programma aan te bieden.
Op donderdag 22 maart zal de
jaarvergadering plaatsvinden. De
gastspreker van die avond blijft nog
even een verrassing. Noteer in ieder
geval deze datum in uw agenda. Het
belooft een avond te worden die
zeer de moeite waard zal zijn.
Voor zaterdag 29 september staat er
een museum-plus bezoek gepland in
de regio. Dit zal de afsluiting worden
van de jubileumperiode 2016-2018
wat betreft de activiteiten van de
Vriendenkring. Daarom staat er
meer op het programma dan enkel
een bezoek aan een museum,
vandaar “museum-plus”.
Ook proberen we weer een atelier
bezoek bij een beeldend kunstenaar
voor u mogelijk te maken. In een
volgende mailing wordt u verder
over deze activiteiten geïnformeerd.
Het bestuur bedankt u voor uw
steun in 2017 en hoopt dat we ook
volgend jaar weer op u mogen
rekenen. Een grote vriendenkring is
van belang voor ons park. 20 Jaar
Beeldenpark Drechtoevers, een
hoogwaardig park met summiere
financiële middelen, gerund door
vrijwilligers is uniek. We hopen dat
ons park nog veel jubilea te gaan
heeft.
Als we staan voor ons Beeldenpark,
als we willen verbinden met
beeldende kunst, als we
Beeldenpark Drechtoevers willen
doorgeven aan de volgende

generaties dan hebben we iedereen
nodig, dan hebben we U nodig.
Het Vriendenbestuur wenst u fijne
feestdagen en al het goede voor
2018 toe.
Wil Hofland-Vellekoop, voorzitter

Museum en landgoed Voorlinden
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Van het Stichtingsbestuur
Het jaar is weer bijna ten einde.
Daarom is het tijd voor een terugblik
en alvast een blik op onze plannen
voor komend jaar.
Allereerst melden wij u een aantal
wijzigingen in ons bestuur.
Begin 2017 heeft Annelies Guit, lid
van de Vrienden en echtgenote van
rondleider Ronald Guit, aangeboden
om ons bestuur bij te staan met het
op orde brengen en actueel houden
van onze website. Wij zijn hier heel
blij mee. Onze geheel vernieuwde
website ziet er inmiddels fantastisch
uit! Als u langs de beelden van onze
exposities loopt dan kunt u ook met
uw smartphone de informatie van
onze website
(www.beeldenparkdrechtoevers.nl)
eenvoudig raadplegen.
Na jarenlange trouwe dienst heeft
onze secretaris Trudy Feuth te
kennen gegeven dat zij wilde
stoppen met haar werkzaamheden
voor ons bestuur. Wel blijft zij lid
van de Vrienden. Zij heeft het
secretariaat inmiddels overgedragen
aan Joke Boeren. Ook onze oud
penningmeester Ellen Zwart heeft
ons bestuur verlaten, nadat Pem
Kubbe haar taken al eerder had
overgenomen.
Ook langs deze weg willen wij Trudy
en Ellen bedanken voor hun inzet en
wensen wij hun vervangers veel

succes en plezier toe bij onze
stichting.
Begin dit jaar is onze nieuwe ,
prachtige catalogus uitgekomen met
daarin alle beelden van onze
exposites in Zwijndrecht,
Papendrecht en Alblasserdam. Wij
zijn Henk van Bennekum veel dank
verschuldigd voor het nieuwe
ontwerp, de foto’s en voor zijn
inzet. De catalogus is aangeboden
aan de wethouders van de
deelnemende gemeenten en aan
onze sponsoren. Er zijn al veel
exemplaren aan velen van u
verkocht tijdens de
Vriendenvergadering op 23 maart jl.
en gelukkig ook aan anderen.
Dank zij Rotary Zwijndrecht e.o. zijn
er nieuwe wegwijzers geplaatst in
het Noordpark en er zijn
verschillende beelden gewisseld.
Onze sponsor Oceanco heeft het
beeld Kupfernickel van Nick
Renshaw, na een huurperiode van 4
jaar, aangekocht. De gemeente
Alblasserdam lijkt een
principebesluit genomen te hebben
om komend jaar via ons het beeld
Perishable Flowers van Rosalinde
van Ingen Schenau aan te kopen.
Eerder heeft deze gemeente via ons
al beelden gekocht van Linda
Verkaik en Bert Nijenhuis. Ook hier
zijn wij heel blij mee en trots op.
Zoals wij al eerder hebben bericht
loopt onze jubileumperiode van
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2016 (toen bestonden wij 20 jaar)
t/m 2018 (dan bestaat de
Nederlandse Kring van
Beeldhouwers, de NKvB 100 jaar).
Het Dordrechts Museum zal daarom
in 2018 een speciale tentoonstelling
wijden aan regionale beeldend
kunstenaars, die aangesloten zijn bij
de NKvB. Van veel van deze
kunstenaars hebben wij al beelden
staan op onze verschillende locaties.
In het kader van ons laatste
jubileumjaar zijn wij voornemens
om in het Noordpark ca. 10 tot 12
extra beelden van deze kunstenaars
te plaatsen, zodat zij ook door ons,
zeer terecht, extra in het zonnetje
worden gezet. Met het Dordrechts
Museum zijn wij in gesprek om over
en weer te verwijzen naar deze
tentoonstellingen en op deze wijze
extra publiciteit te genereren.
Daarnaast zijn er allerlei positieve
plannen en ontwikkelingen waar wij
graag in een volgende Nieuwsbrief
op terug komen.
Het bestuur van Stichting
Beeldenpark Drechtoevers wenst u
fijne feestdagen en een mooi,
gezond en beeldend 2018.

Bas den Hartog, voorzitter

TIPS

Vrouwen van Oranje, portretten van
vijf koninginnen. Museum Jan
Cunen in Oss, een echte aanrader!
Nog te zien tot en met 14 januari
2018.
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Jongkind en vrienden in het
Dordrechts Museum.
Nog te zien tot en met 27 mei 2018

Gonzalez, Picasso en vrienden in het
Gemeentemuseum De Haag. Nog te
zien tot en met 2 april 2018

Jongkind

Monet

Kattenliefde, negen levens in de
kunst.
Te zien in de Kunsthal Rotterdam tot
14 januari 2018

Courbet
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