
1 
 

 

 
December 2022 
 

 
 

Van het Vriendenbestuur 
(Wil Hofland-Vellekoop, voorzitter) 
 
 
Dit is de laatste nieuwsbrief van 2022. Aan 
het eind van het jaar is het een goede 
traditie om de balans op te maken van de 
periode die achter ons ligt en vooruit te 
kijken naar het nieuwe jaar. 
 
Het jaar 2022 was eindelijk , na twee jaar ,  
weer het toneel van activiteiten voor de 
Vriendenkring. 
In  mei  brachten we een bezoek aan  park 
Merwestein waar we werden rondgeleid 
door beeldend kunstenaar Henk van 
Bennekum door de expositie “STAD IN 
BEELD , BEELD IN PARK”. Werk van de hand 
van de rondleider kwam ook aan bod en 
maakte het bezoek nog interessanter.  
De zomer stond in het teken van het 25- 
jarig jubileum van Stichting Beeldenpark 
Drechtoevers. Op veel manieren kon u 
hiervan deelgenoot zijn. U zult er , zoals 
velen, ongetwijfeld van genoten hebben. 
Meer over dit jubileum leest u elders in 
deze nieuwsbrief.  
Op 4 november mochten we met een 
groot aantal vrienden Het Depot van 
museum Boijmans van Beuningen 
bezoeken.  
Op deze zonnige zaterdagmorgen hebben  
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we eerst met elkaar  in de Kunsthal mogen 
genieten van een kopje koffie met 
heerlijke taart. De stemming was zeer 
geanimeerd, iedereen vond het  leuk 
elkaar na lange tijd weer te ontmoeten. 
Daarna zijn we door de schitterende tuin, 
waar nog hard gewerkt wordt, naar het 
Depot gelopen. Alleen de buitenkant is al 
een bezoek waard, Zo  bijzonder!  
 
 
Vervolgens zijn we in drie groepen onder 
leiding van uitstekende gidsen rondgeleid 
in  Het Depot .  “ Uniek, bijzonder,  
fantastisch , interessant , een beleving, 
moet je gezien hebben”, zomaar wat 
opmerkingen om onder woorden te 
brengen hoe dit bezoek ervaren werd. 
Kortom het bezoek aan Het Depot was een 
succes.  
 
Inmiddels is uw bestuur hard aan de slag 
om een aantrekkelijk programma voor u te 
realiseren voor 2023. 
U kunt alvast 9 maart 2023 in uw agenda 
noteren. Op die datum staat de 
jaarvergadering gepland . We hebben 
beeldend kunstenaar en tevens 
bestuurslid van Stichting Beeldenpak 
Drechtoevers Arianne Moerman bereid 
gevonden een lezing in woord en beeld te 
geven over haar leven en werk .  
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Een atelierbezoek en een verrassend 
museumbezoek proberen we voor u 
mogelijk te maken . In de volgende mailing 
wordt u daar nader over geïnformeerd . 
 
Koninklijke Onderscheiding voor Bas den 
Hartog  
Bas den Hartog, voorzitter van Stichting 
Beeldenpark Drechtoevers , is bij 
Koninklijk Besluit benoemd tot Ridder in 
de Orde van Oranje-Nassau. 
Vrijdagmidag 14 oktober werd de 
beteffende onderscheiding opgespeld 
tijdens een feestelijke bijeenkomst in het 
kader van het 25-jarig jubileum in het 
gemeentehuis van Zwijndrecht . 
De onderscheiding is aan Bas toegekend 
voor zijn vele ( vrijwilligers) werk op 
cultureel en maatschappelijk gebied.  
 
 

 
 
 
We hebben kunnen constateren dat de 
Vriendenkring zich het afgelopen jaar 
heeft uitgebreid. Stichting Beeldenpark 
Drechtoevers kan zich gesterkt voelen met 
een grote Vriendenkring. Mede door uw 
steun kon de Vriendenkring een mooi 
bedrag doneren aan de Stichting voor 
activiteiten tijdens het jubileum . Op deze 
manier konden we bijdragen aan de 
realisatie van de 2 land – art projecten in 
het Noordpark! 
Wij willen  alle Vrienden dan ook hartelijk 
bedanken voor hun steun in het afgelopen 
jaar. We hopen ook in het nieuwe jaar 
weer op u te mogen rekenen.  

Het Vriendenbestuur wenst u mooie 
Kerstdagen en al het goede voor 2023.    
 

 
Van  het Stichtingsbestuur 
(Bas den Hartog, voorzitter) 
 
Recent hebben wij de activiteiten in het 
kader van ons het 25-jarig jubileum van 
onze Stichting kunnen afsluiten. 
Ons bestuur is ruim anderhalf jaar druk 
bezig geweest met alle voorbereidingen. 
Er moest een locatie voor een 
binnententoonstelling worden gezocht, 
aan Piet Augustijn moest worden gevraagd 
of hij de rol van curator wilde accepteren 
en uiteraard moesten ook kunstenaars 
worden geselecteerd en bereid gevonden 
om deel te nemen aan de tentoonstelling. 
Omdat wij 25 jaar bestaan heeft Piet ook 
25 beeldend kunstenaars geselecteerd, die 
heel fraai en divers werk hebben 
aangeboden. 
Een hele mooie catalogus van onze 
tentoonstelling Vooruitzien is voor 
liefhebbers nog steeds verkrijgbaar en kan 
worden aangevraagd via 
info@beeldenparkdrechtoevers.nl voor de 
prijs van € 10,-. 
 
Daarnaast wilden we graag op het 
Raadhuisplein beelden plaatsen van Rob 
Schreefel en een showroomcontainer 
neerzetten waarin beelden van Arianne 
Moerman, Roel Teeuwen en Johan 
Sietzema werden geëxposeerd. Deze 
laatste twee beeldend kunstenaars 
hebben wij ook opdracht gegeven om 
twee landschappelijke kunstwerken te 
ontwerpen en realiseren. 
Met Gerhard Lentink hebben wij 
gesprekken gevoerd om zijn beeld 
Hanneken van Dordt in het kader van ons 
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jubileum tijdelijk te exposeren in de hal 
van het gemeentehuis van Zwijndrecht. 
Voor al dit soort zaken hebben wij 
toestemming gekregen en ook moesten er 
diverse vergunningen worden 
aangevraagd. 
Het Noordpark zag er geweldig uit en de 
twee nieuwe kunstwerken vormen een 
prachtige aanvulling. 
Ook aan het feestje na de onthulling van 
deze kunstwerken en de muziek, 
optredens en catering bewaar ik hele 
mooie herinneringen. 
 
Wij zijn heel blij dat de tentoonstelling 
veel bezoekers heeft getrokken en alle 
activiteiten een groot succes zijn 
geworden.  
Ook onze doelstelling om jeugd te 
betrekken bij onze activiteiten is bijzonder 
geslaagd. 
 
Dit alles kost natuurlijk veel geld, maar 
gelukkig hebben wij e.e.a. deels kunnen 
financieren met ontvangen subsidies. 
Alleen was dit niet genoeg en hebben wij 
verschillende sponsoren en fondsen 
benaderd om ons financieel te 
ondersteunen. 
Veel tijd en energie is er besteed om een 
donatie van het Mondriaan Fonds te 
verkrijgen, helaas zonder succes. 
De Zwijndrechtse Stichting MBZ – 
Maatschappelijke Betrokkenheid 
Zwijndrechtse Waard en het Prins 
Bernhard Cultuurfonds hebben gelukkig 
wel zeer positief gereageerd en hebben 
ons met substantiële bedragen 
ondersteund. Ook van de Vrienden 
hebben wij een mooie bijdrage ontvangen. 
Voor al deze bijdragen zijn wij de gevers 
bijzonder erkentelijk. 
 
Zonder de hulp en ondersteuning van alle 
betrokkenen zou het niet mogelijk 
geweest zijn om dit ambitieuze project te 
realiseren. 

Wij kunnen terugkijken op een prachtige 
en geslaagde periode. 
 
De feestdagen naderen alweer met rasse 
schreden.  
Natuurlijk wens ik u, mede namens ons 
bestuur, hele fijne feestdagen en alvast 
een gezond en prachtig 2023. 
 
Stichting Beeldenpark Drechtoevers 
Bas den Hartog 
Voorzitter 
 
 
 

 
 
Roel Teeuwen vertelt aan een klas 
schoolkinderen over zijn Land-art project. 
 
 

 
 
Het eindresultaat 

 
     


