
Terugblik en vooruitzien ! De jeugd en Stichting Beeldenpark Drechtoevers 

Vorig jaar, in september 2022, vierden we het 25-jarig jubileum van Stichting Beeldenpark 

Drechtoevers. Onder grote belangstelling werd de tentoonstelling VOORUITZIEN  geopend in KunZt in 

Zwijndrecht en stonden er drie imposante beelden samen met een glazen huis met werken van 

verschillende beeldend kunstenaars op het Raadhuisplein en stond een schaalmodel van Hanneken 

van Dordt in de hal van het gemeentehuis. 

Aan het thema VOORUITZIEN werd invulling gegeven door werken van gevestigde kunstenaars te 

combineren met beeldhouwwerken van jonge(re) kunstenaars en dit vormde de rode draad van het 

jubileum: verleden – heden – toekomst.  

Jeugd – workshops – wedstrijden 

We vinden het als bestuur heel belangrijk dat jonge generaties in aanraking komen met (beeldende) 

kunst en daarom hebben we rondom het jubileum speciaal voor hen workshops en wedstrijden 

georganiseerd. Het uitgangspunt was om kinderen op een speelse en ongedwongen manier te laten 

nadenken over wat kunst is, wat het betekent en over wat het met je doet. Waar vind je kunst en 

wat kun je ervan leren door middel van vragen stellen en het bespreken van de antwoorden. 

Kinderen laten nadenken over 3-dimensionaal, volume, vorm en materiaal, maar vooral zelf laten 

ervaren.  

De workshops werden aangeboden aan alle kinderen en scholen in Zwijndrecht en gehouden in 

KunZt, direct naast de beelden van de exposerende kunstenaars. Voorafgaand aan de workshops 

vertelde Arianne Moerman (docent, kunstenaar) over de beelden en liet de kinderen hun visie erop 

geven, waarna ze volop geïnspireerd aan de slag konden. Met veel enthousiasme en gezelligheid zijn 

er die dagen geweldig mooie kunstwerkjes gemaakt! De opdracht was om met klei, hout en andere 

materialen een ruimtelijk beeldhouwwerkje te maken. Dit konden ze vervolgens beschilderen en op 

een sokkeltje mee naar huis nemen. 

Tijdens een van de workshops is Linda te Veldhuis van ‘Kinderkrant Drechtsteden’ langsgekomen om 

foto’s te maken en een artikel hierover te schrijven. Je kunt dit teruglezen via deze link: Kinderkrant 

Drechtsteden december 2022 Meer foto’s van de workshops zijn terug te vinden op Facebook en 

Instagram. 

Daarnaast zijn kinderen uitgenodigd om met hun klas mee te doen aan wedstrijden in het kader van 

het 25-jarig jubileum van Stichting Beeldenpark Drechtoevers. Sommige scholen gingen met hun 

leerlingen naar het Noordpark in Zwijndrecht, waar zij ‘real life’ het ontstaan van twee nieuwe 

kunstwerken, gemaakt door Roel Teeuwen en Johan Sietzema, konden volgen of ze gingen naar het 

Raadhuisplein om daar met de geëxposeerde beelden aan de slag te gaan. 

Ook hier was het bestuur aangenaam verrast over de kwaliteit van de ingezonden werken. Er werden 

mooie verbanden gelegd tussen wat kunst met je doet en wat de meerwaarde is van kunst in onze 

dagelijkse en natuurlijke omgeving. Omdat het niet makkelijk was om een paar winnaars aan te 

wijzen, hebben alle kinderen sowieso een presentje gekregen voor hun enorme inzet. 

Het bestuur bedankt naast alle kunstenaars, sponsoren, vrijwilligers en bezoekers die deze 

fantastische dagen mogelijk hebben gemaakt ook gemeente Zwijndrecht, voor het faciliteren van de 

workshops. We kijken met veel plezier terug op dit jubileum en vol vertrouwen naar de toekomst! 
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