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Maak je collega-schilders deelgenoot van alles wat je met hen wilt delen via 

de speciale online edities van Streeknieuws. 

 

Opbeurende berichten. 

Hoe je deze tijd doorkomt. 

Jouw (t)huisschilder activiteiten. 

Een mooi boek gelezen. 

Een eenvoudig maar verrukkelijk recept. 

Illustreer deze ervaringen met eigen werk. 

Schilder adviezen, 

Enz., enz., enz…. 

Dan wordt de volgende editie nog uitgebreider. 

Schilderwedstrijd 

Inzending verlengd tot 

27 augustus  

 

Dit mag je, tot ons atelier weer open is, 

als schilder niet missen!!!: 
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TEKEN- EN SCHILDERCLUB “DE GOUDSE STREEK” 
 

Opgericht 20 september 1973 

www.degoudsestreek.nl 
 

 

Atelier:  

Nelson Mandela Centrum 

Bernadottelaan 79 

2806 JM Gouda 

Tel: 06-12377594 

(alleen tijdens de openingstijden) 

 

 

 

Secretariaat: 

Hilde Laan 

Molenmeesterslag 25 

2805 GX Gouda 

Tel.: 0182-522170 

E-mail: Hilde_Laan@hotmail.com 

 

 

 

Giro: 

IBAN:  NL95 INGB 0002 2222 29 

t.n.v.:  

“De Goudse Streek” 

Molenmeesterslag 25 

2805 GX Gouda 

 

 

Beperkt geopend vanaf 7 juli. 
 

Openingstijden atelier  

met een maximum van 9 deelnemers en vooraanmelding: 

Dinsdag 19.30 - 22.00 uur 

Woensdag 11.00 - 15.30 uur 

Donderdag 19.30 - 22.00 uur 

 

  

Redactiecommissie: 

 

Jasper Westra 

jlevc.westra@gmail.com 

 

Koos Los 

koosenhelene@hetnet.nl 

 

Angélique Coenraads- 

Geurtjens 

a.p.geurtjens@hotmail.nl 

 

Inleveren van kopij voor  

de volgende speciale editie 

van “Streeknieuws” 

vóór: 

28 aug 2020 
 

Heb je vragen, opmerkin-

gen of suggesties?  

Laat het ons weten! 

 

(lettertype: Arial, grootte 11) 
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Voorzitterstreken. 
 
 
Beste schildervrienden en -vriendinnen, 
 
Eerst wil ik nog even terugkomen op de vorige editie van ons Streeknieuws. Bij plaatsing op de site van 
de juni-editie is iets misgegaan. Voor de nadere aanvulling c.q. correctie van het Streeknieuws is de ac-
tie bij de overige twee redactieleden door mij, bij uitzondering, gelijktijdig uitgezet. Na de daarna vrijwel 
gelijktijdige ontvangst van de retourexemplaren is bij de plaatsing op onze site abusievelijk de concept-
versie met de nog storende taal- en stijlfouten en niet de ontvangen tot in de puntjes gecontroleerde ver-
sie, met dezelfde naam, geplaatst. De geplaatste versie is na twee dagen alsnog gecorrigeerd en op-
nieuw op de site gezet. Zo iemand zich heeft gestoord aan de aanwezige taal- en stijlfouten in deze nog 
ongecorrigeerde versie hiervoor mijn excuus. Mieke bedankt voor het soepel en snel oplossen van e.e.a.  
 
Nu naar de huidige situatie. Het virus waart nog rond en we leven nog steeds in de 1,5 meter samenle-
ving. Gelijktijdig zijn er echter ook aanzienlijke versoepelingen. Zo kunnen we weer gebruik maken van 
het atelier. Wel gelden er strikte voorwaarden en regels. De belangrijkste daarvan zijn: Maximaal 9 leden 
met vooraanmelding, houd afstand en blijf op je plaats. En vanzelfsprekend meld je je niet aan bij ziekte-
verschijnselen. Neem verder de aanwijzingen en regels in het opgenomen artikel over de openstelling en 
het gebruik van het NMC goed door.  
 
Ja, dan een triest bericht: we hebben moeten besluiten de tentoonstelling in de Agnietenkapel inclusief 
“Ster op het doek” dit jaar niet door te laten gaan. Maar nu hebben jullie extra tijd om aan onze schilder-
wedstrijd mee te doen. Denk voor wat betreft het onderwerp niet al teveel in een strak kader. In deze tijd 
zijn er beslist veel zaken die je bezighouden. Dus maak daar gebruik van. Na de beoordeling kunnen we 
van de ingezonden werken dan alsnog een mooie tentoonstelling inrichten. 
 
Let goed op jezelf en je naasten en blijf vooral gezond. 

 

Koos 
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Wat er komt. 
 

Buiten schilderen in het Goudse Hout. 
Zaterdag, 11 juli. 

 

 
 

De opzet is als vanouds. Vanaf 09.30 uur de schilderplekjes verkennen. Om tien uur koffiedrinken. En 

daarna gaat iedereen aan de slag. Om 15.00 uur eindigt de activiteit. 

 

Koffie wordt verzorgd. Lunchpakketje en wat te drinken moet je zelf meenemen. 
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Tot 15.00 uur mag je bij de Duitse Herder Club naar de wc. Die is 50 tot 100 m van onze verzamelplaats. 

Let op: voor de wc moet je twee zeer hoge treden op. Er is geen leuning. Je kunt daar ook je waterfles 

vullen. Daar kun je niet je kwasten schoonmaken en je verfwater weggooien. Dus neem een plastic tasje 

mee om natte kwasten mee terug naar huis te nemen. Ook een fles voor je afvalwater. 

 

We hanteren natuurlijk de coronavoorzichtigheid. Iedereen is daar zelf verantwoordelijk voor. Let ook op 

anderen en durf elkaar erop aan te spreken. Voor de wc moet je zelf zorgen voor ontsmettingsdoekjes 

en een eigen flesje zeep. Het zag er schoon uit, maar virussen zie je niet. 

 

Algemeen: neem een stoeltje, een zonnehoed en zonnecrème mee. Er zijn veel bankjes en wat bomen. 

Maar je zult zien, net op dat mooie plekje is er niets. 

 

Waar? Auto’s eerste parkeerplaats, komende vanaf de Breevaartbrug, langs de Goudse Houtsingel. 

Loop langs het fietspad tussen de wielerbaan en het herdershondenveld door. Bij de T-kruising zie je 

links voor je de waterspeelplaats. Daar is een ruime fietsenstalling. 

 

Onze verzamelplaats vind je door bij de T- kruising 20 m naar rechts te gaan. Daar is een rustig terrein-

tje met 6 banken. Fietsers kunnen van veel verschillende kanten het Goudse Hout in. Als je op grond 

van deze beschrijving nog niet weet waar het is, zoek dan de autoparkeerplaats op en volg van daar de 

routebeschrijving. 

 

Geef je per mail op bij Piet Tom. Wij houden een maximum aan van 10 inschrijvers. 

 

Wij hebben er weer zin in. 

 

Leni en Piet Tom 

 

Beperkte openstelling atelier. 
Vanaf dinsdag 7 juli 

 

Beste leden van de Goudse Streek, 

 

Wij zijn verheugd jullie mee te kunnen delen dat ons atelier weer vanaf 7 juli - onder strikte voorwaarden 

- geopend zal zijn voor onze leden op de ons vertrouwde dagen en tijden. Het bestuur volgt daarbij de 

richtlijnen van Kwadraad (bijlage) en het RIVM. Op basis hiervan mogen we per keer maximaal 8 leden 

toelaten plus iemand die erop toeziet dat de coronaregels zorgvuldig worden nageleefd. 

• We gaan daarom met inschrijvingen werken. Van 1 juli tot 5 juli kunt u zich per e-mail inschrijven 

voor dinsdagavond 7, woensdag 8 en donderdagavond 9 juli bij miekedocter@fastmail.fm. In die week 

kunt u zich dan ook weer inschrijven voor de volgende week. Is het maximumaantal bereikt, dan komt u 

automatisch op de lijst van dezelfde dag in de daaropvolgende week. We zullen er ook op letten dat er 

een eerlijke verdeling gemaakt wordt en dat niet steeds dezelfde namen rouleren.  

• De tafels zijn opgesteld in twee rijen van vier met voldoende tussenruimte en een tafel voor de 

coronabegeleider, zie afbeelding. Ook zullen we zoveel mogelijk ventileren. Er is een looproute naar de 

toiletten. 
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• De coronabegeleider opent en sluit het lokaal en het berghok en ziet erop toe dat alles volgens 

de richtlijnen verloopt, zorgt voor potten water, zet koffie en thee en deelt die uit. Dat geldt ook voor spul-

len uit het berghok, om te voorkomen, dat er onnodig heen en weer gelopen wordt. De eerste drie keren 

zal er steeds een bestuurslid toezicht houden, voor de weken daarna zoeken wij vrijwilligers die deze 

taak een of meerdere keren willen vervullen. Meld je svp dan even aan bij Mieke of Koos. 

 

Afspraken ter bescherming van ons allen: 

• We drinken koffie aan de eigen tafel en blijven ook aan de eigen tafel zitten. Jassen e.d. svp bij je 

houden. Het is niet toegestaan in het lokaal te lopen naar de koffieruimte. 

• Ieder maakt bij aanvang en na afloop de eigen tafel en stoel schoon (er is desinfectiespray en 

papier) en ieder neemt zijn eigen verfafval, koffiebekertjes etc. zelf mee naar huis. Je moet je penselen 

thuis schoonmaken. Neem dus een afvalzakje mee. 

En natuurlijk gelden voor iedereen de inmiddels gebruikelijke regels. We voegen de coronaregels van 

Kwadraad voor het NMC hierbij.  

• Kom alleen naar het atelier wanneer u geen last hebt van neusverkoudheid, hoesten, keelpijn, 

koorts of benauwdheid. Blijf thuis als iemand in uw huishouden koorts heeft en/of benauwdheidsklachten 

totdat iedereen weer volledig is hersteld. 

• Houd 1,5 meter afstand van elkaar, schud geen handen. Houd u aan het eenrichtingsverkeer om 

1,5 meter afstand te houden van andere bezoekers. 

• Vermijd de lift; anders maximaal 2 personen per lift 

 

We hopen op vele aanmeldingen!  Hartelijke groet van Koos, Marianne, Hilde, Theo en Mieke 

 

 

Coronaregels NMC. 
 

Gedragsregels: 

1. Blijf thuis als je een van de volgende klachten hebt: neusverkoudheid, loopneus, niezen, keelpijn, 

lichte hoest, verhoging (tot 38 C°). 



Teken- en schilderclub de “Goudse Streek” 

 Streeknieuws 2020, speciale corona-editie nr.4  Pagina 9 
 

2. Blijf thuis als iemand in jouw huis koorts heeft (vanaf de 38 C°) en/of benauwdheidsklachten. 

3. Check gezondheid van bezoekers voor je het centrum binnengaat. 

4. Stel een corona-verantwoordelijke aan. 

5. Beperk bijeenkomsten op locatie tot 30 mensen. 

6. Spreek alleen af met de vaste deelnemers van de activiteit. 

7. Zorg dat iedereen 1,5 meter afstand tot elkaar kan houden. 

8. Schud geen handen. 

9. Volg de aanwijzingen en routing in het gebouw. 

Activiteitregels: 

1. Vermijd het openbaar vervoer. 

2. Kom op de afgesproken tijd. 

3. Ga voorafgaand aan het bezoek thuis naar het toilet; vermijd het toilet op locatie. 

4. Vermijd liften; anders maximaal 2 personen per lift 

Hygiëneregels: 

1. Was je handen frequent volgens de instructie. In ieder geval voor het eten, na toiletbezoek, na 

het reizen met het openbaar vervoer, na het schoonmaken, telkens bij binnenkomst op locatie. 

2. Gebruik alleen papieren handdoekjes 

3. Hoest en nies in de elleboog en neem papieren zakdoekjes van thuis mee. 

4. Gebruik papieren zakdoekjes slechts eenmalig. 

5. Deel je werkbenodigdheden niet met anderen. 

6. Houd werkmaterialen schoon en gereedschap schoon. 

7. Zorg waar nodig voor persoonlijke beschermingsmiddelen (mondkapjes, brillen, handschoenen). 

8. Maak contactoppervlakken en aanraakpunten voor en na de activiteit schoon, in de ruimte is des-

infecterend middel en poetspapier aanwezig. 

 

 

TT Agnietenkapel vervalt dit jaar. 
 

We hebben helaas moeten besluiten onze jaarlijkse expositie in de Agnietenkapel niet door te laten 

gaan. Ook de sessie “Ster op het doek” vervalt. Het virus gooit dus ook bij deze activiteiten behoorlijk 

“roet in ’t eten”. Wat ik mij daarbij letterlijk voor moet stellen weet ik niet. Maar met de betekenis “ie-

mands genot vergallen” dan wel “den boel bederven” ben ik het helemaal eens. Dit jaar dus geen kleur-

rijke Agnietenkapel. 
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Schilderwedstrijd, inzendtermijn verlengd. 
Inzenden uiterlijk 27 augustus  

 

In eerste instantie is de inzendtermijn uiterlijk 1 juli aangegeven. Nu ook de expositie in de Agnietenka-

pel vervalt, willen we meer leden de gelegenheid geven om mee te doen. Daarom wordt de inzendter-

mijn verlengd tot eind augustus. 

 

Jullie worden uitgenodigd om een schilderij/tekening te maken met als onderwerp: 

 

“Waar word of ben je deze tijd door geïnspireerd?” of “Wat houd je bezig?” 
 

 

Denk aan de uitspraak van Pablo Picasso: 

“Inspiration exits, but it has to find you working” 
 

Dus neem het palet ter hand, denk na, laat even bezinken, zet alles nog eens op een rijtje, neem een 

besluit, teken, schilder, zwoeg, zweet en dan raak je vanzelf geïnspireerd. Stop op tijd en kijk met vol-

doening terug op al die creatieve uurtjes. Geef je schilderij een passende titel en neem een foto. 

 

Stuur je foto via de mail naar Angélique en Koos als bijlage met voldoende pixels uiterlijk 27 augustus 

voor opname in het volgende Streeknieuws en doorzending aan de externe beoordelaar. Verzocht wordt 

het schilderij pas te signeren na doorzending van de foto.  

 

Als bestuur zullen we een externe beoordelaar benaderen. De nummers 1, 2 en 3 vallen in de prijzen 

van respectievelijk  €50, €25 en €10. 

 

Na de beoordeling zullen we de schilderijen exposeren in de gang van het NMC. Ik kijk er nu al naar uit. 

 

Koos 

 

Toos van de Beek en Joke Mieloo exposeren! 
 

In het ‘Huis van Alles’ Reeuwijk-Brug 

           Van Staverenstraat 2811 

           2811 XS Reeuwijk 

 

Toos volgt al enige jaren schilderlessen in het Cultuurhuis Garenspinnerij te Gouda. 

Joke heeft haar oude liefde voor het schilderen weer opgepakt en is lid geworden van de Teken- en 

schilderclub “De Goudse Streek”.. 

 

De expositie is de maanden juli en augustus te bezoeken. 
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Willen jullie de schilderijen gaan bekijken, dan kan dat tijdens de opening van de bibliotheek.  

 

De openingstijden:  

maandag 14- 17 uur, woensdag 14 - 17 uur, zaterdag 10 - 12 uur. 

 

Joke Mieloo             

 

 

De schilderactiviteiten van Sandra. 
 

Ben zelf maanden digi-juf geweest en mijn kat gaf opdrachten aan de kinderen. Dus heb veel illustra-

tieve kindertekeningen gemaakt. De eendjes staan symbool voor de druppels die je kan opvangen. Free 

heb ik in het begin van de coronatijd gemaakt.  
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Het portret (mijn zoon geschilderd) en een stripverhaal over aardig zijn voor elkaar. 

Sandra 
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Speciale groet namens Piet Pouw. 
 

Ik stuur deze mail namens mijn vader Piet Pouw. Fijn te horen dat het schilderen weer opgepakt kan 

worden. Alleen met alle regels, die erbij horen, gaat dit voor mijn vader niet lukken. Dit omdat mijn vader 

deze regels niet kan onthouden (vanwege zijn vergeetachtigheid,) en dit tot ergernis van anderen kan 

leiden. Voor hem heel jammer, want hij mist het schilderen ook. Als de 1,5 meter afstand niet meer nodig 

zal zijn, dan kan mijn vader ook weer komen. 

 

Voor de rest gaat het met mijn ouders goed en we hopen, dat dit ook voor u en de anderen geldt. 

Mijn vader wil graag iedereen de hartelijke groetjes doen en veel plezier wensen met het schilderen. 

Hij hoopt jullie allemaal weer snel te zien. 

 

Met vriendelijke groet, 

Anne-Marie Pouw 

 

 

 

De resultaten van de internetles van Gerrit van der Beek. 
Donderdag 18 juni van 19.30-22.00 uur 

 

Gerrit van der Beek begeleidde ons deze avond bij een online workshop met als het thema:  

 

“teken of schilder jezelf (je gezicht)” 
maar het mocht ook een staande of zittende afbeelding zijn. 

 

Voor mij was het de eerste keer zo’n online workshop. Maar wat is dat leuk. Het is voor mij een extra sti-

mulans om nu maar eens eindelijk aan een smartphone te beginnen. Nu kwam Hélène elk half uur langs 

in mijn privéatelier en maakte een foto van het resultaat van dat moment. En dan het wonder van tech-

niek. De aanwijzingen van Gerrit kwamen, zoals we van hem gewend zijn, altijd uiterst positief en be-

moedigend per ommegaande.  

 

Na een intensieve maar geweldig leuke workshop namen de meeste deelnemers een “versnapering”. 

Dat is dan wel weer het voordeel van een online workshop. Dus die smartphone komt er. 

 

Mochten we na de zomer weer opgesloten zijn in ons privédomein, dan is de online workshop zeker een 

optie die we niet mogen vergeten. Hieronder de resultaten van een heerlijk avondje. 

 

Koos 
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! 
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Internettips. 
 

a. Gebruik de “Links” via onze eigen Streeknieuws homepage. 

b. Wist u, dat Internetkunst al heel lang bestaat? Lees er eens over via deze link. 

 

 

Wisten jullie dat… ?  
 

 Het niet verboden is elkaar eens te bellen. 

 Ook kaartjes mogen nog steeds verstuurd worden. 

 Je nog tot 27 augustus de tijd hebt om aan onze schilderwedstrijd mee te doen. Dat het toch 

goed is om er langzamerhand maar eens aan te beginnen. 

 Veel mensen al weer zin hebben om vanaf 7 juli in ons atelier aan de slag te gaan.  

 
 
 
 
 

Mieke met nabewerkling en hoe de workshop eindigde. 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Internetkunst
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Verjaardagen. 
 
Juli 
7  Piet Pouw 
8  John Weebers 
14 Hannie Goudmit 
27 Nel Hoogendoorn 
31 An Neve 
 
 
 

Wij wensen alle jarigen een gezonde en goede verjaardag! 
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