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Teken- en schilderclub “De Goudse Streek”

Oproep!
Lekker met je hobby bezig geweest?
Getekend, geschilderd, een kunstfilm gezien, een YouTube filmpje bekeken,
naar een museum geweest, een toppertje gecreëerd, eens een keer iets heel
anders geprobeerd, het maakt niet uit.
Schrijf er een (klein) stukje over, stuur het aan de redactie van Streeknieuws
en inspireer daarmee leden die even in een schilderdip zitten.
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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
Redactiecommissie:

Giro:
IBAN: NL95 INGB 0002 2222 29
t.n.v.:
“De Goudse Streek”
Molenmeesterslag 25
2805 GX Gouda

Atelier tijdelijk gesloten i.v.m. de coronamaatregelen.
Normale openingstijden:
:Dinsdag 19.30 -22.00 uur
Woensdag 11.00-15.30 uur
Donderdag 19.30-22.00 uur

Jasper Westra
jlevc.westra@gmail.com
Koos Los
koosenhelene@hetnet.nl
Angélique CoenraadsGeurtjens
a.p.geurtjens@hotmail.nl
Inleveren van kopij voor
de volgende speciale editie
van “Streeknieuws”
vóór:

28 januari
2021
Heb je vragen, opmerkingen of suggesties?
Laat het ons weten!
(lettertype: Arial, grootte 11)
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Voorzitterstreken.

Koos
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Wat er komt, wat er is en wat er was
Het atelier is helaas weer gesloten
Het atelier is i.v.m. met de coronamaatregelen tot nader bericht gesloten, maar een creatief oud Chinees
spreekwoord luidt: “eens een schilder, altijd een schilder”.

Nieuwjaarskaart van Jasper

Club-App
We hebben al lange tijd een website. Daarnaast hebben we ook een eigen facebookpagina, waarop we
af en toe aan de buitenwereld laten zien wat we doen. Nieuwsberichten binnen de club verspreiden we
via e-mail. Maar nu is er iets nieuws.
Om de sociale cohesie binnen de club te vergroten, elkaar snel tips te kunnen geven of
werk te kunnen delen, is via WhatsApp een Club-App aangemaakt.
Heb je hiervoor nog geen uitnodiging ontvangen en wil je graag meedoen? Meld je dan
aan bij Mieke. Zij zorgt er dan voor, dat je meedoet.
Sinds de app in gebruik is, zijn er al veel berichten gedeeld. Zo komen er schilderijen voorbij en opzetten
voor kerstkaarten. Ook zijn er tips voor leuke televisieprogramma’s gedeeld. Zelfs tips hoe je deze weer
terug kunt kijken.
Wellicht het begin van een groot succes.
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Heb je een leuke ervaring met de Club-App? Deel deze dan met de redactie van het Streeknieuws.
Nogmaals de uitgangspunten van de Club-App:
- Meedoen is vrijblijvend, het is geen verplichting
- Als je meedoet, wordt er niets van je verwacht. Je hoeft geen bijdrage te leveren, je hoeft ook
nergens op te reageren. Enkel meegenieten mag!

“Het Melkmeisje”
Wie doet er mee met het naschilderen van het ‘Melkmeisje’ van Vermeer?
Nog maar kort geleden bezocht ik het Rijksmuseum en kon dit prachtige kunstwerk van heel dichtbij
aanschouwen.
Nu we de komende tijd veel thuis moeten blijven, heb ik besloten – super ambitieus – om dit werk na te
gaan schilderen. Vooral als oefening, maar ook om er misschien wel een mooi schilderij aan over te houden.
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Het lijkt mij erg leuk als er meer mensen mee willen doen. Om elkaar op de hoogte te houden en te inspireren. Marianne de Jong is al van de partij: zij gaat een deel van het ’Melkmeisje’ schilderen. Ook
Teuneke en Anneke Bosch gaan ermee aan de slag.
Mijn plan is om het oorspronkelijke formaat (45,5 × 41,0 cm) te benaderen. Ik heb nog een doek van 50
x 50 cm. De eerste opzet is met acryl, daarna met olieverf. Ik ga eerst schetsen en daarna een raster
maken om de verhoudingen goed te krijgen.
Je kunt natuurlijk ook met aquarel of potlood aan de slag, wat je maar wil.
Alleen een deel (gezicht, de melkkan, …) kan natuurlijk ook. Er is op de website van het Rijksmuseum
een haarscherpe foto te downloaden, waar je heel goed de details kan zien. Ik ben benieuwd of er meer
mensen willen meedoen. Via whatsapp tonen we onze resultaten, maar wie dat niet wil, kan natuurlijk
ook per e-mail communiceren.
Hartelijke groet, Mieke
PS van Koos: Inmiddels zijn er al heel wat leden aan de slag maar je kunt er natuurlijk altijd nog aan beginnen.

Gerard en Koos samen aan de slag
N.a.v. het artikel in het Streeknieuws van november en na mail en telefonisch overleg besluiten Gerard
en Koos om samen aan de slag te gaan. Het wordt een stilleven. Gerard verdiept zich in de stillevens
van Cézanne en maakt zelf een fraaie opstelling. Aan de hand van een viertal foto’s wordt een keuze
gemaakt.

Opstelling van Gerard als uitgangspunt voor de schilderijen
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In het Streeknieuws van december zijn de vorderingen van dit gezamenlijk project aangegeven. Koos is
op dit moment nog niet veel verder, maar heeft wel grootse schilderplannen voor januari. Het stilleven
afmaken en dan ook nog het ‘Melkmeisje’.

Koos eind november
Gerard is in december weer flink aan de slag gegaan en heeft een verrassende keuze gemaakt.

Gerard half december
Gerard laat half december weten: “Ik heb vanavond weer een paar streken gezet. Mijn achtergrond was
nog blanco. Ben daar niet goed in en meestal wordt het werk er niet beter op. Kreeg naar aanleiding van
schilderijen van Cees Vegh op internet het idee om er een wolkenlucht achter te zetten, waardoor het
een beetje surrealistisch wordt, althans dat is mijn bedoeling. Wat vind je? Dit zijn mijn laatste streken in
acryl. Ga nu in olie er overheen. Het bevalt me om eens langzaam en ongestoord aan iets te werken.”
Koos

Streeknieuws 2021, speciale corona-editie nr.1

Pagina 9

Teken- en schilderclub “De Goudse Streek”

Musea online.
Veel musea bieden momenteel gratis online rondleidingen door hun collecties aan. Via onze website met
het tabblad ‘links’ kun je vele musea rechtstreeks benaderen en ook heel snel wisselen naar een volgend museum.
MuseumGouda heeft een online rondleiding door haar collectie. Bij de schilderijen is ook een korte beschrijving opgenomen. Klik hier op: “MuseumGouda”

De Kerstballen
Bij de Kerst/nieuwjaarskaart waren dit jaar Kerstballen gevoegd waar je zelf mee aan de slag kon gaan.
Veel van de prachtige resultaten waren al via de Goudse Streek-app te bewonderen. Hierbij nog twee
resultaten die via de mail binnenkwamen. Wat zijn we toch een creatief clubje.

Project Eefje Tijsterman
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Linda Ravenstein

Wens van Atelier Mathot
Deze wens ontvingen we van ‘Atelier Mathot’. Carina Mathot hebben we een aantal keer als docent in
ons atelier mogen begroeten.
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Groet van Marian (oud-lid)
Hallo “Goudse Streekleden”,
Ik ben Marian(ne), de dochter van Tine van Hemert (bij de oudere leden vast nog wel bekend) en ik ben
ook een aantal jaren samen met mijn moeder met veel plezier lid geweest van de Goudse Streek. Bij jullie
is mijn liefde voor tekenen en later ook het schilderen van portretten begonnen.
Ik stuur jullie deze mail omdat ik het leuk vind om te laten weten, hoe het met mij vergaan is en hoe het
nu met mij en met het schilderen gaat .
Ik ben in 2006 uit Gouda weggegaan en heb eigenlijk jaren niets meer aan tekenen of schilderen gedaan.
Ik woon hier in de Mookhoek tussen Strijen en ‘s Gravendeel en door omstandigheden en gezondheidsredenen kwam het er gewoon niet van.
Mijn moeder overleed in 2013 en mijn vader in 2015 en toen heb ik mijn vader geschilderd, een groot
schilderij waarin je hem op de rug ziet. Na dat schilderij ben ik weer begonnen, hier thuis op een klein
kamertje ben ik schilderijen gaan maken. In 2016 ben ik bij de Hoeksche Waardse Kunstenaars (Is geen
schilder club) terecht gekomen en dat jaar heb ik ook het schilderij van mijn vader ingestuurd naar ‘ schilderij van het jaar 2016”. Het schilderij zat van de 11 honderd zoveel inzendingen bij de laatste 50. Wat
een geweldige eer. Ik ben niet verder gekomen, maar ik was hier al heel blij mee.
Doordat ik zoveel schilderde heb ik in 2017 mijn eerste expositie kunnen geven. Een paar schilderijen in
een fysio ruimte. Maar daarna ging het harder en harder, ik leerde zelf en alleen, mezelf ontwikkelen en
heb nu in 2020 al heel wat exposities, opdrachten en verkochte schilderijen op mijn naam staan.
Nu is het tweede schilderij van mij genomineerd voor ‘Painting of the year 2020’ en er hangen schilderijen
van mij in het Albert Schweitzerziekenhuis in Dordrecht, in een ontmoetingscentrum in ‘'s-Gravendeel met
nog 7 kunstenaars en in een oud doktershuis in Strijen.
Ik heb een droom waargemaakt door de aardappeleters te schilderen in olieverf op een doek van 120
x80cm.
Ik realiseerde me net dat het 25 jaar geleden is dat ik lid werd van de Goudse Streek. Nooit getekend en
ik kwam een keertje met mijn moeder mee om voor de leden als model te zitten. Wat heeft dat avondje
me een hoop opgeleverd. Het plezier en de passie voor tekenen en schilderen op de Goudse Streek
ontdekt. De genen van mijn opa (professioneel Haags kunstschilder, red.) en moeder hebben de rest
gedaan en een beetje van mezelf. Ik heb dus een soort van teken en schilderjubileum.
Ik wilde jullie dit even laten weten, zeker de oud-leden kennen me waarschijnlijk nog wel en als jullie het
leuk vinden kunnen jullie mijn werk zien op mijn website: www.ateliermar.nl
Ik wens jullie heel veel schilder plezier en bedankt!
Hartelijke groeten
Marianne Blok-van Hemert.
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Verjaardagen
Januari
5 Jasper Westra
5 Ank Korpel
10 Mieke Docter
14 Carla Riemersma
27 Dia Spruijt

Wij wensen alle jarigen een gezonde en goede verjaardag!
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“Streeknieuws”
een uitgave van
Teken- en schilderclub
“De Goudse Streek”

Atelier:
Nelson Mandela Centrum
Bernadottelaan 79
2806 JM Gouda
www.degoudsestreek.nl
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