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Van het Vriendenbestuur 
(Patricia Kat, secretaris) 
 
Na een lang zomerreces is het tijd 
om even bij te praten.  
Het bezoek aan het atelier van Roel 
en Marry Teeuwen was een groot 
succes. 
Zo’n 30 vrienden wisten de weg 
naar Alblasserdam te vinden en 
werden gastvrij onthaald door het 
kunstenaarsechtpaar. 
 
De Vrienden gaven ook dit jaar weer 
acte de presence  tijdens de open 
tuinendag aan de Rotterdamseweg, 
waar mooie tuinen en kunst 
centraal stonden.  
Het Noordparkfestival viel dit jaar 
letterlijk in het water. 
Desalniettemin waren er toch nog 
kleine kunstliefhebbertjes die zich  
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aanmeldden  voor de 
beeldenspeurtocht.    
 
In deze nieuwsbrief ook aandacht 
voor het Noordpark, waar de 
onderlaag van de herdenkingssteen 
is voorzien van een dikke laag 
houtsnippers en dankzij een gift van 
de Rotary, nieuwe wegwijzers  zijn 
geplaatst.  
De gemeente heeft het groen op 
voortreffelijke wijze onderhouden, 
zodat het park weer die uitstraling  
geniet die past  bij de beelden.  
 
De uitnodiging voor ons bezoek aan 
Museum Voorlinden op zaterdag 30 
september a.s. is  inmiddels 
verstuurd. Wij hopen weer op een 
grote groep enthousiaste 
deelnemers.  
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Atelierbezoek Roel en Marry 
Teeuwen 
 
Het was  genieten in Alblasserdam 
bij Roel en Marry Teeuwen, aldus 
Theo Oostenrijk, een van onze 
Vrienden. Na een gastvrij onthaal 
wist Roel ons te enthousiasmeren 
met zijn verhalen. Daarna was het 
bezoek aan zijn werkplaats heel 
verrassend en konden wij zien hoe 
hij zoal te werk gaat. De middag 
werd afgesloten met een drankje en 
heerlijke hapjes. Kortom, een 
aangename, interessante middag 
met een nog immer bevlogen 
kunstenaar. 
 

 

 

 

Onthulling nieuwe wegwijzers 
Stichting Beeldenpark Drechtoevers 

Zaterdag 2 september jl. heeft er in 
Zwijndrecht, onder belangstelling 
van vele bezoekers, een feestelijke 
onthulling plaatsgevonden van 
wegwijzers naar het Beeldenpark. 
Er staan 2 wegwijzers aan de 
Ringdijk. Ze staan bij de toegang tot 
de voetbalvelden en even verder bij 
een andere toegang tot het 
Noordpark. Een derde staat bij 
Zomerlust, nabij de waterbushalte. 

De plaatsing van deze wegwijzers is 
mogelijk gemaakt door sponsoring 
van Rotary Club Zwijndrecht en 
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omstreken. De onthulling heeft 
plaats gevonden door de voorzitter 
van deze club, mevrouw Jolita 
Meuldijk. Zij gaf aan blij te zijn dat 
de Rotary met haar bijdrage 
geholpen heeft om de bekendheid 
en bereikbaarheid van de expositie 
van beeldende kunst in het 
Noordpark te vergroten. 
Na de onthulling werden de 
bezoekers getrakteerd op een hapje 
en een drankje. 
Ook werd men in de gelegenheid 
gesteld om onder deskundige 
leiding van een ervaren gids een 
rondleiding te krijgen door 
het Beeldenpark. Veel bezoekers 
waren na afloop zeer enthousiast. 

 

 

 

 
 

Beeldententoonstelling in het 
Amsterdamse Bos 
 
De organisatie van het 
Amsterdamse Bos en de 
Nederlandse Kring van 
Beeldhouwers (NKvB) organiseren 
voor het 5e jaar een 
beeldententoonstelling in het 
Amsterdamse Bos. Van 31 augustus 
2017 t/m 1 januari 2018 is de 
nieuwe beeldententoonstelling '5e 
Natuur Boslust' te zien in het Bos. 
Tien beelden gaan de verbinding 
aan met elkaar, met het Bos, en met 
de toeschouwer. Sommige beelden 
zullen klein en intiem zijn, andere 
groots en uitdagend. De beelden 
worden zoals altijd gemaakt met 
materialen uit het Bos door tien 
kunstenaars aangesloten bij de 
Nederlandse Kring van eeldhouwers 
(NKvB). 
De beelden zijn te vinden op de 
zuidelijke hellingen van de Heuvel. 
Het is ongeveer 15 minuten lopen 
vanaf de Boswinkel. 
 
Een van de deelnemers is Henk van 
Bennekum, bestuurslid van Stichting 
Beeldenpark en beeldend 
kunstenaar. 
 
Henk exposeert met het beeld 
“Dynamisch perspectief”. 
 
'Ik gebruik boomstammen en stapel 
deze tot een dynamische 
perspectivische lijn. De afmetingen 
en de klassieke centrale 
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perspectieflijnen bepalen de 
ruimtelijke beleving. Dynamiek zegt 
iets over het ongrijpbare of 
mysterieuze van kijken. Zoals elk 
ruimtelijk object zal je het van 
diverse kanten moeten ervaren.' 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
TIPS 
 
Anningahof 
In 2016 is Landgoed Anninghof nabij 
Zwolle ingrijpend veranderd door de 

aanleg van een nieuw park. 
Honderden nieuwe planten, bomen 
en struiken geven een geheel nieuw 
decor aan de buitententoonstelling. 
Nog te zien tot en met 29 oktober 
2017. 
 
De kracht van Verbeelding, oude 
raadhuis, Zwijndrecht  
 
Op 26 september viert Film- en 
videoclub Cine'67 haar 50-jarig 
jubileum. In de tentoonstelling "de 
kracht van verbeelding" blikt Cine'67 
terug op haar jubileum. Die club 
bestaat uit een groep van leden die 
of individueel of in groepsverband 
graag een film maken. Te beginnen 
met een verhaal, scenario, te maken 
shots tot de eindmontage met 
begeleidende tekst en muziek.   
    
Openingstijden DE KRACHT VAN 
VERBEELDING 
Opening: zondag 17 september om 
15.00 uur  
Geopend: t/m 29 oktober, 
woensdag t/m vrijdag van 13.30 uur 
tot 16.30 uur en zondag 13.30 uur 
tot 16.30 uur 
Locatie: Oude Raadhuis Zwijndrecht, 
Burgemeester de Bruïnelaan 
   
Voor meer informatie over deze 
tentoonstelling en de overige 
activiteiten: kijk 
op www.kunztzwijndrecht.nl. 
 
 
 

http://kunztzwijndrecht.us16.list-manage.com/track/click?u=771df64fec76e9c9fde58ed9b&id=02bca42150&e=fd9484df08


5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


