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                        STICHTINGBEELDENDEKUNSTZUIDPLAS 

                                 Nieuwsbrief November 2020 

                                                

Beste Vrienden van SBKZ en overige kunst- en cultuurliefhebbers, 

1. Om te beginnen 

Met het uitbannen van het coronavirus wil het nog niet echt lukken. Gelukkig kunnen we als SBKZ 

vooralsnog voorzichtig doorgaan met onze activiteiten. Zo hebben we alweer twee interessante 

lezingen kunnen houden en ook voor november en december hebben we nog twee boeiende 

onderwerpen die zullen worden behandeld. En verder was er in september de expositie in het kader 

van het project “En plein air”. 

En binnenkort houden we een digitale lezing. Verderop leest u daarover. 

2. Voor slechts € 20 bent u een seizoen lang Vriend van SBKZ 

Inmiddels hebben een klein 50 personen zich aangesloten bij de Vrienden van SBKZ door middel van 

betaling van de jaarbijdrage van € 20. Daarmee zijn zij o.a. verzekerd van de maandelijkse toezending 

van deze Nieuwsbrief en 50% korting op de toegangsprijs bij de lezingen. Degenen die nog niet 

hebben betaald krijgen een laatste kans om van deze voordelen te profiteren. Rekeningnummer van 

SBKZ staat op de u in september  toegezonden factuur (en ook hieronder bij het onderwerp 

“Lezingen”). Uiteraard is het uw keuze al dan niet Vriend van SBKZ te worden c.q. te blijven. Wel is 

het zo, dat degenen die eind november a.s. nog niet hun Vriendenbijdrage hebben betaald, zullen 

worden afgevoerd van de Vriendenlijst, waarmee ook bovengenoemde voordelen komen te 

vervallen. 

Laat het svp zo ver niet komen, we hebben allemaal cultuur nodig en de cultuur heeft u nodig, juist 

nu. 

3. Lezingen 

-dinsdag 10 november, 20.00 uur: Digitale lezing (via Zoom) “De mooiste brieven van Vincent van 

Gogh”. Een lezing n.a.v. de tentoonstelling met gelijknamige titel, die momenteel te zien is in het Van 

Goghmuseum in Amsterdam. (Wel inmiddels tijdelijk gesloten). 

De lezing wordt gehouden door Marjolijn de Vries, Vriend van SBKZ en nazaat van Theo van Gogh. 

Tot nu toe hielden we onze lezingen in Swanla. Echter gezien de nu getroffen maatregelen, die 

voorlopig twee weken gelden, kunnen we op 10 november a.s. niet terecht aldaar. In overleg met 

degene, die de lezing “live” zou geven gaan we dit nu digitaal organiseren via Zoom. 

Er hebben zich inmiddels al zo’n 15 personen ingeschreven. Aangezien een digitale lezing niet 

beperkt hoeft te worden tot maximaal 20 deelnemers, is het dus nog mogelijk in te schrijven voor 

deze lezing. Wel blijft de vraag om vooraf in te schrijven en te betalen. Tevens geeft u met uw 

inschrijving ons toestemming om uw emailadres door te geven aan degene, die de lezing gaat 

houden, zodat zij u op 10 november via een mail kan uitnodigen om de digitale lezing bij te wonen. 
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Inschrijven kan via een mail naar sbkzuidplas@gmail.com. Betaling vooraf op rekeningnummer 

NL85 RABO 0316 1614 89 t.n.v. Stichting Beeldende Kunst Zuidplas (€ 5,- voor vrienden en € 10 

voor overige belangstellenden). Vergeet niet uw naam te vermelden. Het entreebedrag moet 

uiterlijk 9 november op de SBKZ rekening staan voor de lezing op 10 november.  

 

                                                   
 

Samenvattend: vooraf inschrijven en betalen. Met uw inschrijving geeft u expliciet ook toestemming 

om uw mailadres door te geven aan Marjolijn de Vries, zodat zij u op 10 november via een mail kan 

uitnodigen voor deelname aan de digitale lezing. (Het geven van uw toestemming is nodig i.v.m. de 

privacywetgeving). 

U ontvangt dan op 10 november enige tijd voor acht uur ’s avonds een mail met daarin een link. Als u 

daarop klikt kunt u vanzelf inloggen op de lezing. 

 

N.B. In principe hebben we dit jaar nog een lezing geboekt staan en wel op dinsdag 8 december a.s.: 

Lezing door Hoo-Man Chan (hij gaf vorig jaar december een prachtige lezing over de “Tuinen van 

Monet”) over de tentoonstelling John Constable, zoals die momenteel in het Teylersmuseum in 

Haarlem wordt gehouden. (Ook deze is tijdelijk gesloten). 

Afhankelijk van de situatie tegen die tijd berichten we u over enkele weken of en zo ja hoe deze 

lezing doorgang zal vinden. 

                                             

4. Kunst kwartaal 

Het was de bedoeling om in deze periode een expositie te houden in een aantal winkels in 

winkelcentrum de Reigerhof in Nieuwerkerk. Met name werken die afgelopen zomer gemaakt zijn in 

het kader van het project “En plein air” zouden worden tentoongesteld. Echter ook hier gooien de 

strengere maatregelen (voorlopig) roet in het eten. Besloten is om deze expositie in elk geval even 

over de jaarwisseling heen te tillen. Hopelijk geeft het begin van het nieuwe jaar de ruimte om zo’n 

Kunst Kwartaal toch met enige aankleding en aandacht alsnog te realiseren. Wel zijn er nog steeds 

enkele werken van dit project te zien in het gemeentehuis in Nieuwerkerk. 
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5. En verder 

- woensdag 11 november: Uitreiking Cultuurprijs 2020. Gezien de huidige situatie in verband met 

corona-maatregelen wordt alles vooraf gefilmd. Deze film is woensdag 11 november a.s. om 20.00 

uur te zien via You tube ‘YouTube Gemeente Zuidplas’. (zie ook de advertentie in Hart van Holland 

van 4 november.) 

De genomineerden voor de cultuurprijs zijn bekend. De jury van de Cultuurprijs heeft de 

volgende drie genomineerden voorgedragen: 

 Stichting Molen Kortenoord –  Leefgoed de Olifant –  De Zevenhuizensche 

IJsclub. 
 

6.  Museumtips 

Aangezien de musea helaas toch weer even gesloten zijn, bewaren we de tips voor een volgende 

editie. 

 

 

 

 Houd afstand, blijf gezond. Bestuur SBKZ.  


