
    Nieuwsbrief vanuit het 
   ‘Open Atelier Waverveen’  
 
 
"...en ik zie in de heele natuur, b.v. in boomen, expressie en als 't ware een ziel."  
Vincent van Gogh 
 
 

                          Henny Woud “vergankelijk’’ acryl en olieverf op doek 
 
 
 



Teken- en schildercursus ‘OPEN ATELIER’ 
 
 
 

Afgelopen maandag waren er weer schilderlessen, helaas niet zoveel 
kunstenaars als ik gehoopt had, maar gelukkig toch een aantal, ook is 
er weer prachtig werk gemaakt. 
Van Brynn kreeg ik het verzoek om volgende maandag 13 december, 
de laatste les dit jaar af te sluiten met de eindejaarsborrel en het 
modeltekenen wat jullie nog tegoed hebben. Ik vind dit wel een heel 
goed idee:) dank je Brynn!! Ook kunnen jullie dan nog aan je 
kunstwerk verder werken.  Bij weinig deelnemers gaan we 
modeltekenen tegenover elkaar, dat is ook erg leuk en altijd weer een 
uitdaging. We stoppen een half uurtje eerder met een hapje en een 
drankje, om dit schilderjaar feestelijk te kunnen afsluiten.  Graag 
vraag ik jullie je meest culinaire creatieve hapje en drankje mee te 
nemen. Ook een kunstwerk welke je hebt gemaakt in het open atelier, 
zodat we deze periode met een mooie vernissage kunnen afsluiten. 
De verplichting naast het mondkapje, de 1,5 meter afstand en 
veel handen wassen, is het corona toegangsbewijs, deze wordt bij 
binnenkomst gecontroleerd.		
	
!!Heb	je	klachten?,	blijf	thuis	en	laat	je	testen!!	 
 
Omdat we om 17.00uur moeten sluiten is het Atelier 's morgens 
van 9.15uur tot 12.45uur 'Open' ;)) De avondlessen verschuiven 
naar de middag. Het atelier is dan van 13.30uur tot 17.00uur 
'Open'...	
 
Jammer als je hebt moeten afzeggen! Mocht je verhinderd zijn en je 
hebt het  niet doorgegeven, laat je het nog even weten? 
Heel graag zie ik jullie met velen volgende maandag!! 



 
Een mooie week, blijf gezond!		
	
Trek	 warme	 kleding	 aan,	 we	 proberen	 voldoende	 frisse	 lucht	 binnen	 te	 laten.	
Jammer	 dat	 het	 nu	 te	 koud	 is	 om	buiten	 te	 schilderen,	maar	 zo	mogelijk	 en	 bij	
droog	weer	houden	we	’s	morgens	de	evaluatie	aan	het	einde	van	de	les	buiten…	
   
 
……Het ‘OPEN ATELIER’ is voor beginners…, voor hen is een speciaal 
programma samengesteld.… en gevorderden, zij kunnen onder 
professionele begeleiding verder werken aan een kunstwerk, starten 
met een nieuw werk en ook kennismaken met andere technieken. 
In het atelier zijn veel kunstboeken en tijdschriften aanwezig.  
Portrettekenen en schilderen is mogelijk. Een duidelijke foto, 
liefst in A4 formaat of groter en eventueel ook nog in zwart/wit is 
daarbij handig. Ook wordt er getekend naar levend model. *De lessen 
worden zo mogelijk afgesloten met een evaluatie zodat je thuis of de 
volgende les weer verder kunt. Daarnaast is het heel leuk en 
inspirerend om te zien wat de mede-cursisten hebben geschilderd. 
	
 
Prijzen: 
De strippenkaART, ‘ARTcard’:  (geldig tot een jaar na aankoop): inclusief thee, koffie 
en basis materialen voor de teken- en schilderlessen, eindejaarsborrel en 
buitenschilderles optioneel. 
                                                                                10 lessen €225,–  
Werken met eigen materiaal: Een heel seizoen teken- en schilderlessen van september 
2021 t/m april 2022 inclusief koffie, thee, eindejaarsborrel en  een feestelijke 
afsluiting,        buitenschilderles in mei of juni>>>     20 lessen €320,-- 
najaarscursus september-december d.i. inclusief eindejaarsborrel of voorjaarscursus 
februari-mei en buitenschilderles in juni>>>            10 lessen €195,-- 
 
In overleg welkom voor een proefles              een dagdeel €25,--. 
 
Betaling kan via  IBAN nr NL50RABO0135212596 tnv H. Woud-Treur  
 
Ben je verhinderd kun je, als er plek is, de les de ochtend of avond van diezelfde dag 
inhalen.  
 
www.hennywoudart.nl                           
 
 
 



	EXPO	Hilton	Antwerpen 
 

Van Anne de Vries van Bubble Art Projects kreeg ik vorige maand de 
uitnodiging te komen exposeren in Hilton Antwerpen. Dankzij Anne 
heb ik al op veel prachtige plekken in Europa mogen exposeren J 
 
Op vrijdag 19 november zijn we gaan inrichten daarna was er een 
heel gezellige en feestelijke opening. De volgende schilderijen zijn er 
tot januari 2022 te bezichtigen: 
 
Tweeluik : 
‘De Vallei bij Houffalise’ en ‘De Ourthe’  
“en plein air” geschilderd in acrylverf op doek…. 
…in 2019 en 2020 heb ik een week schilderlessen gegeven bij de 
Zomerschool van Bonnerue in Houffalise in de Belgische Ardennen.  
Tijdens deze week tekenden en schilderden we ‘en plein air’ d.i. naar 
waarneming in de buitenlucht. Op een ochtend gingen we naar de 
Vallei. Het tweede jaar naar de rivier de Ourthe. Hier was vanwege 
de warme droge zomer zo weinig water dat er prachtige plekken 
waren om de schildersezels neer te zetten. 
Helaas, vanwege corona hebben de eigenaren de school en de herberg 
moeten verkopen… 
 
Vierluik: 
‘Zonsondergang Amsterdam a/d Amstel’, gefotografeerd na een 
bezoek aan de Hermitage, vervolgens geschilderd ter gelegenheid van 
een expositie in de binnenstad van Amsterdam.  
mixed media: Giclee van Houtskool/Krijt op doek en Aquarel. 



 'WINTER'	EXPOSITIE  Mijdrecht 
‘WINTER’ aquarel 1996 
 
pop-up Galerie KUNSTRONDEVENEN, Lindeboom 7, 
Mijdrecht. Deze maand iedere donderdag, vrijdag en 
zaterdag van 12-16 uur open  
 
 
 
 

 
 
‘WINTER’ aquarel 1998 
 
 
 



Workshop ‘SCHILDEREN IN DE POLDER’ 
 
Reünie, bedrijfsuitje, vrijgezellenfeest, vrienden-, 
familiedag, of…. gewoon heerlijk een dag � genieten van 
schilderen, eten en natuur kies voor …een workshop 
‘schilderen in de polder’. 
 
“…een dag vakantie met het kunstwerk als mooie herinnering….” 
 
Zin in een sfeervolle en ontspannende dag vol creatieve 
uitdaging en culinaire verwennerij? 
 
10.00uur Ontvangst met koffie en versgebakken 
appel/seizoentaart, hierna een rondleiding en aan de slag…. 
12.30-13.30uur Een luxe polderlunch met veel vers uit de tuin 
biologisch en gezonde producten 
15.30-16.00uur Vernissage met een welverdiend glas prosecco 
 
Kennismaken met een speciale manier van kijken om door de 
wirwar van beelden het oog te laten vallen op de wonderlijke 
schoonheid van alledaagse dingen. We beginnen schetsend en 
onderzoekend met houtskool om daarna te gaan schilderen met 
acrylverf op doek….. 
 
Kosten voor een hele dag inclusief materiaal, koffie, lunch en prosecco €80,–* per persoon 
(minimaal 5 personen). *7 of meer personen €75,– pp, 9 of meer personen €70,– pp. Voor 
cursisten geldt een speciaal tarief. Voor informatie en/of aanmelden bel +31297264198 of 
mail naar hennywoudart@gmail.com.		
Een workshop op aanvraag, een dag of datum naar keuze, in overleg is mogelijk!	
 
www.hennywoudart.nl  
 
 



ZIN IN VAKANTIE, EVEN ER TUSSENUIT? 
 
 
Ons vakantiehuis staat op een van de mooiste plekken in 
Seepark Kirchheim, in Duitsland. Het is een heerlijke plek om tot 
rust te komen. Je kunt er wandelen in de sprookjesachtige bossen 
rondom ons huis, ‘Roodkapjesland’ waar de gebroeders Grimm 
zijn opgegroeid;-), sporten (tennis, golf, waterski, zwemmen, 
beachvolleybal enz.:), fotograferen, schetsen en schilderen en.. 
heerlijk eten!. Ook de pittoreske stadjes, historische steden met de 
musea, terrassen en winkels in de nabije omgeving, zijn beslist 
de moeite waard om te bezoeken. 
 
 
Voor informatie en/of bespreken:       NOVASOL   DHE130 
 
T +31297264198  M +31627290497    of mail    tonenhennywoud@gmail.com	
	
	
	
	
	


