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Afscheid

”De pijn van het afscheid is niets vergeleken met de
vreugde van het weerzien.” Zo schreef Charles Dic-
kens in dezelfde tijd dat onze vereniging werd opge-
richt. Het klinkt bijna alsof je graag afscheid neemt
om vervolgens te genieten van het weerzien. Zo heb
ik het zelden ervaren. Sterker nog, ik heb altijd
moeite met het nemen van afscheid met als gevolg
dat je vaak de laatste bent die het feest verlaat…
      Maar toch, de gedachte dat er na een afscheid
toch ook weer een goed moment kan komen is ook
wel prettig. Zo heeft de Rietgorscollectie de Ge-
meente Papendrecht verlaten. Het Museum De Riet-
gors in Papendrecht moest in 2001 helaas de deuren
sluiten, vanwege te lage bezoekersaantallen. De
werken werden jaren niet getoond. Omdat de collec-
tie te mooi is om niet te presenteren kreeg het Dor-
drechts Museum de werken vorig jaar in beheer. En
nu is dus vanaf juni dit jaar de vreugde van het
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weerzien in ons museum.
      We zullen deze zomer ook
afscheid nemen van twee per-
sonen die voor de vereniging
veel hebben betekend. John
Reijnders zal na vele jaren
penningmeesterschap het
stokje overdragen aan Paul
Hendriks. John heeft bijzon-
der goed financieel beleid ge-
voerd de afgelopen jaren en
heeft er voor gezorgd dat we
niet hoefden in te teren op ons
eigen vermogen. Wij zijn hem
dus erg dankbaar en hopen
hem als ‘gewoon’ lid met grote
vreugde te kunnen blijven
ontmoeten bij onze activitei-
ten. Afscheid zullen we ook
gaan nemen van Gerrit Wil-
lems als conservator moderne
collectie. Gerrit is als adviseur
van onze vereniging zeer be-
langrijk geweest voor de
keuze van onze Schefferprijs-
winnaars. Met zijn gevoel voor
de hedendaagse stromingen
in de schilderkunst heeft hij
de collectie van de vereniging
op een bijzondere manier
weten te verrijken. We kijken
uit naar De Meest Eigentijdse
Schilderijen Tentoonstelling
die Gerrit heeft samengesteld
met kunstenaar Han Schuil. Ik
ben ervan overtuigd dat we
deze zomer verrast en met
grote vreugde door het mu-
seum zullen lopen.
Vorig jaar hebben we in de
herfst afscheid genomen van
de zomer dit jaar wordt vast
weer een vreugdevol weer-
zien, geniet van uw zomer!

Jasper Meijer

Bericht van de secretaris

Algemene ledenvergadering 
13 juni 2018
In het Lentebericht is de Algemene Le-
denvergadering al aangekondigd: deze
vindt plaats op woensdag 13 juni a.s. om
19.30 uur in de Schoumanzaal van het
Dordrechts Museum. Op het moment
dat u dit bericht leest, is de agenda al per
e-mail verspreid en op de website ge-
plaatst. De bijbehorende stukken (jaar-
verslag 2017, verslag vorige ALV) zijn
eveneens op de website geplaatst. Een
beperkt aantal exemplaren ligt voor de
vergadering klaar in de zaal. 
Ook dit jaar is er weer gelegenheid om
voor de vergadering met elkaar te eten in
de serre bij A&D. We beginnen om 17.45
uur en zijn op tijd klaar voor de vergade-
ring.  Aanmelden kan tot 9 juni via de
website. 

Nieuwe leden 
Sinds het Lentebericht hebben we vol-
gende nieuwe leden mogen begroeten: 
mw. J.H. (Coby) van Gorp, 
dhr. C.F. (Stijn) Wery, 
mw. C.A. (Cilia) Hogerzeil, 
mw. J.C.M. (José) Elbers, 
dhr. F.H. van Beek, 
mw. R. (Irine) Sluys, 
mw. W.L.A. (Ina) Schaeffer-Boiten, 
dhr. N.H. (Nico) Geschiere, 
mw. H.R.G. (Hester) Eisses, 
mw. J.A.P. (Mieneke) de Zeeuw, 
dhr. J.A. (Jan-Alex) van den Berg en 
mw. J. (Judith) Robbemond-Bons. 
Allemaal hartelijk welkom! 

Loes Arlman-Rosier

Bloemen in de musea

Je kunt er niet om heen, elke week
nieuwe bloemen in de Dordtse musea. 
Wat heerlijk dat de bezoekers het altijd
zo waarderen, wat fijn dat de directie dit
financieel mogelijk maakt, wat gezellig
dit samen te doen. Vier ‘bloemendames’
zorgen al jaren (in de bloemenloods van
John Huijgen) met veel plezier dat de
boeketten wekelijks vernieuwd worden. 

Voor de komende periode zijn Geesken
Bloemendal, Ine Melles, Eugenie Schor-
nagel en Anneke de Vos op zoek naar
versterking. Wie vindt het leuk om mee
te doen, heeft ervaring in het bloem-
schikken, kan vazen ‘tillen’ en is op don-
derdagochtend af en toe beschikbaar?  
We zien uit naar je reactie. 
Mail even naar
Geesken@bloemendal.net.

Aankoop vanuit het Scheffer-
fonds 2018

In overleg met directeur Peter Schoon
heeft het bestuur besloten de keuze voor
de aankoop uit te stellen. 
De nieuw aan te stellen conservator 
moderne en hedendaagse kunst is aan
het einde van dit jaar bekend.

Berichten

Introductiemorgen voor nieuwe leden
Zaterdag 24 maart werden zo’n 30 nieuwe leden en introducees ontvangen in Art &
Dining. Na welkom en inleiding van Jasper Meijer en Neeltje Mooij gaf Marijke van
Vliet een kijkje in het ontstaan en de geschiedenis van onze vereniging. Joes van Len-
ten vertelde in de Schoumanzaal het verhaal van de onlangs verworven behangsels.
Daarna volgde een rondleiding door de vaste collectie van het museum en aandacht
voor het werk van De Scheffer winnaar RaQuel van Haver en de andere recente
Schefferwinnaars. Het was een leuke en interessante ochtend en die zal zeker vol-
gend jaar worden herhaald!
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Introductie nieuwe bestuursleden
VDM

Mijn naam is Nelleke Smits en graag
wil ik deel uitmaken van het prachtige
bestuur van VDM. Als Dordtenaar in hart

en nieren was ik van jongs af aan betrok-
ken bij alles wat zich in Dordrecht af-
speelde. Mijn ouders namen mij en mijn
broertje – toen nog met soms wat tegen-
zin – mee naar het Dordrechts Museum
en betrokken ons bij alle culturele uitin-
gen binnen onze mooie stad.
Na mijn middelbare school ben ik Esthe-
tische Vorming gaan studeren en al snel
groeide de belangstelling voor kunst, cul-
tuur en literatuur. Dit loopt als een rode
draad door mijn leven.
De afgelopen 15 jaar heb ik vanuit het

prachtige pand Stokholm mijn eigen wer-
ving & selectiebureau mogen uitbouwen
en kreeg de gelegenheid de kantoor-
ruimte te benutten voor kunstaankopen.
Recent heb ik deel mogen nemen aan de
lustrumcommissie 175 VDM en kwam
deze nieuwe uitdaging als welkom ‘ge-
schenk’ op mijn pad.
Een van de speerpunten is om meer
jonge mensen te kunnen enthousiasme-
ren voor ons prachtige museum en daar
wil ik mij graag voor gaan inzetten de ko-
mende jaren.
Daarnaast zal ik mij actief bezighouden
met het behouden van sponsors die VDM
al steunen en het werven van nieuwe
sponsors.
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Ik ben Paul Hendriks, geboren in 1951
in Pijnacker en sinds 1973 woonachtig in
Dordrecht. Je kunt denkelijk wel zeggen
dat als je 45 jaar in Dordrecht woont je
zachtjes aan Dordtenaar kan voelen.
Ik ben getrouwd en heb twee kinderen en
drie kleinkinderen. Ik ben ondernemer
en heb mij door de jaren heen in de ac-
countancy / belastingadviezen branche
bewogen. Naast het ondernemerschap
heb ik mijzelf nuttig gemaakt als vrijwilli-

ger in diverse functies. Zo ben ik voorzit-
ter geweest van o.a. de Dordrechtse On-
dernemersvereniging, het Contact Jonge
Bedrijven Drechtsteden, het PBO (Pro-
gramma Bepalend Orgaan) van RTV Dor-
drecht en de Stichting Bijzondere
Producties Kunstmin. Sinds medio 2016
ben ik als penningmeester verbonden
aan de Stichting Crabbehoeve.
Sinds 29 maart jl. tevens Burgerraadslid
namens Beter Voor Dordt.
Bij de Vereniging Dordrechts Museum
mag ik de taak van John Reijnders als
penningmeester over gaan nemen. John
zit statutair aan zijn maximaal aantal
jaren; een teken dat hij zijn bestuursfunc-
tie meer dan goed heeft uitgevoerd. Ik be-
schouw het daarom als een eer hem te
mogen opvolgen.

Afscheid van de vouwploeg
Het bestuur heeft enkele dagen geleden
afscheid genomen van de vouwploeg van
VDM. De Vereniging is hen veel dank
verschuldigd. Onder leiding van Cor van
der Leer zorgden zij er vele jaren voor dat

elk kwartaal uw seizoensbericht keurig
werd geadresseerd (met dank aan Jos
Faaij) en in enveloppen gevouwen. In-
dien nodig werd persoonlijke post bijge-
voegd. Nu heeft het bestuur besloten het
verzenden te automatiseren. Multicopy

zal behalve het drukken voortaan ook
het verzenden van de kwartaalberichten
gaan verzorgen. Persoonlijk geadres-
seerde post wordt voortaan per e-mail
verstuurd, dan wel per post.
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Vouwploeg v.l.n.r.: Lianne Spoor, Loes Tonino, 
Rudy Tonino (onlangs overleden), Cor van der Leer,
Wil van der Leer, Joes van Lenten. 
(foto inzet: ) Joan van Strien  
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Wat is de kracht van de heden-
daagse schilderkunst  Op de grote
internationale tentoonstellingen
en biënnales schittert ze vrijwel
door afwezigheid. Video, foto,
film, installaties en ervarings-
kunst voeren de boventoon. Heeft
de schilderkunst dan niets meer
te vertellen? Kan ze het kritische
kunstpubliek niet meer raken? De
Meest Eigentijdse Schilderijen Ten-
toonstelling – vanaf 1 juli te zien
in het Dordrechts Museum –laat
zien dat het schilderen nog altijd
actueel en springlevend is. 

De tentoonstelling – waarvan de titel ver-
wijst naar een werk van René Daniëls –
toont schilderijen werk van bijna dertig
Nederlandse kunstenaars uit verschil-
lende generaties. Allen tonen een selec-
tie van hun meest recente werk. Van
relatief onbekende kunstenaars tot ge-
vestigde namen.

Uiteenlopend
De bezoeker maakt kennis met de vele
facetten van de schilderkunst. Kunste-
naars die de grenzen van het schilderij
oprekken door het te verbinden met
sculptuur, foto en video naast schilders
die werken in de traditie van hun vak.
Kunstenaars die met schilderkunst uit-
drukking geven aan hun betrokkenheid
bij wat er in de wereld gebeurt naast
kunstenaars die zich richten op de esthe-
tische en formele kanten van het schilde-
rij.

Voor eeuwig jong
Vanaf de oprichting in 1842 verzamelt

het Dordrechts Museum schilderijen.
Het museum toont inmiddels zes eeu-
wen Nederlandse schilderkunst. En on-
danks dat in de beeldende kunst van nu
andere media domineren, wordt er nog
altijd hedendaagse schilderkunst verza-
meld. Daarom vindt het museum het be-
langrijk het schilderen te blijven
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De Meest Eigentijdse Schilderijen                                              T

Bijzondere verzameling moderne kunst
met o.a. Sluijters, Toorop & Cobra
17 juni 2018 t/m 21 oktober 2018
Ontdek de topstukken van voormalig
museum De Rietgors uit Papendrecht.
Deze bijzondere collectie moderne
kunst is voor het eerst in lange tijd
weer te zien. Het Dordrechts Museum
toont de hoogtepunten uit deze collec-
tie, met werk van onder andere Jan
Sluijters, Floris Arntzenius, Charley
Toorop en Cobra-schilders Karel Appel
en Corneille.

Museum De Rietgors in Papendrecht moest in
2001 helaas de deuren sluiten, vanwege te lage
bezoekersaantallen. De werken werden jaren niet getoond.
Omdat de collectie te mooi is om niet te presenteren kreeg het
Dordrechts Museum de werken vorig jaar in beheer.
Vanaf 17 juni 2018 kunt u de topstukken uit deze bijzondere ver-
zameling moderne kunst bewonderen. Verschillende genres en
kunstenaars uit de 19de en 20ste eeuw zijn goed vertegenwoor-
digd. Het Scheveningse strand van Floris Arntzenius (1864-1925)
behoort tot de Haagse School en is een van de hoogtepunten.

Evenals de kunst van Auguste Herbin (1882-1960), die geïnspi-
reerd werd door het kubisme. 

Het kleurrijke werk van Jan Sluijters
De absolute topstukken komen van Jan Sluijters (1881-1957),

ook wel pionier van het Nederlands modernisme genoemd.
Zijn werken uit de jaren '10 van de vorige eeuw blinken uit in
kleurgebruik, zoals bij Fiacre met Sacre Coeur en Villa Vita
Nuova, het huis in Laren waar hij enkele jaren woonde en

Collectie 
De Rietgors

onderzoeken in presentaties en publica-
ties.

Publicatie
Bij de tentoonstelling verschijnt een rijk
geïllustreerde catalogus. Een serie ge-
sprekken schetst een beeld van hoe van
de deelnemende kunstenaars aankijken
tegen thema's als vernieuwing, vakman-
schap en maatschappelijke engagement.
In een aantal essays, geschreven door

Emo Verkerk, Belle te Scheveningen, 204

Jan Sluijters, Fiacre met Sacre Coeur.

Zomerbericht 2018 II.qxp_Seizoensbericht 2016  20-05-18  00:57  Pagina 4



De zomer is losgebarsten, na het grijs van regen en kou heeft nu

de zon het voor het zeggen. Alle kleuren worden helderder. We

willen eruit, buiten zijn, zonder jas de straat op vliegen, zorgen

weg laten waaien, weer helemaal nieuw en vol energie worden. En

dan ’s avonds thuiskomen in een buitenhuis dat alle gemakken

heeft van thuis, maar ook helemaal anders is. 

Jan Sluijters - Villa Vita Nuova roept die sfeer op. Voor Sluijters

was de villa geen vakantiehuis, maar gewoon het huis aan de La-

rense weg in Hilversum waar hij een paar jaar woonde en werkte,

nadat hij eerder studiereizen naar Spanje, Italië en Parijs gemaakt

had. De sfeer van kleur, licht en levensvreugde van de Middel-

landse Zee spat van het doek af, evenals de nieuwe wijze van wer-

ken van het fauvisme waarmee Sluijters in Parijs had

kennisgemaakt. Ik word er blij van, maar de deftige heren van de

jury van de Prix de Rome, waarmee hij de reizen naar het zuiden

had kunnen betalen, konden geen waardering opbrengen voor de

nieuwe richting die Sluijters koos. Veel te modern… Soms duurt

het een poosje eer de nieuwe wegen een kunstenaar begrepen

worden in de gevestigde orde.

Marijke van Vliet

Extra aandacht voor

Villa Vita Nuova (Rietgorscollectie)

Jan Sluijters

 |   VDM Zomerbericht 208

                                              Tentoonstelling

werkte. Met zijn kunst inspireerde hij
later Piet Mondriaan en De Stijl en ook
de kunstenaars van de Cobra beweging.
Ook is er werk van Charley Toorop uit
de jaren '20 te zien. De naoorlogse peri-
ode van de 20ste eeuw is goed vertegen-
woordigd met een aantal werken uit de
Cobra beweging, met werk van klin-
kende namen zoals Karel Appel en Cor-
neille.

Beeldhouwkunst
De collectie bestaat niet alleen uit schil-
derkunst. Zo bevat de verzameling ook
beelden van onder andere John Rädec-
ker, een van de belangrijkste Neder-
landse beeldhouwers van de jaren '20 en
'30 en bekend van het Nationaal Monu-
ment op de Dam. Ook is er werk van
Lambertus Zijl, die veel beelden leverde
voor de Beurs van Berlage in Amster-
dam.

zowel kunstenaars als curatoren, komt
de positie van de schilderkunst in de he-
dendaagse beeldende kunst aan bod.

Met werk van: 
Philip Akkerman - Frank Ammerlaan -
Tjebbe Beekman - Morgan Betz - Mar-
lene Dumas - Ricardo van Eyk - Bob Eij-
kelboom - Gijs Frieling - Fons Haagmans
- RaQuel van Haver - Natasja Kensmil -
Carla Klein - Klaas Kloosterboer - Jacco
Olivier - Ronald Ophuis - Jan van der
Ploeg - Thomas Raat - Michael Raedec-
ker - Rafaël Rozendaal - Han Schuil - Es-
ther Tielemans - Sarah Verbeek  - Toon
Verhoef  - Helen Verhoeven - Emo Ver-
kerk - Willem Weismann - Robert Zand-
vliet - Ina van Zyl
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Voor de draad ermee! 
De kunst van het borduren

Deelname € 20,–
Een zomers uitje naar Gorkum 

Op 29 augustus maken we een uitstapje
naar Gorkum, naar de expositie Voor de
draad ermee! De kunst van het bordu-
ren.
• 10.30 -11.00 u. Ontvangst met koffie en

gebak bij museumcafé  ’t Oude
stadthuys, Grote Markt 17

• 11.00 - 12.30 u. Rondleiding expositie
• 12.45 – 13.45 u. Lunch in Metropole,

Melkpad 3-5
• 13.45 – 15.00 u. Optionele wandeling
De expositie Voor de draad ermee, gaat
over borduren door de eeuwen heen,
een ambachtelijke kunstvorm die hele-
maal terug is en niet alleen voor vrou-
wen. 
De mooiste creaties kunnen we daar be-
wonderen: voorbeelden uit de Neder-
landse modevan vroeger en nu, antieke
liturgische gewaden en topstukken uit
de culturen rond de Middellandse Zee,
Centraal-Azië en India, met allerlei sym-
bolische betekenissen.
      Ook kunstenaars en bekende mode-
ontwerpers, zoals Jan Taminiau  - van
wie een jurk te zien is- passen tegen-
woordig borduurkunst toe. Een aantal
hedendaagse beeldend kunstenaars
toont recent werk waarin borduurtech-
niek is gebruikt.
      Gorkum is een mooi, oud vesting-
stadje en na de lunch maken we een
wandeling over een deel van de vesting.
De wandeling van 3,3 km. is optioneel. U
hoeft dus niet mee te lopen. 
      De kosten voor dit uitje zijn € 20,00. 
Wij regelen voor u de koffie en de lunch.
Het vervoer en het museum komen voor
uw eigen rekening. Wel hebben wij voor
een gids in het museum gezorgd. 
U kunt met de trein gaan en in een kwar-
tiertje naar het museumcafé lopen. U
kunt ook met eigen vervoer gaan en par-
keren in het centrum.  

Gorcums Museum

De Meest Eigentijdse Schilderijen
Tentoonstelling

Lezing in de Schoumanzaal
Deelname € ,–

Begin juli wordt de tentoonstelling
onder bovengenoemde titel geopend,
met de nadruk op meest eigentijds.
Schilderijen hebben misschien wel een
grote betekenis op de kunstmarkt, maar
zeker de moderne schilderkunst neemt
op grote internationale tentoonstellin-
gen een zeer bescheiden plaats in. Ook
in musea is deze trant waar te nemen.
Zeker als het gaat om Nederlandse kun-
stenaars.
Op deze tentoonstelling zullen werken
van 28 levende Nederlandse schilders te
zien zijn. Bekende en minder bekende
kunstenaars uit verschillende generaties
krijgen nu de gelegenheid hun werk te
tonen. Kunstenaars die er voor kiezen
om in de vorm van schilderijen hun be-
trokkenheid bij wat er in de wereld ge-
beurt te tonen, of er voor kiezen de
esthetische kant van een schilderij te be-
nadrukken.
Het Dordts museum omarmt sinds jaar
en dag de schilderkunst van zes eeuwen
en daarbij past het werk van deze mo-
derne schilders. Naast alle moderne vor-
men van kunst, als foto’s, video en
internet moet juist de moderne schilder-
kunst gekoesterd worden.
Wij krijgen hier een voorproefje van op 
4 juli. Op die dag geeft Gerrit Willems,
conservator moderne kunst en samen-
steller van de tentoonstelling een inlei-
ding over het tot stand komen van de
tentoonstelling en zijn visie op de mo-
derne schilderkunst in het algemeen
onder de titel ‘de dood of het leven van
de moderne kunst’. Hij laat daarbij beel-
den zien en neemt ons daarna mee naar
de tentoonstellingszaal. Daar lopen we
op eigen gelegenheid rond en vergezelt
Gerrit Willems ons om desgevraagd toe-
lichting te geven bij enkele werken. Een
ultieme gelegenheid om kennis te
maken met deze moderne werken. 
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Asperges voorafgaand aan de
ALV

Art & Dining
Deelname: € 7,0

Het is inmiddels een traditie geworden,
samen asperges eten voorafgaand aan de
ALV. 
Ook dit jaar eten we dit witte goud weer
bij Art & Dining. Voor € 17,50 krijgt u
naast asperges, een glaasje wijn en een
kopje koffie. De maaltijd dient betaald te
worden op de avond zelf bij Art & Dining.
Let dus niet op de automatische antwoord-
mail waarin een verzoek tot betalen staat. 
Om 17.45 gaan we aan tafel, in de serre of
bij heel mooi weer in de tuin van het
museum. Art & Dining zorgt ervoor dat
we op tijd klaar zijn zodat u aansluitend
(19.30) kunt deelnemen aan de ALV in de
Zaal van het Museum.  Mocht u speciale
dieetwensen hebben: laat ons dit dan
weten. 
U kunt zich aanmelden tot 9 juni.

Kitty van Hoorn - Van Dam

Morgan Betz, Untitled, big collage, detail
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Nieuw en niet zo nieuw,  ofwel
heden en verleden, 
het  thema van onze excursie 
naar Voorschoten.

Deelname € ,- 
Deelnemers maximaal 0

Achter de witte muren van De Zilverfa-
briek, daar waar uw cassette van Van
Kempen en Begeer ontstond, bevindt
zich een bijzondere collectie internatio-
nale hedendaagse kunst. De   verzame-
ling is bijeengebracht door de oprichter
van het merk Mexx, de heer Kul Rattan
Chadha en draagt zijn initialen: de KRC
collectie.  Alle denkbare kunstvormen
zijn er bijeengebracht,  zoals installaties,
schilderijen, tekeningen, keramiek,
sculpturen, foto’s. Er is prominent werk
te zien van Folkert de Jong - hij ver-
richtte  onlangs de seizoensopening bij
Dordtyart - zo komt alles weer samen. U
zult werk zien van Erik van Lieshout, van
Paul McCarthy (ja die!), Jimi Hendriks
(ook die) Mark Bijl, Marcel van Eeden en
vele  internationale kunstenaars. De cu-
rator, mevrouw E.M. Willems zal samen
met de assistent curator, mevrouw A.
Kellner de rondleiding verzorgen en een
inleiding houden over het bijzondere ge-
bouw en de collectie. Houd oren en ogen
goed open, het zijn boeiende verhalen
over ontdekkingen, aankoop en het op-
zetten en behouden van een lijn in een
verzameling. Volgend jaar wordt een
deel van de collectie geëxposeerd in de
Kunsthal, aangevuld met werken uit de
diverse huizen van de heer Chadha,
maar we kunnen het dus nu al zien in de
mooie omgeving van De Zilverfabriek.
Ons middagprogramma bestaat uit een
bezoek aan kasteel Duivenvoorde. Dit
kasteel wordt nog altijd particulier be-
woond, bevindt zich in een mooi park-
achtig landschap waarin het goed
wandelen is, het park loopt  als een
groene corridor zelfs door tot in De Hor-
sten.  Duivenvoirde (zo heette het des-
tijds) wordt al genoemd in 1226, is nooit

Kasteel Duivenvoorde

verkocht maar door overerving
steeds binnen  de familie geble-
ven  en wordt nu bewoond door
de familie Schimmelpenninck
van der Oye. Wij worden  rond-
geleid langs een collectie die
zeker niet hedendaags is maar
ook hier zullen wij prachtige
dingen te zien krijgen en genie-
ten van kunst en verzamelin-
gen. Veel voorouderlijke
portretten, er is zelfs een por-
tret van ‘onze’ Cornelis van Be-
veren, maar ook datgene wat er
door de diverse families in de
loop der eeuwen zoal is verza-
meld.
Zoals gewoonlijk wordt voor
een goede  lunchlocatie ge-
zorgd.
Zet de datum van 14 september
in uw agenda en houdt de site
in de gaten zodat u zich op tijd
kunt aanmelden. De excursie
kan jammer genoeg maar één keer
plaatsvinden.  

Woensdag 13 juni 17.45 
Asperges voorafgaand aan de ALV
Art & Dining. Deelname: € 17,50*. Aanmelden
tot 9 juni via de website onder vermelding van
uw lidnummer en ‘asperges A&D’. De maaltijd
dient betaald te worden op de avond zelf bij Art &
Dining!

Woensdag 4 juli 15.30 uur 
De Meest Eigentijdse Schilderijen 
Tentoonstelling
Lezing in de Schoumanzaal. Deelname € 5,–*.
Aanmelden via de website onder vermelding
van uw lidnummer en ‘lezing M.E.S.T.’

Woensdag 29 augustus 10.30-15.00
Excursie naar Gorkum expositie Voor
de draad ermee! De kunst van het bor-
duren.
Deelname € 20,–*. Aanmelden via de website
onder vermelding van uw lidnummer en ‘ex-
cursie Gorkum’

Vrijdag 14 september 
Nieuw en niet zo nieuw, ofwel  heden
en verleden, 
het  thema van onze excursie naar
Voorschoten
Deelname € 55,–*  Deelnemers maximaal 50.
Aanmelden via de website onder vermelding
van uw lidnummer en ‘excursie september
Voorschoten’

*)
Uw aanmelding wordt definitief als u
uw bijdrage hebt overgemaakt op 
bankrekeningnummer NL16INGB0003395896.
Vermelding: naam van de activiteit en uw lid-
nummer. Op de VDM pas staat uw lidnummer
en of het een enkele dan wel een duo-pas is.

Inschrijven 
VDM- 
Activiteiten
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Met dank aan:

Exposities 2018

www.dordrechtsmuseum.nl

Collectie De Rietgors 
17 juni 2018 t/m 21 oktober 2018
Bijzondere verzameling moderne
kunst met o.a. Sluijters, Toorop &
Cobra

De Meest Eigentijdse 
Schilderijen Tentoonstelling
1 juli t/m 7 oktober 2018
Dordrechts Museum beschouwt 
hedendaagse schilderkunst 

Omzien
20 mei t/m 11 november 2018
Uit Nederlandse Kring van Beeldhou-
wers

Werk, Bid en Bewonder 
11 november 2018 t/m 7 oktober ’18
Nieuwe kijk op kunst & calvinisme

Activiteiten
Juni t/m augustus 2018

Dordrechts museum
Rondleiding collectie tour: 
instaprondleiding collectie tour 24 juni

Huis Van Gijn 
Rondleiding: Huis tour, 
instaprondleiding 3 juni

Het Hof van Nederland
Vaderdag arrangement: 17 juni
Historische film: Zomer in je bol 
30 juni t/m 1 juli

Regionaal Archief 
Workshop Archief-wijzer: 
2 juni, 7 juli & meerdere data
Open archief dag: Ontdek gisteren, 
begrijp vandaag 16 juni
Historische film: Zomer in je bol 
30 juni t/m 1 juli

www.verenigingdordrechtsmuseum.nl

Verstild Dordrecht – 
fotowedstrijd d.d. 22 maart
Uitslag fotowedstrijd Verstild 
Dordrecht anno nu.

Ondanks het slechte weer leverde de
ochtendwandeling op 
22 maart toch wel aardige foto’s op.
Mede door de adviezen en begelei-
ding van fotograaf Huub Kooyker,
die aangaf dat natte straten, bruggen
en gebouwen juist mooier werden en
spiegeling gaven.

De uiteindelijke winnaar is gewor-
den: Mieneke de Zeeuw. Zij maakte
een foto van de Voorstraathaven, ge-
zien vanaf de Pelserbrug en het is
goed te zien dat het een natte och-
tend was. Het is een echt ‘verstild
stukje Dordrecht’! Ziet u zelf maar…

Vereniging Dordrechts Museum  fe-
liciteert haar van harte en de jury 

Foto Mieke de Zeeuw

heeft haar  de prijs inmiddels in lun-
chroom De Munt overhandigd.
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