
Verslag van het weekend van de Tilburgse Kunstkring op 20, 21 en 22 juni 2014. 

 

We verblijven in Hotel-Café-Restaurant "Het Witte Veen" in Witteveen Drenthe. 

We vertrekken vanaf  "ons honk" de Kunstkring in de Nijverstraat. 

We hebben er allemaal zin in en iedereen is druk bezig met de Buienradar en de 

weersvoorspellingen van de komende dagen. De smartphone, i-pad en tablet voorspellen 

onduidelijke berichten, dus we zien wel. 

Veel bagage in de koffer met kleding voor vier seizoenen, in Nederland weet je het maar nooit 

hè. Maar ja, we houden zo van deze wisselende seizoenen. 

Als het goed is, bereiken we na ruim twee, soms drie uur rijden onze eindbestemming, nou ja 

als de navigatie dit dorpje kent. De N381 ligt ten noorden van Witteveen en dus rijden we via 

Beilen en Westerbork zuidwaarts naar het hotel. 

 

20 juni 

Vóór de middag is iedereen gearriveerd. Het hotel wordt aan alle kanten kritisch bekeken.  

Laura, de eigenaresse, verwelkomt ons allerhartelijkst en laat ons al gauw voelen dat we zeer 

welkom zijn. Zij is een van de 383 inwoners van dit dorpje. 

Als iedereen zich in zijn of haar kamer heeft geïnstalleerd, kunnen we de omgeving gaan 

verkennen. 

Kijk ook eens naar de wolken en de weidse vergezichten, prachtig toch. 

Waar blijft de zon?  

 

Wij maken een autotochtje met Helma, Jeannette, Annette, Ria en Paula om plekjes te 

ontdekken waar we morgen kunnen gaan schilderen 

Oud Aalden  is een echt authentiek esdorpje waar veel Saksische boerderijen staan, Orvelte is 

een toeristisch museumdorp. Het dorpje Meppen met 360 inwoners heeft allemaal juweeltjes 

van boerderijen. En Westerbork met zijn duistere geschiedenis die we allemaal wel kennen. 

Maar waar blijft de zon?? 

 

We besluiten om naar de Beeldentuin in Gees te gaan en laten ons verrassen door een breed 

aanbod van kunst in een schitterende galerie. 

We laten ons leiden langs beelden en bomen, vijvers en alles wat groeit en bloeit in deze  

prachtig aangelegde en onderhouden tuin. Wij zijn enorm enthousiast en proberen dat over te 

brengen op de anderen. 

Maar waar blijft de zon toch??? 

 

Iedereen heeft zo zijn eigen plannen gemaakt voor wat we de volgende dag gaan doen. 

 

21 juni 

Wij besluiten om op de zolder van het hotel te gaan schilderen.  

Er heerst een heel gezellige sfeer en wat een productie van kaarten wordt er gemaakt.  

Jeanne en Els inspireren ons enorm en we krijgen goede tips van hen.   

Iedereen doet zo zijn ding. Er komen wijn en hapjes op tafel, buiten is het wat miezerig en kil. 

Vanuit het zolderraam zijn de luchten nog indrukwekkender en de velden nog weidser en 

schilderachtig mooi. 

‘s Middags huren we fietsen bij het hotel (geen elektrische) en  trappen naar Orvelte waar we 

leuke attenties kopen als bedankje voor de organisatie. 

Wat het is geworden? Voor elk lid van de weekendcommissie een paraplu: eentje voor de 

regen en eentje voor ...... 

Waar blijft vandaag de zon???? 



 

‘s Avonds wordt er voetbal gekeken, gepuzzeld, worden er spelletjes gedaan en herinneringen 

opgehaald bij een fotoboek van Kunstkring weekenden van lang geleden, samengesteld door 

Els. Alles onder het genot van een drankje en de nodige nootjes en chips. 

 

22 juni 

Na het ontbijt gaan Annette, Ria en Paula nog fietsen, we krijgen er geen genoeg van zo maar 

op een gewone fiets te fietsen, wat een ervaring! 

De reis gaat naar Meppen. Kijk daar, hè, wie zitten daar al weer op het terras. Onze stoere 

aardige mannen: Jac, Fons, Ad en Gerard. We gaan erbij zitten al hebben zij dat liever niet, 

maar we kennen ze. 

De eigenares van deze theetuin vraagt of wij haar atelier willen zien. Dat hoef je natuurlijk 

geen twee maal aan ons te vragen. Wij vinden het goed dat onze stoere aardige mannen ook 

meegaan. Leuke beelden, patchwork, realistische schilderijen en keramiek. 

Onze stoere aardige mannen gaan na dit bezoek er snel met de auto vandoor terwijl wij weer 

op de fiets kunnen genieten. 

Ja, en dan komen wij dus te laat voor de bezichtiging van elkaars werk, sorry hoor! 

Tijdens de goed verzorgde lunch worden de paraplu`s aangeboden aan Tonneke, Ad en Ruud. 

 

Maar waar bleef de zon????? ja in Tilburg. 

 

Bedankt voor jullie vele werk en de verrassende gemoedelijke accommodatie die jullie dit jaar 

weer geregeld hebben. 

 

Namens alle kunstvrienden bedankt: Tonneke, Ad en Ruud voor dit geslaagde weekend. 

En dank aan alle andere deelnemers van dit Kunstkring weekend; samen hebben we er weer 

een zeer geslaagd weekend van gemaakt. 

 

Verslag Paula van Nieuwburg 

 


