
Welkom iedereen, ik ben Ellen Wolff voorzitter van ‘Kunst Zij Ons Doel’.  

Welkom op deze toch zeer bijzondere vrijdagmiddag hier in de Kloostergangen. Nu 

geen opening van een Expositie, maar na 11 jaar gaan we afscheid nemen van Jan 

Reijnders als secretaris en Ton Waarts als penningmeester. 

Jan en Ton die in de afgelopen 11 jaar van grote betekenis zijn geweest voor ‘Kunst 

Zij Ons Doel’.  

Jullie grote betrokkenheid, toewijding, verantwoordelijkheid, kundigheid en groot 

enthousiasme. Namens alle leden wil ik onze dankbaarheid uitspreken voor de tijd, 

de energie en aandacht die jullie aan KZOD hebben geschonken. 

11 jaar is niet niks, 11 jaar is commitment.  

Het is eigenlijk niet te beschrijven Jan hoeveel velletjes papier heb jij wel niet 

volgeschreven met je persberichten. Jouw gevoel zo dicht bij de kunstenaars, 

hebben wij allen heel sterk gevoeld.                                                                                                                            

Jouw inzet, van Jacintha heb ik wel gehoord dat je al om 6.30 uur achter jouw 

computer zat om de nieuwe berichten te verzenden en alle leden op de hoogte te 

brengen van exposities van collega’s. De laatste nieuwtjes. Je wilde op tijd alles klaar 

hebben om daarna nog even tijd voor jezelf te hebben.  

Ton jouw inzet als penningmeester te zorgen dat iedereen op tijd zou betalen. Het 

contact met de gemeente over de Waag. Een gebouw uit eind 16de eeuw heeft altijd 

wel achterstand. Je hebt er alles aan gedaan in samenwerking met de 

Waagmeester.                                                                    Verder het contact met de 

gasttekenaars op woensdagavond en vrijdagochtend.                                                                                                                                          

Zoals al een paar keer is genoemd toch een klus die niet te onderschatten is, het 

verzenden van de Uitnodigingskaarten elke 3 weken voor de Waag en elke 6 weken 

voor de Kloostergangen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

“De verrijking in je leven van ervaringen die je opdoet, kun je zien als rijkdom om vast 

te houden  …om trots op te zijn ! “                 

Ik wil namens alle leden van ‘Kunst Zij Ons Doel met elkaar het glas heffen en een 

toast uitbrengen “op Jan en Ton”                                                           en “ op de 

verrijking in het leven “. Santé.                                                                                                                                                                                   

Om niet te vergeten Jacintha, de vrouw achter Jan. Jij hebt 11 jaar Jan met KZOD 

moeten delen. Daar mogen we ook wel even bij stil staan. Geweldig Jacintha en dat 

telt ook voor jou Tine, de vriendin achter Ton de laatste jaren. Hierbij een bloemetje 

en een boekje met tekeningen over Haarlem, die ik speciaal voor jullie heb 

uitgezocht en er ook iets persoonlijks in heb geschreven.                                                                                                                                           

Hierbij Jan een blijvende herinnering voor “ Jouw schrijvende Hand”. 

Hierbij Ton een blijvende herinnering voor “Jouw ondertekende hand”. 

Graag wil ik Aureen en Arjan het woord geven namens Willemien Spook onze 

stadsdichteres en mede kzod-lid, die helaas door familie omstandigheden niet 

aanwezig kan zijn. 

 

Ellen Wolff 

Voorzitter  

 



 

 

 

 

  


