
 

 

NIEUWSBRIEF                                                          juli 2021 

 

Beste donateurs van Ars et Mathesis, 
 
Het bestuur gaat ervan uit dat in november 2021 een 
normale Ars et Mathesisdag mogelijk is. 
 
De Internationale Brigdes-conferentie is gecomprimeerd tot 
2 virtuele dagen op 2 en 3 augustus. Op 1 augustus kunt u 
de verbindingen checken. Het programma vindt u  hier. 
U kunt zich nog tot 30 juli aanmelden. 

 
 

 

 

Ars et Mathesisdag 2021  
 
De Ars et Mathesisdag 2021 is gepland in 
Leiden. Op zaterdag 20 november. Staat dat al  
in uw agenda? 
Het bestuur is erin geslaagd een aantrekkelijk 
programma samen te stellen. Dit programma 
delen we in de volgende Nieuwsbrief. 

 
 
 

Dick Klingens overleden 
 
Onverwacht overleed op 24 mei onze oud-
bestuurslid Dick Klingens op 76-jarige leeftijd. 
Dick was in de zomer van 2001 initiator en 
daarna lange tijd  beheerder van onze A&M-
website. 
Daarnaast heeft hij korte tijd het secretariaat op 
zich genomen totdat dit in maart 2008 werd 
overgenomen door Hans Kuiper. 
 

 

https://www.bridgesmathart.org/b2021/program/
https://www.bridgesmathart.org/b2021/registration/


 

Ton Schotten overleden 
 
We kregen bericht dat op 9 april Ton Schotten 
op 89-jarige leeftijd is overleden. Ton was een 
actief lid van Ars et Mathesis die voordrachten 
hield op onze Ars et Mathesisdagen en als 
exposant zijn werk toonde aan de deelnemers. 
Ton was leraar tekenen en handenarbeid op een 
school in Heerhugowaard. Hij won in 1999 een 
prijs in onze samen met Pythagoras 
georganiseerde prijsvraag. Zie daarvoor Arthesis 
jaargang 13 nummer 1. En voor zijn werk 
Pythagoras jaargang 37 nummer 4 juni 1998 
bladzijde 20. 

 
 
Tentoonstelling ‘Kunst en Wiskunde’  
 
Anton Bakker stelde zijn Musée Tesseract ter 
beschikking van Ars et Mathesis voor het 
houden van een tentoonstelling. 
We riepen de leden op om hierin te 
participeren. 
Het voorlopige resultaat kunt u bekijken via 
de handleiding die Walt van Ballegooijen 
maakte. U vindt de handleiding als bijlage van 
deze Nieuwsbrief.  
Zoals u ziet zijn we nog lang niet klaar. 
Wilt u nog meedoen? Meldt u dan aan bij het 
secretariaat. Het bestuur vervult de rol van 
curator en beslist of het werk al dan niet 
wordt geaccepteerd. Het werk moet in de 
vorm van een bestand worden aangeboden. 
Wij kunnen er een digitale lijst omheen doen 
of er een dito sokkel onder zetten. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
Marco Goldenbeld viert zijn 40 jarig jubileum als 
kunstenaar met een expositie bij de Dekema 
State in het Friese Jelsum. Meer hierover lees je 
hier. 

 

 

 

https://www.arsetmathesis.nl/wp/wp-content/uploads/2016/11/Arthesis13-1.pdf
https://www.arsetmathesis.nl/wp/wp-content/uploads/2016/11/Arthesis13-1.pdf
https://pyth.eu/uploads/user/ArchiefPDF/Pyth37-4.pdf
https://anton.shapespark.com/museumtesseract_auto_navigate/#autoplay
mailto:info@arsetmathesis.nl?subject=Aanmelding%20voor%20exposeren%20in%20Tesseract
https://www.vanplan.nl/uitje/marco-goldenbeld--dekema-state-jelsum-39490792


 

 
 
Pulchri Studio organiseert (tot 14 september 2021) een 
tentoonstelling in de tuin en in de openbare ruimte op het 
Lange Voorhout onder de titel ‘Voorhout Monumentaal’. Het 
gehalte aan geometrische kunst is bijzonder groot. Onder de 
deelnemende kunstenaars tellen we o.a. Rinus Roelofs, 
Marco Goldenbeld, Roland de Jong Orlando en Henk Rusman. 

 
 

 

 

 

Op LinkedIn lazen we een bericht van het over-
lijden van de Duitse kinetisch kunstenaar 
Joachim Sauter. 
Hier krijgt u een indruk van zijn fascinerend 
werk. 

 

 

 

 
 
 
Bart Heukelom attendeerde ons op de door 
hem geleide cursus  ‘Kunst ontmoet 
Wiskunde’ bij de Volksuniversiteiten van 
Utrecht, Den Haag, Amsterdam en 
Rotterdam. 

 
 

 

Probleem met onze website en e-mailadres 
Omdat XS4ALL stopt met het hosten van websites moesten we van provider veranderen. Helaas is 
onze website een dag of wat off-line geweest. Er was ook een probleem met ons algemeen e-
mailadres info@arsetmathesis.nl.  Hierdoor is het mogelijk dat u zonder waarschuwing te krijgen ons 
een e-mail zond die niet bij ons aankwam.  

https://www.youtube.com/watch?v=XlLShEY2jyI
https://www.volksuniversiteitutrecht.nl/techniek-kunst-en-wetenschap
https://www.volksuniversiteitdenhaag.nl/cursus-kunst-en-cultuur/lezingenseries/cursus-kunst-ontmoet-wiskunde
https://www.vua-ams.nl/cultuur-maatschappij/wetenschap/kunst-ontmoet-wiskunde?language=en
https://www.volksuniversiteitrotterdam.nl/kunst-en-cultuur/kunstgeschiedenis/kunst-ontmoet-wiskunde
mailto:info@arsetmathesis.nl


 
 
 

 

 
 

Donatie 2021 
 
Mogen wij u vragen om uw donatie voor 2021 
aan ons over te maken? De minimum donatie 
bedraagt ook dit jaar weer €25. In de 
begeleidende mail is te lezen of u deze donatie 
reeds voldeed of dat het nog op het ToDo-lijstje 
staat.  
 
Bankrekening: NL70 ABNA 055 27 11 896 t.n.v. 
Stichting Ars et Mathesis te Heemskerk, 
BIC: ABNANL2A 

 

 

 

Ars et Mathesis 

p/a Rietdekkershoek 21 

       3981TN Bunnik 

e-mail: info@arsetmathesis.nl 

 030-6563905 
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