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KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE EN
‘HET VENSTER VOOR KUNST EN CULTUUR’
Zijn we te onrustig of te ongeduldig? Hoeveel van het
onverwachte en onverhoopte kunnen we nog verdragen?
Ja, er was veel enthousiasme. Onze stichting had na jaren
zoeken eindelijk een eigen plekje. Het CultuurHuis kwam er
supersnel en met veel geld van de gemeente. Een prachtig
gebouw, nieuw en met de nieuwste technieken van verwar-
ming en isolatie. Met z’n drieën zouden we er een attractief
gebouw van maken voor kunst, cultuur, geschiedenis, maat-
schappelijke dienstverlening en een ontmoetingsplaats voor
ouderen. Maar het verhaal is lang en toch telkens spannend,
COVID 19. Zouden we eind deze maand starten met
KunstUitleen Zoeterwoude, kan het niet doorgaan. Nee
echt niet. Er waren tal van Zoeterwoudse kunstenaars die
werk beschikbaar hebben gesteld. Er liggen huurovereen-
komsten, kunstwerken hadden hun weg kunnen vinden
naar Zoeterwoudse huiskamers en bedrijfskantoren, maar
veiligheid voor alles. Het gaat niet door. En we noemen
geen nieuwe datum, maar in voorjaar 2021 gaan we weer
opnieuw kijken. Kan er dan helemaal niks? Jawel, ‘Het
Venster voor Kunst en Cultuur’ biedt plaats aan kunstenaars
om daar te exposeren. Dus vraag gerust eens naar de
mogelijkheden. Een prachtig stukje kunst en cultuur in het
centrum van het dorp. Misschien vrolijkt ‘t ons allen wat op.

Wil van Leeuwen, voorzitter

Voor informatie m.b.t. KunstUitleen Zoeterwoude mailen
naar: tinyvanvelzen.1@kpnmail.nl of bel 071-580 22 12.
Kijk alvast voor een selectie kunstwerken op:
www.kunstencultuurzoeterwoude > activiteiten >
KunstUitleen Zoeterwoude

KUNST(WERK)VAN DE MAAND
In de maanden oktober en november exposeert in
'Het venster van Kunst en Cultuur' aan de Dorpsstraat 19:

Nel Meerpoel:
‘Ik zal luisteren en
verder creëren...’
“Al van jongs af aan wilde
ik creëren, maar toender-
tijd moest vooral brood
op de plank: ik vermaakte
en repareerde kleding.
Het fijnst was kleding
namaken die ik in de dure
winkels zag! Rond mijn
40e jaar werd een oog-
ziekte bij mij ontdekt,
waardoor ik uiteindelijk
blind zou gaan worden.
Maar, oh nee, achter de

geraniums hoor ik niet! Ik vond een manier ommij te kunnen
uiten: boetseren! Inmiddels zijn mijn beelden niet meer te
tellen. De onderwerpen zijn in de loop der jaren veranderd.
Maar de mens blijft centraal. In 2017 heb ik voor de gemeente
een beeld gemaakt voor de ‘dag van de Mantelzorger’; een
rijzende figuur een rolstoel duwend. Op dit moment zijn het
vrouwen die ikmaak en vooral lezende vrouwen, vrouwenmet
emoties. In mijn hoofd ontstaat het beeld en via mijn handen
creëer ik het in klei. Ben benieuwd wat de toeschouwer ziet!
Ik zal luisteren en verder creëren...”
Nel Meerpoel,
Dr. Bouwdijkstraat 33, 2381 CA Zoeterwoude-Dorp
p.m.m.meerpoel@ziggo.nl

Heeft u nieuws voor in onze nieuwsbrief?
Stuur dat dan naar ons via het volgende mailadres:
saddi68@xs4all.nl
Op deze manier kunnen we de kunstenaars en hun
werk meer aandacht geven en een platform zijn voor
uitwisseling van activiteiten.

UITGAVE VAN STICHTING OUD ZOETERWOUDE
ROMAN ROND WAARGEBEURDE
MOORD IN DE WEIJPOORT

Roman ‘Moord in de Weijpoort’ is voor
Stichting Oud Zoeterwoude een niet
alledaags boek. Waarom dan toch die
uitgave? Bij het doorspitten van oude
archieven viel het oog op een moord
die in de achttiende eeuw is gepleegd
in de Weijpoort in Zoeterwoude.
De nieuwsgierigheid was meer dan
gewekt, Het uitpluizen van archieven
begon en leidde tot een verzameling

van feiten, opmerkelijke en zelfs lugubere feiten. Na heel
veel onderzoek door Thea Onderwater, vrijwilligster van Oud
Zoeterwoude, is besloten om dat alles in boekvorm weer te
geven. Dat was gemakkelijker gezegd dan gedaan. Gekozen
is voor de romanvorm. Jos van der Poel, voormalig voorzitter
van Oud Zoeterwoude is gaan schrijven. Dat bleek een pittige
opgave, maar heeft geleid tot de 124 pagina’s tellende roman
met als titel ‘Moord in de Weijpoort’. De boerderij waar de
moord is gepleegd staat nog steeds in de Weipoort.
De roman is voor slechts € 9,90 te koop. Dat kan tijdens de
openingsuren bij de kaasboerderijen Captein
(Weipoortseweg 29) en Van Veen (Weipoortseweg 72).
Op de site www.oudezoeterwoude.nl staat meer informatie,
ook hoe de roman besteld kan worden.

TENTOONSTELLING OVER DE PILGRIMS
IN DE HUISKAMER VAN DE BIBLIOTHEEK
VAN B+C NIEUWSTRAAT IN LEIDEN

Een aantal leden van de schilder-
vereniging ‘De Kameleon’ uit
Zoeterwoude neemt momenteel
deel aan de tentoonstelling over
de Pilgrims. Locatie: de huiskamer
van de Bibliotheek van B+C in de
Nieuwstraat te Leiden. Zij hebben
met verschillende technieken en

onderwerpen, zoals de Mayflower, Kalkoen en Obama, een
aantal tekeningen en schilderijen gemaakt.
Deze tentoonstelling is samen met een fototentoonstelling
over het Pilgrimjaar 2020 te zien tot 31 december 2020.
De openingstijden van de Bibliotheek zijn in verband met
corona aangepast, zie de website, en lees alle praktische
informatie ter voorbereiding op jouw bezoek:
www.bplusc.nl/bibliotheek/bibliotheek-nieuwstraat/


