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‘BLOEMEN’ OP HET DOEK
Wat een verrassing dit keer met het ‘Kunstwerk van de
Maand’. Groots staat daar het portret van onze burgemeester
Liesbeth (in ruste, zoals dat heet) in demaanden december en
januari in ons ‘Venster voor Kunst & Cultuur’. Zie het als een
eerbetoon aan haar lange ‘regeerperiode’ in Zoeterwoude.
Het is geschilderd door haar broer Lucius, woonachtig in
Groningen. En hiermee wordt ook het ‘Kunstwerk van de
Maand’ een nationaal gebeuren. Steeds verruimt Kunst en
Cultuur haar grenzen en vestigt ze aandacht op kunst in
brede zin. En met alternatieven gaat ook in deze tijd Kunst
en Cultuur gewoon door met haar activiteiten. Hoewel de
officiële start van de KunstUitleen Zoeterwoude om de
inmiddels bekende redenen niet is doorgegaan, hebben we
toch al ons eerste huurcontract binnen. Dat is een felicitatie
waard aan onze bestuurders. Straks komen er nog mooie
naamletters op de balk boven het CultuurHuis om goed
herkenbaar te zijn vanaf de weg. Als dan de vlag wappert,
kunt u ons bijna niet meer voorbij lopen.
Ook als voorzitter van Kunst en Cultuur vind ik het fijn om
kunst te promoten. Sinds kort leid ik zo nu en dan een
groepje mensen rond in een museum waarbij ik ‘strate-
gieën’ van kijken naar kunst probeer aan te leren. Ik gebruik
daarbij vooral technieken uit de theaterwereld. Interesse?
Meld je aan. De ervaringen tot nu toe waren erg positief.
Er komt heel veel op ons af met onze nieuwe eigen plaats in
het CultuurHuis. Dat doen we zelf met al onze activiteiten,
maar dat doen we graag. Wij hebben echter geen leden en
geen donateurs en moeten het derhalve doen met ons ‘kleine
clubje’ bestuurders. We kunnen daarin nog wel wat verster-
king gebruiken als vrijwilliger, bestuurslid, als secretaris of
anderszins. Moet je kunstenaar zijn, nee hoor. Iedereen die
dit ‘wel leuk’ lijkt is welkom in onze gezellig clubje. Begin
met vragen stellen aan ons over wat het inhoud. Dat is al
leuk. Bel ons, mail ons. Heeft u handige handjes voor een
klusje, we zoeken er een paar.
Ik wens u met al de landelijke beperkingen toch een heel
fijne kerst en mooie afsluiting en goed begin in 2021. Een
revival jaar laten we hopen.

Wil van Leeuwen, voorzitter

KUNST(WERK)VAN DE MAAND
LUCIUS BLOEMEN:
‘GEKOZEN VOOR DE SCHILDERKUNST’

Lucius (1952) woont sinds
1974 in Groningen. Hij
studeerde psychologie en
Nederlands aan de Rijks-
universiteit Groningen. Hij
deed vrijwilligerswerk en
reisde o.a. in Afrika en maakte
een wereldreis. Het kunste-
naarschap trok hem vanaf
heel jong. Hij vond zijn eigen
uitdrukkingsvorm pas in 1995
en kon toen definitief kiezen
voor de schilderkunst. Lucius
is autodidact, iemand die
door zelfstudie zijn kennis
heeft verkregen.
Hij presenteerde zichzelf in
1997 als professioneel kunste-
naar in zijn geboortestad
Oldenzaal met de expositie
Grondlijnen, in museum

Het Palthehuis. Lucius vierde zijn 50e verjaardag met de
tentoonstelling LUCIUS MáximaAL bij Kunstlievend
Genootschap Pictura, te Groningen.

Lees meer over Lucius op zijn website: luciusc-art.nl

Lucius Bloemen • 06-23944073 • 050-5716034
luciusc-art@zonnet.nl • meel@luciusc-art.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.

AMATEURCINEAST PETER VERSLUIJS
MONTEERDE OPTREDENS VANAF 2006 VAN
MUZIKAAL ZOETERWOUDE TOT EEN FILM
Door Gerard van der Hoeven, foto: Gerard Zwarts.

De komende weken vertoont Unity FM meerdere malen een
bijzondere film van muzikale optredens in Zoeterwoude.
Het zijn beelden die zijn opgenomen door Peter Versluijs.
Tal van optredens en fragmenten heeft hij gemonteerd tot
een film die is aangeboden aan Liesbeth Bloemen bij haar
afscheid als burgemeester van Zoeterwoude.

OP ZONDAGEN 13, 20 EN 27 DECEMBER
TE ZIEN OP UNITY FM

De regionale tv-zender Unity FM zendt de 36 minuten
durende film uit op de zondagen 13, 20 en 27 december.
Steeds om 10.00, 17.00 en 21.00 uur. Unity is te vinden op
Ziggo analoog en digitaal op kanaal 40.

Bij haar afscheid als burgemeester van Zoeterwoude heeft
Bloemen veel lovende woorden en cadeaus ontvangen,
veelal met een verhaal en daardoor van extra waarde. Zoals
het cadeau van Ineke en Peter Versluijs. Amateurcineast
Peter Versluijs heeft een film gemaakt van 22 optredens die
hij vanaf 2006 in Zoeterwoude heeft opgenomen.

Hoe is Versluijs op het
idee gekomen om van al
die, veelal unieke, beel-
den een film te maken?
Versluijs: “In de tijd dat
Liesbeth Bloemen burge-
meester was, heb ik tal

van muzikale evenementen gefilmd. Zo is een bijzonder
archief ontstaan. Het afscheid van de burgemeester vond
ik een mooi moment om al die beelden nog eens door te
nemen en de meest bijzondere fragmenten te verenigen in
één film, want Liesbeth Bloemen houdt van muziek. Dat
was best een hele klus. De beelden en muziek variëren van
zangkoren tot Blue Monday, van de Zoeterwoudse muziek-
korpsen tot het shantykoor, van The Shoes tot een ode van
Arie van der Krogt aan zijn geboortedorp. Maar bijvoorbeeld
ook zangeres Barbara Straathof, die op jonge leeftijd is
gestorven. Ik wijs er op dat sommige beelden best confron-
terend kunnen zijn omdat een aantal mensen nadien zijn
overleden. Ik denk dat er soms best een traan gelaten zal
worden.”

Peter Versluijs heeft talrijke uren gewerkt aan de film.
“Omdat die vanwege Covid-19 al geruime tijd op de plank
ligt, is het nu mooi dat via Unity de inwoners van
Zoeterwoude de muzikale film toch nog kunnen zien.”

‘KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE’
BOEKT EERSTE RESULTAAT
Rob Kruijs uit Leiden heeft als eerste een kunstwerk
gehuurd via KunstUitleen Zoeterwoude.


