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NIEUWS OVER ‘ONZE STIER ROMEO’
De zomer ruikt heerlijk. Alles bloeit weer op en kleurt fel.
Het is niet de beste tijd voor de kunstenaar met verf, althans
niet voor de kleuren zoals we die in onze typisch Hollandse
schilderijen vaak zien. De duistere wolken doen het vaak
beter dan de schelle felle kleuren van de hoogstaande zon.
Ook bij de stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude breekt de
zomer aan. Korte broeken en korte of opgestroopte mouwen.
We lijken langzaam ergens van verlost en de vrijheid van
denken en handelen doet onze zenuwen spannen.
We hadden onze eerste tentoonstelling in het CultuurHuis
Zoeterwoude ingericht in mei. Alle schilderijen uit eigen
bezit hingen aan de wanden van de expositieruimte. Toch
een prachtig gezicht. We mochten helaas in die paar weken
slechts een paar ‘bezoekers’ ontvangen Zij waren enthousiast
en wij waren trots. In september heeft Oud Zoeterwoude
een tentoonstelling. In juli willen wij weer bezoekers laten
komen om uit onze prachtige collectie een keuze voor huur
of koop te maken.
Er is ook nieuws over ‘onze stier ROMEO’. Hij maakt onder-
deel uit van de verbeterplannen van de inrichting van het
Dorpsplein. Een paar zaken zijn, wat ons betreft, daarbij van
belang. Hij moet meer centraal komen te staan. Er moet
informatie bij en de omgeving vraagt om een zitje met zicht
op ‘ROMEO’. Een uitgebreid plan daarover ligt op tafel. We
gaan kijken wat het wordt. Maar als er parkeerplaatsen
komen is vrijheid van de ruimte weg. Enfin de Weipoortse
Vliet stroomt nog wel even door voor het zover is.
De musea gaan weer open en op persoonlijk initiatief,
namens de stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude, ga ik
weer met mensen naar het museum (steeds een ander). Wie
kunst graag beter wil beleven, wie zich in musea wat verloren
voelen, wie graag samen kunst kijkt, wie zich wil openstellen
voor kunst, wie graag een echt andere manier van kijken wil
proberen en leren, is welkom.
Meld u aan bij mij (kunstencultuurzoeterwoude@gmail.com).
De vorige edities werden zeer lovend ontvangen. De stichting
Kunst en Cultuur Zoeterwoude doet zo ook aan educatie.

Wil van Leeuwen, voorzitter

GEZOCHT: VRIJWILLIGERS
EN NIEUWE BESTUURSLEDEN
De Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude is op zoek naar
nieuwe bestuursleden. We hebben dringend behoefte aan
o.a. een secretaris. Heb je interesse of wil je meer informatie
bel: 071-5802212 (Tiny van Velzen).

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.

KUNST(WERKEN) VAN DE MAAND:
UIT EIGEN COLLECTIE VAN DE
KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
Ook de komende maanden laten we u weer genieten van de
werken die geplaatst zijn in ‘Het Venster voor Kunst & Cultuur’
in het CultuurHuis Zoeterwoude aan de Dorpsstaat 19.
In een tv-programma zei Taco Dibbets, directeur van het Rijks-
museum, “Kunst en Cultuur is de sport voor de hersenen en
die sport missen we heel erg in deze coronatijd.”
Zo zien wij dit ook een beetje!
En omdat sporten nu nog alleen in de ‘buitenruimte’ mag,
bieden wij u de komende maanden een nieuwe gelegen-
heid om uw hersenen in conditie te houden. We hebben
weer drie uiteenlopende kunstwerken geplaatst en wensen
u veel kijk plezier! Het zijn wederom kunstwerken uit onze
eigen collectie (afkomstig uit de toenmalige BKR-regeling)

die gehuurd of aangekocht kunnen
worden.
Voor meer info kijkt u op onze
website of u belt 071-5802212.

Over de kunstwerken: Een aquarel
van de kunstenares Caroline Weber
met de titel ‘varkens’.
De afmetingen zijn: 53 x 78 cm. De
huurwaarde is €30,- per half jaar,
de verkoopwaarde €100,-.

Het volgende kunstwerk is ook
een aquarel en dit werk is van de
kunstenaar C. Bosart.
Het heeft als titel ‘Watermolen’,
de afmetingen zijn 43 x 53 cm. De
huurwaarde is €30,- per half jaar
en de verkoopwaarde is €75,-.

Het laatste kunstwerk is een
olieverfschilderijvervaardigd door

mevr. M.P. de Ruiter.
Het heeft als titel: ‘Rivalen’
en de afmetingen zijn
73 x 62 cm.
De huurwaarde is €30,- per
half jaar, en de verkoop-
waarde is €250,-.

VERKOCHT!


