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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

Voor meer info kijkt u op onze
website of u belt 071-580 22 12.

Over de kunstwerken:
Gemengde techniek van de
kunstenaar M. Groustra. Het werk
is getiteld: ‘Militaire dictatuur’.
De afmetingen zijn: 50 x 67 cm.
De huurwaarde is € 30,- per half
jaar, de verkoopwaarde € 100,-.

Het volgende kunstwerk
is een schilderij, olieverf
op hardboard, van de
kunstenaar H. de Jager.
Het heeft als titel ‘Stads-
rand’, de afmetingen
zijn 67 x 53 cm.
De huurwaarde is € 30,-
per half jaar en de ver-
koopwaarde is € 150,-.

Het laatste kunstwerk is
een schilderij, olieverf
op doek, van TH. Sterk.
Dit werk heeft als titel:
‘Polder bij Schoorl’.
De afmetingen zijn
73 x 83 cm en de verkoop-
waarde bedraagt € 200,-
Ook hiervan is de huur
€ 30,- per half jaar.

HELÈN VERSTEEGEN:
HET JAAR ROND GEDICHT
'Het jaar rond gedicht' is een bundel waarin de dagen van het
afgelopen jaar beschreven zijn aan de hand van gedichten.
Hoewel er eigenlijk een gedicht geschreven is voor elke dag,
kan je het de lezers niet kwalijk nemen als ze deze bundel in
één keer uit lezen! De gedichten zijn kort maar krachtig, en
de fijne rijm in de meeste gedichten zorgt ervoor dat er een
soort melodie in je hoofd ontstaat die pas eindigt wanneer je
het 366e gedicht gelezen hebt. Het geeft het dagelijkse leven
goed weer, door het verschil in toon op verschillende dagen.

Ons leven mag dan heen en weer
schommelen (bijvoorbeeld door een
nieuwe pandemie, zoals de gedichten
je ook vertellen), maar het zal altijd
weer goed komen.

ISBN: 978-94-643-1646-9
Formaat: A5, 158 pagina's
Prijs: € 19,50, incl. verwerk- en ver-
zendkosten naar Nederland en België

Helèn Versteegen is geboren in 1961, en
woont haar hele leven met veel plezier in
het landelijke dorp Zoeterwoude. Heeft met
veel liefde en passie ruim 41 jaar gewerkt in
de zorg. Eerder verschenen 'Klik met Zorg'
en 'Zorgen met Zorg' van haar hand, twee

boeken met waargebeurde verhalen over mensen met een
verstandelijke beperking. Nu ze met pensioen is heeft ze
haar hobby van schrijven weer opgepakt. Daarnaast vult
ze de dagen met creatieve activiteiten, lezen, tuinieren,
de natuur in trekken, en is actief bij meerdere vrijwilligers-
organisaties.

‘NIKS MET KUNST HEBBEN...’
Heerlijke dagen in onze expositieruimte van Zoeterwoudse
kunst in het CultuurHuis Zoeterwoude. Elders leest u hierover
in deze nieuwsbrief. Let u op de schrijfwijze CultuurHuis
met 2 hoofdletters. Dat is onderdeel van het logo.
Professioneel wordt onze aanpak genoemd door het publiek.
Een mooi compliment, maar we willen vooral ook voor
iedereen toegankelijk zijn. Laagdrempelig. Hoe mooi is het
dat we kunst verhuurd hebben aan mensen die zeggen ‘niks
met kunst te hebben’.
Als je start, kom je natuurlijk ook wat kinderziektes tegen,
maar die lossen we ook weer op. Ik hoop niet dat u er last
van heeft ondervonden.
De herfst nadert – al is dat gevoel nu al aanwezig bij de
regen en wind van vandaag – maar voor ons blijft het zonnig.
Straks met sinterklaas en kerst staan we klaar met mooie
cadeau’s b.v. een lidmaatschapskaart en/of natuurlijk kunst.
Hoe mooi en persoonlijk is het niet om iemand te verrassen
met een kunstwerk, groot of klein, glas of klei, een schilderij
of ets, voor elk wat wils. Kom dus kijken als we in oktober
weer open gaan. Berichtgeving over juiste tijden volgt in de
volgende nieuwsbrief.

Wil van Leeuwen, voorzitter

‘KunstUitleen Zoeterwoude’ is mede mogelijk gemaakt met steun

van het Prins Bernhard Cultuurfonds Zuid-Holland en Fonds1818

(fonds1818.nl).

EXPOSITIE GALERIE KOLFF
LEO LEVIE 29 AUGUSTUS
T/M 19 SEPTEMBER 2021
Annemarie en Dirk Kolff nodigen u uit
voor de opening van de tentoonstelling
van Leo Levie, emaille tableaux, op
zondag 29 augustus 2021 om 16.00 uur.

Openingstijden: zaterdag - zondag van 14.00 tot 17.00 uur.
Galerie Kolff, Noordbuurtseweg 2, 2381 ER Zoeterwoude-dorp
071-5801458, annemarie@kolff.org
www.asianelements.nl

TROTS EN EEN MOOI RESULTAAT
Wat zijn we trots op alle complimenten en positieve
ervaringen in onze nieuwe en prachtig opgezette expositie-
ruimte. We mogen spreken van een heel mooi resultaat
qua verkoop en verhuur van de kunstwerken. Natuurlijk
vergeten we de 12 nieuwe leden van onze KunstUitleen
Zoeterwoude niet!

Treffend vond ik de aankoop ‘De Mug’ van
Patrick Visser. Deze werd gekocht door
een mevrouw, als cadeau voor de 89e
verjaardag van haar man. Ze wonen sinds

kort in Zoeterwoude. Bij binnenkomst, om zomaar te kijken,
waren ze gegrepen door ‘De Mug’. Omdat haar man in de
techniek heeft gezeten en er in het werk van Patrick zo veel
technische elementen te vinden zijn, vond mevrouw het
echt iets voor haar man. Superleuk om dit mee te maken!

Tiny van Velzen


