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Heeft u nieuws voor onze nieuwsbrief? Stuur dat dan
naar ons via het volgende mailadres: saddi68@xs4all.nl
Aanmelden nieuwsbrief?
Stuur uwmailadres naar: saddi68@xs4all.nl
Afmelden nieuwsbrief? Dat kan eveneens via
bovenstaand mailadres.

KUNSTENAARS VAN ZOETERWOUDE,
Het jaar van de KunstRoute Zoeterwoude is aangebroken.
De laatste was 3 jaar geleden. In het weekend van 17 en
18 september is er weer een. Na het succes van de Kunst-
Uitleen Zoeterwoude en de hernieuwde start van de
KunstSalon Zoeterwoude staat er weer een grote activiteit
op stapel. Over actie niet te klagen. Het verheugt ons dat er
weer nieuwe kunstenaars hebben geïnformeerd naar onze
KunstRoute Zoeterwoude. Zij zullen net als jullie komende
week de uitnodiging krijgen om zich aan te melden.
Wordt 2022 weer een bewijs dat we een echt kunstenaars-
dorp zijn? Als er ruim 80 kunstenaars exposeren op een
bevolking van 9000 mensen is dat een geweldige prestatie. Er
wordt ook steeds meer aan de deur geklopt door kunstenaars
uit de omliggende gemeenten om mee te doen, omdat ze
onze route zo intiem en fijn vinden. Het is goed om te merken
hoe er naar ons wordt gekeken. Bezoekers in het verleden
verhaalden ook steeds over die intimiteit en gezelligheid.
En die bezoekers, waarvan velen ook lezers zijn van deze
nieuwsbrief, komen uit de wijde omgeving, zelfs als er
tegelijkertijd een kunstroute Leiden is.
Als inwoner van Zoeterwoude kreeg iedereen afgelopen
week het blad ‘GOED’. Daarin wijst onze burgemeester op
‘gezonde leefstijl, die niet alleen draait om lichamelijk gezond
zijn maar ook om sociale contacten, sporten en bewegen’.
Het is hardnekkig maar toch: waar is hier het attribuut
‘culturele beleving’? Hoe belangrijk is dat niet voor b.v. het
gevoel van je hier thuis voelen of voor de standvastigheid
in de strijd om behoud van democratie (zie Oekraïne). Door
onze cultuur zijn we verbonden, al heeft die vele verschijnings-
vormen b.v. in de kunst.

Wil van Leeuwen, voorzitter

EXPOSITIE ‘VLUCHT VOOR VRIJHEID’
Op 18 april ging bij Stichting Oud Zoeterwoude de expositie
‘Vlucht voor de vrijheid’ van start. In het Cultuurhuis aan de
Dorpsstraat 19 staat de laatste vlucht van de Amerikaanse
bommenwerper Jolly Duck centraal. Dat vliegtuig maakte in
februari 1945 een noodlanding in de Zoeterwoudse Geer-
polder. Bij de crash van de Liberator B24-H kwamen alle
negen bemanningsleden wonder boven wonder met de
schrik vrij. Vier dagen later kreeg de noodlanding echter
een dramatisch vervolg: het toestel werd door geallieerde
Engelse Spitfires in brand geschoten, waarbij vijf mensen
om het leven kwamen.
Onderdeel van de expositie is een indrukwekkende film,
gemaakt door Peter Versluijs. Daarin zijn beelden verwerkt
van de film ‘Zoeterwoude in tijd van oorlog’ die Versluijs in
2015 presenteerde.
Meer informatie op: www.oudzoeterwoude.nl
Nog te zien op: donderdag 5 mei (Bevrijdingsdag),
weekend 7 en 8 mei, weekend 14 en 15 mei.
Op alle genoemde dagen van 13.00 tot 16.00 uur.

‘KunstUitleen Zoeterwoude’ is mede mogelijk gemaakt

met steun van Fonds1818 (fonds1818.nl).

OPEN KIJKDAGEN JUNI
KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
Geopend op 4 juni tot en met 10 juli
op zaterdag- en zondagmiddag van 13.00 tot 17.00 uur.
Voor informatie kunt u contact opnemen met
tinyvanvelzen.1@kpnmail.nl of bel: 071 - 580 22 12.

'KunstUitleen Zoeterwoude' is een activiteit van de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude
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‘HET VENSTER VOOR KUNST & CULTUUR’
TE HUUR/TE KOOP UIT DE COLLECTIE
VAN KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
Meer info? Kijk op onze website of bel: 071-580 22 12.

Over de kunstwerken:
Kunstenaar: Jetje.
Titel: Vogeltjes.
Afmeting: 30 x 24 cm.
Olieverf op MDF.
Verkoop: € 75,-.
Huur: € 30,- per 6 mnd.

Kunstenaar: Martiene
Sargentini - van Santen.
Titel: Droomland.
Afmeting: 80 x 100 cm.
Olieverf op linnen.
Verkoop: € 350,-.
Huur: € 30,- per 6 mnd.

Kunstenaar:
Shirley Ann Kwakernaak.
Titel: Klaprozen boeket.
Afmeting: 30 x 30 cm.
Glassculptuur op standard.
Verkoop: € 250,-.
Huur: € 30,- per 6 mnd.

KOM OOK ‘S LANGS
BIJ DE ‘KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE’
IN HET CULTUURHUIS ZOETERWOUDE,
DORPSSTRAAT 19

Zien en kijken. Zien is toch meer dan kijken. Samenmet
anderen gaatWil van Leeuwen regelmatig naar een
museum om kunst eens op een andere manier te bekijken.
Theatraal kijken noemt noemt hij het. Kunstkijken voor
iedereen, ervaren of niet ervaren, met voorkennis of
geen kennis.

Bent u geïnteresseerd en wilt u een keer mee, mail naar:
kunstencultuurzoeterwoude@gmail.com.

‘KIJKEN NAAR KUNST’
met Wil van Leeuwen

kunstencultuurzoeterwoude@gmail.com


