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

KUNSTROUTE ZOETERWOUDE 2022
In Liaisons Dangereuses (film en boek) heeft Marquise
de Merteuil kritiek op de liefdesbrieven van Vicomte

de Valmont: ‘ze zijn te volmaakt en te beredeneerd om
te klinken als oprecht’. Die gedachte bekruipt me soms
als ik kunst beschreven zie in kranten en in folders.

Hedendaagse kunst is de kunst van beschrijven, toelichten
en expliceren. In andere woorden, conceptuele kunst.
In andere tijden was kunst een vak. Iets wat je – meestal
jarenlang – moest leren. Materiaalkennis, perspectiefkennis,
kleurenkennis etc. Kortom een vak. En niet geheel toevallig
werk ik samen met een aantal vakmensen in Kunst en
Cultuur Zoeterwoude. Mijn gewaardeerde medebestuurders
Jaap van Dijk (grafisch) en Aad Knops (scheepsbouw) zijn
duidelijk aanhangers van vak en vakkennis.
De andere stroming is die vanuit het hart (en gevoel). Ook daar
kennen we er veel van binnen Kunst en Cultuur Zoeterwoude.
Het is een populaire stroming en heeft ook heel mooie kunst
gebracht. Het gaat hier niet om wat nu beter is of slechter.
Maar het toeval wil dat de komende KunstRoute Zoeter-
woude op meerdere plekken aandacht besteed aan ‘het vak’.
Peter Versluijs heeft een korte interessante film gemaakt van
drie vakgebieden. Zaalberg pottenbakken doet mee en is
altijd meer dan enthousiast over het/zijn vak en het vakwerk.
Al met al wordt deze KunstRoute Zoeterwoude echt een
‘Kijk! Kunst!’ U mag dat niet missen.
Ik zie jullie 17 en 18 september en neem vrienden mee!

Een verbaasde blik ziet Kunst! Kijk!
Als een verrassing, een toevalstreffer. Kijk! Zie je dat?
Dat is nou Kunst! Daar word je blij van èn gelukkig.
Er ontstaat een verlangen, naar ‘n begrijpen en beleven.
Naar een thuisgevoel, naar een mooier leven.
Kijk! Kunst!
KunstRoute Zoeterwoude, 17 en 18 september 2022

Wil van Leeuwen, voorzitter

‘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: Aad Bennis.
Titel: Meisje met het rode haar.
Afmeting: 30 x 40 cm.
Olieverf op MDF.
Verkoop: € 200,-.
Huur: € 30,- per 6 mnd.

Kunstenaar:
Paula Wesselingh.
Titel: Gele Paarden.
Afmeting: 50 x 70 cm.
Olieverf op doek.
Verkoop: Niet te koop.
Huur: € 30,- per 6 mnd.

Kunstenaar: Thea Tuithof -
Hoogervorst.
Titel: Gekleurd Paard.
Afmeting: 60 x 80 cm
Acryl op linnen.
Verkoop: € 165,-.
Huur: € 30,- per 6 mnd.

KOM OOK ‘S LANGS!

EXPOSITIE KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
OOK TIJDENS DE KUNSTROUTE
Tijdens de inrichting van de nieuwe expositie van de Kunst-
Uitleen realiseerden Aad en ik ons nog maar eens hoe uniek
het is om als Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude, in
een eigen ruimte in het CultuurHuis, aan Zoeterwoudse
kunstenaars een podium te kunnen bieden.
De nieuwe expositie is zo ingericht dat alle kunstwerken een

plek hebben gekregen waar ze uitstekend
tot hun recht kunnen komen.
De gastvrouwen en -heren ontvangen de
belangstellenden voor een rondleiding en
vertellen ze het verhaal achter de kunst-
werken en de kunstenaars. De afgelopen
weekenden waren op zaterdagen wat rustig
maar de zondagmiddagen waren druk
bezocht. Er is een schilderij verkocht en twee
staan in optie.
De bezoekers worden ook attent gemaakt
op de komende KunstRoute.

GRAAG TOT ZIENS.
Aad Knops en Tiny van Velzen

CARTOONS IN DE DORPSKERK
In de maanden juli en augustus, op de zaterdagen tussen
11.00 en 15.00 uur, wordt de Dorpskerk weer opengesteld
voor bezichtiging. Het historische kerkorgel zal dan ook door

verschillende organisten worden
bespeeld en zal er gezongen
worden door verschillende koren.
Bovendien komt er een expositie
van cartoons waarin het kerkelijk
leven en de vraagstukken die
daar spelen met een lichte ironie

aan ons worden voorgeschoteld. De tekeningen zijn van de
tekenaar Theo Poot uit Zoetermeer. Zijn tekeningen zijn ook
in verschillende protestantse kerken in Zoetermeer tentoon-
gesteld. Misschien is het een idee om samen met vrienden of
kennissen naar de bezichtiging te komen. Veel mensen uit
Zoeterwoude hebben de kerk nog nooit van binnen gezien.
U bent van harte welkom.

Foto: Leonie Vreeswijk-Feith

‘KunstUitleen Zoeterwoude’ is mede mogelijk gemaakt

met steun van Fonds1818 (fonds1818.nl).

OPEN KIJKDAGEN JULI
KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
Geopend van 2 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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