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

VERANDERINGEN
BIEDEN KANSEN
Zoeterwoude groeit. Het aantal inwoners neemt toe en dat
betekent ook uitbreiding van het bestuur. Er komt in
Zoeterwoude een heuse wethouder van cultuur: Moniek
van Sandick. Ook de post van beleidsmedewerker culturele
zaken gaat naar een nieuwe: Iris Boekhout -van Veen.
Veranderingen bieden kansen. Nieuw beleid dient zich aan.

We maken binnenkort een kunstzinnige en culturele rond-
leiding door Zoeterwoude. Interessant is altijd – de vraag is

hier eerder gesteld – wat is (de)
cultuur? Met onze buur Leiden heb
ik daar weleens een robbertje over
gevochten. De stad heeft cultuur
boven de grond, bij ons zit het
meeste ‘onder de grond’. Er ligt veel
historie die van zo groot belang is
voor het bestaan (-srecht) van de
grote stad. Een simpel voorbeeld
is dat Leiden nu nog Spaans was
geweest als er geen geuzen waren

uit de dorpen eromheen. Een pikante vraag is: waar blijft
het monument van bevrijding van de stad ien natuurlijk
geschonken als dank door Leiden?

Het einde nadert: Jaap van Dijk en ik gaan na 20 jaar Kunst
en Cultuur Zoeterwoude het bestuur verlaten. Er moet nog
veel worden overgedragen maar per 1 juni is het een feit.
Cultuur en kunst onlosmakelijk met elkaar verweven zitten
in onze genen en dat verdwijnt niet. We blijven ons ‘ergens’
met kunst bezighouden.

Of het door het voorjaar komt, maar ook bij Ontmoetings-
centrum de Buren is er een nieuwe voorzitter, u welbekend,
Liesbeth Bloemen en bij Oud Zoeterwoude had Gerard van
de Hoeven de sleutel al overdragen aan Mies van de Krogt.
Dus ook voor het CultuurHuis breken andere tijden aan.

Onze voorzitter wordt Dorien Janssen. Zij zal zich een andere
keer uitgebreider voorstellen. Wat blijft zijn onze exposities
en de verhuur van Zoeterwoudse kunst. De doelstelling dat
in 50% van de Zoeterwoudse woningen een Zoeterwouds
kunstwerk hangt in 2028 blijft staan. Dat is haalbaar omdat
er mooie en gevarieerde kunst gemaakt wordt door onze
eigen kunstenaars. Kom dus snel een keer langs tijdens onze
expositiedagen. Huren en kopen is mogelijk, maar ook lekker
kijken en genieten. U ontmoet daar de kunstenaars zelf en
hoort wat ze beweegt.

Wil van Leeuwen, voorzitter

STICHTING KUNST EN CULTUUR
ZOETERWOUDE OOK OP
FACEBOOK EN INSTAGRAM
Op Instagram kan je ons vinden en volgen onder de naam:
Kunst en cultuur Zoeterwoude.
Op facebook vind je ons ook onder de naam:
Kunst en cultuur Zoeterwoude

‘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: Mirjam Loo.
Titel: Indianen Koolmeesje.
Afmeting: 40 x 50 cm
Acryl op doek.
Verkoopwaarde: € 95,-.
Huurwaarde: € 30,- per 6 mnd.

Kunstenaar: Bettien Scherft.
Titel: Schrifture 2.
Afmeting: 50 x 71 cm.
Monoprint litho.
Verkoopwaarde: € 200,-.
Huurwaarde: € 30,- per 6 mnd.
Collectie Stichting Kunst en Cultuur

Zoeterwoude.
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De Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude

is een kleurrijke organisatie die

alle kunstenaars (zowel beroepsmatig

als amateur) een warm hart toedraagt.

Als doelstelling heeft zij het bevorderen

van kunst en cultuur in Zoeterwoude

in het algemeen en het ondersteunen

van de artistieke belangen van kunstenaars

in het bijzonder.

Met kunst en cultuur in Zoeterwoude-Dorp

en -Rijndijk kun je vele kanten op.

De landschappelijke en cultuurhistorische

rijkdom biedt kunstenaars veel inspiratie.

Wil je ons volgen?

Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude
CultuurHuis Zoeterwoude
Dorpsstraat 19, 2381 EK Zoeterwoude

IBAN: NL20RABO0142237876,
K.v.K. Leiden: 50461834

www.kunstencultuurzoeterwoude.nl

Inhoudsopgave:
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Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude
CultuurHuis Zoeterwoude, Dorpsstraat 19, 2381 EK Zoeterwoude

IBAN: NL20RABO0142237876, K.v.K. Leiden: 50461834

www.kunstencultuurzoeterwoude.nl

Wil je ons volgen?

‘KunstUitleen Zoeterwoude’ is mede mogelijk gemaakt

met steun van Fonds1818 (fonds1818.nl).

'KunstUitleen Zoeterwoude' is een activiteit van de Stichting Kunst en Cultuur Zoeterwoude

KUNSTUITLEEN
UITLEUITLELUITZOETERWOUDE
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KunstUitleen Zoeterwoude
Dorpsstraat 192381 EK ZoeterwoudeIBAN: NL20RABO0142237876

K.v.K. Leiden: 50461834
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OPEN KIJKDAGEN MAART
KUNSTUITLEEN ZOETERWOUDE
Geopend vanaf 4 maart t/m 19 maart
op zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 uur.
VERKOOP UIT EIGEN COLLECTIE MET 25% KORTING!
Voor informatie kunt u contact opnemen met:
tinyvanvelzen.1@kpnmail.nl of bel: 071 - 580 22 12.

KUNST(WERK) VAN DE MAAND
AZIZE TEKINES:
‘ILLUSTRATOR KINDERBOEKEN’

Azize Tekines is een kinderboekenillustrator.
In 2019 maakte ze van haar hobby haar
beroep en illustreerde ze in 2021 haar
eerste kinderboek ‘Blijven Proberen’.
Het is vertaald in 3 talen.

Haar eigen jeugdherinneringen met zee,
bos en dieren en het rustige Nederlandse dorpsleven zijn
haar inspiratie. Ze houdt ervan om illustraties te maken in
een positieve en kleurrijke stijl. Ze woont in Zoeterwoude-
Rijndijk met haar man en kat Omelet.

Volg haar op instagram: @aziilustrates
Kijk voor meer illustraties op: www.azizetekines.com
azizetekines17@gmail.comKINDERCURSUS TEKENEN EN SCHILDEREN

BIJ ‘DE KAMELEON’, VOORJAAR 2023
In maart start er weer een nieuwe cursus ‘Tekenen en schilderen
voor kinderen van groep 5 t/m 8’, onder begeleiding van onze
docent Catharina v.d. Raad.
Tijdstip is dinsdagmiddag van 16.15 -17.15 uur in ons atelier
aan het Kosterspad 3, achteringang aan De Loethe,
Zoeterwoude Dorp
De data zijn: 7, 14, 21 en 28 maart, 4, 11 en 18 april.
De prijs is € 59,50 voor 7 lessen.
De cursus gaat door bij minimaal 7 en maximaal 8 deelnemende
kinderen. Plaatsing is op volgorde van aanmelding.
De opgave is definitief wanneer u ook betaald heeft. U kunt
het bedrag (€ 59,50) overmaken op NL49 INGB 0002676629
t.n.v. De Kameleon te Zoeterwoude, o.v.v.: kindercursus
voorjaar 2023 en de naam van uw zoon of dochter.
Voor meer informatie en aanmelden:
info@kameleonzoeterwoude.nl

Het atelier van‘De Kameleon’

Kosterspad 3 (Ingang aan de Loethe)

2381 BN Zoeterwoude

www.kameleonzoeterwoude.nl

info@kameleonzoeterwoude.nl


