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“ambities vragen 
om actie”

Het jaar 2009 staat voor ‘management’. 

Voor Ed Boutkan en mij betekent dit een 

jaar van vooral ‘doorpakken’. Wat we vorig 

jaar hebben ontwikkeld voorzien we nu van 

handen en voeten. Een inspirerende maar 

ook een omvangrijke en complexe klus.

Intern zijn we druk met het meerjaren-

beleidsplan, de financiële toekomst en de 

PR-plannen. Imagebuilding is iets waar we 

de komende periode hard aan moeten wer-

ken, willen we ons op redelijke termijn kun-

nen profileren in de lijn van onze ambities. 

We hopen dat de Zoetermeerse kunste-

naars Terra Art Projects zullen vinden bij 

het zoeken naar projectmatige ondersteu-

ning of samenwerking. Het projectbureau 

faciliteert de kunstenaars waar mogelijk 

en bemiddelt tussen vraag en aanbod. 

Voortaan organiseert Terra Art Projects 

de Open Atelierdagen  in Zoetermeer. Dit 

jaar op zaterdag 3 en zondag 11 oktober. 

Verdeeld over twee weekenden om meer 

publiek te trekken. Alle professionele 

beeldend kunstenaars uit Zoetermeer 

hebben hiervoor een oproep tot deel-

name ontvangen. Kenmerkend voor deze 

Open Atelierdagen is het vervoer van en 

naar de ateliers. De bezoekers kunnen 

gebruik kunnen van speciaal daarvoor 

bestemde bussen. Hiermee hopen we  

het atelierbezoek te stimuleren en zo het 

lokale kunstaanbod aan een breed  

publiek te presenteren. 

Dit initiatief is genomineerd voor een bij-

drage uit het Rabobank Coöperatiefonds. 

Leden kunnen op www.ledenraadrabo.nl 
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door Joke Meijer

De deuren van Restaurant Hoeve Kromwijk staan wagenwijd 

open. Een beter welkom kan ik niet wensen. Binnen neem 

ik plaats in een leunstoel, krijg een drankje aangeboden 

en kijk wat rond. Aan de wanden hangen foto´s van Theo 

Janssen. Ik wacht op de ontmoeting met Marijke van Dijk. 

In september 2007 werd zij samen met haar man Jeffrey 

eigenaar van de hoeve.

Om klokslag 15.00 uur, het tijdstip van de afspraak,  loopt 

Marijke mij tegemoet. Er volgt een korte kennismaking.  

“Waar zullen we gaan zitten?”  Met het uitzicht op de Nieuwe 

Driemanspolder aan de westkant van de hoeve, nemen we 

plaats aan de gedekte tafel. Wij schuiven het bestek opzij 

voor ons gesprek. Er is veel bedrijvigheid in de keuken. De 

tussendeuren gaan dicht.

Een korte terugblik

Zij verhuisden een jaar geleden naar de woning bij de hoeve. 

Het kostte tijd om te wennen. Wonen tussen twee parken en niet 

in een rijtjeshuis was vooral voor hun twee jonge kinderen even 

wennen. Van Den Haag naar Zoetermeer is toch een hele sprong.

Marijke: “In Zoetermeer wonen? Nooit gedacht!  Het leek me 

helemaal niks. Ik was er eigenlijk nooit echt geweest en wist er 

nauwelijks iets over te vertellen.”

“Nooit gedacht”

Aan het woord: 

Marijke van DIjk, mede eigenaar Hoeve Kromwijk
INTERVIEW
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Deelnemers en materialen gezocht

De expositie ‘Polderlandschappen’ van Theo Janssen is nog 

tot januari 2010 te bezichtigen in Hoeve Kromwijk, Voorweg 

133, Zoetermeer. 

Meer informatie over de expositie en de openingstijden kunt  

u vinden op : www.hoevekromwijk.nl

EXPOSITIE

In Den Haag personeelsadviseur, hier is zij eigenaar van een 

gezellig restaurant. Dat is wel even anders. De liefde voor de 

horeca leefde bij beiden en Jeffrey werkte al negentien jaar in de 

horeca. De laatste zeven jaar had hij een restaurant in Voorburg. 

Van origine is hij chef-kok en staat hier nog regelmatig in de 

keuken. Maar de bediening vindt hij ook leuk.

Marijke: “De horeca trok me wel. Jeffrey en ik zochten in de 

regio al wat langer naar een mogelijkheid iets nieuws te starten. 

We kwamen in contact met de vorige eigenaars van Hoeve 

Kromwijk en waren onder de indruk van al het werk dat zij 

hebben verzet.”

 

De hoeve is oorspronkelijk een monumentale boerderij, 

gebouwd in 1871. In de nieuwjaarsnacht van 1998-1999 is de 

hoeve vrijwel geheel in vlammen opgegaan. Na een grondige 

restauratie en veel handwerk door de toenmalige eigenaars 

is Hoeve Kromwijk begin maart 2004 in gebruik genomen als 

restaurant.

Marijke: “Ik heb grote bewondering voor wat zij hebben 

opgebouwd. In het fotoboek hier kun je zien wat er allemaal aan 

vooraf is gegaan: jaren is geïnvesteerd om dit monumentale 

pand weer leefbaar te maken.” 

Marijke werkt drie dagen per week overdag in de hoeve en 

soms, in drukke periodes, in de bediening. De avonden is zij bij 

de kinderen en werkt vanuit huis. Haar huis ligt heel dicht bij de 

Zoetermeerse parken. En daar vind je haar vaak.

Marijke: “Ik sport graag. Vooral hardlopen en snowboarden. 

Beide activiteiten kan ik naast de deur uitoefenen! In het 

Westerpark en het Buytenpark. Met de kinderen fiets ik elke 

dag naar school. ‘s Avonds werk ik bijvoorbeeld aan onze 

website of werk offertes uit. De site hebben we laten bouwen 

maar ik wilde zelf het onderhoud doen. Een cursus was 

daarvoor noodzakelijk. Ik houd van taal en schrijf nu zelf onze 

nieuwsbrieven voor de site.”

Creatief

Samenstellen van de kaart, inrichten van het restaurant en voor 

het eerst een tentoonstelling organiseren, daarvoor moet je toch 

behoorlijk creatief zijn? Marijke vindt van niet.

Marijke: “Creatief? nee, ik niet, maar Jeffrey wel. Die schildert en 

tekent. Hij zou er wel meer tijd voor willen hebben. Misschien 

gaat hij ooit nog eens lessen volgen!

In het interieur ben ik wel creatief. En nu de tentoonstelling erbij. 

Eigenlijk was ik nog niet zover. Totdat een gast ons erop attent 

maakte. Die sprak mij erop aan. Over kunst aan de wanden. De 

ruimtes werden wel steeds mooier maar ik miste het nog niet. 

En er is zoveel mogelijk, waar kies je voor? Terra Art Projects 

hielp ons op weg. We maakten een afspraak om eens wat 

ideeën uit te wisselen. 

Het werd een nieuwe ervaring. Na overleg met Terra besloten 

we uiteindelijk tot de keuze: het worden foto’s van Theo Janssen.

Marijke: “Ja, een leuke ervaring. De fotograaf kwam met een 

presentatie, waarbij hij ons veel vertelde over zijn werk. Dat gaf 

de doorslag. We hebben een keuze gemaakt en samen gezocht 

naar de juiste plaatsen. Geen kaartjes en prijzen naast het werk, 

dat vind ik lelijk. Informatie ligt op alle tafels. Het is nu net of het 

hier hoort. Niet te nadrukkelijk maar wel aanwezig.”

Een maaltijd in de hoeve is nu meer dan eten. Het is ook kijken. 

Ook bij de ingang ligt informatie over de foto’s. 

Marijke: “De kaartjes zijn al diverse malen aangevuld door Theo. 

De gasten tonen veel belangstelling. Wij hebben ervoor gezorgd 

dat het personeel goed geïnformeerd is, door middel van uitleg 

in het werkoverleg. Zij kunnen de vragen van de gasten nu 

beter beantwoorden of doorverwijzen naar de kunstenaar. Ook 

hebben wij deze tentoonstelling een officieel tintje gegeven met 

een opening. op 24 mei.”

Welke kunstvorm dan ook, Marijke heeft geen echte voorkeuren. 

Het kan een beeld, een schilderij of een foto zijn.

Marijke: “Ik vind iets mooi of niet mooi. Wij kochten drie foto´s 

van Theo en hebben daar een mooie plaats voor gekozen. Mijn 

favoriete foto uit de tentoonstelling is die van de zwanen. Deze 

hangt dan ook op een prominente plaats. En dat ik nog eens 

een tentoonstelling zou organiseren? Nooit gedacht!”

‘niet te nadrukkelijk, maar wel aanwezig’



 
06.09.09 

De Allerlangste 

Lichel van den Ende 

 

21.11.09  

HAL 

Experiment vereniging Terra

 

03.10.09 en 11.10.09 

Open Atelierdagen Zoetermeer 

deelnemende kunstenaars 

TERRAGENDA vrijwilligers gezocht

Terra is op zoek naar mensen die 
hand- en spandiensten kunnen 
verrichten. Zoals het verspreiden 
van promotiemateriaal, hulp bij 
transport, plaatsen van objecten of 
bijvoorbeeld administratieve zaken 
als kopieren, onderhouden van 
adresbestanden etc.

Heb je tijd over en lijkt het je leuk om 
op deze wijze mee te werken aan 
kunstprojecten? 

Voor inlichtingen en/of vragen kun je 
je wenden tot het projectbureau:
Natalie Vinke: 06-30988489, 
n.vinke@terra-artprojects.com
Ed Boutkan: 06-25087955, 
e.boutkan@terra-artprojects.com
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KUNSTWERK SPAR 

Vera Zegerman

In 1932 werd in de Dorpsstraat DE 

SPAR gevestigd, een bedrijf dat de basis 

vormde voor de huidige, wereldwijd 

gevestigde supermarktketen SPAR. 

Sinds 2008 staat hier het gebouw 

Hovestein. Op verzoek van de bewoners 

ontwierp Vera Zegerman een kunstwerk 

dat bestaat uit keramische elementen 

van flessen, blikjes en pakken die 

tegen de wanden worden geplaatst.Het 

kunstwerk is altijd zichtbaar vanuit de 

Dorpsstraat en bevindt zich naast de 

geldautomaat van de Rabobank.

UITGELICHT

DE ALLERLANGSTE

HET KUNSTPROJECT DE 

ALLERLANGSTE GROEIT

Elke vrijdag van 9 tot 16 uur, of op 

afspraak op een andere dag, kan 

men meewerken aan dit kunstproject! 

Kom naar de Philipsstraat 18 op het 

bedrijventerrein Hoornerhage en doe 

mee met je club, vereniging, orkestleden, 

vrienden, buren of kinderen, school, klas 

of collega’s!  

Deelname is gratis!  

Zet jouw tekst op de sleep!

 

BRUIDEN GEZOCHT 

Voor het dragen van de sleep van maar 

liefst 1500 meter zoeken wij nog ‘bruiden’. 

Lichel heeft 200 bruidscreaties, waarvan 

er vast wel 1 in jouw maat is. Meld je aan 

via info@terra-artprojects.com. 

 

NAAIMARATHON

Op zaterdag 15 augustus worden 

alle lappen van de sleep aan elkaar 

genaaid. We roepen iedereen die een 

naaimachine heeft deze mee te nemen 

naar de Philipsstraat 18. Het is een 

kwestie van rechte stukken aan elkaar 

naaien. Vanaf 10.00 uur staan de hapjes 

en drankjes klaar. Kom ook!


