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 EvEN tErug
Het is fijn terugkijken in 2009.  Veel 

gerealiseerde projecten in de wijken 

door onze verenigingskunstenaars, maar 

ook bijzondere individuele bijdragen. 

En niet te vergeten de twee behaalde 

wereldrecords!

Terug naar januari, waarin Terra Art 

Projects haar jubileumjaar aankondigt. 

Vijftien jaar ervaring met publieke 

projecten en tentoonstellingen in en 

buiten Zoetermeer, maar ook fraaie 

renovatieprojecten in de wijk Palenstein. 

En natuurlijk het besluit de vereniging 

onder te brengen in een stichting.  Per 

1 januari 2009 is de stichting Terra Art 

Projects versterkt door incorporatie  van 

de Kunststichting Zoetermeer. 

Daarmee is flink vooruitgedacht om 

Terra Art Projects steeds meer volume 

te geven. Het tijdelijke bruikleencontract 

voor de bedrijfshal in de Philipsstraat 

opent daarbij perspectieven voor grotere 

projecten.

“Het is fijn 
terugkijken” 
In de maand mei is begonnen met 

de voorbereiding van het project De 

Allerlangste. Een groots jubileumproject 

van (on)draagbare kunst door Lichel van 

den Ende. Samen met vierhonderdvijftig 

vrijwilligers maakte hij de langste sleep 

ter wereld.  

Op 6 september bereikte hij en zijn 

honderden medewerkers, samen met 

performances, muziek en een enorme 

picknick het Guiness Book of Records.

Intussen werd er verder geprogrammeerd: 

de community-art projecten in de 

wijk Palenstein, Kunsthappen, een 

educatief project voor de middelbare 

scholieren met CKV in hun pakket, de 

Open Atelierdagen,  waaraan vijftig 

Zoetermeerse beeldend kunstenaars 

deelnamen, de expositie Hallucinaties, 

samengesteld door tienTerrakunstenaars 

in de Hal aan de Philipsstraat. 

Terra Art Projects werd dit jaar 

genomineerd voor de publieksprijs voor 

kunst en cultuur Zoetermeer.  

Een mooi jaar dus.

6 september 2009: De Allerlangste

02 verder in 2010
03 terractief
04 uitgelicht
04 bedankt!
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 EN vOOruIt
 

Het jaar 2010 zal nieuwe kansen en 

uitdagingen bieden. De voorbereidingen 

daarvoor zijn in volle gang. Op 11 januari 

de nieuwjaarsreceptie van de RVOZ 

(Ondernemersvereniging Zoetermeer) 

met het thema ‘Ondernemerschap, 

kunst, cultuur, inspiratie, innovatie en 

duurzaamheid’ in het Stadstheater, waar 

Terra Art Projects actief aan deelneemt. 

In februari zal onze jubileumreceptie 

plaatsvinden. In de Hal is daarvoor 

door de vrijwilligers gewerkt aan een 

echte foyer. Tijdens deze receptie op 

26 februari staat Terra als jubilaris in 

de schijnwerpers. Fondsen, bedrijven, 

overheden en betrokkenen worden 

uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn. 

Tijdens deze receptie zal de promotiefilm 

die werd gemaakt door Bie Muusze 

worden vertoond over de ontwikkelingen 

van de afgelopen vijftien jaar.  

Zoals verwacht mag worden zal Terra 

zorgdragen voor de artistieke elementen 

om deze middag een succes te maken.

 

 

Jaarprogramma
Er wordt vormgegeven aan een 

kunstprogramma in de hal. De eerste 

tentoonstelling van regionale kunstenaars 

wordt al voorbereid. Zij zullen verrassend 

werk laten zien. Er zijn nog enkele 

projecten in ontwikkeling voor komend 

jaar. Voor de uitvoering daarvan zijn wij 

afhankelijk van de beschikbare financiën.

Volg de ontwikkelingen op de website: 

www.terra-artprojects.com.

Ontmoetingsplaats 

We gaan in 2010 een start maken met 

kunstontmoetingen. Eenmaal in de twee 

maanden zal in de foyer van de hal aan 

kunstenaars en geïnteresseerden de 

gelegenheid worden geboden om elkaar 

te ontmoeten. Doorgaans vergezeld van 

een thema of activiteit, waar een kleine 

commissie zich momenteel op voorbereid. 

De eerste gelegenheid zal op donderdag  

8 april plaatsvinden van 19.30 - 22.00 uur.

NOtErEN:

26 februari 2010 

16.00 - 18.00 uur 

JUBILEUMRECEPTIE 

Philipsstraat 18 

 

8 april 2010 

19.30 - 22.00 uur 

KUNSTFoyER 

Philipsstraat 18

	 HallucINatIEs
Op 22 november 2009 werd de experimentele expositie HALlucinaties geopend door wethouder Pieter Smit. Tien kunstenaars van de 

vereniging Terra lieten zich inspireren door de Sahara. In de grote bedrijfshal aan de Philipsstraat 18 te Zoetermeer werd hard gewerkt aan 

‘hun woestijn’. In de eigen disciplines is door de kunstenaars gebouwd aan een enorme tentoonstelling met als titel: ‘HALlucinaties’. Aan het 

project werd deelgenomen door Thea Schenk, Ria Diercks Kroon, Hetty Arens, Tineke Vulto, Marian Meerbeek, Laurens van Herpt, Vera 

Zegerman, Marina Venendaal, Jackie Bouw en Theo Janssen.

Al geruime tijd leefde het idee bij hen om samen maar toch individueel te werken aan een thema. “Laat je inspireren door een en 

hetzelfde onderwerp en ga er mee aan het werk.” Met een van zijn foto´s wist deelnemer Theo Janssen de andere kunstenaars te 

vangen: de Sahara. Hallucinaties was gedurende vier weekenden geopend. Op zondag 13 december is het project afgesloten met een 

dansimprovisatie van Application Physique. Aantal bezoekers: 400
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Door Monira Harb

In 2009 hebben zich veertien mensen aangemeld als facilitair 

vrijwilliger bij de Stichting Terra Art Projects. De vrijwilligers 

verzorgen de catering voor exposities en beheren de apparatuur, 

ook op verschillende locaties. Zij hebben de oude welkomstruimte 

in de Philipsstraat al omgetoverd tot een gezellige ontmoetingsplek. 

De meeste vrijwilligers hebben zich aangesloten bij Terra na het 

project De Allerlangste. Zoals Bert Arendse. Bert is korpsfotograaf 

geweest. Toen hij met pensioen ging vond hij het leuk om 

vrijwilligerswerk te gaan doen, zo kwam hij via Vrijwilligers Info 

Punt Zoetermeer bij Terra terecht. Het leukste project vond Bert 

De Allerlangste waarbij van ‘niets’ iets gemaakt werd. Henk Welner 

meldde zich ook aan. Hij was vroeger graficus. Hij werkte bij AGFA 

voor onder andere de Telegraaf. Hij kende Lichel van den Ende 

van de vrije academie in Den Haag waar Henk een lascursus 

volgde. Toen Lichel met dit project in Zoetermeer begon, vroeg hij 

Henk om hulp. Op verzoek van Terra is Henk daarna vrijwilliger 

geworden. Het leukst van al zijn werkzaamheden bij de stichting 

vindt hij de resultaten. 

Paula Welner en Yvonne de Beeld zijn beiden geïnteresseerd in 

kunst en blijven graag op de hoogte van de ontwikkelingen op dit 

gebied. Zij hebben ook meegeholpen met dit project en daarna 

werden zij vrijwilliger bij de stichting. Het leuke bij Terra vinden ze 

de vrijheid die ze krijgen. Zo komen ze vaak met goede uitvoerbare  

ideeën.  

 

 

 

Op de foto, van links naar rechts: Henk Welner, Paula Welner, 

Yvonne de Beeld, Mieke Stuart, Meta Ferns, José van Bergen,  

Bert Adam, Jannie van Zanten, Bert Arendse, Corrie Hoefnagel.

“Van niets 
iets maken”

In beeld: 

de facilitair vrijwilligers van TERRA ART PRoJECTS
tErractIEF
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BEDaNKt!

Deelnemers, vrijwilligers en participanten 

aan de projecten van 2009, sponsoren 

en partners die de realisatie van de 

projecten en professionalisering van de 

organisatie mogelijk hebben gemaakt.

	 uItgElIcHt
Fotograaf Gregor Servais voltooide in 2009 zijn project ‘Dubbelportretten’. Hij heeft bewoners met elkaar in contact gebracht door 

ontmoetingen fotografisch vast te leggen in dubbelportretten. Ontmoetingen tussen buren of verre buren, wijkbewoners met verschillende 

achtergronden die ogenschijnlijk weinig gemeen lijken te hebben. Enorme dubbelportretten zijn het resultaat. 

Voor het veldwerk heeft de fotograaf samengewerkt met de Stichting Piëzo en Steinmetz De Compaan. De foto’s zijn op groot formaat 

tussen Dorp en Palenstein geplaatst. In 2010 zullen ze verplaatst worden naar het terrein van de voormalige Schoutenhoek.

Hiernaast:  

Arjan en Margot

Onder:

Jo en John

Palenstein Zoetermeer   

        

Gregor Servais, uit de serie ‘Buren’

Terra Art Projects, 2009

J. GLIJNIS
Loon- en verhuurbedrijf B.V.

ZOETERMEER

Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer


