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BUITENKUNST

 op zaterdag 15 mei werd er enthousiast gebouwd aan de Wilgen express in het Westerpark. je kunt 

nog meewerken  t/m 29 mei 2010. op 30 mei, de dag van het Park, wordt de trein officieel geopend door 

wethouder Frank speel en ed boutkan (Terra Art Projects). Lees meer op pagina 2 van deze TerrAiNFo.



02

BUITENKUNST
Tijdens de tweede kunstfoyer, 

afgelopen12 mei, presenteerde Marijke 

Wijgerinck het project Jaarringen, 

waarvoor zij in 2010 voor Terra Art 

Projects draagvlak aan het creëren 

is. Aansluitend vertelde beeldend 

buitenkunstenaar Ludy Feyen over het 

project Wilgen Express, onderdeel van 

het actieve onderzoek.

Natuur is actueel voor de bewoners die 

wandelen, sporten, luieren en genieten 

van de natuur. Natuur is actueel in het 

behoud ervan.

Jaarringen wordt een spannend 

buitenkunst traject. Kunstenaars, 

bewoners, deskundigen, bedrijven en 

organisaties worden uitgenodigd om 

Jaarringen vorm te geven. 

Groei ook mee met groen Zoetermeer. 

Dus: meedoen met het eerst te 

realiseren levende kunstproject! Een 

primeur voor Zoetermeer. Jaarringen 

stimuleert de komende jaren de groene 

ring rond de stad in polders en parken. 

Zoetermeer onderscheidt zich van 

andere nieuwe steden door de manier 

waarop deze natuur ‘ontworpen’ is. 

mEEDOEN
Samen werken aan het eerste 

buitenkunstproject. Met collega’s, 

relaties of met school de Wilgen 

Express in het Westerpark vormgeven. 

Meedoen aan een workshop 

wilgentenen vlechten, om je eigen 

treinwagon te laten groeien. 

Je kunt nog meedoen van 

26 tot en met 29 mei. Geef je op via 

info@jaarringenzoetermeer.nl, of bel 

met Marijke Wijgerinck op 06-10257505. 

Zondag 30 mei wordt de trein om 

13.00 uur officieel geopend.

T/m 30.05.2010
Wilgen Express
In het kader van het project ‘Jaarringen’ 

wordt er in het Westerpark onder leiding 

van beeldend buitenkunstenaar Ludy 

Feyen, gebouwd aan de realisatie 

van het gemeenschapskunstwerk 

‘Wilgen Express’. Iedereen is t/m 30 mei 

uitgenodigd hier aan mee te werken. 

(zie ook hiernaast)

03.06.2010
Kunstfoyer
Informele kunstbijeenkomst

19.30 - 22.00 uur

TERRATORIUM, Philipsstraat 18

De Zoetermeerse dichteres en 

verhalenvertelster Saskia den Broeder 

en accordeonist Leen Hoffman laten 

u op 3 juni enkele gedeelten horen uit 

hun nieuwe voorstelling ‘Weerklank’. 

Een afwisselend samenspel van 

sprookjesachtige vertellingen, tere poëzie 

en melancholische muziek.

30.05.2010
Dag van het park
Op de dag van het park presenteert 

Terra Art Projects een viertal projecten 

in het Westerpark in Zoetermeer: 

Geurbollen van Marian Meerbeek, 

Voelbakken van Marina Venendaal, 

Wilgen-Express, en het Mobiel Museum. 

Meer informatie hierover is te vinden op  

www.zoetermeer.nl/dagvanhetpark

06.06.2010 & 13.06.2010
Zondagmiddagateliers
Jackie Bouw & Hetty Arens verzorgen 

een nieuwe serie (gratis) workshops 

voor inwoners van de wijk Palenstein. 

Kom totempalen maken op zondag 6 en 

13 juni 2010, EETKEET PALENSTEIN, 

13.30 - 15.30 uur, Willem van Cleeflaan, 

Zoetermeer (zie ook P. 04) 

12.06.2010 - 04.07.2010
Samen-één
Houten objecten van Marian van 

Zomeren-van Heesewijk, installaties en 

batikschilderijen van Ria van Dijk.

(zie ook P. 03)

Opening:  

zondag 13 juni 15.00-17.00 uur.

TERRATORIUM, Philipsstraat 18 

Verder geopend van 13.00 - 17.00 uur in 

de weekenden van 12,13,19, 20, 26, 27 

juni, 3 en 4 juli 2010.

vErDEr IN 2010:
Kunstfoyer: 07.07, 05.08, 01.09, 07.10, 

03.11, 02.12.

Project Brederodeflat

Met bewoners van de Florens van 

Brederodeflat werkt participARTe aan 

voordeuren met een eigen identiteit.

Verwachte oplevering: zomer 2010

(zie ook P. 04)

Avonturenpad Eco boerderij

In 2010 wordt door participARTe 

gestart aan een meerjaren ‘cradle to 

cradle project’ op de stadsboerderij in 

Oosterheem.

Kunsthappen: september

Open Atelierdagen: 10 en 17 oktober

Thrillerfestival: 20 - 27 november 

TERRATORIUM: 

Overzichtexpositie Zoetermeerse 

kunstenaars: 03 - 17 oktober

Uitwisselingsproject: november 

TErrACTIEF

mEEr INFOrmATIE Op www.TErrA-ArTprOjECTS.COm

JAARRINGEN

JAARRINGEN

JAARRINGEN

JAAR 1, 5 EN 9

Kunstmanifestatie in Zoetermeer
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Nieuw leven in oude 
techniek 

door Joke Meijer 

Boven in haar zonnige atelier lijken de kleuren nog heftiger. 

Om me heen zie ik schetsen, vitrinekasten met objecten 

maar ook foto’s van haar internationale activiteiten. 

Batik is een oude techniek waarbij textiel wordt gekleurd met 

behulp van het afdekken door was. Ria van Dijk blaast nieuw 

leven in deze techniek door van het ambacht kunst te maken. 

Geen kleding of voorwerpen, maar doeken om in te verdwijnen, 

aan de muur, voor het raam. Het zijn eigentijdse schilderijen.  

Ria zet de techniek naar haar hand.

Al vroeg was Ria gefascineerd door de traditionele Javaanse 

batiktechniek. Men kende haar als Ria Saraber, onderwijzeres, 

later als Ria van Dijk, vakleerkracht handvaardigheid in het 

basisonderwijs. Zij volgde extra batiklessen, schilderlessen 

en specialiseerde zich in de droge naald etstechniek. Deze 

technieken hanteert zij nu in haar werk. Batik op keramiek, op 

stof, op papier, maar ook in combinatie met droge naald ets. 

Lezingen in binnen- en buitenland, workshops en zelfs een 

masterclass in het Tropenmuseum in Amsterdam, zijn daarvan 

het gevolg.

Zij wilde nooit ‘kunstenaar’ worden genoemd. Zij omschreef toen 

haar vak als “Het beoefenen van een oud ambacht”. 

Ria: “Sinds 1990 is dat veranderd. Voor die tijd vond ik mezelf 

niet goed genoeg en was ik anders gemotiveerd. Met batik kun 

je veel meer dan kleden, sarongs en omslagdoeken maken. 

Na de traditionele Javaanse patronen ben ik vrijer gaan werken 

vanuit thema’s. Ik voelde mij steeds meer een kunstschilder. 

Mijn schilderlessen en mijn reizen hebben daaraan 

bijgedragen. In Indonesië, op Java en Madura, bezocht ik veel 

batikkerijen en in China traditionele batikfabrieken. Een heel 

bijzondere ervaring waren mijn batiklessen aan studenten van 

de Chinese kunstacademie in Xiamen.”

Zij zocht in haar werk steeds meer het onderwerp, de 

voorstelling. Het ambacht gebruiken voor kunst. Het zo sturen, 

dat de fantasie de vrije loop krijgt.

Haar installaties op de tentoonstelling Samen-één, in de 

vorm van panelen, zijn ooit begonnen als batikkleed. Een 

samenwerkingsproject met basisschoolleerlingen uit Zoetermeer.

Ria: “Vijf bij vijf meter was zó groot, dat ik daarmee opnieuw aan 

de slag wilde. Het kleed lag op mijn zolder en dat was jammer. 

Ineens wist ik het: Ik ga het in delen knippen en verwerken in 

panelen met de titel: Oude sporen, opnieuw gebruikt.”

Fraaie patronen en bijna monumentaal, zijn de soms drie meter 

hoge kleurige doeken. Geschikt voor bedrijfshallen of hoge 

ruimten. In de tentoonstelling zijn ook droge naald etsen te zien, 

soms in combinatie met de batiktechniek.

Ria: “Ik heb twee weken in een galerie/werkplaats gewerkt met 

een speciaal daarvoor gemaakte serie van 25 etsen. Daar was 

de gelegenheid om ets en batik samen te voegen. De etsen 

heb ik veranderd in kleurrijke composities en verwerkt in een 

installatie.

De basis van haar werk blijft batik. In die techniek ligt haar hart. 

De droge naald ets kan daar soms iets aan toevoegen. Hoe 

gaan we het dan noemen? Textiele etsen, of wastechnieken of 

wasbeelden of met droge naald en was…?

Ria: “We houden het gewoon op batikschilderijen”.

sAmeN - ééN

installaties en 

batikschilderijen van 

ria van dijk (foto hiernaast)

houten objecten van marian 

van Zomeren- van heesewijk.

Van 12 juni tot en met 

4 juli 2010, Terratorium, 

Philipsstraat 18 in 

Zoetermeer. 

EXpOSITIE

Aan het woord: 

ria van dijk, kunstenaar
INTErvIEw
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“kinderen ontmaskerd”

Op 6 zondagen in april en mei hebben 

kunstenaars Jackie Bouw en Hetty Arens 

opnieuw workshops gegeven aan kinderen 

in de wijk Palenstein. De workshops 

werden gegeven in de Eetkeet.

“Hoe zou jij er nou echt uit willen zien? 

Kijk maar eens in de spiegel en maak je 

eigen zelfportret”.  

Hiermee werden kinderen uitgenodigd 

voor de workshops. En ook nu leverde het 

een enorm aantal aanmeldingen op van 

enthousiaste kinderen uit de wijk. Veel 

bekende gezichten, maar ook een aantal 

nieuwe kinderen. 

Tijdens deze workshops leren de kinderen 

spelenderwijs werken met verschillende 

materialen, waaronder gips. De opdracht 

was het maken van een zelfportret. In 

eerste instantie werd er gewerkt met 

schilderdoeken en verf. Later hebben de 

kinderen maskers versierd en 

 

zelf maskers gemaakt van gips. En gips 

maken met je blote handen is natuurlijk 

dikke pret.

Net zoals bij de vorige workshops, 

volgden de kinderen met veel 

enthousiasme de aanwijzingen van de 

leiding op. Jackie vertelt dat zelfs de 

jongste deelnemer van 3 jaar enthousiast 

begint met het aangeboden materiaal. 

Na afloop van de workshops namen de 

kinderen de kunstwerken mee naar huis. 

Ook nu waren de resultaten prachtig 

en kunnen de kinderen niet wachten tot 

de volgende workshops. Dit sterkt de 

kunstenaars in hun idee om vooral door te 

gaan met het geven van deze workshops.

ZONDAGmIDDAGATELIErS

Project Brederodeflat 
Op initiatief van buurtbewoners, en in samenwerking met 

Vidomes, is een schilderproject gestart voor bewoners van de 

Florens van Brederodeflat in de wijk Palenstein. Het project 

wordt begeleid door ParticipARTe onder leiding van Daniël van 

Goor, in samenwerking met Terra Art Projects.

Het project houdt in dat bewoners de voorgevel van hun huis 

verfraaien met kunstwerken. Deze kunstwerken worden door de 

bewoners zelf vervaardigd onder begeleiding van professionele 

kunstenaars. Hierdoor kunnen bewoners hun woning een eigen 

identiteit geven. Daarnaast krijgt de gehele flat een vrolijke 

uitstraling. 

De buurtbewoners zijn uitgenodigd om tijdens een 

informatieavond mee te denken over de inhoud van het project. 

Hiermee verwachtten Terra Art Projects en  ParticipARTe de 

bewoners te bewegen om aan het project mee te werken. En 

met succes. Het atelier aan de Florens van Brederodelaan 

wordt druk bezocht. De bewoners zijn enthousiast gaan 

schilderen en de eerste kunstwerken zijn te bewonderen in 

het atelier. De samenwerking tussen de buurtbewoners en de 

kunstenaars verloopt perfect.

De schilderingen worden gemaakt in het atelier aan de 

Florens van Brederodelaan 334. Het atelier is open op 

maandagochtenden van 10 tot 12 uur, woensdagmiddagen 

van 2 tot 4 uur en donderdagavonden van half 8 tot half 10. 

Voorlopig zal het atelier op weekbasis open blijven.

COmmUNITy ArT


