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De twee entrees van de Diederik van Teilingenlaan in Palenstein worden door bewoners op kunstzinnige wijze opgeknapt. Onder 

begeleiding van ParticipARTe’s Daniël van Goor werkt een twintigtal bewoners van de flat aan vitrinekastjes met artistieke inhoud. 

Deze kastjes worden voorzien van verlichting en op de gevel bevestigd. Het project verleidt mensen om in beweging te komen en te 

communiceren over wat hen bezighoudt. Men draagt zelf een steentje bij aan het leefbaar houden van de eigen omgeving. Terra Art 

Projects ondersteunt ParticipARTe organisatorisch in het project. De Goede Woning maakt het project financieel mede mogelijk.

In de tijd dat links en rechts, 

confessioneel en socialistisch in 

de politiek nog eenduidig posities 

beschreven, was ook het aanbod 

van podia in de beeldende kunst 

overzichtelijk: musea, galeries en ‘het 

alternatieve circuit’. Inmiddels is het veld 

gedifferentieerd en dynamisch. 

Dit middenveld van presentatie-

instellingen, waartoe ook Terra Art 

Projects behoort, is in tegenstelling tot 

musea en galeries niet georganiseerd. 

En daardoor onzichtbaar voor politieke, 

bestuurlijke en maatschappelijke 

partijen. Bovendien is het voor de 

afzonderlijke presentatie-instellingen zo 

goed als onmogelijk om inzicht te krijgen 

in de processen en krachten die leiden 

tot politieke besluitvorming, laat staan 

om daar invloed op uit te oefenen. 

Presentatie-instellingen zullen door de 

aangekondigde bezuinigingen hard 

geraakt worden. Terwijl juist dit soort 

organisaties en instellingen de productie 

van nieuwe kunstwerken mogelijk 

maakt en de noodzakelijke reflectie op 

actuele ontwikkelingen biedt. Bovendien 

functioneren ze als bemiddelaar tussen 

de kunst en het publiek. Zij vormen 

de basis voor innovatie, economische 

ontwikkeling en vooral maatschappelijke 

vernieuwing en bewustzijn.

De lange termijn gevolgen en de 

economische effecten van de onlangs 

voorgenomen bezuinigingen op kunst 

en cultuur zijn zodanig, dat een viertal 

presentatie-instellingen voor beeldende 

kunst nu het initiatief hebben genomen 

tot een belangenvereniging, De Zaak Nu. 

De Zaak Nu zal de belangen van de 

presentatie-instellingen in Nederland 

behartigen naar landelijke politiek en, 

waar nodig, naar regionale, lokale 

politiek, maatschappelijke partijen en 

sectoren. Terra Art Projects juicht dit 

initiatief van harte toe, en is direct lid 

geworden.

Kijk voor meer informatie op: 

www.dezaaknu.nl 

Presentatie-instellingen verenigen zich in De Zaak Nu

KUNSTVITRINES



Een grote witte bedrijfsbus draait de 

parkeerplaats op. Prachtig logo op 

de zijkant, goed herkenbaar. Bij een 

enthousiaste eerste kennismaking steekt 

Alex direct van wal. Over zijn dienstplicht 

bij de landmacht, zijn opleiding als kok, 

en entertainer. Entertainer?

Alex: “Dat was in Spanje. Ik zag de ad-

vertentie en het leek me wel wat. Met een 

kleine groep collega’s werkte ik daar een 

jaar. Eerst de opleiding, Spaans, Duits en 

Engels, groepsactiviteiten voor alle leef-

tijden. Entertainment voor hotelgasten. 

Daar leer je veel van. De werkzaamheden 

liepen sterk uiteen. Soms sportactivitei-

ten en bij warm weer activiteiten in het 

zwembad. Kinderdisco’s, daar genoot ik 

van. Maar een jaar is genoeg. Ik kijk er 

met plezier naar terug.”

Muziek, een hapje, een drankje, als de 

mensen het maar naar hun zin hebben. 

Dat is voor Alex heel belangrijk. Zijn 

carrière was nog maar net begonnen. 

Een loopbaan als kok  was niet wat hij 

wenste. Een overstap dan maar. 

Alex: “Als kind was ik betrokken bij de 

scheepvaart. Mijn zwager werkte in de 

brandbeveiliging op schepen. Ik mocht 

vaak mee. Hartstikke interessant. Daarvan 

is iets blijven hangen. Maar voordat 

mijn eigen bedrijf van de grond kwam, 

heb ik een lange zoektocht gemaakt. 

Technisch inzicht had ik ook en banen 

waren er genoeg. Bij veel werkgevers 

bleek ik een klokkenluider. Veiligheid 

was voor mij belangrijk. Ik zag onder 

welke omstandigheden er soms werd 

gewerkt. En dat kon beter. Ik zat in de 

ondernemingsraad of werd lid van de 

VGWM-commissie (veiligheid, welzijn, 

gezondheid en milieu). Dat werd me niet 

altijd in dank afgenomen. Ik ben een 

kritisch en eerlijk mens.”

Van procesbegeleider in alle soorten 

bedrijven kwam Alex terecht bij een fami-

liebedrijf in de brandbeveiliging. Daar had 

hij het erg naar zijn zin totdat het bedrijf 

in andere handen kwam. Grootschalig, 

internationaal. Veel minder persoonlijk, 

veel meer gericht op de verkoop. En  

verkopen, daar is Alex niet zo goed in.

Alex: “Nee, dat ligt mij niet zo. Daar kom 

je vanzelf achter. Adviseren, mensen 

veiligheid bieden, onderhoud plegen, 

klanten binden. Daar ben ik goed in. Ik 

heb er na de overname van dat bedrijf 

nog enkele maanden gewerkt. Maar de 

invulling van mijn functie bestond voor 

het grootste deel uit de verkoop. Toen 

ben ik na gaan denken. Wat wil ik dan?

Het is een soort rekensom. Je ziet in je 

loopbaan waar je kwaliteiten liggen. Dus 

het besluit om zelf een bedrijf te beginnen 

lag voor de hand.”

Veelzijdig, actief, extrovert, creatief. 

En moedig. Want zomaar voor jezelf 

beginnen, terwijl je al een gezin hebt, 

is durf hebben. En met een  groeiend 

netwerk door heel Nederland, staat hij er 

niet alleen voor. 

Alex: “Ik kan voor specifieke klussen 

terecht bij vakmensen. En deze kring 

wordt steeds groter. Je beweegt je in 

een netwerk van kleine ondernemers. Dat 

is heel inspirerend. Ik leg heel makkelijk 

contacten. Mede daardoor heb ik binnen 

de brandbeveiligingsbranche veel te 

bieden.”

En zo ontmoette hij ook Ricardo 

Seffelaar, onze manager externe relaties. 

Zij hadden veel gemeenschappelijke 

contacten. Ricardo vertelde hem over het 

TERRATORIUM en alle toekomstplannen.

Alex: “Ja, hij vroeg me om een offerte 

brandbeveiliging voor deze hal in de 

Philipsstraat. Voor een bedrijfshal was 

de beveiliging goed. Voor culturele 

activiteiten gelden andere voorwaarden. 

Ik heb de offerte gemaakt. De 

beveiligingen aangebracht. Maar dat 

moet jaarlijks onderhouden worden. En 

daarin sponsor ik Terra Art Projects. Ik 

doe dat onderhoud voor niets. Dan ben ik 

TERRAFAN in natura.” 

Alex, bedankt!

Entertainer in de 
brandbeveiliging Alex van der Sloot

Op een zonovergoten parkeerplaats ontmoet ik hem voor het eerst: 

Alex van der Sloot, AVB AntiVlam Brandbeveiliging. Onze nieuwste TERRAFAN.

Door Joke Meijer

INTERVIEW

HAAL OOK VOORDEEL UIT 
‘TERRAFAN’, DE FANCLUB 
VAN TERRA ART PROJECTS

JE WORDT AL TERRAFAN VANAF 

150 EURO PER JAAR. 

ZELF PROFITEER JE DAARBIJ 

VAN HET AANBOD DAT TERRA 

HIER TEGENOVER STELT. 

 

Interesse? Maak een afspraak met 

Ricardo Seffelaar (06-29419577).

TERRAFAN
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Ed Boutkan, Natalie Vinke

TERRA IN BEDRIJF:

Ricardo Seffelaar (r.seffelaar@terrainbedrijf.nl)

STICHTINGSBESTUUR:  

Hans van Bijnen, Ton van Zeijl, Rob de Graaf

REDACTIE TERRAINFO: 

Joke Meijer, Natalie Vinke

FOTOGRAFIE TERRAINFO: 

Daniël van Goor, Joke Meijer, Theo Janssen

VORMGEVING TERRAINFO: 

Natalie Vinke

COLOFON

02.06 GEEN KUNSTFOYER 

in verband met Hemelvaartsdag 

04.07 Expositie Chinese kunst

Verkoopexpositie met  

demonstraties kalligraferen  

door 10 Chinese kunstenaars  

Opening: 04.07 om 16.00 uur  

Projectduur: 04.07 - 12.07.2011

Juli 2011 Uitwisseling XIAMEN

Kunstenaars uit Xiamen (China) en 

Zoetermeer werken samen in een 

uitwisselingsproject. 

  

COMMUNITY ART: 
Samen Sterk Palenstein

Oplevering: 2011

Teilingenflat Palenstein

Projectduur: 01.02 - 01.09.2011

Cesar Franckrode Buytenwegh:

28.05 Presentatie projectplannen op 

wijkmarkt in het winkelcentrum

Projectduur: t/m 31.12.2012 

TERRAGENDA
Ook op de agenda in 2011:

September: Project Robert Roelink

 07.09 Kunstfoyer

 Kunstveiling WNF

Oktober:  Expo Zoetermeerse kunst

 06.10 Kunstfoyer 

 09 + 16.10 Open Atelierdagen 

November:  02.11 Kunstfoyer

 KERA-TEX 2011

 Project Jaarring 2011 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

December: 01.12 Kunstfoyer 

  ZOETERMEER, MAAR ANDERS

TERRACTIEF

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 

De afsluiting van ons kunstseizoen 2010-2011 zal onder de naam TERRATAFELEN 

plaatsvinden op donderdag 30 juni van 18.00 – 21.00 uur in het TERRATORIUM aan 

de Philipsstraat 18 in Zoetermeer.

Het TERRATORIUM wordt tijdens TERRATAFELEN voor even een artistiek restaurant. 

De inhoud van het diner richt zich echter niet alleen op de culinaire component. Dit 

diner is vooral ook gericht op nut en noodzaak van een cultureel leven in Zoetermeer. 

De deelnemende Zoetermeerse kunstenaars hebben voor deze gelegenheid een 

eigen tafel ‘aangekleed’. Daarbij presenteren zij zich met toegepaste kunst, speciaal 

vervaardigd voor deze avond. Want naast schilderen en beeldhouwen zijn er natuurlijk 

nog tal van toepassingen te bedenken waarbij een kunstenaar zijn talent kan benutten. 

Ook hebben  de kunstenaars elk twee gasten gekozen, waarvoor  op uitnodiging van 

Terra Art Projects stoelen zijn gereserveerd. En TERRA zelf heeft ook gasten aan haar 

tafels. Met een gevarieerde tafelbezetting wil zij een kennismaking tot stand brengen 

met artistieke visies.

Maar er gebeurt nog veel meer tijdens de maaltijd. Met optredens in de vorm van 

dans, muziek, en poëzie wordt TERRATAFELEN iets bijzonders. Een maaltijd met 

omlijsting, verzorgd door Terra Art Projects. Een mooie afsluiting van het kunstseizoen 

en wie weet het begin van een mooie traditie!

Aan TERRATAFELEN werken o.a. mee: Hetty Arens, Rob de Graaf, Heleen de Lange, 

Jurgen Klaassen, José Koebrugge, Karel Lengkeek, Marja Milo- van Berlo, Patricia Seijen Ten Hoorn, 

Wonny Stuger, Ria van Dijk, Marina Venendaal, Marijke Wijgerinck, Centrum voor Kunst en Cultuur, 

Zoetermeer Jazz, Maarten den Elzen, Pauline Alting von Geusau en De Dutch Don’t Dance Division.

AAN TAFEL MET

UITGELICHT

Gedekte tafel van Hetty Arens, Gent 2010

Volg Terra Art Projects ook op 

 @ZoetermeerArt    TerraArtProjects


