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Op vrijdag 11 mei opende in TERRATORIUM de expositie RONDLEIDEN, met werk van de vijf Leidse kunstenaars Hetty Arens, 

Joke Elzinga, Tineke Jacobs, Aart Korsuize en Marije Mommers. Voor de tweede keer dit jaar opende TERRA de expositie met een 

Kunstfoyer. Onder leiding van Mirjam van Spelde vertelden de kunstenaars over hun individuele werk en over de totstandkoming 

van RONDLEIDEN. Het is de intentie van Terra Art Projects om elke expositie in TERRATORIUM op deze wijze met een kunstfoyer te 

beginnen, waardoor de bezoeker met andere ogen naar de geëxposeerde werken zal kijken. Door dit gelijktijdig te organiseren met 

de wekelijkse vrijdagmiddagborrel van het 4MKB Center hoopt TERRA tevens op bezoek van lokale ondernemers. RONDLEIDEN is 

nog gratis te bezoeken op 2 en 3 juni van 13-17 uur.

Rumoer in de Vuurtorenschool

In de volksmond nog steeds de 

Vuurtorenschool genoemd, maar al 

sinds eind maart de tijdelijke extra 

expositieruimte van TERRA onder de 

noemer ‘De polder voorbij, Zoetermeer 

50 jaar groeistad.’ Ik ben nu twee keer 

suppoost geweest en moet bekennen dat 

ik het steeds leuker ga vinden. 

Steeds zie je weer nieuwe gezichten. 

Soms vinden mensen het zo leuk dat ze 

nog een keer langskomen. Sinds kort is 

de bewegwijzering verbeterd, waardoor er 

nu ook steeds meer toevallige passanten 

een kijkje komen nemen. Het is ook 

interessant om te horen hoe verschillend 

mensen reageren op hetzelfde kunstwerk. 

Ikzelf ben nogal fan van ‘Terugkeer naar 

de Liefde’, van Marion Vriens. Een grote 

ruimte compleet gemaakt van kranten, 

waarin kleine amoretto’s van papier-

maché ‘rondkruipen’ en andere figuren 

van papier-maché naar binnen proberen 

te stappen. Wanneer het zonnetje op 

de installatie schijnt wil ik zo graag naar 

binnen stappen (mag niet!) en even 

lekker gaan liggen soezen tussen mijn 

krantenvriendjes.  

Dat niet iedereen die mening deelt 

ontdekte ik de afgelopen keer, toen er 

iemand verontwaardigd naar beneden 

kwam. “Ik ga hier weg. Ik word depressief 

van die ruimte met die kranten met die 

benen die zo uit de muren steken.” Ik 

viel bijna van mijn kruk van verbazing 

over hoe fundamenteel anders ons 

gevoel bij de installatie was. Tja, iedereen 

heeft het recht op zijn eigen gevoel en 

mening. Maar als ik ooit nog de kans 

krijg (misschien op de allerlaatste dag om 

vijf uur?) dan stap ik die krantenruimte 

binnen. “Kom me morgen maar weer 

ophalen.”

ROND(BEGE)LEIDEN

UITGESPROKEN

MIRJAM VAN SPELDE  

Medewerker PR en Programmering 

bij Terra Art Projects 



Dit is de droom van

Bekijk alle dromen op www.1001dromen.net

1001
dromen
27 maart 2012. Zoetermeer is officieel 
vijftig jaar een Groeikern. Maar is het 
ook uitgegroeid? Het kunstproject 1001 
dromen van Vera Zegerman biedt inwoners 
de kans te dromen over de toekomst van 
Zoetermeer of over hun eigen toekomst in 
(of misschien wel buiten) Zoetermeer.  

Lever uw droom in bij het atelier in de voormalige  
Vuurtorenschool, Leidsewallen 49, of bij de 
informatiebalie van de hoofdbibliotheek Zoetermeer.

Mede mogelijk gemaakt door: Gemeente Zoetermeer, 
Floravontuur Promotie Zoetermeer, De Goede Woning, 
Vestia, Vidomes, Bibliotheek Zoetermeer.
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www.terra-artprojects.com
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De duo-expositie ‘De polder voorbij, Zoetermeer, 50 jaar groeikern’ blijft uitbreiden. 

Op maandag 21 mei opende de tentoonstelling ‘50 jaar bouwen aan Zoetermeer’ 

haar deuren.  In de Vuurtorenschool werden hiervoor drie kamers ingericht door het 

team Stedenbouw van de gemeente Zoetermeer.  

 

In het “geschiedenislokaal” ziet u de groei van de geplande stad. Bekijk van jaar tot 

jaar hoe de stad zich ontwikkeld heeft van de allereerste ideeën tot en met de bouw 

van Oosterheem. 

 

In de voormalige kantine kunt u laten merken wat u van Zoetermeer vindt. Bepraat 

en bediscussieer hier wat vijftig jaar bouwen heeft opgeleverd. Geef aan wat u de 

mooiste plek en ook wat u de lelijkste plek vindt. Welk gebouw is het mooiste van 

Zoetermeer, welk park is uw favoriete park. 

 

In de voormalige directiekamer zijn er plannen te zien die nooit gerealiseerd zijn. 

De stad had er heel anders kunnen uitzien als deze plannen waren doorgegaan. 

Bijvoorbeeld plannen voor de hoogste toren van Nederland, voor een Chinees 

themapark en in een ver verleden voor de sloop van onze prachtige Dorpsstraat. 

 

De exposities in de Vuurtorenschool zullen langer te zien zijn, namelijk tot en met 

30 juni 2012. Openingstijden: zaterdag en zondag van 12.00-17.00 uur. Op 23 juni, 

tijdens de dag van de architectuur geeft wethouder Edo Haan om 15.30 uur (op de 

begane grond) een lezing over de ontwikkeling van Zoetermeer. 

 

De Vuurtorenschool bevindt zich in het gebied achter El Pueblo. De school beschikt 

helaas niet over een lift en is daardoor minder toegankelijk voor mindervaliden. 

 

NOG EEN EXPOSITIE!

TERRA LOKAAL

Heeft u uw droom al ingevuld?

Het kunstproject 1001 dromen van

Vera Zegerman biedt inwoners de 

kans te dromen over de toekomst van 

Zoetermeer of over hun eigen toekomst 

in (of misschien wel buiten) Zoetermeer.

In de periode van 27.03.2012 - 

30.06.2012 kunnen dromen worden

opgeschreven in het atelier in de 

voormalige Vuurtorenschool,

Leidsewallen 49, Zoetermeer, elk 

weekend t/m 30 juni van 12.00 uur tot 

17.00 uur. De dromenformulieren zijn 

ook verkrijgbaar bij de Hoofdbibliotheek 

en in het Stadsmuseum Zoetermeer. 

In de zomer worden de dromen in 

(plexi)glazen bollen te water gelaten in 

de Dobbe.

Kijk op www.1001dromen.net waar de 

Zoetermeerder zoal over droomt!

435
tussenstand:

dromen

http://www.1001dromen.net


BEZOEKADRES TERRATORIUM: 

4MKB Center 

Bredewater 16, 2715 CA Zoetermeer 

(op afspraak of tijdens openingsuren)

SECRETARIAAT:

Schansbaan 107, 2728 GB Zoetermeer

CONTACT: info@terra-artprojects.com

DIRECTIE PROJECTBUREAU: 

Ed Boutkan, Natalie Vinke

REDACTIE TERRAINFO: 

Joke Meijer, Mirjam van Spelde, Natalie Vinke

FOTOGRAFIE TERRAINFO: 

Theo Janssen, Petrie Coomans,  

Richard Jetten, Nelly Smits (portret)

COLOFON

 

TM 03.06 RONDLEIDEN 

Hetty Arens, Joke Elzinga, Tineke Jacobs,  

Aart Korsuize en Marije Mommers.

in TERRATORIUM, Bredewater 16, 

Zoetermeer. za/zo van 13.00 - 17.00 uur 

TM 30.06 DE POLDER VOORBIJ

Locatieproject met installatiekunst, 

expositie ‘50 jaar kunst in de openbare 

ruimte’ , ‘50 jaar bouwen aan 

Zoetermeer’ en 1001 dromen in de 

voormalige Vuurtorenschool. Mmv: 

Mariah Blue, Annemie Bogaerts, Adri de 

Fluiter, Marus van der Made, Stephanie 

Rhode, Marion Vriens en Vera Zegerman.

za/zo van 12.00 - 17.00 uur

TERRAGENDA

07.06 TERRATAFELEN

 (VOOR GENODIGDEN) 

02.09-23.09  ONWARDS 

05.10 - 28.10 OVERZICHTSEXPO  

 ZOETERMEERSE KUNST 

07.10 & 28.10 OPEN ATELIERDAGEN

10.11 - 02.12  KERATEX ‘12

24.11 - 25.11 KUNST UIT DE KLEP

15.12 - 06.01  REÜNIE EXPOSITIE XIAMEN

TERRACTIEF

Volg Terra Art Projects:

 @ZoetermeerArt 

   TerraArtProjects

COMMUNITY ART

PALENSTEIN 2012: 

‘Maak de woorden wakker’  

BUYTENWEGH 2012: ‘

Cesar Franck zet de toon’

De KEET van Stichting Mooi aan de César Franckrode in de wijk Buytenwegh is 

tegenwoordig niet alleen een ontmoetingscentrum maar ook een atelier. Het gebied 

rondom het gebouw zal de komende tijd onder de noemer ‘César Franck zet de 

toon’ worden omgevormd tot het culturele centrum van de wijk. Het project wordt in 

samenwerking met de gemeente door Stichting Terra Art Projects ontwikkeld. 

 

Op dit moment worden er door kinderen en jongeren portretten gemaakt die zullen 

worden geëxposeerd in de expositiekubus die later dit jaar in de wijk wordt geplaatst. Ook 

worden er workshops voor volwassenen georganiseerd. Rachid Amaouch van de afdeling 

jongerenwerk van Stichting Mooi geeft aan blij te zijn met de komst van kunstenaars Hetty 

Arens en Marijke Wijgerinck, die de workshops begeleiden. De kinderen en jongeren zijn de 

eersten die participeren en mogen reflecteren op het thema ‘Het gezicht van Buytenwegh’. 

De portretten hoeven geen standaard schilderij of tekening te zijn maar mogen met diverse 

materialen worden gemaakt. 

 

De kinderen en jongeren kunnen aan de slag met materiaal zoals rubber, textielstiften, 

papier en verf”, aldus Hetty Arens. “Door de diversiteit  krijgt het geheel een kunstzinnige 

uitstraling. Wij willen hen ook wat meegeven over kunst. We laten daarom tijdens het 

werken afbeeldingen zien uit de kunstgeschiedenis en vertellen hierover. Op welke manier 

beelden kunstenaars een portret uit? Wat is het verschil tussen een realistisch en een 

abstract werk?” 

 

Op een doek van vijftien meter heeft de groep van 11 tot 14 jaar graffiti gespoten. De 

participanten worden tijdens het maken van de kunstwerken gestimuleerd om samen 

te werken en elkaar te helpen waar dit nodig is. “De kinderen weten dat alle werken 

tentoongesteld zullen worden in het buurtmuseum dat straks gebouwd wordt op het plein. 

Na de expositie krijgen zij hun kunst terug en kunnen ze deze in hun eigen huis ophangen.” 

 

Ook volwassenen kunnen aan de slag gaan met het maken van portretten. Er zullen diverse 

werkmaterialen beschikbaar zijn en er zijn geen kosten verbonden aan deelname. Op basis 

van de inschrijvingen worden de data bepaald. Inwoners van Buytenwegh kunnen zich 

opgeven voor workshops via h.arens@wxs.nl,  wijgrnck@worldonline.nl  of 079-3420453. 

HET GEZICHT VAN BUYTENWEGH

Bezoek www.terra-artprojects.com voor 

uitgebreide projectinformatie. 

COMMUNITY ART

http://www.terra-artprojects.com

