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OVERIGE
PROJECTEN

KOOKBOEK BUYTENWEGH
Op 3 november 2009 werd het kleurrijke
Buytenwegh kookboek gepresenteerd bij
de opening van het Resto van Harte in
Buytenwegh. Wethouder Edo Haan, zelf één
van de geïnterviewden, zei voorstander te zijn
om een kookboek voor elke Zoetermeerse
wijk te maken. Zo worden bewoners van de
wijk via de eettafel met elkaar in contact
gebracht. Stichting Piëzo en Terra Art
Projects ontwikkelden samen een kookboek
voor de wijk Buytenwegh. Het resultaat
is een unieke verzameling recepten, net
zo gevarieerd als de wijk Buytenwegh
zelf. Beeldend kunstenaar Véronique
Vaessen verzorgde het ontwerp en enkele
amateurfotografen maakten de portretten
van de geïnterviewden.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Wijk aan Zet budget
van de gemeente Zoetermeer.

Terra Art Projects werd dit jaar
genomineerd voor de publieksprijs voor
kunst en cultuur Zoetermeer.
Een mooi jaar dus.
DE ORGANISATIE
Voor Terra Art Projects was 2009 het
eerste jaar waarin zij in haar nieuwe
organisatievorm actief was. Het
projectbureau vormde hierbij het
operationele hart. Op basis van het
vastgestelde ‘Meerjarenbeleidplan 20092012 STAP VOOR STAP’ werd verder
vormgegeven aan de professionalisering van
de organisatie. Er werd actief geparticipeerd
in de lokale (culturele) netwerken, Terra Art
Projects is toegetreden tot de kerngroep
cultuurnota 2010 – 2013, de organisatie
werd uitgebreid met vijftien vrijwilligers
en er was extra aandacht voor het
kunstenaarsveld in Zoetermeer.
Kunst en cultuur zijn volgens de stichting
Terra Art Projects van groot belang voor
een stad als Zoetermeer. Het is nodig
voor de persoonlijke ontwikkeling van
mensen, belangrijk bij het bevorderen van
sociale cohesie en ook van nut voor de
economische ontwikkeling van een stad. Op
meerdere bijeenkomsten in 2009 werd deze
visie onderstreept: kunst en cultuur maakt
een stad aantrekkelijker en draagt derhalve
bij aan economische aantrekkingskracht.

VERBROEDERING
In het jaar 2009 vervaardigde Daniel van Goor samen met inwoners van de wijk Palenstein
het project Verbroedering. Het gaat hier om een canvas doek van twintig meter dat
gezamenlijk in vijftig weken werd beschilderd door twintig enthousiaste mensen.
Het doek wordt begin 2010 op de braakliggende locatie van de voormalige Schoutenhoek
tentoongesteld.
SMAKELIJK ETEN IN PALENSTEIN

Wij proeven van elkaar

De kip wassen en een minuut of tien opzetten in water om de viezigheid eraf te
halen.
Water weggooien en pan half vullen met
water. Dan de kip, in stukken, erbij.
Een hele ui, de kruidnagelen, de kardeÊ iÊ £Ê Ì iii«iÊ >iiÊ ÌiÛi}i°Ê
Een uur op een zacht vuur gaar laten
worden en laten afkoelen in het vocht.
De aubergines in plakken snijden en bruin
bakken in olie. Apart houden.
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ﬂinke koekenpan in 3 eetlepels olie bakken tot ze zacht zijn. De kip erop leggen

Nihal Daher
met het vocht, de aubergines op de kip.
Daarbovenop de drie bekers rijst. Water
toevoegen tot het 3 centimeter boven de
rijst staat. Drie kwartier zachtjes gaar
stoven.
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Neem een heel groot bord en leg het over
de pan. Keer de inhoud van de koekenpan
om op het bord. Wij versieren het bord altijd met wat geroosterde amandelen en
pijnboompitten.
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Mijn man heeft mij leren koken. Hij kan heel goed koken!
We eten meestal Libanees.
Soms maak ik ook wel gerechten uit een kookboek. Als
we bij onze vrienden in de ﬂat op bezoek gaan, nemen
we altijd wat lekkers mee. Vooral als het Ramadan is
proeven wij van elkaar. Weet je wat ik niet kan maken:
zoete dingen!
Eerst hebben wij in Capelle aan de IJssel gewoond. In
2003 hebben wij in Zoetermeer deze ﬂat gekregen. Dat
was ﬁjn omdat we nu meer ruimte hebben voor ons
gezin: Mijn man Midian (38), onze dochter Nourhan
(bijna 6), onze zoon Mohammed (4) en ik Nihal (25).
Ik heb het altijd heel druk. Ik heb in de speel-o- theek van
St Piëzo gewerkt. Nu volg ik allemaal cursussen want ik
wil graag meer administratief werk gaan doen.


Dit is één van de recepten die bewoners van Palenstein graag klaarmaken.
Probe
Probeert u het ook eens! Kopieën vindt u in de entree van de Eetkeet.

SAHTEN!
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salade en natuurlijk Libanees brood.

Wilt u ook uw medebewoners laten weten wat u graag eet? Geef uw telefoonn
foonnummer dan door aan de beheerder. Wij nemen contact met u op.

EDUCATIEVE
PROJECTEN

IN BEWEGING
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.
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.

Actieve (ﬁnanciële) ondersteuning van
kunstenaars en hun organisaties zijn daarbij
onmisbaar. Wij zijn de fondsen, subsidiënten
en sponsoren die het Terra Art Projects
in 2009 mogelijk maakten projecten te
realiseren en de organisatie verder te
professionaliseren bijzonder dankbaar.
In 2010 zal Terra Art Projects de ingeslagen
weg vervolgen en haar ambities verder
vormgeven.

PROEVEN VAN ELKAAR
Na het succesvolle receptenproject in de Eetkeet
Palenstein hebben vrijwilligers van de Stichting
Piëzo, onder begeleiding van Bureau Roosjen
& van der Veere, bij verschillende buurtbewoners
recepten verzameld. Bewoners van de wijk en
mensen die in de wijk werkzaam zijn, werden
geïnterviewd door vrijwilligers van stichting Piëzo.
Zij vroegen hen naar hun favoriete gerecht, naar de
herkomst ervan en naar hun kook- en eetgewoontes.
Ze vertelden ook iets over zichzelf en hun wijk.
De vrijwilligers van Piëzo leren op deze wijze in de
praktijk de Nederlandse taal en samenleving beter
kennen. De recepten werden gebundeld in een
fraai receptenboek, dat werd vormgegeven door
Patrick Lijdsman. Recepten uit alle windstreken
bereiken de Zoetermeerse keukens. Op zaterdag
18 april 2009 werd het kookboek ofﬁcieel uitgereikt
aan wethouder Muijzers tijdens de door Piëzo
georganiseerde proeverij.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door
Vidomes en met een bijdrage uit het Wijk aan Zet
budget van de gemeente Zoetermeer.

INDIVIDUELE
PROJECTEN
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COLOFON
FOTOGRAFIE: Bert Arendse, Daniëlla du Clou, Daniël van Goor, Theo Janssen, Joke Meijer,
Puck Swinkels, Vera Zegerman VORMGEVING: Natalie Vinke TEKST: Joke Meijer.
© TERRA ART PROJECTS
VRIJWILLIGERS: Facilitair: Bert Arendse, Bert Adam, Yvonne de Beeld, José van Bergen,
Meta Ferns, Corrie Hoefnagel, Mieke Stuart, Henk Welner, Paula Welner, Jannie van
Zanten. Communicatie: Karima Harar, Joke Meijer, Brenda Vos, Monira Harb (stagiaire).
ORGANISATIESAMENSTELLING
STICHTINGBESTUUR: Hans van Bijnen (voorzitter), Rob de Graaf (penningmeester), Ton van
Zeijl (secretaris) STICHTINGDIRECTIE: Ed Boutkan, Natalie Vinke VERENIGINGBESTUUR:
Vera Zegerman (voorzitter), Laurens van Herpt (penningmeester), Theo Janssen (secretaris).
Op de foto’s vlnr: Hans van Bijnen, Rob de Graaf, Ton van Zeijl, Ed Boutkan, Natalie Vinke,
Vera Zegerman, Laurens van Herpt, Theo Janssen.
Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer
J. GLIJNIS
Loon- en verhuurbedrijf B.V.
ZOETERMEER

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 tien
Terrakunstenaars in de Hal aan de
Philipsstraat.

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 open van 12.00 - 17.00 uur in de weekenden van 28 en 29
november, 5,6,12 en 13 december. Op zondag 13 december is het project afgesloten met
een dansimprovisatie van Application Physique. Aantal bezoekers: 400
HALLUCINATIES
Op 22 november 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.

EEN WOORD VAN DANK
Voor alle deelnemers, vrijwilligers en particpanten aan de projecten van 2009 en
voor onderstaande sponsoren en partners die de realisatie van de projecten en
professionalisering van de organisatie mogelijk hebben gemaakt.
VAN ALLE PROJECTEN IS MEER UITGEBREIDE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP
ONZE WEBSITE: WWW.TERRA-ARTPROJECTS.COM
Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief die in 2010 zesmaal verschijnt.
Ook ontvangt u dan actuele berichten en uitnodigingen per e-mail.

COMMUNITY
ART
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KUNSTHAPPEN,
SMAAKMAKER VOOR DE BEELDENDE KUNST
In de week van 15 t/m 18 september 2009
bezochten leerlingen van het Alfrink College,
Erasmus College, Oranje Nassau College en
Picasso Lyceum de tijdelijke werkplaats van
Terra Art Projects op de Philipsstraat 18.
Hier maakten ze kennis met een uniek project:
Wearable Art van beeldend kunstenaar Lichel
van den Ende uit Den Haag.
Beeldend kunstenaars Ien Dobbelaar en Marijke
Wijgerinck hadden een programma ontwikkeld
rondom kunstproject ‘de Allerlangste’ dat op 6 september werd uitgevoerd.
Wearable Art, Community Art, Performance: de leerlingen ontdekten op een verrassende
manier de complexiteit van een kunstproject. Want wanneer en waar kun je kunst echt zelf
dragen? Tot slot voegden de leerlingen zelf iets toe aan een wearable Art-object.
Deze objecten staan nu op de scholen. Het hele project was zelfs zo’n succes dat ook
enkele klassen met beeldende vorming als eindexamenvak naar de Philipsstraat kwamen.
Aantal bezoekers: 1000
diverse bevolkingsgroepen uit Zoetermeer aan te spreken, een communicatie te laten
plaatsvinden, gecombineerd met zijn autonome denkbeeld.
De voorbereidingen zijn van start gegaan in de maand mei en het project is uitgevoerd op
6 september 2009 in het hart van Zoetermeer. Voor dit project hebben zich
vierhonderdvijftig vrijwilligers uit Zoetermeer en omgeving aangemeld. Wekenlang
ratelden de naaimachines, werden doeken beschilderd en auto’s opgetuigd.
Het project De Allerlangste bestond uit een gedragen creatie van 2488 meter lang
(wereldrecord), in en om het marktplein van Zoetermeer. De sleep van het kostuum werd
gedragen door tweehonderd bruiden en is gebruikt als picknickkleed voor 850 deelnemers
(wereldrecord). Het textiel was in de maanden voorafgaand bewerkt door kunstenaars,
kunstliefhebbers, verenigingen, families, bedrijven, clubs en andere enthousiasten. Zowel
de sleep als de picknick veroverden een plaats in het Guinness Book of records.
Geschat aantal bezoekers: 3000.

OPEN ATELIERDAGEN ZOETERMEER
3 EN 11 OKTOBER 2009
Meer dan vijftig kunstenaars namen deel aan de
Open Atelierdagen 2009. De keuze is gemaakt om
twee open atelierdagen te organiseren verdeeld
over twee weekenden in de maand oktober.
Ook is besloten het publiek gratis busvervoer
aan te bieden tot bij de ateliers. Om het publiek
goed te informeren werden er posters, ﬂyers,
driehoeksborden, advertenties en persberichten
geplaatst. Er waren twee busroutes uitgezet. In
bijna alle wijken waren halteplaatsen. Gelijktijdig
is een begin gemaakt met de uitgave van een nieuwe kunstcatalogus. De stichting beoogt
met deze uitgave de professionele kunstenaars en daarmee de beeldende kunst in de
gemeente meer zichtbaar te maken. Daardoor worden contacten gestimuleerd tussen
kunstenaars en kunstliefhebbers. Dit draagt bij aan de groeiende belangstelling voor kunst
en meer aandacht voor het Zoetermeerse kunstklimaat. Aantal bezoekers: gemiddeld per
atelier per dag 30

JAARBERICHT

KUNSTWERK SPAR
Op 16 mei 2009 werd het kunstwerk
De Spar ofﬁcieel onthuld door de
81-jarige heer A.J.M. (Aad) van Well,
zoon van de oprichter van De Spar.
Het kunstwerk is een initiatief van de
bewoners van Hovestein, als blijvende
herinnering aan de historie van deze
plaats, waar in het jaar 1932 De Spar
werd opgericht. Beeldend kunstenaar
Vera Zegerman maakte in opdracht
van de bewoners een kunstwerk met
keramische elementen voor het nieuwe
gebouw Hovestein. Het kunstwerk is
goed zichtbaar vanuit de Dorpsstraat.
Realisatie werd mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële bijdrage van de bewonerscommissie
Hovestein, Rabobank Zoetermeer-Leidschendam, BAM en gemeente Zoetermeer.

DUBBELPORTRETTEN
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.

DE ALLERLANGSTE
In het jaar 2008 werd begonnen met de voorbereiding
van de kunstprojecten voor 2009, rekening houdend
met het 15-jarig jubileum van Terra Art Projects.
Ter ere van dit jubileum koos de stichting voor een
megaproject: De Allerlangste.
Hiervoor werd beeldend kunstenaar Lichel van
den Ende gevraagd om zich te verdiepen in een
bijzondere openingsceremonie ter ere van het
jubileum. Voor de kunstenaar een uitdaging om de
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VRIJWILLIGERS: Facilitair: Bert Arendse, Bert Adam, Yvonne de Beeld, José van Bergen,
Meta Ferns, Corrie Hoefnagel, Mieke Stuart, Henk Welner, Paula Welner, Jannie van
Zanten. Communicatie: Karima Harar, Joke Meijer, Brenda Vos, Monira Harb (stagiaire).
ORGANISATIESAMENSTELLING
STICHTINGBESTUUR: Hans van Bijnen (voorzitter), Rob de Graaf (penningmeester), Ton van
Zeijl (secretaris) STICHTINGDIRECTIE: Ed Boutkan, Natalie Vinke VERENIGINGBESTUUR:
Vera Zegerman (voorzitter), Laurens van Herpt (penningmeester), Theo Janssen (secretaris).
Op de foto’s vlnr: Hans van Bijnen, Rob de Graaf, Ton van Zeijl, Ed Boutkan, Natalie Vinke,
Vera Zegerman, Laurens van Herpt, Theo Janssen.

VAN ALLE PROJECTEN IS MEER UITGEBREIDE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP
ONZE WEBSITE: WWW.TERRA-ARTPROJECTS.COM
Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief die in 2010 zesmaal verschijnt.
Ook ontvangt u dan actuele berichten en uitnodigingen per e-mail.
Wij proeven van elkaar

Nihal Daher
met het vocht, de aubergines op de kip.
Daarbovenop de drie bekers rijst. Water
toevoegen tot het 3 centimeter boven de
rijst staat. Drie kwartier zachtjes gaar
stoven.
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Neem een heel groot bord en leg het over
de pan. Keer de inhoud van de koekenpan
om op het bord. Wij versieren het bord altijd met wat geroosterde amandelen en
pijnboompitten.
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salade en natuurlijk Libanees brood.

Mijn man heeft mij leren koken. Hij kan heel goed koken!
We eten meestal Libanees.
Soms maak ik ook wel gerechten uit een kookboek. Als
we bij onze vrienden in de ﬂat op bezoek gaan, nemen
we altijd wat lekkers mee. Vooral als het Ramadan is
proeven wij van elkaar. Weet je wat ik niet kan maken:
zoete dingen!
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Eerst hebben wij in Capelle aan de IJssel gewoond. In
2003 hebben wij in Zoetermeer deze ﬂat gekregen. Dat
was ﬁjn omdat we nu meer ruimte hebben voor ons
gezin: Mijn man Midian (38), onze dochter Nourhan
(bijna 6), onze zoon Mohammed (4) en ik Nihal (25).
Ik heb het altijd heel druk. Ik heb in de speel-o- theek van
St Piëzo gewerkt. Nu volg ik allemaal cursussen want ik
wil graag meer administratief werk gaan doen.


Dit is één van de recepten die bewoners van Palenstein graag klaarmaken.
Probe
Probeert u het ook eens! Kopieën vindt u in de entree van de Eetkeet.

SAHTEN!

Wilt u ook uw medebewoners laten weten wat u graag eet? Geef uw telefoonn
foonnummer dan door aan de beheerder. Wij nemen contact met u op.

PROEVEN VAN ELKAAR
Na het succesvolle receptenproject in de Eetkeet
Palenstein hebben vrijwilligers van de Stichting
Piëzo, onder begeleiding van Bureau Roosjen
& van der Veere, bij verschillende buurtbewoners
recepten verzameld. Bewoners van de wijk en
mensen die in de wijk werkzaam zijn, werden
geïnterviewd door vrijwilligers van stichting Piëzo.
Zij vroegen hen naar hun favoriete gerecht, naar de
herkomst ervan en naar hun kook- en eetgewoontes.
Ze vertelden ook iets over zichzelf en hun wijk.
De vrijwilligers van Piëzo leren op deze wijze in de
praktijk de Nederlandse taal en samenleving beter
kennen. De recepten werden gebundeld in een
fraai receptenboek, dat werd vormgegeven door
Patrick Lijdsman. Recepten uit alle windstreken
bereiken de Zoetermeerse keukens. Op zaterdag
18 april 2009 werd het kookboek ofﬁcieel uitgereikt
aan wethouder Muijzers tijdens de door Piëzo
georganiseerde proeverij.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door
Vidomes en met een bijdrage uit het Wijk aan Zet
budget van de gemeente Zoetermeer.
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Meer dan vijftig kunstenaars namen deel aan de
Open Atelierdagen 2009. De keuze is gemaakt om
twee open atelierdagen te organiseren verdeeld
over twee weekenden in de maand oktober.
Ook is besloten het publiek gratis busvervoer
aan te bieden tot bij de ateliers. Om het publiek
goed te informeren werden er posters, ﬂyers,
driehoeksborden, advertenties en persberichten
geplaatst. Er waren twee busroutes uitgezet. In
bijna alle wijken waren halteplaatsen. Gelijktijdig
is een begin gemaakt met de uitgave van een nieuwe kunstcatalogus. De stichting beoogt
met deze uitgave de professionele kunstenaars en daarmee de beeldende kunst in de
gemeente meer zichtbaar te maken. Daardoor worden contacten gestimuleerd tussen
kunstenaars en kunstliefhebbers. Dit draagt bij aan de groeiende belangstelling voor kunst
en meer aandacht voor het Zoetermeerse kunstklimaat. Aantal bezoekers: gemiddeld per
atelier per dag 30
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In 2010 zal Terra Art Projects de ingeslagen
weg vervolgen en haar ambities verder
vormgeven.
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Actieve (ﬁnanciële) ondersteuning van
kunstenaars en hun organisaties zijn daarbij
onmisbaar. Wij zijn de fondsen, subsidiënten
en sponsoren die het Terra Art Projects
in 2009 mogelijk maakten projecten te
realiseren en de organisatie verder te
professionaliseren bijzonder dankbaar.
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Een uur op een zacht vuur gaar laten
worden en laten afkoelen in het vocht.
De aubergines in plakken snijden en bruin
bakken in olie. Apart houden.
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ﬂinke koekenpan in 3 eetlepels olie bakken tot ze zacht zijn. De kip erop leggen

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 open van 12.00 - 17.00 uur in de weekenden van 28 en 29
november, 5,6,12 en 13 december. Op zondag 13 december is het project afgesloten met
een dansimprovisatie van Application Physique. Aantal bezoekers: 400

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 tien
Terrakunstenaars in de Hal aan de
Philipsstraat.

Kunst en cultuur zijn volgens de stichting
Terra Art Projects van groot belang voor
een stad als Zoetermeer. Het is nodig
voor de persoonlijke ontwikkeling van
mensen, belangrijk bij het bevorderen van
sociale cohesie en ook van nut voor de
economische ontwikkeling van een stad. Op
meerdere bijeenkomsten in 2009 werd deze
visie onderstreept: kunst en cultuur maakt
een stad aantrekkelijker en draagt derhalve
bij aan economische aantrekkingskracht.

VERBROEDERING
In het jaar 2009 vervaardigde Daniel van Goor samen met inwoners van de wijk Palenstein
het project Verbroedering. Het gaat hier om een canvas doek van twintig meter dat
gezamenlijk in vijftig weken werd beschilderd door twintig enthousiaste mensen.
Het doek wordt begin 2010 op de braakliggende locatie van de voormalige Schoutenhoek
tentoongesteld.

diverse bevolkingsgroepen uit Zoetermeer aan te spreken, een communicatie te laten
plaatsvinden, gecombineerd met zijn autonome denkbeeld.
De voorbereidingen zijn van start gegaan in de maand mei en het project is uitgevoerd op
6 september 2009 in het hart van Zoetermeer. Voor dit project hebben zich
vierhonderdvijftig vrijwilligers uit Zoetermeer en omgeving aangemeld. Wekenlang
ratelden de naaimachines, werden doeken beschilderd en auto’s opgetuigd.
Het project De Allerlangste bestond uit een gedragen creatie van 2488 meter lang
(wereldrecord), in en om het marktplein van Zoetermeer. De sleep van het kostuum werd
gedragen door tweehonderd bruiden en is gebruikt als picknickkleed voor 850 deelnemers
(wereldrecord). Het textiel was in de maanden voorafgaand bewerkt door kunstenaars,
kunstliefhebbers, verenigingen, families, bedrijven, clubs en andere enthousiasten. Zowel
de sleep als de picknick veroverden een plaats in het Guinness Book of records.
Geschat aantal bezoekers: 3000.
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FOTOGRAFIE: Bert Arendse, Daniëlla du Clou, Daniël van Goor, Theo Janssen, Joke Meijer,
Puck Swinkels, Vera Zegerman VORMGEVING: Natalie Vinke TEKST: Joke Meijer.
© TERRA ART PROJECTS
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.

DE ORGANISATIE
Voor Terra Art Projects was 2009 het
eerste jaar waarin zij in haar nieuwe
organisatievorm actief was. Het
projectbureau vormde hierbij het
operationele hart. Op basis van het
vastgestelde ‘Meerjarenbeleidplan 20092012 STAP VOOR STAP’ werd verder
vormgegeven aan de professionalisering van
de organisatie. Er werd actief geparticipeerd
in de lokale (culturele) netwerken, Terra Art
Projects is toegetreden tot de kerngroep
cultuurnota 2010 – 2013, de organisatie
werd uitgebreid met vijftien vrijwilligers
en er was extra aandacht voor het
kunstenaarsveld in Zoetermeer.

KUNSTHAPPEN,
SMAAKMAKER VOOR DE BEELDENDE KUNST
In de week van 15 t/m 18 september 2009
bezochten leerlingen van het Alfrink College,
Erasmus College, Oranje Nassau College en
Picasso Lyceum de tijdelijke werkplaats van
Terra Art Projects op de Philipsstraat 18.
Hier maakten ze kennis met een uniek project:
Wearable Art van beeldend kunstenaar Lichel
van den Ende uit Den Haag.
Beeldend kunstenaars Ien Dobbelaar en Marijke
Wijgerinck hadden een programma ontwikkeld
rondom kunstproject ‘de Allerlangste’ dat op 6 september werd uitgevoerd.
Wearable Art, Community Art, Performance: de leerlingen ontdekten op een verrassende
manier de complexiteit van een kunstproject. Want wanneer en waar kun je kunst echt zelf
dragen? Tot slot voegden de leerlingen zelf iets toe aan een wearable Art-object.
Deze objecten staan nu op de scholen. Het hele project was zelfs zo’n succes dat ook
enkele klassen met beeldende vorming als eindexamenvak naar de Philipsstraat kwamen.
Aantal bezoekers: 1000

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.

Terra Art Projects werd dit jaar
genomineerd voor de publieksprijs voor
kunst en cultuur Zoetermeer.
Een mooi jaar dus.

EDUCATIEVE
PROJECTEN

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!

OVERIGE
PROJECTEN

‘09

IN BEWEGING

KOOKBOEK BUYTENWEGH
Op 3 november 2009 werd het kleurrijke
Buytenwegh kookboek gepresenteerd bij
de opening van het Resto van Harte in
Buytenwegh. Wethouder Edo Haan, zelf één
van de geïnterviewden, zei voorstander te zijn
om een kookboek voor elke Zoetermeerse
wijk te maken. Zo worden bewoners van de
wijk via de eettafel met elkaar in contact
gebracht. Stichting Piëzo en Terra Art
Projects ontwikkelden samen een kookboek
voor de wijk Buytenwegh. Het resultaat
is een unieke verzameling recepten, net
zo gevarieerd als de wijk Buytenwegh
zelf. Beeldend kunstenaar Véronique
Vaessen verzorgde het ontwerp en enkele
amateurfotografen maakten de portretten
van de geïnterviewden.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Wijk aan Zet budget
van de gemeente Zoetermeer.

KUNSTWERK SPAR
Op 16 mei 2009 werd het kunstwerk
De Spar ofﬁcieel onthuld door de
81-jarige heer A.J.M. (Aad) van Well,
zoon van de oprichter van De Spar.
Het kunstwerk is een initiatief van de
bewoners van Hovestein, als blijvende
herinnering aan de historie van deze
plaats, waar in het jaar 1932 De Spar
werd opgericht. Beeldend kunstenaar
Vera Zegerman maakte in opdracht
van de bewoners een kunstwerk met
keramische elementen voor het nieuwe
gebouw Hovestein. Het kunstwerk is
goed zichtbaar vanuit de Dorpsstraat.
Realisatie werd mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële bijdrage van de bewonerscommissie
Hovestein, Rabobank Zoetermeer-Leidschendam, BAM en gemeente Zoetermeer.

DUBBELPORTRETTEN
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.

DE ALLERLANGSTE
In het jaar 2008 werd begonnen met de voorbereiding
van de kunstprojecten voor 2009, rekening houdend
met het 15-jarig jubileum van Terra Art Projects.
Ter ere van dit jubileum koos de stichting voor een
megaproject: De Allerlangste.
Hiervoor werd beeldend kunstenaar Lichel van
den Ende gevraagd om zich te verdiepen in een
bijzondere openingsceremonie ter ere van het
jubileum. Voor de kunstenaar een uitdaging om de
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VRIJWILLIGERS: Facilitair: Bert Arendse, Bert Adam, Yvonne de Beeld, José van Bergen,
Meta Ferns, Corrie Hoefnagel, Mieke Stuart, Henk Welner, Paula Welner, Jannie van
Zanten. Communicatie: Karima Harar, Joke Meijer, Brenda Vos, Monira Harb (stagiaire).
ORGANISATIESAMENSTELLING
STICHTINGBESTUUR: Hans van Bijnen (voorzitter), Rob de Graaf (penningmeester), Ton van
Zeijl (secretaris) STICHTINGDIRECTIE: Ed Boutkan, Natalie Vinke VERENIGINGBESTUUR:
Vera Zegerman (voorzitter), Laurens van Herpt (penningmeester), Theo Janssen (secretaris).
Op de foto’s vlnr: Hans van Bijnen, Rob de Graaf, Ton van Zeijl, Ed Boutkan, Natalie Vinke,
Vera Zegerman, Laurens van Herpt, Theo Janssen.

VAN ALLE PROJECTEN IS MEER UITGEBREIDE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP
ONZE WEBSITE: WWW.TERRA-ARTPROJECTS.COM
Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief die in 2010 zesmaal verschijnt.
Ook ontvangt u dan actuele berichten en uitnodigingen per e-mail.
Wij proeven van elkaar

Nihal Daher
met het vocht, de aubergines op de kip.
Daarbovenop de drie bekers rijst. Water
toevoegen tot het 3 centimeter boven de
rijst staat. Drie kwartier zachtjes gaar
stoven.
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Neem een heel groot bord en leg het over
de pan. Keer de inhoud van de koekenpan
om op het bord. Wij versieren het bord altijd met wat geroosterde amandelen en
pijnboompitten.
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LIBANESE MAKLOUBA

UÊ ÎÊ* 1 ÊÊ, "®
UÊ £Ê/  * Ê

UÊ <"

Ê`ÌÊ}iÀiV ÌÊiÌiÊÜÊv>ÌÕÃ ]Ê`>ÌÊÃÊiiÊ
salade en natuurlijk Libanees brood.

Mijn man heeft mij leren koken. Hij kan heel goed koken!
We eten meestal Libanees.
Soms maak ik ook wel gerechten uit een kookboek. Als
we bij onze vrienden in de ﬂat op bezoek gaan, nemen
we altijd wat lekkers mee. Vooral als het Ramadan is
proeven wij van elkaar. Weet je wat ik niet kan maken:
zoete dingen!
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Eerst hebben wij in Capelle aan de IJssel gewoond. In
2003 hebben wij in Zoetermeer deze ﬂat gekregen. Dat
was ﬁjn omdat we nu meer ruimte hebben voor ons
gezin: Mijn man Midian (38), onze dochter Nourhan
(bijna 6), onze zoon Mohammed (4) en ik Nihal (25).
Ik heb het altijd heel druk. Ik heb in de speel-o- theek van
St Piëzo gewerkt. Nu volg ik allemaal cursussen want ik
wil graag meer administratief werk gaan doen.


Dit is één van de recepten die bewoners van Palenstein graag klaarmaken.
Probe
Probeert u het ook eens! Kopieën vindt u in de entree van de Eetkeet.

SAHTEN!

Wilt u ook uw medebewoners laten weten wat u graag eet? Geef uw telefoonn
foonnummer dan door aan de beheerder. Wij nemen contact met u op.

PROEVEN VAN ELKAAR
Na het succesvolle receptenproject in de Eetkeet
Palenstein hebben vrijwilligers van de Stichting
Piëzo, onder begeleiding van Bureau Roosjen
& van der Veere, bij verschillende buurtbewoners
recepten verzameld. Bewoners van de wijk en
mensen die in de wijk werkzaam zijn, werden
geïnterviewd door vrijwilligers van stichting Piëzo.
Zij vroegen hen naar hun favoriete gerecht, naar de
herkomst ervan en naar hun kook- en eetgewoontes.
Ze vertelden ook iets over zichzelf en hun wijk.
De vrijwilligers van Piëzo leren op deze wijze in de
praktijk de Nederlandse taal en samenleving beter
kennen. De recepten werden gebundeld in een
fraai receptenboek, dat werd vormgegeven door
Patrick Lijdsman. Recepten uit alle windstreken
bereiken de Zoetermeerse keukens. Op zaterdag
18 april 2009 werd het kookboek ofﬁcieel uitgereikt
aan wethouder Muijzers tijdens de door Piëzo
georganiseerde proeverij.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door
Vidomes en met een bijdrage uit het Wijk aan Zet
budget van de gemeente Zoetermeer.

INDIVIDUELE
PROJECTEN

EEN WOORD VAN DANK
Voor alle deelnemers, vrijwilligers en particpanten aan de projecten van 2009 en
voor onderstaande sponsoren en partners die de realisatie van de projecten en
professionalisering van de organisatie mogelijk hebben gemaakt.

JAARBERICHT

COMMUNITY
ART

OPEN ATELIERDAGEN ZOETERMEER
3 EN 11 OKTOBER 2009
Meer dan vijftig kunstenaars namen deel aan de
Open Atelierdagen 2009. De keuze is gemaakt om
twee open atelierdagen te organiseren verdeeld
over twee weekenden in de maand oktober.
Ook is besloten het publiek gratis busvervoer
aan te bieden tot bij de ateliers. Om het publiek
goed te informeren werden er posters, ﬂyers,
driehoeksborden, advertenties en persberichten
geplaatst. Er waren twee busroutes uitgezet. In
bijna alle wijken waren halteplaatsen. Gelijktijdig
is een begin gemaakt met de uitgave van een nieuwe kunstcatalogus. De stichting beoogt
met deze uitgave de professionele kunstenaars en daarmee de beeldende kunst in de
gemeente meer zichtbaar te maken. Daardoor worden contacten gestimuleerd tussen
kunstenaars en kunstliefhebbers. Dit draagt bij aan de groeiende belangstelling voor kunst
en meer aandacht voor het Zoetermeerse kunstklimaat. Aantal bezoekers: gemiddeld per
atelier per dag 30

J. GLIJNIS
Loon- en verhuurbedrijf B.V.
ZOETERMEER

In 2010 zal Terra Art Projects de ingeslagen
weg vervolgen en haar ambities verder
vormgeven.

HALLUCINATIES
Op 22 november 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.

Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer
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Actieve (ﬁnanciële) ondersteuning van
kunstenaars en hun organisaties zijn daarbij
onmisbaar. Wij zijn de fondsen, subsidiënten
en sponsoren die het Terra Art Projects
in 2009 mogelijk maakten projecten te
realiseren en de organisatie verder te
professionaliseren bijzonder dankbaar.

SMAKELIJK ETEN IN PALENSTEIN

De kip wassen en een minuut of tien opzetten in water om de viezigheid eraf te
halen.
Water weggooien en pan half vullen met
water. Dan de kip, in stukken, erbij.
Een hele ui, de kruidnagelen, de kardeÊ iÊ £Ê Ì iii«iÊ >iiÊ ÌiÛi}i°Ê
Een uur op een zacht vuur gaar laten
worden en laten afkoelen in het vocht.
De aubergines in plakken snijden en bruin
bakken in olie. Apart houden.
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ﬂinke koekenpan in 3 eetlepels olie bakken tot ze zacht zijn. De kip erop leggen

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 open van 12.00 - 17.00 uur in de weekenden van 28 en 29
november, 5,6,12 en 13 december. Op zondag 13 december is het project afgesloten met
een dansimprovisatie van Application Physique. Aantal bezoekers: 400

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 tien
Terrakunstenaars in de Hal aan de
Philipsstraat.

Kunst en cultuur zijn volgens de stichting
Terra Art Projects van groot belang voor
een stad als Zoetermeer. Het is nodig
voor de persoonlijke ontwikkeling van
mensen, belangrijk bij het bevorderen van
sociale cohesie en ook van nut voor de
economische ontwikkeling van een stad. Op
meerdere bijeenkomsten in 2009 werd deze
visie onderstreept: kunst en cultuur maakt
een stad aantrekkelijker en draagt derhalve
bij aan economische aantrekkingskracht.

VERBROEDERING
In het jaar 2009 vervaardigde Daniel van Goor samen met inwoners van de wijk Palenstein
het project Verbroedering. Het gaat hier om een canvas doek van twintig meter dat
gezamenlijk in vijftig weken werd beschilderd door twintig enthousiaste mensen.
Het doek wordt begin 2010 op de braakliggende locatie van de voormalige Schoutenhoek
tentoongesteld.

diverse bevolkingsgroepen uit Zoetermeer aan te spreken, een communicatie te laten
plaatsvinden, gecombineerd met zijn autonome denkbeeld.
De voorbereidingen zijn van start gegaan in de maand mei en het project is uitgevoerd op
6 september 2009 in het hart van Zoetermeer. Voor dit project hebben zich
vierhonderdvijftig vrijwilligers uit Zoetermeer en omgeving aangemeld. Wekenlang
ratelden de naaimachines, werden doeken beschilderd en auto’s opgetuigd.
Het project De Allerlangste bestond uit een gedragen creatie van 2488 meter lang
(wereldrecord), in en om het marktplein van Zoetermeer. De sleep van het kostuum werd
gedragen door tweehonderd bruiden en is gebruikt als picknickkleed voor 850 deelnemers
(wereldrecord). Het textiel was in de maanden voorafgaand bewerkt door kunstenaars,
kunstliefhebbers, verenigingen, families, bedrijven, clubs en andere enthousiasten. Zowel
de sleep als de picknick veroverden een plaats in het Guinness Book of records.
Geschat aantal bezoekers: 3000.

COLOFON
FOTOGRAFIE: Bert Arendse, Daniëlla du Clou, Daniël van Goor, Theo Janssen, Joke Meijer,
Puck Swinkels, Vera Zegerman VORMGEVING: Natalie Vinke TEKST: Joke Meijer.
© TERRA ART PROJECTS
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.

DE ORGANISATIE
Voor Terra Art Projects was 2009 het
eerste jaar waarin zij in haar nieuwe
organisatievorm actief was. Het
projectbureau vormde hierbij het
operationele hart. Op basis van het
vastgestelde ‘Meerjarenbeleidplan 20092012 STAP VOOR STAP’ werd verder
vormgegeven aan de professionalisering van
de organisatie. Er werd actief geparticipeerd
in de lokale (culturele) netwerken, Terra Art
Projects is toegetreden tot de kerngroep
cultuurnota 2010 – 2013, de organisatie
werd uitgebreid met vijftien vrijwilligers
en er was extra aandacht voor het
kunstenaarsveld in Zoetermeer.

KUNSTHAPPEN,
SMAAKMAKER VOOR DE BEELDENDE KUNST
In de week van 15 t/m 18 september 2009
bezochten leerlingen van het Alfrink College,
Erasmus College, Oranje Nassau College en
Picasso Lyceum de tijdelijke werkplaats van
Terra Art Projects op de Philipsstraat 18.
Hier maakten ze kennis met een uniek project:
Wearable Art van beeldend kunstenaar Lichel
van den Ende uit Den Haag.
Beeldend kunstenaars Ien Dobbelaar en Marijke
Wijgerinck hadden een programma ontwikkeld
rondom kunstproject ‘de Allerlangste’ dat op 6 september werd uitgevoerd.
Wearable Art, Community Art, Performance: de leerlingen ontdekten op een verrassende
manier de complexiteit van een kunstproject. Want wanneer en waar kun je kunst echt zelf
dragen? Tot slot voegden de leerlingen zelf iets toe aan een wearable Art-object.
Deze objecten staan nu op de scholen. Het hele project was zelfs zo’n succes dat ook
enkele klassen met beeldende vorming als eindexamenvak naar de Philipsstraat kwamen.
Aantal bezoekers: 1000

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.

Terra Art Projects werd dit jaar
genomineerd voor de publieksprijs voor
kunst en cultuur Zoetermeer.
Een mooi jaar dus.

EDUCATIEVE
PROJECTEN

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!
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KOOKBOEK BUYTENWEGH
Op 3 november 2009 werd het kleurrijke
Buytenwegh kookboek gepresenteerd bij
de opening van het Resto van Harte in
Buytenwegh. Wethouder Edo Haan, zelf één
van de geïnterviewden, zei voorstander te zijn
om een kookboek voor elke Zoetermeerse
wijk te maken. Zo worden bewoners van de
wijk via de eettafel met elkaar in contact
gebracht. Stichting Piëzo en Terra Art
Projects ontwikkelden samen een kookboek
voor de wijk Buytenwegh. Het resultaat
is een unieke verzameling recepten, net
zo gevarieerd als de wijk Buytenwegh
zelf. Beeldend kunstenaar Véronique
Vaessen verzorgde het ontwerp en enkele
amateurfotografen maakten de portretten
van de geïnterviewden.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Wijk aan Zet budget
van de gemeente Zoetermeer.

KUNSTWERK SPAR
Op 16 mei 2009 werd het kunstwerk
De Spar ofﬁcieel onthuld door de
81-jarige heer A.J.M. (Aad) van Well,
zoon van de oprichter van De Spar.
Het kunstwerk is een initiatief van de
bewoners van Hovestein, als blijvende
herinnering aan de historie van deze
plaats, waar in het jaar 1932 De Spar
werd opgericht. Beeldend kunstenaar
Vera Zegerman maakte in opdracht
van de bewoners een kunstwerk met
keramische elementen voor het nieuwe
gebouw Hovestein. Het kunstwerk is
goed zichtbaar vanuit de Dorpsstraat.
Realisatie werd mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële bijdrage van de bewonerscommissie
Hovestein, Rabobank Zoetermeer-Leidschendam, BAM en gemeente Zoetermeer.

DUBBELPORTRETTEN
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.

DE ALLERLANGSTE
In het jaar 2008 werd begonnen met de voorbereiding
van de kunstprojecten voor 2009, rekening houdend
met het 15-jarig jubileum van Terra Art Projects.
Ter ere van dit jubileum koos de stichting voor een
megaproject: De Allerlangste.
Hiervoor werd beeldend kunstenaar Lichel van
den Ende gevraagd om zich te verdiepen in een
bijzondere openingsceremonie ter ere van het
jubileum. Voor de kunstenaar een uitdaging om de
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VRIJWILLIGERS: Facilitair: Bert Arendse, Bert Adam, Yvonne de Beeld, José van Bergen,
Meta Ferns, Corrie Hoefnagel, Mieke Stuart, Henk Welner, Paula Welner, Jannie van
Zanten. Communicatie: Karima Harar, Joke Meijer, Brenda Vos, Monira Harb (stagiaire).
ORGANISATIESAMENSTELLING
STICHTINGBESTUUR: Hans van Bijnen (voorzitter), Rob de Graaf (penningmeester), Ton van
Zeijl (secretaris) STICHTINGDIRECTIE: Ed Boutkan, Natalie Vinke VERENIGINGBESTUUR:
Vera Zegerman (voorzitter), Laurens van Herpt (penningmeester), Theo Janssen (secretaris).
Op de foto’s vlnr: Hans van Bijnen, Rob de Graaf, Ton van Zeijl, Ed Boutkan, Natalie Vinke,
Vera Zegerman, Laurens van Herpt, Theo Janssen.

VAN ALLE PROJECTEN IS MEER UITGEBREIDE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP
ONZE WEBSITE: WWW.TERRA-ARTPROJECTS.COM
Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief die in 2010 zesmaal verschijnt.
Ook ontvangt u dan actuele berichten en uitnodigingen per e-mail.
Wij proeven van elkaar

Nihal Daher
met het vocht, de aubergines op de kip.
Daarbovenop de drie bekers rijst. Water
toevoegen tot het 3 centimeter boven de
rijst staat. Drie kwartier zachtjes gaar
stoven.
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Neem een heel groot bord en leg het over
de pan. Keer de inhoud van de koekenpan
om op het bord. Wij versieren het bord altijd met wat geroosterde amandelen en
pijnboompitten.
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salade en natuurlijk Libanees brood.

Mijn man heeft mij leren koken. Hij kan heel goed koken!
We eten meestal Libanees.
Soms maak ik ook wel gerechten uit een kookboek. Als
we bij onze vrienden in de ﬂat op bezoek gaan, nemen
we altijd wat lekkers mee. Vooral als het Ramadan is
proeven wij van elkaar. Weet je wat ik niet kan maken:
zoete dingen!
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Eerst hebben wij in Capelle aan de IJssel gewoond. In
2003 hebben wij in Zoetermeer deze ﬂat gekregen. Dat
was ﬁjn omdat we nu meer ruimte hebben voor ons
gezin: Mijn man Midian (38), onze dochter Nourhan
(bijna 6), onze zoon Mohammed (4) en ik Nihal (25).
Ik heb het altijd heel druk. Ik heb in de speel-o- theek van
St Piëzo gewerkt. Nu volg ik allemaal cursussen want ik
wil graag meer administratief werk gaan doen.


Dit is één van de recepten die bewoners van Palenstein graag klaarmaken.
Probe
Probeert u het ook eens! Kopieën vindt u in de entree van de Eetkeet.

SAHTEN!

Wilt u ook uw medebewoners laten weten wat u graag eet? Geef uw telefoonn
foonnummer dan door aan de beheerder. Wij nemen contact met u op.

PROEVEN VAN ELKAAR
Na het succesvolle receptenproject in de Eetkeet
Palenstein hebben vrijwilligers van de Stichting
Piëzo, onder begeleiding van Bureau Roosjen
& van der Veere, bij verschillende buurtbewoners
recepten verzameld. Bewoners van de wijk en
mensen die in de wijk werkzaam zijn, werden
geïnterviewd door vrijwilligers van stichting Piëzo.
Zij vroegen hen naar hun favoriete gerecht, naar de
herkomst ervan en naar hun kook- en eetgewoontes.
Ze vertelden ook iets over zichzelf en hun wijk.
De vrijwilligers van Piëzo leren op deze wijze in de
praktijk de Nederlandse taal en samenleving beter
kennen. De recepten werden gebundeld in een
fraai receptenboek, dat werd vormgegeven door
Patrick Lijdsman. Recepten uit alle windstreken
bereiken de Zoetermeerse keukens. Op zaterdag
18 april 2009 werd het kookboek ofﬁcieel uitgereikt
aan wethouder Muijzers tijdens de door Piëzo
georganiseerde proeverij.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door
Vidomes en met een bijdrage uit het Wijk aan Zet
budget van de gemeente Zoetermeer.

INDIVIDUELE
PROJECTEN

EEN WOORD VAN DANK
Voor alle deelnemers, vrijwilligers en particpanten aan de projecten van 2009 en
voor onderstaande sponsoren en partners die de realisatie van de projecten en
professionalisering van de organisatie mogelijk hebben gemaakt.

JAARBERICHT

COMMUNITY
ART

OPEN ATELIERDAGEN ZOETERMEER
3 EN 11 OKTOBER 2009
Meer dan vijftig kunstenaars namen deel aan de
Open Atelierdagen 2009. De keuze is gemaakt om
twee open atelierdagen te organiseren verdeeld
over twee weekenden in de maand oktober.
Ook is besloten het publiek gratis busvervoer
aan te bieden tot bij de ateliers. Om het publiek
goed te informeren werden er posters, ﬂyers,
driehoeksborden, advertenties en persberichten
geplaatst. Er waren twee busroutes uitgezet. In
bijna alle wijken waren halteplaatsen. Gelijktijdig
is een begin gemaakt met de uitgave van een nieuwe kunstcatalogus. De stichting beoogt
met deze uitgave de professionele kunstenaars en daarmee de beeldende kunst in de
gemeente meer zichtbaar te maken. Daardoor worden contacten gestimuleerd tussen
kunstenaars en kunstliefhebbers. Dit draagt bij aan de groeiende belangstelling voor kunst
en meer aandacht voor het Zoetermeerse kunstklimaat. Aantal bezoekers: gemiddeld per
atelier per dag 30

J. GLIJNIS
Loon- en verhuurbedrijf B.V.
ZOETERMEER

In 2010 zal Terra Art Projects de ingeslagen
weg vervolgen en haar ambities verder
vormgeven.

HALLUCINATIES
Op 22 november 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.

Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer
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Actieve (ﬁnanciële) ondersteuning van
kunstenaars en hun organisaties zijn daarbij
onmisbaar. Wij zijn de fondsen, subsidiënten
en sponsoren die het Terra Art Projects
in 2009 mogelijk maakten projecten te
realiseren en de organisatie verder te
professionaliseren bijzonder dankbaar.

SMAKELIJK ETEN IN PALENSTEIN

De kip wassen en een minuut of tien opzetten in water om de viezigheid eraf te
halen.
Water weggooien en pan half vullen met
water. Dan de kip, in stukken, erbij.
Een hele ui, de kruidnagelen, de kardeÊ iÊ £Ê Ì iii«iÊ >iiÊ ÌiÛi}i°Ê
Een uur op een zacht vuur gaar laten
worden en laten afkoelen in het vocht.
De aubergines in plakken snijden en bruin
bakken in olie. Apart houden.
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ﬂinke koekenpan in 3 eetlepels olie bakken tot ze zacht zijn. De kip erop leggen

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 open van 12.00 - 17.00 uur in de weekenden van 28 en 29
november, 5,6,12 en 13 december. Op zondag 13 december is het project afgesloten met
een dansimprovisatie van Application Physique. Aantal bezoekers: 400

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 tien
Terrakunstenaars in de Hal aan de
Philipsstraat.

Kunst en cultuur zijn volgens de stichting
Terra Art Projects van groot belang voor
een stad als Zoetermeer. Het is nodig
voor de persoonlijke ontwikkeling van
mensen, belangrijk bij het bevorderen van
sociale cohesie en ook van nut voor de
economische ontwikkeling van een stad. Op
meerdere bijeenkomsten in 2009 werd deze
visie onderstreept: kunst en cultuur maakt
een stad aantrekkelijker en draagt derhalve
bij aan economische aantrekkingskracht.

VERBROEDERING
In het jaar 2009 vervaardigde Daniel van Goor samen met inwoners van de wijk Palenstein
het project Verbroedering. Het gaat hier om een canvas doek van twintig meter dat
gezamenlijk in vijftig weken werd beschilderd door twintig enthousiaste mensen.
Het doek wordt begin 2010 op de braakliggende locatie van de voormalige Schoutenhoek
tentoongesteld.

diverse bevolkingsgroepen uit Zoetermeer aan te spreken, een communicatie te laten
plaatsvinden, gecombineerd met zijn autonome denkbeeld.
De voorbereidingen zijn van start gegaan in de maand mei en het project is uitgevoerd op
6 september 2009 in het hart van Zoetermeer. Voor dit project hebben zich
vierhonderdvijftig vrijwilligers uit Zoetermeer en omgeving aangemeld. Wekenlang
ratelden de naaimachines, werden doeken beschilderd en auto’s opgetuigd.
Het project De Allerlangste bestond uit een gedragen creatie van 2488 meter lang
(wereldrecord), in en om het marktplein van Zoetermeer. De sleep van het kostuum werd
gedragen door tweehonderd bruiden en is gebruikt als picknickkleed voor 850 deelnemers
(wereldrecord). Het textiel was in de maanden voorafgaand bewerkt door kunstenaars,
kunstliefhebbers, verenigingen, families, bedrijven, clubs en andere enthousiasten. Zowel
de sleep als de picknick veroverden een plaats in het Guinness Book of records.
Geschat aantal bezoekers: 3000.

COLOFON
FOTOGRAFIE: Bert Arendse, Daniëlla du Clou, Daniël van Goor, Theo Janssen, Joke Meijer,
Puck Swinkels, Vera Zegerman VORMGEVING: Natalie Vinke TEKST: Joke Meijer.
© TERRA ART PROJECTS
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.

DE ORGANISATIE
Voor Terra Art Projects was 2009 het
eerste jaar waarin zij in haar nieuwe
organisatievorm actief was. Het
projectbureau vormde hierbij het
operationele hart. Op basis van het
vastgestelde ‘Meerjarenbeleidplan 20092012 STAP VOOR STAP’ werd verder
vormgegeven aan de professionalisering van
de organisatie. Er werd actief geparticipeerd
in de lokale (culturele) netwerken, Terra Art
Projects is toegetreden tot de kerngroep
cultuurnota 2010 – 2013, de organisatie
werd uitgebreid met vijftien vrijwilligers
en er was extra aandacht voor het
kunstenaarsveld in Zoetermeer.

KUNSTHAPPEN,
SMAAKMAKER VOOR DE BEELDENDE KUNST
In de week van 15 t/m 18 september 2009
bezochten leerlingen van het Alfrink College,
Erasmus College, Oranje Nassau College en
Picasso Lyceum de tijdelijke werkplaats van
Terra Art Projects op de Philipsstraat 18.
Hier maakten ze kennis met een uniek project:
Wearable Art van beeldend kunstenaar Lichel
van den Ende uit Den Haag.
Beeldend kunstenaars Ien Dobbelaar en Marijke
Wijgerinck hadden een programma ontwikkeld
rondom kunstproject ‘de Allerlangste’ dat op 6 september werd uitgevoerd.
Wearable Art, Community Art, Performance: de leerlingen ontdekten op een verrassende
manier de complexiteit van een kunstproject. Want wanneer en waar kun je kunst echt zelf
dragen? Tot slot voegden de leerlingen zelf iets toe aan een wearable Art-object.
Deze objecten staan nu op de scholen. Het hele project was zelfs zo’n succes dat ook
enkele klassen met beeldende vorming als eindexamenvak naar de Philipsstraat kwamen.
Aantal bezoekers: 1000

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.

Terra Art Projects werd dit jaar
genomineerd voor de publieksprijs voor
kunst en cultuur Zoetermeer.
Een mooi jaar dus.

EDUCATIEVE
PROJECTEN

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!

OVERIGE
PROJECTEN

‘09

IN BEWEGING

KOOKBOEK BUYTENWEGH
Op 3 november 2009 werd het kleurrijke
Buytenwegh kookboek gepresenteerd bij
de opening van het Resto van Harte in
Buytenwegh. Wethouder Edo Haan, zelf één
van de geïnterviewden, zei voorstander te zijn
om een kookboek voor elke Zoetermeerse
wijk te maken. Zo worden bewoners van de
wijk via de eettafel met elkaar in contact
gebracht. Stichting Piëzo en Terra Art
Projects ontwikkelden samen een kookboek
voor de wijk Buytenwegh. Het resultaat
is een unieke verzameling recepten, net
zo gevarieerd als de wijk Buytenwegh
zelf. Beeldend kunstenaar Véronique
Vaessen verzorgde het ontwerp en enkele
amateurfotografen maakten de portretten
van de geïnterviewden.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Wijk aan Zet budget
van de gemeente Zoetermeer.

KUNSTWERK SPAR
Op 16 mei 2009 werd het kunstwerk
De Spar ofﬁcieel onthuld door de
81-jarige heer A.J.M. (Aad) van Well,
zoon van de oprichter van De Spar.
Het kunstwerk is een initiatief van de
bewoners van Hovestein, als blijvende
herinnering aan de historie van deze
plaats, waar in het jaar 1932 De Spar
werd opgericht. Beeldend kunstenaar
Vera Zegerman maakte in opdracht
van de bewoners een kunstwerk met
keramische elementen voor het nieuwe
gebouw Hovestein. Het kunstwerk is
goed zichtbaar vanuit de Dorpsstraat.
Realisatie werd mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële bijdrage van de bewonerscommissie
Hovestein, Rabobank Zoetermeer-Leidschendam, BAM en gemeente Zoetermeer.

DUBBELPORTRETTEN
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.

DE ALLERLANGSTE
In het jaar 2008 werd begonnen met de voorbereiding
van de kunstprojecten voor 2009, rekening houdend
met het 15-jarig jubileum van Terra Art Projects.
Ter ere van dit jubileum koos de stichting voor een
megaproject: De Allerlangste.
Hiervoor werd beeldend kunstenaar Lichel van
den Ende gevraagd om zich te verdiepen in een
bijzondere openingsceremonie ter ere van het
jubileum. Voor de kunstenaar een uitdaging om de
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Vera Zegerman, Laurens van Herpt, Theo Janssen.
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salade en natuurlijk Libanees brood.

Mijn man heeft mij leren koken. Hij kan heel goed koken!
We eten meestal Libanees.
Soms maak ik ook wel gerechten uit een kookboek. Als
we bij onze vrienden in de ﬂat op bezoek gaan, nemen
we altijd wat lekkers mee. Vooral als het Ramadan is
proeven wij van elkaar. Weet je wat ik niet kan maken:
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was ﬁjn omdat we nu meer ruimte hebben voor ons
gezin: Mijn man Midian (38), onze dochter Nourhan
(bijna 6), onze zoon Mohammed (4) en ik Nihal (25).
Ik heb het altijd heel druk. Ik heb in de speel-o- theek van
St Piëzo gewerkt. Nu volg ik allemaal cursussen want ik
wil graag meer administratief werk gaan doen.


Dit is één van de recepten die bewoners van Palenstein graag klaarmaken.
Probe
Probeert u het ook eens! Kopieën vindt u in de entree van de Eetkeet.

SAHTEN!

Wilt u ook uw medebewoners laten weten wat u graag eet? Geef uw telefoonn
foonnummer dan door aan de beheerder. Wij nemen contact met u op.

PROEVEN VAN ELKAAR
Na het succesvolle receptenproject in de Eetkeet
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Piëzo, onder begeleiding van Bureau Roosjen
& van der Veere, bij verschillende buurtbewoners
recepten verzameld. Bewoners van de wijk en
mensen die in de wijk werkzaam zijn, werden
geïnterviewd door vrijwilligers van stichting Piëzo.
Zij vroegen hen naar hun favoriete gerecht, naar de
herkomst ervan en naar hun kook- en eetgewoontes.
Ze vertelden ook iets over zichzelf en hun wijk.
De vrijwilligers van Piëzo leren op deze wijze in de
praktijk de Nederlandse taal en samenleving beter
kennen. De recepten werden gebundeld in een
fraai receptenboek, dat werd vormgegeven door
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aan wethouder Muijzers tijdens de door Piëzo
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professionalisering van de organisatie mogelijk hebben gemaakt.
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OPEN ATELIERDAGEN ZOETERMEER
3 EN 11 OKTOBER 2009
Meer dan vijftig kunstenaars namen deel aan de
Open Atelierdagen 2009. De keuze is gemaakt om
twee open atelierdagen te organiseren verdeeld
over twee weekenden in de maand oktober.
Ook is besloten het publiek gratis busvervoer
aan te bieden tot bij de ateliers. Om het publiek
goed te informeren werden er posters, ﬂyers,
driehoeksborden, advertenties en persberichten
geplaatst. Er waren twee busroutes uitgezet. In
bijna alle wijken waren halteplaatsen. Gelijktijdig
is een begin gemaakt met de uitgave van een nieuwe kunstcatalogus. De stichting beoogt
met deze uitgave de professionele kunstenaars en daarmee de beeldende kunst in de
gemeente meer zichtbaar te maken. Daardoor worden contacten gestimuleerd tussen
kunstenaars en kunstliefhebbers. Dit draagt bij aan de groeiende belangstelling voor kunst
en meer aandacht voor het Zoetermeerse kunstklimaat. Aantal bezoekers: gemiddeld per
atelier per dag 30

J. GLIJNIS
Loon- en verhuurbedrijf B.V.
ZOETERMEER

In 2010 zal Terra Art Projects de ingeslagen
weg vervolgen en haar ambities verder
vormgeven.

HALLUCINATIES
Op 22 november 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.

Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer
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Actieve (ﬁnanciële) ondersteuning van
kunstenaars en hun organisaties zijn daarbij
onmisbaar. Wij zijn de fondsen, subsidiënten
en sponsoren die het Terra Art Projects
in 2009 mogelijk maakten projecten te
realiseren en de organisatie verder te
professionaliseren bijzonder dankbaar.

SMAKELIJK ETEN IN PALENSTEIN

De kip wassen en een minuut of tien opzetten in water om de viezigheid eraf te
halen.
Water weggooien en pan half vullen met
water. Dan de kip, in stukken, erbij.
Een hele ui, de kruidnagelen, de kardeÊ iÊ £Ê Ì iii«iÊ >iiÊ ÌiÛi}i°Ê
Een uur op een zacht vuur gaar laten
worden en laten afkoelen in het vocht.
De aubergines in plakken snijden en bruin
bakken in olie. Apart houden.
/ÜiiÊ ÕiÊ Ê ÃÌÕiÊ Ã`iÊ iÊ Ê iiÊ
ﬂinke koekenpan in 3 eetlepels olie bakken tot ze zacht zijn. De kip erop leggen

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 open van 12.00 - 17.00 uur in de weekenden van 28 en 29
november, 5,6,12 en 13 december. Op zondag 13 december is het project afgesloten met
een dansimprovisatie van Application Physique. Aantal bezoekers: 400

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 tien
Terrakunstenaars in de Hal aan de
Philipsstraat.

Kunst en cultuur zijn volgens de stichting
Terra Art Projects van groot belang voor
een stad als Zoetermeer. Het is nodig
voor de persoonlijke ontwikkeling van
mensen, belangrijk bij het bevorderen van
sociale cohesie en ook van nut voor de
economische ontwikkeling van een stad. Op
meerdere bijeenkomsten in 2009 werd deze
visie onderstreept: kunst en cultuur maakt
een stad aantrekkelijker en draagt derhalve
bij aan economische aantrekkingskracht.

VERBROEDERING
In het jaar 2009 vervaardigde Daniel van Goor samen met inwoners van de wijk Palenstein
het project Verbroedering. Het gaat hier om een canvas doek van twintig meter dat
gezamenlijk in vijftig weken werd beschilderd door twintig enthousiaste mensen.
Het doek wordt begin 2010 op de braakliggende locatie van de voormalige Schoutenhoek
tentoongesteld.

diverse bevolkingsgroepen uit Zoetermeer aan te spreken, een communicatie te laten
plaatsvinden, gecombineerd met zijn autonome denkbeeld.
De voorbereidingen zijn van start gegaan in de maand mei en het project is uitgevoerd op
6 september 2009 in het hart van Zoetermeer. Voor dit project hebben zich
vierhonderdvijftig vrijwilligers uit Zoetermeer en omgeving aangemeld. Wekenlang
ratelden de naaimachines, werden doeken beschilderd en auto’s opgetuigd.
Het project De Allerlangste bestond uit een gedragen creatie van 2488 meter lang
(wereldrecord), in en om het marktplein van Zoetermeer. De sleep van het kostuum werd
gedragen door tweehonderd bruiden en is gebruikt als picknickkleed voor 850 deelnemers
(wereldrecord). Het textiel was in de maanden voorafgaand bewerkt door kunstenaars,
kunstliefhebbers, verenigingen, families, bedrijven, clubs en andere enthousiasten. Zowel
de sleep als de picknick veroverden een plaats in het Guinness Book of records.
Geschat aantal bezoekers: 3000.

COLOFON
FOTOGRAFIE: Bert Arendse, Daniëlla du Clou, Daniël van Goor, Theo Janssen, Joke Meijer,
Puck Swinkels, Vera Zegerman VORMGEVING: Natalie Vinke TEKST: Joke Meijer.
© TERRA ART PROJECTS
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.

DE ORGANISATIE
Voor Terra Art Projects was 2009 het
eerste jaar waarin zij in haar nieuwe
organisatievorm actief was. Het
projectbureau vormde hierbij het
operationele hart. Op basis van het
vastgestelde ‘Meerjarenbeleidplan 20092012 STAP VOOR STAP’ werd verder
vormgegeven aan de professionalisering van
de organisatie. Er werd actief geparticipeerd
in de lokale (culturele) netwerken, Terra Art
Projects is toegetreden tot de kerngroep
cultuurnota 2010 – 2013, de organisatie
werd uitgebreid met vijftien vrijwilligers
en er was extra aandacht voor het
kunstenaarsveld in Zoetermeer.

KUNSTHAPPEN,
SMAAKMAKER VOOR DE BEELDENDE KUNST
In de week van 15 t/m 18 september 2009
bezochten leerlingen van het Alfrink College,
Erasmus College, Oranje Nassau College en
Picasso Lyceum de tijdelijke werkplaats van
Terra Art Projects op de Philipsstraat 18.
Hier maakten ze kennis met een uniek project:
Wearable Art van beeldend kunstenaar Lichel
van den Ende uit Den Haag.
Beeldend kunstenaars Ien Dobbelaar en Marijke
Wijgerinck hadden een programma ontwikkeld
rondom kunstproject ‘de Allerlangste’ dat op 6 september werd uitgevoerd.
Wearable Art, Community Art, Performance: de leerlingen ontdekten op een verrassende
manier de complexiteit van een kunstproject. Want wanneer en waar kun je kunst echt zelf
dragen? Tot slot voegden de leerlingen zelf iets toe aan een wearable Art-object.
Deze objecten staan nu op de scholen. Het hele project was zelfs zo’n succes dat ook
enkele klassen met beeldende vorming als eindexamenvak naar de Philipsstraat kwamen.
Aantal bezoekers: 1000

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.

Terra Art Projects werd dit jaar
genomineerd voor de publieksprijs voor
kunst en cultuur Zoetermeer.
Een mooi jaar dus.

EDUCATIEVE
PROJECTEN

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!

OVERIGE
PROJECTEN
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IN BEWEGING

KOOKBOEK BUYTENWEGH
Op 3 november 2009 werd het kleurrijke
Buytenwegh kookboek gepresenteerd bij
de opening van het Resto van Harte in
Buytenwegh. Wethouder Edo Haan, zelf één
van de geïnterviewden, zei voorstander te zijn
om een kookboek voor elke Zoetermeerse
wijk te maken. Zo worden bewoners van de
wijk via de eettafel met elkaar in contact
gebracht. Stichting Piëzo en Terra Art
Projects ontwikkelden samen een kookboek
voor de wijk Buytenwegh. Het resultaat
is een unieke verzameling recepten, net
zo gevarieerd als de wijk Buytenwegh
zelf. Beeldend kunstenaar Véronique
Vaessen verzorgde het ontwerp en enkele
amateurfotografen maakten de portretten
van de geïnterviewden.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Wijk aan Zet budget
van de gemeente Zoetermeer.

KUNSTWERK SPAR
Op 16 mei 2009 werd het kunstwerk
De Spar ofﬁcieel onthuld door de
81-jarige heer A.J.M. (Aad) van Well,
zoon van de oprichter van De Spar.
Het kunstwerk is een initiatief van de
bewoners van Hovestein, als blijvende
herinnering aan de historie van deze
plaats, waar in het jaar 1932 De Spar
werd opgericht. Beeldend kunstenaar
Vera Zegerman maakte in opdracht
van de bewoners een kunstwerk met
keramische elementen voor het nieuwe
gebouw Hovestein. Het kunstwerk is
goed zichtbaar vanuit de Dorpsstraat.
Realisatie werd mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële bijdrage van de bewonerscommissie
Hovestein, Rabobank Zoetermeer-Leidschendam, BAM en gemeente Zoetermeer.

DUBBELPORTRETTEN
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.

DE ALLERLANGSTE
In het jaar 2008 werd begonnen met de voorbereiding
van de kunstprojecten voor 2009, rekening houdend
met het 15-jarig jubileum van Terra Art Projects.
Ter ere van dit jubileum koos de stichting voor een
megaproject: De Allerlangste.
Hiervoor werd beeldend kunstenaar Lichel van
den Ende gevraagd om zich te verdiepen in een
bijzondere openingsceremonie ter ere van het
jubileum. Voor de kunstenaar een uitdaging om de
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zelf. Beeldend kunstenaar Véronique
Vaessen verzorgde het ontwerp en enkele
amateurfotografen maakten de portretten
van de geïnterviewden.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Wijk aan Zet budget
van de gemeente Zoetermeer.

Terra Art Projects werd dit jaar
genomineerd voor de publieksprijs voor
kunst en cultuur Zoetermeer.
Een mooi jaar dus.
DE ORGANISATIE
Voor Terra Art Projects was 2009 het
eerste jaar waarin zij in haar nieuwe
organisatievorm actief was. Het
projectbureau vormde hierbij het
operationele hart. Op basis van het
vastgestelde ‘Meerjarenbeleidplan 20092012 STAP VOOR STAP’ werd verder
vormgegeven aan de professionalisering van
de organisatie. Er werd actief geparticipeerd
in de lokale (culturele) netwerken, Terra Art
Projects is toegetreden tot de kerngroep
cultuurnota 2010 – 2013, de organisatie
werd uitgebreid met vijftien vrijwilligers
en er was extra aandacht voor het
kunstenaarsveld in Zoetermeer.
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Terra Art Projects van groot belang voor
een stad als Zoetermeer. Het is nodig
voor de persoonlijke ontwikkeling van
mensen, belangrijk bij het bevorderen van
sociale cohesie en ook van nut voor de
economische ontwikkeling van een stad. Op
meerdere bijeenkomsten in 2009 werd deze
visie onderstreept: kunst en cultuur maakt
een stad aantrekkelijker en draagt derhalve
bij aan economische aantrekkingskracht.

VERBROEDERING
In het jaar 2009 vervaardigde Daniel van Goor samen met inwoners van de wijk Palenstein
het project Verbroedering. Het gaat hier om een canvas doek van twintig meter dat
gezamenlijk in vijftig weken werd beschilderd door twintig enthousiaste mensen.
Het doek wordt begin 2010 op de braakliggende locatie van de voormalige Schoutenhoek
tentoongesteld.
SMAKELIJK ETEN IN PALENSTEIN

Wij proeven van elkaar

De kip wassen en een minuut of tien opzetten in water om de viezigheid eraf te
halen.
Water weggooien en pan half vullen met
water. Dan de kip, in stukken, erbij.
Een hele ui, de kruidnagelen, de kardeÊ iÊ £Ê Ì iii«iÊ >iiÊ ÌiÛi}i°Ê
Een uur op een zacht vuur gaar laten
worden en laten afkoelen in het vocht.
De aubergines in plakken snijden en bruin
bakken in olie. Apart houden.
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ﬂinke koekenpan in 3 eetlepels olie bakken tot ze zacht zijn. De kip erop leggen

Nihal Daher
met het vocht, de aubergines op de kip.
Daarbovenop de drie bekers rijst. Water
toevoegen tot het 3 centimeter boven de
rijst staat. Drie kwartier zachtjes gaar
stoven.
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Neem een heel groot bord en leg het over
de pan. Keer de inhoud van de koekenpan
om op het bord. Wij versieren het bord altijd met wat geroosterde amandelen en
pijnboompitten.
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Mijn man heeft mij leren koken. Hij kan heel goed koken!
We eten meestal Libanees.
Soms maak ik ook wel gerechten uit een kookboek. Als
we bij onze vrienden in de ﬂat op bezoek gaan, nemen
we altijd wat lekkers mee. Vooral als het Ramadan is
proeven wij van elkaar. Weet je wat ik niet kan maken:
zoete dingen!
Eerst hebben wij in Capelle aan de IJssel gewoond. In
2003 hebben wij in Zoetermeer deze ﬂat gekregen. Dat
was ﬁjn omdat we nu meer ruimte hebben voor ons
gezin: Mijn man Midian (38), onze dochter Nourhan
(bijna 6), onze zoon Mohammed (4) en ik Nihal (25).
Ik heb het altijd heel druk. Ik heb in de speel-o- theek van
St Piëzo gewerkt. Nu volg ik allemaal cursussen want ik
wil graag meer administratief werk gaan doen.


Dit is één van de recepten die bewoners van Palenstein graag klaarmaken.
Probe
Probeert u het ook eens! Kopieën vindt u in de entree van de Eetkeet.

SAHTEN!
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salade en natuurlijk Libanees brood.

Wilt u ook uw medebewoners laten weten wat u graag eet? Geef uw telefoonn
foonnummer dan door aan de beheerder. Wij nemen contact met u op.
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IN BEWEGING
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.
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.

Actieve (ﬁnanciële) ondersteuning van
kunstenaars en hun organisaties zijn daarbij
onmisbaar. Wij zijn de fondsen, subsidiënten
en sponsoren die het Terra Art Projects
in 2009 mogelijk maakten projecten te
realiseren en de organisatie verder te
professionaliseren bijzonder dankbaar.
In 2010 zal Terra Art Projects de ingeslagen
weg vervolgen en haar ambities verder
vormgeven.

PROEVEN VAN ELKAAR
Na het succesvolle receptenproject in de Eetkeet
Palenstein hebben vrijwilligers van de Stichting
Piëzo, onder begeleiding van Bureau Roosjen
& van der Veere, bij verschillende buurtbewoners
recepten verzameld. Bewoners van de wijk en
mensen die in de wijk werkzaam zijn, werden
geïnterviewd door vrijwilligers van stichting Piëzo.
Zij vroegen hen naar hun favoriete gerecht, naar de
herkomst ervan en naar hun kook- en eetgewoontes.
Ze vertelden ook iets over zichzelf en hun wijk.
De vrijwilligers van Piëzo leren op deze wijze in de
praktijk de Nederlandse taal en samenleving beter
kennen. De recepten werden gebundeld in een
fraai receptenboek, dat werd vormgegeven door
Patrick Lijdsman. Recepten uit alle windstreken
bereiken de Zoetermeerse keukens. Op zaterdag
18 april 2009 werd het kookboek ofﬁcieel uitgereikt
aan wethouder Muijzers tijdens de door Piëzo
georganiseerde proeverij.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door
Vidomes en met een bijdrage uit het Wijk aan Zet
budget van de gemeente Zoetermeer.
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FOTOGRAFIE: Bert Arendse, Daniëlla du Clou, Daniël van Goor, Theo Janssen, Joke Meijer,
Puck Swinkels, Vera Zegerman VORMGEVING: Natalie Vinke TEKST: Joke Meijer.
© TERRA ART PROJECTS
VRIJWILLIGERS: Facilitair: Bert Arendse, Bert Adam, Yvonne de Beeld, José van Bergen,
Meta Ferns, Corrie Hoefnagel, Mieke Stuart, Henk Welner, Paula Welner, Jannie van
Zanten. Communicatie: Karima Harar, Joke Meijer, Brenda Vos, Monira Harb (stagiaire).
ORGANISATIESAMENSTELLING
STICHTINGBESTUUR: Hans van Bijnen (voorzitter), Rob de Graaf (penningmeester), Ton van
Zeijl (secretaris) STICHTINGDIRECTIE: Ed Boutkan, Natalie Vinke VERENIGINGBESTUUR:
Vera Zegerman (voorzitter), Laurens van Herpt (penningmeester), Theo Janssen (secretaris).
Op de foto’s vlnr: Hans van Bijnen, Rob de Graaf, Ton van Zeijl, Ed Boutkan, Natalie Vinke,
Vera Zegerman, Laurens van Herpt, Theo Janssen.
Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer
J. GLIJNIS
Loon- en verhuurbedrijf B.V.
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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 tien
Terrakunstenaars in de Hal aan de
Philipsstraat.

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 open van 12.00 - 17.00 uur in de weekenden van 28 en 29
november, 5,6,12 en 13 december. Op zondag 13 december is het project afgesloten met
een dansimprovisatie van Application Physique. Aantal bezoekers: 400
HALLUCINATIES
Op 22 november 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.

EEN WOORD VAN DANK
Voor alle deelnemers, vrijwilligers en particpanten aan de projecten van 2009 en
voor onderstaande sponsoren en partners die de realisatie van de projecten en
professionalisering van de organisatie mogelijk hebben gemaakt.
VAN ALLE PROJECTEN IS MEER UITGEBREIDE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP
ONZE WEBSITE: WWW.TERRA-ARTPROJECTS.COM
Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief die in 2010 zesmaal verschijnt.
Ook ontvangt u dan actuele berichten en uitnodigingen per e-mail.
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KUNSTHAPPEN,
SMAAKMAKER VOOR DE BEELDENDE KUNST
In de week van 15 t/m 18 september 2009
bezochten leerlingen van het Alfrink College,
Erasmus College, Oranje Nassau College en
Picasso Lyceum de tijdelijke werkplaats van
Terra Art Projects op de Philipsstraat 18.
Hier maakten ze kennis met een uniek project:
Wearable Art van beeldend kunstenaar Lichel
van den Ende uit Den Haag.
Beeldend kunstenaars Ien Dobbelaar en Marijke
Wijgerinck hadden een programma ontwikkeld
rondom kunstproject ‘de Allerlangste’ dat op 6 september werd uitgevoerd.
Wearable Art, Community Art, Performance: de leerlingen ontdekten op een verrassende
manier de complexiteit van een kunstproject. Want wanneer en waar kun je kunst echt zelf
dragen? Tot slot voegden de leerlingen zelf iets toe aan een wearable Art-object.
Deze objecten staan nu op de scholen. Het hele project was zelfs zo’n succes dat ook
enkele klassen met beeldende vorming als eindexamenvak naar de Philipsstraat kwamen.
Aantal bezoekers: 1000
diverse bevolkingsgroepen uit Zoetermeer aan te spreken, een communicatie te laten
plaatsvinden, gecombineerd met zijn autonome denkbeeld.
De voorbereidingen zijn van start gegaan in de maand mei en het project is uitgevoerd op
6 september 2009 in het hart van Zoetermeer. Voor dit project hebben zich
vierhonderdvijftig vrijwilligers uit Zoetermeer en omgeving aangemeld. Wekenlang
ratelden de naaimachines, werden doeken beschilderd en auto’s opgetuigd.
Het project De Allerlangste bestond uit een gedragen creatie van 2488 meter lang
(wereldrecord), in en om het marktplein van Zoetermeer. De sleep van het kostuum werd
gedragen door tweehonderd bruiden en is gebruikt als picknickkleed voor 850 deelnemers
(wereldrecord). Het textiel was in de maanden voorafgaand bewerkt door kunstenaars,
kunstliefhebbers, verenigingen, families, bedrijven, clubs en andere enthousiasten. Zowel
de sleep als de picknick veroverden een plaats in het Guinness Book of records.
Geschat aantal bezoekers: 3000.

OPEN ATELIERDAGEN ZOETERMEER
3 EN 11 OKTOBER 2009
Meer dan vijftig kunstenaars namen deel aan de
Open Atelierdagen 2009. De keuze is gemaakt om
twee open atelierdagen te organiseren verdeeld
over twee weekenden in de maand oktober.
Ook is besloten het publiek gratis busvervoer
aan te bieden tot bij de ateliers. Om het publiek
goed te informeren werden er posters, ﬂyers,
driehoeksborden, advertenties en persberichten
geplaatst. Er waren twee busroutes uitgezet. In
bijna alle wijken waren halteplaatsen. Gelijktijdig
is een begin gemaakt met de uitgave van een nieuwe kunstcatalogus. De stichting beoogt
met deze uitgave de professionele kunstenaars en daarmee de beeldende kunst in de
gemeente meer zichtbaar te maken. Daardoor worden contacten gestimuleerd tussen
kunstenaars en kunstliefhebbers. Dit draagt bij aan de groeiende belangstelling voor kunst
en meer aandacht voor het Zoetermeerse kunstklimaat. Aantal bezoekers: gemiddeld per
atelier per dag 30

JAARBERICHT

KUNSTWERK SPAR
Op 16 mei 2009 werd het kunstwerk
De Spar ofﬁcieel onthuld door de
81-jarige heer A.J.M. (Aad) van Well,
zoon van de oprichter van De Spar.
Het kunstwerk is een initiatief van de
bewoners van Hovestein, als blijvende
herinnering aan de historie van deze
plaats, waar in het jaar 1932 De Spar
werd opgericht. Beeldend kunstenaar
Vera Zegerman maakte in opdracht
van de bewoners een kunstwerk met
keramische elementen voor het nieuwe
gebouw Hovestein. Het kunstwerk is
goed zichtbaar vanuit de Dorpsstraat.
Realisatie werd mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële bijdrage van de bewonerscommissie
Hovestein, Rabobank Zoetermeer-Leidschendam, BAM en gemeente Zoetermeer.

DUBBELPORTRETTEN
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.

DE ALLERLANGSTE
In het jaar 2008 werd begonnen met de voorbereiding
van de kunstprojecten voor 2009, rekening houdend
met het 15-jarig jubileum van Terra Art Projects.
Ter ere van dit jubileum koos de stichting voor een
megaproject: De Allerlangste.
Hiervoor werd beeldend kunstenaar Lichel van
den Ende gevraagd om zich te verdiepen in een
bijzondere openingsceremonie ter ere van het
jubileum. Voor de kunstenaar een uitdaging om de
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KOOKBOEK BUYTENWEGH
Op 3 november 2009 werd het kleurrijke
Buytenwegh kookboek gepresenteerd bij
de opening van het Resto van Harte in
Buytenwegh. Wethouder Edo Haan, zelf één
van de geïnterviewden, zei voorstander te zijn
om een kookboek voor elke Zoetermeerse
wijk te maken. Zo worden bewoners van de
wijk via de eettafel met elkaar in contact
gebracht. Stichting Piëzo en Terra Art
Projects ontwikkelden samen een kookboek
voor de wijk Buytenwegh. Het resultaat
is een unieke verzameling recepten, net
zo gevarieerd als de wijk Buytenwegh
zelf. Beeldend kunstenaar Véronique
Vaessen verzorgde het ontwerp en enkele
amateurfotografen maakten de portretten
van de geïnterviewden.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Wijk aan Zet budget
van de gemeente Zoetermeer.

Terra Art Projects werd dit jaar
genomineerd voor de publieksprijs voor
kunst en cultuur Zoetermeer.
Een mooi jaar dus.
DE ORGANISATIE
Voor Terra Art Projects was 2009 het
eerste jaar waarin zij in haar nieuwe
organisatievorm actief was. Het
projectbureau vormde hierbij het
operationele hart. Op basis van het
vastgestelde ‘Meerjarenbeleidplan 20092012 STAP VOOR STAP’ werd verder
vormgegeven aan de professionalisering van
de organisatie. Er werd actief geparticipeerd
in de lokale (culturele) netwerken, Terra Art
Projects is toegetreden tot de kerngroep
cultuurnota 2010 – 2013, de organisatie
werd uitgebreid met vijftien vrijwilligers
en er was extra aandacht voor het
kunstenaarsveld in Zoetermeer.
Kunst en cultuur zijn volgens de stichting
Terra Art Projects van groot belang voor
een stad als Zoetermeer. Het is nodig
voor de persoonlijke ontwikkeling van
mensen, belangrijk bij het bevorderen van
sociale cohesie en ook van nut voor de
economische ontwikkeling van een stad. Op
meerdere bijeenkomsten in 2009 werd deze
visie onderstreept: kunst en cultuur maakt
een stad aantrekkelijker en draagt derhalve
bij aan economische aantrekkingskracht.

VERBROEDERING
In het jaar 2009 vervaardigde Daniel van Goor samen met inwoners van de wijk Palenstein
het project Verbroedering. Het gaat hier om een canvas doek van twintig meter dat
gezamenlijk in vijftig weken werd beschilderd door twintig enthousiaste mensen.
Het doek wordt begin 2010 op de braakliggende locatie van de voormalige Schoutenhoek
tentoongesteld.
SMAKELIJK ETEN IN PALENSTEIN

Wij proeven van elkaar

De kip wassen en een minuut of tien opzetten in water om de viezigheid eraf te
halen.
Water weggooien en pan half vullen met
water. Dan de kip, in stukken, erbij.
Een hele ui, de kruidnagelen, de kardeÊ iÊ £Ê Ì iii«iÊ >iiÊ ÌiÛi}i°Ê
Een uur op een zacht vuur gaar laten
worden en laten afkoelen in het vocht.
De aubergines in plakken snijden en bruin
bakken in olie. Apart houden.
/ÜiiÊ ÕiÊ Ê ÃÌÕiÊ Ã`iÊ iÊ Ê iiÊ
ﬂinke koekenpan in 3 eetlepels olie bakken tot ze zacht zijn. De kip erop leggen

Nihal Daher
met het vocht, de aubergines op de kip.
Daarbovenop de drie bekers rijst. Water
toevoegen tot het 3 centimeter boven de
rijst staat. Drie kwartier zachtjes gaar
stoven.
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Neem een heel groot bord en leg het over
de pan. Keer de inhoud van de koekenpan
om op het bord. Wij versieren het bord altijd met wat geroosterde amandelen en
pijnboompitten.
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Mijn man heeft mij leren koken. Hij kan heel goed koken!
We eten meestal Libanees.
Soms maak ik ook wel gerechten uit een kookboek. Als
we bij onze vrienden in de ﬂat op bezoek gaan, nemen
we altijd wat lekkers mee. Vooral als het Ramadan is
proeven wij van elkaar. Weet je wat ik niet kan maken:
zoete dingen!
Eerst hebben wij in Capelle aan de IJssel gewoond. In
2003 hebben wij in Zoetermeer deze ﬂat gekregen. Dat
was ﬁjn omdat we nu meer ruimte hebben voor ons
gezin: Mijn man Midian (38), onze dochter Nourhan
(bijna 6), onze zoon Mohammed (4) en ik Nihal (25).
Ik heb het altijd heel druk. Ik heb in de speel-o- theek van
St Piëzo gewerkt. Nu volg ik allemaal cursussen want ik
wil graag meer administratief werk gaan doen.


Dit is één van de recepten die bewoners van Palenstein graag klaarmaken.
Probe
Probeert u het ook eens! Kopieën vindt u in de entree van de Eetkeet.

SAHTEN!
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salade en natuurlijk Libanees brood.

Wilt u ook uw medebewoners laten weten wat u graag eet? Geef uw telefoonn
foonnummer dan door aan de beheerder. Wij nemen contact met u op.

EDUCATIEVE
PROJECTEN

IN BEWEGING
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.
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.

Actieve (ﬁnanciële) ondersteuning van
kunstenaars en hun organisaties zijn daarbij
onmisbaar. Wij zijn de fondsen, subsidiënten
en sponsoren die het Terra Art Projects
in 2009 mogelijk maakten projecten te
realiseren en de organisatie verder te
professionaliseren bijzonder dankbaar.
In 2010 zal Terra Art Projects de ingeslagen
weg vervolgen en haar ambities verder
vormgeven.

PROEVEN VAN ELKAAR
Na het succesvolle receptenproject in de Eetkeet
Palenstein hebben vrijwilligers van de Stichting
Piëzo, onder begeleiding van Bureau Roosjen
& van der Veere, bij verschillende buurtbewoners
recepten verzameld. Bewoners van de wijk en
mensen die in de wijk werkzaam zijn, werden
geïnterviewd door vrijwilligers van stichting Piëzo.
Zij vroegen hen naar hun favoriete gerecht, naar de
herkomst ervan en naar hun kook- en eetgewoontes.
Ze vertelden ook iets over zichzelf en hun wijk.
De vrijwilligers van Piëzo leren op deze wijze in de
praktijk de Nederlandse taal en samenleving beter
kennen. De recepten werden gebundeld in een
fraai receptenboek, dat werd vormgegeven door
Patrick Lijdsman. Recepten uit alle windstreken
bereiken de Zoetermeerse keukens. Op zaterdag
18 april 2009 werd het kookboek ofﬁcieel uitgereikt
aan wethouder Muijzers tijdens de door Piëzo
georganiseerde proeverij.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door
Vidomes en met een bijdrage uit het Wijk aan Zet
budget van de gemeente Zoetermeer.

INDIVIDUELE
PROJECTEN
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COLOFON
FOTOGRAFIE: Bert Arendse, Daniëlla du Clou, Daniël van Goor, Theo Janssen, Joke Meijer,
Puck Swinkels, Vera Zegerman VORMGEVING: Natalie Vinke TEKST: Joke Meijer.
© TERRA ART PROJECTS
VRIJWILLIGERS: Facilitair: Bert Arendse, Bert Adam, Yvonne de Beeld, José van Bergen,
Meta Ferns, Corrie Hoefnagel, Mieke Stuart, Henk Welner, Paula Welner, Jannie van
Zanten. Communicatie: Karima Harar, Joke Meijer, Brenda Vos, Monira Harb (stagiaire).
ORGANISATIESAMENSTELLING
STICHTINGBESTUUR: Hans van Bijnen (voorzitter), Rob de Graaf (penningmeester), Ton van
Zeijl (secretaris) STICHTINGDIRECTIE: Ed Boutkan, Natalie Vinke VERENIGINGBESTUUR:
Vera Zegerman (voorzitter), Laurens van Herpt (penningmeester), Theo Janssen (secretaris).
Op de foto’s vlnr: Hans van Bijnen, Rob de Graaf, Ton van Zeijl, Ed Boutkan, Natalie Vinke,
Vera Zegerman, Laurens van Herpt, Theo Janssen.
Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer
J. GLIJNIS
Loon- en verhuurbedrijf B.V.
ZOETERMEER

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 tien
Terrakunstenaars in de Hal aan de
Philipsstraat.

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 open van 12.00 - 17.00 uur in de weekenden van 28 en 29
november, 5,6,12 en 13 december. Op zondag 13 december is het project afgesloten met
een dansimprovisatie van Application Physique. Aantal bezoekers: 400
HALLUCINATIES
Op 22 november 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.

EEN WOORD VAN DANK
Voor alle deelnemers, vrijwilligers en particpanten aan de projecten van 2009 en
voor onderstaande sponsoren en partners die de realisatie van de projecten en
professionalisering van de organisatie mogelijk hebben gemaakt.
VAN ALLE PROJECTEN IS MEER UITGEBREIDE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP
ONZE WEBSITE: WWW.TERRA-ARTPROJECTS.COM
Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief die in 2010 zesmaal verschijnt.
Ook ontvangt u dan actuele berichten en uitnodigingen per e-mail.
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bezochten leerlingen van het Alfrink College,
Erasmus College, Oranje Nassau College en
Picasso Lyceum de tijdelijke werkplaats van
Terra Art Projects op de Philipsstraat 18.
Hier maakten ze kennis met een uniek project:
Wearable Art van beeldend kunstenaar Lichel
van den Ende uit Den Haag.
Beeldend kunstenaars Ien Dobbelaar en Marijke
Wijgerinck hadden een programma ontwikkeld
rondom kunstproject ‘de Allerlangste’ dat op 6 september werd uitgevoerd.
Wearable Art, Community Art, Performance: de leerlingen ontdekten op een verrassende
manier de complexiteit van een kunstproject. Want wanneer en waar kun je kunst echt zelf
dragen? Tot slot voegden de leerlingen zelf iets toe aan een wearable Art-object.
Deze objecten staan nu op de scholen. Het hele project was zelfs zo’n succes dat ook
enkele klassen met beeldende vorming als eindexamenvak naar de Philipsstraat kwamen.
Aantal bezoekers: 1000
diverse bevolkingsgroepen uit Zoetermeer aan te spreken, een communicatie te laten
plaatsvinden, gecombineerd met zijn autonome denkbeeld.
De voorbereidingen zijn van start gegaan in de maand mei en het project is uitgevoerd op
6 september 2009 in het hart van Zoetermeer. Voor dit project hebben zich
vierhonderdvijftig vrijwilligers uit Zoetermeer en omgeving aangemeld. Wekenlang
ratelden de naaimachines, werden doeken beschilderd en auto’s opgetuigd.
Het project De Allerlangste bestond uit een gedragen creatie van 2488 meter lang
(wereldrecord), in en om het marktplein van Zoetermeer. De sleep van het kostuum werd
gedragen door tweehonderd bruiden en is gebruikt als picknickkleed voor 850 deelnemers
(wereldrecord). Het textiel was in de maanden voorafgaand bewerkt door kunstenaars,
kunstliefhebbers, verenigingen, families, bedrijven, clubs en andere enthousiasten. Zowel
de sleep als de picknick veroverden een plaats in het Guinness Book of records.
Geschat aantal bezoekers: 3000.

OPEN ATELIERDAGEN ZOETERMEER
3 EN 11 OKTOBER 2009
Meer dan vijftig kunstenaars namen deel aan de
Open Atelierdagen 2009. De keuze is gemaakt om
twee open atelierdagen te organiseren verdeeld
over twee weekenden in de maand oktober.
Ook is besloten het publiek gratis busvervoer
aan te bieden tot bij de ateliers. Om het publiek
goed te informeren werden er posters, ﬂyers,
driehoeksborden, advertenties en persberichten
geplaatst. Er waren twee busroutes uitgezet. In
bijna alle wijken waren halteplaatsen. Gelijktijdig
is een begin gemaakt met de uitgave van een nieuwe kunstcatalogus. De stichting beoogt
met deze uitgave de professionele kunstenaars en daarmee de beeldende kunst in de
gemeente meer zichtbaar te maken. Daardoor worden contacten gestimuleerd tussen
kunstenaars en kunstliefhebbers. Dit draagt bij aan de groeiende belangstelling voor kunst
en meer aandacht voor het Zoetermeerse kunstklimaat. Aantal bezoekers: gemiddeld per
atelier per dag 30
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De Spar ofﬁcieel onthuld door de
81-jarige heer A.J.M. (Aad) van Well,
zoon van de oprichter van De Spar.
Het kunstwerk is een initiatief van de
bewoners van Hovestein, als blijvende
herinnering aan de historie van deze
plaats, waar in het jaar 1932 De Spar
werd opgericht. Beeldend kunstenaar
Vera Zegerman maakte in opdracht
van de bewoners een kunstwerk met
keramische elementen voor het nieuwe
gebouw Hovestein. Het kunstwerk is
goed zichtbaar vanuit de Dorpsstraat.
Realisatie werd mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële bijdrage van de bewonerscommissie
Hovestein, Rabobank Zoetermeer-Leidschendam, BAM en gemeente Zoetermeer.

DUBBELPORTRETTEN
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.

DE ALLERLANGSTE
In het jaar 2008 werd begonnen met de voorbereiding
van de kunstprojecten voor 2009, rekening houdend
met het 15-jarig jubileum van Terra Art Projects.
Ter ere van dit jubileum koos de stichting voor een
megaproject: De Allerlangste.
Hiervoor werd beeldend kunstenaar Lichel van
den Ende gevraagd om zich te verdiepen in een
bijzondere openingsceremonie ter ere van het
jubileum. Voor de kunstenaar een uitdaging om de
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KOOKBOEK BUYTENWEGH
Op 3 november 2009 werd het kleurrijke
Buytenwegh kookboek gepresenteerd bij
de opening van het Resto van Harte in
Buytenwegh. Wethouder Edo Haan, zelf één
van de geïnterviewden, zei voorstander te zijn
om een kookboek voor elke Zoetermeerse
wijk te maken. Zo worden bewoners van de
wijk via de eettafel met elkaar in contact
gebracht. Stichting Piëzo en Terra Art
Projects ontwikkelden samen een kookboek
voor de wijk Buytenwegh. Het resultaat
is een unieke verzameling recepten, net
zo gevarieerd als de wijk Buytenwegh
zelf. Beeldend kunstenaar Véronique
Vaessen verzorgde het ontwerp en enkele
amateurfotografen maakten de portretten
van de geïnterviewden.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het Wijk aan Zet budget
van de gemeente Zoetermeer.

Terra Art Projects werd dit jaar
genomineerd voor de publieksprijs voor
kunst en cultuur Zoetermeer.
Een mooi jaar dus.
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Voor Terra Art Projects was 2009 het
eerste jaar waarin zij in haar nieuwe
organisatievorm actief was. Het
projectbureau vormde hierbij het
operationele hart. Op basis van het
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vormgegeven aan de professionalisering van
de organisatie. Er werd actief geparticipeerd
in de lokale (culturele) netwerken, Terra Art
Projects is toegetreden tot de kerngroep
cultuurnota 2010 – 2013, de organisatie
werd uitgebreid met vijftien vrijwilligers
en er was extra aandacht voor het
kunstenaarsveld in Zoetermeer.
Kunst en cultuur zijn volgens de stichting
Terra Art Projects van groot belang voor
een stad als Zoetermeer. Het is nodig
voor de persoonlijke ontwikkeling van
mensen, belangrijk bij het bevorderen van
sociale cohesie en ook van nut voor de
economische ontwikkeling van een stad. Op
meerdere bijeenkomsten in 2009 werd deze
visie onderstreept: kunst en cultuur maakt
een stad aantrekkelijker en draagt derhalve
bij aan economische aantrekkingskracht.

VERBROEDERING
In het jaar 2009 vervaardigde Daniel van Goor samen met inwoners van de wijk Palenstein
het project Verbroedering. Het gaat hier om een canvas doek van twintig meter dat
gezamenlijk in vijftig weken werd beschilderd door twintig enthousiaste mensen.
Het doek wordt begin 2010 op de braakliggende locatie van de voormalige Schoutenhoek
tentoongesteld.
SMAKELIJK ETEN IN PALENSTEIN

Wij proeven van elkaar

De kip wassen en een minuut of tien opzetten in water om de viezigheid eraf te
halen.
Water weggooien en pan half vullen met
water. Dan de kip, in stukken, erbij.
Een hele ui, de kruidnagelen, de kardeÊ iÊ £Ê Ì iii«iÊ >iiÊ ÌiÛi}i°Ê
Een uur op een zacht vuur gaar laten
worden en laten afkoelen in het vocht.
De aubergines in plakken snijden en bruin
bakken in olie. Apart houden.
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ﬂinke koekenpan in 3 eetlepels olie bakken tot ze zacht zijn. De kip erop leggen

Nihal Daher
met het vocht, de aubergines op de kip.
Daarbovenop de drie bekers rijst. Water
toevoegen tot het 3 centimeter boven de
rijst staat. Drie kwartier zachtjes gaar
stoven.
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LIBANESE MAKLOUBA
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Neem een heel groot bord en leg het over
de pan. Keer de inhoud van de koekenpan
om op het bord. Wij versieren het bord altijd met wat geroosterde amandelen en
pijnboompitten.
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Mijn man heeft mij leren koken. Hij kan heel goed koken!
We eten meestal Libanees.
Soms maak ik ook wel gerechten uit een kookboek. Als
we bij onze vrienden in de ﬂat op bezoek gaan, nemen
we altijd wat lekkers mee. Vooral als het Ramadan is
proeven wij van elkaar. Weet je wat ik niet kan maken:
zoete dingen!
Eerst hebben wij in Capelle aan de IJssel gewoond. In
2003 hebben wij in Zoetermeer deze ﬂat gekregen. Dat
was ﬁjn omdat we nu meer ruimte hebben voor ons
gezin: Mijn man Midian (38), onze dochter Nourhan
(bijna 6), onze zoon Mohammed (4) en ik Nihal (25).
Ik heb het altijd heel druk. Ik heb in de speel-o- theek van
St Piëzo gewerkt. Nu volg ik allemaal cursussen want ik
wil graag meer administratief werk gaan doen.


Dit is één van de recepten die bewoners van Palenstein graag klaarmaken.
Probe
Probeert u het ook eens! Kopieën vindt u in de entree van de Eetkeet.

SAHTEN!
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salade en natuurlijk Libanees brood.

Wilt u ook uw medebewoners laten weten wat u graag eet? Geef uw telefoonn
foonnummer dan door aan de beheerder. Wij nemen contact met u op.

EDUCATIEVE
PROJECTEN

IN BEWEGING
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.
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.

Actieve (ﬁnanciële) ondersteuning van
kunstenaars en hun organisaties zijn daarbij
onmisbaar. Wij zijn de fondsen, subsidiënten
en sponsoren die het Terra Art Projects
in 2009 mogelijk maakten projecten te
realiseren en de organisatie verder te
professionaliseren bijzonder dankbaar.
In 2010 zal Terra Art Projects de ingeslagen
weg vervolgen en haar ambities verder
vormgeven.

PROEVEN VAN ELKAAR
Na het succesvolle receptenproject in de Eetkeet
Palenstein hebben vrijwilligers van de Stichting
Piëzo, onder begeleiding van Bureau Roosjen
& van der Veere, bij verschillende buurtbewoners
recepten verzameld. Bewoners van de wijk en
mensen die in de wijk werkzaam zijn, werden
geïnterviewd door vrijwilligers van stichting Piëzo.
Zij vroegen hen naar hun favoriete gerecht, naar de
herkomst ervan en naar hun kook- en eetgewoontes.
Ze vertelden ook iets over zichzelf en hun wijk.
De vrijwilligers van Piëzo leren op deze wijze in de
praktijk de Nederlandse taal en samenleving beter
kennen. De recepten werden gebundeld in een
fraai receptenboek, dat werd vormgegeven door
Patrick Lijdsman. Recepten uit alle windstreken
bereiken de Zoetermeerse keukens. Op zaterdag
18 april 2009 werd het kookboek ofﬁcieel uitgereikt
aan wethouder Muijzers tijdens de door Piëzo
georganiseerde proeverij.
Het project werd ﬁnancieel mogelijk gemaakt door
Vidomes en met een bijdrage uit het Wijk aan Zet
budget van de gemeente Zoetermeer.

INDIVIDUELE
PROJECTEN
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COLOFON
FOTOGRAFIE: Bert Arendse, Daniëlla du Clou, Daniël van Goor, Theo Janssen, Joke Meijer,
Puck Swinkels, Vera Zegerman VORMGEVING: Natalie Vinke TEKST: Joke Meijer.
© TERRA ART PROJECTS
VRIJWILLIGERS: Facilitair: Bert Arendse, Bert Adam, Yvonne de Beeld, José van Bergen,
Meta Ferns, Corrie Hoefnagel, Mieke Stuart, Henk Welner, Paula Welner, Jannie van
Zanten. Communicatie: Karima Harar, Joke Meijer, Brenda Vos, Monira Harb (stagiaire).
ORGANISATIESAMENSTELLING
STICHTINGBESTUUR: Hans van Bijnen (voorzitter), Rob de Graaf (penningmeester), Ton van
Zeijl (secretaris) STICHTINGDIRECTIE: Ed Boutkan, Natalie Vinke VERENIGINGBESTUUR:
Vera Zegerman (voorzitter), Laurens van Herpt (penningmeester), Theo Janssen (secretaris).
Op de foto’s vlnr: Hans van Bijnen, Rob de Graaf, Ton van Zeijl, Ed Boutkan, Natalie Vinke,
Vera Zegerman, Laurens van Herpt, Theo Janssen.
Vereniging Promotie Stadshart Zoetermeer
J. GLIJNIS
Loon- en verhuurbedrijf B.V.
ZOETERMEER

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 tien
Terrakunstenaars in de Hal aan de
Philipsstraat.

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 open van 12.00 - 17.00 uur in de weekenden van 28 en 29
november, 5,6,12 en 13 december. Op zondag 13 december is het project afgesloten met
een dansimprovisatie van Application Physique. Aantal bezoekers: 400
HALLUCINATIES
Op 22 november 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.

EEN WOORD VAN DANK
Voor alle deelnemers, vrijwilligers en particpanten aan de projecten van 2009 en
voor onderstaande sponsoren en partners die de realisatie van de projecten en
professionalisering van de organisatie mogelijk hebben gemaakt.
VAN ALLE PROJECTEN IS MEER UITGEBREIDE INFORMATIE BESCHIKBAAR OP
ONZE WEBSITE: WWW.TERRA-ARTPROJECTS.COM
Hier kunt u zich ook opgeven voor de nieuwsbrief die in 2010 zesmaal verschijnt.
Ook ontvangt u dan actuele berichten en uitnodigingen per e-mail.

COMMUNITY
ART
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KUNSTHAPPEN,
SMAAKMAKER VOOR DE BEELDENDE KUNST
In de week van 15 t/m 18 september 2009
bezochten leerlingen van het Alfrink College,
Erasmus College, Oranje Nassau College en
Picasso Lyceum de tijdelijke werkplaats van
Terra Art Projects op de Philipsstraat 18.
Hier maakten ze kennis met een uniek project:
Wearable Art van beeldend kunstenaar Lichel
van den Ende uit Den Haag.
Beeldend kunstenaars Ien Dobbelaar en Marijke
Wijgerinck hadden een programma ontwikkeld
rondom kunstproject ‘de Allerlangste’ dat op 6 september werd uitgevoerd.
Wearable Art, Community Art, Performance: de leerlingen ontdekten op een verrassende
manier de complexiteit van een kunstproject. Want wanneer en waar kun je kunst echt zelf
dragen? Tot slot voegden de leerlingen zelf iets toe aan een wearable Art-object.
Deze objecten staan nu op de scholen. Het hele project was zelfs zo’n succes dat ook
enkele klassen met beeldende vorming als eindexamenvak naar de Philipsstraat kwamen.
Aantal bezoekers: 1000
diverse bevolkingsgroepen uit Zoetermeer aan te spreken, een communicatie te laten
plaatsvinden, gecombineerd met zijn autonome denkbeeld.
De voorbereidingen zijn van start gegaan in de maand mei en het project is uitgevoerd op
6 september 2009 in het hart van Zoetermeer. Voor dit project hebben zich
vierhonderdvijftig vrijwilligers uit Zoetermeer en omgeving aangemeld. Wekenlang
ratelden de naaimachines, werden doeken beschilderd en auto’s opgetuigd.
Het project De Allerlangste bestond uit een gedragen creatie van 2488 meter lang
(wereldrecord), in en om het marktplein van Zoetermeer. De sleep van het kostuum werd
gedragen door tweehonderd bruiden en is gebruikt als picknickkleed voor 850 deelnemers
(wereldrecord). Het textiel was in de maanden voorafgaand bewerkt door kunstenaars,
kunstliefhebbers, verenigingen, families, bedrijven, clubs en andere enthousiasten. Zowel
de sleep als de picknick veroverden een plaats in het Guinness Book of records.
Geschat aantal bezoekers: 3000.

OPEN ATELIERDAGEN ZOETERMEER
3 EN 11 OKTOBER 2009
Meer dan vijftig kunstenaars namen deel aan de
Open Atelierdagen 2009. De keuze is gemaakt om
twee open atelierdagen te organiseren verdeeld
over twee weekenden in de maand oktober.
Ook is besloten het publiek gratis busvervoer
aan te bieden tot bij de ateliers. Om het publiek
goed te informeren werden er posters, ﬂyers,
driehoeksborden, advertenties en persberichten
geplaatst. Er waren twee busroutes uitgezet. In
bijna alle wijken waren halteplaatsen. Gelijktijdig
is een begin gemaakt met de uitgave van een nieuwe kunstcatalogus. De stichting beoogt
met deze uitgave de professionele kunstenaars en daarmee de beeldende kunst in de
gemeente meer zichtbaar te maken. Daardoor worden contacten gestimuleerd tussen
kunstenaars en kunstliefhebbers. Dit draagt bij aan de groeiende belangstelling voor kunst
en meer aandacht voor het Zoetermeerse kunstklimaat. Aantal bezoekers: gemiddeld per
atelier per dag 30
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KUNSTWERK SPAR
Op 16 mei 2009 werd het kunstwerk
De Spar ofﬁcieel onthuld door de
81-jarige heer A.J.M. (Aad) van Well,
zoon van de oprichter van De Spar.
Het kunstwerk is een initiatief van de
bewoners van Hovestein, als blijvende
herinnering aan de historie van deze
plaats, waar in het jaar 1932 De Spar
werd opgericht. Beeldend kunstenaar
Vera Zegerman maakte in opdracht
van de bewoners een kunstwerk met
keramische elementen voor het nieuwe
gebouw Hovestein. Het kunstwerk is
goed zichtbaar vanuit de Dorpsstraat.
Realisatie werd mogelijk gemaakt door een ﬁnanciële bijdrage van de bewonerscommissie
Hovestein, Rabobank Zoetermeer-Leidschendam, BAM en gemeente Zoetermeer.

DUBBELPORTRETTEN
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.

DE ALLERLANGSTE
In het jaar 2008 werd begonnen met de voorbereiding
van de kunstprojecten voor 2009, rekening houdend
met het 15-jarig jubileum van Terra Art Projects.
Ter ere van dit jubileum koos de stichting voor een
megaproject: De Allerlangste.
Hiervoor werd beeldend kunstenaar Lichel van
den Ende gevraagd om zich te verdiepen in een
bijzondere openingsceremonie ter ere van het
jubileum. Voor de kunstenaar een uitdaging om de

Jaarbericht 09_achterzijde.indd 2

08-02-2010 13:20:56

