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begeleiding van de kunstenaar samen met bewoners van 

de Aalstlaan in Palenstein, aan de tot standkoming van 

twee monumentale banken.

Daarnaast zijn wij er trots op dat we ondanks enkele 

tegenslagen, in Palenstein de twee omvangrijke autonome 

kunstwerken ‘Wegtrekken’ van Marijke Ridderhof en de 

‘Wastafelwand’ van Marina Venendaal hebben kunnen 

verwezenlijken.

Tenslotte willen wij onze leden bedanken. Niet alleen 

voor hun creatieve bijdragen maar ook voor het mogelijk 

maken van de herstructurering van Terra in het afgelopen 

jaar. Wij danken het projectbureau voor haar grote inzet, 

toewijding en het realiseren van de groei en bloei van 

Terra, de gemeente zoetermeer voor haar plezierige steun, 

samenwerking en haar meerjarensubsidieaanpak, Fonds 

1818 voor haar speciale professionaliseringssubsidie welke 

verdere versterking en verbetering van Terra mogelijk 

maakte, alle belangstellenden en vrijwilligers voor de 

ondersteuning en ‘Last but not least’ onze subsidiënten 

en sponsoren zonder wiens steun Terra zich niet zo had 

kunnen ontwikkelen.

Wij wensen Zoetermeer en haar inwoners graag een zeer 

inspirerend jubileumjaar toe!

Hans van Bijnen

Voorzitter Terra Art Projects. 

VooRWooRd

Beste lezer,

Als u dit voorwoord leest is het jaar 2009 aangebroken. 

Het 15-jarig jubileumjaar van Terra Art Projects en het 

jaar waarin we u graag verrassen met en vergasten op 

een bijzonder jubileumprogramma dat in Zoetermeer te 

zien zal zijn; breed en afwisselend van opzet en hopelijk 

inspirerend voor de bewoners van Zoetermeer.

De in 2007 ingezette professionalisering van Terra heeft 

in 2008 onder meer geleid tot het omzetten van de 

Vereniging Kunstprojecten naar de Stichting Terra Art 

Projects. Dit mede ten behoeve van een grotere efficiency, 

slagvaardigheid en onderscheid. Maar ook beleid en 

uitvoering zoals parttimemanagement en een heldere 

(financiële) transparantie was een wens van de grote 

subsidiefondsen. De vereniging is nu onderdeel van de 

stichting en focust op haar creatieve missie. Ook is een 

begin gemaakt met de internationalisering van Terra, onder 

meer door samenwerkingsprojecten met het Poëziecentrum 

te Gent in België en uitwisseling met Israël (Lot deSharon).

Tevens is per 1 januari 2009 de Kunststichting Zoetermeer 

geïncorporeerd in Terra Art Projects. Onder meer ten 

behoeve van internationale uitwisselingsprojecten, het 

beheer van de website kunstenaarsinzoetermeer.nl en het 

verder intensiveren van de samenwerking tussen Terra en 

de Zoetermeerse kunstenaars.

Voor het eerst heeft Terra van de gemeente Zoetermeer 

een meerjarensubsidie ontvangen, waarvoor onze hartelijke 

dank. Hiermee wordt een structurele meerjarenaanpak 

mogelijk waarmee een grote wens van ons in vervulling is 

gegaan.

Enkele artistieke hoogtepunten waren: de realisatie van 

het project ‘Samen’ door beeldend kunstenaar Jackie 

Bouw en cliënten van Steinmetz de Compaan. Deze 

mensen met een verstandelijke beperking werkten onder 



De installatie Wegtrekken symboliseert het vertrek van 

bewoners uit de wijk Palenstein. Twintig metalen vogels 

zijn in V-formatie gemonteerd aan de balustrade van de 

Florens van Brederodeflat. Hierdoor ontstaat een vlucht 

van wegtrekkende vogels.

Kunstproject Palenstein nog Kleurrijker,

afronding deelprojecten 2007

Door diverse omstandigheden zijn de drie hieronder 

beschreven deelprojecten met vertraging gepresenteerd. 

Zij hebben hun beslag gekregen in de eerste maanden 

van 2008.

Deelproject ‘Wegtrekken’

In het jaarbericht van 2007 heeft u kunnen lezen welke 

technische en organisatorische problemen aan de 

orde kwamen waardoor de oplevering moest worden 

uitgesteld.

Beeldend kunstenaar Marijke Ridderhof heeft veel 

onderzoek moeten verrichten om de juiste combinatie te 

vinden tussen haar ingediende concept en de technische 

mogelijkheden. In overleg met een constructeur,  

DS Bouwbedrijf B.V. en de gemeente Zoetermeer heeft dit 

tot een verbluffend resultaat geleid.

KunSTEnAAR MARiJKE RiddERhoF

 “hET WAS EVEn SChRiKKEn MAAR WEl EEn uiTdAGinG ToEn MiJn onTWERP ‘WEGTREKKEn’ uiTGEKozEn 

WERd dooR hET BESTuuR VAn TERRA. hElAAS BlEEK nA uiTWERKinG VAn MiJn PlAn oM METAlEn VoGElS in 

V-VoRM TE SPAnnEn TuSSEn dE FlATS, MoEiliJK uiTVoERBAAR. iK MoEST EEn niEuW PlAn MAKEn. dE VoGElS 

in V-VoRM TuSSEn PAlEn SPAnnEn BlEEK GEEn oPTiE. ER WAS GEEn GESChiKTE PlAATS TE VindEn En dE 

PRiJS VAn dE PAlEn BlEEK TE hooG. uiTEindEliJK WERd dE V-VoRM VAn VoGElS TEGEn dE GAlERiJ VAn dE 

FlAT GEPlAATST. ER VAn uiTGAAnd dAT METAAl TE zWAAR zou WoRdEn, BESlooT iK ToT VERVAARdiGinG in 

PolyESTER. dE ConSTRuCTEuR En dE PolyESTERFABRiEK GinGEn hiERMEE AKKooRd. uiTEindEliJK GAF BouW- 

En WoninGToEziChT (BWT) GRoEn liChT. dAARnA BlEEK dE AAnnEMER GRoTE BEzWAREn TE hEBBEn TEGEn hET 

GEBRuiK VAn PolyESTER En WERd hET ToCh METAAl. diT MoEST ToEn WEER GoEdGEKEuRd WoRdEn dooR BWT.

BiJnA EEn JAAR lATER hAnGEn TWinTiG GliMMEndE METAlEn VoGElS in V-VoRM AAn dE GAlERiJ VAn EEn 

FlAT in PAlEnSTEin. VooR MiJ EEn uniEKE ERVARinG; VooR PAlEnSTEin hoPEliJK EEn VERRiJKinG.”

6

Opening project ‘Wegtrekken’
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Deelproject Wastafelwand 

Het idee van Marina Venendaal, kwam nadat zij in een 

landschappelijke omgeving een artificiële klimwand had 

gezien waar men bergsport op oefent. Zij vond dit een 

absurd element in het landschap en dit bleef in haar 

gedachten. De wastafelwand is geïnspireerd op een 

dergelijke klimwand. Dit niet alledaagse element wordt 

gebracht in een alledaagse omgeving. Het is dan ook 

bedoeld om mensen te verbazen. De wastafelwand 

leverde reacties op uit het hele land, van Eindhoven tot 

Den Helder. Ook de televisie besteedde er aandacht aan.

Marina heeft achtentachtig wastafels verzameld om in een 

special ontworpen patroon aan de kopkant van een flat 

te bevestigen. De wastafels mochten niet allemaal een 

zelfde kleur hebben.  

Deelproject BG NRS. 287-298

Om op een waardige wijze afscheid te nemen van 

het bewonerscomplex De Schoutenhoek is door Terra 

aan Dave Zijlstra en geluidenmaker Robbert van 

Hulzen gevraagd een experimentele film te maken 

over dit gebouw. Dave heeft in de gangen van het 

complex gefilmd en ook zijn de geluiden in het gebouw 

vastgelegd. Uitgangspunt van Dave was ‘het verloop van 

de tijd’. 

Voor deze installatie BG NRS. 287-298 zijn drie woningen 

en de tussenliggende gang gebruikt als decor voor een 

abstracte weergave van de stilte in De Schoutenhoek. 

Met stills, bewegende fragmenten en geluid ervaart de 

bezoeker de sfeer van een gebouw ontstaan door het 

vertrek van de bewoners.

E
nkele stills uit d

e installatie B
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Het was een hele zoektocht om de verzameling bij elkaar 

te krijgen. Gezien de hoogte van de flat is er door Fischer 

Benelux BV speciaal bevestigingsmateriaal beschikbaar 

gesteld dat alle weersomstandigheden kan weerstaan. Als 

extra borging zijn de wastafels met speciale kit bevestigd. 

Het totale proces van bevestigen heeft twee dagen in 

beslag genomen. Voor deze werkzaamheden moest een 

speciale hoogwerker (een oude brandweerwagen) uit 

België komen. Het is een kunstwerk naar aanleiding van 

de renovaties en veranderingen in de wijk Palenstein 

in Zoetermeer. Het is gebaseerd op het hergebruik van 

materialen die vrijkomen bij sloop en renovaties. 

Opening van drie kunstprojecten

Bij de opening van deze drie projecten werden de gasten 

ontvangen in het nieuwe appartement aan de Floris 

van Brederodelaan 338 door de voorzitter Hans van 

Bijnen. Daar werden de projecten geïntroduceerd. De 

openingshandeling van het kunstproject ‘Wegtrekkende 

vogels’ ging gepaard met het loslaten van vijftig witte 

duiven. Daarna zijn de bezoekers naar de kopkant van 

de flat gelopen waar het kunstproject ‘Wastafelwand’ 

officieel werd geopend. Hier vond de openingshandeling 

plaats door drie abseilers: van de kop van de flat langs 

de wastafels omlaag. Als laatste werd het kunstproject 

‘BG NRS. 287-298’ officieel in werking gesteld. Door 

de invallende schemering was een deel van de 

filmbeeldinstallatie buiten goed te zien: een projectie op 

het raam van het appartement. Aansluitend volgde een 

receptie in een van de gangen van De Schoutenhoek.

KunSTEnAAR MARinA VEnEndAAl

“GiSTERoChTEnd STond dE GRoTERE hooGWERKER MET ChAuFFEuR ER oM TiEn VooR zEVEn. dE START BEGon 

TRAAG. ER zAT VEEl STAAl in dE BoVEnVERdiEPinG. dE BooRMAChinE GinG hiERdooR STuK En ER ViEl noG EEn 

BooRMAChinE nAAR BEnEdEn, ER BRAK EEn SnoER, ER WERd EEnMAAl FouT GEMETEn, MAAR hET RESulTAAT 

iS GEhEEl nAAR WEnS. 

diRECT nA dE MonTAGE WERd Al uiTGEBREid GEFoToGRAFEERd dooR EEn FoToGRAAF VAn hET AlGEMEEn 

dAGBlAd. dE KRAnT hEEFT EEn ARTiKEl oVER diT PRoJECT GEPuBliCEERd.

oM 19.00 uuR KWAM EEn REPoRTER En EEn CAMERAMAn VAn RAdio TVWEST. GEFASCinEERd dooR dE 

VERMEldinG oP dE WEBSiTE VAn hET Ad. ziJ MAAKTEn noG EEn AVondREPoRTAGE. EnThouSiASTE 

VooRBiJGAnGERS, MAAR ooK EEn BozE. BooS dAT hET AAn ziJn FlAT hinG En dAT hEM niETS WAS GEVRAAGd. 

KindEREn uiT dE BuuRT KREGEn hET ooK in dE GATEn En dRoMdEn ziCh SAMEn. ooK ziJ VondEn hET EEn 

lEuK KunSTWERK, MAAR WildEn VooRAl GRAAG oP TV”.
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Projecten 2008

Deelproject ‘La Vie en Rose’

Al in januari is beeldend kunstenaar Daniël van Goor 

gestart met zijn kunstproject ‘La Vie en Rose’. Samen met 

vijfentwintig wijkbewoners is wekelijks gewerkt aan de 

totstandkoming van mobiele muurschilderingen met de 

thema’s: Leefbaarheid, Sociale Cohesie en Betrokkenheid. 

Het eerste deel van de ‘mobiele wanden’ is voor de 

zomer bevestigd aan de afrastering van het Bredeschool-

bouwterrein aan het Croesinckplein. In de loop van het 

jaar volgden nog zes panelen. 

Elke wijkbewoner kan nu en straks genieten van dit 

kleurrijke schouwspel.

KunSTEnAAR dAniël VAn GooR

“hET onTWERP iS GEBASEERd oP dE PoSiTiEVE KAnT 

VAn dE SAMEnlEVinG BinnEn EEn WiJK. hET zou 

ooK KunnEn SlAAn oP dE STAd in ziJn GEhEEl. dE 

WiJK iS KlEinSChAliGER En MiSSChiEn ooK WEl 

SPECiFiEKER. VooR PAlEnSTEin GEldT dAT zEKER 

oMdAT hiER VEEl VERAndERT. dE MEnSEn diE 

MEEWERKEn WAREn VooRnAMEliJK VRouWEn. VooR 

dE hElFT BuiTEnlAndSE VRouWEn. ER hEERSTE EEn 

GoEdE SFEER. ER KWAM VEEl loS in dE BEGElEidEndE 

GESPREKKEn. dAT MAAKTE hET AAnGEnAAM 

PERSoonliJK. dE idEEën diE hiERuiT ziJn onTSTAAn 

PRoBEERdE iK TE GEBRuiKEn in hET PRoJECT. 

EiGEnliJK KWAMEn dE ThEMA’S VAn dE MEnSEn zElF. 

hET GEzAMEnliJKE ElEMEnT WAS BElAnGRiJK.”

D
aniël van G

oor, ‘La V
ie en R

ose’
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Deelproject Dubbelportretten

Met zijn fotoproject wilde Gregor Servais twee mensen uit 

dezelfde wijk samenbrengen die dicht bij elkaar woonden, 

buren waren, maar elkaar toch niet kenden. Mensen met 

heel verschillende achtergronden. 

Bij elke ontmoeting tussen twee ‘buren’ hoopte hij deze 

te kunnen bezegelen met een foto. Een foto waarin 

wederzijds respect en waardering voor de ander 

zichtbaar werd. 

De tien zwart-witportretten werden sterk uitvergroot en op 

diverse plaatsen in Zoetermeer tentoongesteld. Stichting 

Piëzo ondersteunde Gregor bij de organisatie van dit 

project.
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het verbeteren van onderlinge communicatie tussen de 

flatbewoners van Palenstein centraal. In dat kader is vanaf 

april een begin gemaakt met het verzamelen van een 

aantal recepten van bewoners uit Palenstein. Mooi vorm 

gegeven, kleurrijk gedrukt hangen deze recepten en een 

kort verhaaltje over de ‘koks’ boven de eettafels in de 

Eetkeet. Bezoekers kunnen bovendien een kopie van alle 

recepten mee naar huis nemen.

Tentoonstellingsbureau Roosjen & van der Veere heeft 

samen met vormgever/kunstenaar Patrick Lijdsman, de 

vormgeving, aankleding en participatieprojecten van de 

Eetkeet verzorgd. Geïnspireerd door de Oostenrijkse 

kunstenaar Hundertwasser zijn de containers aan de 

buitenzijde voorzien van een lijnenspel en een organische 

kleurverdeling. Deze stijl is ook binnen toegepast.  

De kunstenaars Tineke Vulto en Conny Sprinkhuizen 

voerden het externe schilderwerk uit dat ondanks de 

maartse buien op tijd werd gerealiseerd.

Deelproject Proeven van elkaar

Stichting Piëzo, Terra Art Projects en Roosjen & van der 

Veere hebben het Eetkeetproject voortgezet in het project 

‘Proeven van elkaar’. In september werd een projectteam 

samengesteld, dat bestond uit cursisten en vrijwilligers 

van stichting Piëzo. Met begeleiding interviewde het 

projectteam nog meer bewoners van de wijk Palenstein 

over hun favoriete recept. Doel is in 2009 een groot 

Deelproject Eetkeet Palenstein

Een plaats creëren waar bewoners, die wegens 

renovatiewerkzaamheden tijdelijk geen gebruik kunnen 

maken van hun keuken, terecht kunnen. Dat is kort 

gezegd de reden waarom een aantal organisaties op 

initiatief van Panagro en Vestia Zoetermeer begin 2008 de 

koppen bij elkaar stak om ‘de Eetkeet’ in de Zoetermeerse 

wijk Palenstein te realiseren. 

De Stichting Piëzo, Terra Art Projects en Bureau Roosjen 

& van der Veere zijn vanaf het begin bij het Eetkeetproject 

betrokken geweest. Nu staat er een uit zeecontainers 

opgebouwd restaurant dat een kleurig middelpunt vormt 

in de wijk. Naast het verstrekken van maaltijden staat 

KunSTEnAAR PATRiCK liJdSMAn

“hET iS Al lAAT. WE RACEn nAAR iKEA. ER iS noG MAAR WEiniG TiJd VooR dE oPEninG VAn dE EETKEET. WE 

zoEKEn KuSSEnTJES, lAMPEn En GoRdiJnEn. WiJ PAKKEn TREFzEKER WAT WiJ nodiG hEBBEn. dE KAR iS 

oVERVol, AAn AllE KAnTEn PuilT hET uiT. noG EEn KAR ERBiJ. noG MEER lAPPEn SToF, VloERKlEEdJES En 

FEl GEKlEuRdE SPullETJES. WE loPEn AChTER ElKAAR nAAR dE KASSA, EEn KlEinE, FlEuRiGE KARAVAAn. 

KlAnTEn WERPEn EEn BEVREEMdE BliK oP onS: WAT EEn RARE lui. iK lACh in hET VooRBiJGAAn VRoliJK 

nAAR AllE dAMES. JA, hET WoRdT hEEl Mooi in onzE KEET”.

Wij proeven van elkaar
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. 

Probeert u het ook eens! Kopieën vindt u in de entree van de Eetkeet.

Wilt u ook uw medebewoners laten weten wat u graag eet? Geef uw tele-

foonnummer dan door aan de beheerder. Wij nemen contact met u op.

Smakelijk eten in PalenStein

•	 1	hele	kip
•	 3	uien
•	 3	kruidnagelen
•	 3	peulen	hal	(kardemom)
•	 1	theelepel	kaneel
•	 zonnebloemolie
•	 3	bekers	basmati	rijst
•	 3	aubergines
•	 geschaafde	amandelen
•	 pijnboompitten

 

De kip wassen en een minuut of tien op-
zetten 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 karde-
mom	 en	 1	 theelepel	 kaneel	 toevoegen.	
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.
twee	 uien	 in	 stukken	 snijden	 en	 in	 een	
flinke koekenpan in 3 eetlepels olie bak-
ken 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.

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 al-
tijd met wat geroosterde amandelen en 
pijnboompitten.

bij	dit	gerecht	eten	wij	fatoush,	dat	is	een	
salade en natuurlijk Libanees brood.

libaneSe maklouba

Sahten!

Receptenkaart uit de Eetkeet van Nihal Daher
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feest te organiseren waarbij alle deelnemers elkaars 

recepten koken. De leden van het projectteam droegen 

verantwoordelijkheid voor onderdelen van het geheel.  

Zo konden zij ervaring opdoen met het opzetten, plannen, 

organiseren en uitvoeren van het project. Naast het 

verbreden van hun eigen capaciteiten droeg het team bij 

aan het verbeteren van de communicatie en integratie in 

de wijk. 

Ook is er contact gezocht met winkelbedrijf Digros 

om daar begin januari ‘het recept van de week’ te 

presenteren. Het bedrijf heeft hierop welwillend 

gereageerd. Leden van het projectteam maken daar  

nu plannen voor. 

Het projectteam heeft mede namens de Stichting Piëzo 

en Terra Art Projects meegedaan aan een prijsvraag van 

woningcorporatie Vidomes. Met dit project is een prijs 

gewonnen ter waarde van 2500 euro.

Er is een brief aan ‘prinses Màxima’ gestuurd met het 

verzoek een Argentijns recept voor het team beschikbaar 

te stellen. Door middel van persberichten over deze 

activiteiten werd door het projectteam de publiciteit 

gezocht.

In 2009 verschijnt een boek met daarin alle recepten  

en korte impressies van de ‘koks’ van Palenstein.

‘E
etkeet P

alenstein’
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Daarom werd een bezoek gebracht aan de groep 

Zwedenburg in Den Haag om hen erbij te betrekken. Het 

klikte gelijk met deze groep. Deze mensen hebben enorm 

veel ervaring met het werken in mozaïek en zij wilden 

graag meewerken. 

De twee banken met de titel ‘Samen’ bestaan elk uit twee 

over elkaar geschoven cirkels van beton, met in het  

midden een rechtopstaande zuil. Transformatie en leven 

in verbinding, het een kan niet zonder het ander. Bij de 

kennismaking met beide groepen werd duidelijk waar hun 

voorkeur naar uitging: bloempatronen, vlinders, rupsen en 

felle kleuren. Deze voorkeuren zijn verwerkt in twee  

ontwerpen. Op de betonnen banken zijn de kleurige  

patronen in mozaïek aangebracht, afgevoegd en  

schoongewassen: In het bedrijf van Luigi Zulliani Kunst en 

Terrazzo te Zoetermeer kon onder alle weersomstandig-

heden worden gewerkt. De werkplaats maakte grote 

indruk op de cliënten, omdat daar ook veel andere kunst 

wordt gemaakt. 

De definitieve standplaats is in het parkje nabij de jeu de 

boulesbaan dicht bij het steunpunt aan de Van Aalstlaan 

426 in de wijk Palenstein te Zoetermeer. De officiële 

overdracht, tevens de onthulling, vond plaats op  

7 augustus. De onthulling werd, tot ieders verrassing, 

door niemand minder dan ‘prinses Màxima’ verricht!

Deelproject Mozaïekbanken

Onder supervisie van beeldend kunstenaar Jackie Bouw, 

werkten gedurende drie maanden, achttien verstandelijk 

gehandicapten van Steinmetz de Compaan aan het 

realiseren van twee banken in mozaïek. Op initiatief van 

Jackie, in samenwerking met Terra en met sponsorgelden 

kon dit unieke project gerealiseerd worden. Twee 

reusachtige banken in felle kleuren kregen een plaats 

in het plantsoen. Het plan voor twee monumentale 

banken in de wijk Palenstein, lag al enige tijd op de 

werktafel van Jackie. Het thema ‘Samen’ moest ook bij 

de realisatie duidelijk worden. Een samenwerkingsproject 

met bewoners uit de wijk. Als lid van Terra kwam zij 

in contact met de bewoners van het Steunpunt voor 

mensen met een verstandelijke beperking aan de Van 

Aalstlaan in Zoetermeer. Na een eerste ontmoeting en 

een informatieavond heeft Jackie daar een workshop 

georganiseerd. 

Kennismaken met mozaïek, ter voorbereiding op de 

werkzaamheden is voor deze mensen een nieuwe 

uitdaging en grensverleggend. De basisfinanciering 

door de sponsoren Oranje fonds, LEAS bureau voor 

zorgvernieuwing en Fonds 1818, was rond. Vanwege 

de tijdsdruk en uitsluitend met de medewerking van de 

cliënten uit de Van Aalstlaan, was het maken van één 

bank haalbaar. Er waren meer medewerkers nodig. 

Jackie B
ouw

, ‘S
am

en’ 
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KunSTEnAAR JACKiE BouW

 “hET WAS MiJn EERSTE GRoTE PRoJECT MET TERRA in PAlEnSTEin. EEn uiTdAGinG MET PARTiCiPATiE VAn 

BEWonERS VAn dEzE WiJK. EEn SPRonG in hET diEPE. zEKER MET dE CliënTEn VAn STEinMETz dE CoMPAAn. in 

hET BEGin TWiJFEldE iK AAn dE hAAlBAARhEid. dooR EERST dE WoRKShoPS TE doEn iS hET iJS GEBRoKEn, En 

hEBBEn WiJ ElKAAR BETER lEREn KEnnEn. 

WAT MiJ TiJdEnS hET hElE PRoCES hET MEEST GETRoFFEn hEEFT, WAS dE oPEnhEid En dE EnoRME inzET oM 

dE MozAïEKBAnKEn ToT WARE KunSTWERKEn TE MAKEn. zElFS VAn dE BEWonERS VAn dE VAn AAlSTlAAn En 

CliënTEn VAn hET STEunPunT. hET KWAM ToT EChT TEAMWoRK!

WAnnEER dE GRoEP zWEdEnBuRG TE hARd GEWERKT hAd, MoChTEn ziJ oM dE BEuRT EVEn in MiJn 

VolKSWAGEnBuSJE EEn TuKJE doEn oM dAARnA WEER VERdER TE GAAn. BiJzondER, zEKER VooR dE MEnSEn 

uiT dE VAn AAlSTlAAn. ziJ hAddEn noG nooiT iETS MET MozAïEK GEdAAn. EEn PAAR MooiE En inSPiREREndE 

MAAndEn zo MET ElKAAR. dE oFFiCiëlE oPEninG/oVERdRAChT WERd EEn EChT FEEST. RiJK En VooR 

hERhAlinG VATBAAR. En hoPEliJK ooK VooR dE MozAiëKGRoEP uiT zWEdEnBuRG dEn hAAG. dAT hET VooR 

hEn MAG RESulTEREn in EEn EiGEn BAnK oP hun PlEK in dEn hAAG!”
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Op 6 september, de dag van Palenstein, hingen 

de honderden versierde zakdoeken aan waslijnen 

en een megazakdoek aan de flatwand. Met de 

openingshandeling door cultuurwethouder Pieter Smit, 

werd de megazakdoek onthuld. Dit alles onder ritmisch 

muzikale begeleiding van The Handker Chiefs. 

Na de openingsperformance bij de flat zijn de bezoekers 

naar de eetkeet gelopen voor de receptie waar nog werd 

stilgestaan bij de opgeleverde projecten die eerder dit 

jaar onvoldoende aandacht kregen. 

Alle kunstprojecten van 2007/ 2008 werden door middel 

van ansichtkaarten nogmaals onder de aandacht 

gebracht. 

Deelproject Op de Versiertoer 

Tineke Vulto bedacht dit kunstproject vanwege de niet 

gehele sloop, maar renovatie van de wijk. Dat was een 

feestelijk besluit. Dat geeft de wijk een toekomst.  

Eindelijk mag er versierd worden. 

Er waren straatinterviews met wijkbewoners voor nodig 

om antwoord te krijgen op vragen over de leefsfeer 

en de woonervaring op dit moment. Deze gesprekken 

zijn omgezet in teksten en groeten, waaruit Tineke een 

keuze heeft gemaakt. Aan de hand hiervan ontwierp 

zij symbolen. Samen met de teksten werden deze op 

zakdoeken gedrukt. 

Honderden exemplaren hebben de wijk gesierd. Niet 

als vuile, maar als schone was, hangend aan waslijnen 

tussen de flats. 

Tineke Vulto, installatie ‘O
p

 d
e versiertoer’
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Tineke Vulto, ‘O
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KunSTEnAAR TinEKE VulTo

“oP EEn MooiE zonniGE dAG in dE zoMER, VRoEG iK oP STRAAT BEWonERS nAAR hun ERVARinG MET dE 

WoonSFEER in PAlEnSTEin `iK ziT hiER GoEd`, WAS hET MEEST VooRKoMEndE AnTWooRd. EEn EChTPAAR 

BlEEK GEBoREn En GEToGEn in PAlEnSTEin, BuREn GRoETEn dEEd MEn WEl, ´GoEdEMoRGEn, dAG BuuR, 

MoRGEn BuuR´. MET dEzE TEKSTEn onTWiERP iK EEn MonuMEnTAAl BEEld, in FRiSSE KlEuREn, dAT oP EEn 

MEGAdoEK En oP EEn PAAR hondERd zAKdoEKEn WERd GEdRuKT. dE SiERzAKdoEKEn WERdEn AlS SChonE 

WAS AlS inSTAllATiE, oP dE dAG VAn dE oPEninG in dE WiJK TuSSEn dE BoMEn oPGEhAnGEn. GEluKKiG 

hoEFdE iK dAT niET AllEEn TE doEn. 

oP 5 SEPTEMBER, WAS iK ERBiJ ToEn dE MEGAzAKdoEK, MET hulP VAn EEn hooGWERKER AAn dE FlATWAnd 

WERd BEVESTiGd. dAT TRoK dE AAndAChT VAn EEn TiEnERJoChiE diE VAnAF ziJn FiETS dE BoEl GAdESloEG. 

iK RAAKTE MET hEM AAn dE PRAAT, En VRoEG oF hiJ MiSSChiEn zATERdAG zin En TiJd hAd oM MEE TE hElPEn 

MET hET oPhAnGEn VAn EEn PAAR hondERd zAKdoEKEn in dE WiJK. “KRiJG iK dAAR iETS VooR?” VRoEG hiJ. 

MET hET STiMulEREn VAn ondERnEMinGSzin Kun JE niET JonG GEnoEG BEGinnEn, duS iK Bood hEM EEn 

zAKCEnTJE. hiJ zou ER oM TiEn uuR ziJn MET EEn VRiEndJE. En WAARAChTiG, STondEn ziJ ER zATERdAG oP dE 

AFGESPRoKEn TiJd. 

hET WAS EEn Mooi GEziChT, BiJ WindKRAChT zEVEn, STondEn TWEE SToERE VEnTJES Al diE zAKdoEKEn 

nETJES AAn dE liJnEn TE KniJPEREn. hET PlAGEndE GElACh VAn PASSEREndE MEiSJES BRAChT zE niET VAn 

hun STuK. Rond EnEn SToPTEn zE ERMEE, zE KREGEn hun ´SAlARiS´ En EEn zAKdoEK MET KniJPER MEE. dE 

hondERdEn SiERzAKdoEKEn En KniJPERS TRoKKEn VEEl BEKiJKS, GliMlAChEndE BEWonERS PRoBEERdEn 

dE zAKdoEKEn diE oM dE liJnEn ToldEn dooR dE Wind WEER REChT TE hAnGEn. dE zAKdoEKEn En KniJPERS 

VondEn hun WEG nAAR dE BEWonERS En SiEREn dAAR WElliChT EEn MuuR, TAFElTJE oF GEWoon EEn 

BRoEKzAK. dE MEGAzAKdoEK VERSiERT dE FlATGEVEl ToT hET JAAR 2010 En dRuKT oP PoSiTiEVE WiJzE dE 

VERBondEnhEid uiT VAn BEWonERS MET hun WiJK.”

Tineke Vulto, installatie ‘O
p

 d
e versiertoer’
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Deelproject Door de ogen van je buur 

Daniëlla du Clou bedacht het idee: vijf tot tien bewoners 

van verschillende leeftijden, sekse en afkomst maken 

foto’s vanuit hun eigen gezichtsveld om zo de ´buren´ te 

vereeuwigen. Wie zijn zij eigenlijk en hoe leven zij? 

De bewoners kregen een week tot een maand de tijd 

om met een digitale camera, vanuit hun gezichtspunt de 

omgeving te fotograferen.

Alle foto’s worden gebundeld in een boekje dat een extra 

dimensie zal geven aan het verhaal van de bewoners. 

Een expositie volgt in het appartement aan de Floris 

van Brederodelaan 338. De afronding vindt plaats begin 

januari 2009 waar de deelnemers het fotoboekje uitgereikt 

krijgen en de expositie officieel wordt geopend.

Daniëlla du Clou, ‘Door de ogen van je buur’ 

De afgebeelde foto’s zijn van Jurrian Mulder (boven) 

en Youri de Graaff (onder)
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in Palenstein plaatsvinden. Hoe kan de wijk eruit gaan 

zien? In het fotoboek dat begin 2009 gereed is, staan de 

resultaten. 

De workshops zijn gehouden in de cursusruimte van het 

SIZO Centre, Van Beeckstraat 62 in de wijk Palenstein van 

Zoetermeer. 

Deelproject Palenstein Virtueel

In het project ‘Palenstein Virtueel’, een initiatief van  

Theo Janssen en Daniëlla du Clou, konden inwoners van 

Zoetermeer hun zienswijze geven op de renovatie van 

Palenstein. In twee workshops van vier ochtenden zijn 

foto’s gemaakt en digitaal bewerkt. Aan de deelname 

waren geen kosten verbonden. 

Als tegenprestatie hebben de deelnemers enkele digitaal 

bewerkte foto’s beschikbaar gesteld voor de vormgeving 

van het kunstproject ‘Palenstein Virtueel’.

Het zijn beelden geworden van wat er in Palenstein 

gebouwd is, afgebroken gaat worden, verloederd of juist 

wordt gerenoveerd. De twintig deelnemers hebben zo 

een persoonlijke kijk gegeven op de veranderingen die 

Theo Janssen en Daniëlla du Clou, ‘Palenstein Virtueel’ 

De afgebeelde foto’s zijn (met de klok mee) van  

Wim Berendse, Aad de Jager, Louise Romein en  

Anja Hazelaar.
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beloond met vier entreetickets voor Avifauna, uitgereikt 

door Eric Pronk, beheerder buiteninstallaties van de 

gemeente Zoetermeer. De winnaar was de tienjarige 

Alexander Sjkoerov. Eric Pronk had een extra verrassing 

voor Alexander en bood hem aan om een dag in de 

praktijk mee te lopen en om zijn ontwerp uit te laten 

voeren. 

Filosofieën achter de gerealiseerde Steinpalen:

Jackie Bouw, ‘Vogel-trek’

De lantaarnpaal is hier opgetuigd met het groenere gras 

van de buren en silo’s gevuld met zangzaad want iedere 

vogel (bewoner) van de wijk zingt zijn eigen wijs!

Jackie Bouw, ‘Ins and outs’

De stekker erin of eruit staat symbool voor alle perikelen 

rondom het thema verhuizen, renovatie en onthaasten 

Deelproject Steinpalen 

Het project ‘Steinpalen’ is een samenwerkingsproject 

tussen de beeldend kunstenaars Jackie Bouw,  

Ria Diercks Kroon, Thea Schenk, Tineke Vulto en  

Vera Zegerman. Voorwerpen uit de woningen hebben 

model gestaan voor de aankleding van de (lantaarn)

palen. Vogelkooien zorgen straks voor af- en aanvliegen 

van mussen, vinken en mezen. Er zijn palen waarbij je 

kunt schemeren in het lamplicht, palen waar men theekop 

en koffiepot vindt en voor het huishoudelijke werk is 

gekozen voor stekker en strijkplank. Een diversiteit aan 

kunstige huisraad. 

Op 29 november vond de opening plaats. Scholieren 

uit de wijk konden een bijdrage leveren met een eigen 

ontwerp van een ‘Steinpaal’. Zij hebben hun idee 

ingeleverd en zijn bij de opening meegelopen langs de 

Steinpalen van de kunstenaars. Het mooiste ontwerp werd 

Jackie B
ouw

, ‘Vog
eltrek’
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Vera Z
eg

erm
an, ‘K

om
 nog

 eens op
 d

e koffie’

KunSTEnAAR VERA zEGERMAn

“hET iS Rond 17.00 uuR BiJ dE EETKEET in PAlESTEin Koud En donKER BuiTEn. dAAR zAl dE oPEninG 

PlAATSVindEn. in dE EETKEET WAAR WARME ChoColAdEMElK WoRdT RondGEdEEld iS hET lEKKER WARM En 

SFEERVol. WE GAAn lAnGS AllE KunSTWERKEn dooR dE WiJK loPEn AlS EEn ´lAMPionSlinGER´. hET ThEMA 

VAn diT PRoJECT iS VERhuizEn, REnoVATiE En onThAASTEn. oM diT PRoJECT BiJ dE BEWonERS En KindEREn 

ondER dE AAndAChT TE BREnGEn ziJn EnKElE KunSTEnAARS AllE BASiSSCholEn in dEzE WiJK lAnGS 

GEGAAn. dooRdAT ER TE WEiniG KindEREn WAREn KREGEn AllE VolWASSEnEn EEn lAMPion. ElEKTRiSCh! 

hilARiTEiT AloM. MAAR WEl GoEd dooRdAChT. KAARSJES KunnEn noG WEl EEn EllEndE VERooRzAKEn. WE 

GinGEn oP WEG. VooRoP liEP JACKiE BouW MET EEn PARAPlu diE AlS liChTBAKEn diEndE. ER WERd GESToPT 

BiJ EEn lAnTAARnPAAl MET dAARin EEn GRoTE STEKKER MET SnoER, WAAR GEEn VERBindinG MEE GEMAAKT 

Kon WoRdEn: diT SyMBoliSEERdE hET (TiJdEliJK) VERBREKEn VAn hET ConTACT VAn dE BEWonERS MET 

dE WiJK. dAARnA liEPEn WE in EEn lAnGE SlinGER nAAR dE VolGEndE oBJECTEn: lAMPEnKAPPEn oP dE 

lAnTAARnPAlEn, VoGElKooiEn, KoFFiEPoTTEn, STRiJKPlAnKEn. 

WAT EEn lEuK GEziChT diE SlinGER VAn liChTJES dooR dE donKERE WiJK. nA EEn KlEin hAlF uuR ziJn WE 

WEER TERuG BiJ dE EETKEET, WAAR noG nAGEPRAAT WoRdT ondER hET GEnoT VAn lEKKERE WARME SoEP. EEn 

GESlAAGdE oPEninG. hoPEliJK GEniETEn dE BEWonERS ooK VAn dEzE ludiEKE oBJECTEn.
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Tineke Vulto, ‘Schemer-Lantaarnpaal’

Verhuizen is verplaatsen. Jouw wereld gaat op z’n kop, 

wordt binnenstebuiten gekeerd. Wat moet er weg, wat 

neem je mee? Krijgt je oude schemerlamp een nieuw 

leven? Je ziet hem tijdelijk verplaatst naar de openbare 

ruimte. Een Bijzondere Verlichte Plaats, om even stil in 

te staan en wie weet, voor romantische ontmoetingen bij 

sfeerlicht met nieuwe buren of oude bekenden.

Thea Schenk, ‘Strijklicht’

Strijkplanken in strijklicht gezet

vensters uit een recent verleden

de strijk voorgoed voorbij

weerspiegelen metaforisch

een nieuwe levensfase. 

en dat is ook het nieuwe licht waarin deze wijk wordt 

beschenen.

Vera Zegerman, ’Kom nog eens op de koffie’

Renovaties, afbraak, rommel van nieuwbouw en vertrek 

van mensen uit de wijk trekken een zware wissel op de 

gezelligheid. Vergeet niet om af en toe elkaar op de koffie 

te vragen en zo het onderlinge contact te behouden.

Ria Diercks Kroon, ‘De vogel is gevlogen’

De vogel is gevlogen, kan een verhuizing inhouden.  

Het loslaten van de oude woonomgeving, afscheid 

nemen, een nieuw leven beginnen. Wèg uit de flat die op 

zich een opeenstapeling van kooien lijkt.

Jackie B
ouw

, ‘Ins and
 outs’
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KunSTEnAAR RiA diERCKS KRoon

“VAnAF hET MoMEnT VAn hET inSTAllEREn hAddEn WiJ KindEREn oM onS hEEn diE Véél VRAGEn STEldEn: 

‘WááRoM diE KooiTJES?’ ziJ zAGEn óóK diE oPEn dEuRTJES VAn Al MiJn KooiTJES. ‘KoMEn dE VoGElS dAn 

TERuG in diE KooiTJES?’

WiJ AlS KunSTEnAARS WillEn JulliE niET lATEn ziTTEn in Al diE onTREddERinG BiJ SlooP En REnoVATiE, 

MAAR iETS BiJdRAGEn, iETS oPVRoliJKEn. WiJ hEBBEn AlS AAndEnKEn VoGElFluiTJES uiTGEdEEld AAn AllE 

KindEREn diE oP onS PAd KWAMEn BiJ hET inSTAllEREn VAn dE KooiTJES.

Al hEEl ERG VRoEG in dE MoRGEn TERWiJl WiJ noG MAAR nET BEziG WAREn, KWAM ER EEn PuBER MET 

EEn SlAPERiG GEziChT oP BloTE VoETEn in ziJn SAndAlEn, TERWiJl hET ToCh Koud WAS, duidEliJK ERoP 

uiTGESTuuRd dooR ziJn oudERS. hiJ VRoEG: ‘KAn iK EEn VAn diE KooiTJES MEEnEMEn? ER STAAn ER zoVEEl?’ 

VERhAlEn VAn VooRBiJGAnGERS oVER PARKiETEn diE MEnSEn ThuiS hEBBEn. EEn MAn VRoEG MiJ dE 

BETEKEniS VAn diE KooiTJES En dE oPEn dEuRTJES, WAnnEER hiJ dAn ziJn EiGEn PARKiET loS zou KunnEn 

lATEn. in iEdER GEVAl VEEl diSCuSSiE oVER ´VRiJE VoGElS´, diE WiJ AlS MEnS ooK KunnEn ziJn.”

R
ia D

iercks K
roon, ‘D

e vog
el is g

evlog
en’
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KunSTEnAAR TinEKE VulTo

“noG EVEn dE lAMPion RuilEn, EEn GElE GEEFT hET MEESTE liChT. dAn VERTREKT dE SToET. KindEREn 

VooRoP oM dE STEinPAlEn TE BEKiJKEn. nET VooRBiJ ´PuRPlE hAnd SChEMERPAAl´, WAChTEn WE EVEn. 

oF hET dE GRAPPiGE KunSTWERKEn, dE BEWEGEndE GEKlEuRdE lAMPionnEn, oF dE TiJd VAn hET JAAR iS? 

inEEnS zEGT EEn JoChiE VAn EEn JAAR oF zEVEn:’iK GEEF lATER VEEl GEld AAn dE ARMEn’ hiJ hAd ziJn RodE 

lAMPion SChuin VooR ziCh, WAARdooR ziJn ERnSTiGE GEziChT oPGloEidE. ‘iK GA lATER ViJFTiG EuRo PER 

uuR VERdiEnEn. iK GA BiJ dE PoliTiE.’ ‘GEVAARliJK’, zEi EEn MEiSJE VAn EEn JAAR oF zES, dAT VlAKBiJ STond 

MET hAAR oRAnJE lAMPion. ‘iK GA lATER VWo hAlEn’ zEi hET MEiSJE. ‘iK KRiJG hondERd EuRo AlS iK dE hAVo 

hAAl’ zEGT hET JoChiE. ‘En iK hondERdViJFTiG EuRo AlS iK dE VWo AFMAAK’, BiEdT hET MEiSJE WEER. 

lAnGzAAM loPEn WE WEER VERdER MET onzE SChoMMElEndE lAMPionS.EEn SERiEuS GESPREKJE oVER EEn 

onGEWiSSE ToEKoMST in EEn ‘MATERiAl WoRld’, diE STEEdS VRoEGER liJKT TE BEGinnEn.”

Tineke Vulto,’S
chem

er-lantaarnp
aal’
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Voorbereidingen kunstprojecten 2009

Jubileum 2009

In het eerste halfjaar van 2008 is door de leden en 

organisatie gewerkt aan de conceptvoorstellen voor 

kunstprojecten in het jaar 2009. In overleg is besloten 

vanaf dit jaar niet alleen Palensteinprojecten, maar een 

breder scala aan kunstprojecten te presenteren. Voor een 

deel wordt in het programma ook rekening gehouden met 

het jubileum. In het laatste kwartaal zijn de concepten 

verder uitgewerkt en ingediend bij diverse sponsoren 

(gemeente Zoetermeer en fondsen). Voor 2009 heeft 

Terra een totaalpakket van  kunst- en cultuurprojecten 

samengesteld, waarin meerdere disciplines 

vertegenwoordigd zijn.

Deelproject Palenstein verhalen

In een documentaire tweeluik schetst Filmwerk de wijk 

Palenstein zoals deze werkelijk beleefd wordt, door 

bewoners van de wijk en door andere inwoners van 

Zoetermeer. Wat is er waar van de verhalen over (on)

veiligheid in de wijk. Waar komen de mythes vandaan?

In deel 1 interviewt Filmwerk de belangrijkste spelers 

in de wijk. Wethouder Frans Muijzers, voorzitter van 

de bewonerscommissie Ad Schalke en Brede School 

projectleider voor De Goede Woning Aad van der Tas, 

geven hun visie op de veranderingen in de wijk. 

Er werd stilgestaan bij het hoe en waarom, het vertrek en 

de kansen voor zowel wijk als bewoners.

Film
w

erk,’P
alenstein verhaal d

eel 1’, screenshots
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Reiziger in Cultuur

Beeldend kunstenaar Marijke Wijgerinck heeft op 

21 september het kunstproject ‘Reiziger in Cultuur’ 

georganiseerd. Op acht haltes van HTM RandstadRail 

beleefde elke reiziger iets cultureels. Terra Art Projects 

leverde op haar geadopteerde halte Palenstein ook een 

bijdrage aan dit project: Groeten van Palenstein. Aan de 

reizigers werd gevraagd een kleurrijke route te volgen 

om gefotografeerd te worden bij een decor dat halte en 

Palenstein verbond. De foto’s konden via het e-mailadres 

van Terra worden opgevraagd en met commentaar 

worden teruggestuurd. Naast de door Marijke Wijgerinck 

uitgenodigde gastkunstenaar Jacqueline Heerema, 

hebben drie leden van Terra (Hetty Arens,  

Theo Janssen en Tineke Vulto ) op het perron de reizigers 

gefotografeerd. 

Kunstopdrachten

Spar Mozaïek

Terra is benaderd om een keramiste een ontwerp te laten 

maken voor winkelcentrum Hovestein.  

Vera Zegerman is door Terra benaderd en heeft hiervoor 

een ontwerp aangedragen. Zij heeft in overleg met 

de bewonerscommissie de opdracht aangenomen. 

De oplevering van het kunstwerk zal begin 2009 

plaatsvinden. 

Workshop ‘Versier je eigen vogelhuis’ 

Ter gelegenheid van het milleniumfestival heeft Terra een 

workshop ‘Versier je eigen vogelhuis’ georganiseerd.  

Dit onder leiding van beeldend kunstenaars Jackie 

Bouw en Simone ten Bosch. Op zondag 21 september 

kon iedereen in de Eetkeet Palenstein gratis deelnemen 

aan een fantastische workshop ‘vogelhuisjes versieren’. 

Vogelhuisjes konden worden beschilderd en beplakt 

met de leukste dingen. Maak een bling-blinghuisje met 

diamantjes en sterren of een natuurhuisje met gras en 

bloemen! Aan het eind van de dag werden de vijf meest 

Wijk Aan Zet bewonersinitiatief Wandelroute  

‘Kijk Kunst in de wijk’ 

In het kader van ‘Wijk aan Zet’ budgetten (WAZ) kunnen 

personen of organisaties die in een bepaalde wijk zijn 

gehuisvest een bedrag bij de gemeente aanvragen 

als zij initiatieven aandragen ten gunste van hun wijk. 

Een bewoner van de Dorpsstraat heeft in dit kader in 

samenwerking met Terra een initiatief aangedragen om 

voor de wijk Centrum/Palenstein/Driemanspolder een 

kunstroute te organiseren. Deze suggestie is door de 

gemeente gehonoreerd en heeft geresulteerd in een 

kunstroute die is vastgelegd in de brochure ‘KIJK Kunst in 

de Wijk’. De kunstroute werd op zaterdag 7 juni door  

Carla Deelstra (beleidsmedewerker cultuur bij de 

gemeente Zoetermeer) geopend. In de kunstroute zijn 

drie billboards van het kunstproject ‘Dubbelportretten’ 

van Gregor Servais en de Terra projecten in Palenstein 

opgenomen.

Tijdens deze openingsdag is in samenwerking met de 

stichting Starfighter in de wijk Palenstein een workshop 

voor jongeren (vanaf tien jaar) gehouden. De inhoud van 

de workshop bestond uit het vastleggen van indrukken 

van bewoners over hun wijk Palenstein door het gebruik 

van een videocamera. Met deze beelden hebben de 

jongeren geleerd hoe zij een eenvoudige filmmontage 

kunnen maken.

Open Atelierdagen 2008

In het weekend van 6 en 7 september werden de jaarlijkse 

Open Atelierdagen georganiseerd. Terra heeft in de route 

van deze dagen een aantel actuele kunstprojecten laten 

opnemen: Mozaïekbanken ‘Samen’, ‘Dubbelportretten’, 

‘Wastafelwand’, ‘Wegtrekken’, de ‘Eetkeet’ met de 

recepten, ‘Give the people what they want’ aan het 

wijkcentrum en ‘La Vie en Rose’. Aan het slot van de 

eerste Open Atelierdag kon men de opening van het 

kunstproject ‘De Versiertoer’ meemaken.  
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werd ook werk van enkele kunstzinnige medewerkers 

geïntegreerd. Met het nieuwe contract ontvangt de 

vereniging tot 2010 extra inkomsten. 

Centre du Lac

In het pand van Centre du Lac werd een expositie 

ingericht met kunstwerken van vier leden van Terra. 

Deelnemers waren Jackie Bouw, Gerard Huisintveld, 

Ria Diercks Kroon en Tineke Vulto. De tentoonstelling 

heeft geduurd van mei tot oktober.  

Woonwinkel Vestia

In de periode juli-september werden schilderijen van 

het project ‘Palenstein portretten’ van Patrick Poland 

geëxposeerd in de woonwinkel van Vestia aan de 

Bijdorplaan 120 in Zoetermeer.    

coole vogelhuisjes door de kunstenaars uitgekozen. 

Enkele topstukken zijn dezelfde dag geveild op de Markt. 

De winnaar van de workshop ‘vogelhuisjes versieren’ 

kreeg vier gratis toegangskaartjes voor bioscoop Utopolis 

in Zoetermeer. De anderen mochten hun vogelhuisje mee 

naar huis nemen.

Verhuur kunstwerken

Dienst Stedelijke Ontwikkeling (DSO)

De jaarlijkse verhuur van kunstwerken bij de Dienst 

Stedelijke Ontwikkeling aan de Loosduinseweg  

13-15 in Den Haag, is zo goed bevallen dat DSO ervoor 

heeft gekozen om het contract te verruimen. Naast de 

kunstwerken op de begane grond zijn ook kunstwerken 

op de 5e en 6e etage opgehangen. Op verzoek van DSO 

oVERiGE ACTiViTEiTEn

W
orkshop

 ‘Versier je eig
en vog

elhuis’
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voorzien van vloerbedekking). Op 28 maart vond de 

verhuizing plaats. Met dank aan KA van Daalen voor het 

beschikbaar stellen van het (groot) transportmateriaal. 

Het vijfkamerappartement is ingericht als vergaderruimte, 

kantoor, bibliotheek, gesprekskamer en presentatiekamer.

Ten behoeve van de voorbereidingen van projecten 

heeft de woningcorporatie Vidomes een tweede 

vijfkamerappartement beschikbaar gesteld als atelier, 

gevestigd op nummer 334. In het atelier heeft o.a. 

beeldend kunstenaar Marijke Wijgerinck haar intrek 

genomen. Marijke geeft in het atelier schilderlessen aan 

bewoners van de wijk Palenstein. Het appartement is 

gedeeltelijk voorzien van vloerbedekking. Een aantal 

ruimtes zullen door andere (gast)kunstenaars benut 

worden voor de voorbereiding van hun kunstprojecten. 

Voor het beschikbaar stellen van de twee appartementen 

zijn wij de woningcorporatie Vidomes zeer erkentelijk en 

bedanken hen voor deze sponsoring ‘in natura’.

 

Vanaf begin oktober is er door Jackie Bouw een expositie 

ingericht met vogelhuisjes van de workshop ‘Versier je 

eigen vogelhuis’.

Tijdelijke huisvesting

Complex De Schoutenhoek

In het begin van het verslagjaar werd zoals verwacht, door 

Vidomes aangekondigd dat de gebruikersovereenkomst 

voor De Schoutenhoek met ingang van 30 april 2008 

zal worden opgezegd. Voor deze datum moesten alle 

appartementen die in gebruik waren voor de projecten 

van Terra worden ontruimd. In korte tijd zijn eenentwintig 

appartementen schoon opgeleverd. 

Nieuwe huisvesting aan de Florens van Brederodelaan 

338 en 334

De appartementen zijn kosteloos ter beschikking 

gesteld door de woningcorporatie Vidomes. Het 

nieuwe appartement op nummer 338 werd in twee 

weekenden opgeknapt (schoongemaakt, geverfd en 

BEEldEnd KunSTEnAAR JACKiE BouW

“iK KAn TERuGBliKKEn oP EEn VERRuKKEliJKE dAG MET ViJFTiG ToT TAChTiG EnThouSiASTE KindEREn uiT 

dE WiJK PAlEnSTEin, diE oM 10.00 uuR Al STondEn TE TRAPPElEn oM nAAR BinnEn TE MoGEn. hET BliJKT 

dAT EEn GoEdE VooRBEREidinG dE MoEiTE loonT. hET WAS SoMS lASTiG VooR dE KindEREn oM uiT Al hET 

MATERiAAl oP dE lAnGE TAFElS, hun KEuzE TE MAKEn. KiES iK VooR FRiS GRoEn BlAdERVoGElhuiSJE oF 

VooR EEn MET VEERTJES, KRAAlTJES, SToFJES, PAPiER, oF AndERS? VooRAl BiJ dE WAT oudEREn KindEREn (dE 

WEThoudER VooRoP) WAREn dE SPuiTBuSSEn zEER in TREK.

VERRASSEndE RESulTATEn En niET één hETzElFdE. zE ziJn AllEMAAl zEER GEConCEnTREERd BEziG 

GEWEEST. En ER WAREn VEEl EnThouSiASTE oudERS, diE zElF ooK niET STil KondEn ziTTEn. 

hET WAS ERG lASTiG oM dE ViJF BESTE TE SElECTEREn. lATER oP dE dAG WERdEn dEzE VoGElhuiSJES GEVEild 

dooR dE WEThoudER. dE oPBREnGST dAARVAn WAS BESTEMd VooR hET GoEdE doEl: dE KindEREn VAn 

JinoTEGA in niCARAGuA. MAAR dE MEESTE KindEREn WAREn TRoTS En BliJ. ziJ ziJn MET hET EiGEn VERSiERdE 

VoGElhuiSJE nAAR huiS GEGAAn. iK BEn BEniEuWd oF iK ER noG EEnS EEnTJE ziE hAnGEn in PAlEnSTEin.” 
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ontwikkeld met instemming van de leden.  

Onderstaand worden de onderdelen van het plan en de 

bereikte resultaten beschreven. 

Presentatieverbetering

De presentatie van Terra is toe aan verbetering. Dat kan 

bijdragen aan meer bekendheid in en buiten Zoetermeer. 

Vernieuwing van het logo

Het logo voldeed niet meer aan de huidige maatstaven. 

Het moet herkenbaarder, duidelijk en tijdloos zijn. 

Niet gebaseerd op trends maar wel passend bij de 

organisatie.

Op basis van deze uitgangspunten heeft het bestuur dit 

onderwerp aan de leden voorgelegd met de vraag om 

voorstellen. Vanwege het specialistische karakter werd 

ook een extern bureau ingeschakeld. 

Op basis van de criteria is een selectie gemaakt en 

voorgelegd aan een afvaardiging van de leden:  

Daniëlla du Clou, Laurens van Herpt en Vera Zegerman. 

In de ledenvergadering van 2 april is de mening van het 

bestuur en de afgevaardigde leden ter discussie gesteld. 

Er is gekozen voor het voorstel van het externe bureau 

Stroes.info.

Wijziging ledenbestand 

Promotieondersteuning

Na een korte kennismaking met het bestuur en de leden 

heeft Terra in februari een waardevolle aanvulling kunnen 

vinden door het aantrekken van een promotieadviseur in 

de persoon van Joke Meijer.

Ledenbestand

Leden die hun lidmaatschap hebben beëindigd zijn: 

Marlies van Velzen per 1 maart en Peter Timmers per 1 

april 2008. Hiermee komt de ledenstand aan het einde 

van kalenderjaar 2008 op zestien. 

Kascontrolecommissie

Ook over het kalenderjaar 2007 is door de 

kascontrolecommissie decharge verleend aan de 

penningmeester. De kascontrolecommissie over het 

boekjaar 2008 bestaat uit Gerard Huisintveld, Daniëlla du 

Clou en als reserve Hetty Arens. 

Thematische kunstenaarsbijeenkomsten 

Onder begeleiding van een externe coach, Roberto 

de Jonge, werd een tweetal verdiepingsavonden 

georganiseerd. Veranderingen door groei van de 

vereniging, nieuwe mogelijkheden en ingaan op 

persoonlijke kwaliteit en inzet op de juiste posities, waren 

onderwerpen die aan de orde kwamen. De opgedane 

kennis heeft bijgedragen aan de eigen toekomstvisie van 

de kunstenaars.

Professionalisering

Met de leden is nadrukkelijk stilgestaan bij de verdere 

professionalisering van de vereniging. Geconstateerd 

werd dat Terra voor de buitenwereld nog onvoldoende 

zichtbaar is terwijl de projecten meer aanzien kregen. 

Deze groeien en worden omvangrijker. 

Het bestuur wil het imago sterk verbeteren en aandacht 

vestigen op het jubileumjaar. Er is een ambitieus plan 

Het nieuwe logo van Terra Art Projects
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inTERnE oRGAniSATiE

Vernieuwing van de website

Enkele jaren geleden is de website van de vereniging 

ontworpen binnen de toen geldende normen en wensen. 

In de loop van de tijd werd uitbreiding van de website 

noodzakelijk. Voor de uitbreiding, wensen en verbetering 

maar ook het inpassen binnen de nieuwe huisstijl, was 

externe technische expertise noodzakelijk. Het beheer 

van de website is binnen Terra goed georganiseerd 

maar kan beter. Twee beheerders in plaats van een geeft 

minder risico.

Op basis van deze gegevens is een externe partij 

aangetrokken voor het bouwen van de website met de 

gewenste technische functies. Onder leiding van  

Natalie Vinke is een pakket van eisen geïnventariseerd. 

Hiervoor is een kleine klankbordgroep samengesteld die 

bestond uit: Daniëlla du Clou, Laurens van Herpt en  

Peter Timmers. 

Het resultaat is een ontwerp van Natalie Vinke.  

Op 6 september werd de nieuwe website geactiveerd.

Documentatieverbetering

In het afgelopen jaar is veel informatie verzameld: video-

opnames, foto’s, brochures en naslagmateriaal. Enkele 

videobeelden van projecten zijn nog niet gemonteerd.  

De kwaliteit daarvan neemt af. Omzetting naar een 

digitale versie is noodzakelijk. 

Vanwege het aankomend jubileum en de verbetering van 

acquisitie, is dit jaar besloten een digitaal overzicht te 

maken. Er is gekozen voor een compilatie van bestaand 

beeldmateriaal over de gerealiseerde projecten. 

Alle videobanden moeten worden omgezet op dvd. 

Daarbij zal gezocht worden naar de mogelijkheden om 

ook de toekomstige projecten te digitaliseren.

Hiervoor is Bie Muusze aangetrokken. Hij zal voor Terra 

jaarlijks de projecten gaan vastleggen in compilaties. 

Ter gelegenheid van het jubileumjaar 2009 maakt hij een 

presentatie over de kunstprojecten van de afgelopen 

jaren. Als aanvulling daarbij de projecten van 2009. 

Deze promotie-dvd zal in december van dat jaar worden 

gepresenteerd. 

Jaarbericht en Terrainfo

Het jaarbericht 2007 is in de maand augustus in nieuwe 

vorm naar buiten gebracht. Bij het verslag is gekozen 

voor een combinatie van teksten en foto’s. Het jaarbericht 

is verstuurd naar alle sponsoren, subsidiënten en voor 

Terra belangrijke organisaties. 

De nieuwe website van Terra Art Projects



36

In de maand september is de eerste editie van ‘Terrainfo’ 

digitaal verstuurd. De infokrant is ook te vinden op 

de website www.terra-artprojects.com onder contact/

infokrant.

(Huishoudelijk) Reglement

Eind 2007 is door het bestuur gestart met het schrijven 

van een reglement voor Terra. Naast de statuten bleek het 

wenselijk om nadere regels te bundelen in een reglement. 

Dit ter vervanging van het vastleggen van afspraken 

in afzonderlijke notities. Om beheersmatige redenen 

en omwille van een eenduidige toepassing zullen alle 

in het verleden gemaakte afspraken in een document 

(reglement) worden vastgelegd. 

De opzet van het eerste concept is gereed maar is 

gezien de organisatiewijziging binnen Terra en met het 

oog op de nieuwe samenstelling van het bestuur om 

praktische redenen dit jaar niet voorgesteld. In 2009 zal 

het reglement door het nieuwe bestuur, samen met de 

eventuele aanpassingen in de statuten van de vereniging 

afgerond worden. 

Langetermijnvisie

Waar staat Terra voor? Wat wil Terra op korte en lange 

termijn bereiken? Staat Terra alleen voor beeldende kunst 

of staat zij open voor meerdere disciplines? Wil Terra 

vernieuwend, uitdagend gaan werken? Zomaar enkele 

vragen die dit jaar beantwoord dienen te worden.  

INFO 01.’08
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Van Terra Kunstprojecten 

naar Terra Art Projects

een oude naam 
in een nieuw jasje

Terra bestaat bijna vijftien jaar. Zij 

organiseert kunstprojecten in de 

openbare ruimte. Zij biedt kunstenaars 

kansen tot het realiseren van projecten, 

werkt professioneel, vernieuwend en 

realistisch, streeft naar bewustwording in 

een beter cultuurklimaat en investeert in 

een duurzame en integrale samenleving.

Een nieuwe naam, Terra Art Projects, 

maar ook een nieuwe ontmoeting met 

een alerte, aantrekkelijke en betrouwbare 

partner in de kunst- en cultuursector van 

Zoetermeer en de regio.

Aan snel veranderende omstandigheden 

en de noodzaak van aanpassen valt niet 

te ontkomen. Dat geldt voor Zoetermeer 

en omstreken maar ook voor Terra Art 

Projects en de nieuwe eisen die aan 

de huidige kunst en cultuursector wordt 

gesteld. Denk aan cultureel ondernemen 

en de minder vanzelfsprekende loyaliteit 

van haar ‘klanten’. De hoger gestelde 

eisen aan organisatie, (financiële) 

administratie en transparantie. Maar 

ook communicatie en de verbinding met 

haar stakeholders, de relaties en het 

belangrijkste: haar eigen kunstenaars.

De afgelopen periode is flink gewerkt 

aan verbeteringen, de meeste intern en 

vrij onzichtbaar. Met een adequatere 

juridische vorm, in- en extern een betere 

oriëntatie en sterkere communicatie. Des 

te leuker is nu de zichtbare verbetering. 

Een oude naam in een nieuw jasje, een 

nieuw logo en nieuwe huisstijl. 

Terra Art Projects biedt hier met enige 

trots de nieuwe digitale Terrainfo-krant 

aan.Terrainfo verschijnt viermaal per jaar. 

Geef je voor een gratis abonnement op 

via de website, en ontvang tevens al het 

Terra nieuws.

Terra Art Projects is trots op haar 

kunstenaarsbestand dat zich 

voorbereid op het vijftienjarig jubileum 

in 2009. Daarin willen zij Zoetermeer 

en omstreken verrassen met een 

uitgebreid, opvallend en aantrekkelijk 

jubileumprogramma. Volg de activiteiten 

en bezoek nog vaker de website: 

www.terra-artprojects.com.

Hans van Bijnen

Voorzitter Stichting Terra Art Projects

02 optillen uit het dagelijks bestaan 03 Terra + Luigi Zuliani

02 uitgelicht
02 actueel
03 interview
04 column
04 agenda
04 oproepen
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De eerste twee covers van Terrainfo
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Annelies de Jong, secretaris 
van de stichting Terra Art Projects
 

Meewerken aan 
een netwerk van 
kunstenaars
 
“Voor de bestuurdersrol bij Terra Art 

Project ben ik ‘gevraagd’. Wat een eer 

om voor deze leuke club een bijdrage 

te mogen leveren door de taak van 

secretaris op te pakken. Om nog meer 

betrokken te raken en mee te kunnen 

denken en werken aan de droom van 

een zelfstandig werkend netwerk 

van kunstenaars”, zegt Annelies de 

Jong, tot voor kort ook actief naast 

Terra in een werkopdracht voor de 

Schoutenhoek.

Zij ziet kunstenaars die in woord en 

beeld laten blijken hoe deze wereld 

schoner en mooier gemaakt kan worden. 

Kunstenaars die jou op geheel andere 

wijze naar de wereld laten kijken, naar de 

mensen om ons heen en daarmee een 

inspiratiebron vormen.

Werken aan een droom

Kunst is voor haar als een spiegel, waarin 

je jezelf anders kunt zien en om jezelf 

en de hele wereld kunt lachen. Kunst 

inspireert niet alleen, maar verzacht daar 

waar leed en verdriet is, moedigt aan tot 

prestaties en verbindt mensen met elkaar.

Annelies: “Vanuit de boeiende en fijne 

eerste contacten met Terra in mijn 

werkopdracht bij de Schoutenhoek, is het 

heerlijk om met mijn inzet in het bestuur 

dit contact te kunnen verstevigen. En bij 

deze club betrokken te blijven”.

02 Terra + Eric Pronk 03 Proeven van elkaar

02 interview
02 actueel
03 uitgelicht
04 prijsvraag
04 column
04 oproepen

INHOUD
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Op basis van deze uitkomsten kan een betere visie 

worden ontwikkeld voor de komende jaren.

Het bestuur heeft een eerste aanzet op papier ter 

advisering voorgelegd aan het Kunstgebouw. 

Gezien de organisatorische verandering binnen Terra 

is dit onderwerp opgenomen in de oprichting van de 

Stichting Terra Art Projects. 

Promotieplan

Een goed promotieplan is onontbeerlijk voor de 

bekendheid van Terra en de te presenteren projecten. Het 

promotieplan moet naast de versterking van de contacten 

met de media een vastomlijnde werkwijze opstellen ten 

aanzien van publiciteit. Kiest Terra voor reclameborden/ 

affiches of brengen we de projecten via de regionale en 

landelijke media onder de aandacht?  

Dit heeft hoge prioriteit, temeer om in 2009 de activiteiten 

goed onder de publieke aandacht te krijgen. Een betere 

naamsbekendheid draagt ook bij aan het aantrekken van 

nieuwe sponsoren.

Dit jaar is een promotieplan met draaiboek ontwikkeld. 

In aanvulling hierop is in de maand september de 

eerste Terrainfo verschenen. In de infokrant komen 

achtergrondinterviews maar ook informatie rond het 

realiseren van de kunstprojecten, oproepen en actuele 

gebeurtenissen. Verder zal de lezer geïnformeerd 

worden over de ontwikkelingen binnen Terra en de 

komende kunstprojecten. De krant zal vier maal per jaar 

verschijnen. Heeft men belangstelling voor de infokrant 

en wil men uitgenodigd worden voor de openingen van 

de kunstprojecten dan kan men zich via de website www.

terra-artprojects.com bij contact/infokrant aanmelden.

In de maand september zijn alle personen uit het 

adresbestand van Terra hierover via een informatiekaart 

geïnformeerd.

Verhuuropdrachten

Sinds enkele jaren heeft Terra inkomsten door verhuur 

van kunstwerken. De kans bestaat dat de verhuur 

van de kunstwerken bij DSO (Den Haag), op termijn 

zal worden beëindigd. DSO is tot op heden de enige 

organisatie waaraan wordt verhuurd. In een van de 

ledenvergaderingen is door de leden aangegeven de 

verhuur van kunstwerken te willen intensiveren.

Om tot goede afspraken te komen is hierover een 

aanvullende notitie behandeld. Op basis hiervan zijn twee 

verhuurcoördinatoren aangesteld: Jerry Haket en Theo 

Janssen. Theo Janssen gaat zich richten op de gemeente 

Zoetermeer en Jerry Haket op de regio.

Financiële administratie

Om nog beter te kunnen aansluiten op de beschikbare 

gelden is er in de financiële administratie duidelijk 

onderscheid gemaakt tussen projectgelden en 

de eigen middelen van de vereniging. Vanuit de 

kascontrolecommissie is gevraagd om meer met 

begrotingen te werken en hieraan de uitgaven te toetsen.

Jaarbegroting van de vereniging

Dit jaar zal naast de projectbegrotingen een jaarbegroting 

worden opgesteld met daarin een overzicht van de 

besteding van de eigen middelen. Het is wenselijk om 

in de begroting de nodige voorzieningen, investeringen 

en reserveringen voor de komende jaren op te nemen. 

De uitgaven kunnen aan het eind van het kalenderjaar 

door de kascontrolecommissie getoetst worden aan deze 

begroting. Tussentijdse bijstelling van deze begroting zal 

eerst ter goedkeuring aan de leden worden voorgelegd.

In het eerste kwartaal is door de penningmeester een 

begroting opgesteld waarin de te verwachten inkomsten 

en uitgaven zijn vastgelegd en waarin de reserveringen 

zijn benoemd. De begroting is in de ledenvergadering van 

2 april vastgesteld. 
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In de jaarbegroting van de vereniging voor 2008 zijn de 

nodige voorzieningen en reserveringen opgenomen. 

Accountantsverklaring

Gezien de omvang van de projecten wordt er door externe 

partijen (sponsoren) steeds meer aangedrongen op een 

accountantsverklaring. Tot op heden is het nog maar 

een keer voorgekomen dat er door de vereniging een 

accountantsverklaring is overlegd. Het is noodzakelijk 

om hierover dit jaar afspraken te maken. Het bestuur 

stelde voor om te zoeken naar een accountantskantoor 

dat aan het eind van het kalenderjaar zo nodig een 

accountantsverklaring afgeeft.

Het accountantskantoor Cappa is benaderd en heeft de  

financiële administratie van Terra doorgelicht.  

Verbetering rapportage

Naast de jaarbegroting zal er een kwartaalrapportage 

verschijnen over de lopende projecten en financiële 

stand van zaken van de vereniging. Over het eerste 

halfjaar werd door de penningmeester een duidelijke 

financiële rapportage opgesteld en nader toegelicht in de 

ledenvergadering. Hierin is besloten om de rapportage in 

het vierde kwartaal te laten vervallen en aan het eind van 

het jaar de jaarrekening af te wachten. 

Investeringen en voorzieningen

Tot op heden zijn er geen reserveringen in de financiële 

administratie opgenomen voor eventuele investeringen 

en voorzieningen op termijn (zoals afschrijvingen van 

apparatuur). Reserveringen zijn echter wel noodzakelijk, 

dit o.a. in verband met het jubileum. 
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Dit accountantskantoor heeft advies uitgebracht om 

de administratie op marginale punten aan te passen. 

Gezien de omvang van de projecten is het nog niet nodig 

om met een jaarlijkse accountantsverklaring te werken. 

Wel is het belangrijk om van de kunstenaars een VAR- 

verklaring (Verklaring Arbeidsrelatie) te eisen die Terra bij 

eventuele controle door de belastingdienst vrijwaart van 

arbeidsgerelateerde belastingverplichtingen. 

Projectorganisatie

In 2007 heeft Fonds 1818 Terra geadviseerd om voor de 

coördinatie van de omvangrijke projecten in Palenstein 

een professioneel projectbureau op te richten. Ervaring 

leert dat dergelijke initiatieven alleen met veel inspanning 

en overleg succesvol kunnen worden. Het projectbureau 

moet een serieuze partner zijn voor alle partijen binnen 

het speelveld. De kosten hiervan zijn projectgerelateerd 

en worden per project begroot en afgerekend. Ook over 

2008 komen de gewerkte organisatie-uren door Natalie 

Vinke en Ed Boutkan voor vergoeding in aanmerking mits 

zij geen zitting meer zullen hebben in het bestuur van de 

vereniging. 

Het bestuur heeft zich door verschillende instanties laten 

informeren over de juridische en financiële mogelijkheden 

ten aanzien van deze situatie. Om op deze ontwikkelingen 

in te kunnen spelen en om aan de eisen van de fondsen 

te kunnen voldoen is er naar een organisatievorm gezocht 

waarin de vereniging haar eigen identiteit zou kunnen 

behouden. 

Het proces van onderzoek en de discussie binnen 

de vereniging is zorgvuldig gevoerd en heeft enkele 

maanden in beslag genomen. De voornaamste 

verandering voor de vereniging binnen een stichting 

betreft vooral de beslissingsbevoegdheid. De vereniging 

heeft binnen de nieuwe organisatieopzet geen stemrecht 

meer maar adviesrecht. In de nieuwe opzet is beleid en 

uitvoering anders georganiseerd. De vereniging zal zich 

in de toekomst meer kunnen richten op de inhoud van 

de beeldende kunst, professionaliteit en samenwerking 

binnen de vereniging. Op basis van deze verandering 

worden de statuten van de vereniging waar nodig 

aangepast. 

De Stichting Terra Art Projects is op 9 juli 2008 opgericht. 

In het bestuur hebben zitting: Hans van Bijnen (voorzitter), 

Annelies de Jong (secretaris) en  

Rob de Graaf (penningmeester). Later is ook Ton van Zeijl 

als bestuurslid toegetreden.

De kernpunten die zij als bestuur voor ogen hebben 

zijn: integriteit, openheid, vernieuwing en transparantie. 

Maar ook financieel gezond, informeel (bestuur- en 

directiebijeenkomsten), locaal- regionaal en internationaal 

ambitieus, maatschappelijk geëngageerd, samenwerkend 

en verbindend. 
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De samenstelling van het bestuur is als volgt:  

Vera Zegerman (voorzitter), Theo Janssen (secretaris), 

Laurens van Herpt (penningmeester). Om de leden een 

goed inzicht te geven van dit veranderproces is een 

groeidocument opgesteld waarin de veranderingen in 

beeld zijn gebracht. 

Versterking acquisitie

Ontwikkelingen subsidieverstrekking van de overheid 

Naar verwachting zal de subsidiëring in de toekomst niet 

meer provinciaal worden verstrekt.  

De staatssecretaris wil de subsidieverstrekking landelijk 

gaan organiseren. Dit betekent dat een groter aanbod 

aan subsidieaanvragen op bredere schaal (landelijk) zal 

worden vergeleken. Hieruit kan worden geconcludeerd 

dat de subsidieaanvragen die moeten worden ingediend 

nog beter onderbouwd en veel verder uitgewerkt moeten 

worden om op te vallen. Door de nieuwe maatregel zal het 

lastiger worden om subsidies te verkrijgen. Tot op heden 

gebeurt de aanvraag via het gemeentelijk apparaat. 

Het is zelfs de vraag of de gemeentelijke subsidie 

binnen deze maatregel in tact blijft. Het bestuur volgt de 

ontwikkelingen. 

Tijdens het najaarsoverleg met de wethouder  

Pieter Smit en beleidsmedewerker Carla Deelstra bleek 

dat de gemeente Zoetermeer niet langer via de provincie 

Zuid-Holland, maar rechtstreeks van de overheid een 

vastgesteld subsidiebedrag per jaar ontvangt voor 

beeldende kunst. Dit creëert de mogelijkheid om per 

project een subsidie aan te vragen, waardoor er niet 

meer voor het eind van het kalenderjaar een financiële 

eindafrekening dient te liggen. Hierdoor wordt de 

werkwijze flexibeler, wat door de stichting als een 

positieve ontwikkeling wordt gezien. 

Benadering bedrijfsleven

Door het bestuur wordt intensief geïnvesteerd in een 

Het projectbureau is gelijktijdig met de oprichting van de 

stichting een feit geworden. Het projectbureau bestaat 

uit: Ed Boutkan (directeur), Natalie Vinke (directeur), Joke 

Meijer (promotieadviseur).

Voor de afstemming tussen het bestuur van de 

stichting, vereniging en directie is een startdocument 

gemaakt dat als leidraad heeft gediend voor de 

taakscheiding (bevoegdheden) en werkafspraken. Om 

het veranderproces zorgvuldig te begeleiden is er voor 

gekozen om de overdracht van het huidige bestuur naar 

het nieuwe bestuur van de vereniging geleidelijk aan te 

laten plaatsvinden. Om praktische en organisatorische 

redenen is 1 januari 2009 als overdrachtmoment bepaald. 

In augustus zijn vier kandidaten in de ledenvergadering 

voorgedragen die het nieuwe bestuur van Terra gaan 

vormen. In de ledenvergadering van 23 augustus hebben 

de aanwezige leden ingestemd met de voorgedragen 

kandidaten en zijn de afwezige leden via e-mail benaderd 

om hieraan hun goedkeuring te geven. Met meerderheid 

van stemmen is het bestuur benoemd. 

Stichting TERRA ART PROJECTS

Bestuur
Hans van Bijnen voorzitter
Annelies de Jong secretaris
Rob de Graaf penningmeester
Ton van Zeijl bestuurslid

Projectbureau
Ed Boutkan directeur
Natalie Vinke directeur
Joke Meijer PR adviseur

 Vereniging 
 Vera Zegerman voorzitter
 Theo Janssen secretaris
 Laurens van Herpt penningmeester
 Leden

Beleid
Uitvoering

Advies



41

acquisitie. Er dient een voorstel uitgewerkt te worden om 

te komen tot een verbreding van de sponsorwerving. 

Uitbreiding samenwerkingsverbanden

De vereniging heeft de ambitie om zowel gemeentelijk, 

regionaal, nationaal en internationaal naar samen-

werkingsverbanden te zoeken. 

Lokaal niveau 

Het bestuur is van mening dat de Terraprojecten zeker in 

de samenwerking met andere disciplines een waardevolle 

bijdrage kunnen leveren en elkaar kunnen versterken.  

De intentie bestaat om met enkele Zoetermeerse 

organisaties of kunstenaars te gaan samenwerken.

Bij de uitwerking van het jaarplan 2009 is nadrukkelijk de 

samenwerking met andere disciplines opgenomen. 

goede relatie met de woningcorporaties. Gezien de 

resultaten van de huidige projecten en het enthousiasme 

dat hierdoor is ontstaan, vindt er overleg plaats met 

de drie woningcorporaties (De Goede Woning, Vestia 

en Vidomes). Het bestuur streeft ernaar om met de 

woningcorporaties tot een meerjarenafspraak te 

komen ten aanzien van sponsoring en gunning van 

kunstprojecten. 

Dit is natuurlijk niet voldoende. Het bestuur wil ook in 

2008 een inventarisatie maken van potentiële sponsoren 

die geïnteresseerd zouden kunnen zijn in het verlenen 

van een bijdrage aan Terra. Aan de leden zal worden 

gevraagd om in het eigen netwerk op zoek te gaan 

naar mogelijke sponsoren. Het bestuur streeft naar een 

gezamenlijke verantwoordelijkheid ten aanzien van 
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Nationaal en internationaal niveau

Als Terra naam en faam ambieert dan zal zij zich ook 

verder op het nationale en internationale terrein moeten 

begeven. Hiervoor zijn bij onze zuiderburen al contacten 

gelegd. Daarnaast heeft de gemeente Zoetermeer een 

stedenband met Nitra en Jinotega, waarmee contact kan 

worden gelegd. Binnenkort vindt de eerste kennismaking 

plaats met de Stichting Richter in Den Helder. Ook zullen 

de contacten met de landelijke academies weer worden 

geïntensiveerd. Onderlinge uitwisselingen zullen de 

eerste aanzet zijn tot verdere ontwikkeling op nationaal en 

internationaal niveau.

Vorderingen voor wat betreft de samenwerking met België 

verlopen traag. De eerste verwachtingen waren positief. 

Regionaal niveau

In het verleden bleek dat er regionaal behoefte bestaat 

tot samenwerking. Niet alleen door organisaties, maar 

ook voor individuele (gast)kunstenaars. Er zijn meer 

kunstenaarscollectieven in de regio dan we denken. 

Contacten leggen en met elkaar zoeken naar mogelijke 

samenwerkingsverbanden, is de volgende stap. Het 

bestuur wil hiervoor een werkgroep samenstellen met 

leden die een (groot) netwerk hebben in de kunstwereld. 

De toekomstige sloopflats in Palenstein bieden een 

uitstekende mogelijkheid tot samenwerking en kunnen 

hierbij een aanknopingspunt zijn. De samenwerking op dit 

gebied is bij het verschijnen van dit jaarbericht nog niet 

van de grond gekomen. Het biedt een speerpunt voor de 

vereniging in de nieuwe vorm. 
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Incorporatie kunststichting zoetermeer 

Op 14 november is na overleg tussen de besturen van 

Terra Art Projects en de Kunststichting Zoetermeer 

besloten om de activiteiten van de Kunststichting per 

1 januari 2009 te incorporeren in Terra Art Projects. 

De activiteiten die zijn overgenomen zijn: beheer van 

de website van de Zoetermeerse kunstenaars en 

het project Dialogue, dat bestaat uit internationale 

kunstuitwisselingen met o.a. Nitra en Xiamen.

Verkorte jaarrekening

In 2008 heeft Terra € 191.500,00 aan projectgelden te 

besteden. Hiervoor realiseert zij elf kunstprojecten in 

Palenstein. Fondsen en subsidiënten ontvangen hierover 

in februari 2009 de financiële verantwoording.

Voorts werd vanuit eigen middelen (opbrengsten uit 

verhuur en verkoop van kunstwerken) € 22.500,00 

geïnvesteerd in verdere professionalisering van de 

organisatie.

Daarnaast werden met ondersteuning van de Wijk 

aan Zet- budgetten het project Proeven van Elkaar 

(€ 8.800,00) en Kijk! Kunst in de wijk (€ 7.500,00) 

gerealiseerd.

Wegens problemen bij de Belgische partner zullen deze 

contacten nogmaals moeten worden gelegd. In het 

kalenderjaar 2009 zal hier extra aandacht aan worden 

besteed. 

Feestavond Terra

Op 6 september is er in de Eetkeet in de wijk Palenstein 

een samenzijn georganiseerd voor de leden en partners. 

Om elkaar beter te leren kennen zal deze activiteit jaarlijks 

terugkeren.

Vergaderfrequentie

In onderstaande opgave vindt u een overzicht van het 

aantal in- en externe overleggen van Terra.

10  Bestuurvergaderingen 

10  Ledenvergaderingen 

30  Externe projectvergaderingen  

2  Extra bestuursvergaderingen omtrent de  

 organisatiewijziging

2  Financiële overlegmomenten Stichting/Vereniging/ 

 Projectbureau  

2  Promotieoverleg Stichting/Vereniging/Projectbureau 

2  Kunstenaarsbijeenkomsten (verdiepingsavonden) 

Daarnaast waren er diverse overlegmomenten met de 

gemeente Zoetermeer, fondsen en andere organisaties. 

 

Daniël van Goor, ’Give the people what they want’
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Sponsoren en participanten 2008

Ook dit jaar willen wij de navolgende sponsoren bedanken.

De gemeente Zoetermeer, Palenstein Leeft,  

de woningcorporaties De Goede Woning, Vestia en 

Vidomes, de provincie Zuid-Holland, Fonds 1818,  

Oranje Fonds, Blomsma Print & Sign,  

KA van Daalen en zn BV, Fischer Benelux BV,  

Floravontuur Promotie Zoetermeer,  

LEAS bureau voor zorgvernieuwing, Maxtension,  

Outlet Nederland, Stichting Piëzo, Panagro. 

Participanten: DS Bouwbedrijf, Feestduif Witte Duiven, 

The Handker Chiefs, Màxima, Omgevingsvaklieden 

Palenstein, Steinmetz de Compaan, Sizo Center,  

Zuliani Kunst en Terrazzo.

Met dank aan: Alwin Akkermans, Tim Christiaans,  

Carla Deelstra, Eric van Gils, Jaco Gouweleeuw,  

Frans Muijzers, Laureen Oechies, Eric Pronk, Ad Schalke, 

Pieter Smit en Aad van der Tas. 

Deelnemers aan de kunstprojecten:

Mozaïekbanken ‘Samen’: 

Karima Aarbiou, Mia van der Akker, Wendy Bastiaan, 

Martin Boer, Wendy Bosboom, Mette Bouwers,  

Pascal Engelsman, Tino Fens, Ellie Henniger,  

Nel Huizer, Javier Josepha, Marjo van de Knaap,  

Marjorie Kruger, Mireille van Kruijssen, Paul van de Loos, 

Karel Moederschein, Dick Parlevliet, Manfred Piek,  

Conny Rog, Resi Stolker, Madoe Timal,  

Magdalena Tuhehay, Claudia Vargas, Twan Vermeulen, 

Anja IJspeert, Sylvana Zuiderwijk. Begeleiding:  

Inge Kotterer, Monique van Vliet en Aarti Soerdjbali.

Muurschildering ‘La Vie en Rose’: 

Quirine Geraerts, Schade van Westrum, Anneke  Lindeijer,  

Hannie  van Welie, Rika Vollebregt, Nermin Barzing, 

Maruska Ulcikova, Els Lourens, Lia Hekster,  

Jos van der Kraan, Jeanne Ottlpoell, Els Sieteram, 

Bahereh Gaffari, Shahzadeh Mirza, Huong Luu,  

Lilia Dosti Cussva, Georgette Hansen, Feffie de Bake.



inTERnE oRGAniSATiE

45

Dubbelportretten:

Shenaaz, Erica, Hamida, Bea, Fereste, Thea

‘Proeven van elkaar’:

Lavinia Pop, Ouahiba El Khadir, Marlien Blaauw,

Shehnaaz Rahamat, Cora van der Veere

‘Door de ogen van je buur’:

Jurian Mulder, L. Meijerinck, Raygin Fullinck,  

Youri de Graaff, Wies Berkhout.

‘Palenstein Virtueel’: 

Carla Berendse, Wim Berendse, Petra Biesheuvel,  

Marijke Bos-Dekker, Vesna Dumeljic, Michaël Düncker, 

Petra van Etten, Anja Hazelaar, Leo Hoekstra,  

Leidy van Houten, Aad de Jager, Jack Lenards,  

Els van Mierlo, Louise Romein, Harry Schaffrath,  

Jacques Scheepers, Puck Swinkels, Tjebbe Vogelaar, 

Willy Vrolijk, Martin van de Wijgerd.

Deelnemende kunstenaars projecten 2008

Wegtrekken Marijke Ridderhof

Wastafelwand Marina Venendaal

BG NRS. 287-298 Dave Zijlstra

 Robbert van Hulzen

Dubbelportretten Gregor Servais

La Vie en Rose Daniël van Goor 

Eetkeet Roosjen & Van der Veere 

 Patrick Lijdsman 

 Tineke Vulto

 Conny Sprinkhuizen

Proeven van elkaar Roosjen & Van der Veere 

Mozaïekbanken ‘Samen’ Jackie Bouw 

Op de Versiertoer Tineke Vulto

Door de ogen van je buur Daniëlla du Clou 

Palenstein Virtueel Theo Janssen en  

 Daniëlla du Clou

Steinpalen  Jackie Bouw

 Ria Diercks Kroon

 Thea Schenk

 Tineke Vulto 

 Vera Zegerman

Palenstein verhaal deel 1  Filmwerk; 

 Bernard Witjes  

 Querijn Beets

Groeten van Palenstein Hetty Arens

 Theo Janssen

 Tineke Vulto

Versier je eigen vogelhuis Jackie Bouw

 Simone Ten Bosch
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Overzicht bestuur en organisatie Terra Art Projects vanaf 2008

Voorzitter  Hans van Bijnen (2008 - heden)

Secretaris Annelies de Jong (2008 - heden)

Penningmeester Rob de Graaf  (2008 - heden)

Directie Ed Boutkan (2008 - heden)

 Natalie Vinke (2008 - heden)

Public relations  Joke Meijer (2008 - heden) 

Overzicht bestuur en leden Vereniging Terra Kunstprojecten 1994 - 2008

Bestuur:

Voorzitter  Ed Boutkan  (1994 - 1995)

 Rob de Ruiter  (1995 - 1996)

 Yvonne Hagenaars (1996 - 2003)

 Hans van Bijnen (2007 - 2008)

Secretaris Wim Vogels  (1995 - 1996)

 Ed Boutkan (1996 - 2008)

Penningmeester Ed Boutkan  (1994 - 1995)

 Ankie van Doorn (1995 - 1996)

 Theo van Bergen (1996 - 1998)

 Wim Huurman  (1998 - 2000) 

 Ed Boutkan (2000 - 2003)

 Henk Arens (2003 - 2005) 

 Natalie Vinke (2006 - 2008)

Bestuurslid Piet Ruivenkamp  (1994 - 1997)

 Natalie Vinke  (2004 - 2005)

Projectleider Ed Boutkan (1995 - 1996)

Freelance adviseur Henk van Bilsen (1998 - 2007)

Public relations  Andrea van Lindenberg  (1996 - 1997)

 Joke Meijer (2008)

Links: bestuursleden en directie van stichting en vereniging per 1 januari 2009

Laurens van Herpt, Ed Boutkan, Hans van Bijnen, Ton van Zeijl, Theo Janssen, 

Rob de Graaf, Joke Meijer en Natalie Vinke. Niet op de foto: Vera Zegerman
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Leden:

Hetty Arens beeldend kunstenaar  (1997 - heden)

Wim Boer beeldend kunstenaar (2006 - 2007)

Jackie Bouw beeldend kunstenaar (2007 - heden)

Jacqueline Brekelmans beeldend kunstenaar  (1997 - 1998)

Daniëlla du Clou fotograaf (2007 - heden)

Elly du Clou beeldend kunstenaar  (1994 - 2001) 

Ria Diercks Kroon beeldend kunstenaar  (2006 - heden) 

Peter Djelân beeldend kunstenaar  (1994 - 1997)

Maria van Eyk  beeldend kunstenaar  (1994 - 1997)

Hans de Groot beeldend kunstenaar  (2003 - 2006)

Jerry Haket beeldend kunstenaar (2007 - heden)

Lia Harkes beeldend kunstenaar  (2005 - 2006)

Laurens van Herpt beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Rosie den Houting beeldend kunstenaar  (1994 - 1996)

Gerard Huisintveld beeldend kunstenaar  (2000 - heden)

Tineke Jacobs beeldend kunstenaar  (1998 - 1999)

Theo Janssen fotograaf (2001 - heden) 

Frans de Jong beeldend kunstenaar  (1999 - 2001)

Marjon van Kan beeldend kunstenaar  (1999 - 2000)

Lucy de Kruijf beeldend kunstenaar  (1994 - 2001) 

Marijke Lamboo beeldend kunstenaar  (1994 - 1999)

Leslie Mcwilliam video kunstenaar     (1995 - 1999)

Marian Meerbeek beeldend kunstenaar (2007 - heden)

Marja Milo beeldend kunstenaar  (1999 - 2001)

Andries Mons beeldend kunstenaar  (1999 - 2001) 

Tiny B. Perrot beeldend kunstenaar  (2001 - 2002)

Yke Prins beeldend kunstenaar  (2001 - heden)

Dick de Rooy beeldend kunstenaar  (1994 - heden)

Thea Schenk beeldend kunstenaar (2001 - heden)

Patricia Seyen ten Hoorn beeldend kunstenaar  (1994 - 2001)

Anna Sikkers  beeldend kunstenaar  (1994 - 1997)

Peter Timmers beeldend kunstenaar (2007 - 2008)

Yvo van der Vat beeldend kunstenaar (2001 - 2005)

Marlies van Velzen beeldend kunstenaar (2007 - 2008)

Robert Verhaaf          beeldend kunstenaar (1999 - 2004)

Tineke Vulto beeldend kunstenaar (2007 - heden)

Humphrey Watchman beeldend kunstenaar (2006 - 2007)

Mick v.d. Wegen  beeldend kunstenaar (2001 - 2007) 
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Marina Veenendaal beeldend kunstenaar (2005 - heden) 

Ben van Viegen beeldend kunstenaar (1998 - 2001)

Vera Zegerman beeldend kunstenaar (2007- heden)

Wietske Zwetsloot beeldend kunstenaar  (1994 - 2005)

Geschiedenis Vereniging Terra Kunstprojecten (voorheen de werkgroep Terra)

In 1994 is op initiatief van Wietske BoutZ de tijdelijke werkgroep Terra in het leven

geroepen die later is overgegaan in de Vereniging Terra Kunstprojecten.

Gerealiseerde projecten van Vereniging Terra Kunstprojecten

1994  Terra aan de Dobbe, kunstmanifestatie Dorpsstraat/Stadshart Zoetermeer.  

 Integratie kunstwerk Dobbe-eiland. Bezoekersaantal: 300.

1995  Kunstproject Terraquatotum 

 Presentatie in en rondom de watertoren van Zoetermeer

 Bekroning van de video-opname van dit project met brons, tijdens het landelijke  

 Nova-festival in Beverwijk. Bezoekersaantal: 1250.

1996  Kunstproject Loeterrapport, dertig kunstobjecten in het Loetbos bij  

 Lekkerkerk. Van dit project is een documentatieboekje en zijn twee video- 

 opnamen gemaakt onder de titel Red Alert For Green en Loeterrapport.

 Bezoekersaantal: 2500.

1996  Galerie Terratorium, het tijdelijk omvormen van een historisch pand aan de 

 Eerste Stationsstraat in Zoetermeer tot galerie met tentoonstellingen van 

 Terraleden. Bezoekersaantal: 650.

1997  Kunstproject Bevroren aarde, in de tijdelijke Galerie Terratorium zijn ruimten  

 omgevormd tot projectruimten over techniek en kunst. 

 Bezoekersaantal: 1000.
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1997  Vibrations, een expositie van Wietske BoutZ en Jacqueline Brekelmans. 

 Een kunstproject met een expositie van schilderijen en gemengde  

 technieken was te zien, horen en voelen. Bezoekersaantal: 300.

1997  Verkoopexpositie ‘oh, kom er eens kijken (1), een verkoopexpositie  

 van dertig Terraleden en gastkunstenaars in Galerie Terratorium.  

 Bezoekersaantal: 650.

1998  Bomen over Leven, Kunstproject op vijftien locaties in Zoetermeer en  

 Zoeterwoude met als doel gezamenlijk met de Stichting Bomen Over Leven 

 het publiek te  confronteren en met kunst en literatuur met het thema 

 ‘Bomen over leven’, omlijst met muziek en theater. Bezoekersaantal: 2500.

1998  Verkoopexpositie ‘oh, kom er eens kijken (2), tweede verkoopexpositie door 

 negentien kunstenaars in Galerie Terratorium. Bezoekersaantal: 500.

1999  Een teken van Terra’, een tentoonstelling in het kader van het 10-jarig  

 jubileum, waarin niet alleen eigen werk, maar ook werk in relatie met  

 verwante kunstenaars. Bezoekersaantal:1500.

2000  Kunstproject ‘Land van Wijk en Wouden, beeldenroute 2000’ 

 Beelden in het landschap reageerden op hun omgeving en voegden daar  

 iets aan toe. Bezoekersaantal: 15.000.

2001  Kunstproject academies, waarin dertig jonge kunstenaars van de

 Rietveld Academie Amsterdam en de Koninklijke Academie voor Beeldende  

 Kunsten Den Haag, 45 kamers om wisten te toveren tot een waar schouwspel.

 Bezoekersaantal: 1500.
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2001  Overzichtstentoonstelling. Ahrend Inrichten creëert ruimte voor Terra  

 Kunstprojecten, een overzichtstentoonstelling van elf kunstenaars uit Zuid- 

 Holland. De kunst van Ahrend, het inrichten, werd een verrassende dialoog  

 met de diversiteit van het getoonde werk. Bezoekersaantal: 200.

2003  Kunstproject in het kader van het 25-jarig jubileum ‘natuurtuin Westerpark,  

 kunstwerken en installaties van Terraleden in- en rond de natuurtuin  

 Westerpark in Zoetermeer. Bezoekersaantal: 250.

2003  Kunstproject Soete Aarde, kunstproject in gebouw De Soete Aarde waar in  

 de negen ruimtes diverse kunstwerken/installaties van Terraleden en enkele  

 gastkunstenaars werden getoond. Bezoekersaantal:100.

2004  Kunstproject ‘Terra X’ in het kader van het 10-jarig jubileum, een belevings- 

 tentoonstelling in verschillende delen: Renovatie, Tiende beeld, Save Our  

 Souls, Terra Futura en Terra Teatro. Bezoekersaantal: 1000.

2005  Kunstevenement 100% kunst, een Atelierroute, Binnen-Buiten Museum,  

 verkoopexpositie en kunstloterij. Galeries, kunstverenigingen en veertig  

 kunstenaars openden hun deuren voor publiek. Bezoekersaantal: > 1000.

2005 - 2007  Kunstproject Virtueel Spoor, een virtueel spoor op een onbebouwde  

 groenstrook, ooit bestemd voor de aanleg van een tram- of  

 treinverbinding naar Leiden.

2006  Start Kunstproject Palenstein: nog Kleurrijker, dialoog tussen kunst en 

 bewoners van de wijk Palenstein, door middel van een groot aanbod 

 van culturele activiteiten. Een bijdrage aan de leefbaarheid in de wijk 

 die gerenoveerd en deels gesloopt gaat worden.
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2006  Deelproject Sloop De Meerpaal, bij de sloop van twee basisscholen hebben  

 beeldend kunstenaars in samenwerking met de kinderen een muurschildering  

 van ca. 70m² gemaakt.

2006 - 2007  Deelproject Portretten uit De Schoutenhoek, fotografen portretteren  

 de bewoners van ouderencomplex De Schoutenhoek. Fotoboekjes en  

 levensgrote interieuropnamen aan de gevels waren het resultaat.

2006 - 2007  Deelproject Palenstein portretten, bewoners die hun huis en hun wijk gaan  

 verlaten worden geportretteerd en blijven als herinnering achter in de wijk.

2007  Deelproject etalages, leegstaande appartementen worden ingericht als  

 etalages, waarin de kunstenaar een beeld oproept van wat er was, is, of  

 mogelijk nog komt op deze locatie. 

2008  Deelproject Wegtrekken, de installatie symboliseert het vertrek van  

 bewoners uit de wijk Palenstein. Twintig metalen vogels zijn in V-formatie  

 gemonteerd aan de balustrade van een flat. Hierdoor ontstaat een vlucht  

 van wegtrekkende vogels.

2008  Deelproject Wastafelwand, gebaseerd op het hergebruik van materialen

 die vrijkomen bij sloop en renovaties en geïnspireerd door een klimwand.

2008  Deelproject ‘BG nrs 287-298’, videoinstallatie met drie woningen en een  

 tussenliggende gang als decor. Met stills, bewegende fragmenten en geluid  

 ervaart de bezoeker de sfeer van een gebouw ontstaan door het vertrek van  

 de bewoners.



53

2008  Deelproject Dubbelportretten, ontmoetingen tussen wijkbewoners  

 fotografisch vastleggen in dubbelportretten. Twee mensen uit de wijk  

 samenbrengen die elkaar niet kennen De portretten zijn sterk uitvergroot in  

 de wijk geplaatst.

2008  Deelproject La Vie en Rose, mobiele wandschilderingen met medewerking  

 van buurtbewoners met de thema’s Leefbaarheid, Sociale Cohesie en  

 Betrokkenheid. Elke wijkbewoner kan nu en straks genieten van dit kleurrijke  

 schouwspel.

2008  Deelproject Eetkeet, vormgeving en aankleding van de Eetkeet zowel intern  

 als extern.

2008  Deelproject Proeven van elkaar, een samenwerkingsproject bestaande  

 uit het verzamelen van recepten van inwoners van- en buiten de wijk  

 Palenstein door middel van het houden van interviews. Recepten zijn  

 vormgegeven als posters en worden verzameld voor het feest in 2009.

2008  Deelproject mozaïekbanken Samen, een samenwerkingsproject met  

 bewoners uit de wijk. Twee reusachtige banken in felle kleuren kregen  

 een plaats in het plantsoen. Gedurende drie maanden, werkten achttien  

 mensen met een verstandelijke beperking van Steinmetz de Compaan aan  

 het realiseren  van twee banken in mozaïek. 

2008  Deelproject op de versiertoer, straatinterviews met wijkbewoners leverden  

 teksten en groeten op, waarbij symbolen werden ontworpen. Samen met de  

 teksten werden deze op zakdoeken gedrukt. Honderden exemplaren  

 sierden de wijk. Aan een flatwand werd een monumentaal exemplaar  

 gemonteerd.

Wij proeven van elkaar
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.

Smakelijk eten in PalenStein

nihal Daher 
libaneSe maklouba

Sahten!
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2008  Deelproject Door de ogen van je buur, buren fotograferen hun leefomgeving.

 Vijf bewoners van verschillende leeftijden, sekse en afkomst hebben foto’s  

 gemaakt vanuit hun eigen gezichtsveld. Alle foto’s werden gebundeld  

 in een boekje.

2008  Deelproject Palenstein Virtueel, inwoners van Zoetermeer werken aan  

 hun virtuele zienswijze op renovatie en sloop, door middel van een  

 workshop digitale fotobewerking.

2008  Deelproject Steinpalen, een omtovering van lantaarnpalen in kunstobjecten.

 Met de samenwerking tussen vijf kunstenaars hebben voorwerpen uit de  

 woningen model gestaan voor de aankleding van de palen.

2008  Deelproject Palenstein verhaal, in een documentaire tweeluik schetst  

 Filmwerk de wijk Palenstein zoals deze werkelijk beleefd wordt, door  

 bewoners van de wijk en door andere inwoners van Zoetermeer.

2008  Project Kijk, kunst in de wijk

 Kunstroute in de wijken Driemanspolder, dorp en Centrum in Zoetermeer.
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