Eik wordtomgevomd
tot kunstwerk
het project Rrir4rladLr& O,?tZ\IDLAIEN
- Wethouder met
moehng
op de ploppen| een e&rcagemeente
Harm Assiesl?n de
tief
en
iffn\atief
kunstprojectvoor
rymarlo geeft morgen(donaler- kinderen en wijkbewoners.De herdag) het startsdpt rcor het innedngaanhetla schap,de herkunstpmject Rl15{plaa6& Onr- illneine aan de boom die tot voor
noew \wr beeldeno kunste kort een markante plek tur}am en
naar Kitty Boon. Samen met de vemieuwing ran het landschap
voor het
leerlingen rtsrr de basisscholen zijn de uitgdgsputfl
CBSDe Tol en OBSSchuilings. educatieveprcglaruna.
oord gaat zij een oude eiken' In de komerde maandensaanleeren 8 van beide
boom,die heeft moetenwitr€n lingen uit goep 6, 7met
Kitty Boon
basisschol€n
samen
aan
de
voorde deuwbouw
Oude elr haar collegaGeaKoopnar
een
Tolweg.zuidin Z idlarcn, traff. ontwerp ma-kenom de boom te
formeientot eenkunsfi,rcrkmet transformerentot eeir kunstziirig
zitelement
zitelenent. Beide kunstenaarshebToenduidelijkwed dat de eik se- ben een BlK-opleidins (Beeldend
kaDt moest worden. ontstond het
Dlan om de boon oD een nieuwe
;lek in de wiik een-tweede leven
die zelf in de bJurt woont, kwaui

Dobbe. De eercte klus voor kunste.
naars en kinderen is om een ontwet? te maker Na eoedkeufng
daarvan zulen ze een aantal maai'
dan Ier plaatse aaII de transfomatie van de eik werken. De Pemeente T\naarlo stelt voor de uiivoering
lan het Droiect financiiJe midde"
lell besctiikbaar. In de sondexDloitale j-s een budget g'ereservierd

Kitry Boon: ,,Ik vind het fartastisch
dat de geneente Tlnaado op deze
manier wil investeren in L-urlston'
denYijs op de basisschool. Het is
een geweldige enaring voor basi$
schooleerlingen on hl[l eigen
idee6n en schetsen samen met prG
Kusteiaars in de Klas) gevolgd. fesiionele kunstenaars te vertalen
Deze opleiding leert kunstenaars in een kunstwerk in de openbare
om educatieveprojecten op scho' roimte; in hun eigen buurt nog

len te venorgen. Voor de technische ondersteuninslYordt samengewerl'l met kunstenaarJef Depas
s6 Huisman. AIe drie de kunstenaars zijn woonachtis in de seDe oude eik is inmiddels verhuisd
naar zijn defidtieve plek aar de

Gesneuveldeeik
b[i Oude lblweg
' Ru stp ta aet sn ontmoeti ng'
Eenoudeeikdieis gekaptom
ptaatste makenvoordenieuwbouwwijkoudeTotwegin Zuidtarenis uitgangspunt
geworden
'Rustptaats
voorhetkunstproject
en0ntmoeting.
Beetdend
kunstenaar
KittyBoon
is initiatiefnemer
enbedenke.
vandit educatieve
kunstproject
voorkinderen
vande
basisschoten
in Zuidtaren.
Debesissrhootteertingen
mogenideei!n
aanteveren
voor
hetkunstwerk
enwordenbetrokken
bij hetmakenvaneen
schetsontwerp
vandit kunstzinnige
zitetement.
Binnendit projectwordtsamengewerkt
metkunstenaars
GeaKoopman
enJefDepass6
Huisman.
informati€
www.kittyboon.nt
n e u ws bf ief
beet de n dke!n s t d re n th e2 0 1 11-

wordt kunstwerk
ZUIDI-AREN - Een oude eikm,
boon die heeft moet€n wijken
voor de realisatie van de nieuwbouMviik Oude Tolwes in Zuidlaren lciik een tweede-leven.Het
coll€_Be
!?n brgemeesrer en weF
houdersvan de semeeareTt'1amlo heefr onlanr:seen olaa e6edeekeurd om de oude eili te la-ta Eewerken tot kunstwerk. Kunsrenares Kitry Boon tnr Zui.llaren eaar
samen met kinderen mn brsis
scholenuir de buut aan d€ slas
om de eik te Fanslolmerei toi
lnmstwerk en zirelement. Het
kunst$€rk kont bij de dobbe te
staan. Gedffende een aantal
maanden zal ter plaatse aan het
kunsrwe* wordet se\aerlt Kirrv
Booa zeff woonachdein het DlariBebie4 w-erkr brj h& projeci samen mer naar coleSa-k-unstenares
Gea Koopruan. Zj heeft eerder
e€n soonseliik kmrDroiect uitee
vodd in de Gjk
in c;c
runcen.
"add-epoel

Gekapteeik keert

terugin kunstwerk
ZUIDL{REN" Ooit srond er een
oude eik Het was de boon die
noesr wijken voor de wiik want
hoe mooi ook op de plaatiwaar nu
de. rueuve_,woonwijk Oude Tolwes
naDrl zudlar.en verriist, was her
een $a-rn-deweg. De eik werd eekapt naar zijn scbaduw btiifr. Nu
m de vorn van en kunstwerk. Kunstenares Kifty Boon .naal-te samen
mer krnderen van basissclrclen De
Tol en Scbuitngsood onrwerpen
voor dit ]'unsrwdk. Een deskudige corunissie heefr uireindelijk seontwem dar de
schaduw slmboliseen. Iier is pemaak var staal en Uet verzonl-en
ln her grasveld. De sondvomr
wordt - ook heel srqbotiich - oDEeld._de_Itrerzaagsel lan de oude eik
zeu. later votgeo nog twee kee
baj*jes Dler daarop alle andeie
onhverpen die de k[deren hehben
gerual<t. her kunsiwerk kriisr de
nr€t Rutplaats d Onmoerin; }ler
komt.op de speelweide tussen de
Hanebalken en de Sreendobbe, diIect teg€n de rueuwe wijk aan. De
Komenoe maanden gaar de krrlrsrenares samen mer e€n groep kinde.
ren het hnstwerk plaatsen.
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;.T:'ilil1j""fiiJF"T#l7

gmiiffi

i',*H*fr$rff

ute^-.t></e1 i3

"-gC-it ,

JosteranoerNoordenveld

Oude eik wordt kunstwerk
ZADLAREN - WethoualerHarm Assiesusn ile gefi@nte Ibtaarlo h@ft donledaEochtendhet startsstnggeuei vgor het lamstprcjea 'Iluslplaats 8zOntmoeti:ng'uan betdmd kunstlnoresKiatg Boon.
Zij gaal samenmet l@rlingenDandebasisscholmCBSDe T;l en OBSSchuilinqsnd @noudp eik die
h@11
moeterlurijka unr de nieuwlmuwaan deOudeTolwee-Zuid
in Zuidlarcn tansfotmercn tor @n
kulrstuerk ,net itetement. De eik bevindt ziih inmiddek op zim definitie)e plek bii de dobbe.Daar
BMn de leerlingenuit degroepn 6.7 en 8 uon de beideba;iss;holet;in de kommde'uekenhard aqn
ile slaSom wn de eik @nlunctioneel kutr$uak @makm.
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Onthulling kunstwerk Oude Tblweg

Schaduw
van een karakteristieke
boom

ZUIDLAXEN
- Wethouder
HaIm Assies heell vorige week
donderdag een kunstrverk onthuld, op een m kante pla{ts bii
de Oude Tolweg, waar €€n oude
eik stond. Het klnstwerk is
gemrakt door ldtrderen vatr de
basisscholenOBS Schuilingsoord
en CBS De ToL in sametrwerking
met Gea Koopman etr b€€ldend
kunstenaar Kittv Boon.
De €ik wasvijftigjaar.'Die boom
stondtegemver mijn huis", verielt
Kitty Boon. "Die eit is nooit
geplant, maar gewoon gegroeid
van eenverdwaaldeikelfje. Er liepen koeienetr schapenop dit stukJe grond-De gemeentehad in 1960
al plamen om er te bouwen.

Tlnaarlo wilde op de heie es
wonmgen.E€n in het leven geroepen achecomit6heeft dit tegengehouden.Als comFomis is besloten
alleetr te bouwen op een stulje
gond waar de eik stond. AaIl de
ene kant huizen, de andere kart
blijft leeg. Die eik moestdan wel
gekapt worder Dat vonden we
jamrner Daarom wilden we eer
project maken,met behulp vatr de
schoolkinderenvar de twee basisscholen die dicht bij de nieuwe
nrijk liggen.Ookde gemeentevond
dat er in het kader van het
Masterylan aa.ndachtmoest ztn
voor die ketrmerkende eik.
Kinde{en ziin aarl de slag gegaan
er hebb€nallerlei ontwerpjesvervaardigd Ze hebbenfoto's geno-

men,tekeningengemaakten er ee]l
collagevan vervaardigd.Ik hebher
besteontwerp gekozetren venaald
naar 'schaduw van de boom"'.
Kinder€n hadden, samen met
Gonda Jotrt€r (beeldend kunstenaar h de klas) ook een speciaal
lied iryestudeerd,getiteld 'Rust en
Ontmoeting',begeleiddoor eigengemaakte muziekinstrumenten,
stukjes hout van de oude eik. Na
een iDleiding door Fedikant etr
verhalenvertellerKaj van der Plasover vqbfudetr en ontmoeten-onthulde wethoud€rHarm Assies-uitgereketrdop dat moment in stromerde rcgen- tenslotteh€t speelse
krnstwe*. De oude eik is niet
mee. De schaduwvan de karaktenstieke boom blijft.

.Wethouiler Hdlm Assiesoan degememteTgnoartoope t ak exwitie in de bibliotheck in Zui.fia:et. IQntstenaresRittg nmn
toe.(foto RenAl<$ter)
Qi*s) ktkt goedkeurend

Jeugdige
ontwerpers
tonen
hunwerkin biebZuidlaren
ZLIDIAIIEN
- Wethouder
Hann Assiesmn de geme€nte
1'naarlo heeft zatedagin de bibliotheeft in Zuidla$n een bii-

zondere
pend

tentooistelliog

geo-

De tentoonstelling omvat ontweroen voor een kunstwerk die ziin seiDaakr door leerlinsen uit de-s;epen 6, i elr 8 van OBS Schuilinesoord en CBSDe To1 in Zuidlar;
Deze kinderelr zijn door kunstenares KitE Boon en haar colesa Gea
Koopman uiteedaasd hun ideean
voor de tansformatie vm een oude
eikenboom tot een kunstzimis zitelemeilt uit te beelden op paiier.
Dit heeft geleid tot een bonre verz3m€Iins van onrwerpen. Die zijn
nu te zie in de bibliotlrcek in Zuidlarcn.
De eike*oom die centraal staat in
het kuns@roject heeft noeten wijken ilr ve$and met de nieuwbouw
in het plangebied Oude TolweeZuid m Zujdlaren. Ictty Boon, die
zeff in deze omeevilre woont kwam
op het idee om de boom een tweede reven te gurmen als Kunstwerk.
Het is de bedoelins dat de eik
wordt omgetoved tot zitelement.
Meer daa hond€rd scholieren hebben een onh{er? gernaakt. In over
leg met de kunsteraars wordt een
definitief onh{erp gemaal<r, ,!€ar
na daadwe*eliik se$an kd wor
den met de realisatie van het
ktmstwerk. De gevelde eik is afse
lopen voorjaar al oversebracht
nadrzijn detinitieveplaa$ nabij de
dobbe in her sebied Oude Tolwe8zid.
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