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I
Het afgelopen jaar is wederom veelbewogen geweest voor
Kunstvereniging Diepenheim: dertien tentoonstellingen, de opening
van een nieuw permanent buitenkunstwerk (MONOM ET van
Lucas Lenglet) en vele andere activiteiten, die allemaal in dit verslag
de revue passeren.
Sinds kunstenaar en curator Arno Kramer betrokken was bij
de Kunstvereniging (en dat was een lange tijd), heeft hij zich sterk
gemaakt voor een solide positie van de autonome tekenkunst.
Tientallen collega’s heeft hij naar Diepenheim gehaald om te exposeren
in ‘zijn’ Drawing Centre. Toen hij in februari 2017 afscheid nam in
Diepenheim, was het dan ook een koud kunstje om een gelegenheidstentoonstelling te maken met werk van maar liefst zeventig
kunstenaars. Het geeft aan hoe warm de banden zijn tussen
Diepenheim en zijn ‘alumni’.
Met ingang van januari 2017 mag de Kunstvereniging de Museumkaart
accepteren. Een belangrijk middel om meer publiek te trekken en
om mee te profiteren van de publiciteit rondom de Museumkaart.
Het jaar 2017 was het laatste van een overgangsperiode waarin het
bestuur van de Kunstvereniging de zakelijke leiding voerde.
Met ingang van voorjaar 2018 is in de persoon van Jacko Brinkman
een nieuwe zakelijk leider benoemd die – samen met de artistieke
leiding bestaande uit Nanette Kraaikamp en Alexandra Landré –
de professionalisering van de Kunstvereniging voortvarend ter hand
neemt. De focus zal daarbij vooral liggen op PR/Marketing en het
verder financieel gezond maken van de vereniging.
Diepenheim voert zo met nieuw elan het programmaplan 2018-20 uit.

Bestuur van Kunstvereniging Diepenheim
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17 december 2016 tot en met 26 februari 2017
Kunstvereniging Diepenheim
M
Groepstentoonstelling met Bonno van Doorn, Wineke Gartz,
Martijn Hendriks, Sachi Miyachi, Dieke Venema
De tentoonstelling Modus Operandi liet vijf uiteenlopende artistieke posities zien
van vijf verschillende kunstenaars. Vertrekpunt voor de groepstentoonstelling was
de dynamiek van de artistieke praktijk en de vraag hoe autonome werken en de
verschillende, geheel eigen, beeldtalen tot stand komen. Het is een spanningsveld
van afwegingen, vragen en keuzes om tot een werk te komen.
Modus Operandi toonde de werken als tijdelijke constellaties, waarbij elementen
opnieuw verwerkt worden en gedurende de tentoonstelling samen kwamen.
Het riep vragen op over hoe een beeld tot stand komt en het nodigde het publiek
uit zich hiertoe te verhouden.

D

D

Tentoonstelling Robbie Cornelissen en Bets Hölscher
Het geconcentreerd trekken van een lijn met volledige toewijding legt volgens
Robbie Cornelissen bewust of onbewust een link tussen het eigen lichaam,
de ruimte, de activiteit en alle werken in een tentoonstelling. Het trekken van een
lijn is voor hem volkomen zen, een moment van ‘zijn’ en reflectie op het eigen
leven. Het gaat daarbij om beweging van het ene punt naar het andere punt, die
vrij is maar wel het doel heeft om een afstand af te leggen. Het tekenen is in de
visie van Cornelissen een universele taal voor alle nationaliteiten en leeftijden.
Naast de tekeningen toonde Robbie Cornelissen zijn bijzondere film, waarin je als
kijker bijna letterlijk werd opgenomen in de tekeningen die wandvullend op drie
muren werden geprojecteerd op een antraciet-kleurige achtergrond.
Robbie Cornelissen vroeg Bets Hölscher (1937) als mede-exposant.
Na haar opleiding aan de Nieuwe Academie Utrecht in de jaren negentig is zij
voornamelijk in de stilte van het atelier aan het werk geweest. Haar tekeningen zijn
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van een uitzonderlijke kwaliteit. Het is vooral de manier waarop delicate en
sensitieve lijnen hun plek lijken te vinden op het vel papier, die de tekening
bijzonder maakt. In het geval van Bets Hölscher leidt dat tot een oeuvre waarin
een beeldende rijkdom wordt getoond die uniek is, gevoelvol, geconcentreerd,
delicaat en zeer persoonlijk.

H

(26 februari - 5 maart)

Groepstentoonstelling ter ere van
De tentoonstelling van Robbie Cornelissen ‘The Life of Lines’ was de laatste tentoonstelling die curator Arno Kramer organiseerde voor Drawing Centre Diepenheim.
Hij droeg na deze tentoonstelling het stokje over aan zijn opvolgster Nanette

6

•

N

E ENI IN

DI E P E NH E I M

Kraaikamp. Kunstvereniging Diepenheim en Drawing Centre Diepenheim zijn Arno
Kramer zeer erkentelijk voor zijn inzet in Diepenheim. Mede door hem staat
tekenen weer op de kaart in Nederland.
Tijdens de Artist Talk met Robbie Cornelissen en Bets Hölscher werd Arno Kramer
verrast met een surprise-afscheidstentoonstelling. Alle kunstenaars waar Arno in
de afgelopen jaren mee heeft gewerkt in Diepenheim waren vooraf in het geheim
door de Kunstvereniging benaderd met de vraag of ze een tekening/werk op
vierkant formaat wilden maken voor een ‘album amoricum’ voor Arno.
In het Ottenhuis werd met de vele tientallen ingezonden werken een tentoonstelling ingericht.
Na afloop van de Artist Talk met Robbie Cornelissen en Bets Hölscher werd
Arno meegenomen naar deze geheime expositie. Met de grote groep aanwezigen
werd er nog lang geborreld en gepraat. De werken bleven nog een week tentoongesteld en zijn toen door Arno in een mooi vormgegeven cassette mee naar huis
genomen.
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Drawing Centre Diepenheim

Groepstentoonstelling met Emmy Bergsma, Hommarus W. Brusche,
Nikki van Es, Arja Hop & Peter Svenson, Jolanda Schouten,
Charlotte Schrameijer, Sigrid van Woudenberg
18 maart tot en met 5 juni 2017
Kunstvereniging Diepenheim

Tentoonstelling Jonathan van Doornum

In de huidige tijd, waarin mens en natuur steeds meer op gespannen voet komen
te staan, lijkt er hernieuwde aandacht te zijn voor werken met de natuur en het
verbeelden daarvan in beeldende kunst. Met deze ‘organische’ tentoonstelling
zette Nanette Kraaikamp een krachtige expositie neer, waarmee enerzijds dit
fenomeen aan de kaak werd gesteld en anderzijds juist een ode aan de natuur
gebracht werd.

In het voorjaar presenteerde de Kunstvereniging de eerste solotentoonstelling van
Jonathan van Doornum (1987, Mariënberg). In zijn werk onderzoekt Van Doornum
verschillende concepten van tijd. Hij combineert stijlelementen tot ruimtelijke
collages, bewerkt industrieel materiaal als een klassieke beeldhouwer en
transformeert niet alleen een idee van tijd, maar ook het gevoel ervan.
Werk van Van Doornum is nu onder andere te zien in Landgoed Anningahof in
Zwolle.
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24 juni tot en met 27 augustus 2017
Kunstvereniging Diepenheim

Groepstentoonstelling met Feiko Beckers, Chen Yi-Fei, Charlott Markus,
Milena Naef, Diana Scherer, Mickey Yang
Deze groepstentoonstelling verkende hoe artistieke strategieën op ‘het kiezen
van de weg van de minste weerstand’ reageren. Wat lijkt op de minste weerstand,
blijkt in de praktijk juist een zoektocht naar frictie, weerbarstige processen en
absurde uitkomsten. De tentoonstelling toonde een geheel andere toepassing
van de weg van de minste weerstand en toonde de creatieve kracht van het
aanpassingsvermogen van mens, natuur en machine.

Kunstvereniging Diepenheim bovenverdieping
P
Groepstentoonstelling met Kim Habers, Sanja Medić, Wouter Sibum,
Alex Winters
In 2016 en 2017 verbleven kunstenaars Kim Habers, Sanja Medić, Wouter Sibum
en Alex Winters als artist-in-residence in Werkplaats Diepenheim.
Dit programma wordt gerealiseerd met ondersteuning van het Mondriaan Fonds.
Tijdens elk verblijf van twee maanden krijgen de kunstenaars rust en ruimte om
te experimenteren en nieuw werk te maken. Bij deze presentatie lieten de
kunstenaars zien wat ze in Diepenheim gedaan hebben.

Drawing Centre Diepenheim

Tentoonstelling Aline Thomassen
De tekeningen van Aline Thomassen zijn puur en intens. Niet alleen vanwege
het veelal meer dan levensgrote formaat, maar ook door haar kleurgebruik,
het maakproces en het onderwerp ‘de mens’. Dramatische, krachtig aanwezige
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figuren, geïnspireerd op de vrouwen en mannen die Thomassen in haar tweede
woonplaats in Marokko heeft leren kennen.
Het leverde een intense, directe en vooral pure tentoonstelling op.

Hostatuin – Gazebo van Diepenheim (30 juni 2017)
M N ME
Opening buitenkunstwerk van Lucas Lenglet
In het Gazebo, een landschapskunstwerk van Urbain Mulkers in de vorm van
een hostatuin, staat een nieuw permanent kunstwerk van Lucas Lenglet,
MONOM ET . Door de streng rechthoekige en scherpkantige vorm en de verzameling
architecturale elementen behoort het werk duidelijk niet tot de natuur.
De kleur van het cortenstaal die het midden houdt tussen de oranje tinten van
uitgegroeide hosta’s in het vroege najaar én de rode beuken die rondom het
Gazebo staan geeft een bemiddelende positie aan het kunstwerk dat zo geplaatst
is dat het 64 m2 terug geeft aan de tuin. Het kunstwerk staat bovenop het rioolgemaal van Waterschap Vechtstromen en biedt de gelegenheid om het ontwerp
van Urbain Mulkers vanaf hoogte te bekijken, waarbij voor het eerst zichtbaar wordt
dat de tuin zelf ook de vorm van een hostablad heeft.
Mulkers had al in 1999 een uitkijktoren voorzien, die echter wegens geldgebrek al
die tijd niet uitgevoerd kon worden.
De opening werd uitgevoerd door Birgit Donker (directeur Mondriaan Fonds) en
de kunstenaar door het gemeenschappelijk ‘dopen’ van het kunstwerk met een
emmer water.
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H

16 september tot en met 26 november 2017

Kabinet Kunstvereniging

Kunstvereniging Diepenheim
P

Verkooptentoonstelling met elf tekeningen van herman de vries

Tentoonstelling Lisa Reitmeier

Kunstenaar herman de vries schonk aan de Kunstvereniging elf houtskooltekeningen, die ter verkoop mochten worden aangeboden. De opbrengst komt
geheel ten goede aan het onderhoud van de tuinen van herman de vries.

Net als aan Jonathan van Doornum, werd ook aan de Duitse kunstenaar
Lisa Reitmeier de mogelijkheid geboden om een eerste solotentoonstelling
te maken in Kunstvereniging Diepenheim. ‘Penumbra’ (halfschaduw) is een
natuurwetenschappelijk verschijnsel, een schemergebied tussen licht en donker.
Met een open blik onderzocht zij het verschijnsel ‘verandering’.
Het resultaat waren poëtische sculpturale installaties die ruimte gaven aan
de associaties en verbeelding van de bezoeker.

Een bijzondere geste, waar de Kunstvereniging hem zeer erkentelijk voor is.
De tekeningen werden snel verkocht. Ook zijn ze alle elf opgenomen in een
leporello, een bijzondere publicatie, die nog in beperkte mate beschikbaar is.
De tekeningen werden gepresenteerd in het besloten kabinet van de Kunstvereniging.

Drawing Centre Diepenheim
I
Groepstentoonstelling met Joris Bas Backer, Cedric ter Bals,
Marc Bauer, Marcel van Eeden, Karl Haendel, Marc Nagtzaam,
Maartje Schalkx, Asbjørn Skou
Marcel van Eeden werd door Drawing Centre Diepenheim uitgenodigd om recent
werk te presenteren en daarnaast enkele werken van andere kunstenaars te
selecteren en te tonen.
Het citaat van beat poet Allen Ginsberg ‘I who make mistakes on the eternal
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typewriter’ geeft letterlijk de ruimte aan uiteenlopende visuele verhalen.
De verhalende tekeningen waren zeer verschillend: van striptekeningen en
getekende letters tot zeer grote stadsgezichten. Speciaal voor deze tentoonstelling
maakte Marcel van Eeden twee grote werken ter plekke in het Drawing Centre.

en duiden. De deelnemende kunstenaars deden dit op fijnzinnige wijze, door een
vraag op te roepen of twijfel te zaaien, nieuwsgierig te maken of juist afkeuring
op te roepen. De individuele werken vroegen de bezoeker zich te verhouden tot
de sculpturen, te ruiken, te luisteren en zich over te geven aan verhalen.
In welke gedaante dan ook, het wrijvingsvlak biedt ook ruimte voor een nog
onbenoembare verwondering.

16 december 2017 tot en met 25 februari 2018
Kunstvereniging Diepenheim

Groepstentoonstelling met Nina Boas, Ruta Butkute, LD Garnier,
Ode de Kort, Raewyn Martyn, Pendar Nabipour
Gedurende de afgelopen twee jaar heeft de Kunstvereniging in haar tentoonstellingen aandacht besteed aan de mechanismen van verandering en het menselijk
gedrag dat hiermee samen gaat. Escapisme, isolatie, artefacten van de toekomst
en experimentele organisatievormen waren onderwerpen die aan bod kwamen.
De groepstentoonstelling ‘The fox and the grapes’ is de laatste tentoonstelling in
deze cyclus en richt zich op het fenomeen van dissonantie tussen werkelijk beleven
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Drawing Centre Diepenheim

Tentoonstelling Nik Christensen
In deze solotentoonstelling van Nik Christensen waren zijn meest recente werken
te zien. Overweldigende, ondoordringbare jungles, weidse berglandschappen of
de duistere diepte van spelonken, ze zijn zowel esthetisch aantrekkelijk als donker
en huiveringwekkend. De mens is in dit natuurgeweld meestal klein afgebeeld
als nietige aanwezigheid.
Nik Christensen gaf tijdens zijn tentoonstellingsperiode ook een masterclass
tekenen in Werkplaats Diepenheim.

D
Onder de bezielende leiding van de Amsterdamse steendrukker Aad Hekker
wordt in Diepenheim sinds 2016 een eigen lithowerkplaats gedreven.
Samen met professionele drukker Willem Oudenampsen geeft Hekker hier regelmatig les in de klassieke lithografie. In 2017 werden er door het jaar heen diverse
workshops, masterclasses en summerschools georganiseerd.
De kunstenaars die in het kader van het artist-in-residence programma te gast zijn
in Diepenheim, krijgen ook de mogelijkheid litho’s te maken. Tijdens Kunstmoment,
waarbij Diepenheim tijdens tien dagen in oktober verandert in één grote galerie,
is de lithowerkplaats door honderden mensen bezocht die konden kennismaken
met het prachtige ambacht en litho’s konden kopen.
Voor de toekomst liggen er veel mogelijkheden om de Lithowerkplaats uit te
bouwen en verder te ontwikkelen.

P
De bekende landschapskunstenaar Paul de Kort gaat in de komende jaren een serie
ingrepen doen in het landschap rond Diepenheim en de buurplaatsen Markelo
en Goor. Op basis van recent historisch onderzoek aan de Rijksuniversiteit
Groningen is duidelijk geworden dat in dit gebied in de middeleeuwen een serie
kastelen de doorgaande wegen bewaakte. De Kort gaat proberen sporen daarvan
terug te vinden en deze te verduidelijken aan de passant.
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De eerste plannen zijn gepresenteerd aan de algemene ledenvergadering van
de Kunstvereniging in november en de uitvoering is gepland voor de jaren 2018
tot 2020. Gastcurator voor dit werk is Elias Tieleman.

D
De Werkgroep Tuinen coördineert het onderhoud aan de diverse Tuinen van
Diepenheim. Zo blijven de tuinen, ontwikkeld en bedacht door kunstenaars,
een lust voor het oog. In 2017 kregen alle Tuinen nieuwe informatieborden i.s.m.
Waterschap Vechtstromen. Nu kunnen bezoekers van de Tuinen lezen wat de
achtergronden van de tuinen en de kunstenaars zijn.
Een bijzondere samenwerking is ontstaan met de Nederlandse Hostavereniging.
Leden van deze vereniging komen vanuit het hele land diverse keren per jaar naar
Diepenheim om onkruid te wieden in het Gazebo en hostasoorten bij te planten. In
2017 heeft deze hostatuin een grote onderhoudsbeurt ondergaan.
Samen met het nieuwe kunstwerk MONOM ET dat een prominente plek tussen
de hosta’s heeft gekregen is de tuin weer helemaal op orde.
Ook de tuinen van herman de vries zijn opgeknapt en bijgeplant. Kunstenaar
herman de vries kent Diepenheim goed en heeft de werkgroep de prachtige geste
gedaan om elf houtskooltekeningen te schenken. De opbrengst van de verkoop is
volledig bestemd voor het onderhoud aan zijn tuinen.
De werkgroep tuinen bestaat uit zeer betrokken personen, onmisbaar voor het
voortbestaan van de Tuinen van Diepenheim.

E
Binnen Werkgroep Educatie zijn in 2017 wat wijzigingen geweest.
Marianne Jonkhans stopte met haar werkzaamheden voor de Kunstvereniging
en Karolien Blankers kwam nieuw in de groep. Kunstvereniging Diepenheim is
Marianne Jonkhans zeer erkentelijk voor haar jarenlange inzet op educatiegebied.
Enkele scholengroepen zijn ontvangen in de gebouwen van de Kunstvereniging
en in de Tuinen van Diepenheim.
Een bijzondere extra activiteit voor de werkgroep was de samenwerking binnen
de programmering van De Heerlijckheid Diepenheim, met het zomerse evenement
‘Heerlijck Zicht’.
Op 1 en 2 juli organiseerde de Kunstvereniging een weekend waarin je kon komen
tekenen in Diepenheim. Laagdrempelig, aantrekkelijk en voor alle leeftijden
geschikt. Bij boer Meutstege konden de deelnemers levensgrote koeien schilderen
op groot doek en bij de het plein bij Herberg de Pol kon je aanschuiven bij twee
kunstenaars en zelf tekenen met diverse materialen.

Ook in 2017 deed de Kunstvereniging mee met de regeling Tijdelijke Binnenlandateliers van het Mondriaan Fonds. Alex Winters (januari - februari) en Wouter Sibum
(maart - mei) kregen dit jaar een werk- en woonplek in Werkplaats Diepenheim.
In de zomer hebben zij de resultaten van hun verblijf gepresenteerd op de
verdieping van de Kunstvereniging.
Kunstvereniging Diepenheim is de initiator en drijvende kracht achter de Beeldende
Kunst Prijs AanZet! geweest. De plannen om deze prijs een upgrade te geven naar
de huidige tijd hebben lang op de agenda gestaan. Uiteindelijk is toch besloten
om dit plan niet op te starten in 2017, maar mee te nemen in het nieuwe
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programmaplan (2018/20) van de curatoren. Onder de naam Parcours Oost wordt
samenwerking gezocht met collega-instellingen en kunstacademies in Overijssel
en Gelderland.

Regelmatig organiseert de Kunstvereniging activiteiten voor de leden en
vrijwilligers. Zo zijn in 2017 excursies georganiseerd naar Koelhuis Zutphen,
Kunstgemaal Bronkhorst en Skulptur Projekte Münster. Ook konden leden en
vrijwilligers deelnemen aan een speciale workshop in de Lithowerkplaats.

P
Twente Marketing, onderdeel van MarketingOost, is verantwoordelijk voor het
vermarkten van toeristisch Twente en is sinds 2017 gevestigd in Diepenheim.
Zij doen dit in nadrukkelijke samenwerking met (toeristisch/recreatief) bedrijfsleven,
VVV’s / TTI’s, ondernemersverenigingen, cultuur-en natuurpartijen, gemeenten en
Provincie Overijssel. Met alle activiteiten vergroten ze de bekendheid van Twente,
wat moet leiden tot meer bezoekers, die langer blijven en meer besteden.
Kunstvereniging Diepenheim is een van de partners van Twente Marketing.
Met de slogan ‘Tijd zat, in Twente’ wordt de regio de komende jaren goed op
de kaart gezet en haakt de Kunstvereniging aan bij het programma, waar dat
mogelijk is.

Het televisieprogramma Kunstuur van AVROTROS kwam naar Diepenheim om
een uitzending te maken over MONOM ET , het nieuwe kunstwerk van Lucas Lenglet
in een bestaand kunstwerk, de hostatuin van Urbain Mulkers. Dit in het kader van
een thema-uitzending over opdrachtgeverschap. Uitzending was 26 november.
De tentoonstelling van Nik Christensen in Drawing Centre Diepenheim, The Wake,
The Watch, The Walk, kreeg 5 januari 2018 vier sterren in een prachtige Volkskrantrecensie.
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P

Ook gedurende het gehele jaar 2017, is de Kunstvereniging in de dagelijkse
bedrijfsvoering geleid door het bestuur, meer in het bijzonder voorzitter
Just Schimmelpenninck en penningmeester Dinand Hassink. Deze laatste heeft
halverwege het jaar afscheid genomen en is vervangen door Henk Heskamp uit
Almelo. Ook de curatoren hebben op ad hoc basis veel werk gedaan dat eigenlijk
bij een zakelijk leider thuishoort. Deze situatie was ingegaan in augustus 2015.
Begin 2018 heeft de sollicitatieprocedure voor een nieuwe zakelijk leider
plaatsgevonden. Sinds mei 2018 werkt Jacko Brinkman in deze functie.
Brinkman was jarenlang directeur van galerie en kunstuitleen Heden in Den Haag
en bestuurslid van Garage Rotterdam.
Hij zal de professionalisering van de Kunstvereniging voortvarend ter hand nemen.
Ook een nieuwe productieleider (Yvonne Pierik) is voorjaar 2018 met haar werkzaamheden begonnen.

Het vertrek van curator buitenkunst Elias Tieleman in het voorjaar van 2017 zorgde
voor een verschuiving van taken richting de andere twee curatoren Alexandra
Landré en Nanette Kraaikamp. Als artistieke leiding bepalen ze het inhoudelijk
beleid van de Kunstvereniging in de komende jaren. Kraaikamp en Landré hebben
dan ook het programmaplan 2018-2020 geschreven en voeren dat uit.
Het Mondriaan Fonds heeft dit plan goedgekeurd tot en met 2019, dus in dat jaar
zal weer een nieuw programmaplan worden geschreven.

Als vereniging heeft Kunstvereniging Diepenheim circa 200 leden. Zij ondersteunen
het programma met hun jaarlijkse bijdrage en vormen samen het hoogste orgaan
binnen de Kunstvereniging. In het nieuwe programmaplan voor 2018-2020 is
speciale aandacht voor ledenbinding.
Zonder de inzet van tientallen vrijwilligers kan een organisatie als de Kunstvereniging niet bestaan. Wij zijn deze enthousiaste mensen veel dank verschuldigd.

Just Schimmelpenninck
Ton Besling
Lucie Bartel
Henk Heskamp
Mieke van Laarhoven
Marcel Schroeten
vacature

voorzitter
vice-voorzitter
secretaris
penningmeester
lid
lid
lid

Jan Kristen
Arnoud Braat
Hans Esmeijer
Annelies van der Horst
Hans van der Markt
Mieke van Tilburg
Jan van IJzendoorn

voorzitter
lid
lid
lid
lid
lid
lid

De organisatie bestaat eind 2017 uit twee curatoren, een coördinator,
een medewerker PR- en communicatie, een medewerker technische en facilitaire
zaken, een boekhouder en een secretaresse die ook de (vrijwillige) suppoosten
aanstuurt.
De meeste medewerkers werken op zzp-basis of onder een 0-urencontract, alleen
de secretaresse is in vaste dienst. In 2017 werd besloten om voor de toekomst te
zoeken naar een zakelijk leider en een productieleider die wel in vaste dienst zijn.
De Kunstvereniging kent naast de werknemers ook twee werkgroepen, de werkgroep educatie en en de werkgroep tuinen.
Curator Kunstvereniging
Curator Drawing Centre
Coördinator
Pr- en communicatie
Technische Dienst
Secretariaat
Financiële administratie

Alexandra Landré
Nanette Kraaikamp
Ingeborg Wind
Rob Baas
Frits Rietman
Gerry Voskamp
Dick ten Kate

Marinus Aaftink, Sepp Bader, Ton Besling en Frans de Steur
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D

Janine Eshuis, Ilse Statius Muller, Wieke Teselink, Karolien Blankers

Jan Naafs, John Kerkdijk

Kunstvereniging Diepenheim werd in 2017 ondersteund door:
M
P
H

Ars Donandi / Russell-ter Brugge fonds
Ars Donandi / Madeleine fonds
herman de vries
Waterschap Vechtstromen

Kluk Klarenbeek, Bennie Potman, Arend de Boer
D
Kunstvereniging Diepenheim werkt met een dertigtal vrijwilligers die als gastvrouw
en gastheer in de weekenden in de beide gebouwen de bezoekers opvangen en
begeleiden.

Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
D
D
Kuimgaarden 1,
7478 AN Diepenheim
Telefoon: 0547 – 352143
info@kunstvereniging.nl
www.kunstvereniging.nl

Fotografie
Rik Klein Gotink, Agnes Booijnk, Rob Baas en Ton Besling
Vormgeving Sepp Bader
Oplage
50
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Met dank aan

KUNSTVERENIGING

DIEPENHEIM

