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Winter 1990 Cornelius Rogge

Lente 1991 Adam Colton

Zomer 1991 . Cecile van der Heiden

@
Herfst 1991 Arno Kramer

Winter 1991 Pjotr Muller

Lente 1992 Frank Sciarone

Zomer 1992 John Kórmeiing

Herfst 100, t^À^^1992 Johan Koers - Paul Keizer

Winter 1992 Marinus Boezem

Lente 1993 Jan van de Pavert - Frank Mandersloot

Zomer 1993 Guy Rombouts & Monica Droste

Herfst 1993 Nicolas Dings

Winter 1993 Mirjam de Zeeuw

Lente 1994 r Marc Ruygrok

Zomer 1994 Jan Fabre

Herfst 1994 Pieter van Everl

Winter '1994 Arno van der Mark

Lente 1995 Roos Theuws

Zomer 1995 Joseph Semah
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rrJ I n"rrte lustrum
\ I Krrrtvereniging

Diepenheim
In i199o vond de oprichting plalts r,;rn de
K u n'tr crerrigirrr. I)icper rhrir rr. \'oortgckorncn uiL

eer. sarienvóesirg van ()alcrij .r 8Er én, de Stichting ..

lJccld-err-Rourc. lrr ieprcrrbr'p 1,7,;o Icrrok Je
Kunsrr,clt'nigrng. nrct rrn opcrri r:qsrcnroonircll ing
vrrt Jltt r an Murrstcr. ecn r:icuu ucbourn- lrrr dc

Hienlee r,verd eeÍ begin gem.rakt mct ern tor nog toe:

vtstgrhontlcí rinne' val vièr h oolilten ioonstellingei'r

1.er1a:r. in de tttc.'sr,' gctrllcn v,lrt tclkor. éirr
kurtst, n.tar.

Vanuir liaar tiaditje r-an buirenténtoonstellingen hqeit
d. Kttrtstvcrtnrging zich Je algel.rpen jarcn. s.rrrtcn rrrct
k [rn\tr'r) J:r rs cn rrri'icrc dcsk un.lig,'n. i rrrcrrcief beziC-
gehouderr rncr dc orrtrvikk,lrng vrn lrct lrrJschrl. rrrr
l)iel'errheirn cn d.'bctckcrris v.Ln btclr'lcndc kur:rt
d.r;rlin. l )ir hccfi gere.rrlteeld irr trvcs 'buiLcrr-

projecLerr'. \\arn'oor dit j:rar t{c ba'i. rrclJ g,'lcgd cLr

dic zich irt tlc kornendc j.rrcrr lcrdcl zrrlJcn

orrtrr ikkr'lt'n: hcr G.rzcbo vrrr Urbeirr Mul['ers err de
'Tlre Diepenhcillr I apcr/ I-r'pcs' r arr Anro vrn dcr
M..rrk. I )c t\\ c(' projecten kttnrror rr orJcr: .rpgevaL :l:
ri.'hLiirggcr cnd voor hcr bclcid varr dc v, r,'rriginu in dc

N:r r'ijt-jrlr Ktrnrtvclcrrigirrg pJ\\e n r,roorrlt'r: r,.irr d;rrrk

,ran de kunstenaars die deee periode §éstalte galen,
n)anr o()[ r:tt Jc r..'lc tttr'Jcur'rkcrs ia,, de.irc',igiug
zc lC

Een bruiscld le est is. op iiju piaats. lJit r,r,oldt
gcltotrclcrr op zrtt'rdl{ 2 :r'ptcn}ber.
Nanrcns allc bctrokkcnen nodig ik u rar: lranc irir i-lrr

fecst met oirs te vieren. : '

Harn.e te8,Dam,
troor: rt tff Krilrstl,r'rcrrlirrq Dt e pr t t I t t t t t t

Reserveren
l{erervcren is beslist noodzakclijk clt kan tor altedijk
tt:aandaq .28 .rttgu'tus.

Prograrrrra
Zaterdag 2 september rg95
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r3.30 uur

Het Gazebo van D epenhe nr rs een bijzondere tuin,
ontworpen door de Belq sche kunstenaar Urba n
Mu kers. Onrgeven door een dit jaar gep ante, dubbe e

rij van 136 rode beuken, zal de turr.l n de toekomst
wordel aangeplant nret een duizendta varienten van

de Hostap ant. Hreraan wordt het pred kaat Europese

Hosta ReÍerent eco ect e verbonden.

I4.OO uur

Thee met bilzondere versnaperingen.

M-ze doo' Be e fpoq.e '. ril 1es pèt\o1À
beslaand, mus cerend geze schap dat stil voLle achter-
grondmuz ek u t het beg n van deze eeuw speelt

I5.OO uur
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'The D epenheim Tapes/Types zrln acht staande kasten
of v trines van gespoten metaa , met één transparante
zi1c1e, bedoeid om een tweed rnens onaa bee d te
tonen. Mornentee worden deze zldes, naar het

concept van Arno van der Mark, ngenonren door de

n tia en vaÍr personen u t het adressenbestand van de

Kunstveren ging De kasten zrjn echter ontworpen voor
'hergebruik', zolve wat betreft hun p aats a s hun

concept, naar het inz cht van andere kLrnstenaars.

Champagne

tó.oo uur (in de tuin r.an de Kunstvereniging)

Ter ge egenhe d van het Lustrurn vroeg de

KLlnstveren ging aan v er van haar exposanten
Adam Co ton, Cec e van der Heiden, Plotr Mu er en

Marc Buygrok - e k een tweetal ontwerpen te maken
voor een zeefdruk De ontvverpen vr'erden gedrLrkt

door Hans Jansen en Bernard Ruygrok
De prenten zijn vanaf 2 september te zien n de

Kunstvereniq nq.

De 'D epenherm Prenten' hebben een formaat van

50 x 65 cm en een op age van 50.

Ter gelegenhe d van het eerste ustTUn.r ontwierp
Cecrle van der Heiden een taÍe aken met bijpassende
servetten in een op acre van 250. Het 'Lustrumlaken

1995' ls bedrukt in acht kieur-en en s kleur- en

wasecht.

Vanaf r3,oo uur: à í4o,oo (inclusiefrhee rnct vcr-§nap.-
rirtg.'rt. , h.tntp.rutte. u ijrrl'leq vcrij. lttstrrtrttdirrrl r'n o1'-
ttcJt n. rarr 13cllc Ep,rtlu; cn Wr'en,()('rlt E Porrs).

V;rnaf r8-oo r.rur: à f 1o,co (inclusief lustnrnditcr crr
olrtt'c'tlcrtr i an [Jillc I-[o(l]r( crt W't , rtrocdt À. Porr:).

I clcfirrrisclr r( \cr\ cr.'n: o j l7 .l( r r +.,]
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Met bijzondere dank
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De n eulr,e 5u1s1r, lnen z jn een rode Cóteaux-de-

Lartgedoc, Chàteau Valoussière /992 en een witte
C óte a tt.': -d e- La n g e d o c, C h àt e a u Valousstère B I a n c d e

Blancs t 991. Voor de el ketten everden de twint g
kunstenaars die in de Kunstveren ging exposeerden e1k

een bildrage
De \v jnen kunnen worden geproefd en ztln te koop rn

b lzondere vei'pakking

_r8.oo uur

W
Menu
Potage Jub é

PÍèce de boeuf à la bourgu gnonne

Mousse au choco at

Muziek door Belle Epoque.

_2O.OO 
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Lévi Weemoedt is bekend als schr:jver en treurdichter.
ln 'Weemoedt & Pons'zingt htj samen met Cees Pons,

die gedichten van Weemoedt op muz ek zette.

ffi

Prilsgegevens
Lustrumlaken 1995. Í 95,, inc usief vier servetten ln een

bilzondere verpakking.
Graf iekmap 'Dtepenhetm Prenten'. acht zeefdrukken in

een map met colofon, voor Í I.500,-. exclus eÍ 6% btw.
Huisw|nen:per f les Í 12,50 inclusief bijzondere verpak

krnq.

Diepenheim Prenten

Ontwerp
Adam Colton
Cecile varr dcr Heiden
Pjotr Miiller
Marc Ruvgrok

Assrstentie en druk
FIans Jansen
Maydo Kooy
Bernard Ruygrok

LUStrUmtat en 1995

Cecile van der Heiden (ontu,erp)
Stork Screens, Boxmeer cn
o s u, Oldenzaal (gablonen)
rrv, Eibergen (stof en druk)
Hamelandgroep, Lichtenvoorde (conlectioncring)
Drukkerij Loth ev, Enschede (verpakking en labels;

Wrjnetiketten

Marinus Boezem
Adam Colton
Nicoias Dings
Pieter van Evert
Jan Fabre
Cecile van der Heiden
John Körmeling
Johan Koers - Paul Keizer
Arno Kramer
Arno van der Mark
Pjotr Miiller
Jan van Munster
Jan van dc Pavert - Frank Mandersloot
Cornelius llogge
Guy Rombouts & Monica Droste
Marc Ruygrok
Joseph Scrnah
Frank Sci:rrone
Roos Theuws
Mirjam de Zeeurv

en

r-M T /OostNederland (lithografi c)
Burgo Druk (tlrLrk etikc.t cn
itrstnrnrb ulletn)

Kunstvereniging Diepenhcim
(ir:otcstra:rt r7
7.+78 ÀÀ I)rcpenhein
Tr'lefoon o-5:t7 .l.j 2 r :ll
Tclef,rr o-j+7 3-j 22 z-j
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