
Tentoonstel lin g oud-gedeputeerde
Jaap Dijkstra:

Dat wat blijft gaat niet uoorbíj

ln 1966 nam Jaap Dijkstra a6cheid als gedepu-
teerde voor Zorg, Cultuur, Toerisme en

Onderwijs van de provincie Overijssel.
Evenals bij het aGcheid van oud-burgemeester
'Wilte Mulder, nodigde de Kunswereniging
ookJaap Dijkstra uit om een tentoonstelling
samen te stellen van werken die zijn voorkeur
genieten. Het is een kleurrijke tentoonstelling
gervorden, die zaterdag 17 mei om 16.00 uur
wordt geopend" De tentoonstelling is te zien

tot en met woensdag 1t juni.

Met de Harmonie voorop:

T en te nte nto o ns t elling

op Het WesterJlíer

Ook dit jaar weer een bijzondere buitenten-
toonstelling in Diepenh eim 26 kunstenaan
maakten opvouwbare sculpturen op het thema
'tent'. De sculpturen zijn opgenomen in de rei-
zende tentententoonstelling van de Srichring
Sporades en van vrijdag 23 mei tot en met
zondag 8 juni te zien bij Kasteel WesterÍIier.
De oÍïlciële opening is zaterdag 24 mei.
Met de muziekvereniging Harmonie voorop,
gaat het dan om 15.00 uur vanafde
Kunswereniging richting het kasteel, waar om
16.00 uur de opening plaatsvindt.

VanzelÍSprekend is iedereen dan van harte
welkom.

Kunsfvereniging Diepenheirn
Grotestraat 17 Diepenheim
(0s47) 3s2143
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Dogtroep
IN DIEPENHEIM

Een belangrijke rol

uoor Díeltenlteimers bij Dogtroep
Uniek schouwspel deze zomer

in't Stedeke

Diepenheim wacht een bijzonclere zomer
dankzij de internationaal vermaarde kunste-
naarsgroep Dogtroep, onder meer bekend van
hun optreden tijdens de opening van de

Olympische Spelen in Alberwille en de
'WereldExpo in Sevilla. Maar ook in ons eigen
land zijn ze bekend, a1 is het a1leen rnaar van de

oudejaanuitzendingen van Sonja Barend:'"veet
u nog, het jaarlijkse spektakel in Amsterclam?

Bereidt deze groep zijn nieu,uve voonteliingen
over het algemeen in het buitenl;rnd voor, dir
keer is gekozerr voor Diepenheim. 'Jan Eijsink
(directeur van de Reggehof in Goor en feest-
kundige uit Diepenheim: red.) en ik hebben
Itet er vaak over gehad om in Diepenheinr iets

bijzonden te doen, maar ons ontbrak de tiid.
OmdatJoop van den Encle cle productie van
onze Carrévoontelling van afgelopen zomer iu
New York heeft uitgesteld evenals tal van
andere projecten, hebben rve deze zomer
ruimte. Die benutten we door in eigen land
een nieuwe voontelling op te zetten, waarmee
we vanaf 1998 door Nederland gaan reizen',
aldus Han Bakker, zakelijk leider van de

Dogtroep.

Han Bakker stelt dat de kans aanu,ezig is, dat
de Diepenheimen een belangri-jke ro1 €laan ver-
vullen bij de vooatellingen. 'Op dit moment
zijn we bezig met voontellingen ter gelegen-



heid van de ofiiciële heropening van het

Academisch Ziekenhr.ris in Groningen.

Een enorm project waaraan niet alleen onze

eigen mensen meewerken, maar ook mede-

r,verken en artsen van het ziekenhuis.

Zo hebben wij rwee orkesten bestaende uit
chirurgen. Er kwamen 84 chimrgen op auditie

van wie we er 36 hebben aangenomen.

Uit deze groep hebben we fwee orkesten

samengesteld vanwege het feit dat niet alle art-

sen elke avond kunnen. Maar ook elden doen

vri-jwel altijd inwoners of andere betrokkenen

mee aan de voontellingen'.

De rnedewerking binnen Diepenheirn om de

Dogtroep vanaf halfjuli tot en met eind al4itls-

tus een plaats te geven in de gerneenschap, is

i ntr.lssen groeiende. D e Ku nswere ni ging heeft

de verantrvoordelijkheid voor de organisatie op

zich genomen en de WV staat paraat om de

kaarrverkoop te regelen. Omwonetrden is

inmiddels door burgemeester Blaak en Han

Bakker tekst en uitleg gegeven over cle optre-
derx - onder andere vanwege hun angnt voor
overlast - en de voetbalvereniging besloot al

snel om een deel van haar terrein beschikbaar

te stellen voor de groep. Bovendien kan de

Dogtroep voor de containen met spullen het

parkeerterrein gebruiken en voor omkleden en

eten, respectievelijk de kleedkamers en kantine

van de lw Diepenheim.
Ook graaf Schimmelpenninck werkt mee: hij
verhuurt het Peckedam deze zomer aan de

leden van de groep.

Veel DeePs

In totral komen achttien tot twintig leden van

de Dogtroep naar het Stedeke, onder wie de

Diepenheimse Bri Bovenschutte. Zij studeert

dit jaar af aan de AKI (richting kostt'tumont-

rverp) op de naar schatting honderd kostuums

die zlj voor de al genoemde Groninpe voor-
stellingen heeft onrlvorpen en gemaakt.

Bri liep vorig jaar stage bij de Dogtroep en het

beviel wederzijds zo goed, dat zij inmiddels is

benoemd tot opvolgpter van de huidige kos-

tuumontwerpster, die de groep gaat verlaten.

Bri zal alle kostuums voor de 'Diepenheimse'

voontellingen ter plekke ontwerpen en maken,

aangezien de hele voontelling ter plekke wordt
bedacht en opgezet.
'De eente week gebmiken we om te bninstor-
men over wat we precies wiilen, mede kiikend

naar de beschikbare ntimte. De t'"veede rveek is

het timmeren, lassen, naaien en dergelljke
geblazen en de derde 'nveek gaan'nve oefenen.

De materialen die we nodig hebben, halen we

in Diepenheim of omgeving. A11e gereedschap

en naaimachines nemen we in onze containers

mee', vertelt Bakker.

Inbreng van Diepenheimen is van harte rvel-
kom, aldus de zakelijk leider. 'Vaak is een ttls-

sen nerls en lippen door geplaatste opmerking
nèt datgene wat ons op het juiste been zet. 'W'e

zijn dus geenszins van plan om ons af te zonde-

ren. Wie wil komen kijken, is van harte u'el-
kom'.

lnformatiebijeenkomst op 12 mei

Wie wil komen helpen, ookl Er zijn nameliik

ook volop vrijr,villigers nodig om cle lederr vart

de Dogtroep hand- en spandienstell te ver-le-

nen, op alle gebieden. De Kt'.nswereniging
Diepenheim hor.rdt hierover maandag 12 nlei,

om 20.00 uur, een inforrnatiebijeenkomst in
haar gebouw aan de Grotestraat.

De data voor de voontellingerr zijn inmicldels

bekend. Ze zljn van 7 tot en met 30 augusttts

dagelijks van 2l .30 tot 22.3{l uur, behalve op

de zonclag en maandag. Dat de voorstellingen

op zo'n laat tijdstip beginnen komt door de

duisternis die de Dogtrcep nodig heeÍlvoor de

vaak zeer spectaculaire onderdelen van het pro-
grarnma.
De kaarwerkoop begint op 10-juni bii zo',r,el

de WV Diepenheim.(Telefoon: 0547)
351,622) als bij de VW Enschede. Per voor-
stelling is plek voor zesltonderd hezoeken.

Na aÍloop van elke voontelling is er een gezel-

lig samenzijn met de Dogtroepleden.

Informatie

Voor meer informatie of nu al aanmelclen voor
vrijwilligenwerk, kan gebeld rvorden met de

Stichting Hof van Twente die de taak op zich
heeft genomen om voor de Kunsrvereniging

algemene informatie over ltet pro-ject te geven.

Het telefoonnummer van de stichting: ()547)

352695.

Tip! +>


