
Zaterdag 1 novemberVm zondag 23 november 1997

Signs at large
Expositie van Dick Donker, Paul van Dijk, Maryan Geluk,
Arno Kramer, ïon Slits, Roland Sohier.

Zalerdag 29 novemberVm zondag 14 december 1997

AK!-Beeldhouwen eindexamen 1 997.

Zaterdag 20 december 1997

Vm woensdag 4 februari 1998

Expositie Sigurdur Gudmunsson.

Met dank aan de leden
van de Ondememerwereniging Diepenheim:

Farniliehotel 't Holt
Arjatax
Bellefleur
Erik Bijlsrna
C aÍé-restarrrírnt Boonk
Fa Bouvrrneester
StoÍfeerderij Daalwijk
Café-restaurant De Viersprong
Instdl atiebure au Draaij et
Feestkundi ge Jan Eij sink
't Geveltje
Tuincentrum De Graaf
\ff aterrnolen D en Haller
Café-rest?urant In de Dennen
In de Grenen Kast
Slagerij Kastelein
Architectenbureau Henry Bettin g
Aannerrrersbedrijf Kiezenbrink
Autorijschool Koetse
Bureau voor Tekstprodukties en Publiciteit
Ilse Uijlenbroek
Pottenbakkerij Mco Nijkamp
Galerij Fija
Edelsmeden Perrier
Garagebedrijf Polman
Garagebedrijf Roessink
Pension De Akkers
Pension De Koningsknecht
Rabobank Twentehof
Cafetaria De Kroon
Haarstudio Sacha
Aannernin gsbedrijf Teel a
Architectenbureau Ten Dam-D e Leeuw
Aannemersbedrijf Ten Thije
MBB Twente
Twenth Nieuws van de \Week
Bouwburo Vehof
WV Diepe"l'eirn
\trim Rensink
Super rVegereef
De Vitte Beer
Marcel Volteriuk
Schildsar6eikijf Ziel
Kapsalon Marisch
C afé-restaurírnt De Uitspannin g
fI oveniersbedrijf 'Wentink
'\P'oonservicewinkel Van der Kolk

7f Diepenheimers, bedankt!
Dogtrcep heeft Diep enheim uevlaten.

We hebben een prachtige zomer gehad, zaterdag 6 septem-

ber afgesloten met en daverend feest. Dogtroep is het geiukt
in een schitterende omgeving de basis te leggen voor haar

nieuwe reizende voontelling. Een voorstelling die zelÍ3 in
deze proefi-ase duizenden bezoekers trok uit heel het land.
Natuurlijk, Dogtroep is een klinliende naam. Maar het suc-
ces van het totale project is niet alleen daaraan te danken"

Det zei het gezelschap ook zelf tijdens het slotfeest. Heel
veel Diepenheimers hebben zich ingezet als vrijwilliger, de

voetbalvereniging was bereid een deel van haar trainingsveld
af te staan, de omwonenden van De Koppei accepteerden de

activiteit en sporsoren gelooftlen in het initiatief en staken

er geld in. Bovendien werkten alle plaarselijke ondememers

mee, op individuele basis of in groepsverband via de Onder-
nemersvereniging Diepenheim. Evenrnin mogen rve de qe-

meente vergeten die oru als organhator van het project, alle
steun heeft gegeven die we nodig hadden.
Namens het hele bestuur van de Kun*swerenigi.ng Diepen-
heim bedank ik hierbij iedereen die de zomer van 1997 tot

een overgetelijke tijd heeft gemaakt. Ook Jan Eijsink en Bri
Bovenschutte die bij Dogtroep oF perGcte rvijze Diepen-
heim promoten.
Het was voor velen bijzonder hard rverken, maar het rvas

een feest. Was? Voor ons als bestuur is het dat nog steeds.

De sfeer van de Beeld-en-Routes was terug. Dat merkten
we ook aan de vele positieve reacties van u. Martine Dam-
veid zei bljvoorbeeld het volgende: 'lk had vooroordelen. Ik
had het gevoei dat de Kunswereniging een groep was \\'xar
ik niet bijhoorde. Nu niet meer. Ik heb met alle bestuursle-
den enorm veel plezier gehad en gezien rvat voor werk ze

verzetten om het Dogtroep-project te reali-seren. Ik vind dat
zo goed, dat ik lid ben gern'orden'. Meer Diepenheimers
hebben dat voorbeeld gevolgd en uij hopen dat meerderen
dat nu alsnog gaan doen. Een grote vereniging is een sterke

vereniging. Je krijgt daardoor meer van de grond, ook grote
projecten zoals we nu achter de rug hebben. Ook in het
kader van de gemeentelijke herindeling i-s een grote vereni-
ging belangrijk. Het helpt om Diepenheim haar eigen
gezicht te laten behouden. Diepenheim staat in ieder geval
op de culturele kaart van Nederland. Velen uit heel het land
hebben de weg erheen gevonden en daarvan hebben rve

allemaal geprofiteerd.

Deep'n, bedankt!

Harríe ten Dam,
u o orz itter Ku ns tuerenigíng D í ep enh eim
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Reacties
U heeft de reactie van Martine Damveld al gelezen in de
inleiding van Harrie ten Dam. We willen u andere niet
onthouden. Hier gaan we dan.

Gerrit Boonk.
verantwoordelijk voor de sponsoring van de horeca. De
horeca van Diepenheim zorgde er namelijk voor dat er
elke avond hapjes waren voor de bezoekers.'Zo'n pro-
ject moeten we vaker hebben. Er zijn deze zomer wat
mensen in Diepenheim geweest! Bij de VW liep het
storm en ook de horeca heeft ervan geprofiteerd. Het
was schitterend!'

Wíeger Woudsma
acteur van Dogtroep: aVat een warmte in Diepenheim.
Zov eel helpende handen. Ongelooflijk!'

Gerry Lammertink
buur van de Koppel: 'Eerst dachten we: welke mensen
komen daarop afl Dat weet je niet. Maar de mensen die
hier zijn geweest, waren allemaal enthousiast. MaakÍen
een praatje. Het is ons echt heel erg meegevallen. We
hebben door Dogtroep ook heel wat gasten op onze
camping gehad. Dus zowel wat het werk betreft als qua
sfeer, was het een groot succes'.
Het mag nog wel een keer? 'Oh ja, als het zo gaat, heb-
ben we er absoluut geen bezwaar tegen'.

Alda Assínk
medewerker projectbureau Hof van Twente: 'Niet alleen
waren de voorstellingen uitverkocht, ongeveer 15%" van
de bezoekers heeft ook gebruik gemaakt van de arrangè.
menten die de horeca en de Hof van Twente via een
speciale Íolder aanboden. Hierdoor hebben enkele hon-
derden mensen bijvoorbeeld ook gegeten in Diepen-
heimse restaurants. Bovendien bleven veel bezoekers
overnachten. Het was een prachtig evenement waaryan
heel veel ondernemers profijt hebben gehad. Ook on-
dernemers in de niet-toeristische sector'.

Cindy Ligtenberg
'lk ben alleen maar positief over Dogtroep. Het was niet
alleen leuk, we hebben er eveneens flink wat extra gas-
ten door gehad. Het is prima wat de Kunstvereniging
doet. lk raad mensen ook altijd aan om eens in de
Kunstvereniging te gaan kijken. Of ik al lid ben? Nog
niet'.

Ek Blaak, burgemeester
'Het was een grandioos project. Je ziet van dichtbij hoe
een voorstelling zich ontwikkelt. lk heb grote bewonde'
ring voor de hele organisatie. De Kunstvereniging heeft
het samen met de vele vrijwilligers vlekkeloos laten ver-
lopen. Ook vanuit Dogtroep heb ik geluiden gehoord
hoe uniek zij de organisatie hier vonden. Wat ik ook
ongelooÍlijk vind, is dat alle voorstellingen uitverkocht
waren. Natuurlijk hebben we enorm geboft met het
weer, maar ook met de Dogtroep-Íans. Zij kwamen uit
heel het land naar Diepenheim. Ons Stedeke staat nu
ook bij hen op de kaart! Al dat bezoek heeft gewoon een
enorme uitstraling, bijvoorbeeld naar de horeca toe.
Wat ik trouwens fijn vind is, dat zoveel Diepenheimers
naar de voorstelling zijn gekomen. lk vind dat de Kunst-
vereniging bewezen heeft alle steun te verdienen'.

Actie
ss !Ë§6*s s§s4 6s**&s s++§s è 6

Gratís I id
vooÍ'n fles Dogtroep-wijn!

Wie weet denkt u na het lezen yan de reacties: 'Kom,

ik steun de Kunstuueniging ool<. Ze trekl<en er daar

tenslotte hard aan om Diepenheim landelijk bekend te

houden'. Maar u kunt natuuilijk ook andere redenen

hebben om lid te wotden. Wie nu líd wordt,
betaalt tot 7 jantari rnaay .f 72,50 en
krijgt een fTes Dogtroep-uijn gratis. Of:
utíe een fles Dogtrcep-wijn .f 12 ,5 0 koopt,
kan tot 7 janr.ari gratis lid uorden. Volgend

jaar kost het lidmaatschap de gebruikelijke f 5 0 ,- . Maar

u kunt ook. donateur worden f 25,- pa' jaar. Itden en

donateurs worden uan alle actiuiteiten op de hoogte

gehouden en kijgen op divuse tureinen korting. U als

Diqenheimer heeft echter een streepje uoor. De nieuws-

bief waarmee we dit jaar zijn begonnen en die uanwege

Dogtroep deze zomer meerdere keren door uw brieuen-

bus is geuallen, blijuen we uitbrengen. In ieder geual uíu
leeer pu jaar: uoor elke seizoententoon*elling.

U kunt zich bij de Kunstvereniging aanmelden
als lid - telefoon (0547) 352143 -

of de antwoordstrook invullen die u in deze folder
aantreft en deze opsturen naar

de Ku n stve re n i g i n g D i e pe n h e i m, G rotest ra at 1 7,

7478 AA Diepenheim.

De urijwilligers
in beeld

Zoals al in het voorwoord gemeld, hebben vele vriiwilli-
gers het Dogtroep-project tot een succes gemaakt.
We laten wvee van hen aan het woord.
Eerst Ramon Dreteler (11) die zaterdagavond tijdens
het slotfeest werd uitgeroepen tot het voorbeeld van
alle vrijwilligers. Ramon was vanaf de eerste dag niet
weg te slaan van het voorstellingsterrein en werd sa-
men met lvar Pieper tot dagwacht gebombardeerd. Hij
vertrok met lood in de schoenen weer naar school, maar
zorgde eryoor elke avond present te zijn om te blijven
helpen. Zijn ouders knepen een oogje dicht als het ging
om zijn bedtijd. Uiteindelijk beleef je zo'n zomer niet
snel weer.

Ramon Dreteler:
Vooral al die technische dingen vond ik leuk. lkwil later
ook in de techniek en misschien ook wel bij zo'n groep.
lk vind het jammer dat ze weg zijn. lk heb nog voor hun
vertrek alle adressen gekregen en ga nu een werkstuk
over Dogtroep voor school maken. lk heb daarvoor een
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Doe mee
met speciale

expositie
Ria Spekreyse ouer kostuums: LIw foto's uan Dogtroep!

Velen van u hebben foto's gemaakt
van het Dogtroep-project.

Foto's van de voontelling - stiekem? - van het
opzetten van de tenten, van randactiviteiten,

Dogtroepleden, de koren e.d.
In het weekeinde van

zaterd,ag 4 en zondag 5 oktober
willen wij uw foto's laten zien! Sruur uw foco
voor zond.ag 28 septernber op naar de

Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17,
7478 AA Diepenheim.

U kunt ze natuurlijk ook brengen,
van zondag t/m maandag van 12.00 tot 17.00 uur

en zzterdags van 14.30 tot 17.00 uur.
Zetwel achterop de foto uw naam en adres,

zodat we ze na gebruik weer kunnen temgsruren.
Deze extre erpositie is tijdens de al genoemde

openingsuren voor iedereen te bezichtigen.

heleboel spullen. De ooievaar die ze tijdens de voorstel-
lingen boven het hooihuis uitstaken heb ik gekregen en
ook een pet, een T-shirt, kaartjes en Íoto's. Als de Kunst-
vereniging nog zoiets organiseert wil ik weer helpen. lk
vond alles gewoon leuk'.

'Bri denkt er echt ot)er na'

Ria Spekreyse heeft in juli en begin augustus met plezier
kostuumontwerpster Bri Bovenschutte geholpen bij het
maken van de kostuums voor de voorstelling 'stille Ge-
tuige'. Als coupeuse en naailerares heeft het werk van
Bri natuurlijk meer dan haar aandacht. Ria over haar
ervaringen: 'Over de vormgeving van en de materialen
voor de kleding denk Bri echt na. Ze gebruik het liefst
bestaand materiaal. Kenmerkend is zeildoek waar de
roestvlekken nog inziften. Het materiaal waar zij mee
werk heeft geleefd'.
Onder meer de pakken van de werkers van Dogtroep, de
leden die tijdens de voorstellingen allerlei zaken regel-
den, vond Ria prachtig. 'Op borsthoogte droegen de
werkers zware fietstassen. Dat kon ook, omdat Bri op
het idee l<wam om een dikke laag plastic op het íront
van de pakken aan te brengen. Extra stevigheid werd
verder verkregen door de schouderbanden van rubber
te maken. Het werke perfect èn het zag er schitterend
uit'.
Ria zou Bri graag vaker helpen, maar ziet dat niet gebeu-
ren. 'Bri zit daaruoor te ver weg. Maar ik heb veel van
haar geleerd. Ze heeft een enorme kennis van materia-
len en de manierwaarop je ze kunt toepassen'.

Doe mee!



Herman Finkers:

een da§e Diepenheim
Veel Diepenheimers knipperden zaterdag 16 augustus
even met hun ogen. 'ls 't 'm nou of is 't 'm niet?', vroe-
gen ze elkaar. Het was 'm: Herman Finkers. Hij deed
samen met onder anderen ziin vrouw en broer een
dagje Diepenheim. Dat betekende fietsen, de open mid-
dag van Dogtroep bezoeken, eten bij Den Haller en ver-
volgens kijken naar Stille Getuige. Na de voorstelling
dook het gezelschap nog even de Spiegeltent in voor
huiswaa rts werd gegaan.

Over tot...
de rest uan het jaar

We blikken in deze nieuwsbrief ook alvast vooruit. Tot
en met december zijn er de nodige activiteiten. We laten
ze hier de revue passeren en hopen u nu niet bij de
Spiegeltent, maar in ons gebouw te kunnen begroeten.

Verdere ontwikkeling
van het

Gazebo

Hostaweekeinde
We blijven in Diepenheim bijzondere activiteiten ont-
plooien. Bijzonder wordt namelijk ook het Gazebo, de
tuinkamer die de Belgische kunstenaar Urbain Mulkers
voor Diepenheim heeft ontworpen. ln 1995 zijn daarvoor
136 rode beuken geplant rond een perceel van circa
1.600 m'?. Temidden van de beuken komen talloze varió
teiten hosta's, die Mulkers inmiddels heeft verzameld.
Hij heeft zelfs zo'n unieke collectie samengesteld, dat
deze in aanmerking komt voor het predikaat Europese
Referentiecollectie. Dit vanwege het enorme aantal van
meer dan duizend verschillende hosta§pen. Een tuirr.
kamer op Europees en mogelijk zelÍs mondiaal
niveau, krijgen we bij wiize van spreken zomaar
even in Diepenheim!
ln het kader van het Gazeboproject houden we op 12, 13
en 14 september een speciaal hostaweekeinde.
Zaterdag 13 september is de centrale dag met lezingen
door hostadeskundigen, zoals Gert Fongers. Hij is direc-
teur van het Arboretum Trompenburg in Rotterdam en
houder van de Nationale Hosta Referentiecollectie. Na
afloop wandelt u samen met Urbain Mulkers naar het
Gazebo maken. Vervolgens is er tot slot een afternoon
tea.
Op alle genoemde data kunt u in de tuin van de Kunst-
vereniging de honderd mooiste hosta's uit de
collectie van Urbain Mulkers zien. Bovendien is er in de
Kunstvereniging een permanente beeldpresentatie over
de ontwikkeling van het Gazebo en de voortgang van de
hostacollectie. Wilt u zelf actief meewerken aan het
Gazebo, dan kunt u hosta's adopteren. U krijgt hiervoor
in 1999 scheurlingen van de moederplant terug.
Wilt u het zaterdagprogramma meemaken, dan kan dat
voor / 50,-, inclusief de afternoon tea. Een hosta adopte.
ren kunt u voor / 50,-. U draagt daarmee meteen bij aan
nieuwe faam voor Diepenheim.

Voor meer informatie kunt u bellen
naar de Kunstvereniging: 352143.

Charl uan Ark,:
Gezelschap

Er staat weer een nieuwe seizoententoonstelling op sta-
pel en wel Gezelschap van Charl van Ark. Op 20 septem-
ber wordt de expositie om 16.00 uur geopend, gevolgd
door een Zeeuwse mosselmaaltiid Í 17,50.
Wilt u gezellig aanschuiven, meldt u dat dan uiterlijk
dinsdag 16 september telefonisch: 3521L3.

De tentoorstelling van Van Ark kenmerkt zich door onder

meer de manier waarop de kunstenaar zijn persoonlijke
geschiedenis in beeld brengt. Hierdoor worden ook herin-
neringen van ons allemaal waklier gemaakt. Bijvoorbeeld de

foto's van flats uit de jaren vijftig in Den Helder zijn rype-

rend voor Nederland uit die tijd. DatzelÍïe geldt voor de

afdruk in was van het deksel van een ouderwetse zinken
l'uilnisemmer. De objecten zijn als in een schatkamer van de

herinnering opgeslagen en geordend. Daarnaxt È ook het

hedendaagse leven in de tentoonstelling terug te vinden.

Nog een kenmerkend aspect van het werk is de spaarzaam-

heid die Van Ark betracht bij het verwerken van materialen.

Deze zljn niet alleen simpei, direct voorhanden en eenvou-

dig te verwerken; de verrichte handelingen voor het rverk

kunnen snel en direct worden uitgevoerd, bijvoorbeeid door
fotokopieëren. Voorbeelden van de materialen zijn tekenin-
gen, repen onbewerkt linnen, spelden, naaiden, verzaagd

gebruikt hout van kasten en dergelijke.
Uit dit alles is een installacie ontstaan die heden en verleden

met elkaar verbindt.

AKI-studenten

weer in Diepenheim
Het is een goed gebruik geworden om studenten
die aÍstuderen .an de AKI in Enschede, richting
Beeldhouwen, de gelegenhoid te bieden hun eind-
examonvverk in de Kunstvereniging te tonen.
Bovendien exposeren deze aÍgestudeerden een
nieuw werk, dat zij na hun eindexamen gemaakt
moeten hebben.
De tentoonstelling wordt zaterdag 29 november geopend
en rs tot en met zondag 14 december te zien.

Agenda

Vrijdag l2,zaterdag 13 en zondag 14 september 1997

Hostaweekeinde
met tentoonstellingen en lezingen in het kader van het
Gazeboproject van Urbain Mulkers

Zaterdag 20 september Vm woensdag 29 oktober 1997

Expositie Charl van Ark, Gezelschap

Zondag 26 oktober'1997, 16.00 uur

Lezing
door Charl van Ark
Entree: Í 5,- / leden Í 2,50


