
Alhoewel het een toevoeging is, mag het karakter niet ver-
schillen van de omgeving'.

Het Cazebo uan Diepenheim
'De bijzondere kamer aan de Oude Goorseweg die ik ver-
koos in te richten, biedt zich met zijn driehoekige voIrn aan

als een bloemruiker richting Diepenheimers.
Ik noem deze kamer Het Cazebo uan DíEmheim'.

Deelnemers in het proiect

Het Gazebo is onderdeel van
de Euregio Kunstroute en wordt

ontwikkeld in samenwerking met
de Kunstvereniging Diepenheim,

in opdracht van
de gemeente Diepenheim.

Het project wordt gerealiseerd met
medewerking van het Waterschap

Regge en Dinkel, Bureau Alle Hosper
landschapsarchitectuur en

Stedebouw Haarlem, Hamelandgroep
Hacron te Lievelde en

met ondersteuning van de Stichting
SPES en het Mondriaanfonds.

Beste Diepenheimers

Menigeen ziet het Cazebo bij de waterzuiye-
ring zijn uorm krijgen, Deze tuinkanrcr udn. dc

Belgische kunstenaar Urbain Mulkers wordt
uolgend uoorjaar uerder aangelegd: dan kríjgen

hosta's hun plek tussen dc rijen. rode berken..

Vanaf dat moment lrceft Dieperilrcínt cen l)Lt-
bliekstrekker ulor zowel kunst- ak tuinlieJheb-
bers, uit binnen- en buítenland. Het sltreekt
uoor zich dat zowel Urbain Mulkers als wij het
Gazebo steuig zullen gddrx Í)rofttoten.. Redacteu-

retx uatx tuin- en lífestylebladcn. ullgen de ont-
wikkelingen al met argusogen.!

ln deze nieuwsbrief vertellen wij u het een en
ander over het Gazebo. Bovendien willen wij geïn-
teresseerden uitnodigen om mee te werken aan
het inrichten en onderhouden van de tuinkamer.
Een aantal vrijwilligers heeft zich al gemeld. Van-
zelfsprekend blijven donateurs van het Gazebo
ook welkom" Zij kunnen rekenen op prachtige
scheurlingen. Ook worden zij uitgenodigd voor
Gazebo-weekeinden en andere activiteiten waarin
volop aandacht is voor de bijzondere plant die de
hosta is.

lnformatie over vrijwillige medewerking en het
donateurschap kunt u krijgen bij Guusje van Driel,
telefoon: (0547) 3521 43.

Met vriendelijke groet,

Harrfu teu Donr,
uoo rzitÍer Kt ut sÍu ertn i1i ng D i e.1t t,nh t.i n t

Dè fii§tódé

ln t994 kreeg een aantal kunsternars op<Lacht orr r,r,erken
te maken voor de Euregio Kun-stroute, die van Ahaus via
Schöppingen en Haakshergen naar Diepenheim loopt en
omgekeerd. Eén van cle knnstenaan die rverd uitgenodigd
om werk te vervaardigen was (Jrbain Mulkers. Hij greep
<le kans aan om een lang gekoescerde wen-s te vervrrllen:
een tuinkamer voor zijn meest geliefde plant, de hosta.
Mulliers bezit een unieke collectie van deze lrlant: zo'n
rooo variëteiten brengt Mulkers samen in Diepenhsinl.

Ook aan Diepenheim heeft <le kurr-stenaar zijn hart ver'loren
In 1989 leerde hij dit kunst- en ka-stelensuecl.ie kennen roen
hij deelnam aan de tentoon-stelline Aanzichten.
Mulken richtte toen de Rozeboonkdner a.àr1de Grotestreat
in. Sinds <lie tljd bezocht hii Diepenhein geregeld en nu

Zaterda,g rg september, 16.00

Opening expositie
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Agenda
tlur:

Helen Frik

Zondag r november, ló.oo uur:

Lezing Helen Frik

Entree,f í-lleden fz,So 
,

Zaterdag 14 november, ró.oo r.rur:

Opening expositie AKI Beeldhouwen
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I(unstvereni gin g Diep enheim

Grotestraat r7
l+28 AA Diepenheim
T (oS+Z) tszr+l
F (os+z) 35r4jr

Openingstijden:

Zondag en dinsdag tot en mer vnjdag
van I2.OO tot I7.OO uur.
Zaterdag en feestdagen van r4.3o ror r7.oo uur.



met het Gazebo is hij zeer vaak in het Stedeke. Zijn wande- EerSte beZiChtiging Op 18 OktObef

ï,:ïï:ï#.Ï';#imï:ï.Hï:.',',:fffï o",,,,oö:ÍilÍiifi:Ë..,... 
.Die tuin is Het Gazebo van Diepenheim geworden, inmid-

dels omzoomd met een dubbele rij rode beuken. van hétllllG,CÉëb-'ö,..,,. àdgft
Der3ónualbijnaviermeterhogebomenzijnalshetware.i:.::.::..::]..]].]].]]]]]:
de omlijsting van het 'schilderij'. Een schilderij opgebouwd Tussen z3 september en 17 oktober r.vordt <le voleende sta1,

uit duizenden (groen-)tinten van de hostaplant. Oneindig gezet in de afronding van het Gazebo. Dan worden de

veel meer kleuren dan een schilder ooit met olieverf kan paclen aangelegd. In totaal gaat het om z,5 klrr!
creëren. Onder invloed van de seizoenen is alleen al het Het paderstelsel gaat er uit zien als de nerwen van een hosta-
groen iedere dag weer anden. In juni, juli en augustus blad. Daardoor kunnen bezoekers iedere Hosta van dichtbij
zweeft boven de bladmassa ook nog eens een zee van kelk- bekijken.
vormige bloemen, van dieppaan tot zuiver wit. De werkzeamheden rondom de aanleg van <le pa<len wor-

den op zaterd:,g 17 oktober beëindigd. Op r8 oktober bent
Het mooie van Het Gazebo is, dat de tuin nooit af z!jn. u van harte welkom om aan de Ou<le Goorseweg het resul-

'werkgr66È:ii-ÈËi-Ëta 
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aa'gebo<ren

voor e;'dó'ói..iiiDia'ËëhhÈifiérs Urbain Mulkèta övér Diepenhéim

De wens van [Jrbain Mulken is dat het Gazebo uan lJrbain Mulkers heeft wat afgeu,andekl in Dieperrheim.
Diepenheim echt van de Diepenheimers wor<lt. Dat zij straks Hoe hij tegen het lanclschap aanliiikt, leest u in de volgenrle
in deze tuin, als ze daar zin in hebben, niet alleen wan<lelen, citaten.

maar er ook een bezigheid kunnen vinden. Vanuit deze

gedachte is een werkgroep in wording waarin in ieder geval KAmefS
Urbain Mulkers zit, een bestuurslid van de Kurxtvereniging,
een vertegenwoordiger van de Hacron èn een aantal 'Het landschap van Diepenheim verdicht zich near de

Diepenheimen. De kurxternar bewaakt de kunstzinnige dorpskern.
kwaliteit van het Gazebo, de Hacron het onderhoud en de De huizen hebben er karrens, binnen èn buiten. De kamers

Kunswereniging de nrnnciën en de orppnisatie' 
il.ïiï:::fi:ïf:ïï,ïilï::ï:Jï,1,:.ï:iï"#:i'

En de Diepenheimers? met inzicht. De lanen en weqen ziin de g:rneen [ussen de
Zij vertegenwoordigen de bevolking en ondersteunen zorvel kamers'. De kunstenaar heeft er zijn eiqen kàrr1er rarl toeqe-
Mulken als de Hacron. voegd: het Gazebo.

Detaakudndewerlegroep rr, ^, ,

De werkgroep regelt dus het onderhou<l van het Gazebo, Het Drc!)entrcllns Sroen
maar zoekt ook wegen om de tuinkamer zelÍiupporting te 'De natuur van Diepenheirl kenmerkt zich door een
maken. Bijvoorbeeld door verkoop van hosta's en het hou- exclusief groenscala.
den van speciale activiteiten. Het spreekt voor zich dat de Waarom heeft Diepenheim zo weinie rode bomen? Het is
werkgroep zelf rnet ideeën kan komen. alsof de natuur zich beu'ust beperkt heeft en net in deze

beperktheid haar fascinerende riikdom heeft qevonden'.
'W!j willen u graag betrekken bij het Gazebo. Wij gaan er
vanuit dat er Diepenheimen zijn die niet alleen in de toe-
kornsr, maar ook nu al berrokken willen wor<ten bii het Hoe leg je de nrcns dg nafiutr uiÍ'?
Gazebo van Diepenheim. Dat kan. 'De natuur is uitgesproken autorloorl.
In de periode z3 september tot en met 17 oktober worden Meer dan van kurst kun.ie als mells van de natuur leren.
de paden aangelegd en bestrooid met boomschors. Natuur leert je relativeren, ontwikkelr <le zeldzame deugd
Diepenheimers die willen helpen zijn van harte welkom. van geduld, leert je rvat betreklielifkheid is, drvinet-le tot
Op z3 september om tien uur 's morgen-s starten we. opmerkzaamheid, leert dat verdiepine meer zin heett <Len

Graag wel zelíeen platte schop meenemen. verbreding'.
Ter plekke wordt in overleg het werk verdeeld.

Wat nu met de kunst?Om een idee te krijgen hoevelen van u rvillen helpen, gaan
wij volgende week een aantal Diepenheimen opbellen. 'lk kan noch wil anden, dan rnet natuur r1e r13tur1r teeenloet
Maar u hoeft natuurlijk niet op dat telefoontje te wachten. gaan. 'Welisrvaar r:ret mijn verrvorwenire<len, kennis, kurrde
U kunt u aanmelden of op de 23ste even komen kijken. en inzicht en in de weterschap dat het in pe6661. hamronie

fflfiïï'.1 .*:ilt lïmï:::ïï He'[,r'l>e'[ o'rios-


