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zondag 22 maarL Persbericht

Kunstvereniging Diepenheim fëteert'l 00.000ste bezoeker.

De 47-jarige mevrouw Henny Meerdink-Wentink uit Doetinchem is de 100.000ste bezoeker van
Kunstvereniging Diepenheim.Vanmiddag, tijdens de aÍsluiting van de tentoonstelling'Werken op papier',
reikt de voorziller van de Kunstvereniging Diepenheim, de heer Harrie ten Dam, aan mevrouw Meerdink de

schitterende grafiekmap'Diepenheinr Prenten'uit. Bovendien krijgt zij een gratis lidmaatschap aangeboden
tot het jaar 2000.

Op 20 september 1990 werd het gebouw van de Kunstvereniging Diepenheim geopend do-or de
héer R.W.D. Oxenaar. Sindsdien-hebben ieder jaar ruim 15.000 mensen de tentoonstellingen
bezocht.
Omdat in februari, maart de 100.000ste bezoeker verwacht werd organiseerde de Kunstvereniging
een tentoonstelling van werken op papier van alle kunstenaars die sinds de opening van. het
tentoonstellingsgebouw tijdens een hoofdtentoonstelling exposeerden. Het bijzondere. van deze
tentoonstelling ié dat het-allemaal werk op of met paprer is van kunstenaars die zich normaal
gesproken presenteren met ruimtelijk werk.

Geluk
Afgelopen donderdagmiddag rond kwart over twee stapte het echtpaar Meerdink binnen. Ze maakte
op- fruh vrije dag een toch-tje door de Achterhoek en Twente en bezochten onder andere de
Kunstvereniging Diepenheim.
Toen het echtpàar tè horen kreeg dat een van hun beiden de 100.000ste bezoekerwas zei de heer
Meerdink direct: "Dat is Henny". Henny en Hans hadden enige tijd nodig om deze venassing te
verwerken. Vanmiddag, tijdehs de af'sluiting van de tentoonstelling 'Werken op papier', wordt
Henny Meerdink geÍèteerd.
Nadai de voorzitter, Harrie ten Dam, de graÍiekmap 'Diepenheim Prenten' overhandigd had,
vertelden Henny en Hans Meerdink hun verhaal:
'We hebben nét ons huis verbouwd en alles heel modern ingericht. We zijn op zoek naar een
modern kunstwerk'. Henny: 'Wat een geluk, dat we nu juist de 100.000ste bezoeker zijn. We wisten
helemaal niet dat díe hier venryacht weid. Dit is de eerste keer dat we hier komen'.
Toen Henny Meerdink de 'Diepenheim Prenten'zag was ze direct verlieÍd op één van de.prenten
van Adam Colton. 'En' vertelde Henny Meerdink 'binnenkort zijn we 25 jaar getrouwd en daarvoor
stond ook een modern kunstwerk op ons verlanglijstje'. 'Wat een geluk, wat een geluk. We gaan ze
alle acht inlijsten en ophangen'.
Hans en Henny, die hun-beide dochters meegebracht hebben, genieten. 'Wat leuk dat )e 4o
gemakkelijk mei de kunstenaars kunt praten. We hebben Íoto's van ons huis meegebracht zodat de
kunstenaars weten waar hun werk komt te hangen.'
'Met het lidmaatschap van de Kunstvereniging zijn we heel erg blij. Ze zien ons hier vast en zeker
terug. lk heb donderdag al een heleboel informatie meegekregen en ik heb nooit geweten dat_hier
zoveel dingen gebeurd-en. We zijn ook erg benieuwd naar het Gazebo met al die Hosta's. Daar
gaan we oók nog kijken'. 'Wij zijn geen kunbtkenners maar in vakanties bezoeken we wel eens een
§alerie of atelier'. Dóor erovei te pràten ontdek je dat moderne kunst heel interessant kan zijn'
Wat een geluk zeg, krijgen we zomaar van Adam Colton, Ceciel van der Heiden, Marc Ruygrok en
Pjotr Muller ieder twee prenten'. Ze zijn door

Kunstvereniging Diepenheim is trots op haar 100.000ste bezoeker. We streven.naar hoogwaardige
tentoonstellingén. Deze zijn niet altijd even toegankelijk. Bovendien is Diepenheim met openbaar
vervoer moeilijk bereikbaar. Nu deze mijlpaal bereikt is wil het nog niet zeggen dat de
Kunstvereniging Diepenheim op haar lauweren gaat rusten. Nee, zij zoekt naar mogelijkheden om
haar bezoekers uitgebreider en duidelijker te kunnen inÍormeren over haar activiteiten.

Kunstvereniging Diepenheim
Grotestraat 17
7478 AA Diepenheim
Telefoon : 0547 -352143
Fax :0547-351451

Openingstijden:
zondag en dinsdag t/m vrijdag : 12.00 tot 17.00 uur
zaterdag en feestdagen : 14.30 tot 17.00 uut
maandag : gesloten
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