
zamelen voor de oorlogsvluchtelingen. Het

spreekt voor zich dat de Kunstvereniging van
harte meewerkte aan het initiatief.

Agenda
72 rnei t/rn 9 jurlu 1999
'Een portret van de wereld'
Tentoonstelling met cartografisch werk
va-rr fJrbain Mulkers
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Kunstverenigin g Di ep enheim

Grotestraat 17

l+28 AA Diepenheim
T (oS+il lSzt+l
F (oS+Z) 35r4Jr

Openingstijden:

Zondag en dinsdag tot en met vrijdag
van I2.OO tot 17.OO Uur.
Zaterdag en feestdagen vaÍr 14.30 tot r7.oo uur.
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Beste Diepenheimers

Het was een opsteker die de Kunstuereniging Dielten-

lrcim op 29 april kreeg: Harrie ten Dam, uoorzitter uan

de uereniging, uerd leoninl<lijk onderscheiden en ruet

hem de Kunstuueniging. Natuurlijk waren we blij net
de louende unorden van burgemeester Blaak. 'Kunst en

Touisme en Diepenheim zijn duidelijk aanwezig. De
activíteiten uan de Kunstvereniging hebben uoor Die-

Í)tenheim economische betekenis'. Ë,n: 'We moeten con-

stateren dat de Kunstuereniging uoor het realiseren uan

haar initiatieuen bugen weile uuzet en daaraan zeeën

uan tijd spendeert. En dat de Kunstuereniging dat niet

doet ter meerdere glorie uan zichzelf oJ van haar be-

stuursleden. Zij dient de leun*beoefening en zij dient

een breed publiele. Zij verleent daarmee aan Diepen-

heim ak kunststadje een prouinciale en landelijke uit-
straling. Van de ongereer 450 leden zijn er rond de

honderd regelmatig actief als urijwilligers, Zij komen uit
alle lagen van de beuolking en zetten samen de schou-

ders on der allulei voorko men de wukza amheden' .

Aangezien een koninklijke onderscheiding persoonsge-

bonden is, kon mevrouw Blaak niet de Kunstvereniging
voordragen voor de eer. Dat het Harrie ten Dam is ge-

worden, stemt ons als bestuur enorm blij. Harrie ver-
dient hett Hij heeft vanaf het ontstaan van de Kunstver-
eniging - voorheen Galerij 1881 - bergen werk verzet,
zeeën van tijd in de vereniging gestoken en allerlei voor-
komende werkzaamheden gedaan. Om met de woorden
van de burgemeester te spreken: 'Door zijn inzet heeft
kunst in al haar facetten een plaats gekregen in de ge-

meente Diepenheim. Hierdoor heeft Diepenheim zich tot
op landelijk niveau geprofileerd als 'kunststadje'. Er is
sprake van b!.izondere verdiensten als bedoeld in het Or-

dereglement'. En zo is hetl

Namens het bestuur uan de Kunstuerenígiltg Díepmhein

(exclusieJ Harríe tm Dam)

.11111.[Iè!.....,G'à'àebio ...;,1. 
I

nadéit,,ijh v ltóoiing_
Het Gazebo van de Belgische kunsteÀàài Urbain Mul-
kers wordt zaterdag 29 mei geopend. Maar er moet nog

wel het nodige gebeuren. Zaterdag 15 mei gaan we de

door de Mulkers opgekweekte hosta's planten. Vrijdag
14 mei gaan onder anderen Willy Spekreijse (Spek) en

Jan Klarenbeek (Kluk) in België de duizend verschillende
hosta-soorten ophalen en zaterdag vanaf 9.00 uur gaan

ze op aanwijzing van de kunstenaar de grond in. Aan
het einde van de dag proberen we de klus geklaard te
hebben en is het Gazebo rijp om geopend te worden.
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Urbain Mulkers ontwikkelde in Ëàt f.àà".Vàn ae f uregio
Kunstroute voor Diepenheim het Gazebo. Hij startte
daarmee in 1994. Mulkers koos voor het circa 1.600 vier-
kante meter grote perceel bij de waterzuivering. Hij
wilde er een tuinkamer van maken. Om het ook een

kamer te laten lijken, plantte hij een dubbele rij van 136

rode berken om het perceel. Omringd door de beuken,

bloeien er straks zo'n duizend hosta's, die allemaal goed

bekeken kunnen worden dankzij de paden van berken-

schors die in de 'kamer' zijn aangelegd. Daarvoor staken

vele vrijwilligers de handen uit de mouwen.
De hostacollectie die vanaf 29 mei te zien is, is door
Mulkers zelf helemaal samengesteld. Zijn inzet is al be-

loond: de verzameling hosta's van de kunstenaar heeft
al het predikaal Europese Referentiecollectie. Dat bele-
kent dat wat Mulkers gedaan heeft, als uniek beschouwd
mag worden. Nergens in Europa zal vooralsnog zo'n
collecte te zien zijnl En ook nog eens voor iedereen vrii
toegankelijk
Dat Mulkers dit project zo heeft kunnen ontwikkelen, is

mede te danken aan de velen die inmiddels een hosta
geadopteerd hebben. ln ruil voor die adoptie kunnen de-

ze mensen 29 mei een scheurling van één van de hos-
ta's uit de collectie ophalen. Adoptie is overigens nog

steeds mogelijk. Nadere informatie kan bij de Kunstver-
eniging Diepenheim worden verkregen.
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van het Gazebo van Diepenheim
ledere Diepenheimer die de opening

van het Gazebo wil meemaken
is van harte welkom.

Het programma ziet er als volgt uit:

15.00 uur
Crntvangst in de Kunstuereniging Diepenheim.
Verwelkoming door Urbain Mulkers en bezichtiging
van zijn tentoonstellin g 'Een portret van de wereld'.
15.30 uur
Vertrek naar het Gazebo
onder leiding van de Diepenheimse Harmonie.
16.00 uur
Openingsserenade. Aansluitend: rondwandeling door
het Gazebo.
17.00 uur
Borre! in de Kunstvereniging en presentatie van de

nieuwe serie vouwbladen over kunstwerken op buiten-
locaties in Diepenheim.
Aansluitend koud buÍfet à Í 17,50.
Telefonisch reserveren is dringend gewenst, in verband
met het beperkte aantal couverts, vóór 25 mei a.s.
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Het onderhoud van het Gazebo moet een Diepenheimse
aangelegenheid worden met steun van de Hacron.
lnmiddels heeft al een aantal inwoners zich gemeld om

mee te werken. Er komt een werkgroep die niet alleen

voor het onderhoud gaat zorgen, maar ook voor de

exploitatie van het Gazebo. ln het pand van de nabij
gelegen boerderij van Boink, wordt een ruimte ingericht
waar informatie over het Gazebo wordt gegeven en

waar men scheurlingen van hosta's kan kopen.
Op maandagavond 17 mei is er om Í9.3O uur
voor iedereen, die een bijdrage wil leveren
in de Gazebo-werkgroep, een bijeenkomst
in de Kunstvereniging Diepenheim.

Bent u verhinderd en wil toch een bijdrage leveren, dan

kunt u zich aanmelden bij Guusje van Driel, beleidsme-
dewerker van de Kunstvereniging Diepenheim.

Cartografisch werk van Mulkers
in Kunstvereniging

ln het gebouw van de Kunstvereniging Diepenheim is

van 12 mei tot en met 9 juni een tentoonstelling te zien

van cartografisch werk van Urbain Mulkers. Ook het
Gazebo komt voort uit de cartograÍie van het grondge-
bied van Diepenheim. De expositie is te zien tijdens de
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Gazebowiin:

'Bouquet de Diepenheim'
Urbain Mulkers heeft ook het etiket 'Bouquet de Diepen-
heim' on8vorpen voor de jaarwijnen 1999, een witte en

een rode Spaanse wijn uit Navarra.
Per fles / 15,00. Een heerlijke wijn in een unieke Íles.
Een origineel cadeau of presentje.
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I(unstvereniging
Ten bate van de vluchtelingen door de oorlog
in Kosovo werd er op 15 en 16 meí een expo-
sitie gehouden van tekeningen, gemaakt door
kinderen die les krijgen bij Jolanda Weekhout
uit Diepenheim. De Diepenheimse benaderde
de Kunstvereniging met de vraag of de teke-
nÍngen van haar leerlingen in het gebouw van
de Kunstvereniging tentoongesteld konden
worden. Het doel van de expositie is geld ver-


