
Presentatie Dwalen door Deep’n: 3 aanleidingen voor ontdekkingen!

Op donderdag 15 oktober 2015 zal Kunstvereniging Diepenheim in samenwerking met Stichting
Beeldruimte ‘Dwalen door Deep’n’ presenteren. Het project bestaat uit drie bundelingen van 
kaarten en verhalen, die bezoekers verleiden om het rijke aanbod van Diepenheim te leren 
kennen. Dwalen door Deep’n  laat bezoekers van Diepenheim unieke perspectieven zien waarin
mensen kunnen dwalen aan de hand van een kunst-, natuur- en/of Deep’n gids. De publicaties 
zijn 24 uur per dag beschikbaar in een automatiek.

Dwalen door Deep’n onderzoekt de geheimen en de kracht van Diepenheim en nodigt de bezoekers uit om
deze te verkennen. Het enorme aanbod van landgoederen, kunstprojecten, verhalen, natuurschoon en 
anekdotes verbaast en verwondert, maar is niet op voorhand bij iedereen bekend of vindbaar. Veel 
mensen bezoeken het stadje met een specifieke aanleiding en komen niet in aanraking met de 
mogelijkheden die het te bieden heeft. Ga Kunstdwalen en ontdek de Kunstvereniging, het Drawing 
Centre, de tuinen (o.a. herman de vries en Urbain Mulkers) en de Non-Urban Gardens (o.a. Birthe 
Leemeijer en Jeroen Kooijmans). Unieke landschappelijke kunstprojecten die recht doen aan de omgeving 
en haar historie. Of ga Natuurdwalen en kom meer te weten over de unieke flora en fauna. Dwalen door 
Deep’n  heeft ook een publicatie “Deep’n Dwalen” met als doel de bewoners, met hun erfgoed, 
noaberschap, eigenzinnige tradities en folklore te leren kennen.

Naast de lexicons biedt het project drie sfeerbelevingen van cartografen, die vanuit hun eigen bevindingen
en fascinaties een dwaalkaart ontwikkelden. Zo bracht Sannah Belzer alle schilderachtige doorkijkjes in 
kaart en neemt je met haar reisverslag mee langs de plekken die kunstenaars verleiden. Neeltje ten 
Westenend volgde de Harmonie van Diepenheim en geeft zo een duidelijk inzicht in het belang van het 
verenigingsleven binnen de gemeenschap. Wat is de reikwijdte van de harmonie? Hoe geven ze invulling 
aan belangrijke activiteiten binnen Diepenheim? LOLA Landscape Architects bracht, na overleg met 
natuurorganisaties en landgoedeigenaren, de unieke flora en fauna in beeld en deelt hun bewegingen op 
de kaart.

Aan het project hebben vele bewoners, verenigingen, schrijvers en cartografen een bijdrage geleverd. 
Andrea van Pol, André Manuel en Freek Lomme delen hun verwondering over Diepenheim in korte 
verhalen. Dwalen door Deep’n  biedt een gelaagde beleving aan de lezer, die informatief is én uitdaagt tot 
verkenning. Zonder GPS of mobiele apps, de tijd vergeten en ontdekkingen doen.

Op donderdag 15 oktober zal het project worden gepresenteerd en wordt de automatiek onthuld. Deze 
feestelijke middag bestaat onder andere uit een kunstenaarsgesprek, de eerste trekking van de kaarten 
uit de automatiek en een pannenkoekenmaaltijd van de Voetbalclub V.V.Diepenheim. In lijn van Dwalen 
door Deep’n brengen we met veel enthousiasme een vereniging voor het voetlicht. De presentatie begint 
om 16.30 uur bij Herberg de Pol aan de Raadhuisstraat 8 in Diepenheim. Voor deelname aan de maaltijd 
moet worden gereserveerd. Kijk voor meer informatie op www.kunstvereniging.nl

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Rob Baas, marketing en communicatie 
Kunstvereniging Diepenheim, via mail r.baas@kunstvereniging.nl of telefonisch op 0547- 352 143.
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