
D I E P E N H E I M

Het landschap heeft een kleinschalig, gemoe-
delijk en naar binnen gekeerd karakter. En-
kele landgoederen verlenen het hier en daar 
een voorname sfeer. 
Het agrarisch gebied – boerderijen afgewis-
seld met bossen – contrasteert met het kanaal, 
de bruggen, electriciteitsmasten, sluizen en 
landbouwmachines. Het verleden overheerst. 
Veel lijkt tot stilstand gekomen en relatief on-
veranderlijk.



KoN I N g s to c H t

D E L D E N

Uitnodiging  vrijdag 5 oktober 2012

Koningstocht Delden-Diepenheim 2012-2014

 
kunst, landschap en cultuurhistorie

 Programma opening

16.00 uur  Ontvangst bij Kunstvereniging Diepenheim, Grotestraat 17.
16.30 uur  Officiële opening Koningstocht door de heer Pieter van Zwanenburg,   
 wethouder cultuur van de gemeente Hof van Twente.
16.45 uur  Start bustour Koningstocht.            
 Met onderweg een performance van Oscar Prinsen.
17.45 uur  Aankomst bij Perron 1 Delden, Stationsweg, borrel.
18.30 uur  Einde.
 In verband met de bustour s.v.p. aanmelden via info@kunstvereniging.nl,  
 uiterlijk 2 oktober 2012.

Zo staat het omschreven in de publicatie ‘Koningstocht tussen Delden en Die-
penheim’, uitgebracht door MIKC Delden en Kunstvereniging Diepenheim. 
Het is de weerslag van een artistiek onderzoek naar het cultuurhistorisch 
zeer rijke gebied tussen beide stadjes, uitgevoerd in 2008/2009. De publicatie 
schetst ook de contouren  van een twee- of driejaarlijkse kunstmanifestatie 
in deze omgeving. 

In opdracht van de gemeente Hof van Twente hebben MIKC Delden en Kunst-
vereniging Diepenheim nu voor het eerst invulling gegeven aan dit concept. 
De eerste editie van de Koningstocht zet met zes kunstwerken de rijkdom 
van het ogenschijnlijk onveranderlijke gebied in een nieuw licht. Door de 
aansluiting bij bestaande toeristische routes, en dan met name het Fiets-
knooppuntennetwerk Twente, kan de bezoeker zijn eigen tocht uitstippelen. 
De Koningstocht is geen kunstroute, maar biedt een artistieke toevoeging 
aan plekken met een bijzondere betekenis. Zo kunnen bezoekers – ook zij die 
dachten het gebied door en door te kennen – zich laten verrassen.
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