
 

 
  

Nieuwsbrief juni 2012  
 
Het Pinksterweekeinde in Diepenheim gemist?  Het zomerprogramma van Kunstvereniging 
Diepenheim biedt de komende tijd alles voor een inspirerend verpozen.  
 

 
        Foto Rik Klein Gotink 

Now I Lay Me Down To Eat 
Naar schatting een kleine 2000 bezoekers hebben in het Pinksterweekeinde genoten van de 
manifestatie Now I Lay Me Down To Eat die zich op diverse plekken in het zonovergoten 
Diepenheim afspeelde.  Het hart van dit 3-DAY-WEEKEND was het basecamp dat werd 
ingericht op een voormalig kampeerterrein. Deze lommerrijke plek was voor de bezoekers 
een ontdekking. Ook voor Diepenheimers, van wie menigeen er voor het eerst kwam. De 
manifestatie kwam tot stand met hulp van vele vrijwilligers. 
  
Vernieuwde gebouw Kunstvereniging Diepenheim 
Met de manifestatie Now I Lay Me Down To Eat is ook het vernieuwde gebouw van 
Kunstvereniging Diepenheim aan de Grotestraat 19 heropend. Zeker aan de buitenkant is 
het met een grijze stuclaag en een nieuwe uitbouw op de hoek onherkenbaar veranderd. Tot 
en met 2 september is hier de zomertentoonstelling Now I Lay Me Down To Eat te zien, met 
behalve achtergronden en verdieping ook een levendig verslag van het 3-DAY-WEEKEND 
tijdens Pinksteren in foto’s, film en ook kunstwerken, van onder anderen Dan Geesin en 
William Speakman.   In nieuwbouwwijk plan Noord is bovendien een installatie te zien  van 
Graham Hudson. 
 



 
                         Foto: Agnes Booijink 

De Tuinen van Diepenheim 
Op een steenworp afstand van het hoofdgebouw van de Kunstvereniging 
zijn De Tuinen van Diepenheim nu toegankelijk voor het publiek. Gedeputeerde Hester Maij 
opende op 25 mei deze unieke combinatie van landschapskunst, waterbeheer en recreatie, 
waarvoor kunstenaar herman de vries drie tuinen ontwikkelde: een seringen- , vlinder- en 
wintertuin.  Cees de Boer, kenner van het werk van de vries, verwoordde het aldus in zijn 
inleiding bij de opening: 'U bent van de tuinen van diepenheim niet het onderwerp, maar het 
meewerkend voorwerp.’ De Tuinen van Diepenheim zijn gratis toegankelijk. Bij de 
Kunstvereniging is een flyer beschikbaar met meer informatie en ook een zakje bloemzaad 
(zolang de voorraad strekt).     
 
Het onderwerp van uw liefde getekend door Stijn Peeters? 

 

 
Kunstenaar Stijn Peeters werd bekend met zijn 'Stijn zegt Hey!'-project, waarbij hij 
willekeurig mensen benaderde via sociaal medium Hyves en vroeg of hij van hun 
profielfoto’s tekeningen mocht maken. Dit leverde een installatie van meer dan 1000 
tekeningen op, die nu is te zien in Drawing Centre Diepenheim, als onderdeel van de 
tentoonstelling people we may know. Speciaal voor leden van Kunstvereniging Diepenheim 
komt Stijn nu met een nieuw project, Lucky Dip Diepenheim. Lucky Dip (grabbelton) is een 
digitale brievenbus. Leden van de Kunstvereniging kunnen foto’s sturen naar het e-mailadres 
luckydip@kunstvereniging.nl, waarna de kunstenaar met een selectie aan de slag gaat. Het 
Lucky Dip Diepenheim project draait om liefdes van de leden van de Kunstvereniging. 
Geliefde familieleden, geheime liefdes, idolen, huisdieren en zelfs voorwerpen. Stijn Peeters 
gaat er tekeningen van maken. Op de ‘Lucky Dip Diepenheim’ Facebook-pagina doet hij 
verslag van de vorderingen en tevens kunt u hier met de kunstenaar in contact treden. Op 8 
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juli zullen alle tekeningen worden getoond en gaat de kunstenaar over het resultaat in 
gesprek met leden en andere belangstellenden.   
 
Foto’s voor 1 juli 2012 aanleveren op luckydip@kunstvereniging.nl 
Nog geen lid? Voor slechts 37,50€ per jaar (meer mag ook) bent u lid en geniet u diverse 
voordelen zoals korting op de aanschaf van publicaties.  Meld u aan via 
info@kunstvereniging.nl  
 
Eét Je Uitzicht 
Klagen over megastallen? Misschien moet je dan eerst even bedenken wat je zelf aan 
boodschappen in je supermarktkar laadt. Over dit soort kwesties gaat het bij het project Eét 
je uitzicht, een artistiek onderzoek naar de relaties tussen voedsel, mens en landschap dat 
de Kunstvereniging organiseert in samenwerking met SKOR| stichting Kunst en Openbare 
Ruimte.  Op zaterdag 23 juni is de tweede verkenning in het proefgebied van vier vierkante 
kilometer. Kom om 16.00 uur naar de veldkeuken bij galerie erve De Wezel aan de Oude 
Borculoseweg 2 om te zien wat de verkenners aan oogst binnenbrengen. Het kunnen ook 
verhalen zijn!  Aansluitend is er tot 19.00 uur discussie. 
 

 
 
Open Ateliers 
Op 15 juli en 19 augustus 2012 zijn er weer Open Ateliers in Herberg de Pol. Iedereen kan 
meedoen, let op de aankondiging op onze website www.kunstvereniging.nl 
 
Bijlage De kunst van leven 
Onder het overkoepelende motto ‘Diepenheim, de kunst van leven’ verscheen op 19 mei 
een speciale bijlage bij De Twentsche Courant Tubantia over het zomerprogramma van de 
Kunstvereniging.  Deze is ook digitaal te vinden op onze website www.kunstvereniging.nl. U 
vindt hierin behalve achtergronden bij de manifestatie Now I Lay me Down To Eat  ook 
artikelen over o.a. De Tuinen van Diepenheim en een interview met Stijn Peeters.    
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