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Monumentaal

Volop kunst en cultuur te bewonderen
in Midden Nederland.

Door: Wes Jansen

E

We mogen weer en we kunnen weer van kunst en cultuur genieten, alles is weer open zonder
beperkende maatregelen.
De aankomende maanden zijn er in vele plaatsen speciale atelierroutes, kunstmarkten en
prachtige exposities. Enkele wil ik graag extra belichten zoals het meerdaagse kunst event van
de stichting culturele regio, dit wordt gehouden op het Landgoed Zonheuvel rond het prachtige
Kasteel Maarten Maartenshuis, meer dan honderd kunstenaars zullen hier vertegenwoordigd zijn
of vertegenwoordigd worden door verschillende galeries. Deze meerdaagse verkoop kunstbeurs
vind plaats in het Pinksterweekend en opent op zaterdag 4 juni t/m 2e Pinksterdag 6 juni, ga
vooral kijken, entree slechts €7,50 per persoon.
Ook wil ik graag de beelden tentoonstelling ‘Sculptures at the Parc’op Parc Broekhuizen
belichten. Geheel gratis toegankelijk op het culinaire Landgoed te Leersum; hier staan werkelijk
prachtige beelden die speciaal geselecteerd zijn uit heel Nederland. Dit alles in het kader van
‘Art at the Parc’. Wandel lekker in het prachtige aangelegde park en plak er een culinaire lunch
aan vast.
Over beeldentuinen gesproken, ga langs bij Kunst aan de Lek van galeriehoudster
Annie van Hal in wijk bij Duurstede en fiets of wandel het gezellige bourgondische centrum
van Wijk bij Duurstede in waar een aantal galeries zijn gevestigd en gezellige terrasjes.
Bezoek hier de molen van Ruisdael, Kasteel Duurstede of de Grote Kerk midden op de Markt.
Je kunt overigens vanuit Wijk allerlei richtingen op…. Amerongen via de dijk naar Rhenen of via
Cothen en Langbroek naar Driebergen langs de wetering of….. bekijk alle mogelijkheden op de
website: www.cultureleregio.nl
Meer tips staan vermeld op de website: www.opdeheuvelrug.nl of www.vvvkrommerijnstreek.nl
Ik wens U een hele fijne warme zomer toe en bezoek de culturele instellingen in
MiddenNederland.

Culturele groet Henk Drok.

Op de cover:
Sculptures at the Parc Patorale 2.0

De Nederhoff, monument met een
geschiedenis

en argeloze toerist loopt dit mooie pand
aan de Markt waarschijnlijk zo voorbij,
maar als je de geschiedenis ervan kent
sta je er toch wat langer bij stil. De Nederhoff
was vroeger in bedrijf als vroonhof, een
hoeve van de abdij van waaruit de omringende landbouwgronden werden beheerd. De
Nederhoff was een van de weinige gebouwen
die er al stonden voordat men met de verdere bouw van de stad en de muur er omheen
begon. De Nederhoff bestond uit een aantal
panden uit de 16e eeuw waar rondom de stad
Wijk zou verrijzen. Naast de hoofduitgang aan
de Volderstraat was er ook een uitgang naar
de Markt.

Kuntsroute met beelden in het kader
van ‘Art at the Parc’
op Parc Broekhuizen te Leersum.

Toen de bisschop van Utrecht, David van Bourgondië, het

Fotografie: Etienne Oldeman

ook gefungeerd als stadhuis. Drie jaar eerder was hij als

David van Bourgondië
in 1449 verwierf heeft het vermoedelijk naast hoofdverblijf
bisschop van Utrecht geinstalleerd. Bisschop David van

Links boven: Nicolas Alquin ‘Judith’, brons

Bourgondië, die behoorde tot de belangrijkste families

Rechtsboven: Iris le Rütte, ‘Hondjesbank’, brons

in Europa, koos echter na zijn wijding het kasteel tot zijn

Linksonder: Rik Poot, ‘Paard’, brons

residentie. Hij omringde zich met beroemde juristen, me-

Rechtsonder: Henk Visch, ‘De Architec’t, brons

dici, theologen en kunstenaars. Hierdoor kwam het Sticht
onder Bourgondische invloed te staan met zijn pracht en

Parc Broekhuizen

praal. Daar is ook de uitdrukking “bourgondische leven”

Broekhuizerlaan 2

vandaan. Zijn rijke hofhouding had een gunstige invloed

3956 NS LEERSUM

op de economie van de stad en in die tijd werd de naam

info@parcbroekhuizen.nl

van de stad Wijk uitgebreid met: bij Duurstede. Later, in

+31 343-745858

1528 werd het pand doorverkocht aan Karel V, die een

Ingang van de Nederhoff aan het kerkplein.

“IN DIE TIJD WERD DE NAAM VAN DE STAD
WIJK UITGEBREID MET: BIJ DUURSTEDE”

inventarisatie deed waaruit bleek dat de bisschoppen
zich niet alleen met geestelijke zaken bezig hielden maar

De trachieten pilaren die de galerie van De Nederhoff ondersteunden.

ook de dames niet uit het oog verloren. Karel V heeft het

Arte e Cultura
kunst- en cultuurkrant
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De Bilt | Wijk bij Duurstede | Driebergen
Doorn | Leersum | Amerongen
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Maarsbergen | Langbroek
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Deze krant is ook
verkrijgbaar bij alle deelnemers van
Stichting Culturele Regio

www.cultureleregio.nl

complex niet lang in bezit gehad, vanaf 1545 kwam het in

dat deel uitmaakte van het comlex, is genoemd naar het

handen van verschillende eigenaren. Eind 1500 kwam aan

klooster van moniale dominicanessen dat in 1399 in Wijk

de macht van de bisschoppen een eind en verminderde de

gesticht werd. Dit pand is prachtig gerestaureerd en grenst

welvaart in snel tempo. Deze trend had tot gevolg dat er in

aan de Mazijk, de voormalige historische stadstuin. Links

de 17e eeuw weinig huizen werden gebouwd of vernieuwd,

van poort bevindt zich het Italiaanse restaurant Sempre

waardoor er nog veel huizen te zien zijn die uit de 16e

Lui. Het aangrenzende rustieke pleintje met de notenboom

eeuw stammen.

doet denken aan oude plaatsen aan de Middellandse Zee

Cafe ’t Hoff, Het Klooster en Sempre Lui

en is een van de oudste hofjes van Nederland.

In het gebouw waar nu Cafe ‘t Hoff wordt uitgebaat zijn nog

Een deel van de gebouwen heeft dienst gedaan als op-

de trachieten pilaren te zien die de galerie van De Neder-

slagplaats voor Wijnkoperij Tellegen en Pels. Het complex

hoff ondersteunden. Ook het bijzondere plafond met het

tegenover de eeuwenoude kastanje is nog altijd een van

gratenpatroon maken een bezoek de moeite waard aan dit

de beeldbepalende gebouwen in Wijk bij Duurstede waar

voormalige gastenverblijf. Ook het restaurant Het Klooster,

je nog de sfeer proeft van vroegere tijden

Het prachtig gerestaureerde pand waar nu Restaurant het klooster zich bevindt.

Foto van de Nederhoff uit 1962 (Rijksdienst voor cultureel erfgoed).
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www.dehoopenkoning.nl (Bert Koning, Wim de Hoop)

promotie van alle voorkomende vormen van kunst en cultuur

verschijnt 4 x per jaar in een oplage van

Amersfoortseweg 98, 3941 EP Doorn

in Midden Nederland. De initiatiefnemers Henk Drok,
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Frank Flippo, Wes Janssen, Selena Yang,
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Willem Stolwijk, Sanne van Tuijl,
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Felix Wilbrink, Esther Lammers,
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Annet Werkhoven, Bo Hendriks,

Aanleveren kopij:
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Biotoop voor IJskundigen

www.expositiewandenhuren.nl

Een biotoop is een leefomgeving met een
specifiek landschap waarin een bepaald
organisme kan gedijen. Duidelijk? Zou deze
editie van Arte-e-Cultura een eigen biotoop
om zich heen hebben? Even kijken naar het
verspreidingsgebied. Uh, Utrechtse Heuvelrug, richting Amersfoort zelfs in de Eemvallei,
de andere kant op, de top van de Heuvelrug
naar Amerongen en Rhenen en dan roetsj
naar beneden over de afwateringen door het
hakhoutland naar de Kromme Rijn en
de Neder-Rijn.

1 adres voor
Expowanden
Accessoires
Verlichting
Meubilair
Exporuimte tot 175m2

Culinair streekverhaal
Felix Wilbrink

Neder-Rijn liggen en lekker onderuit hun krantje lezen. Bezoekers

Redacteur culinair

en bewoners een biotoop? Op het eerste gezicht niet. Wat hebben
al die mensen nou met elkaar gemeen dan?
Het antwoord is simpel, het vermogen om te genieten. Om te

Kersen/Kastanje/Honing-ijs

zoeken naar precies dat terrasje, precies dat restaurant, juist die

te binnen. Mooi toch? Veel echte
Zukke Dikke Honing hier in de

tentoonstelling en nog even binnenlopen in die

buurt, in de bossen genoeg tamme kastanjes en

winkel. Of wat dacht je van even stoppen

kersen, kersen, kersen overal. Zo dat is de

bij een echte kaasboerderij of bij

eerste smaak. Aardbeien met walnoten?

een ambachtelijke ijsmaker.

Vanzelfsprekend haast. Ik hoor wel eens
IJsmaker, opeens weet ik

fluisteren dat er ook paling in de Kromme

het, de gemeenschappe-

Rijn zit, zijn we al toe aan palingijs, met

Dat is een kakafonie aan landschappen. Daar is echt geen enkele

lijke deler van ons is de

een toefje tabakssmaak uit Amerongen

specifiek landschap aan te ontdekken. Maar ik geef niet op.

ijsmaker. Heuvelrug en

erbij? Oké, oké, ik probeer maar wat.

De lezer dan. Zou de lezer van deze prachtige krant dan zelf de

Kromme Rijn delta vormen

biotoop kunnen zijn? Gewone burgers, boeren en veel buitenlui,

de beste biotoop voor de

Een biotoop in een specifieke

dat zeker. En dan een enorme groep aan tijdelijke inWijkelingen,

ijsmaker. Er staat me bij

omgeving waar een specifieke soort

grapje, bezoekers bedoel ik. Dat is een formidabel leger aan hard-

dat er zelfs een ijsprijswin-

fietsers die in groepjes door de dorpen, langs de wegen en over

naar in Doorn zit. Ik weet van

de dijken razen, ik betwijfel of die ooit Arte lezen. Ik zie zelden een

een jonge dame die in het ijs

exemplaar ervan uit hun bidonhouder steken, zeg maar.

is gegaan onder de mooie naam

in gedijt, ik maak de definitie maar
wat korter. Wat die specifieke soort
aangaat, dat is iedereen die dit blad met
genoegen zit te lezen, die tentoonstellingen
heeft aangestreept, die workshops in de agenda

Merel’s IJs. Met echt Kromme Rijns

Shopmade B.V.
Edisonweg 15
3404 LB IJsselstein
Tel 030-686 54 22
www.expositiewandenhuren.nl

zet, die theatervoorstellingen gaat bezoeken, die alvast

Motorrijders zijn meestal wat oudere hardfietsers, ook die betrap

fruit er in. Ik fietste onlangs van Driebergen

ik zelden op een Cultuurkrantje. Hun cultuur bestaat uit het

naar Cothen en kwam langs een ijsboerderij, wow,

in een prachtig restaurant heeft gereserveerd. De biotoop is onze

geluid van hun machtig stampende zuigers in hun Harleyreplica’s.

wat een ijs in een stalletje achter de boerderij. Er is denk ik

prachtige mengeling van kastelen, landhuizen, natuurlijk in alle

heeeeeel veeeeel meer ijs. Moet er voor al die ijsmakers niet een

vormen, boeren en telerslanden en die heerlijke kleine rivier de

Maar dan heb je de ondersteunde fietsers en de dapperen die nog

ijskaart komen? Of een ijsapp. Of nog veel leuker; zoals Merel fruit

Kromme Rijn er tussendoor. Als die mensen in die biotoop hebben

op ouderwetste fietsen onze gebieden bezoeken. Honderddui-

van langs de Kromme Rijn gebruikt, zo kan je ook eens proberen

een gelijke noemer: levenskundigen! Jullie kunnen het, het leven

zenden. En die heerlijke bootjesmensen die in haventjes aan de

een eigen streeksmaak in ijs te vangen. Mij schiet meteen een

omhelzen door al de wondere werken te aanschouwen. Fiets,
wandel, kijk, leer, luister, eet, proef en voel de wind.

MIJ SCHIET METEEN EEN KERSEN/KASTANJE/
HONING-IJS TE BINNEN. MOOI TOCH?

En…. Eet ijs!

DriebergenArt op de gevel van de Delerij
Han de Leeuwerk
Inundatiekanaal 2
3961 MA Wijk bij Duurstede
Email: leeuwerk@yahoo.com
Tel: 0031 (0)650604274
Bezichtiging op afspraak

handeleeuwerk.nl

De Eurowinkel neemt deel aan DriebergenArt dat van 11 tot 27 juni plaats vindt. De
Stichting Vluchtelingkinderen, die de winkel
beheert, heeft daarvoor kunstenaar Willem
Stolwijk uitgenodigd omdat hij ervaring heeft
met het beschilderen van grote doeken. Vorig
jaar schilderde Willem Stolwijk voor DriebergenArt met 8 vrijwilligers een doek van ruim
100 m2 in 3D.

Door: Willem Stolwijk

Hun opdracht? Inspiratie zoeken in wat hen bezighoudt:
hun land van herkomst, hun verleden, hun familie, hun
leven nu, hun gedroomde toekomst. Wat zij gaan doen,
bepalen zij zelf.
Hun schetsen op A3-formaat hergroepeert Willem Stolwijk
samen tot één compositie. Die zet hij in contourlijnen op
het grote doek. Daarna gaan de schilders onder zijn leiding
gezamenlijk aan de slag. Als het weer het toelaat schilderen zij op het plein aan de Traaij bij Boekhandel Baas.

Asielzoekers, allen vrijwilligers in de Eurowinkel, beschil-

In twee dagen moet de voorstelling op het doek staan.

deren nu onder zijn leiding een doek van tien bij drie meter.

Willem Stolwijk coördineert dit project samen met bedrijfs-

Dat komt op de gevel van de Delerij aan de Oranjelaan te

leider Bernhard Wameling, die met zijn team van asielzoe-

hangen, het gebouw waar de Eurowinkel gevestigd is. Bij

kers/vrijwilligers de Eurowinkel runt.

Willem Stolwijk instrueert de schillders/asielzoekers.

de opening van DriebergenArt op zaterdag 11 juni zal bur-

De Napoleonschuur

gemeester Frits Naafs van de gemeente Utrechtse Heuvelrug het schilderij onthullen.

- Hotelkamers - Tentoonstellingen
- Het organiseren van workshops
- Privé diners - Vergaderingen etc.

Alle deelnemers hebben van Willem Stolwijk een schetsboek, een tekendoos en wat kwasten gekregen. Na een
spoedcursus over de werkwijze en wat er van hen verwacht
wordt, zijn zij daarmee aan de slag gegaan.

‘IN TWEE DAGEN MOET
DE VOORSTELLING
OP HET DOEK STAAN’
Jhr. Burg. H. van den Boschstraat 44, 3958CD Amerongen
info@napoleonschuur.nl • napoleonschuur.nl • 06-25 04 85 98
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De Parel

De onderaardse gangen van Rhenen
Door Annet Werkhoven

D

e Cunerakerk in Rhenen heeft een
lange en bijzondere geschiedenis. Maar
wist u ook dat bij de Cunerakerk een
onderaardse gang is? In het wegdek bij de
Cunerakerk is te zien waar die gang loopt.
De bakstenen in het wegdek geven dat aan.
Onderaardse gang? Jazeker, in Rhenen zijn
de resten van maar liefst twee onderaardse
gangen. De een is beter bewaard gebleven
dan de ander. Wat is het verhaal achter die
onderaardse gangen? Daarvoor moeten we
terug in de tijd.
De zusters van het Agnietenklooster

Al in de 14e eeuw is er een vermelding van een groepje
devote vrouwen in Rhenen. Zij werden de ‘Zusters van het
Gemene Leven’ genoemd en zij waren volgelingen van
Geert Groote, een geleerde afkomstig uit Deventer. Hij
verkondigde een nieuwe manier van devoot leven. Vanuit
de katholieke kerk werd deze stroming streng gevolgd. Er
waren namelijk al teveel ‘ketterse afdwalingen’ en dat werd
niet zomaar getolereerd. Een inquisiteur kwam in 1393
op bezoek, de geloofsgemeenschap kon er net mee door.

Vanuit de onderaardse gang naar de wenteltrap in de kerk.
Foto: Annet Werkhoven 16 mei 2022.

Maar nadien hebben de Zusters van het Gemene Leven
van Rhenen wel een goedgekeurde regel aangenomen, de
derde regel van Franciscus die in verhouding met andere
leefregels gemakkelijk te volgen was en goed aan te passen aan de lokale omstandigheden. Zo kon het zijn dat in
1410 het zusterhuis in Rhenen een officieel klooster werd,

DE ZUSTERS WOONDEN IN EEN
‘HUYS EN HOFSTEDEN MET TOEBEHOREN’,

de heilige Agnes als patroonheilige werd aangenomen en

Bouwhuisstraat is stond destijds het Bouwhuis, een kleine

het klooster aangesloten werd bij het Kapittel van Utrecht.

boerderij van het Agnietenconvent. Na de Reformatie, in

Waar stond het klooster in Rhenen? De zusters woonden

de tijd van Frederik V van der Paltz, de zogenaamde “Win-

in een ‘huys en hofsteden met toebehoren’, dat huis stond

terkoning” die in Rhenen zijn onderkomen had gevonden,

aan de Doodstraat, tegenwoordig heet die straat de To-

werden de kloostergebouwen afgebroken. De onderaardse

renstraat. Om in het huis te mogen wonen moesten de

gangen waren toen vanzelfsprekend ook niet meer nodig.

vrouwen hun persoonlijke bezittingen opgeven en dus een
devoot leven leiden. Na een proeftijd van een jaar konden

De onderaardse gangen nu...

ze pas officieel intreden.

Samen met Ester Lammers – van der Linden (cultuur-

Onderaardse gangen

De Bouwhuisstraat, zijstraat van de Torenstraat, hier stond vroeger het bouwhuis van het tweede Agnietenklooster, dat ongeveer
aan de overkant stond. Foto: Annet Werkhoven, 16 mei 2022.

coach) en mijnheer A. J. de Jong (historicus en kenner van
de Rhenense geschiedenis) ben ik onlangs een kijkje gaan

De zusters lieten een eigen kapel bouwen, maar er werden

nemen bij de onderaardse gangen. De eerste bij en in de

ook afspraken gemaakt met de pastoor van de Cunerakerk.

kerk is deels nog aanwezig. Toen ik daar zo door de gang

Er moest natuurlijk geen sprake zijn van ‘concurrentie’. De

liep en op de wenteltrap, stelde ik me zo voor hoe het vroe-

zusters werden nog altijd verwacht tijdens de mis in de

ger gegaan moest zijn. De zusters moesten waarschijnlijk

kerk. Doordat de zusters probeerden zoveel mogelijk in af-

met een kaarsje door de donkere gang vanuit het klooster

zondering te leven werd er één en later nog één onderaard-

naar de kerk lopen. Bij de kerk aangekomen moesten ze

se gang aangelegd. De eerste gang liep vanuit het eerste

een nauwe wenteltrap op in een torentje, vandaar kwamen

Agnietenconvent naar de wenteltrap tegen de westgevel

ze uit op een galerij en daarvanaf konden de zusters de

van de Cunerakerk. De tweede liep vanuit de kelder van het

mis volgen zonder zelf gezien te worden. Best een gedoe,

tweede Agnietenconvent, naar het Bouwhuis. Waar nu de

maar als al het wereldse niet mocht was dit misschien de

De tweede onderaardse gang is niet meer toegankelijk. De

veiligste oplossing. In de kerk zelf is een deur die toegang

gang liep aanvankelijk onder de Kerkstraat (nu Torenstraat)

verschaft naar de onderaardse gang en de toren. De galerij

door vanuit de kelder van het tweede Agnietenconvent

is er niet meer.

naar het Bouwhuis. De gang is tijdens rioleringswerkzaam-

Bij de Cunerakerk is een toren met trap, de eerste onderaardse
gang komt daar op uit. Zie daarvoor de klinkers in de straat.
Foto Annet Werkhoven,16 mei 2022

Situatieschets der stad Rhenen, ook de onderaardse gangen zijn er
in getekend. Tekening in 500 jaar Cuneratoren te Rhenen.

heden bloot komen te liggen, maar helaas is de gang toen
ook ernstig vernield. Er is waarschijnlijk nog maar weinig
van over. De gang werd wel vrij intensief gebruikt vanuit de
kelder naar de boerderij, of bouwhuis. Er werd minstens
twee keer per dag heen en weer gelopen.
Bijzonder dat dit zich allemaal onder het wegdek plaats
heeft gespeeld!
Nieuwsgierig geworden? Het Cuneragilde maakt stadswandelingen rond de kerk, de Cuneratoren kan afzonderlijk
bezocht worden. Via de VVV kunt u rondleidingen boeken.

Bronnen:

Onder andere: Dr. H.P. Deys, Dr. A. J. de Jong en W. H. Strous,
1492-1992. 500 jaar Cuneratoren te Rhenen (Rhenen, 1992);
H. Duits, ‘Die ghemenen susteren des besloten convents van
st Agnete’, in Geschiedenis van Rhenen.
De deur in de Cunerakerk die toegang geeft tot de eerste
onderaardse gang. Foto Annet Werkhoven, 16 mei 2022
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Met dank aan de heer A. J. de Jong en
Ester Lammers – van der Linden.
kunst- en cultuurkrant AC

Glaskunst

Reborn: glaskunstenaars

De tentoonstelling Reborn, samengesteld
door Jens PFEIFER, Tai XIAO, Selena YANG,
is een speciale uitwisselingstentoonstelling in
het kader van het UN 2022 International Year
of Glass. Het toont werken van 24 Nederlandse
en internationale hedendaagse glaskunstenaars van het ROG (Rays of Glass)
International Art Project. Het UN International
Year of Glass is uitgeroepen om de belangrijke rol te vieren die glas heeft gespeeld en
zal blijven spelen in de samenleving vanuit
technisch, wetenschappelijk, economisch en
cultureel perspectief.
Het doel van de tentoonstelling Reborn is om de weder-

Door Selena Yang

De tentoonstelling zal in 3 fasen plaatsvinden tussen april
en juli 2022. Het toont de prestaties en richtingen van het
glaskunstonderwijs over de hele wereld en de invloed van
cultuur en traditie op de manier waarop een kunstenaar
waarneemt en werkt. Glas is zowel een oud materiaal als
een gloednieuw materiaal. De natuurlijke vorm van licht,
transparantie, breking, reflectie, enz., zijn allemaal unieke
kenmerken van glasmateriaal, die onvergelijkbare voordelen hebben ten opzichte van andere materialen, waardoor
kunstenaars geinspireerd worden. In deze tentoonstelling
kunnen we de verschillende creaties van kunstenaars van

Ga met de stroom mee. Barbara Nanning, 2015
Geblazen, met de hand gevormd, Zandstralen. 38 x 37 x 26 cm

over de hele wereld zien, die de unieke geest van glas laten
zien. Dit is een tentoonstelling zonder grenzen en probeert

onderzoekt het grote samenwerkingspotentieel en de

ook de diverse ontwikkelingsrichtingen van de glaskunst in

dynamische synergie in Europees-Aziatische kunstcrea-

de toekomst te verkennen.

tie. Het Werkspoor International Art Centre is gevestigd

geboorte te onderzoeken van het oude materiële glas, dat

in Utrecht West, het historisch erfgoedfabrieksgebied,

duizenden jaren van artistieke erfenis heeft ondergaan,

Werkspoor International Art Center is een kunstruimte

dat vroeger de basis was voor de productie van treinen

samen met de ontwikkeling van moderne technologie, en

die tentoonstellings-, onderzoeks- en documentatie-

in Nederland en nu is veranderd in een creatief en nieuw

in wisselwerking met opkomende nieuwe media, die is

functies integreert. De kunstruimte toont internationale

businesspark.

gemengd met een nieuwe kracht van traditie en artistieke

hedendaagse kunst van het hoogste niveau in de tentoon-

innovatiemogelijkheid.

stellingsruimte en openbare ruimtes. De kunstruimte

Openingstijden
Woensdag t/m zaterdag 11:00 – 18:00 (Gratis toegang.

Mij, Nataliya Vladychko 2021. Vlambewerkend glas, tekenen
en schilderen, lasergesneden, handgebonden boek
18cm x 5cm x 21cm

BézierVase (Eclipse) - Helder, zwart, zwart beslagen. Jia Zhuang
2019. Blazend glas, algoritme (database van waterreflectie)
17 x 17 x 25 cm (1 set van 3 stuks)

Online reserveren is nodig via werkspoor.art)

Locatie:
Nijverheidsweg 27P, 3534AM Utrecht
Kunstnaars:
Joost BICKER CAARTEN, Simsa CHO, Anna GRAY,
Mieke GROOT, Bernard HEESEN, Tomas HILLEBRAND,
Krista ISRAEL, Zhenning LI, Xiaoshu LUO, Xiaosheng MA,
Katrin MAURER, Richard MEITNER, Barbara NANNING,
Jens PFEIFER, Judith ROUX, Jehoshua ROZENMAN,
Nataliya VLADYCHKO, Jenny WALSH, Sunny WANG,
Yuhong WANG, Hao WU, Shiqi WU, Tai XIAO, Jia ZHUANG

Expositie

Van 11 tot en met 27 juni 2022 vindt in Driebergen
voor de tiende keer DriebergenART plaats.

Een bijzonder manifestatie die vooral te zien
is in de etalages van de winkels. Kunstenaars,
laten in samenwerking met de winkeliers,
origineel en nieuw werk zien. Dat noemen we
een match.
Het thema is: ‘nieuw” er is dus maar één voorwaarde: het
werk is van 2022 en niet eerder getoond.
Ook organiseren we weer Petit Montmartre. Op zaterdag
18 juni verandert het plein op de Traaij in een levendige
kunstmarkt. Deelnemende kunstenaars kunnen een halve
marktkraam krijgen om werk te laten zien en te verkopen.
Voorwaarde is wel dat je ook een maakproces laat zien,

ARTE
CULTURA

kunst- en cultuurkrant

Uw expositie/event ook goed promoten?
Bel: 06 -45 31 95 22 of mail naar:
info@arte-e-cultura.nl

dus dat je daadwerkelijk aan de slag gaat met materiaal.
Zodat jong en oud je werk kan bewonderen.
Er zullen ook activiteiten voor kinderen plaatsvinden.
Al met al een feest voor jong en oud.

Interesse om mee te doen?
Maak een match en geef deze door aan 3bergenart@gmail.

Van links naar rechts: Manda Heddema, Dieter Klaassen, Joyce Milenic , Ina Smit en Dorien Schults (knielend)

com o.v.v match. Vrijwel alle winkeliers in Driebergen doen
mee; je kunt ook op de site kijken welke ondernemer/kun-

Stuur een korte mail met jouw hulpvraag.

Aarzel niet en geef je op en vermeld ook welke bijdrage je

stenaar nog geen definiteve match heeft.

Dan wordt je geholpen met een match.

wilt leveren bij o.a. Petit Montmartre en/of DriebergenART.

En geef door met welke ondernemer je een match wil.

www.arte-e-cultura.nl
AC kunst- en cultuurkrant
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Geef je aanmelding door voor 1 april! ( geen grap). Naast

www.driebergenart.nl

Heb je moeite om een match te vinden,neem dan contact

deelname aan een mooi kunst evenement krijg je ook een

De commissie van DriebergenART

op met de commissie.

mooie pagina op onze website.

‘HET WERK IS VAN 2022 EN NIET EERDER GETOOND’
9
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Pastorale Concerten op zondag:

Sculptuur vormt de hoofdmoot van Pastorale 2.0, maar er zal ook aandacht zijn voor poëzie, literatuur en muziek. Bij elk van deze
speciale evenementen is er aandacht voor het thema Pastorale 2.0. Voor het innerlijke van de mens, eten en drinken en het vieren
van het leven kunt u natuurlijk terecht in Restaurant Voltaire en Bistro LOF.

Michiel Borstlap

&

Daan Boertien

Michael Wilmering

28 AUGUSTUS en 25 SEPTEMBER

26 JUNI 2022

Tentoonstelling

Goet en Bloet - Strijdvaardige familie verliest
kasteel in rampjaar 1672
Door Sanne van Tuijl

Precies 350 jaar geleden vond het Rampjaar
(1672-1673) plaats, waarin verschillende
troepenmachten Nederland binnenvielen en
een pad vol verwoesting achterlieten. Kasteel
Amerongen werd geplunderd en platgebrand
door de troepen van Lodewijk XIV.

moet vluchten naar Amsterdam met haar kleinkinderen,
schoondochter en de hele huisraad.
De tentoonstelling is te zien vanaf 4 juni 2022 tot 26
maart 2023 in Kasteel Amerongen. Voor meer informatie,
evenementen en tickets kun je kijken op www.kasteelamerongen.nl

Om het Rampjaar te herdenken staat Kasteel Amerongen
vanaf 4 juni in het teken van Goet en Bloet: een tentoon-

Met vriendelijke groet,

stelling met het indrukwekkende verhaal vanuit het oog-

Sanne van Tuijl

punt van de invloedrijke familie Van Reede. Unieke brieven

Godard van Reede

uit deze tijd zijn bewaard en geven een persoonlijk inkijkje
in de beleving van het Rampjaar door de veerkrachtige
familie.
Aan de hand van de brieven, portretten en objecten in de
historische kamers van het kasteel ontdek je de verhalen
van de familieleden.

Margaretha Turnor

De diplomaat en heer van Amerongen, Godard Adriaan van
Reede, die zijn have en goed achterlaat om hulptroepen

Informatie concerten:		

Kaarten:

Aanvang concert 15.00 uur in het Koetshuis;

Kaarten kunt u boeken via de website

van Reede, die zijn ‘goet en bloet, op het spel zet door in

vanaf 14.00 uur kunt u deelnemen aan de

www.parcbroekhuizen.nl à € 50.00 per

het leger te strijden tegen de Fransen. De moeder, Mar-

wandeling langs de Sculpturen route

persoon inclusief een welkomstdrankje.

garetha Turnor vrouwe van Amerongen, die het stamslot

tegen de Fransen te halen in Berlijn. De zoon, Godard

tot het laatst wil behouden voor de ondergang maar toch

Expositie
“Het Verhaal van Slot Zeist”
is geopend
Geheugen van Zeist heeft een nieuwe permanente
tentoonstelling gerealiseerd over de historie van Slot Zeist.
Reis mee door bijna vier eeuwen geschiedenis via
informatiepanelen, interactieve elementen en verrassende
animaties. QR-codes en een smartphone bieden de
liefhebber extra informatie over diverse thema’s.

Wijk in Bloei
Het voorjaar is in volle gang als ik dit schrijf
en dat is genieten! Het is mooier weer, men
is vrolijker, er kan en mag weer zo goed als
alles! Men durft weer te organiseren, men
durft weer vooruit te kijken. Wijk staat in de
startblokken om weer op te bloeien.

Ook staat Wijk Actief in de startblokken; een online

Column: Bo Hendriksen

platform voor alle inwoners van de gemeente waarop
al het cultureel en sportief aanbod te vinden is. In

Cultuurcoach

mei leggen we de laatste hand hieraan, samen met

Wijk bij Duurstede

alle aanbieders, daarna zal het platform gelanceerd
gaan worden! Check www.wijkactief.nl voor al het
mooie aanbod.
Inmiddels is de nieuwe gemeenteraad alweer twee
maanden op weg; ze bevinden zich in roerige tijden naar
aanleiding van de oorlog in Oekraïne. Aan hen ook de

Ik hoef maar ’T groentje open te slaan of door Social

mooie taak om in en voor Wijk de komende vier jaar weer

Media te scrollen en ik word overspoeld met al het moois

een heleboel werk te gaan verzetten. Ik kijk uit naar alle

wat er georganiseerd is en wordt de komende tijd. Fantas-

ontwikkelingen op het gebied van kunst en cultuur!

Het logo van het Nederlands
Jongleer Festival

tisch om te zien hoeveel diversiteit en variatie er is! Van
een jongleerfestival op de Mariënhoeve en Mazijk tot een

Het Buurt Sport & Cultuur team is druk bezig met hoe zij

vormgegeven planning door Flair Design wordt verspreid

Kunstexpositie in Langbroek, van Lazy Sunday Afternoon

hun aanbod nog beter zichtbaar kunnen maken. Er wordt

per mail en op strategische plekken opgehangen. Wil je

bij de Haven tot het Straatmuzikantenfestival in de Bin-

sinds mei gebruik gemaakt van een maandplanning waar-

weten wat zij voor soort activiteiten aanbieden? Hou dan

nenstad. Er is voor iedereen wat te doen en te beleven.

op al het aanbod voor een maand zichtbaar is. Deze mooi

vooral de social media kanalen van het jongerenwerk (@
jongerenwerkwbd) en Stichting Wijksport (@stichtingwijksport) in de gaten.

Geopend:

Dan nog een persoonlijke note. Na 4 jaar met veel plezier

dinsdag tot en met zondag tussen 11:00 en 17:00 uur.
De ingang bevindt zich in de rechtervleugel van Slot Zeist
(ingang Orangerie).

als Cultuurcoach voor Wijk bij Duurstede gewerkt te hebben, is het tijd voor een nieuwe uitdaging. Ik ga aan de
slag als Cultuurmakelaar voor Zeist. Daarnaast ga ik ook
als zzp’er weer mijn vleugels uitslaan, onder de naam Stu-

Toegang is gratis. Een vrijwillige bijdrage voor het onderhoud
wordt op prijs gesteld.

Willem Adriaan van Nassau-Odijk
Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

dio Culturele Zaken. Maar wees niet verrast als je me toch
nog een keer tegen gaat komen in Wijk bij Duurstede! Ik
ben gaan houden van dit stadje, van alle hoeken en gaatjes
en de culturele mogelijkheden. Wijk is een fijne, culturele
broedplaats waar ik veel inspiratie heb opgedaan.
Dus, geen vaarwel maar tot snel!

www.slotzeist.nl

Buurt Sport & Cultuur team (fotograaf Marijn Souren)

AC kunst- en cultuurkrant
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Monumentaal

Het Landhuis Oud Amelisweerd

Door Lotte Walrave

Het Landhuis Oud Amelisweerd met Koetshuis en park behoort tot de meest bijzondere
Rijksmonumenten in Nederland. Vooral door
het aanwezige Chinese papierbehang uit de
18e eeuw. Bovendien ligt het Landhuis in een
prachtig natuurgebied aan de Kromme Rijn.
Inwoners van Utrecht en omstreken hebben
het Landhuis en omgeving al sinds jaar en
dag in hun hart gesloten.
Over Landhuis Oud Amelisweerd
Het Landhuis is in 1770 gebouwd als zomerhuis, in opdracht van Gerard Godard Taets van Amerongen. Hij liet een
brug over de Kromme Rijn aanleggen en herstructureerde
het landgoed tot het huidige park. De latere geschiedenis
rondom de diverse eigenaren is te rijk om hier in enkele
regels samen te kunnen vatten: van Koning Lodewijk Napoleon Bonaparte, de familie Bosch van Drakestein tot de
Gemeente Utrecht vanaf 1951.
De indeling, de vloeren, deuren en plafonds zijn ongewijzigd sinds 1770. Deze oorspronkelijkheid, tezamen met
het nog aanwezige 18e en 19e eeuws Chinees en Hollands
behang, maakt dit huis als erfgoed heel bijzonder.
Tegenwoordig geeft Landhuis Oud Amelisweerd ruimte

Chinees en Hollands behang, maakt dit huis als erfgoed heel bijzonder.

aan individuele makers en organisaties om wisselende
exposities en programma’s te verzorgen voor een divers

Op de eerste verdieping brengt het Centraal Museum

werk van Amie Dicke (1978, Rotterdam). Dicke selecteert

publiek. Het biedt ruimte aan hedendaagse kunst, toont de

presentaties waarbij de kracht van kunst leidend is. De

haar beelden heel precies. Ze vraagt zich af hoe wij om

rijke geschiedenis en geeft makers de gelegenheid om te

tentoonstellingen zijn artist-driven, wat betekent dat elke

gaan met de vele beelden die ons dagelijks bereiken. Hoe

creëren en zich te laten inspireren.

kunstenaar een open podium krijgt om diens werk en wen-

lees ik een beeld? En uit wat voor beelden ben ik gemaakt?

sen te presenteren in dialoog met de historische kamers.

Zij wil ze begrijpen door erop te reageren en ze toe te ei-

Centaal Museum in Landhuis Oud Amelisweerd

Zo wordt deze historische buitenplaats een actuele en ex-

genen. In deze tentoonstelling komt een selectie werken

Van 2022 tot en met 2026 strijkt het Centraal Museum

perimentele vrijplaats. Amie Dicke bijt het spits af in deze

uit de afgelopen 20 jaar samen. Aan de ene kant staan

neer in Landhuis Oud Amelisweerd. Deze prachtige, his-

vijfjarige programmering, die mogelijk gemaakt door de

de verschillende bewerkingsstrategieën, aan de andere

torische buitenplaats vormt vijf jaar lang, elke lente en

genereuze steun van de Hartwig Art Foundation.

kant staat de dialoog tussen het werk en de historische

zomer, het decor voor een solotentoonstelling van een

Foto’s uit modetijdschriften, krantenknipsels en bladzijden

binnenruimtes van het landhuis. Het werk van Amie Dicke

gerenommeerde Nederlandse hedendaagse kunstenaar.

uit kunstmonografieën vormen het bronmateriaal voor het

is tot en met 21 augustus 2022 te zien.

Het landhuis gezien vanaf de Kromme Rijn

Een werk van kunstenares Amie Dicke

Kunst & Lijstenatelier Driebergen
Keuze uit meer dan
1000 Lijsten !

15

ar

ja
Al
eeld!
mooi in b
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s bedrijve

team
- Kunst cadeauartikelen
Ook voor
- Ophangsystemen
- Schoonmaken en restauratie van
schilderijen
- Kunstschilders materialen
- Schildersles

orkshop
building w

Traaij 19 A 3971 GB Driebergen • Dieter Klaasen • info@kunst-lijstenatelier.nl • 0343-410687
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Kunstprijs

De Hans Nijhof Kunstprijs 2022

Van de redactie

Kunstflits

Marieke Ackerman Art

Museum Musiom

Zie je in de omgeving van
Driebergen wel eens iemand die
aan het schilderen is? Grote kans
dat dat Marieke Ackerman is.
Ook schildert ze regelmatig op
het strand.

De inschrijving voor 2022 is weer geopend
voor kunstenaars uit de gemeenten Rhenen,
Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug.

Kunstflits

Musiom heeft in haar korte
bestaan al een indrukwekkende
kerncollectie op weten te bouwen.
In 2018 startte dit museum in Amersfoort met een geschikt gebouw, maar

De St. Culturele Regio koopt een kunstwerk van maximaal

nog zonder eigen collectie. Toen zijn er

€ 5.000,- aan en zal deze op toerbeurt schenken aan een

Marieke schildert het liefst buiten, dus en

kunstenaars benaderd voor deelname aan

van deze gemeenten. Vorig jaar is het kunstwerk geschon-

plein air. Mariekes schilderstijl is los en ze

dit nieuwe initiatief. Deelname houdt in

ken aan de gemeente Utrechtse Heuvelrug en dit jaar gaat

schildert met duidelijke penseelstreken.

dat zij deelnemen aan exposities en veel

dit naar Rhenen, in 2023 zal het kunstwerk geschonken

Marieke vindt haar inspiratie in de natuur.

aandacht krijgen middels onder andere

worden aan Wijk bij Duurstede.

Ze zoekt in de natuur naar licht of mooie

publicaties en de uitgebreide website. Het

kleuren. In haar schilderijen probeert ze

houdt ook in dat zij werken aanleveren

De prijs is vernoemd naar oud wethouder en helaas veel te

de essentie en de sfeer van de locatie te

voor in de museumcollectie.

vroeg overleden Hans Nijhof een echte kunstliefhebber en

vangen.
Jan van Lokhorst: Tuin der lusten

promotor voor deze regio.

En zo kon het gebeuren dat deze
collectie al uit meer dan 150 prach-

De jury in beraad in Doorn over de nieuwe inzendingen.

Deze Hans Nijhof kunstprijs is een stimulatie prijs voor de

Ad Arma: Altijd iets

tige werken bestaat van in totaal 27
Nederlandse kunstenaars.

kunstenaars om vooral te blijven produceren, verbindingen

De overeenkomst tussen deze kun-

te verstevigen en zodoende meer kunst in het openbaar te
realiseren.

Benieuwd? Kijk op:

stenaars is dat zij geboren zijn in of

www.MariekeAckerman.art!

rond de jaren ‘50 en al vele jaren in

Een deskundige jury zal de inschrijvingen beoordelen vol-

binnen- en buitenland bekendheid

gens een vastgelegd criteria, hierin zitten kunstenaars en

hebben verworven.

cultuurcoaches uit de drie gemeenten.
Deze zomer toont Musiom een mooie

Inschrijven van uw kunstwerk

doorsnede van al deze museum-

Inschrijven kan nu op de website van St. Culturele Regio;

schatten. Veel van deze werken zijn

www.cultureleregio.nl ( categorie; Hans Nijhof prijs.)

nog niet eerder getoond.

U kunt inschrijven tot en met 31 mei 2022
De bekendmaking zal plaats vinden in het Stadsmuseum

Informatie:

Rhenen op zaterdag 2 juli 2022

Stadsring 137 Amersfoort

Heeft U vragen omtrent deze prijs dan kunt U mailen naar;
info@cultureleregio.nl

De informatieve flyer met spelregels

Open op vrijdag, zaterdag en zondag

Het winnende kunstwerk van vorig jaar van Eric Goede uit Cothen

van 12.00 uur Tot 17.00 uur.

Expositie

Eerste editie van het
Heuvelrug Muziekfestival

Kunstflits

Met Harriet Krijgh,
Candida Thompson & Friends
4 en 5 juni
Met trots presenteert Stichting Vrienden
van de Maartenskerk de eerste editie van
het Heuvelrug Muziekfestival. In het pinksterweekend van 4 en 5 juni 2022 geven
de internationaal bekende celliste Harriet
Krijgh (cello) en de Britse violiste/concertmeester Candida Thompson (viool)
samen met hun muzikale vrienden een
concertweekend om geld in te zamelen
voor het onderhoud van ‘onze’ Maartens-

Het muziekfestivalweekend bestaat uit

kerk. De vrienden met wie zij spelen, zijn

een middagconcert met high tea in het

o.a.: Magda Amara (piano), Gerard Spronk

Nationaal Bomenmuseum Gimborn en

(viool), Lilli Maijala (altviool) en Gregor

twee avondconcerten in de Maartenskerk

Sigl (altviool).

in Doorn. Ook zijn er repetities bij te wonen in Doorn en omgeving. Het voorlopige
programma is via onderstaande button te
bekijken.

Atelier - Galerie Annemiek Vera, Achterstraat 29a Wijk bij Duurstede.

AC kunst- en cultuurkrant
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Boeken

Juni: volop reislust en
vakantiepret bij Boek&Koek!

Boekrecensies

In iedere uitgave van de Arte e Cultura krant besteden we aandacht aan regionale schrijvers.

Berry Draait 3x doorrrrrrr....
1

Karin Slaughter

Gewetenloos

2

Tijdschriftenspecialist

Tijd voor tijdschriften

3

Donderdag 16 juni lezing Arjan Dwarshuis

Donderdag 23 juni Italiaanse avond met
auteur Mirjam Bunnik!

Jord Althuizen

Brand New BBQ
Arjan is beroepsvogelaar, vogelgids,

soorten die hier door het jaar heen zijn

Auteur en vertaler Mirjam Bunnik neemt

Kan jij net als Marloes niet wachten op het nieuwe boek van

Annette wordt blij van tijdschriften, de lekkerste recepten of

Is barbecueën je hobby of wil je een nieuwe?

auteur en reiziger. Hij brak in 2016

waar te nemen.

ons mee naar haar geliefde Italië, het

Karin Slaughter?

om de nieuwste tuintrends te spotten. Gelukkig werkt ze bij de

Laat je inspireren door Berry. Helemaal fan van Jord Althuizen en

een wereldrecord door in een jaar tijd

Deze avond neemt Arjan ons mee op zijn

land van ‘La dolce vita’. Mirjam vertaalde

tijdschriften specialist van de Utrechtse Heuvelrug

vooral van zijn Smokey Goodness boeken.

6.852 verschillende vogelsoorten waar

reizen en tochten om te genieten van

romans van o.a. Elene Ferrante en

te nemen. Daar schreef hij het boek

alle mooie soorten en belevenissen die

Margaret Mazzantini, is getrouwd met

‘Een bevlogen jaar’ over. In zijn nieuwe

hij heeft meegemaakt! De lezing vindt

een Italiaan en kent bovendien heel

boek ‘Zomergasten, doortrekkers en

plaats in Boek&Koek en start om 20:00.

veel leuke anekdotes en verhalen over

overwinteraars’ neemt hij ons mee in

Toegang is gratis, aanmelden graag via

het land achter de typisch Italiaanse

de Nederlandse natuur en de mooie

info@boekenkoek.net

verschijnselen. Zoals te lezen in haar
boek ‘Koffiebars en carabinieri’. Deze
avond zal ze diverse anekdotes met ons
delen en kunnen we genieten van een
proeverij van Italiaanse delicatessen.
Aanvang 19:30 bij Joli Cadeaux,
tuindorpweg 39A in Maarn. Toegangskaarten € 5,- en te verkrijgen bij Joli
Cadeaux en Boek&Koek in Maarn.

Boek&Koek Raadhuislaan 9 Maarn
Wij zijn elke dag open tussen 08.00 uur en 18.00 uur.

0343-200150

Op de hoogte van nieuws over onze winkel of een

info@boekenkoek.net

bestelling plaatsen? WhatsApp,Facebook, Twitter,
The Readshop Doorn, Berry van Kruistum

Instagram, TikTok en LinkedIn

06-13 53 14 19 Thorheimpassage 3, 3941 ET Doorn

Bestellen kan ook op www.readshop.nl

Boekennieuws bij boekhandel Jacques Baas
Onlangs verscheen de epische, historische
roman van de Driebergse Mark H. Stokmans
getiteld ‘Land van echo’s”.

Vestdijk en Wilhelm, twee Doornse kopstukken

Top 3 verkochte boeken
met een regionaal tintje

uit en is de chaos compleet. Dit is een prachtig verhaal
over goed en kwaad en over alles wat daar tussen zit.

Mark H. Stokmans
Land van echo’s

1

Het doet precies wat een roman moet doen: je blik op de
Deze monumentale roman mag met recht een droom-

wereld verruimen. Het verhaal voegt weer vele tinten grijs

debuut genoemd worden.Dit boek beschrijft dertig

toe aan het palet tussen wit en zwart.

jaar Spaanse geschiedenis door de ogen van Herman

Het is een verhaal waarin de hitte van Spanje zindert, dus

Kruijssen. Herman vocht in de Eerste Wereldoorlog

de ideale roman voor deze zomer.

aan de Duitse kant. Na het einde van de strijd zwerft
hij jarenlang te voet door Europa waarna hij een thuis

Tussen 1939 en 1941 woonden
Wilhelm II en Simon Vestdijk
allebei in Doorn. Twee bekendheden, wier werelden elkaar bijna
raakten; een ex-keizer en een
beroemd schrijver. Het inspireerde
Kees ’t Hart tot de roman
‘De astroloog en de keizer’.
Maar hebben ze elkaar ook echt
ontmoet?

aan huis, zeker in de eerste jaren in Doorn.
Beide waren heren die zelf niet bezochten,
nee, je moest bij hen op bezoek komen.

Oorlogstijd
Vestdijk was een koortsachtig schrijver, afgewisseld met maandenlange depressies,
liggend in bed. Bevriende schrijvers vielen
steeds meer weg. Ter Braak, Du Perron
en Marsman overleden in 1940; anderen

Libris | Land van echo’s, Mark H. Stokmans

vluchtten of emigreerden. Maar in isole-

vindt in Spanje. maar in Spanje breekt de burgeroorlog

Paulien Weimans
Vliegen

2

Doornaren zeggen ‘bij de Duitse keizer’

ment floreerde zijn schrijverschap. Zelfs in

als ze Huis Doorn bedoelen met zijn Kei-

oorlogstijd voltooide hij vier romans.

zerswei. Wilhelms buste staat voor het
kasteel, op het kerkplein zit een bronzen

Wim Hazeu in zijn biografie van Vestdijk:

Vestdijk te schrijven. 51 romans voltooide

“De kamerheer van Wilhelm werd SS-

hij in Doorn. Met het literaire VVV-gidsje

Meer info:

hierover kun je urenlang wandelen langs

Boekhandel Jacques Baas

Obersturmführer van het gijzelaarskamp in
Simon Vestdijk en zijn vader, foto uit privé-archief van de Vestdijks.

de plekken uit zijn boeken.

Traaij 4 C

Michielsgestel.” De schrijver werd daar in
1942 negen maanden geïnterneerd. Rond

en zeker niet alleen omdat hij het geld

genlijke macht van reïncarnatie van de god

’42 noemde de nazi-pers Vestdijk een ‘an-

3971 GN Driebergen

Wilhelm ligt begraven bij het geheel aan de

liet rollen onder neringdoenden. In iedere

Donar te ontplooien, ten bate van Doorn,

cien regime’- schrijver. Wilhelm, het ancien

0343 518571

keizer gewijde Huis Doorn. Ook Vestdijks

Doornaar, ook in mij, is een feodaal zintuig

waar zijn fraaie tempel stond en staat.”

régime in persona, was toen al overleden.

Volg ons ook via Facebook of Instagram

woning aan de Torenlaan bleef tot 2018

ingeplant, dat ons geen rust gunt voordat

Vestdijk bedoelt het mausoleum.

onveranderd. Tot zijn vrouw Mieke Vest-

een op zijn minst adellijk persoon goeder-

dijk-van der Hoeven in 2018 overleed en

tieren op ons neerblikt, en dat heeft ons

Doorn is een kleine plaats en bijna iedereen

tact met de omgeving bemoeilijkten, had

het werd verkocht.

ook geen windeieren gelegd.”

kende elkaar. Wilhelm wandelde regelma-

een ontmoeting gekund. Ik sprak Mieke

tig op zijn landgoed en in het dorp, Vestdijk

Vestdijk hierover in 2008. Zij maakte reso-

Janneke Schotveld
Meer avonturen

AC kunst- en cultuurkrant
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In 1939, voordat de nazi’s ’s keizers con-

van de dappere

Vestdijk was 41 toen hij in mei 1939 naar

Dondergod

had zijn huis met artistieke bezoekers en

luut een eind aan die veronderstelling: “Er

ridster

Doorn kwam. Op 4 juni 1941 overleed

Voor Vestdijk was hij de verpersoonlijking

wandelde in de Kaapse Bossen. Beide had-

is nooit contact geweest tussen die twee.

Wilhelm, 81 jaar oud. Kende de keizer de

van Donar (Doorn komt van Thorheim,

den op hun eigen manier een hofhouding;

Daar ben ik absoluut zeker van…”

schrijver? Vestdijk hem wel. Uit ‘Het Dorp

woonplaats van de dondergod): “Nadat de

de Keizer speelde ‘Pruisisch hof’ met copi-

van de Donder’ (1966): “Doorn vergeet

oberste Kriegsherr het veelbelasterd hoofd

euze diners en groot ceremonieel, Vestdijk

hem nooit, want hij was uiterst populair,

te rusten had gelegd, begon hij pas zijn ei-

ontving bekende schrijvers en kunstenaars
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(Dit is een drastisch ingekorte en sterk bewerkte
versie van een in 2008 in Bulletin Huis Doorn
verschenen artikel)
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KUNST-EVENT

Expositie

Pinksterweekend

Ook dit jaar wordt er op Landgoed Zonheuvel
een prachtige kunst expositie georganiseerd
door de stichting Culturele Regio welke regionaal allerlei culturele activiteiten organiseert.

Beeldenroute op Parc Broekhuizen

Op 4, 5
en 6 juni
2022

Landgoed Zonheuvel

Sculptures at the Parc

S

inds 2019 heeft Parc Broekhuizen zijn
eigen kunstagenda, Art at the Parc waarbij
uiteenlopende kunstuitingen aan bod komen
van hele diverse kunstenaars. Vanaf 14 april
tot 31 oktober 2022 zal Sculptures at the Parc
plaatsvinden gedurende 3 seizoenen in de natuur op het bijna 6 hectare tellende landgoed.

Yvon van Worgdragen, Cornel Pepers, Annelies van Deutekom, Janine van Dijk en daarnaast twee collectieven, Het
Wijks Atelier en het Kunstgilde Leersum.deze collectieven
herbergen wel honderden kunstenaars uit de gehele regio

Dit is een unieke, speciaal samengestelde expositie waar-

en is altijd heel verrassend qua aanbod!
Het aanbod is weer verrassend, ongeveer de helft van de

In het Koetshuis is tevens Wilhelmina Art Jewelry te zien

tot 20.00 uur open, 2e Pinksterdag sluiten we om 18.00

bij elke kunstwerk een geheel eigen plek heeft op het land-

exposanten is nieuw en waarborgt een prachtig en divers

met haar creatieve ontwerpen ten aanzien van sieraden en

uur, de poorten gaan open s’ morgens om 10.30 uur, kom

goed. De meesten buiten (19 beelden) maar een aantal

aanbod. Er zijn verschillende galeries die vele kunstenaars

juwelen.

en geniet van dit verrassend grote aanbod.

ook binnen (7 beelden. De samenstelling van de route is

Wij denken heel veel redenen om langs te komen tijdens

Landgoed Zonheuvel, Amersfoortseweg 98 Doorn,

van Museum Beelden aan Zee, Museum Voorlinden, Ar-

Eddie’s Art die vindbaar is bij de entree en wel in het mooie

het Pinksterweekend.

entree € 7,50 per persoon, parkeren gratis.

mando Stichting, André Volten, Atelier van Lieshout, Auke

Koetshuis met modern art, internationale kunstenaars

Uiteraard kunt U op een van de terrassen genieten van een

presenteren zich hier en daarnaast vele landelijke kunste-

hapje en drankje, op zaterdag 4 en op zondag 5 juni zijn we

vertegenwoordigen, we noemen enkele galeries:

tot stand gekomen door de enthousiaste medewerking

de Vries, Henk Visch, Iris Le RÜtte en Jeroen Henneman
Zie ook de achterpagina van deze krant.

diverse kunstenaars. De realisatie en ontwikkeling van het

naars ga vooral kijken in het Koetshuis, Galerie Laimbock

concept vonden plaats in nauw overleg met Irene Schreu-

met vele top beeldhouwers zij doen al vele jaren mee en

der-Tjoa, Klaas-Jan van Hees / Swinkels van Hees

vertegenwoordigen de top van Nederland, gastdame en

in samenwerking met Prof. Dr. Jan Teeuwisse, directeur

heer Catherine en Willem Laimbock, Galerie Mi met ver-

Museum Beelden aan Zee.

schillende kunstenaars die hun sporen reeds verdiend
hebben, Werkspoor International Art Utrecht die een heel

Sculptuur vormt de hoofdmoot van Pastorale 2.0, maar

divers aanbod zullen aanbieden en galerie Kunst aan de

middels een aanvullend programma zal er ook aandacht

Lek die ook al vele jaren aanwezig is op deze verkoop beurs

geschonken gaan worden aan poëzie, literatuur en muziek.

en vele beroemde kunstenaars herbergt.

Bij elk van deze speciale evenementen is er aandacht voor
het thema Pastorale 2.0, voor het innerlijke van de mens,

Daarnaast ook zelfstandige kunstenaars zoals Han de

eten en drinken, en het vieren van het leven in o.a. Restau-

Leeuwerk, Sandra Pot, Hans Koenen, Leo Dekker, atelier

rant Voltaire en Bistro LOF.

Nanda Art, Mascha Bossuyt, Renske de Vries, J. Tijssen

Een ander kader

Keramiek , Henk van de Vis, Mark van Kuppevelt De Kwakel,

Sculptures at the Parc met als thema Pastorale 2.0 is
hopelijk het begin van een periodiek terugkerend kunstevenement. Op ons landgoed staan beelden die het eenvoudige leven van de moderne tijd voor het voetlicht brengen.
Een wereld van voelen en niet van denken. De vlucht van de
geciviliseerde wereld naar de natuurlijke wereld; naar de
wereld waar geen regels gelden. Een plek waar je jezelf en
elkaar met andere ogen leert zien. Pastoraal is herderlijk,
je wordt als schaap geleid, maar in deze tijd moet je het
echt zelf doen. Op de kunstroute zullen puzzelstukjes worden aangereikt die verspreid liggen en je inzicht kunnen
geven. Het is ons doel om je een ander kader mee te geven,
om Parc Broekhuizen met een nieuwe blik te bekijken en,
na het verblijf daar, ook de wereld en de tijd die voor en
achter je ligt.

‘DE VLUCHT VAN DE GECIVILISEERDE WERELD
NAAR DE NATUURLIJKE WERELD;
NAAR DE WERELD WAAR GEEN REGELS GELDEN’

Na de tijd van de natuur gebruiken gaan we naar een tijd
van de natuur omarmen om opnieuw te leren zien. Samen
gaan we herbezinnen en met een nieuwe blik de wereld bekijken. Wij hebben de natuur en kunst nodig, gelijkwaardig,
om herboren de draad weer op te pakken. Niet elitair, niet

Praktische informatie

hoogdravend maar laagdrempelig en nonchalant laten we
ons leiden. We vluchten tijdelijk om met nieuwe energie,

• De kunstroute is dagelijks geopend van 14 april t/m

met nieuwe inzichten, met gevoel weder te keren. Moderne

31 oktober 2022 en vrij toegankelijk.
• Naast de informatie in de ter plekke te verkrijgen
kunstgids (€ 5.00), vindt u tevens informatie op
onze website www.parcbroekhuizen.nl
• Ons adres is Parc Broekhuizen, Broekhuizerlaan 2,
3956 NS Leersum.
• U kunt u bezoek combineren met een drankje,
lunch of diner in Bistro LOF of Restaurant Voltaire*.
U kunt hiervoor reserveren op onze website
www.parcbroekhuizen.nl of via 0343-745858.
• Op zondag en maandag worden regelmatig
rondleidingen georganiseerd met een gids van 14.00
tot ca. 15.00 uur. U kunt hiervoor reserveren via de
email (info@parcbroekhuizen.nl) of telefonisch
(0343-745858).

stedelingen die terugkeren naar de natuur en cultuur om
als een beter mens terug te kunnen keren en de wereld
te kunnen herbouwen. Wandelend, pratend, genietend en
gebruikmakend van alle zintuigen.

Wie is de herder?
Ben jij dat wellicht zelf als je de tentoonstelling op Parc
Broekhuizen hebt bezocht en verlicht terugkeert. Verliefd
op de wereld. Somberte en donkerte achterlatend en verslagen. Origineel, oud en nieuw, jong en oud. Onbevooroordeeld. Geen voorkennis nodig. Als je kunt voelen ben
je er klaar voor.

AC kunst- en cultuurkrant
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Mooi webdesign voor
kunstenaars en galeriehouders
Wij maken deze mooie Arte e Cultura krant.
Wij, grafisch vormgevers met passie voor
mooie kunst, zien veel websites van kunstenaars en galeriehouders die nauwelijks
design uitstralen, met teveel tekst en kunstwerken die niet goed worden weergegeven
en waarbij die websites meestal ook
technisch verouderd zijn en ook niet op
mobiele telefoons en tablets te lezen zijn
(niet responsive). Dat is jammer, want
bezoekers van die websites haken af voordat
ze de mooie kunstwerken hebben gezien.

In de Regio

Buitenplaatsen in Driebergen-Rijsenburg

Dat is de titel van de op 2 april geopende
tentoonstelling van de Stichting DriebergenRijsenburg Vroeger & Nu. Mevrouw De Beaufort
Clifford Cocq van Breugel opende samen met
haar zoon Jhr. De Beaufort de tentoonstelling
in aanwezigheid van Chantal Broekhuis, wethouder van de gemeente Utrechtse Heuvelrug.

Door Annet Werkhoven

voor het oog. Aan de overkant stond het buiten de Wildbaan.
Nu is alleen het park van dat buiten er nog met daarin de
herdenkingsmonumenten.
Welgelegen heeft ook een plek gekregen in de tentoonstelling. Het bestaat niet meer, aan het eind van de Tweede
Wereldoorlog is het in vlammen op gegaan. Nu staan er in
het ‘Park Welgelegen’ witte huizen in de stijl van de Delftse
school. De Horst, Dennenburg en Broekbergen complette-

Buiten bij het poortgebouw aan de Traaij hangen zeven

ren de twaalf. Worden Dennenburg en Broekbergen privé

posters met daarop de geschiedenis van twaalf bijzondere

bewoond, De Horst is al geruime tijd een opleidingscen-

buitens. Binnen in het poortgebouw zijn veel voorwerpen,

trum van De Baak.

foto’s en boeken te zien die allemaal het verhaal vertellen
van de glorie van weleer. Ook een powerpointpresentatie

Het is bijzonder hoe alle buitenplaatsen hun eigen ge-

over de parken en verdwenen buitenhuizen is binnen te

schiedenis hebben en op verschillende manieren toch

zien. Heel even waan je je in de tijd van toen. Is het echt

weer gebruikt worden. Het boeiende buitenhuizenver-

allemaal voorbij? Is dit in Driebergen-Rijsenburg? Wat een

haal is tot december te zien en te horen op zaterdagen

allure en deftigheid.

(behalve iedere laatste zaterdag van de maand) tussen
13.30u en 16.30u. in het poortgebouw van de Stichting

Wij helpen kunstenaars en galeriehouders
door voor hen een representatieve
website te ontwikkelen. Kijk op:
www.dehoopenkoning.nl/diensten/webdesign

Welke twaalf buitens passeren de revue? Als eerste Heidestein, dat op de grens van Zeist en Driebergen-Rijsenburg ligt. Het grote huis Heidestein bestaat niet meer, klein
Heidestein nog wel, zo ook het uitgestrekte parkbos. Dan

Bel ons en informeer naar de mogelijkheden.
wim@dehoopenkoning.nl 06 -14 23 96 42

Webdesign

Drukwerk

Specials

Driebergen-Rijsenburg Vroeger & Nu aan de Traaij in DrieMevr. De Beaufort-Clifford Cocq van Breugel die de tentoonstelling
kwam openen.

volgt Bornia. De huidige eigenaresse van Bornia is me-

enorm veel grond prijs moeten geven aan het voortrazen-

vrouw De Beaufort-Clifford Cocq van Breugel die, ondanks

de verkeer. Maar het staat nog steeds trots als blikvanger

haar zeer hoge leeftijd, de tentoonstelling kwam openen.

bij de op- en afrit van de A12.

bergen-Rijsenburg. U bent van harte welkom!

Een kijkje in buitenplaats Sparrendaal te Driebergen-Rijsenburg

Bijzonder van beide buitenplaatsen was toch de aanwezigheid van een smalspoorlijntje voor eigen gebruik.

Dan Beukenstein en Kraaijbeek, beide buitens staan er niet
meer, er zijn woonzorgcentra voor in de plaats gekomen. Wat

De buitens Beerschoten/Willinkshof en Bloemenheuvel

er nog wel is, zijn de prachtige tuinen. Het prachtige park

www.dehoopenkoning.nl 0343 - 51 39 61

staan op de volgende poster. Het huis Beerschoten bestaat

van Beukenstein is een goed bewaard geheim in het centrum

niet meer, maar het koepeltje Beerschoten/Willinkshof

van het dorp Driebergen-Rijsenburg. Sparrendaal wordt wel

Fullservice grafisch buro voor online- en printmedia producties

staat nog immer op de heuvel tegenover het station Drie-

de parel van de Lustwarande genoemd. Het statige huis met

bergen-Zeist. Bloemenheuvel heeft in de loop van de tijd

haar bouwhuizen aan weerskanten is nog steeds een lust

Herbestemmingsprijs

Katoendrukkerij in De Volmolen prijswinnaar
Pieter van Vollenhoven prijs

Han Knaap: Bohemien op zoek naar perfectie
Rhenen 1950-1960

Vrijdag 22 april, namen vier initiatiefnemers van een herbestemming
van een monument de Pieter van Vollenhovenprijs in ontvangst.

Expo gebruiksporselein uit de tijd van Stichting Goed

In 2022 is het 80 jaar geleden dat Knaap koos voor het

Wonen, 14 mei 2022 t/m 25 februari 2023

kunstenaarschap. Met de tentoonstelling ‘Han Knaap. Bo-

De Katoendrukkerij in De Volmolen in Amersfoort, Fifth l NRE in Eindhoven, het Fort van

Keramist Han Knaap maakt in de jaren 50 en
60 furore met zijn porseleinen koffie- en theeserviezen. Het is de tijd dat luxe keramiek de
theetafeltjes siert in het Nederlandse interieur ‘het zondagse servies’. Knaap, afkomstig
uit Utrecht, werkt dan in Rhenen. Zijn serviezen en vazen gaan naar de Bijenkorf en Metz
& Co, Milaan en Afrika. Heel wat inwoners van
Rhenen hebben een echte Knaap in huis.

Hoofddorp en Uncle Louis Store in San Nicolas (Aruba) kregen de herbestemmingsprijs
voor de wijze waarop deze monumenten een nieuw leven hebben gekregen. In het herbestemde Fort van Hoofddorp werd de prijs persoonlijk uitgereikt door oud-voorzitter
van het Nationaal Restauratiefonds prof. mr. Pieter van Vollenhoven.

hemien op zoek naar perfectie’ brengt Stadsmuseum Rhe-

Han Knaap in zijn
fabriekje in Rhenen
Foto W.K. Steffen De Steeg

nen een ode aan Han Knaap: kunstenaar, ambachtsman én
excentriekeling in het Rhenen van de Wederopbouw. Hij
verbindt de stad met de Stichting Goed Wonen en tal van

maar ook sigaretten-

grote namen op het gebied van industrieel ontwerpen. De

houders en asbakjes.

expo vindt plaats van 14 mei 2022 tot en met 25 februari

Foto’s en tijdschriften,

2023.

zoals de Libelle en Goed Wonen uit de jaren 1950-1960,
en een film over het maken van porselein maken de

Meer dan 100 van zijn sobere en prachtig geglazuurde

presentatie compleet.

objecten zijn in de expo te bewonderen: serviezen, vazen,
Maike Woldring

v.l.n.r.: Serge Schoemaker, Femme Hammer, Anne Witsenburg,
prof. mr. Pieter van Vollenhoven, Nathalie Cassee, Hein van Stiphout

Koffiefilterpotten van Han Knaap uit 1948
foto Stadsmuseum Rhenen.

Vazen van Han Knaap uit 1951 foto Stadsmuseum Rhenen.

Directeur Stadsmuseum Rhenen,

Foto’s zijn van fotograaf Joost Enkelaar

De Katoendrukkerij in de Volmolen
Plantsoen Noord 2, 3811 GH Amersfoort

Ambacht | Erfgoed | Kunst
AC kunst- en cultuurkrant

www.dekatoendrukkerij.nl
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Agenda juni t/m augustus 2022
Heuvelrug Muziekfestival
Zaterdag 4 juni
middagconcert met high tea

Kunst Event
Landgoed Zonheuvel

Jaarmarkt Petit Montmartre

van 4 t/m 6 juni – Pinksterweekend

Zaterdag 18 juni
Traaij Driebergen

in het Nationaal Bomenmuseum Gimborn

4 en 5 juni

Agenda juni t/m augustus 2022
De 55ste
Kastelentocht Doorn
Zaterdag 21 Augustus

Galeries – Kunstenaars exposeren rond het Kasteel
Maarten Maartenshuis te Doorn, moderne kunst

2 avondconcerten in de Maartenskerk te Doorn

in het Koetshuis van Galerie Eddie’s Art,

Vrienden van de Maartenskerk

entree € 7,50 p.persoon, vrij parkeren.

Ridderhofstad Hindersteyn
Open tuindag
Zondag 3 juli
Info:
www.hindersteyn.nl/open-tuindag

Jaarmarkt Cuneradag

met Harriet Krijgh, Candida Thompson & Friends
Dit om geld in te zamelen voor het onderhoud

Mazijkpop

Rhenen zaterdag 11 juni

van de Maartenskerk.

16 juli

www.vriendenvandemaartenskerk.nl

centrum Wijk bij Duurstede, diverse pop bands
in de Mazijk wat in het hartje centrum ligt.

Info: www.mazijkpop.nl

Symposium
Upstairs/Downstairs
9 juni, Huis Doorn

Mathias WithoosExpositie

Info: www.huisdoorn.nl

Museum Flehite Amersfoort verlengd t/m 11 september

Dag van het Kasteel
2e Pinksterdag 6 juni
Info: www.dagvanhetkasteel.nl

Historisch Festival
Huis Doorn
9 en 10 juli

Vuelta festival
20 augustus

Info: www.opdeheuvelrug.nl

Info: www.huisdoorn.nl/nl/agenda/
historisch-festival-doorn/

Tuin concert
De 7-koppige Amsterdam Klezmer Band
bestaat 25 jaar.

26 juni Kasteel Amerongen
Info: www.kasteelamerongen.nl/agenda

Kunstroute
Maarn-Doorn-Maarsbergen

Dance Behind The Wall

28 en 29 mei 2022

Stadshaven van Wijk bij Duurstede.

Noteer deze datums in uw agenda.

Info: www.kunstroutedoornmaarn.nl

Info: www.festivalbehindthewall.nl

Info:
cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl

Bos Fair

( Maja van Eijndthoven)

shoppen-lifestyle-brocante- food

Gluren op de Heuvelrug

Zaterdag 4 juni
Deze staan gepland op 25 en 26 juni 2022.

11 juni Doornse gat

Verschillende activiteiten
in Rhenen

Open Trouwlocatieroute

Info:www.cultuurinrhenen.nl

Slot Zeist 26 juni
vrijblijvend rondkijken op deze mooie locatie.

AC kunst- en cultuurkrant
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Topstuk

Het geheim van de meesters

Ik heb een afspraak met de Cultuurcoördinator van de Daltonschool in Rhenen, Pascal
van Gijtenbeek. Het is een nieuw gebouw
dat vriendelijk verscholen ligt in een rustige
woonwijk. Pascal opent de deuren en heet mij
welkom. Ze leidt me rond en we komen in het
keukentje van de school.

Door: Ester Lammers

winnaar! Ze krijgt nog een publicatie in het AVROTROS
ledenmagazine MUZE. en Pascal ontving een vergoeding
van €500,-. Zo zie je maar, elke dag iets nieuws te ontdekken als Cultuurcoach.
Kijk hier de prijsuitreiking en onthulling terug
https://www.avrotros.nl/embed/36682/

Op de eettafel staat een prachtig schilderij. Mijn oog valt
er op. Wie heeft dat geschilderd vraag ik? Ik! Zegt ze trots.
Wat mooi! Schilder je vaker? vraag ik. Ja zegt ze en ik heb
zelfs onlangs een grote prijs gewonnen. Voor mij blijkt
naast een Cultuurcoördinator ook de winnares van de het
AVRO/ TROS-programma ‘Het geheim van de meester’ te
staan. Middels een schilderswedstrijd die het programma
uitschreef, lieten ruim 500 Nederlandse kunstenaars zich
inspireren door Rembrandts Nachtwacht. Uit 563 werken
werd één winnaar gekozen, dat werd Pascal van Gijtenbeek.

Meisje in het wit
Het idee van het schilderij ging uit van het meisje in het
wit op De Nachtwacht. Dat meisje sluipt als het ware door
het schilderij, zij hoort er eigenlijk niet bij, want ze is geen
schutter zoals de anderen. Toch wordt ze in het volle licht

Tot haar grote vreugde kreeg ze een telefoontje van “Het

geportretteerd. Ze is betrapt. Bij zich draagt ze een klein

geheim van de meester” met daarin de uitnodiging om

tasje en dood gevogelte. Met dat beeld in Pascals hoofd,

naar Amsterdam te komen. Daar zou een soort finale

is ze haar dochter gaan schilderen. Haar dochter Noor

plaatsvinden, van de 12 beste schilderijen. Eenmaal daar

poseerde met een witte jurk, een tasje en een zakje snoep,

werd ze geprezen om de penseelstreken, het drama wat

want dood gevogelte is niet van deze tijd. Op het schilderij

Rembrandt op eenzelfde manier ook in zijn schilderijen

moest het lijken of ze gesnapt werd, terwijl ze net stiekem

laat zien en de clair- obscur. Pascal vroeg zich steeds af

snoepjes had meegenomen. Dat idee uitgewerkt hebben-

waar de andere finalisten bleven, toen de werkelijke reden

de, stuurde Pascal het werk op.

van haar komst duidelijk werd; Zij was al verkozen tot

Zin in de zomer!
Op het moment dat ik dit schrijf is het heerlijk
weer en vliegen de berichten over festivals
me om de oren. Ik heb zin in de zomer! Na
lang wikken en wegen is Gluren op de Heuvelrug dit jaar verplaatst naar de zomer, en wel
in het weekend van 25 en 26 juni. En naast dat
het dan hopelijk prachtig weer is en we hier
en daar in de buitenlucht kunnen genieten
heeft dit nog een ander voordeel: het is het
einde van het cursusjaar.

Ester Lammers- van der Linden, Cultuurcoach Rhenen.

Maja van Eijndthoven
Cultuurcoach Utrechtse
Heuvelrug

Dit maakt dan ook dat verschillende muziekscholen tijdens
Gluren hun einduitvoering kunnen laten zien. Ook is er op
25 juni een Cultuurcafé en volgt daarop een spetterende
dansshow van SVAmerongen. Zie ik u daar?
Maar eerst is er nog een ander bijzonder moment, 18 juni.

gemaakt. Uiteraard telt

Een datum die voor veel lezers vast geen uitleg behoeft,

ook de stem van het publiek,

maar voor wie het niet meer weet: de datum van de val-

daarom kunt u begin juni stemmen via de

wind. In de vorige editie kondigde ik deze wedstrijd aan,

website van de gemeente.

en precies een jaar na dato zal de winnaar bekend worden
Over kunst gesproken: in Cultuurhuis Pleiade is een bijzondere tentoonstelling te zien. Hier hangt werk van de collega’s
van de bibliotheek ZOUT. Een grote diversiteit aan stijlen en
materialen, met voor ieder wat wils. Woont u in de gemeente Utrechtse Heuvelrug en wilt u hier ook eens exposeren?
Stuur mij dan een berichtje! Vanuit de gemeente ook nog de
hartelijke uitnodiging om langs te komen op de open dag
van het Cultuurhuis Plèiade op 25 juni, ja inderdaad tegelijk
met Gluren. Dan krijgt u een kijkje achter de schermen bij
de gemeente en andere instanties die hierin huizen. Maar er
zijn ook culturele activiteiten voor jong en oud!
Wilt u zelf eens een culturele activiteit organiseren kijk dan
vooral op de website van de gemeente voor subsidiemogelijkheden en neem contact met mij op!
Fijne zomer!
Groetjes,
Maja – Cultuurcoach Utrechtse Heuvelrug
cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl
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KUNST-EVENT
Landgoed Zonheuvel

Pinksterweekend
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