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Bouw van Vikingschip Dorestad
vordert gestaag

Voorwoord

Interview

Beste lezer,

T

oen Coos van den Hoek in 1973 in
Wijk bij Duurstede kwam wonen kon
hij nog niet vermoeden dat hij 45 jaar
later samen met vele vrijwilligers een
echt Vikingschip ging bouwen. Afkomstig uit
de marketing (Kodak) vroeg hij zich na de
sluiting van het bedrijf af op welke manier hij
zijn vrije tijd gestalte ging geven.

Je leest op dit moment alweer het tweede nummer van deze krant. Wederom een uitgave waar wij trots op
zijn! Op pagina 4 tref je een verslag van de zeer geslaagde lancering van de eerste editie, die gehouden werd
in Parkhuijs Rosarium te Doorn.
Inmiddels hebben meerdere organisaties zich aangesloten en stappen in voor advertentieplaatsingen voor
het hele jaar. We zijn daar zeer blij mee en tegelijkertijd geeft ons dat als stichting een groter draagvlak en
vaste voet aan de grond.

Door Wes Janssen

om handel te drijven met o.a. Dorestad. Een replica van
dit schip, de Roar Ege, wordt nu onder auspiciën van de
Stichting Wijkse Projecten nagebouwd door zo’n 20 vrijwilligers. Onder leiding van botenbouwer Joop Gijsbertsen
is men druk in de weer om het schip met de 10 meter hoge
mast vaarklaar te krijgen. Het schip wordt 14 meter lang
en 3,5 meter breed en is volledig van eikenhout, net als
de authentieke Roar Ege. Ook alle oorspronkelijke details
worden nauwkeurig nagemaakt en liggen al her en der

Ook de gemeenten Wijk bij Duurstede en Utrechtse Heuvelrug hebben vaste ruimte gereserveerd.
Arte e Cultura op haar beurt stelt (veel) redactionele ruimte gratis beschikbaar voor cultuur historische
instellingen en o.a de cultuurcoaches. Lees ook in deze editie de interessante artikelen over wat zij allemaal
doen en organiseren. Op de boekenpagina’s vind je een shortlist met vijf ‘must have’ gelezen boeken en
bovendien kun je jouw favoriete (z.o.u.t.) schrijver van het jaar 2020 kiezen.
Op de voorpagina van deze editie een werk van Nico Vrielink. Hij is bijna 62 en maakte in zijn leven zo’n
10.000 (!) schilderijen. Waarvan 6.000 met zijn toenmalige vrouw Jeane Seah als onderwerp. Nico Vrielink
werd er een populair en veelgevraagd schilder door.

Groei van de krant
Aanvankelijk was de bedoeling dat we per editie 16 pagina’s zouden uitbrengen maar de eerste editie werd

deze behoefte voldoet.

Volop in beweging
We zien dat organisaties op kunst- en cultuurgebied volop investeren en aan het groeien zijn met als
gevolg dat er een nog groter aanbod van kunst in onze regio komt, of het nu in Rhenen is waar o.a. het
Stadsmuseum nieuwe exposities organiseert of in Driebergen waar o.a. De Cultuurhoek diverse mooie
dingen opstart zoals een filmclub. Bovendien kun je daar als kunstenaar de expositieruimte per weekend
huren. Er zijn verschillende kunstroutes die georganiseerd worden en bij de galeries zijn weer vele mooie
exposities. (kijk daarbij ook naar de website van Culturele regio voor een overzicht: www.cultureleregio.nl
We wensen je weer veel lees- en kijkplezier!
Hartelijke groet,

verspreid in de voormalige sporthal die curieus genoeg

en de Lekkodagen en daarna heb ik enkele boeken over Wijk

ook Vikinghal heet. Hier worden ook belangstellenden ont-

gemaakt”, vertelt Coos. “Toen werd het tijd voor wat meer

vangen die een kijkje willen nemen bij de bouw.

buitenactiviteiten”. Nadat er in 2010 al 5 Vikingschepen

Op de cover:
Schilderij van Nico Vrielink

‘Jeane’
Te koop bij : Eddies Art / www.eddies-art.nl
contact@eddies-art.nl
Nijverheidsweg 16a Utrecht.
06 -10 93 93 92

- Quote -

al 20 pagina’s en deze tweede uitgave heeft zelfs al een omvang van 24 pagina’s. Steeds meer organisaties
benaderen ons en het is wel duidelijk dat een cultuur- en kunstkrant in deze regio broodnodig is en aan

“Eerst was ik actief in de organisatie van het Shantyfestival

“Have no
fear of
perfection,
you’ll
never
reach it”

tentoongesteld werden op de markt tijdens het evenement

Gemêleerd gezelschap

“Dorestad, Wereldstad” waar zo’n 20.000 bezoekers op af

De groep vrijwilligers is zeer gemêleerd en bestaat o.a.

tooien waarna het in het voorjaar van 2021 onder de naam

kwamen ging Coos in 2012 met vrijwilligers van start met

uit een orthopedisch chirurg, huisarts, schooldirecteur,

“Vikingschip Dorestad” te water wordt gelaten.

de bouw van de bekende “Krommerijnder”, die inmiddels

bouwkundig ingenieur, bankdirecteur maar ook enkele

alweer enkele jaren over de Kromme Rijn vaart met pas-

werkzoekenden. “Op 2 na is iedereen gepensioneerd en

De Wijkse Haven

sagiers die genieten van de mooie natuur. Toen dit project

met elk zijn eigen kennis en vaardigheid is er een harmo-

De stadshaven zal als thuishaven fungeren van waaruit

succesvol werd afgesloten dacht Coos alweer na over een

nieus team ontstaan”, aldus Coos. Elke werkdag wordt er,

tochten over de Lek kunnen worden georganiseerd. Het

nieuw avontuur: de bouw van een echt Vikingschip.

in wisselende samenstelling, tot 12.00 uur aan het schip

schip kan op verschillende manieren worden aangedreven.

gewerkt. Inmiddels zijn er 6 zeilmakers gerekruteerd die

Er zijn riemen vervaardigd waarmee geroeid kan worden en

Skuldelev 3

in Vreeswijk lessen volgen om het zeil op de juiste wijze

ook zeilen is mogelijk. Daarmee is het uitermate geschikt

In 1963 werd er in de haven van Skuldelev in Denemar-

in elkaar te zetten. De schilden die aan beide boorden be-

voor bedrijven die aan teambuilding willen doen. Omdat op

ken de restanten van een handelsschip gevonden dat in

vestigd gaan worden zijn door kunstenaars van het Wijks

water met beroepsvaart een hulpmotor verplicht is zal er

de vroege middeleeuwen door de Vikingen werd gebruikt

Atelier beschilderd. Eind 2020 hoopt men het schip te vol-

een Vetus-motor van 42 PK ingebouwd worden.

Salvador Dali

Henk Drok

“MET ELK ZIJN EIGEN KENNIS
EN VAARDIGHEID IS ER EEN

Colofon

HARMONIEUS TEAM ONTSTAAN”
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promotie van alle voorkomende vormen van kunst en cultuur

verschijnt 4 x per jaar in een oplage van

Hoofdstraat 250, 3972 LK Driebergen

in Midden Nederland. De initiatiefnemers Henk Drok,
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Aanleveren kopij:

Frank Flippo, Gera Pronk, Felix Wilbrink,

Tips over interessante

Joke Twigt, Nel Barnier, Wim de Hoop,

onderwerpen en aanlevering

Bert Koning en Henk Drok.

kopij bel 06 -14 23 96 42

Foto: Winfried Leeman

van het Statenjacht de “Utrecht” en Ed Timmer van Jachthebben met deze materie.

monumenten en horecagelegenheden.

Een project als de herbouw van een Vikingschip op ware

Algemeen mailadres: info@arte-e-cultura.nl

grootte kan natuurlijk niet gerealiseerd worden zonder

www.arte-e-cultura.nl

de financiële en materiële steun van personen, bedrijven,
instellingen, adoptiehouders. Een groot deel van de finan-

ARTE
CULTURA

ciering is al rond maar op de website www.vikingschipdo-

kunst- en cultuurkrant

of mail naar: redactie@arte-e-cultura.nl

De ontbrekende kennis wordt geleverd door Ton Fransen
service Breukelen in Loosdrecht die jarenlange ervaring

galeriehouders, muzikanten, culturele instellingen, musea,

Bel: 06 -14 23 96 42

Maya van Eijndthoven, Wes Janssen,

Foto: Winfried Leeman

Wim de Hoop en Bert Koning i.s.m. stichting Culturele

voor €23,95

Elk onderdeel aan dit
schip is van eikenhout net
als het schip de Roar Ege
wat in 1956 in Roskilde
werd gevonden.

restad.nl worden nog mogelijkheden genoemd om onderdelen te adopteren of op een andere manier te doneren.
Door Wes Janssen
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Terugblik

Lancering eerste editie Arte e Cultura krant

Vrijdag 8 november was het dan zover. De lancering van de eerste editie Arte e Cultura krant. Locatie: Parkhuijs Rosarium Doorn. Gastvrouw
Koosje van Huijstee stelde het benedenlokaal beschikbaar van deze
geheel vernieuwde horecagelegenheid welke inmiddels een begrip in
Doorn is. Een plek voor vertier, 4 lokalen en brasserie staat er te lezen
op het bord langs de Hoofdstraat.

‘How Do Artistic Creative Activities
Regulate Our Emotions?’

Column: Bo Hendriksen
Cultuurcoach Wijk bij Duurstede
MediaCoach bij de Bibliotheek Z-O-U-T
Programma Coördinator

In februari 2019 werd een onderzoek gepubliceerd op journals.plos.org, genaamd
‘How Do Artistic Creative Activities Regulate Our Emotions?’ Bijna 50.000 Britten
deden mee aan het onderzoek, geleid door de BBC en University College London,
waardoor dit tot heden het grootste onderzoek in zijn soort is.

Vanaf 16.00 uur was de inloop en kennis-

van grafisch ontwerpbureau de Hoop&Ko-

making met de genodigde kunstenaars,

ning uit Driebergen. Samen met hen werd

In de Cultuurkrant NL editie van december 2019, uitge-

Als inwoner van Wijk bij Duurstede kan je aansluiten bij

van deze editie van Arte e Cultura, toch nog een nieuw-

cultuurliefhebbers, bestuurders en belang-

een stichting opgericht.

geven door het LKCA, werden de resultaten besproken

We Match, een participatieprogramma voor vrouwelijke

jaarswens van mij. Opdat we in 2020 weer mogen genieten

van dit onderzoek en het intrigeerde mij. Veel mensen ge-

nieuwkomers, waarbij cultuur ook ingezet wordt als hulp-

van alle mooie culturele uitingen die Wijk bij Duurstede en

& communicatie coördinator van Museum

Bert Koning vertelt over zijn affiniteit met

bruiken creatieve activiteiten als coping mechanisme; als

middel.

de Utrechtse Heuvelrug voortbrengen. Dat onze nieuws-

Huis Doorn en bestuurslid van de stichting

kunst die in zijn familie van vaders kant al

afleiding, ter zelfontplooiing en om na te denken over of

Of gewoon simpelweg genieten van al het moois wat er

gierigheid geprikkeld mag blijven worden en we onszelf

de Culturele Regio Utrechtse Heuvelrug -

vroeg werd aangewakkerd. Niet gek dat hij

het verwerken van problemen en emoties. Ik denk allemaal

geboden wordt aan voorstellingen, exposities en presen-

creatief mogen blijven ontplooien, mogen laten afleiden of

Wijk bij Duurstede gaf als ceremoniemees-

direct na zijn studie in het grafische vak be-

waar wij als studio voor staan’, vertelt Wim.

Flippo en Gera Pronk in het zonnetje gezet

zeer herkenbaar voor één ieder van ons.

taties. Zo kan ik nog wel even doorgaan.

tot nadenken gestemd mogen worden, of dit nou passief

ter het woord aan Henk Drok voorzitter van

landde waar hij na diverse functies en veel

‘Dat willen wij ook met deze krant laten

en kon het glas geheven worden op dit

of actief is.

de nieuwe stichting. Henk vertelde over zijn

ervaring uiteindelijk in Driebergen terecht

zien. Samen de wereld een stukje mooier

mooie moment. Gera Pronk, dorpsdichter

Fantastische initiatieven

Hoewel het alweer februari 2020 is met het verschijnen

initiatief om een kwalitatief goede krant uit

kwam als grafisch ontwerper bij deze gere-

maken’. Wim heeft zijn sporen verdiend

van de Utrechtse Heuvelrug 2019, droeg

Werkzaam als Cultuurcoach in Wijk bij Duurstede en als

te willen geven om de kunst en cultuur in

nomeerde studio. In november 2011 werd

in diverse functies bij landelijk toonaan-

haar gedicht ‘Achterland’ voor. (zie pagina

Programma Coördinator op de Utrechtse Heuvelrug, kom

Midden Nederland te promoten. We praten

Wim de Hoop zijn partner in crime.

gevende drukkerijen en is onder andere

4, editie 1-2019)

ik in contact met veel verschillende inwoners en kunste-

stellenden. Jaap van der Kemp, marketing

over begin juli 2019. Met een mooie in-

naars. Ik mag met eigen ogen zien wat de kunst, cultuur en

verantwoordelijk voor de redactie, adver-

formatieve krant die in eigen beheer kan

‘Onze relaties écht verder helpen door voor

tentieverkoop, inkoop, planning, facturatie

Binnen slechts vier maanden heeft het Arte

creativiteit allemaal voortbrengt in deze mooie plaatsen. Ik

worden uitgegeven biedt dit veel meer mo-

hen representatieve en kwalitatief goede

en administratie.

e Cultura team deze eerste mooie uitgave

draag daar vanuit mijn functies natuurlijk op mijn manier

gelijkheden. Henk vertelde over de samen-

communicatiemiddelen

gerealiseerd. De uitgave verschijnt vier

ook aan bij. Maar vooral ben ik ontzettend trots en blij

werking met Wim de Hoop en Bert Koning

waarmee zij hun doelgroepen bereiken, is

Rond 17.00 uur was het woord aan bur-

keer per jaar en is gratis te verkrijgen op

te zien hoeveel fantastische initiatieven zich ontvouwen,

gemeester Frits Naafs van de gemeente

diverse plekken in Midden Nederland. De

geleid door mensen met zoveel passie! En hoe dit ruimte

Utrechtse Heuvelrug die het belang van

uitgave heeft geen winstoogmerk waar-

creëert voor inwoners van jong tot oud om te participeren

kunst en cultuur benadrukte en het eerste

door de advertentietarieven bijzonder laag

binnen kunst en cultuur.

exemplaar overhandigde aan Martijn Ver-

gehouden kunnen worden.

te

ontwikkelen

aan het TV programma ‘Sterren op het

Wij kunnen terug zien op een zeer geslaag-

Als kunstenaar binnen de Utrechtse Heuvelrug kun je een

doek’. De nog jonge kunstenaar heeft een

de, gezellige lancering met een geweldige

voorstel indienen bij de gemeente voor het maken van

prachtige manier van tekenen in een zeer

opkomst.

een kunstwerk die Artikel 1 van de Nederlands Grondwet

Poëzie: Gera Pronk

Vanaf 27 juni 2019 is Gera dorpsdichter
van de Utrechtse Heuvelrug. Samen
met cultuurcoach Maja van Eijndthoven
wil ze de inwoners van de Heuvelrug
verbinden. Natuurlijk probeert ze daarbij
te verwonderen en te prikkelen met
poëzie. Kijk ook op Iseetea.nl en voor
poëzie op honderdmeter.nl

Na twee ‘koffee’,
drie ‘cetamol,
begon het haar te dagen.

VOORTBRENGT IN DEZE MOOIE PLAATSEN.

Door: Team Arte e Cultura

Interview

‘s Middags zag zij,
weer strak in pak,
maar nog wat brak op ander vlak,
onthutst haar snelle nachttrofee.

CULTUUR EN CREATIVITEIT ALLEMAAL

verbeeldt, welke in het Cultuurhuis een vaste plek krijgt.

realistische stijl. Na dit feestelijke moment

Souvenir

IK MAG MET EIGEN OGEN ZIEN WAT DE KUNST,

2020 biedt weer mooie nieuwe kansen voor ons allen.

steeg uit Overberg. Martijn was deelnemer

werden de schrijvers Wes Janssen, Frank

Art.1

“Allen die zich in Nederland bevinden, worden in
gelijke gevallen gelijk behandeld. Discriminatie wegens
godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras,
geslacht of op welke grond dan ook, is niet toegestaan.”

Het nieuwe Parkhuys Rosarium in haar historische functie:

Een heerlijke plek voor iedereen!
Het vernieuwde Parkhuys Rosarium opende in
april haar deuren en is voor velen in Doorn en
omgeving al ontdekt als een heerlijke plek om
te vertoeven. Eigenaren Diederik en Koosje
van Huijstee hebben hun best gedaan om
de oorspronkelijke functie van het rosarium
terug te krijgen en dat is goed gelukt.
Koosje vertelt over de geschiedenis van het rosarium:
“De Duitse keizer Wilhelm II kwam naar Doorn door een
verdrag met Duitsland, waardoor hem asiel werd gehonoreerd. Samen met zijn vrouw trok hij in Huize Doorn. Zijn
vrouw wilde dolgraag een rosarium. Dat werd aangelegd
binnen het park van huis Doorn en keizer Wilhelm II be-

Vannacht naar trein,
op hoge hak,
het bloed verdund met tien cognac,
had zij versierd,
een snel transport,
geleend – zonder te vragen –
een bloedroodmooie wagen.

sloot later er ook een aan te leggen voor de inwoners van
Doorn als dank voor hun gastvrijheid. Wat ooit begon als
een geschenk aan Doorn is nu nog steeds zo. Het Parkhuys

of op de trampoline en skelterbaan. Zomers zitten ouders

voorbeeld studenten of ouderen die geen zin hebben om

Rosarium is toegankelijk voor iedereen.”

heerlijk te borrelen op het grote terras en ’s winters ver-

te koken, maar wel wat lekkers en gezonds willen eten.

plaatsen zij zich naar binnen en spelen de peuters voor de

De kaart voor het nieuwe seizoen is net ingegaan en hier

En dat is duidelijk zodra je het prachtige terrein, midden

openhaard. Ondertussen zit in één van de rustige lokalen

wordt weer een stap vooruit gemaakt met heerlijke nieuwe

in het groen, oploopt. Buiten spelen kinderen midgetgolf

iemand te werken achter een laptop, in de andere lokalen

verfrissende en gezonde gerechten.”

wordt vergaderd of een yogales gegeven. In het weekend
bruisen de lokalen door de feestjes die er gegeven wor-

Parkhuys Rosarium is het hele jaar door geopend en

den. Er gebeurt van alles in een heerlijke, gemoedelijk en

daardoor altijd een makkelijke plek om naartoe te gaan.

warme sfeer.

Diederik en Koosje en hun enthousiaste team ontvangen je
met open armen!

Koosje vertelt enthousiast verder: “Het heeft dezelfde
functie als toen, iedereen is welkom en wij willen dat on-

AC kunst- en cultuurkrant
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dersteunen met goede horeca. Onze huyshap is daar een

Contactgegevens

voorbeeld van. Een gezonde dagelijks wisselend gerecht

Molenweg 4, Doorn tel. 0343 - 41 37 73

voor een lage prijs zodat het ook aantrekkelijk is voor bij-

info@rosarium.nl www.rosarium.nl
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Jim van der Zee in het theater

www.expositiewandenhuren.nl

Na een geslaagde tour duikt Jim van der Zee, winnaar van
The Voice of Holland 2018, opnieuw de theaters in. Dit keer
met zijn show ‘Starting The Engine’. Naast de covers van de
legendes die hem inspireren, laat Jim ook zijn eigen werk
horen. Geniet van Jims warme stem en zijn unieke sound.
Een nieuwe start, het avontuur gaat door!

JIM IS BINNENKORT O.A. TE ZIEN IN:
Nieuwegein: Stadstheater

Winnaar
The Voice of
Holland

De kom, 1 februari,
Voor tickets bel: 030 604 55 54

Tiel, Agnietenhof, 8 februari,

2018

Voor tickets bel: 0344 673 500

Bussum, Spant!, 21 februari,
Voor tickets bel: 035 6933 254

Wijk bij duursteden: Calypso theater 18 maart

Alles voor uw expositie

Voor tickets bel: 0343 59 10 30

Austerlitz: Beauforthuis, 3 april
Voor tickets bel: 0343 49 18 58

- Expowanden

JIMVANDERZEE.COM

Zen in het dorp
Iedere bonk op het omgespitte stuk land
heeft een glimmende en een donkere kant.
Je ziet precies aan welke kant de spade de
aarde heeft doorklieft. Waar de bonk op de
grond is teruggeworpen. Glimmende driehoeken. Het ritme van de sneden toont de kracht
van de tuinder.

Culinair streekverhaal

Rust rond het hart, zachtheid van de ziel. Maar een mooi
omgespitte volkstuin aan de rand van het dorp is zo mooi
als de strakst geharkte witte kiezels in de fraaiste Japanse

Felix Wilbrink
Redacteur culinair

zentuin. Mooier nog, denk ik.
En straks komt de bloesem. Mag ik je waarschuwen? De
tuinders en telers worden oud. De jeugd denkt dat ze wel

ze weg, die mooie kleine boomgaarden die nu nog overal

wat beters te doen heeft. De jeugd denkt niet altijd echt

dapper overal tussendoor staan. En weet je, als je nou ziet

Het volkstuinencomplex ligt er stil, verlaten, prachtig bij.

goed na, helaas. Gemeenten willen woningen bouwen.

dat er volle maan komt in de bloeitijd, ga dan ’s nachts eens

De netten tegen de vogels zijn opgerold. De paden alvast

Want meer inwoners meer inkomsten. In iedere opgehe-

op pad. De Japanners zijn niet gek met hun maanlichttuinen.

rechtgetrokken. De mannen, want hier zijn het mannen,

ven boomgaard worden de heipalen na een paar weken al

Niets weerkaatst het maanlicht zo mooi als pruimenbloesem.

die de tuinen beheren, de mannen hebben hun handte-

de grond ingestampd. Denk niet, “ik ga volgend jaar wel

kening in de grond gezet in schitterende rijen glimmende

weer eens naar de kersenbloei kijken, ik ga wacht nog

En kom je langs een moestuin voel dan even aan de stilte,

driehoeken.

even met de pruimenbloesem.” Want voor je het weet zijn

de heerlijke stilte in onze lustweranda. Zennn.

Ik denk dat ik kan zien wie het volgend jaar weer de lekker-

- Expomeubilair
- Verlichting
- Accessoires

ste radijzen heeft, de volste kroppen andijvie, de knappe-

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

rigste warmoes. Ik zie ze al staan, leunend op hun harken
vroeg in de zomer, glurend naar al hun gewassen, ieder
plantje gekend.
En dan begrijp ik het pas echt goed. Het gaat om de
groente, ja, maar de groente brengt nog wat anders.
Een diep besef van tijd want groei heeft tijd nodig, een nederige buiging naar de grillen van het klimaat want weer
en wind zijn niet te temmen, Het heeft geen zin je op te winden. Tuinders met haast, dat is raar. Dat klopt niet.
Wij trekken naar verre landen om innerlijke stilte te vinden.

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

HET HEEFT GEEN ZIN JE OP
TE WINDEN. TUINDERS MET HAAST,
Jhr. Burg. H. van den Boschstraat 44, 3958CD Amerongen
info@napoleonschuur.nl • napoleonschuur.nl • 06-25 04 85 98

DAT IS RAAR. DAT KLOPT NIET.
Interview

‘Mensen móeten naar deze tour komen’

Hij groeide op in Driebergen en bezocht het
Herman Jordan lyceum in Zeist. Op dit moment
toert oud-Driebergenaar Jim van der Zee (22)
met bevriende musici door het land.

‘grote klasse’ in het Bluesmagazine. Je wordt vergeleken
met groten; bijvoorbeeld met Neil Young en Jeff Buckley in
het nummer Let’s Live Inside The Rain. ‘Dat is mooi. Die
vier sterren moeten bij het volgende album natuurlijk vijf
sterren worden. Veel genoemde artiesten ken ik en zijn in-

Jim is bijna afgestudeerd aan het conservatorium in Am-

derdaad voorbeelden voor me, maar er staan ook artiesten

sterdam. Als je deze talentvolle muzikale plaatsgenoot in

in de recensies waar ik nog nooit van heb gehoord.’

Door Gera Pronk

In welke theaters speel je?
Za 1 febr. 2020

Nieuwegein

Stadstheater de Kom

Za 8 febr. 2020

Tiel

Agnietenhof

Za 22 febr. 2020

Bussum

‘t Spant

Wo 18 mrt 2020

Wijk Bij Duurstede

Calypso Theater

Vr 3 april 2020

Austerlitz

Beauforthuis

kleine setting wilt zien, moet je snel zijn. In februari, maart
en april is Jim te horen in onze regio.

Starting The Engine

ARTE
CULTURA

censenten vraagt om een kerstnummer. Dat kan ik me met
jouw stem goed voorstellen.‘Ja, daar denk ik wel over na. Ik

wat op hem af. Om los te komen van de Voice is er nu

zie al een album ‘classic jazz’ voor me. Met 8 nummers.’Je

een tweede elpee met de veelzeggende titel: Starting

hebt eind 2019 ook al als ‘crooner’ gewerkt. Hoe beviel dat?

The Engine. Dit album is de basis voor de huidige thea-

‘Dat was geweldig.’ Zou je een clip in de Utrechtse Heuvel-

tertour van Jim. Om vrij en onafhankelijk te blijven nam

rug willen opnemen? ‘Als ik een nummer maak over mijn

Jim zijn tweede elpee op in zijn eigen studio. Hij bouwde

kindertijd, dan zou ik het hier wel willen opnemen.’ Mis je

deze studio zelf, samen met vriend en manager Boris.

de periode dat je op straat speelde? ‘Ja, dat mis ik wel een

Lovende recensies

beetje. Dat komt ook door het ongecompliceerde ervan.
Je hebt geen bookers, etc.’ Er komt een theaterzaal in de

Je nieuwe album “Starting The Engine” krijgt lovende

CultuurHoek, in Driebergen. Er zijn al plannen om daar ge-

recensies. Vier sterren op Altcountry en Festivalinfo, en

zamenlijk te jammen. Zou jij komen jammen? ‘O, wat leuk.
Misschien. Als er andere musici komen die het leuk vinden.’

Bel: 06 -14 23 96 42 of mail naar:
info@arte-e-cultura.nl

www.arte-e-cultura.nl
AC kunst- en cultuurkrant

Veel vernieuwing komt uit de productiehoek. Een van de re-

In 2018 won Jim ‘the Voice of Holland’. Er kwam nogal

kunst- en cultuurkrant

Uw expositie/event
ook goed promoten?

Wat is voor jou vernieuwende muziek? Billy Eilish en Bon Iver

schilderijen - schilderlessen - workshops - kunstuitleen
6

Wat ga je doen na de theatertour? Ik studeer dit jaar af.

Je hebt leren drummen en pianospelen. Wat wil je nog meer

Dan moet ik sowieso mijn kamer uit. Na mei wil ik gaan

leren? ‘Ik zou nog wel saxofoon of trompet willen spelen.

reizen en muziek schrijven in een rustige omgeving.’ Ik wil

Ook om te gebruiken voor opnames. En misschien mond-

vooral graag schrijven en veel lezen. Zit je bewust weinig

harmonica.’ Wat wil je nog kwijt ‘Mensen móeten naar de

op sociale media? ‘Ja, voor veel leeftijdgenoten geldt dat

theatertour komen. Er wordt een heel intieme sfeer gecre-

ze hieraan willen ontsnappen.’Hoe vondt je de afgelopen

ëerd: ik probeer mensen mee te nemen in mijn verhaal, en

30 optredens?‘Geweldig. Uiteindelijk relaxed. Vanaf de 2e

de zalen zijn niet te groot. Wat ook uniek is: ik speel met

show hebben we dingen aangepast en dat blijven we doen.

twee van mijn beste vrienden. Dat zijn ook jazzmusici. Er

Hoewel de nummers natuurlijk blijven staan. Veel mensen

zit een jazz-mentaliteit achter. Het wordt een dynamisch

willen nog een keer komen. Mensen zijn heel enthousiast.

concert. Er gebeurt iets anders; je ‘proeft’ de lol van het

Dat is heel tof. Dat is niet normaal.

musiceren.’ Meer info: www.jimvanderzee.com
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Regio 90

De Toets Zeist

De stichting lokale omroep Heuvelrug en Kromme Rijn, roepnaam
“Regio90” is druk aan de slag gegaan om haar programma uit te
breiden. De uitzendregio beslaat zo’n 75.000 inwoners en de bouw
aan het streekplatform gaat onverminderd door. Er word uitgezonden
vanuit de studio in Leersum.

Teken- en schildervereniging in Zeist

In Zeist, op het terrein van PGGM, staat het atelier van teken- en schildervereniging “de toets”. Een vereniging met meer dan 100 leden, van
beginnende tot (semi)professionele kunstenaars. In het atelier vinden
verschillende activiteiten plaats. 7 keer per week is er een schildersessie onder begeleiding van een docent/kunstenaar en 3 keer per week
is er “open atelier”.

D

we ook deel aan diverse kunstmarkten in

ik voel me er echt thuis. Ik ga meestal naar

Zeist en omstreken. Een andere leuke ac-

het “open atelier” en leer steeds bij van de

tiviteit is het buiten schilderen op locatie

opmerkingen van de andere schilders. Er

tijdens de zomermaanden.

wordt trouwens niet alleen maar geschilderd, er zitten ook altijd mensen te tekenen

Naast alle activiteiten die “de toets” tot

of aquarelleren. Minimaal tweemaal per

een zeer levendige vereniging maken is het

week ga ik met heel veel plezier naar het

Nieuws

Adverteren

Er zal meer nieuws worden uitgezonden

U kunt als regionaal bedrijf adverteren

op gebied van sport, politiek, cultuur, zorg

met radiospots bij Regio90 voor bijzonder

en welzijn op 4 dagen per week. (maandag

aantrekkelijke tarieven, dit kan al vanaf

t/m donderdag van 18.00 uur – 20.00

€ 250,- per kwartaal waarbij dan 420

naaktmodel en keuze docent aan bod ko-

Daarnaast organiseert “de toets” nog

uur) dit word dus uitgebreid van 1 naar 4

keer uw radiospot advertentie wordt uit-

men. De leden krijgen in deze sessies be-

allerlei activiteiten waaraan je naar keuze

dagen per week.

gezonden, een uitgelezen kans voor echte

geleiding en feedback van de docent. Men

kunt deelnemen. We bezoeken soms een

Aan het woord is Nel Barnier, een

ondernemers waarbij U uw naamsbekend-

kan zoveel sessies bezoeken als men wil.

tentoonstelling of een film, we organise-

“toetslid”. “Ik ben ruim twee jaar

heid sterk kunt vergroten.

Aan- of af te melden is niet nodig. De kos-

ren maandelijks een kunstavond waarop

geleden van Maastricht in Zeist

Tevens komt er medio februari een kunst

ten verbonden aan het schilderen van een

zeer verschillende onderwerpen aan bod

komen wonen. Daarvoor had ik in

en cultuur programma op de zaterdag-

model zijn bij de contributie inbegrepen.

komen. We houden jaarlijks een grote

Maasmechelen

morgen met uit tips voor de regio voor

De “open atelier” bijeenkomsten staan los

tentoonstelling voor onze leden en zoeken

gevolgd en in Zeist zocht ik inspiratie

het aankomende weekend en dit wordt

van het vierwekelijkse programma. Ieder-

altijd naar mogelijkheden om te exposeren

en contact met andere kunstenaars.

uitgezonden om 9.00 uur – 11.00 uur, hier

een werkt dan aan zijn eigen werk, aan

voor individuele leden. Uiteraard nemen

Zo kwam ik bij “de toets” terecht en

Cultuur in de Regio.

e sessies met een docent/kunste-

zijn eigen thema. Na afloop bespreken de

ook een gezellige vereniging. Zo hebben

atelier.”

naar volgen een programma van

aanwezigen het werk samen na. Hierbij is

we onlangs groots ons 45 jarig jubileum

Door Nel Barnier

telkens vier weken waarin ach-

opbouwende kritiek de leidraad.

gevierd, hebben we jaarlijks een nieuw-

tereenvolgens gekleed model, stilleven,

jaarsborrel en eindigt menige kunstavond

Meer info op onze website

met een drankje.

www.detoets.nl

allerlei info over exposities, monumenten,

de

Kunstacademie

ZO KWAM IK BIJ
“DE TOETS” TERECHT
EN IK VOEL ME
ER ECHT THUIS.

Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede

muziek, theater en literatuur en het programma heet “Cultuur in de Regio“ hier is
een samenwerking gezocht met de stichting Culturele Regio Utrechtse Heuvelrug
– Wijk bij Duurstede die in de regio Kunst
en Cultuur verbind en promoot.

Meer info

Bekende programma’s zoals Highstreet

www.regio90.nl

Jazz & Blues blijft uiteraard gewoon be-

De uitzendfrequenties zijn;

staan, gepresenteerd door Jos du Floo.

FM 91,7 - Caiway 12 - KPN 1474 - Ziggo 41.

Iris Meerts: nieuwe burgemeester van Wijk bij Duurstede

Door Wes Janssen

De droom van Iris Meerts om eens burgemeester te zijn begon in haar
kindertijd met het lezen van het kinderboek “Otje” van Annie M.G. Schmidt
waarin de burgervader de held was en de zorgen van de inwoners op liet
lossen als sneeuw voor de zon. Tijdens haar installatie-speech benadrukte
Iris nogmaals hoe dankbaar ze is voor het burgemeesterschap.

soms moet je streng zijn en soms is er be-

instrumenten zoals piano, saxofoon en fluit

hoefte aan een arm om de schouder als er

en heb vroeger in een fanfare gespeeld. Ook

iets naars gebeurt”.

heb ik enkele jaren gewerkt voor Het Rotter-

Kunst en Cultuur

dams Philharmonisch Orkest als sponsorwerver en persoonlijk assistent van Valery

Benieuwd naar haar raakvlakken met kunst

Gergiev, chef-dirigent die grote symfonieor-

soms zomaar op straat aange-

en cultuur wordt Iris enthousiast: ”Als

kesten in de wereld dirigeerde. Daar heb ik

sproken om mij succes te wen-

gymnasiast met vakken als grieks en latijn

veel geleerd zoals je trouwens meestal wat

sen”. Die “eigenwijksheid” heeft

werd ik al vroeg gegrepen door cultuurhis-

kunt opsteken van kunstenaars. Net heb ik

mij getroffen en ik ben van plan

torie en meer speciaal de Romeinse ge-

bijvoorbeeld een goed gesprek gehad met

om mij veel tussen de bewoners

schiedenis. Ik ben dan ook blij met Wijk bij

Andre van Zwieten, onze stadsdichter. Het is

te begeven om te horen wat hen

Duurstede met zijn historische binnenstad

soms verrassend hoe kunstenaars naar een

bezig houdt”.

en Kasteel Duurstede als een van de oudste

probleem kijken en oplossingen aandragen

kastelen in de regio. Ik weet dat veel ar-

die niet voor de hand lagen”.

Zij-instromer

cheologische vondsten bij de opgravingen

Boutique Hotel Parc Broekhuizen l Restaurant Voltaire:
“Ontdek ons historische maar tevens moderne landgoed vol van inspiratie en beleving!”
Het historische, maar tegelijkertijd moderne en met veel kunst
ingerichte Boutique Hotel Parc Broekhuizen l Restaurant Voltaire werd
in december 2016 geopend met een visie informele gastvrijheid,
culinaire topgerechten, kwaliteit voor onze gasten en natuur samen
te brengen tijdens een ‘verblijf in het park ‘.

Op de vraag hoe ze in Wijk bij

in de 70-er jaren naar het Het Rijksmuse-

Graag buiten

Duurstede belandde vertelt Iris:

um van Oudheden zijn verhuisd, maar er is

Hoe ziet je dag er nu uit ? “Nou, ik sta om

“Een paar jaar geleden heb

een goede samenwerking met het Leidse

6 uur op om een stukje hard te lopen en

ik me voorgenomen om mijn

museum en ik ga proberen enkele belang-

kan niet wachten tot we onze woning bij

droom waar te maken en elke

rijke stukken hierheen te halen, zeker als

het buurtschap Steenen Brug in Langbroek

Het landgoed bevat 22 speciale suites

schoonheid van de omgeving zo dicht bij de

Chefs at the Parc

dag een stapje te zetten richting

het Stadsmuseum in 2021 geopend wordt.

gaan betrekken. Dit is een heel mooi stukje

en kamers in het hoofdgebouw en het

stad ontdekten en hier hun tweede huizen

Van 8 tot 12 mei 2020 organiseren we we-

het doel. Ik kwam toen in het

Het museum kan een trekpleister worden

Utrecht, het rivierenlandschap ontmoet

koetshuis,

in

bouwden. Vandaag kunnen we gelukkig

derom ons internationale gourmet festival

programma voor zij-instromers

voor de stad waar de beschaving uit een

hier de Utrechtse Heuvelrug. Landgoede-

december 2018 zijn eerste Michelin-ster

nog van veel historische details genieten

Chefs at the Parc en zullen we in 4 dagen

terecht en heb stage gelopen bij

ver verleden weer levend wordt”.

ren, uitgestrekte natuur, fruitboomgaar-

heeft gekregen), 5 prachtige salons (voor

en zijn ze overal op het parc te bewonderen.

weer meer dan 50 Michelin sterren te gast

den, de Kromme Rijn, weilanden en de

intieme evenementen van 2 tot 150 gas-

een paar burgemeesters. Toen

Wereldberoemd

restaurant

Voltaire

(dat

hebben. Een belevenis om erbij te zijn!

uiterwaarden langs de Lek, alles is hier

ten), ons historische, grote koetshuis (voor

Het landgoed onderging een groot res-

“Ik beloof dat ik zal strijden voor gerech-

het beste in de bijzondere en moedige

Doe je zelf iets aan kunst ? “Ik heb er vaak

te zien. Ik heb lang midden in Rotterdam

evenementen tot 400 gasten), prachtige

tauratieproces vanaf 2011 en werd vanaf

Meer info

tigdheid en dat ik aandacht voor u zal heb-

profielschets die de vertrouwenscommis-

te weinig tijd voor maar soms teken ik wat.

gewoond en kijk er naar uit wakker te wor-

terrassen en is gelegen in het midden van

eind 2016 geopend. Kort na de opening

Broekhuizerlaan 2, 3956 NS Leersum

ben en dat ze Wijk wilde verbinden, “omdat

sie voor de functie had gemaakt. En ik

Mijn oma Ronnie was wel “wereldberoemd”

den in het groen. Zoals men misschien wel

indrukwekkende,

werd het bekend als een hele bijzondere

Tel. +31 (0) 343 745 858

we meer dan ooit behoefte hebben aan

ben moeder, ook dat is van onschatbare

in Den Haag, haar etsen zijn daar overal te-

weet sport ik graag. Hardlopen en racefiet-

plek voor gasten uit de directe omgeving,

Mob. +31 (0) 6 107 33 643

vertrouwen op en in elkaar. “In de weken

waarde, tenslotte voedden we elkaar ons

rug te vinden en ze gaf les aan de Kunstaca-

sen maar ook krachttraining en yoga. Deze

De vermelding van de locatie dateert uit

nationaal en internationaal die inspiratie

info@parcbroekhuizen.nl

voor mijn installatie ben ik al poolshoogte

hele leven op. Ook in een gezin moet je de

demie. Mijn opa was journalist bij het ANP

omgeving leent zich daar uitstekend voor

de 15e eeuw, toen rijke zakenmensen uit

opdoen.

www.parcbroekhuizen.nl

gaan nemen in de gemeente en werd ik

belangen van iedereen in de gaten houden,

chef buitenland. Verder speel ik een paar

met die landweggetjes en kastelen.

Amsterdam de rustige en inspirerende

ik solliciteerde paste ik blijkbaar

AC kunst- en cultuurkrant
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eeuwenoude

natuur.

www.chefsattheparc.nl
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De Parel

E XPOS I T I E
Laura Meddens van 5 februari t/m 31 maart 2020

Uit het atelier van Rembrandt?

Door Annet Werkhoven

V

aak worden de verschillende landgoederen en buitenplaatsen in de
regio Midden Nederland ‘parels’
genoemd. Niet zo vreemd want er
zijn hier vele prachtige exemplaren te
bewonderen.
Verborgen parels

Toch zijn er ook veel bijzondere locaties of objecten die
nauwelijks aandacht krijgen omdat ze simpelweg niet zo
opvallen of zelfs verborgen zijn. In deze rubriek komen
deze ‘verborgen parels’ aan bod. We willen je graag meenemen naar deze zeer interessante ‘vergeten’ juweeltjes.

Een bijzonder schilderij…
In de R-K kerk St. Petrus’ banden aan het Kerkplein op
Rijsenburg te Driebergen-Rijsenburg hangt een heel bijzonder schilderij. Kerkgangers zien het iedere zondag prominent in de apsis (de halfcirkelvormige uitbouw) hangen.
Het is het schilderij waarop de bevrijding van Petrus uit
de gevangenis is te zien: een bekend fragment uit Handelingen der Apostelen (hoofdstuk 12, vers 1-12). Kerk en
parochie dragen de naam Sint Petrus’ banden, de boeien
waaruit Petrus werd bevrijd.

…in een bijzondere kerk

Parc Broekhuizen

Broekhuizerlaan 2,
3956 NS Leersum
Telefoon: 0343 745 858

Expositie Henk van de Vis
Schilderijen en klein plastiek

Toen de kerk in 1809-1810 werd gebouwd in opdracht van
de katholieke Vlaming Petrus Judocus van Oosthuyse, was
Lodewijk Napoleon net geen Koning meer van ‘Holland’.
Gelukkig had Van Oosthuyse, voordat de afgezette koning
weer verplicht huiswaarts reisde, toestemming gekregen

Dat het katholieke volksdeel de naam van de kerk heel

Atelier van Rembrandt

voor de bouw van de kerk. De koning in kwestie, de ka-

symbolisch opvatte: ‘eindelijk bevrijd uit de banden van de

Het schilderij is ouder dan de kerk, het komt namelijk uit

tholieke Lodewijk Napoleon, zorgde er tijdens zijn bewind

onderdrukking’ was natuurlijk te verwachten. Petrus Judocus

de 17e eeuw en is vervaardigd in Amsterdam. Het wordt

voor dat de godsdienstvrijheid werd gerespecteerd. Na

van Oosthuyse hield het dichter bij huis en vond het zelf inte-

zelfs toegeschreven aan een leerling uit het atelier van nie-

eeuwenlang in schuilkerken te hebben gekerkt mochten

ressanter dat hij ook naamgever van de kerk was. Maar hoe

mand minder dan de schilderende lichtkunstenaar Rem-

katholieken weer eigen kerken bouwen. De kerk op het

zit het dan met het schilderij? Het schilderij als naamgever

brandt van Rijn. Het schilderij heeft vanaf 1815 in de kerk

Kerkplein Rijsenburg is een van de eersten na de Refor-

van de kerk? De bedoeling van het schilderij is niet te missen:

op Rijsenburg gehangen, maar verhuisde in 1922 naar de

matie. De Haagse bouwmeester Adrianus Tollus was de

Petrus die bevrijd wordt uit de kerker, de ketenen (banden)

pastorie. Pas na 1978 -gerestaureerd en wel met behulp

architect van deze bijzondere kerk in empire stijl.

zijn goed zichtbaar op het prachtig geschilderde doek.

van subsidie van het Rijk- kreeg het schilderij weer een
ereplaats in de kerk.

Harmonie, Kleurrijk, Vrolijk

Aantrekkingskracht

Te zien in:

Het is ook niet te missen. Zelfs als er géén spot op het

Huis van de Gemeente Rhenen
Nieuwe Veenendaalseweg 75
3911 MG Rhenen

schilderij gericht is, worden je ogen naar de lichtbron
‘toegezogen’. Een truc die Rembrandt als geen ander in
de vingers had. Bijzonder dat dit schilderij in onze -ook
erg bijzondere- katholieke kerk hangt. Veel parochianen ,

Van dinsdag 4 februari 2020 t/m
dinsdag 17 maart 2020
Open op werkdagen van 9.00 - 17.00 uur

BEZOEK WIJK BIJ DUURSTEDE

maar ook veel basisschoolleerlingen hebben het schilderij
al ademloos bekeken in het besef dat er een schilderij uit
het atelier van de grote meester zelf in ons dorp hangt.

Maak een wandeling langs Kasteel Duurstede,
Molen Rijn & Lek, de Grote Kerk op de Markt en de vele
andere historische panden in de oude binnenstad.

Henk van de Vis: van Deventerstraat 19, 3911 KH Rhenen
0317-612573 • info@henkvdvis.nl • www.henkvdvis.nl

Elke 1e zondag van de maand vindt om 14.00 uur een
inloop-stadswandeling plaats onder begeleiding van een
stadsgids (startpunt: VVV aan de Markt).

Galerie ELFRING ART na 16 jaar in Wijk bij Duurstede,
sinds 2018 gevestigd in hartje Zaltbommel.

Zomaar, in onze plaatselijke katholieke kerk…. Een parel
van onschatbare waarde?
Adres: Kerkplein 5, 3972 EK Driebergen-Rijsenburg

Bronnen en beeld:

G. Marlet jr. en G. Marlet: Banden voor het leven. 200 jaar Sint
Petrus’ banden (Driebergen-Rijsenburg, Zeist 2010);
Met dank aan Ton Buijs en Hermine van der Ven.
www.kerkfotografie.nl

Een prachtige oude vestingstad omlijst door water, met een rijke Cultuurhistorie.

www.bezoekwijkbijduurstede.nl

Gerda Elfring combineert haar schilderijen met werken van brons en keramiek van wel 10
toonaangevende beeldende kunstenaars die tijdelijk of permanent in de galerie exposeren.

openingstijden:

vrijdag: 13.00 u tot 17.00 uur
zaterdag: 11.00 uur tot 17.00 uur
1e zondag van de maand tijdens het Rondje
Bommel van 13.00 uur tot 17.00 uur.

Elfring Art, Gerda Elfring

Gamerschestraat 23, 5301AP Zaltbommel
www.elfring-art.nl | gerda@elfring-art.nl
06 - 12 51 72 58

elfring-art.nl
AC kunst- en cultuurkrant
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‘ZELFS ALS ER GÉÉN SPOT OP HET
SCHILDERIJ GERICHT IS, WORDEN JE OGEN
NAAR DE LICHTBRON ‘TOEGEZOGEN’.
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Persbericht

De Katoendrukkerij is terug in Amersfoort
Lesaanbod
In De Katoendrukkerij kan men vijf dagen per week van
woensdag t/m zondag binnenlopen om meer te weten
te komen over de hedendaagse praktijk en historie van
het katoendrukken, de textielnijverheid in Amersfoort
en de Volmolen zelf. Naast een lesaanbod blockprinten,
gastdocenten en een lesprogramma voor scholieren, is
er een winkel met onder meer verkoop van blockprints,
handbedrukte textiel en papier. Verder zijn diverse ruimtes
te huur voor workshops, bijeenkomsten en vergaderingen.
Bezoekers kunnen in de Volmolen overnachten. Culturele,
kunstzinnige en ambachtelijke initiatieven en samenwerkingen vinden er een podium.

Kunst & Lijstenatelier Driebergen

De bedrukte katoen was toen in de mode en zeer gewild.

Keuze uit meer dan
1000 Lijsten !
- Kunst cadeauartikelen
Ook
- Ophangsystemen
- Restauratie van schilderijen
- Kunstschilders materialen
- Schildersles

De eerste katoendrukkerij van Nederland
vestigde zich in de 17e eeuw in Amersfoort.
De Verenigde Oost-Indische Compagnie
(VOC) haalde deze techniek destijds vanuit
India naar Nederland.

edrijven!

buil
voor team

kshops b
ding wor

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

Opening voorjaar 2020
De komende maanden maken we de Volmolen samen met
eigenaar gemeente Amersfoort, klaar voor gebruik. De
opening van de Katoendrukkerij staat nu gepland voor

Nathalie Cassée aan het werk in het atelier

begin april 2020. Als men een bijdrage wil leveren, kan

Initiatiefnemer

men zich aanmelden als vrijwilliger. Daarmee draagt men

Initiatiefnemer Nathalie Cassée leerde de kunst van het

bij aan het in stand houden van een uniek stuk erfgoed in

blockprinten bij ateliers in India en Europa. Als dochter van

Nederland.

beeldend kunstenaar en graficus Dick Cassée, kreeg ze al

Oprichter van de VOC, Johan van Oldenbarnevelt, was ook

van jongs af aan liefde en begrip voor grafische technieken

Amersfoorter van geboorte. Veel mensen in Amersfoort

mee. Behalve zelf blockprinten en er les in geven, verdiep-

verdienden in die tijd direct of indirect hun geld in de

te ze ook haar kennis van de theorie en de geschiedenis

textielnijverheid.

van het blockprinten. In 2019 deed ze uitgebreid archiefen literatuuronderzoek naar de eerste katoendrukkerij van

Volmolen

Nederland in de 17e eeuw te Amersfoort.

Vanaf voorjaar 2020 is De Katoendrukkerij terug in Amersfoort. Deze stad vormt de bakermat van het katoendrukken
in Nederland. De Katoendrukkerij vestigt zich op een zeer
toepasselijke locatie, nl. in de iconische Volmolen aan de

Méér informatie:

Koppelpoort. De Volmolen had sinds de bouw in 1645 al

Nathalie Cassée, 06-12 52 60 99

verschillende bestemmingen. Het vollen van wol, weven en

info@dekatoendrukkerij.nl

beeldhouwen zijn er enkele. Dit vormt de inspiratie voor

www.kashmirheritage.nl/blockprinten

het toekomstige programma in de Katoendrukkerij.

www.dekatoendrukkerij.nl (i.o.)

beeldend kunstenaar
met passie voor het landschap
Het palet van...

Karin Boers,

Door Wes Janssen

Na de middelbare school wilde Karin al graag
naar de Kunstacademie maar daar staken haar
ouders een stokje voor. Het waren destijds
roerige tijden in de kunstwereld en ze wilden
hun dochter niet blootstellen aan die verwerpelijke invloeden. Na een loopbaan als sociaal-psychiatrisch verpleegkundige belandde
ze pas rond haar dertigste op de AKI,
Hogeschool voor de Kunsten in Enschede die
tegenwoordig ARTEZ heet.

invloeden waar
te nemen zoals karresporen,

bakens

in

de rivier of geploegde
aarde. Het landschap
wordt zorgvuldig opgebouwd en door de aangebrachte lijnen naar de horizon ontstaat een gevoel van diepte. Jaarlijks
trekt ze ook naar de Waddeneilanden om daar te schilderen,
zowel strand, duinen als de Wadden fascineren haar.

Tevreden

Toen Karin rond 1985 in Wijk bij Duurstede terecht kwam

blik maar uit verschillende impressies die tijdens het schil-

Op de vraag wanneer ze nou eigenlijk tevreden is over

viel ze voor de weidsheid en het met licht overgoten ri-

deren worden opgedaan”. David Hockney en Vincent van

een schilderij antwoordt ze “Als de kijker door mijn werk

vieren- landschap en sinds die tijd is dit het belangrijkste

Gogh zijn haar grote inspiratoren. “Hun manier van kijken

dit landschap bewuster ziet en dan merkt dat hij of zij het

onderwerp in haar schilderijen. De invloed van het licht op

heeft mij gegrepen en mij het bijzondere in het gewone

nooit eerder zo gezien heeft”. Het meest geniet Karin van

dit landschap, de verandering door de seizoenen en het

landschap laten zien”. Kenmerkend voor haar werk zijn

het observeren en het proces van het schilderen, meer

voorbij gaan van de tijd spelen een grote rol in haar werk.

het wisselende weer, de zware wolkenpartijen die daarmee

nog dan van het eindresultaat. ”Ik schilder vooral om de

gepaard gaan, waardoor alles in beweging lijkt. Ook de sei-

schoonheid van het landschap te ervaren en te delen”.

zoenen worden dynamisch in beeld gebracht met lichtin-

Onlangs heeft ze de dichtbundel “Hoe het tenslotte om

Karin trekt er graag op uit om de landschappen ter plaatse

vloeden en de ontwikkeling van de natuur. In haar atelier

kijken gaat”, van Vera Ellen van Bork geïllustreerd met

vast te leggen op het doek. “Op locatie verandert voortdu-

worden de grotere schilderijen gemaakt naar impressies

tekeningen van landschappen en de natuur. Een dag in de

rend het licht steeds zodat je eigenlijk de momenten over

die buiten zijn opgedaan. Opvallend is dat mensen en die-

week doceert ze aan het Wijks Atelier in Wijk bij Duurste-

elkaar legt”. “Een landschap bestaat nooit uit een enkele

ren vaak ontbreken op haar doeken. Wel zijn er menselijke

de maar verder besteedt ze haar tijd aan het schilderen.

En plein air

Karin exposeert regelmatig en haar werk is nu tot 29 maart
te zien in Kasteel Groeneveld in Baarn.

Méér informatie:
www.karinboers.nl of www.wijksatelier.nl
0343 - 57 68 40 / 06 - 48 06 60 53
karin.boers@casema.nl
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Dorpshuis de Twee Marken, Maarn

Agenda februari, maart, april
Februari
Kunstfestival Veenendaal
Theater Lampegiet
Spectrum Cultuurfabriek
14-15-16 februari

Wijks Atelier

cusrsussen - Workshops - Lezingen
Wijk bij Duurstede
Het hele jaar door activiteiten

Museum Militaire Traditie, Driebergen
Guus Hagers ‘Vergeten Oorlogsheld’
t/m mei 2020

Kunstkring Doorn, Maartenskerk

“Juwelen! Uit de schatkamers van de
Hermitage” Lezing door drs. Reno Raaijmakers
n.a.v. tentoonstelling in de Hermitage te
Amsterdam
Dinsdag 11 februari 2020; aanvang 20.00 uur

Allemanswaard Amerongen

Klaas Prins – Maar nog niet helemaal (cabaret)
Klaas Prins verrast je met zijn energieke humor
en absurde wendingen. Hij is ontwapenend,
muzikaal en verhalend, maar blijft altijd onvoorspelbaar.
Vrijdag 14 februari 20:15 tot 21:15 uur

Allemanswaard Amerongen

Kindervoorstelling 6+ Jasper Smit – Ik heb een
heel vies woord geleerd en dat rijmt op stoep.
Kinderen hebben genoeg dingen aan hun hoofd
die grote kleinkunstliedjes verdienen. En dus
zingt Jasper over iedereen moeten zoenen op
verjaardagen (getver).
Maandag 17 februari 11:00 tot 11:45

Stadsmuseum Rhenen

Jong en Bevrijd. Ooggetuigen van
W.O. II vertellen
Hoe was het om jong te zijn in de oorlog?
En om de bevrijding mee te maken, in 1945?
Tien mannen en vrouwen vertellen over die
tijd van toen. De ooggetuigen wonen of woonden in de provincie Utrecht, ook in Rhenen,
Amerongen en Wijk bij Duurstede.
22 februari t/m 20 september

Galerie van Slagmaat, Woerden
Nodigt u uit voor de EXPOSITIE
schilderijen van Debby van Zon
t/m 22 februari 2020

Wijks Atelier Wijk bij Duurstede

Maart
Zimihc theater Zuilen

Werk van Trudie Noordermeer
Prinses Christinalaan 1, 3554 JL Utrecht
Maandag 2 maart t/m 3 april

Kennismakingscursus olieverf,
tekenen en eigen keuze.
t/m 21 april

Expositie Henk Vis, Rhenen

Karin Boers

Huis Doorn

Expositie Kasteel Groeneveld Baarn
t/m 29 maart

Theater Calypso

diverse voorstellingen: muziek, cabaret en film
Wijk bij Duurstede
Het hele jaar door

In de Nije Poorte Wijk bij Duurstede

Inspirerend woonadvies
open ‘s zaterdag en 1e zondag van de maand

Molen Rijn en Lek Wijk bij Duurstede
Molen in bedrijf
Iedere zondagmiddag

Tabaksteelt museum Amerongen
Tabaksbladroute
Iedere dag mogelijk

Atelier ‘t Rondeel Wijk bij Duurstede

Outsider Art
Iedere 1e zondag v/d maand en maandag
t/m donderdag

Cultuurhuizen Utrechtse Heuvelrug
Diverse voorstellingen
Doorn, Leersum en Amerongen
Het hele jaar door

Galerie Elfring Art, Zaltbommel

Schilderijen van Gerda Elfring, beelden in brons
en keramiek van diverse kunstenaars.
Voor meer info: www.elfring-art.nl
tel 0612517258

in Huis van de Gemeente Rhenen.
4 febr. t/m 17 maart

Fokker! Onbegrensd in leven en werk.
t/m 22 mrt 2020

Expositie Laura Meddens, Leersum
Parc Boekhuizen Leersum
5 febr. t/m 31 maart

KAdECafé, Amersfoort

Interview Oek de Jong over zijn boek:
Zwarte Schuur
Entree: € 12,50 per persoon
Reserveren: info@algemeneboekhandel.nl of
tickets via www.bibliotheekeemland.nl
Woensdag 11 maart, aanvang 20.00 uur

Galerie Laimbock, Langbroek

Expositie Georg Alexander Morawetz;
4 januari t/m 22 maart

Galerie MI, Bilthoven

Kunst- Expositie
2 februari t/m 22 maart

Landgoed Zonheuvel Doorn, expositie
Expositie in het hotel
Schilderijen van Ans van Santen.
t/m 28 maart

Allemanswaard, Amerongen

Spruijt en Opperman – Heimweeën
Heimweeën is het tweede avondvullende
muzikale cabaretprogramma van
Carlie Spruijt en Eva Opperman.
Vrijdag 13 maart van 20:15 tot 21:45

Concert in Cothen

Vovaal ensemble Multiple Voice,
passieprogramma
Zondag 15 maart 13.00 uur

Lezing: Ronald Giphart
Ronald Giphart komt naar Maarn toe voor een
lezing over/uit eigen werk, hij zal boeken signeren en ingaan op vragen.
Zondag 15 maart van 14:00 tot 16:00 uur

Boek&Bal Cultuurhuis Pleiade, Doorn

De jaarlijkse afsluiting van de Boekenweek met
rebellen en dwarsdenkers van de literatuur die
onze blik verruimen en ons voorstellingsvermogen vergroten. Met o.a. de bekendmaking van
de Z-O-U-T-schrijver 2020, de voorstelling Ik
Daphne Gakes en een feestelijke borrel.
Woensdag 18 maart van 19:30 tot 23:00 uur

Kunstkring Doorn, Maartenskerk

“In the Picture. Kunstenaarsportretten”
Lezing door drs. Edwin Becker
n.a.v. tentoonstelling in het Van Gogh Museum
te Amsterdam
Woensdag 18 maart 2020; aanvang 20.00 uur

Ruth Bakker, bibliotheek Maarn

De Binder, Leersum

Krulmuziek – Hé wie zit er op de wc?
Dreumes Speelconcert (1,5 tot 2,5 jaar)
in het kader van Nationale Kindermuziekweek
Vrijdag 3april van 09:30 tot 10:00 uur
Baby Speelconcert (0 tot 1,5 jaar)
Vrijdag 3april van 10:15 tot 10:45 uur
Peuterconcert (2,5 tot 4 jaar)
Vrijdag 3april van 11:15 tot 11:45 uur

De Cultuurhoek, Driebergen

Mirthe Dokter en Tim Hammers – De Balts 8+
Ook leuk voor volwassenen. In het kader van
Nationale KinderMuziekweek.
Zaterdag 4 april

Theater Calypso, Wijk bij Duurstede
Lazy Sunday Blues
Zondag 5 april

RK-Kerk Wijk bij Duurstede
The Passion of Christ
Dinsdag 7 april

Loet en de Jongen in de Zeepbel 3+
In het kader van Nationale Kindermuziekweek
Vrijdag 27 maart van 15:00 tot 15:30 uur

Nationaal Bomenmuseum Gimborn

Allemanswaard, Amerongen

Mannen van Naam – De Duivelsbrug
Tussen de nummers door vertelt zanger/verteller Ton Smulders het verhaal van DE DUIVELSBRUG, muzikaal ondersteund door zijn kompanen Ad Grooten en Wilbert van Duinhoven. Een
spannende oude sage die nog steeds actueel
blijkt te zijn.
Vrijdag 27 maart van 20:15 tot 21:45 uur

Keramische buitenexpo ‘Ode aan de Natuur’
Zondag 12 april t/m 7 juni

Rabobank Zeist

Expositie van kunstenaars die zijn aangesloten
bij Kunstkring BeeKk in Bilthoven exposeren
zeer divers werk; diverse schilderijen en 3D
werken.) Op afspraak, Utrechtseweg 25, 3704
HA Zeist ,
T/m 14 mei 2020
Zaterdag 4 april van 15:00 tot 15:30 uur

Cultuurhuis Pleiade, Doorn

April
Operagroep THE FAT LADY
Passio Stabat Mater en Suor Angelica
Maart en April 2020

De Mattheus Passie.
Een van de grootste muziekwerken van de klassieke muziek: De Mattheus Passie, vertolkt in
een gedurfde en verfrissende bewerking. Een
unieke uitvoering waarin klassieke muziek en
Latijns-Amerikaanse muziek elkaar ontmoeten.
Maandag 13 april van 20:15 tot 22:15

Kasteel Duurstede

Expositie Nico Vrielink, Utrecht

Parc Broekhuizen Leersum

Cultuur op zondag
April t/m oktober

Cultuurhuis Pleiade, Doorn

Kunst kijk route, Amersfoort
www.kunstkijkroute.nl
18-19 april
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Bezichtiging op afspraak

met keuze uit ruim
1000 kunstwerken

handeleeuwerk.nl

Kijk op
www.trondeel.nl
voor meer info
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Themawandeling over bloei en bestuiving
26 april 13.30 uur

Kunstkring Doorn, Maartenskerk
“De Kunst van de Opmerkzaamheid”
Lezing door drs. Wieteke van Zeil
Woensdag 22 april

Jim van der Zee, singer songwriter
Tour verschillende data o.a.;
Zaterdag 22 febr.
Bussum –Spant
tickets 035-6933254
Woensdag 18 maart
Calypso Theater Wijk bij Duurstede
tickets; 0343-591030
Vrijdag 3 april
Beauforthuis Austerlitz
tickets 0343-491858

VVV.Kromme Rijnstreek

stadswandeling onder begeleiding van een gids
1e zondag vd maand 14.00 uur inloop

Buitenplaats Bergse Bossen
expositie Anton Heyboer
t/m juni (gratis toegang)

Stadsmuseum Rhenen

Tentoonstelling 14 Opmerkelijke vrouwen
van Rhenen
Een heilige, een horeca-uitbaatster, een veervrouw, een filosofe, een minnares van een
koning, een domineesvrouw. Het zijn zes
van de vrouwen die men ontmoet in deze
presentatie. Schilderijen, prenten, foto’s
en documenten uit archieven.
t/m 20 juni

Gedichtenwedstrijd SamenLoop voor
Hoop Utrechtse Heuvelrug!
Sta stil bij kanker en vier het leven!

Schilderwerk
Behangwerk
Glaszetten
Projecten
Monumenten

In het centrum van
Wijk bij Duurstede
Aan het
Kokkestraatje 35

Oeverstraat 9
3961 AM Wijk bij Duurstede
Email: leeuwerk@yahoo.com
Tel: 0031 (0)650604274

Nationaal Bomenmuseum Gimborn

Excellent Schildersbedrijf
Nassaustraat 71a
3601 BC Maarssen
06-52 43 35 89

itleen
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Han de Leeuwerk

Masterclass Portrettekenen door Eduart Bace .
18 - 19 april

Veel mensen krijgen te maken met de ziekte kanker;
zelf of van zeer dichtbij. Wat betekent de ziekte voor
jou? Waar haal je hoop en inspiratie vandaan? Hoe
vier jij het leven? Daarom organiseren wij vanaf
maart 2020 een gedichtenwedstrijd voor jongeren en
volwassenen.
Houd onze FB-pagina (@slvhutrechtseheuvelrug) in de
gaten voor meer informatie over deze wedstrijd!
www.samenloopvoorhoop.nl/alle-samenlopen/utrecht/
utrechtse-heuvelrug-2020/

Eddies Art and More
Nijverheidsweg 16a Utrecht.
Vrijdag 17 april 19.00 - 23.00 uur

Kira Kool – Gonnie en Gijsje samen op stap 2+
“Ik vind het fijn om alleen te zijn, want ik
ontdek de wereld”
Woensdag 1 april van 10:00 tot 11:45 uur

De Napoleonschuur Amerongen

www.schildersbedrijfexcellent.nl | info@schildersbedrijfexcellent.nl
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door Gera Pronk

m.m.v. de Bibliotheek Z-O-U-T

Boeken

In iedere uitgave van de Arte e Cultura krant besteden we aandacht aan regionale schrijvers.
Dit nummer richten we ons op de verkiezing van de Z-O-U-T schrijver 2020.

Wie wordt dit jaar ‘Z-O-U-T schrijver van het jaar’?
Schrijvers uit de regio Zuid-Oost Utrecht konden hun boek, gepubliceerd
in 2019, aanmelden voor de verkiezing: ‘Z-O-U-T Schrijver van het jaar’.

Z-O-U-T
schrijver
2020

Scan deze code
om direct te
kunnen stemmen

Jury 2020
De jury voor de Z-O-U-T schrijver verkiezing bestaat dit jaar uit:
• Ineke Hogema - Auteurscoach, ghostwriter en uitgever

De shortlist is vers van de pers. De jury had het er moeilijk mee, aldus Helma Bouman van

• Gertjan Kaaij - Directeur Stichting Binding, Wijk bij Duurstede

de Bibliotheek Z-O-U-T. De boeken staan in alfabetische volgorde:

• Erik van Straaten - Manager Programma de Bibliotheek Z-O-U-T

• Maarten van Bommel & Ilse Panis [Driebergen] – Roze sokken

• Liobe Kamminga - Boekwinkel Boek & Koek, Maarn

• Mariska Cornelissen [Driebergen] – Nog niet gevloerd
• Jan van der Greef [Driebergen] - Onbegrensd leven

Feest mee op Boek&Bal, 18 maart

• Antoinette Kalkman [Elst] – Bonuszoon

Op woensdagavond 18 maart, in de Boekenweek, tijdens Boek&Bal, maakt de jury

• Jana Verboom [ Leersum] – Eet driekwart!

de Z-O-U-T schrijver 2020 bekend. Het wordt een rebels avondje uit: theatermaker
Daphne Gakes treedt op met haar programma Ik, Daphne Gakes. Daphne beschouwt

Stem mee

zichzelf als de vrouwelijk versie van (Ik) Jan Cremer.

Ga naar zoutschrijver.nl/stemmen en stem mee (tot 15 maart).

Locatie: Cultuurhuis Doorn, 19.30 uur;

Publiek en jury bepalen samen de winnaar.

dresscode: rebels (thema Boekenweek 2020).

Antoinette Kalkman - Bonuszoon

Het boek Beyond Oneness is het levenswerk van Jan van der
Greef. In de natuur ervaart hij een uniek eenheidsgevoel, wat
hij in dit kunstzinnige boek weergeeft als visuele poëzie. Over
de grenzen van zijn wetenschappelijke en filosofische werk
werpt hij via de kunst van verbeelding een mystieke blik in de
eeuwigheid. Impressionistische en abstracte natuurfotografie
bieden een ingang om weg te dromen in de ruimte- en tijdloze dimensie; het onbeschrijfelijke, dat oneindig veel groter
is dan onszelf, een bron van hoop en vertrouwen. De boeken
Onbegrensd Leven (staat ook op deze longlist) en Voorbij de Eenheid vullen elkaar aan
en kunnen als een geheel gezien worden, maar kunnen ook goed los van elkaar bestaan.

Een vrouw, van wie bekend was dat ze een hekel aan haar
buurjongen had, belandt in de cel omdat ze wordt verdacht
van het al dan niet bewust doodrijden van de jongen.
In haar pogingen om de ware toedracht te achterhalen, dreigt
ze de grip op haar leven te verliezen. Ze raakt verwijderd van
haar geliefde en hun gezin en belandt in een levensbedreigende situatie. Wordt het geloof in haar eigen intuïtie haar
uiteindelijk fataal?
Antoinette Kalkman (1964) kent de valkuilen en uitdagingen
van een samengesteld gezin als geen ander. Met haar nieuwe
man, haar twee kinderen en twee bonuskinderen woont ze op de Utrechtse Heuvelrug,
waar het aangrijpende verhaal zich ook afspeelt. Naast moeder is ze ondernemer en
schrijver. Ze is mede-oprichter van de ThrillerAcademie. Bonuszoon is haar debuutthriller.

Suze Korver - Over verlies,

Jeroen van Teeffelen - Het maakbare uur

[Elst] fictie

(Beyond Oneness)
Driebergen; non-fictie; (fotografie)

• Chantal Broekhuis -Juryvoorzitter - Wethouder gemeente Utrechtse Heuvelrug

Shortlist 2020

Jan van der Greef - Voorbij de Eenheid

Longlist 2020 Hieronder staan alle ingezonden boeken, de longlist van 2020.

[Driebergen] non-fictie

overwinnen en liefde: in beeld en woord
[Rhenen] fictie (poëzie)

Door een bacteriële infectie verloor de schrijfster in korte
tijd haar onderbenen en beide handen door amputatie. De
gebeurtenis was de aanleiding voor het maken van gedichten
over de eerste 24 maanden na deze ingrijpende gebeurtenis.
Een aantal jaren later startte Suze Korver met het maken van schilderijen bij de gedichten.
De 24 schilderijen, tezamen met de 24 gedichten, geven een beeld van een zeer emotionele periode in haar leven.

Alle boeken zijn te leen bij de bibliotheek en of te koop bij de lokale boekhandel.

Caroline Bles - Streep - Of een poging tot

Maarten van Bommel & Ilse Panis - Roze sokken

Streep is een autobiografisch verhaal. De schrijfster is net 38
jaar als bij haar een kwaadaardige tumor wordt ontdekt. In één
klap is alles anders en beheerst onzekerheid haar leven. Maar
gelukkig zijn er ook lichtpuntjes: geen uitzaaiingen, geen chemo, geen bestraling. Na haar herstel schrijft de auteur zich in
voor de halve marathon van Eindhoven, om geld in te zamelen
voor KWF Kankerbestrijding. In Streep wordt de lezer meegenomen in het eerste jaar na de diagnose en de voorbereidingen
op een bijzondere halve marathon.

Gescheiden en vruchteloos datend sleept Isa zich naar een
feestje van een protserige zakenrelatie. Ze kent er niemand
en net als ze denkt: dit wordt me te ongemakkelijk, botst ze
tegen Viktor op. Viktor is een verloren gewaande vriend, die inmiddels zijn brood verdient als privédetective. Het knettert en
knispert tussen die twee en ze belanden in bed. Bij het krieken
van de dag vertrekt Viktor, maar niet zonder een psychologisch
bommetje te laten ontploffen. Het lijkt een onschuldige vraag,
maar bij Isa woelt het een lang verdrongen verleden op: ‘Zie
je Ollie nog wel eens?’ Vanaf dat moment wordt Isa geplaagd
door een innerlijke onrust, en wordt ze gedwongen om met
haar onverwerkte verleden in het reine te komen.

Mariska Cornelissen - Nog niet gevloerd

Jan van der Greef - Onbegrensd leven:

[Rhenen], non-fictie

[Driebergen], fictie

[Driebergen], non-fictie

de kracht van passie en verbeelding
[Driebergen], non-fictie

De auteur zoomt dieper in op de periode die voorafgaat aan
een burn-out, de bijna-burn-outfase. De patronen die uit de
bijna-burn-outperiode naar voren komen worden verbonden
met de inzichten uit het wetenschappelijk onderzoek naar
kwetsbaarheid, moed en leiderschap van bestsellerauteur
Brené Brown. Mariska heeft ex burn-out’ers en leidinggevenden geïnterviewd over deze bijna-burn-out-outperiode. Stress
en schaamte onder ogen durven zien is belangrijk om overeind
te blijven als je bijna-burn-out bent. De schrijfster schroomt
niet om ook haar eigen ervaringen te delen. Nog niet gevloerd
geeft sleutels voor medewerkers en leidinggevenden om de
kans op uitval door burn-out drastisch te beperken.

In 18 hoofdstukken vertelt natuurfotograaf Jan van der Greef
op levendige wijze hoe hij via een vogelboek van Ome Willem,
en allerlei mooie maar ook minder mooie ervaringen tijdens
zijn jeugd en in zijn verdere leven, gekomen is tot de gepassioneerd fotograaf van vandaag. ‘Door zijn ervaringen met
jou te delen probeert Jan aan je te laten zien dat je door het
ontdekken en loslaten van vooringenomen gedachten letterlijk
voorbij fysieke en psychische grenzen kunt komen.’

Luit van der Tuuk - Lof en laster:

vrouwen in de vroege middeleeuwen
[Driebergen] non-fictie

Over middeleeuwse vrouwen zijn veel minder bronnen te vinden dan over mannen. Desalniettemin maakt Luit van der Tuuk
in ‘Lof en laster’ duidelijk dat vroegmiddeleeuwse vrouwen
veerkrachtig, vindingrijk en bekwaam waren. Bovendien waren
ze in staat (politieke) macht, kennis en creativiteit buiten de
huiselijke sfeer uit te oefenen. Van der Tuuk reconstrueert in
dit boek de levens van adellijke en gewone vrouwen. Op basis
van archeologisch bewijs en geschreven bronnen ontstaat het
beeld van krachtige vrouwen, in een periode waarin de macht van de kerk voortdurend
toenam.

Cees de Vries - Zeemansgraf op de Wildevaart

Traay 35, 3971 GB
Driebergen-Rijsenburg
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Dit is geen dieetboek. Er staan geen recepten in en geen ge- of
verboden, en je hoeft ook geen voedseldagboek bij te houden
of calorieën te tellen. Dit boek helpt je door middel van oefeningen en opdrachten, om de kennis die al in je zit naar boven
te halen en toe te passen. Door 100 dagen lang dagelijks te
schrijven in het werkboek-gedeelte lukt het je om oude gewoonten en patronen te doorbreken en blijvend af te vallen.

Ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan van de historische
vereniging Oud-Renswoude is het jubileumboek ‘De boerderijen van Renswoude. Eigendom en bewoning door de eeuwen
heen’ uitgekomen.
Het goed gedocumenteerde boek telt 688 bladzijden met
daarin 621 afbeeldingen, voor een deel in kleur. Een van de
bezitters zei: ,,Ik lees en bekijk boerderij voor boerderij.
De eerste drie heb ik al gehad, fantastisch”.

Interview met Oek de Jong over

Zwarte schuur

Ronald Giphart
Lezing

Locatie:
Datum:
Entree:
Reserveren:

Zondag 15 maart 14.00 uur

Ronald Giphart, genomineerd voor de
Libris Literatuurprijs 2020.

KAdECafé, Eemplein 75, Amersfoort
woensdag 11 maart, aanvang 20.00 uur
€ 12,50 per persoon
info@algemeneboekhandel.nl
of tickets via www.bibliotheekeemland.nl

Dorpshuis de Twee Marken,
Bibliotheek Maarn
Kaartverkoop via Boek&Koek.

De Algemene Boekhandel | Leusderweg 186 | 3817 KE Amersfoort
AC kunst- en cultuurkrant

[Leersum] non-fictie

eigendom en bewoning door de eeuwen heen
[Renswoude] non-fictie

Douwe is een oorlogskind en moest zijn vader de eerste jaren
van zijn leven missen. Na diens terugkomst in het gezin wilde
de klik niet echt meer komen. Om het ouderlijke huis zo snel
mogelijk te kunnen ontvluchten, volgt Douwe een opleiding tot
banketbakker en kiest hij – zodra dat kan – voor een baantje
bij een scheepsvaartmaatschappij. Dan begint voor Douwe een
avontuurlijk leven. Het brengt hem van schip naar schip, van
kombuis naar kombuis. Hij vertelt over het leven aan boord,
over korte lontjes, vechtpartijen en kameraadschap

Tijdens de Boekenweek organiseert
De Algemene Boekhandel in samenwerking met Bibliotheek Eemland
een literaire avond met Oek de Jong.
Rasboekenvakker Ivan Borghstijn zal
De Jong interviewen over zijn roman
Zwarte Schuur.

Steenstraat 1, 3961 VM
Wijk bij Duurstede

Jana Verboom - Eet driekwart

Egbert Wolleswinkel - De boerderijen in Renswoude:

[Leersum] fictie

Boekentips

Waar wetenschap en sportieve ambitie samenkomen.
Het verbreken van het werelduurrecord is een prestigieuze
prestatie in de wielersport. Het record staat op naam van
voormalig Tour de France-winnaar Bradley Wiggins met een
afstand van 54,526 kilometer. Voor hem hadden grote renners
als Fausto Coppi, Eddy Merckx en Miguel Indurain het record
in handen. Opmerkelijk was het daarom dat de Nederlandse
amateur Dion Beukeboom in 2018 een poging ondernam. Het
idee hiervoor kwam niet zozeer van de renner zelf maar van
zijn coach, die uitgerekend had dat Beukeboom de ideale atleet was om het magische uur te verbeteren.
Het riep bij journalist Jurgen van Teeffelen de vraag op in hoeverre de wetenschap de moderne wielersport dicteert en of een wielerprestatie als het
werelduurrecord geregisseerd kan worden. Op zoek naar het antwoord verbleef Van Teeffelen een jaar lang in het spoor van Team Beukeboom en verdiepte zich in windtunnels,
vermogens, diepgaan en mentale strategieën

Boek&Koek, Raadhuislaan 9, 3951 CH Maarn - 0343-20 01 50 - www.boekenkoek.net
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Het Monument

EXPOSITIE

De Tombe van Nellesteijn:

om van ver reeds aan te wijzen, wat eens de hoogmoed overhoudt

D

NICO VRIELINK
OLIEVERF OP LINNEN | 150 BIJ 200 CM

DATUM:
VRIJDAG 17 APRIL
TIJDSTIP:
VAN 19.00 TOT 23.00 UUR

at zijn 7-jarige dochtertje Aletta
vier jaar later als eerste bijgezet zou
worden in de grafkelder, kon Cornelis Jan van Nellesteijn, heer van
Broekhuizen en Darthuizen, in 1818 nog niet
weten. In dat jaar liet hij op de Donderberg
bij Leersum door de jonge architect Jan David
Zocher jr. een voor Nederland unieke combinatie van belvedère en mausoleum
bouwen. Van Nellesteijn werd zelf
pas in 1832 in het familiegraf
bijgezet. De beroemde dichter
Hendrik Tollens was kritisch.
Dirk van der Meer
Gids op de Graftombe van
Nellesteijn

Unieke combinatie van uitzichttoren en grafkelder
Voor Zocher (1791-1870) was dit een kans om voor het

LOCATIE:
EDDIE’S ART AND MORE
NIJVERHEIDSWEG 16A
TE UTRECHT

“ACROTERIA VAN GEVLEUGELDE ZANDLOPERS,
SYMBOOL VAN DE VLUCHTIGHEID VAN HET LEVEN”

eerst zelfstandig een ontwerp uit te voeren, in de com-

Eddie’s
Art
ART AND MORE

binatie die hem beroemd zou maken: architect én land-

destijds gezien als de grootste dichter van zijn tijd (bekend

uit 1886 veegde de vloer aan met “het oude belachelijke

schapsarchitect. Zijn vader, die de opdracht had gekregen

van De overwintering der Hollanders op Nova Zembla en

geteem, dat in Tollens’ Gevels der Huizen al te lezen is.

om de tuinen van paleis Soestdijk aan te leggen, was net

het volkslied Wien Neêrlands bloed) wijdde in 1846 een

Als al die arme werkgevers zo door zorgen gebukt gingen,

overleden. Zocher jr. was nog niet zo lang terug uit Parijs

gedicht van 164 regels aan de Tombe van Nellesteijn.

zouden zij wel verkopen wat zij hebben en hun goed geven

en Rome, waar hij in opdracht van koning Lodewijk Napo-

In De gevels van de huizen beschrijft de dichter hoe hij

aan de armen en zelf de werkmanskiel aantrekken.”

leon bouwkunde had gestudeerd. Hij voltooide het werk

door een heerlijk landschap wandelt naar Nellesteijns ge-

aan het koninklijke jachtslot en reisde toen naar Leersum.

pleisterd graf op de Donderberg (“om van ver reeds aan

Wandelaars en wintersporters

te wijzen, wat eens de hoogmoed overhoudt”) en aan de

Terug naar de graftombe. De komst van de tram in 1886

De Tombe van Nellesteijn is gebouwd in de stijl van het

andere kant van de heuvel de hutten van stro en klei van

bracht een toename van het toerisme. A. Werumeus Buning

Frans neoclassicisme. Inspiratie werd in die tijd vooral

de arme bevolking van Leersum ziet.

beschreef in 1895 in het Nieuws van den Dag het schilderachtige uitzicht op Leersum vanaf de vierkante witte hoge

gezocht in de klassieke oudheid. Een boek van professor
Durand van de École Polytechnique in Parijs uit 1805 be-

Het gedicht, met daarin de tegenstelling tussen een on-

graftombe. In 1914 stippelde de ANWB de eerste beweg-

vat neoclassicistische ontwerptekeningen. Op de pagina

gelukkige jonkvrouw en een liefdevol arm gezin, werd

wijzerde wandelroute van Nederland uit en nam de Tombe

“tombeaux et arcs de triomphe” zien we de voorlopers van

een groot succes. De verschillen tussen arm en rijk in de

van Nellesteijn daarin op. In de winters van 1939, 1940 en

de Tombe van Nellesteijn (1818) in Leersum en de Arc de

negentiende eeuw waren groot en de brave volksdichter

1941 was Leersum zelfs het centrum van de wintersport in

Triomphe (1806-1836) in Parijs.

Tollens toonde zich hiermee sociaal bewogen. Tot in de

Nederland. In de omgeving van de Donderberg vonden de

twintigste eeuw was het gedicht populair bij voordrachten.

officiële Nederlandse ski-kampioenschappen plaats.

kelder, aan het eind van een kunstmatig dal. Daarop werd

Kritiek was er echter ook, persoonlijk, godsdienstig en

Al meer dan honderd jaar wordt de uitzichttoren open-

een uitzichtoren gebouwd, op de vier hoeken bekroond

politiek. Tollens kreeg waarschijnlijk een boze familie

gesteld voor bezoekers die genieten van het uitzicht over

door acroteria van gevleugelde zandlopers, symbool van

Van Nellesteijn over zich heen. In het voorwoord van zijn

de heuvels en het rivierengebied. Het monument is ook in

de vluchtigheid van het leven.

verzameld werk dat in het jaar van zijn dood verscheen,

2020 onderdeel van diverse bewegwijzerde wandelroutes,

maakte hij halfhartig excuses: hij had geen vlek op het

zoals het Utrechtpad en 4 kortere routes die de Heuvelrug

In de kelder zouden in de volgende eeuw 12 leden van de

geslacht van Nellesteijn willen werpen, hij wist zelfs niet

combineren met de heide en de plassen van het Leersumse

familie Van Nellesteijn bijgezet worden. In 1906 werd het

dat de naam van het graf aan de familie was ontleend.

Veld. Op de website van de ANWB zijn de oude en de mo-

monument met 20 hectare omliggende grond bij testa-

Maar hij voegde toe: “Overigens zal ik wel niet de enige

derne versie van de route van 1914 te downloaden.

ment aan de gemeente Leersum nagelaten. Na de laatste

zijn, op wie de tegenstelling van dat prachtig gebouw aan

bijzetting in 1917 werd de grafkelder dichtgemetseld.

de linkerhand met de armelijke hutten aan de rechterzijde

De Tombe van Nellesteijn is een rijksmonument. Het

een pijnlijke indruk gemaakt heeft.”

zuivere neoclassicistische ontwerp van Zocher, diens

Zocher ontwierp op de top van de Donderberg een graf-

Zitman Vloeren is uw gietvloeren specialist in de
Regio Utrecht. Mooie naadloze vloeren. Van enkele
kleur tot de bekende betonlook vloeren. Ook voor het
mooie Leefbeton kunt u bij ons terecht.

Bezoek onze showroom in Nieuwegein.
Deze is open op afspraak.

Winterrondleidingen
Ontdek winterse wetenswaardigheden tijdens
een rondleiding door het koude kasteel.

U bent welkom t/m 29 maart
De rondleidingen zijn er de hele winter op
donderdag, vrijdag, zaterdag en zondag. Meer
informatie op de website: kasteelamerongen.nl

Ook voor museum- of gallerievloeren
Zitman Vloeren | Veluwehaven 3 | 3433 PV Nieuwegein
www.zitmanvloeren.nl | info@zitmanvloeren.nl

AC kunst- en cultuurkrant
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Museumkaart geldig

De dichter Tollens en de graftombe

originele landschappelijke inpassing en de samenhang

Al vroeg trok deze combinatie van uitzichttoren en grafkel-

Dominee-dichter Nicolaas Beets miste godsdienstige

met het landgoed Broekhuizen maken de toren een goed

der bezoekers. De dichter Hendrik Tollens (1780-1856),

diepgang bij Tollens, in een toespeling op de titel van het

uitgangspunt voor een ontdekkingstocht op de Utrechtse

gedicht schreef hij: “De dichter Tollens ziet slechts (…) op-

Heuvelrug.

pervlakkig: de gevels der huizen;
Door: Dirk van der Meer foto tombe: Cees Keur

Hendrik Tollens (1846):
Voor doden gindse praalgebouwen,
voor levenden die kluizen daar!

en als hij de huizen binnentreedt,

Daar, in die hutten, huist het leven;
hier, in dit trots gewelf, de dood.

Je zou kunnen zeggen dat Tollens

Burgemeester van den Boschlaan, Leersum.

in zijn maatschappijkritische ge-

Bij goed weer open op zondag 12.00-16.00 uur. Voor be-

dicht al vroeg aandacht besteed-

zoekersinformatie en het gedicht van Hendrik Tollens,

Schat naar de gevels van de huizen
‘t geluk er binnen niet altijd.

de aan de sociale kwestie van

zie www.tombevannellesteijn.nl

nog weder gevels; maar het binnenste heiligdom niet”.

Tips:
Tombe van Nellesteijn,

de negentiende eeuw. Karl Marx
publiceerde zijn Communistisch

Voor de oudste wandelroute van Nederland

Manifest pas twee jaar later, in

(ANWB-routekaarten oude en moderne versie), zie

het revolutiejaar 1848. Maar het sociaal-democratische

www.anwb.nl/wandelen/wandelroutes/oudste-wandel-

tijdschrift Recht voor Allen zag dat anders. Een artikel

route-van-nederland
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José Struik: “Ik ben de bedenker van het
Utrechtse heideschaap”
Interview

Door Frank Flippo

M

enige wandelaar die over de heide
kuiert, krijgt al gauw een fantasie
van een rustieke herder met staf,
honden en kudde, de zon in zijn
gebruinde gelaat, een stofwolk achter zich.
Op de Heuvelrug is het iets anders, maar het
komt in de buurt. José Struik (63) is hoeder
van een van de drie kuddes die de Heuvelrug
bevolken. “Tegenwoordig heeft een kudde
een andere functie dan vroeger”, zegt ze. José
over haar belevenissen als herder en over de
toekomst voor schapen op onze heidevelden.
We spreken af op het grote golvende veld bij Stamershoef,
noordelijk van Doorn. Het is nog ochtend, een fijne nevel lost
zich op in een al voelbare gloed van de doorkomende zon.
Welke functie heeft de schaapherder tegenwoordig?
“Tegenwoordig herderen wij om historische heidelandschappen te behouden. Zonder begrazing veranderen die
gebieden vanzelf in bos. Begrazing is daarom noodzakelijk.
Wij werken via opdrachten. Terreinbeheerders inventariseren hun behoefte aan begrazing, schaapherders spelen
daarop in via het systeem van vraag en aanbod. Mijn
grootste opdrachtgever is landgoed Den Treek-Henschoten. Ik mag mij ‘eigenaar’ noemen van een schaapskudde
“De Treeker Wissel”, genoemd naar het terrein waar wij

Op de foto: links Jorieke Kroeze en Rechts José Struik

vaak komen.”

“IK VIND HET HEERLIJK OM ALTIJD BUITEN

Hoe ging het vroeger?
“Toen liepen de schapen nog over de gemeenschappelijke
woeste gronden. De herder liet zijn kudde zich volvreten op
de hei. Als ze genoeg hadden, leidde hij hen in de schaapskooi om daar hun behoefte te doen. Het ging hen vooral

TE ZIJN MET DE DIEREN. DAAR DOE IK HET VOOR.”
Buitenmens

lopen. Als een hond een schaap aanvalt, kan dat blijvend

José begon haar loopbaan met enkele jaren veeartsenij

invalide raken. Dan moeten we hem laten afmaken. Dat is

Lopen de schapen altijd buiten?

studeren, gevolgd door een opleiding voor rentmeester. “Ik

nog in al die jaren nog maar één keer gebeurd hoor. En een

“Ja. Alleen drachtige ooien staan van half februari tot eind

ben een buitenmens en voel mij verbonden met het boe-

incident met een hond gebeurt hooguit één keer per jaar.

maart op stal. Dan kunnen ze daar aflammeren oftewel hun

renbedrijf. Na mijn opleiding liep ik stage bij het Utrechts

Ik zoek ik dan altijd direct de eigenaar. Dat valt niet altijd

jongen werpen. De anderen blijven het hele jaar buiten.

Landschap. Ze waren toen net bezig met het invoeren van

mee. Zeker niet als die zich stilletjes uit de voeten probeert

‘s Nachts staan ze in een omheining.” Ze wijst op het raster

schaapskuddes op de Heuvelrug. Dat omvormen van bos

te maken. Dat heb ik ook een keer meegemaakt. “

waarbinnen ze nu grazen. “Flexibel gaas dat zich gemak-

naar heide bij de Treeker Wissel markeert het begin van

“Intussen heb ik een grote kudde gezonde schapen. Niet

kelijk laat oprollen en dat je onder stroom kunt zetten. Heel

mijn carrière als schaapherder.”

iedereen heeft dat, dus ik ben er best trots op. Er zijn er

om de mest.”

handig als je een specifiek stukje wilt laten begrazen. We

De organisatie van Driebergen Art is weer volop bezig
met het komende (jaarlijkse terugkerende)

KUNST-event Driebergen Art

van zaterdag 20 juni
t/m zondag 5 juli 2020

maar een paar die met kwalen, en die helpen we zo goed

zijn nu aan het winterklaar maken. De schapen grazen de

Stagiaire Jorieke Kroeze (34) is vanmiddag ook bij ons.

mogelijk. James is ons favoriete knuffelschaap, die laat

stukjes af waar de begroeiing nog hoog staat. Daarna is

“Toen ik nog vlakbij de Maarnse zandafgraving woonde,

zich door alle kinderen aanhalen. Zelf houd ik van schapen

het klaar tot komend voorjaar. Het gras groeit nog nauwe-

ontmoette ik een keer José die daar in de buurt met haar

met bruine koppen, die vind ik gewoon mooier.”

lijks, er is te weinig zonlicht om het hoog te laten komen.

schapen aan het werk was. Ze vertelde over haar vak, het

Tegen februari is het op zijn schraalst. De schapen staan

sprak me erg aan. Ik volgde daarna een groene opleiding,

Hoe is je dagindeling?

dan op weilanden.”

eerst om landschapsarchitect te worden. Maar ook ik werk

“Zo gauw het licht wordt ga ik naar ze toe. Op warme da-

graag met dieren. Daarom koos ik voor schaapherder. In de

gen is het fijn in de ochtendkoelte en laat in de middag

toekomst lijkt het me leuk om net als José een eigen kudde

voor de zon ondergaat. Ik houd van dat frisse.”

te hebben. Wie weet kan ik die van haar overnemen.”
José: ”Dit schapenras hier stelde ik zelf samen: een

“We hebben ook kantooruren: administratie, evalueren van

mengeling van het Veluwse heideschaap en het Sologno-

beheersplannen. En samen met bijvoorbeeld Staatsbos-

te-schaap uit de Franse streek Sologne. Ik noem dit het

beheer kijken naar de vooruitgang bij het afgrazen en naar

Utrechtse heideschaap omdat voor zover ik weet in de ge-

begrazingspatronen. We gaan na of de opslag van jonge

Veel etalages in Driebergen worden bekleed met Kunst.

schiedenis nooit een specifiek Utrechts schaap is geweest.

dennen en berken binnen de perken blijft. Hoeveel graastijd

Deze mengeling verenigt goede eigenschappen van beide.

de schapen nodig hebben voor het beste resultaat kun je in-

Dit jaar in het thema: Spaans.

Ze zijn vreedzaam, vriendelijk, gezond en handelbaar. Ik

schatten, ook zo dat de biodiversiteit toeneemt. Een schaap

ben er erg tevreden mee. Ze zijn goed van vertrouwen,

neemt ook stukjes flora mee tussen de hoeven, aan de poten,

misschien té. Soms lopen ze langs een wandelaar met zijn

in de vacht. Zo komen zaden kilometers ver tot ontkieming.”

Het thema is gekozen mede vanwege de Vuelta die 15 augustus o.a.
in Driebergen langs komt. Een mooi thema wat heel ruim toegepast kan worden!
Heb jij zin om mee te doen met Driebergen Art meld je dan aan via de mail.
Bij vragen kan je via dezelfde mail contact opnemen

3bergenart@gmail.com | www.driebergenart.nl

hond aan in plaats van met mij.”
“Schaapherder zijn is niet zo eenzaam als veel mensen

Wat is het mooiste aan schaapherder zijn?

denken. Hier op de Heuvelrug is het soms zelfs vrij druk. Er

“Ik vind het heerlijk om altijd buiten te zijn met de dieren.

lopen vaak mensen langs die van alles willen weten, heel

Daar doe ik het voor.”

gezellig. Vaak hebben ze honden bij zich. Bij Austerlitz is
een hondenlosloopgebied waar soms wel honderd honden

AC kunst- en cultuurkrant
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Meer info: www.treekerwissel.nl
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Uniek Engels orgel in de Grote Kerk

Publiekstrekker in Wijk bij Duurstede

Het object

Door Wes Janssen

A

De Heuvelrug barst van het talent
Achtergrond

Door Maja van Eijndthoven

In 2020 mogen we vieren dat er
75 jaar vrijheid is. Op 2 januari
maakte burgemeester Frits Naafs,
gemeente Utrechtse Heuvelrug,
bekend dat er naar aanleiding van
deze gelegenheid een prijsvraag
wordt uitgeschreven.

l vanaf het eerste moment dat er in
2013 in de Grote Kerk op de Markt
werd gestart met het eens per twee
maanden laten plaatsvinden van
een Choral Evensongs, vindt de organist Pim
Schipper dat een Engels orgel daar veel beter
bij zou passen. “Een Engels orgel is meer
geschikt omdat het zowel de koormuziek
ondersteunt maar ook geschikt is als solo-instrument”. Dat was het startsein voor de zoektocht naar een geschikt orgel in Engeland. Dat
bleek nog geen sinecure. Uiteindelijk stuitten
de vrijwilligers in Bishop Auckland in Noord
Engeland op een orgel in een kerk die al 3 jaar
leeg stond.

Het Cultuurhuis in Doorn zal, ofwel in de
centrale hal ofwel in de Raadzaal,

ver-

sierd worden met een kunstwerk in het
teken van vrijheid en Artikel 1 van de
Nederlandse Grondwet. Mocht u wonen of
atelier houden in de Gemeente Utrechtse

Gluren op de Heuvelrug. Foto: Robert Zwart

Tableau Vivant’ tijdens het Cultuurcafé

Heuvelrug, dien dan uw idee nog snel in via
cultuurcoachuh@bibliotheekzout.nl (vóór

te zien en mochten er ook locaties in Ame-

somming is natuurlijk niet volledig, maar

16 februari).

rongen worden toegevoegd aan de kaart.

wel indrukwekkend. We mogen er trots

Dit instrument werd in 1883 gebouwd door Harrison &

Talent is er niet alleen in de beeldende en

op zijn hoe we er samen voor zorgen dat

Harrison, een beroemd orgelbouwgeslacht. Nadat het orgel

In 2019 was er op de Utrechtse Heuvelrug

uitvoerende kunsten. Ook organisatieta-

de Heuvelrug bruist en we blijven ontwik-

uitgebreid artistiek en technisch was beoordeeld, besloot
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De restauratie
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WIJK BIJ DUURSTEDE
“Het is uniek in de regio,” zegt dirigent Rienk Bakker. Hij verheugt
zich enorm op zondag 24 november om 16.00 uur, als in de Grote
Kerk het Harrison & Harrison orgel te horen is met ensemble
Octagon. Dan wordt het Requiem van Fauré en de wereldpremière
van een door Reitze Smits gecomponeerd werk voor het orgel en
koor ten gehore gebracht. “De twee fantastische orgels en de fijne
akoestiek zullen het tot een uniek concert maken.”

Kunst en cultuur verbeeldt,
ontroert en prikkelt
In mijn vorige column schreef ik dat Wijk bij Duurstede zich kenmerkt
in een rijk aantal initiatieven op het gebied van cultuur, kunst en
historie. Samen vormen zij dé attractiewaarde van Wijk bij Duurstede
waarmee we ons onderscheiden van andere vestingstadjes.

Column: Joke Twigt
Centrummanager
Wijk bij Duurtede

‘OM JE GEZICHT TE ZIEN, GEBRUIK JE
EEN SPIEGEL. MAAR OM JE ZIEL TE ZIEN,

Er zijn veel studies verricht over waarom
kunst ons vrijwel altijd in ons hart raakt.

GEBRUIK JE EEN KUNSTWERK’.

Niet alleen beeldende kunst, maar ook
theater, literatuur, dans en muziek zorgen

Foto: André Roks (Reliwiki)

Project ‘Brief aan de toekomst’
op Landgoed Zonheuvel

ervoor dat we in vervoering raken of het

Het diverse aanbod aan kunst en cultuur

tegenovergestelde in afschuw. Kunst ont-

dat Wijk bij Duurstede biedt bekijkend

roert, troost en prikkelt. En dat is maar

concludeer ik: Wijk raakt in het hart. Ik las

goed ook. In tijden waarin nieuws alles

laatst een treffende opmerking van een

bepalend is en we nauwelijks kunnen on-

kunstenares (vrij vertaald): ‘Om je gezicht

derscheiden wat echt en wat niet echt

te zien, gebruik je een spiegel. Maar om je

(fake) nieuws is, hebben we iets nodig wat
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oprecht is en zuiver.
Kunst en cultuur bieden ons inzichten die
bijdragen aan onze ontwikkeling. Creativiteit wordt steeds vaker ingezet als middel
om doelen te bereiken of effectiever te
werken. Om je hoofd leeg te maken en
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heen ervaren? Theater Calypso weet ons
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vvvkrommerijnstreek.nl
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Ook deze krant is een uitgave van
De Hoop & Koning in samenwerking met
de Culturele Regio. Ontwerp, opmaak
en realisatie gebeurt in onze studio in
Driebergen.
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