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de Parel

Dag Kunstliefhebbers,

‘Een kunstige gevelreclame die werkt’

We kruipen alweer naar het einde van dit vreemde

V

jaar van 2020.

we zelfs een editie van onze kunstkrant moeten
Verschillende gemeenten steunen een aantal cul-

beurt op kunst en cultureel gebied.

turele organisaties en ook onze krant, zij nemen

Zodra het kon waren er vele tientallen exposi-

vaste ruimtes af waardoor we de krant in de lucht

ties door onze regio van midden Nederland en

kunnen houden, ook een aantal organisaties

men was enthousiast zowel de bezoekers als

plaatsen vaste stukken, heel fijn dat onze krant zo

kunstenaars, er was en is veel belangstelling en

groeiende is. En zo op de been kan blijven!

Waar vinden we dit bijzondere pareltje in de reclame uitingen? Aan de Hoofdstraat, bij het Kerkplein van Rijsenburg
in Driebergen-Rijsenburg. Nippend aan een kopje koffie of
thee aan de overkant, bij ‘Het Wapen van Rijsenburg’ heeft
u er een prachtig zicht op.

we horen dat er goed verkocht wordt, een prima
ontwikkeling.

Het jaar 2022 wordt een jaar van herstel, althans

De familie Bak

dat hopen we, de grote expo van stichting cul-

Piet Bak had in 1911, nu alweer 110 jaar geleden, het

Werkbriefje van P.G. Bak

Toerisme in midden Nederland was groot te noe-

turele regio vind wederom plaats op Landgoed

Op de cover:

schildersbedrijf overgenomen van Gijsbertus de Bruyn en

men, we bleven voornamelijk thuis in eigen land

Zonheuvel en wel tijdens het Pinksterweekend van

Margot Homan

had familie op Rijsenburg wonen en kwam daar regelma-

‘gevleugelde gedachte’ Brons 37 cm. hoog
Nu in de museumgalerie van Musiom.

tig. Helemaal toen hij verliefd werd op de dochter van de

Musiom, museum voor hedendaagse kunst midden in het

en bleven in het dorp wonen. Ze kregen acht kinderen, de

centrum van Amersfoort. Tevens op de eerste etage een

jongste, Anton, het nakomertje, vertelde in 2009 over zijn

2022, ook staan er vele expo’s gepland, vergeet ook

ook de kunstsector hier is een belangrijke trekker

niet de vele regionale Musea die we hier hebben

voor de regio midden Nederland, verschillende or-

zoals het Museum Militaire Traditie in Driebergen

ganisaties trekken de kar zoals het RBT-heuvelrug,

die een mooie expo presenteren over de vrouwen

galerie waar kunst te koop is van een grote groep kunste-

familie en het bedrijf voor het boek ‘Gewoon zoals het was.

VVV Kr. Rijnstreek, Utrecht Marketing en culturele

in het leger of Kasteel Amerongen die constant

naars.

Beelden uit het oude Driebergen-Rijsenburg’. Anton Bak:

organisaties zoals stichting Culturele Regio die

nieuwe expo’s organiseren, Huis Doorn waar je

Adres: Stadsring 137, 3817 BA Amersfoort.

“Mijn vader was begonnen als huisschilder, rijtuigschilder

zelf ook vele exposities organiseren zoals de grote

altijd kunt wandelen in het mooie park, het Natio-

Website: www.musiom.art

en decoratieschilder. Hij had een heleboel klanten hier

kunstexpo afgelopen juli op Landgoed Zonheuvel,

nale Bomenmuseum te Doorn of het Stadsmuseum

zij promoten vooral in Midden-Nederland. Heel

te Rhenen waar ook continue nieuwe expo’s staan

belangrijk voor de kunst en cultuur in onze regio!

ingepland en we hopen dat het Museum Dorestad

Bijzonder was het cultuurfestival heuvelrug wat

in 2022 haar deuren kan opendoen, zonde dat dit

geïnitieerd werd door de gemeente Utrechtse Heu-

al bijna 4 jaar gesloten is. Amersfoort staat volop in

velrug, twee weken achter elkaar kunst en cultuur

de belangstelling, immer wisselende exposities bij

in alle 7 plaatsen van deze gemeente, kleinkunst,

verschillende galeries en musea, in het jaar 2022

kunstmarkten, artiesten, dichters het kon niet op,

bestaat het Mondriaanhuis 150 jaar, we zullen daar

chapeau voor deze gemeente en de vele vrijwilli-

extra aandacht aan geven.
Genoeg wensen voor 2022, alvast een gezellige

De belangstelling voor onze kunstkrant groeit

maand december toegewenst en maak gebruik van

gestaag, ook uit plaatsen zoals Amersfoort komen

uw museumkaart, schaf deze aan en bezoek zoveel

steeds meer redactionele stukken, wij plaatsen veel

mogelijk de regionale musea, zij kunnen uw steun

stukken gratis van culturele organisaties en exposi-

prima gebruiken!

ties, lever deze expo’s aan en wij plaatsen dat gratis
op ons agenda overzicht.

Culturele groet Henk Drok.

verloop van tijd steeds meer grote projecten. Er waren

Amersfoort | Bilthoven
Rhenen | Soest | Utrecht
Utrechtse Heuvelrug | Zeist
De Bilt | Wijk bij Duurstede
Driebergen | Doorn
Leersum | Amerongen
Overberg | Maarn | Cothen
Maarsbergen | Langbroek
Veenendaal | Werkhoven

Natuurlijk heeft de familie Bak profijt gehad van de unieke

De kunstkrant is ook
verkrijgbaar bij alle deelnemers
van Stichting Culturele Regio
www.cultureleregio.nl

Ontwerp en opmaak:

Arte e Cultura, kunst- en cultuurkrant is een initiatief ter

Arte e Cultura kunst- en cultuurkrant

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,

Abonnees:

Regio willen hiermee een platform bieden aan kunstenaars,

Redactie:

voor € 26,95
Bel: 06 - 45 31 95 22

Bo Hendriks, Maja van Eijndthoven,
Willem Stolwijk, Waronne Elbers,

Aanleveren kopij:

Mascha Bossuyt, Dorien Schults,

Tips over interessante

Jos du Floo, Henk Drok.

onderwerpen en aanlevering

steeds meer op grote klanten gaan richten en dat heb ik
voortgezet in 1959.”

Een parel op een parel
locatie van het bedrijf: aan de Hoofdstraat, deel uitmakend
van het prachtige Kerkplein van Rijsenburg uit 1811. Tegenwoordig ‘beschermd dorpsgezicht’. Ook toen Anton
Bak het bedrijf in 1963 verhuisde naar de Loolaan bleef
de mooie reclame op de gevel gehandhaafd. Hij wist heel
goed in te schatten dat de kunstige gevelreclame hem

je doorloopt verandert dat in ‘Rijtuigschilder’ en de andere

drijf. De gevelreclame van Bak lijkt een gunstige uitzonde-

geen windeieren legde.

kant op in ‘Decoratieschilder’. Een mooi staaltje van opties

ring op de regel te zijn.

bedrog? Het is in ieder geval een prachtige vondst die al

Een modern reclamebord?
De firma Bak heeft 52 ziekenhuizen geschilderd, de AVRO
en KRO studio’s en nog veel meer. Of hij al die opdrachten

meer dan 100 jaar heel goed werkt en mensen steeds

Het huis van de familie Bak staat leeg en er wordt flink in

weer verbaasd.

geklust. Na Anton Bak, is zijn vrouw Rietje enkele jaren geleden overleden. Een grote schutting links van het huis en

te danken heeft aan de briljante gevelreclame is niet te

De reclame anno 2021

zeggen, maar dat er vakwerk werd geleverd staat buiten

Tegenwoordig zijn gevelreclames vaak groot en verlicht.

er gebeuren met en op deze unieke plek? Een beschermd

kijf. Waar vroeger een geschilderd bord aan de gevel vaak

Behalve dan in Driebergen-Rijsenburg aan de Hoofdstraat.

dorpsgezicht mag niet zomaar veranderen natuurlijk. Het

aangaf welk bedrijf of wat voor winkel er in het pand huisde

De afspraak is dat daar alleen borden in de tuin staan.

is te hopen dat de reclame van de rijtuigschilder ook valt

was de gevelreclame van de ‘rijtuigschilder op Rijsenburg’

Helaas wordt daar wel eens de hand mee gelicht. Voor het

onder het ‘beschermd dorpsgezicht’.

toch wel iets heel bijzonders. En nu nog…het lijkt of het

aangezicht van Driebergen-Rijsenburg, dat deel uitmaakt

De reclame is een uniek dorpsbeeld waar iedere dag men-

gaandeweg meebeweegt met de looprichting. Als je recht-

van de Stichtse Lustwarande, is het mooier om met een

sen zich verwonderen hoe die huis- en rijtuigschilder dat

voor de gevel staat, staat er ‘Huisschilder A. J. M. Bak’, als

bord in de tuin of bij het huis genoegen te nemen als be-

toch zo voor elkaar heeft gekregen.

een grote open plek verraad nieuwbouwplannen. Wat gaat

Het prachtige handschrift
van P.G. Bak

P.G. Bak (met pet) in 1911

monumenten en horecagelegenheden.
Algemeen mailadres: info@arte-e-cultura.nl

Bronnen:

www.arte-e-cultura.nl

ARTE
CULTURA

W. Harzing: Driebergen-Rijsenburg in oude ansichten
(Zaltbommel, 1969);
N. Krook, T. Ghijssen-Cuppen, A. Werkhoven en R. Zwart:

kunst- en cultuurkrant

kopij bel 06 - 45 31 95 22
of mail naar: redactie@arte-e-cultura.nl

AC kunst- en cultuurkrant

acht kinderen, dus er moest wel wat gebeuren. Hij is zich

galeriehouders, muzikanten, culturele instellingen, musea,

worden toegestuurd

Ester Lammers, Annet Werkhoven,

‘EEN MOOI STAALTJE VAN OPTIES BEDROG?
HET IS IN IEDER GEVAL EEN PRACHTIGE VONDST’

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

Jaarabonnement: 4 edities

Frank Flippo, Wes Janssen,

daar wonende slager, Neeltje Ros. Ze trouwden met elkaar

Arte e Cultura
kunst- en cultuurkrant
wordt verspreid
in de gemeenten:

Oplage:

in Midden-Nederland.

De heer P.G. Bak in de Stichtse Courant
van 22 december 1961

uit het dorp. Hij schilderde op het Seminarie en deed na

Colofon

20.000 exemplaren en wordt verspreid

Anton en Riek Bak in 2009 voor hun huis.

zijn zoon Jan. Bak kwam uit Nederhorst den Berg, maar

en deze regio heeft daar optimaal van geprofiteerd,

gers die hier de drijvende kracht achter waren.

Door Annet Werkhoven

oordat een reclame op een gevel aangemerkt wordt als ‘een parel’ moet het
wel iets heel bijzonders zijn. En dàt is
deze reclame. Het is al meer dan 100 jaar in
gebruik op dezelfde manier (al is de reclametekst wel wat gewijzigd in de loop van de tijd).

Begin dit jaar zat werkelijk alles op slot en hebben
uitstellen, toch is er dit jaar ontzettend veel ge-

Schildersbedrijf Bak uit Driebergen Rijsenburg

2

Gewoon zoals het was. Beelden uit het oude
Driebergen-Rijsenburg (Driebergen-Rijsenburg, 2010);

Bak’s huis rond 1930

Met dank aan Hans Hermans.
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Ik kom die klei niet in

www.expositiewandenhuren.nl

Mijn medevolkstuiniers zullen zich bescheuren als uitgerekend ik iets over moestuinen
ga schrijven. Want ze kijken dagelijks met
opgetrokken wenkbrauwen naar het ongeluk
wat ik mijn tuin noem. Een opeenstapeling
van veel te grote verwachtingen, veel te grote
onhandigheid, covid en een schouderblessure en het ergste, volstrekt geen gevoel voor
klei. Mijn vrouw Eugenie Keizer is keramiste
en aait de hele dag de meest wispelturige
blokken klei in de prachtigste vormen. Maar
met schop en hark, schoffel en hak, ik kom
die klei niet in.

1 adres voor
Expowanden
Accessoires
Verlichting
Meubilair

Culinair streekverhaal
Felix Wilbrink

Onze huistuin een paar honderd meter verderop

Redacteur culinair

gedijt prima en is zelfs een meestal bloeiende oase.
Voor het koken loop ik langs het kruidenvak en pluk
de smaak van de dag erbij. Maar in de volkstuin, geen
aardappel wil er groeien, en geen zaadje ontkiemen.

De Engelse opvatting van een goede tuin
En dan ga ik maar kijken in de tuinen van andere. En bij voorkeur

maar heerlijk enthousiaste mensen die met tientallen vrijwilligers

in de tuinen van de vele kastelen en landhuizen hier van Heu-

een waarlijk schitterende ‘moes’-tuin onderhouden. Ik was er

velrug tot Kromme Rijn Delta. Ik kreeg een keer een spontane

eens in een ietwat verdroogd jaar, toen hadden ze zelfs hier en

rondleiding in de schitterende bloemen en moestuin van landgoed

daar een boerenkool en een prei in de grond gestoken die volgens

Zuylestein in Leersum. Toen een aantal jaren geleden de tuinen

mij recht van de groetenman kwamen. Zo groot is de liefde voor

weer werden gerestaureerd en in gebruik genomen, merkten

tuinieren nou, de tuin moet er hoe dan ook mooi bijstaan in deze

de eigenaresse, de hoveniers en de vrijwilligers dat er iets heel

omgeving.

anders was aan de tuin die ze blootlegden. Nou, normaal? Zeg
maar dat vrijwel alle kasteel moes,- en bloementuinen in Nederland zijn aangelegd naar Engels voorbeeld, met Engelse
opvattingen van een goede tuin, maar dat de tuin van

Exporuimte tot 175m
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Zuylestein een heel andere aanleg had. Frans, terug
naar de ontwerpers van de tijd van Lodewijk de
14de en eerder. Ja, wat wil je, stadhouder Frederik

En dan nog heel even, dat verrukkelijke arboretum in Doorn. Een
inktfabrikant, Max Von Gimborn legde daar begin vorige eeuw een
verzameling bomen aan. Bomen? Ja, bomen. “Schat, ik ben wat
later vandaag, even een boom scoren straks…” Bloedmooi, in alle
jaargetijden. Wanneer je daar rondloopt daalt de snelheid van
onze tijd tot het ritme van de boom. Diepe rust.

Hendrik van Oranje Nassau schonk het landgoed
in 1640 aan zijn bastaardzoon Frederik van Nas-

Voordat ik nou ga zeggen dat jullie echt ‘Bezoekmijntuin’ en

sau. Nassau en Oranje? Snap je? Frankrijk dus.

‘Opentuinen’ moeten intikken in je zoekmachine om een bezoek

Compleet andere tuinregels dus. Fascinerend.

aan deze streek helemaal perfect te maken: ik zoek dus ook

De liefde voor tuinieren

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

Op een open dag bezocht ik ridderhofstad Hindersteyn bij Langbroek. Al lang geen ridders meer

vrijwilligers. Over 100 jaar is mijn moestuin vast ook historisch.
Begin je vast met spitten? Dan kunnen we na de vorst meteen
weer aan de slag. Tuinen, dat wonderlijke het begin van alles wat
lekker is!

‘WANNEER JE DAAR RONDLOOPT DAALT DE SNELHEID VAN ONZE
TIJD TOT HET RITME VAN DE BOOM. DIEPE RUST’.
Conceptstore
Partners in Ambacht
Koop direct van de makers!
In dé winkelstraat van Driebergen vind je onze winkel
met unieke producten, altijd handgemaakt, soms van
hergebruikt of Fairtrade materiaal. Een verrassende plek
waar je zo naar binnen kunt lopen om even rond te
kijken, als je op zoek bent naar kunst, een origineel
cadeautje, iets unieks wilt laten maken of voor
(informatie over) workshops. De kunstenaars huren hier
hun plekje in de winkel, en dragen geen commissie af,
dus je koopt in feite rechtstreeks van de makers!
Overigens kun je er ook terecht voor reparaties.

Partners in Ambacht

mee, niet bij elke deelnemer allemaal, maar
wie houdt van reclaimed en hergebruik,
komt hier ook zeker aan zijn trekken. Fairtrade is wat we doen: de maker bepaalt zelf

Aan dé winkelstraat in Driebergen-Rijsenburg
ligt de winkel van Partners in Ambacht, door
klanten en deelnemers ook wel liefkozend PiA
genoemd.

de prijs die hij of zij nodig heeft, en die prijs
rekenen wij ook gewoon. Niks erbij voor
ons, niks eraf voor de klant. Inmiddels heeft
PiA al de 404e deelnemer ingeschreven, en door
het jaar heen vind je een range van 50 tot 95 deelne-

Openingstijden winkel:
woensdag t/m zaterdag van 10.00 -17.00 uur
Traaij 19, 3971 GB, Driebergen-Rijsenburg

Maar wat is Partners in Ambacht nou precies? Dat is nog

mers tegelijk in de winkel, want door het flexibele interieur

niet eenvoudig te duiden, maar we gaan het toch proberen.

kunnen eenvoudig meer of minder plekken gemaakt wor-

Ben je zelf een mooie dingen maker, een kunstenaar,
een ambachtsman of –vrouw, en ben je op zoek naar een
plekje om jouw unieke handgemaakte product te
verkopen, email ons dan op
partnersinambacht@outlook.com of loop eens
vrijblijvend binnen. Mirjam en Dorien helpen je graag,
om jouw collectie een podium te geven.

Partners in Ambacht is allereerst een conceptstore. Nou

den, waardoor de winkel er altijd goed gevuld uitziet. Er

komen conceptstores in vele vormen, soorten en maten,

zijn kleine en grote plekken te huur, vitrines, plekken in de

dus daar is wat extra uitleg bij nodig. Veel kunstenaars,

etalage maar ook vakken in de kaartenwand, dus ook voor

designers en ambachtsmensen zouden wel een eigen

elke deelnemer is er een passend plekje te vinden.

Je vindt Partners in Ambacht ook op social media en
het wereldwijde web.

winkeltje willen starten. Maar daar zijn meteen ook veel

Ook voor reparatie

bezwaren bij: hoge kosten, je moet er zelf zijn en dan kun je

Maar er is méér! Je kunt ook voor reparaties en opdrachten

niet creëren. Daarnaast leidt kopen bij de kunstenaar leidt

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

toch vaak tot onderhandelen, en in verkopen en onder-

eigenaressen zelf ook makers zijn, hadden zij die wensen

bij Partners in Ambacht terecht. Er zijn een horlogemaker

handelen zijn niet alle makers even bedreven, sterker nog,

en bezwaren ook. De opzet van een conceptstore biedt dan

en een klokkenmaker aan PiA verbonden. En Mirjam, die

ze vinden het meestal gewoon niet leuk! Omdat de beide

uitkomst. Als maker huur je een plekje, voor tenminste 4

edelsmid is, en Dorien, die als designer van vele markten

weken of meerdere periodes van 4 weken. Je bepaalt zelf

thuis is, doen reparaties aan voornamelijk sieraden, maar

welke collectie er komt, en wat de items moeten kosten.

ook aan andere zaken, zoals het handvat van een fluitketel-

Mirjam en Dorien doen verder de verkoop voor je, en als de

deksel of een hengsel van een tas. Daarnaast werken veel

periode is afgelopen, krijg je de volledige opbrengst van

makers ook in opdracht. Dus zoek je iets speciaals wat je

jouw verkopen op je rekening. Er wordt niet onderhandeld.

nergens kunt vinden, of heb je iets te repareren wat voor

Handgemaakte cadeaus
Verder is PiA, door de veelheid en verscheidenheid aan ar-

jou van waarde is, loop dan eens binnen bij Traaij 19, wellicht kunnen de eigenaressen, of één van de deelnemers bij
de winkel je wel helpen.

tikelen, ook een cadeauwinkel. Maar dan wel voor unieke,

Jhr. Burg. H. van den Boschstraat 44, 3958CD Amerongen
info@napoleonschuur.nl • napoleonschuur.nl • 06-25 04 85 98

AC kunst- en cultuurkrant
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handgemaakte cadeaus. In alle prijsklassen tussen €1,00

En ben jij maker, kunstenaar, designer, ambachtsmens, en

en € 1.000,00. Dan kun je denken aan keramiek, tassen,

zou je wel eens willen proberen of een plekje in een con-

sieraden, papierwaren, boeken, kaarten, zeep, schilderij-

ceptstore iets voor jou is? Loop vrijblijvend binnen of stuur

en, sokken en veel meer. Want PiA selecteert niet anders

een mail naar partnersinambacht@outlook.com, dan

dan op handgemaakt. Bijkomende criteria als reclaimed,

kunnen Mirjam en Dorien je alles vertellen over hoe het

hergebruik, fairtrade en uniek komen als het ware vanzelf

werkt voor deelnemers.
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Congres & Cultuur centrum

Cultuur Agenda Antropia

Twee heerlijke muziektheater zondagen met maaltijd in Antropia!
Op zondag 28 november is Antropia’s première
van de maandelijkse culturele maaltijd met
Offenbach’s Hoffmanns Vertellingen.
Op zondag 6 februari genieten we van de
komische Trial by Jury van Gilbert&Sullivan
met geweldige maaltijd.
Het concept is simpel, samen de voorstelling kijken en
daarna gezellig aan lange tafels napraten tijdens de speciale thema maaltijd, zoals bij Offenbach natuurlijk de Elzasser keuken. Je kan zo maar naast een van de spelers zitten
of nog beter, een mede cultuur liefhebber uit de Utrechtse
Heuvelrug regio, die je anders nooit zou spreken.

Hoffmania
Iedereen kent de componist Jacques Offenbach van de
‘can can’ waarbij menig beentje met veel “oh la la,”de
lucht in ging. Met Hoffmanns Vertellingen componeerde hij
een serieuze opera vol jaloezie, bedrog , liefde en dood
en vertelt hij het verhaal van de dichter Hoffmann en zijn

Muziektheater gezelschap Hoffmania

‘JE KAN ZO MAAR NAAST EEN VAN DE SPELERS ZITTEN
OF NOG BETER, EEN MEDE CULTUUR LIEFHEBBER’

uitgebreide liefdesleven.
De 10 zangers van Hoffmania zingen hun hele leven al met

publiek kennismaken met de héérlijke wereld van de ope-

kwestie gaat over liefde en overspel, met aan het einde

groot plezier in opera en operette en specialiseerden zich

rette als muziektheatervorm.

natuurlijk…Geluk!

in solorollen. Je zal verbaasd zijn hoeveel beroemde muOp Antropia kunt u genieten van de eenakter Trial by Jury

ziek je van deze opera al kent.

van Gilbert&Sullivan.

De Gooise Operette

Het is een korte theaterproductie, gezongen in de Neder-

Op 6 februari treedt de Gooise Operette voor het eerst

landse taal, waardoor alle grappen en intriges ook voor de

op in Driebergen. Iets buiten onze Gooise regio, maar dat

jeugd goed te volgen zijn.

Informatie

is juist het plan! Graag laten zij, als een van de weinige

Het koor bemoeit zich als jury en journalisten met een

Houd de agenda van Antropia in de gaten voor meer infor-

operettegezelschappen die ons land nog rijk is, een breed

rechtzaak, geleid door een niet al te nuchtere rechter. De

matie en het bestellen van de kaarten! www.antropia.nl

90FM/90TV

Eerste uitzending radioprogramma AZC Centraal

De datum 7 september 2021 was een belangrijke dag voor de bewoners van het Asielzoekers Centrum (AZC) te Leersum. Die dag was
de eerste uitzending van hun eigen radioprogramma “AZC Centraal”. Een gezamenlijk
initiatief van Willy Marks van projectgroep
Prima Perspectief en Jos du Floo van de radioen televisiezender 90 FM/90TV. Bewoners
van het AZC krijgen de kans om door zelf te
presenteren te laten zien dat zij een onderdeel
zijn van de gemeenschap.

thuislanden van de bewoners zijn onder andere Iran, Irak,

te starten. Uiteraard zal de samenstelling steeds

Syrië, Eritrea, Pakistan, Libanon etc. Ook Koerden en Jezi-

wisselen. Bewoners kunnen worden uitgewezen of

di’s (een etnische groep in Koerdistan) zijn van de partij.

elders woonruimte krijgen. Ook komen er regelmatig

Het enthousiasme is groot, evenals het talent.

nieuwe bewoners. Maar iedereen krijgt de kans deel

Vooralsnog trekken Willy en Jos de kar maar de bedoeling

te nemen aan het programma. De voertaal is veelal

is dat het programma zelfstandig wordt verzorgd. De be-

Engels maar er zijn ook bewoners die al hun zegje in

woners hebben een eigen sleutel van de studio en beschik-

het Nederlands doen.

ken daardoor over professioneel materieel om interviews
en muziek op te nemen en uitzend klaar te zetten.

Informatie

De eerste uitzending waren maar liefst tien bewoners

AZC Centraal is vanaf 7 september elke dinsdagmid-

van het AZC in Leersum aanwezig om met hun prille,

dag van 16.00 tot 17.00 uur te beluisteren via

vrijwillige carrière als radiomaker bij de lokale omroep

www.Regio90.nl, de kabel of via de ether op FM 91.7.

Veel bewoners maken ook zelf muziek en kunnen
dat live ten gehore brengen tijdens een uitzending. Doordat bewoners vaak zelf instrumenten
meenemen uit het land van oorsprong levert dat
vaak een verrassend resultaat op. Ook recepten
zijn een vast onderdeel van het programma. De

AC kunst- en cultuurkrant

6

‘DOORDAT BEWONERS VAAK ZELF INSTRUMENTEN

MEENEMEN UIT HET LAND VAN OORSPRONG LEVERT
DAT VAAK EEN VERRASSEND RESULTAAT OP’

7

kunst- en cultuurkrant AC

Monument

Zonder vrijwilligers geen kasteel

Door Waronne Elbers

Kasteel Amerongen is een prachtig ‘Huis’
uit de zeventiende eeuw, met een rijke familiegeschiedenis van 700 jaar. De tuinen, het
huis en inventaris vormen een eenheid die
in Nederland niet veel voorkomt. Het huis is
nog steeds ingericht zoals de bewoners het in
1977 hebben achtergelaten.
Na de dood van graaf van Aldenburg Bentinck in 1940 is
er niet veel veranderd aan de inrichting van de kamers.
Het historische interieur van Kasteel Amerongen geeft dan
ook een prachtig beeld van de inrichting van een adellijke
familie uit het begin van de twintigste eeuw.

Meer gast dan bezoeker
En dat is precies wat vrijwilligster Diny Strijbosch zo geweldig vindt. ‘Tijdens een bezoek aan het kasteel is het zo
makkelijk om je de adellijke dame voor te stellen die in een

en interesse. Daar oog voor hebben is wat ik leuk vind en

onderdeel te zijn van de geschiedenis van deze plek. Elk

mooie jurk op de bank zit. Je voelt je als bezoeker dan ook

goed kan. Ik wil dat iedereen zich hier welkom voelt en een

team vrijwilligers heeft een doel, of het nou de prachtige

meer een gast. De verhalen van de bewoners en mensen

mooie ervaring rijker is na hun bezoek.’

boeketten zijn, of het team educatie dat schoolklassen

die voor het kasteel werkten zijn voor iedereen interessant,
juist omdat ze zo divers zijn.’

ontvangt, maar uiteindelijk dragen ze allemaal bij aan het

Melk van Zuylenstein

in stand houden en openstellen van het kasteel.’

Regelmatig komen er bezoekers die een band met het kasteel

Ervaring rijker

hebben, bijvoorbeeld omdat een moeder of opa er woonde of

Familiekerst

Diny is sinds 2019 dagmanager in het kasteel. In die rol fun-

werkte. ‘Hun verhalen bieden zoveel kleur, dat ik ze altijd ont-

December is een bijzondere maand, omdat het huis dan

geert ze als een spin in het web, omdat ze de rondleiders en

houd. Er kwam bijvoorbeeld een mevrouw wiens moeder elke

in kerstsfeer wordt gebracht door de vrijwilligers. ‘Kerst

bezoekers van het huis ontvangt, maar tevens verantwoor-

dag verse melk moest halen bij Zuylenstein voor de kinderen

op het kasteel is magisch. Er zit zoveel liefde in de zelfge-

delijk is voor het klaarmaken van het huis voor bezoek. Dat

van Bentinck. Dat zij nu zelf de trappen liep die haar moeder

maakte versieringen en de decoraties. Het biedt echt het

betekent in de ochtend de luiken openen en de verlichting

met de kan verse melk beklom, dat is zoveel waard.’

ultieme kerstgevoel met alle lichtjes en de kerstbomen.

aandoen. ‘Het is heerlijk om de dag zo te starten, wetende

In de zalen staan zaalgidsen die de prachtigste verhalen

dat het huis straks weer gevuld is met bezoekers jong en

Onderdeel van geschiedenis

oud. Het leukste aan werken voor het kasteel vind ik bezig

Er werkt een grote groep vrijwilligers voor het kasteel. ‘Ik

zijn met de gasten. Mensen kiezen ervoor om het kasteel te

geniet enorm van de samenwerking met mijn collega’s. Ze

bezoeken, maar ze hebben allemaal een andere achtergrond

zijn zo betrokken bij het kasteel. Het is ook bijzonder, om

Landgoed

kunnen vertellen. Het is altijd net of ik kerst kom vieren bij
de familie.’

Culinair Landgoed Parc Broekhuizen
gemeente Amsterdam. Haar boek ‘Ik dicht je bij me’, met

Wellicht is de herfst de allermooiste tijd voor
een bezoek aan Parc Broekhuizen:

eigen gedichten en tekeningen, bereikte in korte tijd de
zevende druk.

• Het landgoed ziet er prachtig uit in alle herfstkleuren, de

Haar werk bevindt zich in de collectie van bedrijven, zoals

openhaard en kaarsen geven Restaurant Voltaire een

Ahold en Akzo Nobel, en musea zoals Beelden aan Zee.

magische sfeer

Haar beeldenreeks op het dak van de ziekenhuis OLVG in

• in Bistro LOF lijkt de inrichting zich helemaal aan te

Amsterdam werd genomineerd voor de Elisabeth van Th-

passen om u ontspannen te laten genieten van de ge-

üringenprijs.

zelligheid binnen.
• In de prive-salons op de Eerste Etage van het Hoofdhuis

Haar beeldende werk is vanaf 17 november2021 tot en

inspireert de serene sfeer de deelnemers in de verga-

met 25 januari 2022 op Culinair Landgoed Parc Broekhui-

dering tot het gewenste eindresultaat en het ideale
business plan voor het volgende jaar.
• Direct na Sinterklaas decoreren we het hele Parc weer
in Kerstsfeer zodat u uw kerstlunch, kerstdiner of nieuw-

zen te bewonderen, op de eerste etage van het hoofdhuis
openbare ruimte. Een van haar bekendste kunstwerken is

en verspreid over de weelderige tuinen van het landgoed.

Fata Morgana – drie stalen dromedarissen langs de spoor-

Tijdens of na de expositie trek gekregen in een versna-

baan aan de Wibautstraat in Amsterdam.

pering? Bij Bistro LOF bent u van harte welkom voor een

jaarsreceptie weer bij ons kunt vieren.

Dus Kortom de ideale tijd voor een bezoek!
ART AT THE PARC brengt binnen- en buitenbeelden maar ook gedichten van Iris Le Rütte

kop koffie, lunch, borrel of diner van donderdag tot en met
Ook ontwierp ze diverse culturele prijzen, zoals de Hel-

maandag. Of geniet van een lunch of diner bij Restaurant

dringprijs van NRC Handelsblad, de TV-Beelden (televi-

Voltaire (lunch van woensdag t/m zaterdag en diner van

sievakprijs) van o.a. Ziggo, en de IJ-Prijs van PwC en de

dinsdag t/m zaterdag).

Restaurant Voltaire

Bistro Lof

Salon

In ons eigen kunstprogramma openen we op 17 november
as. de bijzondere expositie van Iris Le Rütte. Iris is beeldend kunstenaar en dichter. Tijdens haar studie koos zij,
tegen de destijds heersende mode van abstractie, voor
herkenbare vormen. Haar werk wordt gezien als semi realistisch en sprookjesachtig, maar ook ambigu.
Met onder anderen Henk Visch, Thom Puckey en Tom
Claassen behoort zij tot de kunstenaars die zich sterk
maken voor de nieuwe figuratie: de wedergeboorte van de
vertelling en het symbool in de beeldende kunst. Le Rütte
maakte vele sculpturen en monumentaal werk voor de
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Kunstflits

Kunstflits

Mo’s Art galerie en atelier

Kunstevent Culturele Regio
tijdens de Pinksterdagen 2022

Het doel van mijn werk is om middels mijn kunst een gevoel op te wekken bij de kijker
en deze mee te nemen in andere wereld wat een stukje van “Mo” is. Hierbij ervaar ik

Jaarlijks organiseert stichting Culturele
Regio verschillende exposities maar eenmaal per jaar pakken zij groot uit met een
Kunstevent.

dat schilderen vanuit jezelf je zoveel vrijheid, durf, speelsheid en warmte geeft dat je
eigenlijk nooit meer wilt stoppen! (en dit gun ik iedereen!)

De afgelopen jaren hebben deze kunstexposities zowel in 2020 als in 2021 gewoon
doorgang kunnen vinden ondanks alle
corona perikelen, wel zijn deze exposities
een paar maal verschoven maar culturele
regio heeft hierin doorgezet en vele extra
maatregelen genomen, met als gevolg veel
tevreden standhouders en veel bezoekers.
In beide jaren zijn deze exposities gewoon
goed bezocht en belangrijk, er is goed verkocht!

Portretten in opdracht | Zeegezichten
Vrijwerk / opdrachten | Workshops/lessen

We gaan ervan uit dat we in 2022 dit weer
kunnen organiseren en nu tijdens de Pinksterdagen van 2022, op de dagen van zaterdag 4 juni t/m maandag (2e Pinksterdag) 6
juni, ditmaal drie dagen voor onze kunstliefhebbers, aldus bestuurslid Annie van Hal.
De locatie is wederom op Landgoed Zonheuvel, aan het woord is Jaap van der Kemp; we
organiseren per twee jaar deze expo op dezelfde locatie zodat we niet teveel wisselen
waardoor bezoekers in verwarring kunnen
raken, de jaren 2023 en 2024 zijn gereserveerd voor de Gemeente Rhenen, daar zijn
we nu al op zoek naar een geschikte locatie,

Mo’s Art galerie en atelier
Amersfoortseweg 47b, 3941 EK Doorn
www.moniquenegenman.nl

School de Werkschuit
verfraait elekriciteitshuisje

van links naar rechts; Wethouders Wil Kosterman
en Hans Waaldijk, Burgemeesters Hans van der
Pas en Frits Naafs

als bestuur zijn we er best druk mee welke
bestaat uit Jan Pieter de Rooij en Henk Drok
die beiden ook druk waren met de organisatie van het Festival Heuvelrug en verder
bestuurslid Annie van Hal en Jaap zelf uiteraard.
Kunstenaars kunnen zich aanmelden door
een mail te versturen naar info@cultureleregio.nl waarbij zij ook hun website moeten
vermelden, er vind een kleine selectie plaats,
we willen vooral kwaliteit en dat exposanten
zich mooi en verzorgd presenteren, uiteraard
zorgen we voor diversiteit!
Vanaf 1 januari is alle informatie te vinden
op onze website; www.cultureleregio.nl
Utrechtse Heuvelrug
Wijk bij Duurstede
Rhenen

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

Vorig schooljaar kwam Burgemeester Iris Meerts op bezoek bij groep 8 van de Werkschuit. De leerlingen van deze
klas hadden brieven geschreven aan de burgemeester,
over de meest uiteenlopende onderwerpen. Tijdens het
bezoek kwam zo ook het elektriciteitshuisje ter sprake die
net buiten het schoolplein staat. Deze zag er niet zo heel
florissant meer uit, met een aantal lelijke kladjes erop wat
door moest gaan voor graffiti. Wat konden we daarmee?
Dit klonk als een mooi project voor het Jongerenwerk en de
Cultuurcoach; zij weten wel raad hiermee! In twee lessen
is de huidige groep 8 aan de slag gegaan. In vier groepjes
maakten zij hun eigen ontwerp voor een van de zijdes van
dit elektriciteitshuisje, onder begeleiding van de Cultuurcoach en graffiti artiest Lourens. In de tussentijd zijn de
collega’s van het Jongerenwerk in gesprek gegaan met
de Gemeente en Stedin, de eigenaar van dit elektriciteitshuisje, om een akkoord te krijgen voor het opknappen. Na
goedkeuring van de ontwerpen kregen we een officiële Go!
In twee middagen hebben de leerlingen hun eigen ontwerp
op het huisje mogen plaatsen. Ze kregen tips en trucs van

Lourens over hoe om te gaan met een spuitbus, hoe maak

Namens de Cultuurcoach veel dank aan graffiti kunstenaar

je dunnere en dikkere lijnen etc. Verder hebben Lourens en

Lourens Veenstra, Jongerenwerk van Stichting Binding,

de Cultuurcoach alleen hoeven toekijken hoe de leerlingen

Gemeente Wijk bij Duurstede en Stedin voor het mogelijk

zelf hun ontwerp van papier op de muur wisten over te

maken van dit mooie project!

brengen. Natuurtalentjes!
Één + één + één = drie. Een samenwerking tussen kunst&cultuur en het sociale domein resulteert in een project
welke niet alleen kunst raakt, ook educatie en belangrijke
onderwerpen als samenwerking zijn aan bod gekomen.
Daarnaast is ook de buurt enthousiast; omwonenden zijn
blij met de kleurrijke toevoeging aan hun wijk en deden
meteen suggesties voor andere plekken.
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Broedplaats
door Mascha Bossuyt

Creatieve hub in Rhenen: ’t Brandtweer
Historie van de brandweerkazerne

kopen en word je economisch

“Naast ontmoeten, willen we ook een rol spelen in het delen

mede eigenaar van een stuk-

van de verhalen die uit die tijd zijn opgetekend. Het zijn

je van het pand. “Periodiek

verhalen om door te geven en te laten proeven,” zegt Hedy.

ontvangen de certificaathou-

Op de plek waar in 1942 de Brandweerkazerne werd ge-

ders een rentepercentage.

bouwd, stond eerder een gemeenschapshuis. “Het was het

Daarnaast wordt het pand

vroegere centrum van de stad Rhenen. De kazerne had een

meer waard na de restaura-

“Het begon met een brainstorm,” vertelt Hedy van der Poel,

belangrijke rol als communicatiepunt met de enige telefoon

tie en verduurzaming. Het

een van de initiatiefnemers, “met een groep ZZP’ers.” De

in Rhenen.” De brandweerwagens konden via de voorzijde

certificaat neemt daardoor in

zelfstandigen verenigden zich in het netwerk HUB Rhenen.

van het gebouw naar binnen rijden. Op die plek hingen alle

waarde toe.”

Een hub is het binnenste van een wiel: het centrum. “We

pakken en apparatuur. Boven in het gebouw woonden de

werkten allemaal veel buiten Rhenen en misten eigenlijk

brandweerlieden met hun gezinnen. De beschadigingen in

Bruisende plek vol inspiratie

een plek om samen te werken, elkaar te ontmoeten en

de muur laten de sporen van de oorlog nog zien.

Het wachten is nu op de vergunningen voor bestemming

Midden in de stad Rhenen staat een prachtig
rijksmonument. Een groep creatieve, zelfstandigen uit Rhenen heeft het initiatief genomen
om het monumentale pand om te toveren in
een broedplaats voor samenwerken, ontmoeten en samen creëren: ’t Brandtweer.

De Slangentoren van ’t
Brandtweer

en bouwen. Ondertussen is sinds april een kleinschalige

inspireren. We kwamen op het idee om hiervoor een plek
maken.” Vanuit de ruim 1.100 zelfstandigen in Rhenen en

In de achtertuin staat de originele Slangentoren. De toren

proeftuin gestart. “We hebben een aantal flexibele werk-

de Gemeente Rhenen werd enthousiast op het idee gere-

werd gebruikt voor het drogen van de brandweerslangen

plekken voor mensen die thuis willen werken maar daar

ageerd. “Toen we hoorden dat dit prachtige, historische

en de brandweerlieden gebruikten de toren voor oefen-

thuis geen plek voor hebben. Dit was tijdens de Corona-pe-

pand in de binnenstad vrij zou komen, leek alles bij elkaar

sprongen. De toren is nu vrijwel niet zichtbaar en daardoor

riode een uitkomst.” Voordat ’t Brandtweer officieel haar

te komen. De ligging van het gebouw past goed bij ons

onbekend. In de toekomstige inrichting van het pand

deuren opent, moet de renovatie klaar zijn. Een openings-

doel: samen met andere ondernemers Rhenen vitaal hou-

zullen de verhalen weer tot leven gewekt worden. “We

datum in 2022 durft Hedy nog niet te beloven, maar tijdens

den. Samen ben je meer dan ieder afzonderlijk.” Het initia-

hebben het plan om alles weer open te gooien, zodat de

de proeftuin zijn er leuke activiteiten, zoals netwerkbijeen-

tief van de ZZP’ers werd in een stichting ondergebracht en

Slangentoren weer zichtbaar wordt. En het pand bestaat

komsten met interessante sprekers en workshops.

kreeg de naam ‘Stichting ’t Brandtweer’.

nu eigenlijk uit drie stukken. Die willen we weer met elkaar

Feestelijke start van de proeftuin

verbinden,” vertelt zij. “Van de provincie hebben we een

“We merken dat mensen flexibiliteit nodig hebben en

subsidie gekregen voor de restauratie van het pand. Res-

bedrijven er ook anders tegenaan zijn gaan kijken. We

tauratie en verduurzaming zijn kostbaar maar nodig.”

gaan goede werkplekken, coachruimte en vergaderruimte

Mede eigenaar worden

bieden. Daarnaast willen we een klein podium bieden en
ondersteunende horeca ter aanvulling op het huidige aan-

Het gebouw is aangekocht door de stichting. Maar het is

bod in de stad, bijvoorbeeld biologische streekproducten

mogelijk om een stukje mede eigenaar te worden. “Juist

of veganistische lunch. Het wordt een plek waar we samen

doordat meer mensen in de stad een stukje van het gebouw

verbinding kunnen aangaan.”

bezitten, wordt het ook een maatschappelijk project. Het
zorgt voor draagkracht en verbinding. Het is een soort

Meer informatie

crowdfunding.” Voor 5.000 euro kun je een certificaat aan-

Stichting ’t Brandtweer, www.tbrandtweer.nl

Tijd voor verandering
Hoera er mag weer van alles. We kruipen uit
ons schulpje maar lopen als bezoeker nog niet
de deur plat bij podia en theaters. Ondanks dat
de 1,5 mter afstand regel is komen te vervallen
en we met invoering van de coronacheck denken veilig te zijn. Er buigen zich vast allemaal
onderzoekers over ons gedrag op dit moment,
maar soms gedraagt de mens zich zoals hij
zich gedraagt en is er klaar voor, wanneer hij
er klaar voor is. Het was ook niet niks de afgelopen 1,5 jaar, we hebben misschien wat tijd
nodig.
Ook bij clubs en verenigingen is duidelijk merkbaar dat

regio opzoeken en of benaderen

er nog relatief weinig initiatieven voor activiteiten zijn. Dit

alvorens een datum te prikken,

kan bijvoorbeeld doordat eerder gemaakte plannen niet

om de data af te stemmen. Want

mochten worden uitgevoerd door Corona en men mogelijk

hoe mooi is het als je op de Heuvelrug woont en weekend

Daar valt een hoop te winnen. We kunnen de bezoekers-

wat ontmoedigd is, maar er is hoop! Een nieuw jaar ligt aan

na weekend in een stad van een naburige gemeente kunst

aantallen voor onze evenementen vergroten door ons

onze voeten. Laten we het weer gaan doen samen!

of muziek kunt beluisteren of bekijken ?

eigen evenementen af te stemmen met een soortgelijk

Laten we weer nieuwe plannen maken voor het nieuwe jaar.

Vaak zie ik dat evenementen elkaar overlappen en dat is

elkaar op (kunstroutes, muziekfestivals en openluchtthea-

Verenigingen en Stichtingen buig u over de jaarplanning.

toch eeuwig zonde? Want ook tijdens de kunstroute in

ters! dan zal komend jaar de Culturele regio werkelijk een

Vaste evenementen vinden meestal jaarlijks op hetzelfde

Rhenen zouden wij graag bezoekers waaronder ook kun-

uitgestrekte en nog bruisender regio zijn waar je ieder

moment plaats, dat zorgt wel in omliggende gemeente

stenaars uit andere gemeente ontvangen en dat kan niet

weekend in een andere stad gemeente iets nieuws kunt

voor overlap. Misschien een mooi moment om het anders

wanneer die zelf druk zijn met het tentoonstellen van hun

ontdekken.

te gaan doen? Mooi zou zijn als organisatoren van mooie

eigen kunst in hun eigen woonplaats of gemeente bij een

evenementen andere soortgelijke organisatoren uit de

ander kunstevent.

evenement in een andere regio. Dus schroom niet en zoek

Groet Ester Lammers- vd linden Cultuurcoach Rhenen

DUS SCHROOM NIET EN ZOEK ELKAAR OP (KUNSTROUTES,
MUZIEKFESTIVALS EN OPENLUCHTTHEATERS!
AC kunst- en cultuurkrant
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The Road to Indigo

Kunstflits

Special: Meg den Hartog

Antonio Jose Guzman en Iva Jankovic in De Katoendrukkerij

In de museumgalerie van Musiom wordt speciaal aandacht besteed aan het werk van

Na succesvolle presentaties in de
Sonsbeek International Contemporary Art Exhibition in Arnhem en
in de Paiz Art Biennale in Guatemala, presenteert De Katoendrukkerij
te Amersfoort een tentoonstelling
in het kader van een Artist in Residence LAB (AIR) door multidisciplinair beeldend kunstenaars Antonio Jose Guzman en Iva Jankovic
(Atelier GF Workstation).

Meg den Hartog. Zij was onder andere in de leer bij Poen de Wijs en heeft in de loop
der jaren een heel eigen stijl ontwikkeld. Haar werken zijn ongelooflijk gedetailleerd en
haar stofuitdrukking is fenomenaal. Ook schildert zij levensechte dieren, waaronder
vogels en vlinders, veelal op een basis van bladgoud. De werken van Meg zijn van een
ontroerende schoonheid.

Musiom-Lady in Blue,
120 x 100cm. acryl,
lapis lazuli en bladgoud
op linnen

Art at the Parc
Art at the Parc programma 2021
• Paulien Huizinga - fotograaf.
van 26 augustus tot 12 november
• Iris Le Rütte - sculpturen
van 15 november tot 12 januari
Aankondiging 2022
• Mart Visser - schilderijen en sculpturen
van 15 januari 2022 tot april 2022
• Sculpturen route ‘Pastorale 2.0’
met ca. 20 prachtige beelden
verspreid over het landgoed
van april tot november 2022.

Indigogekleurde doeken en installaties
in blockprint katoen, handgemaakt in het
Ajrakh Indigo House van Sufiyan Khatri in
Ajrakhpur, Gujarat (West India) en in het
Amsterdamse atelier van de kunstenaars.
Antonio Jose Guzman en Iva Jankovic
onderzoeken de trans-Atlantische, koloniale geschiedenis van Indigo. Indigo was de
verborgen grondstof van de slavenhandel
vóór katoen. Indigo is nauw verbonden met
de geschiedenis van handel en gedwongen
migratie en met kruisbestuiving tussen
volkeren. Indigo, bekend als de ‘koning van
de kleurstoffen’, symboliseert al duizenden
jaren politieke macht en werd door Afrikanen
gebruikt in religieuze rituelen als bescherming tegen boze geesten. De met sterren
bezaaide banner uit de VS was gemaakt met
indigo, net als een andere Amerikaanse klassieker, de blauwe spijkerbroek.

We presenteren u met trots ons kunstprogramma voor
de rest van 2021 en alvast een voorproefje voor 2022:
Restaurant Voltaire* en Bistro LOF
U kunt Art at the Parc combineren met een lunch,
diner in Restaurant Voltaire (1 Michelin ster) of
Bistro LOF of een drankje in LOF.
Daarnaast kunt u overnachten met één van onze
prachtige arrangementen.
Voor meer informatie ga dan naar onze website
www.parcbroekhuizen.nl of mail naar
info@parcbroekhuizen.nl.

Kunstflits

Adres openingstijden:
Museum Musiom
Stadsring 137 3817 BA Amersfoort

Antonio Jose Guzman is een Nederlands-Panamese multidisciplinair beeldend

Open; Vr-zat-zond; 12.00 - 17.00 uur.

kunstenaar, lecturer en dekoloniaal denker.
Hij werkt aan kwesties als sociale rechtvaardigheid, patroononderzoek en de koloniale
geschiedenis van textiel, waarbij hij de positieve rol van migratie, sociale transformatie
en gemeenschapsbetrokkenheid benadrukt.
Guzman staat bekend om zijn installaties en
multidisciplinaire werken, geïnspireerd door
reflecties over diasporische identiteiten, verhalen vertellen en culturele analyse. De uit
Servië afkomstige Iva Jankovic studeerde af
aan de Hogeschool voor de Kunsten Utrecht
en werkt als textiel designer en beeldend
kunstenaar. Ze transformeert haar circulaire
stoffen tot unieke kleding door middel van
tekenen en blockprinten.
De Katoendrukkerij draagt het ambacht katoendrukken in historische bakermat Amersfoort uit. En ook het hiermee samenhangende (400 jaar) gedeelde culturele erfgoed
met India en de historische en hedendaagse
implicaties van de (koloniale) geschiedenis
die hiermee samenhangt.

t/m 9 januari 2022

25 jaar Wijks Atelier: jubileumboek
en expositie Wijk in Beeld
Het Wijks Atelier vierde haar 25-jarig bestaan met een
expositie in de Open Hof tijdens de Wijkse kunstmarkt ‘Art
Dorestad’ op 2 oktober 2021. Op de expositie was werk
van cursisten en docenten te zien.
Het thema van de expositie was Wijk in Beeld. Cursisten
kozen herkenbare, tot de verbeelding sprekende plekken
in Wijk bij Duurstede en zetten die vervolgens op doek, op
de foto, in gedicht of keramiek. Veel bezoekers zagen hun

eigen huis, straat of buurt terug in de werken. In totaal
waren er zo’n 75 werken tentoongesteld.
Wethouder (van onder andere kunst en cultuur) Wil Kosterman, die de expositie de avond tevoren opende, was

Atelier
orzitter Wijks
sterman en Vo
Ko
il
W
er
ud
Wetho
Tilburg
Janneke van

lovend over de expositie, maar ook over het Wijks Atelier dat nu al 25 jaar met een grote schare docenten en
vrijwilligers een divers scala aan cursussen biedt. Zij liet
duidelijk blijken dat het Wijks Atelier niet is weg te denken
uit de Wijkse samenleving.
Van alle werken op de expositie is een prachtig fotoboek
gemaakt. Wilt u ook zo’n boekje? Er is nog een beperkte
oplage beschikbaar. U kunt het boekje bestellen (kosten
bedragen € 12,50) via cursus@wijksatelier.nl.

AC kunst- en cultuurkrant
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Boeken

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

Boekrecensies

Boeiend boek over geschiedenis van Wijk, Cothen en Langbroek
‘Weg uit Wijk, Cothen en Langbroek’ is de titel van het rijk geïllustreerde boek van Wim van Amerongen dat op

Berry Draait doorrrrrrr....

Primeur!

22 november verschijnt.
Op een plein met alleen maar stenen begint in 1887 op
de Markt in Wijk bij Duurstede het bewogen levensverhaal

De teloorgang van het imposante postkantoor in Wijk, het

Yotam Ottolenghi

van negentien kastanjes dat Van Amerongen boeiend be-

dorpscafé in Cothen en de windkorenmolen in Langbroek.

schrijft. Het eindigt met de enige kastanje die alle stormen

En de ondergang van het Maastrichts Bierhuis en Melk-

en andere levensbedreigende aanvallen tot op de dag van

salon, een van de meest curieuze zaken die Wijk gekend

Dit boek gaat over koken voor onszelf en voor onze gezinnen met minder stress en minder gedoe,

vandaag heeft overleefd.

heeft. Oorzaak: drankmisbruik.

gen te maken om jouw ultieme variatie op de recepten te bewaren voor later.

De metamorfose van de aantrekkelijke ijsbaan op de berm-

Het is een greep uit de onderwerpen in dit boek waarin

Jamie Olivier samen eten

put is ronduit schrijnend. Na ruim zes decennia ijspret

de tijd herleeft dat melkmannen en één stoere melkslijt-

wordt de waterplas een stinkende vuilnisbelt. In het hart

ster hun zuivelproducten uitventen in Wijk, Cothen en

van misschien wel een nieuwe woonwijk Zuidwijk ligt de

Langbroek. De geschiedenis van dit uitgestorven beroep

Klaar om weer met vrienden en familie aan tafel te schuiven? Jamie’s nieuwste kookboek, Samen

smeerboel begraven onder een laag klei.

begint bij melkboeren die met een hondenkar en trans-

maar mét de ‘wow-factor’ van een Ottolenghi-maaltijd. Het geeft je ruimte om je eigen aantekenin-

eten, is een overheerlijke ode aan superlekkere maaltijden om met z’n allen van te genieten.

Meer info:

portfietsen hun melkbussen vervoeren en eindigt bij de

klooster, het Sint Lambertus Gesticht, beleeft de katholieke

SRV-man die een supermarkt opent. Van waaruit jaren

cultuur een ongekende bloei. Hun congregatie heet vol-

later hun nazaten de concurrentie aangaan met Albert

uit Zusters van Liefde van Onze Lieve Vrouw, Moeder van

Heijn. Dat doen ze met twee Jumbo’s in Wijk.

Barmhartigheid. Meisjes en jongens die bij de nonnen op

The Readshop Doorn

de bewaarschool, lagere meisjesschool of huishoudschool

Berry van Kruistum

Het is ook de tijd waarin de woningnood ongekend is. Wijk

hebben gezeten, oordelen totaal verschillend over hen.

06-13 53 14 19

staat bol van krotten. Pasgetrouwde stellen trouwen nood-

Voor de een waren het lieve zusters, voor de ander krengen

gedwongen in. Grote gezinnen wonen in huisjes waarin

van barmhartigheid of zelfs donderstralen van de duivel.

Thorheimpassage 3

meer mensen passen dan je voor mogelijk houdt. Kinderen

3941 ET Doorn

slapen op zolders onder lekkende daken waar regen en

*Wim van Amerongen (1948) uit Wijk bij Duurstede werkt

wind vrij spel hebben. Op talloze bordjes aan gevels had

vanaf eind jaren zestig als journalist voor regionale kran-

Op de hoogte van nieuws over onze winkel of een

het opschrift ‘onbewoonbaar verklaarde woning’ eigenlijk

ten. Vanwege dat werk is hij een kenner van Wijk en haar

bestelling plaatsen?

al lang vervangen moeten zijn door ‘onverklaarbaar be-

inwoners. Eerder verschenen van zijn hand de boeken ‘In

woonde woning’.

de voetsporen van Gerrit Achterberg’, ‘De wederopbloei van

Facebook, Twitter, Instagram, TikTok en LinkedIn
Bestellen kan ook op www.readshop.nl

Activiteiten bij boekhandel Jacques Baas

Wijk’, ‘Het buiten van Wijk’ en ‘Mijn stad aan het water’. Ook
In Wijk zijn de Zusters van Liefde tot in de jaren vijftig een

met zijn vijfde boek stapt hij in woord en beeld de vorige

van de pijlers van het rijke roomse leven. In en rond hun

eeuw binnen. Prijs 24,95 euro. ISBN 9789083074931.

Boekverkoper van het Jaar 2021-2022.

Janneke Schotveld, de in Driebergen woonachtige kinderboekenschrijfster, schreef al talloze boeken. Wie kent ‘Superjuffie’ nu niet. Ook schreef ze moderne sprookjes en over de
‘Avonturen van de dappere ridster’.

Onlangs werd manda Heddema, eigenaar van boekhandel Jacques Baas uitgeroepen tot Boekverkoper van het
Jaar 2021-2022. Ze kreeg de onderscheiding uit handen
van schrijfster Dido Michielsen, de juryvoorzitter.
Dit is een prestigieuze onderscheiding die je maar een

Onlangs verschenen van haar hand ook moderne fabels in de bundel ‘De eekhoorn legt een ei, en andere fabels’. Het zijn

keer in je leven kunt krijgen. Hij wordt, na een stemron-

heerlijke, grappige, verhalen om voor te lezen voor kinderen vanaf een jaar of zes.

de, uiteindelijk toegekend door een vakjury die Heddema

Zoals het hoort bij een fabel is er ook in elk verhaal een moraal te vinden, die heel goed past bij deze tijd.

prees om haar kennis, haar creativiteit, haar doorzettingsvermogen en haar visie.

Meer info:
Boekhandel Jacques Baas
Traaij 4 C
3971 GN Driebergen
0343 518571
Volg ons ook via Facebook of Instagram

AC kunst- en cultuurkrant
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Terugblik

TYPISCH AMERONGEN
Expositie Arie-Jan de Regt : acryl schilderijen
van natuur rond Amerongen

Nieuw TV programma

ARTSY: nieuw TV-programma
van Culturele Regio

Beetje kunst en cultuur snuiven wanneer jij
dat wilt… En even tussendoor een Artsy’tje
kijken… Dat is de formule van het nieuwe tvprogramma van de Culturele Regio.

Nieuwe QR-code bij Culturele Regio!
QR-Codes zijn niet meer weg te denken in onze digitale wereld en Culturele Regio
kan hier niet in achter blijven.

Een aflevering van het kunstprogramma gaat tussen de 6

Om onze bezoekers het nog makkelijker te maken, de deelnemers te kunnen
vinden introduceren wij met trots de Culturele Regio QR-Code.

en 10 minuten duren. “Dat kun je gewoon even tussendoor
kijken. Je kan het online zien, dus wanneer het voor jou
uitkomt. Hiermee sluit het programma aan op wat veel

In de periode februari/maart 2022 zal gelijktijdig met het uitkomen van de nieuwe
Culturele Regio flyer een QR-Code beschikbaar zijn.

mensen prettig vinden,” zeggen de drie initiatiefnemers.
“Artsy wordt lekker vlot en leuk om naar te kijken!”

ZAT. 13 EN ZO. 14 NOVEMBER
10.00 - 18.00 u. NAPOLEONSCHUUR

Met deze QR-Code kunnen bezoekers eenvoudig de route naar deelnemers van
Culturele Regio op hun smartphone zien. De gebruikers van de QR-Code krijgen
gedetailleerde informatie over de locatie en openingstijden van de deelnemer

Jhr. Burg. H. v.d. Boschstraat 44, Amerongen

AC kunst- en cultuurkrant

Alle artiesten, kunstenaars en bezoekers bedankt
voor het allereerste Cultuurfestival van de Heuvelrug!
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De drie initiatiefnemers hebben de taken al verdeeld.

Artsy met Mascha Bossuyt (presentatie) en Salman Ezzammoury (camera) Foto: Salman Ezzammoury

februari ’22 de eerste Artsy online zetten.” Om de week is

Zelf op tv?

daarna een nieuwe Artsy te zien.

Artsy is een mooie manier om jezelf te presenteren en
mensen kennis te laten maken met wat je doet. Wil je in

Kunstenaars Mascha Bossuyt (presentatie) en Salman Ezzammoury (camera) nemen kijkers mee naar kunstenaars,

Alhoewel de uitzendingen starten in februari 2022, is het

het programma komen? Mail dan voor meer informatie

galeries en musea. En de redactie wordt verzorgd door

drietal druk bezig met de voorbereidingen.

naar: info@cultureleregio.nl

Henk Drok (voorzitter Stichting Culturele Regio Utrechtse

“We maken nu het draaiboek en nemen we een pilotafleve-

Heuvelrug, Wijk bij Duurstede en Rhenen). “We willen op 2

ring op. In december en januari gaan we opnames maken.”
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Mooi webdesign voor
kunstenaars en galeriehouders

In september vond de jaarlijkse Kunstenaar
van het Jaar 2021 verkiezing in Rhenen
plaats. De eerste plaats werd dit jaar behaald
door Max ter Burg.

maal geen auto’s, fietsen of wat dan ook. Met behulp van
verschillende berekeningen over de stand van de zon, in
combinatie met de mistige ochtend die er was geweest,
kon ik het perfecte licht krijgen in deze foto. Ik gebruikte
dit keer een andere lens dan dat ik normaal doe. En dan is

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.

De Kunstenaar van het Jaar verkiezing wordt jaarlijks

het zoeken naar de juiste sfeer,” vertelt Max enthousiast.

georganiseerd door de werkgroep Kunst van het Cultuur-

“Soms leidt een idee in combinatie met de omstandighe-

platform Rhenen. Kunstenaars maken speciaal voor deze

den tot een voltreffer.”

verkiezing een kunstwerk geïnspireerd door het nationale
thema van Open Monumentendag. Dit jaar was het thema:

Max had zelf niet verwacht te winnen: “Andere kunstenaars

“Mijn monument is jouw monument”.

hebben zeer mooie dingen gemaakt. En fotografie is toch
een vreemde eend in de bijt als het om kunst gaat.” De

Max ter Burg (30) maakte dit jaar het winnende kunstwerk:

plannen voor zijn toekomst richten zich op het verder ont-

een prachtige foto van het Stadsmuseum. Volgens het jury-

wikkelen van technieken voor landschapsfotografie. “Die

rapport viel het werk van Max ter Burg op vanwege zijn uit-

apparatuur is heel kostbaar dus dat gaat in stapjes.” Het

nodigende karakter en goede uitwerking van het thema. “Hij

werk van de sympathieke kunstenaar kunnen we vanaf nu

laat het Oude Raadhuis baden in een verleidelijk zonlicht.”

vaker zien tijdens kunstexposities: “De prijs werkt voor mij

Ook de techniek van de jonge fotograaf kreeg lof van de jury.
“Je ziet een foto maar het kunstwerk lijkt wel gemaakt in

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

kleurig krijt of aquarel. Daarmee is het net of hij de kijker nog

Max ter Burg met zijn winnende kunstwerk, Kunstenaar van het
Jaar 2021 (Foto: Erik Helmers)

Webdesign

Drukwerk

Specials

www.dehoopenkoning.nl 0343 - 51 39 61
Fullservice grafisch buro voor online- en printmedia producties

als aanmoediging.”
De tweede prijs ging naar Baumann & Baumann. Justa en

meer het gebouw in zuigt,” aldus de jury. De jury bestond

tografie. “Ik had een idee voor mijn inzending, maar de

Erik Baumann maakten met een fragiel, sober lijnenspel in

uit Maike Woldring (directeur Stadsmuseum Rhenen), Barth

omstandigheden moeten ook meewerken,” legt hij uit.

zwart en rood een monument van glas. De derde prijs ging

van Eeten (wethouder Cultuur van Rhenen) en Jan Huibers

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

Speciale
actie!

Kunstenaar van het Jaar 2021 Rhenen: Max ter Burg

Kunst in de regio

naar Bertus Haverkort. Bertus transformeerde 6000 jaar

(kunstkenner, galeriehouder en eigenaar van het vroegere

“Het Oude Raadhuis is ooit ontworpen als een statig ge-

Veilinghuis Veenendaal).

bouw. Daar zat eeuwenlang het stadsbestuur, en ook de

oude houtbrokken uit het Rhenense Binnenveld.

rechtbank. Als burger kwam je er alleen binnen, als je er

Expositie winnende kunstwerken

Max is al van jongs af aan met

moest zijn. Dat is veranderd. Het is tegenwoordig een plek

De drie winnende kunstwerken worden geëxposeerd in

fotografie bezig geweest. Met de

die bruist. Veel huwelijken zijn hier in de loop der jaren

het Stadsmuseum Rhenen. De datum hiervan wordt later

fotocamera van zijn vader trok hij

voltrokken. En heel veel mensen hebben mooie herinne-

bekend gemaakt.

erop uit en toen hij tien jaar was

ringen aan dit prachtige monument. Daarom sluit het werk

kreeg hij zijn eigen camera. Hij

naadloos aan bij het thema.” legt Max uit.

De kunstwerken van Max zijn te zien en te koop via

specialiseert zich in landschapsfoEen gespannen Max wacht op de
bekendmaking van de winnaar
(Foto: Erik Helmers)

Meer zien?

Het ideale plaatje komt niet zomaar tot stand. “De omstan-

www.werkaandemuur.nl (en dan zoeken op Max ter Burg).

digheden zijn er alleen maar op één moment en daarna
niet meer. Bij het Stadsmuseum stonden die ochtend hele-

door Mascha Bossuyt

Het leven heeft écht kleur gemist

Han de Leeuwerk
Inundatiekanaal 2
3961 MA Wijk bij Duurstede
Email: leeuwerk@yahoo.com
Tel: 0031 (0)650604274

Wat vliegt de tijd! Alweer tijd voor een nieuwe
editie van deze prachtige krant. En we kunnen eindelijk zeggen dat het culturele seizoen
weer vollop begonnen is. Wat kan ik daarvan
genieten! U moet weten, dat dansen op 1,5
meter afstand maakte mijn sporten toch behoorlijk ingewikkeld.

we start. Een groot feest in alle dorpen van de Utrechtse

Maja van Eijndthoven

Heuvelrug, om de cultuur weer in de spotlight te zetten na

Cultuurcoach Utrechtse

een jaar thuis te hebben gezeten. Allerlei kunstvormen van

Heuvelrug

Zo fijn dat (bijna) alles weer normaal kan. Het Cultuurfesti-

Over nieuwe start gesproken, eindelijk hangt er ook weer

Het was haast emotioneel om op te hangen, het leven heeft

val Heuvelrug was toch wel het hoogtepunt van deze nieu-

een expositie in het Cultuurhuis Pleiade in Doorn. Die witte

écht kleur gemist!

allerlei niveau’s waren te zien, en ik mocht zelf ook nog een
dansje meedoen op het podium van Landgoed Zonheuvel
tijdens de bijzondere voorstelling van De Toekomst XL.
Voor mij voelt het echt als een nieuwe start.

Bezichtiging op afspraak

muren in het gemeentehuis waren toch wel een symbool
voor de kaalslag aan cultuur die veel te lang heeft geduurd.

handeleeuwerk.nl

WITTE MUREN IN GEMEENTEHUIS
SYMBOOL VOOR KAALSLAG AAN CULTUUR

Maja in actie tijdens 1 van de optredens tijden shet CultuurFesticval Heuvelrug

Kunst & Lijstenatelier Driebergen
Keuze uit meer dan
1000 Lijsten !
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- Ophangsystemen
- Schoonmaken en restauratie van
schilderijen
- Kunstschilders materialen
- Schildersles
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Traaij 19 A 3971 GB Driebergen • Dieter Klaasen • info@kunst-lijstenatelier.nl • 0343-410687
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Agenda november 2021 t/m janurai 2022
Expositie Rouw in Huis Doorn

Kerstfair Huis Doorn

t/m 3 juli 2022

van 11 t/m 14 november

www.huisdoorn.nl

www.kerstfairhuisdoorn.nl

Katoendrukkerij Amersfoort
expositie van Antonio Jose
Guzman en Iva Jankovic
t/m 9 januari 2022
www.katoendrukkerij.nl

Stadsmuseum Rhenen;
expo panoramazicht op
Rhenen van de hand van
Jan van Goyen
van 13 november t/m december 2022
www.stadsmuseumrhenen.nl

Museum Militaire Traditie
Driebergen, wisselexpositie
Vrouwenkorpsen bij Defensie
vanaf 13 november; open;
woensdag 9.00 – 17.00 uur en
zaterdag van 13.00 -17.00 uur
www.museummilitairetraditie.nl

Galerie Mi te Bilthoven

Parc Broekhuizen
Jazz and Wine Concert

wo-do-vr-open van 13.30 – 17.30 uur

zondag 30 januari 2022

Julianalaan 1 Bilthoven

info; www.parcbroekhuizen.nl

Mondriaanhuis
Amersfoort expositie
Bloem By Bob Negryn

Musiom Amersfoort
wisselende exposities
o.a. Meg den Hartog

Galerie laimbock
wisselende exposities
op afspraak open
Doornseweg 10 Langbroek
www.galerielaimbock.com

Rietveldpaviljoen
033-foto-stad expositie
Ne Me Quitte Pas
van 6 november t/m 20 februari 2022

18 november t/m 19 december

info; www.mondriaanhuis.nl

info; www.rietveldpaviljoen.nl

info; www.musiom.nl

Parc Broekhuizen
Art at the Parc - expositie
van Paulien Huizinga
tot 12 november / Iris le Rutte
sculpturen van 15 november t/m
11 januari 2022/ aankondiging
Mart Visser schilderijen en sculpturen
van 15 januari t/m april 2022

Cultuur en Congrescentrum
Antropia - maandelijkse
maaltijd met Offenbach’s
Hoffmanns Vertellingen
28 november première
info; www.antropia.nl

Kubra Art Den Bosch,
expositie Herfstsalon

Eddie’s Art
wisselende exposities
o.a. van
Joost de Jonge

verschillende kunstenaars
met divers werk
van 30 oktober t/m 26 december

www.eddies-art.nl

info; www.stichtingkubra.nl
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Beeldend Kunstenaar Joost de Jonge wordt vertegenwoordigd door Eddie’s Art.
Joost’s zojuist verschenen unieke kunstboek over de interactie tussen beeld en tekst “Water on Water” zal in september
worden gepresenteerd op verschillende Nederlandse kunstbeurzen, ismVanSpijk/Rekafa Publishers bv. Ook zullen in de
galerie van Eddie’s Art verschillende presentaties van zijn werk
en boek volgen.
In Joost zijn boek van ruim 400 pagina’s dik, vindt je meer dan
200 kleurrijke afbeeldingen van zijn werk. Een aantal van de
meest bekende kunsthistorici, dichters maar ook musici,
reageren op zijn werk, wat dit boek heel bijzonder maakt.
Dit boek met vele afbeeldingen van De Jonge’s vernieuwende
abstracties is een absoluut hebbeding voor iedereen die geïnteresseerd is in beeldende kunst en poëzie.

Joost de Jonge
Voor Joost werd een jeugddroom werkelijkheid. Al vanaf zijn
prille jeugd deed hij niets dan schilderen, maar op zijn zevende
wist hij het zeker: hij moest en zou kunstenaar worden! Sindsdien heeft hij vele successen behaald met zijn schilderijen en
deze over de hele wereld tentoongesteld. Menig werk vond
zijn weg naar belangrijke bedrijfs- en privécollecties, in Atlanta,
LA, New York City, Turijn, Utrecht (Centraal Museum) Genève &
Wenen om maar enkele plaatsen te noemen.
“Als je naar een schilderij van Joost kijkt, en vervolgens naar
een hele reeks van zijn schilderijen, dan denk je helemaal niet
aan invloeden en echo’s. Als je zijn werk ervaart, gebeurt juist
het tegenovergestelde: je voelt een fundamentele kracht, een
elementaire directheid.”
Uit: “Het recente werk van kunstschilder Joost de Jonge” door
Robert Morgan (USA romancier/Cornell Universiteit professor/
schrijver van ondermeer de New York Times Best seller: Gap
Creek)

Eddie’s
Art
ART AND MORE

Nijverheidsweg16
16aaUtrecht
Utrecht
Nijverheidsweg
contact@eddies-art.nl
contact@eddies-art.nl
061093
10939392
9392
06
www.eddies-art.nl
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