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Welkom Jeugdleden!
Vanaf het 10-jarig jubileumfeest 20 april is het feest
geworden in de jeugdafdeling. 10 aanmeldingen! 12
mei hebben wij de jeugdleden welkom geheten
tijdens een introductie dynamische les keramiek bij
Ellen Loopstra. Voor degene die deze dag niet
konden komen wordt er een nieuwe datum geprikt.
Het was gezellig en leerzaam daar aan de keuken-
tafel. Wat aarzelend kwam men op gang maar aan
het eind was er leuke en echt mooie beeldende kunst
gemaakt. Ieder in zijn eigen stijl. Nu maar hopen
dat de techniek zo is toegepast dat de beeldjes niet
uit elkaar spatten tijdens het bakken!
Het officiële programma gaat in september van
start. Tussendoor?...........dat is een verrassing,
maar hun creativiteit zal niet stil kunnen liggen
tijdens de vakantie.
Wij gaan regelmatig onze koppen bij elkaar steken
om de jeugdkunstkring zo goed mogelijk te onder-
bouwen en zo van start te kunnen gaan om onze
doelstelling “ het stimuleren en ontwikkelen van het
beeldend vermogen van de jeugd” zoveel mogelijk
kans van slagen te geven.
We houden jullie op de hoogte!
Liesbeth, Ellen en Nanneke

“(Even) Museum”
Een mooie naam voor ons tijdelijk museum in
Brummen, gehuisvest in de oude Rabobank.
Een naam, bedacht, uitgezaagd en aangebracht op
de gevel door onze onvolprezen Peer. Na de drie
geplande open zondagen, plus Koninginnendag,
waarop meer dan 400 kijkers het museum bezoch-
ten was het ons al snel duidelijk dat we dit tijdelijke
museum langer open moesten houden. Ook de
enthousiaste reacties, die door de bezoekers in het
gastenboek werden neergeschreven. Van: “prach-
tige kunst”, “dit moet altijd blijven”, “aanwinst voor
Brummen” en meer van dat soort superlatieven
heeft ons doen besluiten om contact op te nemen
met de Woningstichting Brummen, die het gebouw
ter beschikking stelt. De deal was snel gesloten en
het voornemen om tot eind september elke zondag-
middag het museum open te stellen, was gauw
genomen. Onze enige zorg was; krijg je voor al die
zondagmiddagen voldoende mensen om het muse-
um te bemensen? Gelukkig staat tot eind augustus
het “dienstrooster” al zo goed als volgepland. Lies
Harleman coördineert de bezetting en zal, via de
mail, het rooster sluitend proberen te krijgen. De
bestuursleden nemen het openen en sluiten voor
hun rekening.
Wij hopen dat velen de weg naar het museum weten
te vinden. Al zal de topdrukte van pinkstermaandag
wel niet worden geëvenaard. Op die dag mochten
we 430 bezoekers verwelkomen.
Lies Harleman

Expositiewisseling
Op 22 juni gaan we het museum van nieuwe kunst
voorzien. Exposanten hebben daarover al bericht
ontvangen. Lukt het niet om op die dag naar het
museum te komen om werk om te wisselen, dan
kan er ook werk worden binnengebracht op zon-
dag 17 juni tijdens de openstelling van het mu-
seum.
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Namens het Bestuur
Het eerste deel van onze jubileumviering zit erop.
We blikken even terug.
Het “(even) Museum” is feestelijk geopend en een
doorslaand succes. Vele honderden bezoekers
hebben we al kunnen begroeten. Leuke reacties
in het gastenboek en nu tot eind september iede-
re zondagmiddag geopend, met hulp van vele
leden die willen suppoosten! Ook de kunstkaarten
box mag er zijn. Het was een hele klus, maar het
is dan ook prachtige collectie kunst geworden.
Heeft iedereen hem al opgehaald in het museum?
Er zijn er ook nog te koop. En dan het gezellige
feestje in De Bronckhorst hoeve, met een kunst-
zinnig gezelschapsspel en lekker eten. Helemaal
top. Complimenten en dank aan de commissie
voor het vele werk.
En nu, op naar 6 en 7 oktober. Er hebben zich
maar liefst 37 kunstenaars voor “Kunst en meer”
aangemeld! Er komt muziek, er staan workshops,
demonstraties en activiteiten voor de jeugd in de
planning. Het gaat heel wat worden in het Tjark
Riks Centrum in Eerbeek! Zie elders in het krant-
je voor meer info.
We begroeten Marije Verbeeck, naast Jefke van
Iterson, als redactielid voor het krantje. Goed dat
er uitbreiding van de redactie is, want vele handen
maken licht werk.
We wensen iedereen een inspirerende vakantie.
Geniet van de mooie dingen, ga eens lekker van
kunst genieten in binnen of buitenland en kom
gezond weer terug!
Gera Buter, voorzitter

 
In het weekend van 6-7 oktober zal in Eerbeek de
finale zijn van tien jaar Kunstkring Brummen. De
feestelijke hoofddeksels zullen ons dan nog eens
aan herinneren aan het feest op 20 april.
Een mooie zomertijd zij een ieder gewenst en tot
ziens in het najaar.
Mede namens de commissieleden Ciska, Liesbeth,
Peer, Rik en Tienke.
Piet van Middelaar  

Terugblik en Dank 
Vrijdagmiddag 20 april
15.45: Het Brummense Marktplein ligt in een stra-
lende zon. De 100-jarige muziekkoepel staat kleur-
rijk ingebreid te wachten op wat komen gaat. Bij de
toegangsdeur van de oude Rabobank een wat
haastig in- en uitlopen van organisatoren. Enige
leden van de kunstkring staan met een zelfgeverfd,
getimmerd, gebreid, geplakt, gefreubeld hoofddek-
sel onwennig getooid al te wachten.
15.50: Een wolkbreuk samen met windstoten ont-
hult voortijdig het spandoek. Schuilend wachten on-
der afdak en paraplu.
16.00 :Gera Buter als voorzitter van de kunstkring
heet iedereen welkom. Zij dankt oa de Woningstich-
ting voor de medewerking. Wethouder mevr. Gree-
tje Verver uit haar vreugde dat de Kunstkring
Brummen e.o. tien jaar bestaat en spreekt haar
gelukwensen uit. Otto Koedijk en Joop van Ulden
als initiatiefnemers van de kunstkring ontvangen
bloemen namens de gemeente.
16.15: Op een holletje naar binnen om de expositie
te openen. Alle aanwezigen ontvangen een glas
kleurrijk vocht. Iedere exposant onthult zijn of haar
werk middels het noemen van zijn of haar naam en
het wegtrekken van een doek. De fotobox wordt
aangeboden en de poezieroute voor geopend ver-
klaard.
16.35: De Pretband wordt met applaus ontvangen.
Energiek roffelen, blazen en bespelen de leden hun
instrumenten. De vonk slaat over op de aanwezigen
en vanuit de veelkleurige schilderijen, de veelvor-
mige en speelse beelden wordt er stilletjes toege-
keken.   
16.55: Naar buiten. Een JeroenBoschachtige op-
tocht volgt. Onder veel gelach, ondanks de sombe-
re wolken, op naar de Bronkhorsthoeve. Daar wacht
het buffet afgewisseld met speelopdrachten. Onder
veel gelach worden die uitgevoerd. De ruim 40
aanwezige leden maken zo op een andere manier
kennis met elkaar.
 
Dat is allemaal alweer zes weken geleden. De
feestcommissie kijkt met grote tevredenheid terug
op deze happening. Namens hen dank ik alle leden
hartelijk voor hun enthousiaste reacties en mede-
werking. We danken de leden van het bestuur dat
zij verantwoordelijheid voor het langer openhouden
van het (even) Museum van ons hebben overgeno-
men.
De vele positieve reacties van de vele vele bezoekers
aan het museum is een bevestiging van de gegroei-
de betekenis van de Kunstkring in Brummen.
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Daags voor het Feest
Het was koud, het waaide
hard en later, op die don-
derdag de 19de april,
begon het ook nog te re-
genen. We hadden om
tien uur afgesproken.
Ciska, Geri, Liesbeth,
Anton, Truus, Gera en
ondergetekende: de mu-
ziektent moest nu geheel
van breisels worden voor-
zien.
Met de winterjas aan en

draad en naald in de aanslag, gingen we aan het
werk. Maar we kregen wel zin in koffie. Voor Liesbeth
geen punt; even een telefoontje en daar kwam
echtgenoot Ton met koffie, thee, koek (mét boter)
en zelfs een lekker koffielikeurtje. Het smaakte
heerlijk! Ook Peer kwam langs en zodoende konden
we een alvast een kijkje nemen in het museum. We
waren het er met zijn allen over eens: het zag er
prachtig uit.
Rond het middaguur was de klus geklaard. Inmid-
dels zijn we een aantal weken verder. Op zaterdag
voor Pinksteren heb ik het breiwerk rond de dwars-
liggers van de muziektent weggehaald. De helft was
stukgetrokken en dat zag er dus niet meer uit. Het
breiwerk op de palen heb ik een paar keer tussen-
door gerestaureerd, maar op 29 mei zag ik dat ook
daar flink aan is getrokken. We blijven niet aan de
gang, de versiering zal zijn langste tijd gehad
hebben. Lies Harleman

Brummen maakt zich op voor
het feest

Singing in the Rain!
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Hulde
Kun je namens mij persoonlijk het volgende door-
geven aan het Bestuur en de Jub-commissie: Hulde
aan ieder die het mogelijk gemaakt heeft. Het is
fantastisch georganiseerd met een mooi resultaat.
Petje af. Groetjes, Ellen Loopstra

Ik zit hier nog na te genieten
Beste organisatoren van de festiviteiten van giste-
ren,
Ik zit hier nog na te genieten van de gezellige sfeer
en het lekkere buffet. Ik heb heel wat mensen ge-
sproken en een beetje leren kennen. Het was een
zeer geslaagde dag. Bedankt!
hartelijke groet, Annemiek Hattink

Wat was het ontzettend leuk, 
Wat was het ontzettend leuk, wat zag de muziek-
koepel er feestelijk uit, jammer dat het net om 16.00
uur begon te regenen en er weinig van de toespra-
ken te verstaan was. Maar ik kijk in ieder geval terug
op een gezellige,  leuke en fantastische middag en
avond . Complimenten voor diegenen die het geor-
ganiseerd hebben, ga er maar aan staan het is vaak
een hele klus en meer werk dan allen die aan de
zijlijn staan beseffen. Het  was leuk dat de pretband
er was, dat maakte het compleet en liet de zon weer
schijnen.  's Avonds veel plezier gehad, zeker door
de animatiegirls,  voor herhaling vatbaar!  Wat fijn
dat we nog langer mogen exposeren, het is uitein-
delijk een bijzondere toevoeging voor Brummen,
zo'n fantastisch museum. Groet Marian Kraan

Grote Belangstelling Museum
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Bezoek aan Schloss Moyland
Vlak over de grens, net
aan 50 kilometer van
Brummen ligt het kasteel
Moyland. Een 14e-eeuw-
se burcht die kort geleden
is gerestaureerd aan de
hand van een eerdere,
neo –gotische restaura-
tie. In het kasteel is de
verzameling van de ge-
broeders Van der Grinten
ondergebracht. Beiden
beeldend kunstenaar, do-

cent, museumdirecteur en verwoed verzamelaar
van kunst uit de laatste twee eeuwen. Met nadruk
op werk van hun persoonlijke vriend Joseph Beuys.
Aan hun collectie is ook het Joseph-Beuys-archief
van Noordrijn-Westfalen toegevoegd.
Voor de kunsthistoricus die zich wil verdiepen in de
persoon, de opvattingen en de “künstlerische Wer-
degang” van de beeldhouwer en politicus Joseph
Beuys, biedt het museum een onovertroffen schat
aan materiaal. Ik moest echter concluderen dat ik
toch te weinig achtergrondkennis heb om dit werk
te kunnen waarderen. Ik was dan ook erg blij met
de tijdelijke tentoonstelling “Asche und Gold”
waarin de tegenstelling tussen goud en aards stof
in een groot aantal kunstwerken indringend werd
verbeeld. Dit maakte voor mij de reis de moeite
waard.
Rondom het kasteel is een prachtige tuin met een
aantal monumentale beelden. Helaas viel het grote
tuinfeest op de dag van ons bezoek heel erg letter-
lijk in het water.
Schloss Moyland: als je tussen Emmerich en Kleef
bent, zeker een bezoek waard.
Jim van Iterson

“Kunst en Meer…”! (6 en 7
oktober)
Kunst en Meer staat stevig in de steigers. Het
Tjark Rikscentrum in Eerbeek is gereserveerd en 
37 deelnemers in acht kunstdisciplines hebben
zich aangemeld! We hebben expositieschotten
gehuurd. Voor schilderijen kan men per deelne-
mer rekenen op 5 à 6 meter wandruimte van 2.50
hoog. De schotten worden haaks op elkaar gezet
en afgewisseld met ruimtelijk werk op de tafels
(aanwezig) of sokkels (zelf meenemen) kan de
ruimte optimaal benut worden, een locatie met
veel mogelijkheden.
Er zijn: één grote zaal, diverse lokalen en een
lange gang. De lokalen zijn ook te gebruiken voor
workshops, demonstraties en andere activiteiten,
een foyer met bar voor koffie en drank (zelf be-
talen), en de biljartkamer is heel geschikt voor
ruimtelijk werk en werk op ezels. De indeling zal
gedaan worden door de commissie.
Er hebben zich veel vrijwilligers gemeld voor het
opbouwen op vrijdagavond 5 oktober. Heel fijn
want dat wordt een flinke klus! We gaan gezellig
eten en een glaasje drinken op zaterdag na slui-
tingstijd. En er komt in ieder geval op zondag een
sfeervol muziekje. Voor de jeugd wordt er ook het
een en ander georganiseerd.
De bestelde baklijstjes of de sokkels t.b.v. het
goede doel: De kinderen van de Michaelshoeve te
Brummen, kunnen vanaf 1 juli opgehaald worden
in het “(even) Museum” op zondagmiddag tussen
12.00 uur en 17.00 uur. Maak er weer wat moois
van!!!!
Verder informatie krijgen de deelnemers nog per
mail (evt. post) Als er nog vragen zijn, mail ze
naar een van de commissieleden.
Monique Bosch, Mieke Diekmann, Anton Peters,
Gera Buter, Yvonne Altena en Analies Martin.
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Expositie in het Gemeentehuis
De volgende leden die
exposeren in de hal van
het Gemeentehuis Brum-
men zijn:
Wil van den Hoek en Yvon-
ne Altena met respectie-
velijk hun beelden en fo-
to’s, t/m woensdag 4 juli
2012

Zomerexpositie Galerie De
Burgerij
Tijdens onze zomerexpositie (1 juli t/m 19 augustus
2012) exposeren
Willemien van Gurp en Paul Dunki Jacobs schilde-
rijen (en tekeningen) in de
galerie en Ineke Keesom haar organische beelden
en sieraden. In de theetuin
achter de galerie komen ook beelden van Ineke te
staan.
Galerie De Burgerij, met koffie- en theeschenkerij
Zutphenseweg 11, 7251 DG Vorden
www.deburgerij-vorden.nl
 

Expositie bij Galerie de Stek
Tot 14 juli is er een nieuwe
collectie beelden en schil-
derijen te zien. Loet Be-
rendse, Hanneke Brou-
wer, Gera Buter, Loekie
Christiaanse en Yvonne
Siemelink exposeren di-
verse kunstwerken, zodat
meer stijlen aan bod kun-
nen komen. 
Naast deze exposanten kunt u een werk zien van
Herman Muller en Josien van der Woude, die zich
kort geleden hebben aangesloten bij De Stek. 

Aanstormend Talent
Eindexamen expositie op de Gerrit Rietveld Acade-
mie,
Frederikroeskestraat 96 in Amsterdam.
van 4 tot 8 juli, 11.00 uur tot 20.00 uur
www.gerritrietveldacademie.nl/nl/eindexamen

Daar zou ik best naar toe willen
Keramiekmarkt Maaseik, 24 juni 2012   www.
maaseik.be/keramiekmarkt.html, bekijk alle infor-
matie op Internationaal Keramiek Festival,  16 en
17 juni, Domein Ten Bosch, Kasteel van Wippelgem,
Evergem   www.keramiekfestival.be

1 1/2 minuut: Wereldberoemd
in Gelderland
5 juni in de Buzz op TV GLD. Mocht je het filmpje
over ons Museum per ongeluk niet hebben gezien,
kun je alsnog genieten van Peer in zijn sterrol als
conservator.
Klik op de website van Omroep Gelderland of op
http://www.kunstkring-brummen.nl/?attachment_id=1656
en op die pagina op  ?attachment_id=1656

Vraag en Aanbod
Vraag na het versieren van de muziektent: Zijn er
nog uitgeleende breinaalden in omloop? Zijn er nog
ongebruikte garens over? Ze zijn weer welkom.
Jefke van Iterson 0575 56 03 04

Weetje
Van Monique Bosch: haar Boschbeeldendboek ligt
in het (even) Museum ter inzage. Misschien inspi-
reert het andere kunstkringleden om ook op deze
manier iets van zichzelf naar buiten te brengen.
monique@boschbeeldend.nl

Workshops
De bekende website biedt inmiddels de mogelijkheid
om aktueel te zijn met het aanbod van workshops.
Daar vind je alle gegevens en contactinfo.
Monique Bosch biedt een workshop “Bronzen
Vogeltje” voor degenen die eens een ander medi-
um willen uitproberen om hun gedachten, gevoelens
of emoties uit te drukken.  Startdata in juni, sep-
tember en oktober.
Gebruik de website om je aktiviteiten up-to--
date te houden, bericht naar de webmaster
(zie colofon)

Poëzie-Route
Sinds begin juni zijn weer nieuwe gedichten te
lezen langs de poëzie-route in Brummen. Midden
juli komt de derde serie aan de beurt. Mis het niet!
Routebeschrijving in het 'Even Museum' en op de
website.

Apeldoorn - Fotostad
Tot 1 juli is in Apeldoorn de Fotobiennale in de stad
en op diverse lokaties. www.fotobiennale.nl
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