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Kunstkring Krant

KUNSTKRING BRUMMEN

en omgeving

JUBILEUM PUZZELWANDELTOCHT
 

De leden van de kunstkring lopen gezamenlijk de puzzeltocht die is uitgezet
door de jubileumcommissie. Hierbij werd even binnen gekeken bij de
vogelhuisjes.
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Van de voorzitter.
 
We zitten midden in ons jubileumjaar. We hebben
een aantal activiteiten achter de rug en er staan
ons nog de nodige feestelijke zaken te wachten.
De mensen van de feestcommissie gaan onver-
moeibaar door. Geweldig mensen en hartelijk
dank namens alle leden voor al jullie
inspanningen!
De Kunstkring is nu 20 jaar, een reden voor uw
voorzitter om eens wat te filosoferen over de
toekomst van de vereniging. Dan valt op dat de
leden van het eerste uur, inmiddels ook 20 jaar
ouder geworden, niet meer tot de meest actieve
verenigingsleden behoren. Gelukkig hebben we
een aantal heel enthousiaste jongere mensen die
bereid zijn zich in te zetten voor de Kunstkring.
Dat roept natuurlijk meteen de vraag op of deze
“jongeren” nog dezelfde dingen willen/moeten
gaan doen die de “ouderen” deden. O zeker, we
hebben al een aantal succesvolle nieuwe activi-
teiten zoals exposeren in Plein 5, Werk in Uitvoe-
ring en Samen buiten schilderen. Maar een aantal
dingen zijn geruisloos verdwenen. Ik denk aan:
de Kunstkringkrant die zes (6) maal per jaar
uitkwam met veel actuele wetenswaardigheden
en inbreng van de leden; Open Atelierdagen met
bijbehorende fietsroute; excursies naar musea
buiten de regio (b.v. Vledder, Zwolle, Hermitage
Amsterdam, Wageningen, Haarlem, Appeltern
etc.); we hadden een werkgroep “Jeugd”. Ik ga
niet vertellen dat vroeger alles beter was of dat
die dingen terug moeten komen, maar er moet
wel iets voor in de plaats komen. Hoe kunnen we
dat voor elkaar krijgen? Alleen als WE ons daar
allemaal voor in gaan zetten. Dat kunnen we niet
alleen aan een bestuur of een commissie over
laten.
Dus: kom op met je creatieve ideeën en je leuke
suggesties en, dat vooral, pak het voortouw en
organiseer een activiteit. De Kunstkring rekent op
je.
 
Jim van Iterson

Van de redactie.
 
 
Het is weer gelukt om de acht bladzijde van de
Kunstkring Krant vol te krijgen. Het is een hele
opgave zonder voldoende copy, maar met wat
extra foto’s en wat extra witruimte lukt het net
om het er toch enigszins toonbaar uit te laten zien.
Zoals de voorzitter al aangaf de krant vult zich
niet vanzelf. De kunstkring krant is een mooie
gelegenheid om wat dieper op je werk in te gaan,
te vertellen over een tentoonstelling waar je en-
thousiast over bent, leden attenderen op dingen
die eraan komen of iets anders. Nu is het te veel
een verslagje van wat geweest is.
 
Wouter Ton
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Kerkproject.
 
“3x is scheepsrecht” 
 
Na een hele  lange aanlooptijd met vele brainstorm
sessies, gesprekken, mailtjes, inspiratiedagen en
afspraken kon de expositie Kunst in de Kerk  in het
weekend van 2 en 3 juli eindelijk plaatsvinden.  Al
vanaf 2019 vonden de eerste  enthousiaste ge-
sprekken met Henk Brummelman en Jan Loonstra
van de Kerk  plaats en werden er afspraken ge-

maakt.  Door corona werd het tot 2x toe de kop in
gedrukt. Maar op vrijdag 30 juni was het zover en
konden de 31 deelnemers hun kunstwerken inleve-
ren.  Voor het expo team, bestaande uit; Monique,
Els, Rob, Irene v.d. H. en Ans en de hulp van Anton
en Truus,  een hele uitdaging om er een mooi geheel
van te maken  Met veel passen en meten  om ieder

kunstwerk zo goed mogelijk tot zijn recht te laten
komen, is het uiteindelijk gelukt.
 Zaterdagochtend vond de opening plaats. Na een
trots en enthousiast welkom van Irene opende Afke
Boezewinkel predikant van de kerk de expositie,  d.
m.v. het openschuiven van een scheidingswand
welke toegang geeft tot de kerk. Tegelijkertijd ging
het licht in de kerk aan en het kerkorgel, met Theo
Meurs achter de toetsen, begon te spelen,.        Een
kippenvel moment.  De deelnemers konden voor het
eerst elkaars werk bewonderen. Om 13.00 uur ging
de voordeur open voor publiek. Op zondagochtend
was er een kerkdienst geleid door Afke Boezewin-
kel.    Zij heeft de kunst prachtig verweven in de
dienst. Zo ging ze in op een aantal kunstwerken. O.
a. het kunstwerk van: Cora  met de titel  “U in uw
klein hoekje”  werd gebruikt in een gebed, schilde-
rij van Els Reinders  “Leid vriend'lijk licht....”  een
titel van een lied  dat werd gezongen onder bege-
leiding van het orgel,  Emeke Buitelaar  “Tov Meod”
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( betekenis: het komt goed ). Liesbeth gaf persoon-
lijk uitleg van haar kunstwerk  “ieder huisje heeft
zijn kruisje” en verwoorde het op een mooie aan-
grijpende manier. Dit alles samen maakte het een
mooie dienst. 
Op zondagmiddag kreeg  Piet Middelaar veel belang-
stelling voor zijn lezing “ De spelende mens”.

Ook was er gelegenheid  om elkaar te spreken onder
het genot van een kop koffie met wat lekkers. Dit
werd geregeld door Betty Talsma en Bep Teunissen.
Zij hebben ons beide dagen geweldig geholpen.
Conclusie: Het waren 2 fantastische dagen. Veel
belangstelling, goede sfeer en mooie gesprekken,
emoties, complimenten over het niveau van de
expositie en….succesvol. Het mooie beeld van
Marjorie “zicht op de regenboog” is verkocht. 
Dit alles mede dankzij de fijne samenwerking met
de mensen van de kerk en iedereen die zich hebben
in gezet, voor hun enthousiasme het meedenken,
hulp, respect, vertrouwen, de aangrijpende kerk-
dienst, de mooie kunstwerken met teksten en ver-
halen.   Het was een “samenspel” en dat maakte
het tot een prachtig  geheel.
Ans van Breda
 

 
 
Nogmaals iedereen hartelijke dank ook namens
Irene. Voor ons was het een enorm uitdagend
project met veel hobbels en bobbels, maar we zijn
trots en met een mooie ervaring rijker.
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High-tee
 
 “heel kunstkring bakt” 
 
De zon scheen krachtig, fel, maar prima te verdra-
gen.
De sfeer was informeel en gezellig en lekker chill.
Eigen gemaakte naambordjes.
Met liefde was er gebakken of uitgezocht.
Veel creatieve uitspattingen bij de presentatie.
Proeven van elkaar, dicht bij elkaar.

De reden was het schaduwdoek.
 
Samen de primeur van de wandelroute.
Lekker reuring bij de indeling.
In twee groepen samen op pad.
Oponthoud halfweg de route.
Reden: Joop had de winkel open.
Verder wandelen door mooi Brummen.
Onze mindset vol met kunstleuzen.

Voldaan weer onder het schaduwdoek.
 
Uit de koelkast kwamen diverse drankjes.
Hartige broodjes snel gesmeerd.
Van eenvoudig tot belegd met zalm.
Napraten over de gemaakte foto’s en de lol hierover.
Grote dank voor ieders komst en inzet.
Een extra feestelijke bijeenkomst is geslaagd.
Low-budget, creativiteit en jubileren.
Mede door ons schaduwdoek!
 
    Namens de jubileumcommissie, Liesbeth
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Puzzeltocht Nu te zien
 
Tentoonstelling Dorpskerk Rheden 
 
Tot 12 september 2022  gaat ons KKB lid Aad van
den Bosch exposeren in de Dorpskerk in Rheden.
De expositie getiteld “Magic Dreams” laat de vele
bizondere kunstwerken van Aad zien. Zijn werkwij-
ze is het maken van een glassculpture, die gecom-
bineerd wordt met een geschilderde of gefotogra-
feerde achtergrond. Dit totaalbeeld wordt daarna
afgedrukt op glas. Een unieke werkwijze die nog niet
eerder werd toegepast. De expositie is iedere zater-
dag van 11.00 uur tot 15.00 uur geopend.
 

Kunst in de hal van het gemeentehuis
Brummen 
 
 Monique Hamar de la Brethonière en Wouter Ton
vertonen hun schilderijen en houtsnijwerk in de hal
van het gemeentehuis van Brummen aan de Enge-
lenburgerlaan 31, gedurende de maanden juli, au-
gustus en september 2022.  De openingstijden zijn
ma.t/m do. 8.30 tot 16.30 uur; vr. 8.30 tot 12.00 uur
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Tekenen en schilderen zit Monique Hamar de la
Brethonière in het bloed. Het loopt als een rode
draad door haar leven. Als kind al veel aan ’t teke-
nen, later lessen volgen bij diverse kunstenaars.
Werkend met diverse soorten verf en technieken
haalt ze haar inspiratie uit haar Indische roots. Zij
vindt het belangrijk dat de Nederlands-Indische
geschiedenis niet vergeten wordt. De warmte,
liefde en het zorgzame waarmee ze opgegroeide is

terug te zien in haar schilderijen door warm kleur-
gebruik.

Wouter Ton is al vanaf zijn tiende aan het houtsnij-
den. Hij is autodidact en werkt vaak figuratief. Het
hout waarmee hij werkt komt niet uit de houthandel
maar verzamelt hij: strand, bos, snoeihout uit de
tuin enz. Elk stuk hout heeft zijn eigen verhaal.Hij
ziet het als een opdracht om het hout zo goed
mogelijk tot zijn recht te laten komen..  Dit alles
leidt tot een prachtig en boeiend resultaat, wat ook
weer een mooie samenhang heeft met het werk van
Monique.
 

Aanstaande exposities
 
Jubileumtentoonstelling 
 
Op 10 en 11 september 2022 gaan de leden van
Kunstkring Brummen exposeren in de lokalen van
Plein 5 in Brummen.
Naast de vele creatieve kunststukken van de leden
zijn er activiteiten georganiseerd waaraan de be-
zoekers zelf kunnen meedoen.
Zo  wordt er o.a. een levensgroot schilderij gemaakt
en kunnen bezoekers zich laten portretteren.
Enkele leden geven uitleg over hun werk en werk-
wijze.
 
 
 
Vervolg expo kerkproject 
 
Na de enthousiaste ontvangst van de expositie in
de Pancratiuskerk is besloten om de hele expositie
nog een keer in te richten in het Sprengenhus in
Laag Soeren van 1 oktober tot eind november
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www.editoo.nl

Colofon
Secretariaat: Meengatstraat 48, 6971 VE Brummen, info@kunstkring-brummen.nl www.kunstkring-
brummen.nl
Jim van Iterson         voorzitter en webmaster      viterson@box.nl
Ans van Breda          penningmeester                   bredaatje@hotmail.com
Irene van der Horst    secretariaat                       iyevdhorstbakker@online.nl
Marieke Ruijgrok        PR                                    mariekeruijgrok@hetnet.nl
Aad van den Bosch    redactie Kunstkringkrant   aad6955@hotmail.com
Wouter Ton               redactie Kunstkringkrant   woutwoods@gmail.com
 
Bankrekening: NL55RABO 01115 34 127 t.n.v. Kunstkring Brummen e.o. Lidmaatschap loopt van ja-
nuari t/m december per kalenderjaar. Opzeggen geschiedt minimaal een maand voor het volgende
kalenderjaar.
 
 

Agenda
 
  -Vrijdag 9 september aanleveren werk voor
expositie Plein 5

-Weekend 10 en 11 september Expositie Plein 5
 
-Zaterdag 2 oktober Inleveren voltooid “Half
werk” ’t Sprengenhuis, Laag Soeren
 
-Zondag 3 oktober Expositie “Half werk” ’t Spren-
genhuis, Laag Soeren
 
-Zondag 27 november Jubileum feest ’t Spren-
genhuis, Laag Soeren


