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In Ugchelen houden ze van kunst. En er zijn tal van kunstenaars. Tien jaar
geleden leidde dat tot de eerste Kunstroute. Zondag is het weer zover; op
dertig plekken is werk te zien van veertig kunstenaars. Eigenlijk nog van veel
meer, want leerlingen van de Eloyschool en de Steenbeek tonen zondag ook
hun kunstwerken.

exposities

door Wilma van Wijk

Kunstroute Ugchelen
V

oor een bezoek aan de Kunstroute Ugchelen, op zondag 6 oktober
van 10 tot 17 uur, is het verstandig ruim de tijd te nemen. Veertig Ugchelense kunstenaars tonen hun werkstukken op dertig locaties. De
route kan al van tevoren worden uitgestippeld
en kan goed per fiets of wandelend worden afgelegd. Op www.kunstrouteugchelen.com is
een plattegrond te vinden.
Behalve beelden, schilderijen en foto’s is er
een categorie met de naam: overige kunst.
Daaronder valt onder meer houtbewerking,
glas in lood en quilten en patchwork. Vanwege het lustrum is op negen adressen gevarieerde live muziek te horen. Om alvast een indruk
van creaties van de deelnemers te krijgen, is
er een expositie in Zorgcentrum Randerode.
Deze overzichtstentoonstelling, die woensdag
werd geopend, is te bezichtigen tot 25 november.
Ook voor dit eerste lustrum hoefde het bestuur niet naar deelnemers te zoeken. Tien
jaar geleden (het evenement wordt om het
jaar gehouden) startte het evenement met vijfentwintig exposanten. Dit jaar zijn er veertig
deelnemers. ,,Het is een record’’, zegt voorzitter Arie van Diemen, die vanaf de beginjaren
zijn beelden op de dag van de kunstroute tentoonstelt. ,,De animo is eigenlijk te groot. Er is
niet veel verloop. We hebben een stuk of negen nieuwkomers dit jaar. Er vallen ook elk
jaar mensen af. Vaak ook omdat ze zelf een
keer rond willen kijken.’’
Opvallend is het aantal echtparen dat zondag
meedoet. Het zijn er welgeteld zeven. Ineke,
de vrouw van bestuurslid Jan Flierman, heeft
zich eindelijk door hem laten overhalen. ,,Ze

maakt zulke mooie dingen’’, zegt hij bewonderend terwijl hij wijst naar een vrouwenbeeld
in rood badpak in de tuin. ,,Kijk, dat heeft ze
ook gemaakt.’’ In een rondleiding door huis
en tuin laat Flierman de creaties (beelden van
keramiek en hout en schilderijen) zien die hij
en zijn vrouw zoal hebben gemaakt. De kunstwerken zijn op 6 oktober te bezichtigen op
het adres Ugchelsegrensweg 5.
Bestuursleden Van Diemen en Flierman zijn
blij dat Cilia Reiding het team is komen versterken. ,,Ze doet het secretariaat. Er komt
daar heel veel terecht. Ze is onze steun en toeverlaat.’’
Waardoor was de Kunstroute afgelopen jaren zo
succesvol? Die vraag
wordt vlot, elkaar aanvullend, beantwoord. ,,Het
is laagdrempelig. En gratis. Er komen veel mensen op af. Het is echt een
dagje uit. Mensen komen elkaar tegen. Het is
een sociaal gebeuren.
Maar het hangt ook van
het weer af. Tot nu toe
hebben we het getroffen.’’ Reiding: ,,Omdat er
muziek bij is, komen er
misschien nog meer
mensen op af.’’ Zo staat
singer/songwriter
Tammo Tamminga
in de Steinenbuurt
en het combo
Kalm An in Randerode.

Voor het eerst is blokhut ’t Springdel, Hulkestein 45, in de kunstroute opgenomen.
Nieuwkomer Resi te Koppele exposeert daar
haar schilderijen. Ook andere leden van het
Schilderscollectief, waar de Ugchelense bij is
aangesloten, zijn daar met eigen werken aanwezig. ,,Maar als je op de folder wilt, moet je
uit Ugchelen komen’’, zegt Flierman.’’ En in
dit lustrumjaar is een afbeelding van een
kunstwerk van de deelnemers niet alleen te
zien op de folder, maar ook op een tas. De gesponsorde tas is afgelopen week (met wijkblad De Bron) bezorgd in Ugchelen.

APELDOORN
Paleis Het Loo, di t/m zo en feestdagen
van 10-17 u. Nieuwe aanwinsten in oostvleugel. (t/m 31 dec). 36 topstukken uit
Mauritshuis (t/m maart 2014). Vorst op
reis met reisbenodigheden van de Oranjes. (/m 1 dec).
CODA Museum (maandags gesloten).
Vosselmanstraat: CODA Paper Art. (t/m
27 okt). CODA Black. (t/m 13 okt). Vierdieping: Ka Art II, papierkunst op ansichtformaat. (t/m 13 okt).
CODA, bibliotheek Vosselmanstraat,
Huib Limberg, close-up foto’s. (t/m sept).
CODA Museum Vosselmanstraat: kindertentoonstelling Klaar voor de start?,
met illustraties van kinderboekenschrijvers Harmen van Straaten en Loes Riphagen. (t/m jan).
CODA De Maten, Violierenplein Eglantier, Van weiland tot woonwijk. (t/m 30
sept).
CODA DokZuid, 1ste Wormenseweg
460:Wil Saelens, Nancy Yedema en Roely
Verhoek, quitls en Modelspoorclub VAMES. (t/m 26 sept).
Weekend Galerie, Loolaan 49, za en zo
13-17u: Exposanten uit Oss op uitnodiging. (t/m 13 okt).
ACEC, Roggestraat, wo t/m zo 1217.30u: ‘Rijen reeksen en onbegrensde limieten’, van Rene van den Bos, Els Moes,
Tonneke Sengers en Rene Eicke. ‘Destination Apeldoorn’: Art9 Budapest, kunst uit
Hongarije. Opening: zaterdag 28 september, 16 uur. (t/m 20 okt)
Huisartsencentrum De Eglantier, Eglantierlaan 10, Schilderijen van Rianne Marris van het KunstSchildersCollectief (t/m
23 dec)
Activiteitencentrum Siza, Schorpioenstraat 69, Foto’s op canvas van de
Apeldoornse fotograaf Marcel Mooij (t/m
15 dec)
Galerij de Hamer, Asselsestraat 50,
woe en vrij 11-17.30u, do 11-21u, za
10-17u: Stapel-op-Kunst, Ron van der
Werf, schilderijen.
Galerie Zaay!, Asselsestraat 43, do, vrij
en za 11-17u: Paul Bloemers (design meubels van bamboe), Diny Grasman (foto’s),
Margriet Jansen (schilderijen), Klaske
Vrieswijk (sculpturen) en diverse sieraden. (t/m 6 okt).
Het Michaelkristal, Jachtlaan 52-54
(ventweg), iedere woe: 13.30-17u: kristallen, edelstenen en bewerkingen van en
met deze materialen.
Kunststudio Mirjam Tiggeloven, Beekstraat, ma 13-17u, do 11-17u, za 13-16
en koopzondagen 13-16u: Erna Smits,
schilderijen. (t/m sept).
Galerie Wim Streep, Rustenburgstraat
44b, dgl 11-17u en koopzondag: werk
van Wim Streep.
Galerie PS20, Stationsstraat 45a, mat/m vrij 13-15u, za 13-16u: schilderclub
Buurthuis Maasstraat. (t/m 9 okt).
䊳

Kinder- en
school-kunst
䡵 Leerlingen van de Eloyschool exposeren

I

n het kader van de
kunstroute zijn leerlingen van de Eloyschool en de Steenbeek de laatste weken
druk in touw geweest.
Om aan de expositie mee
te doen, moesten er veel
kunstobjecten worden gemaakt. Beide scholen zetten zondag hun deuren
open om de creaties, die
op de folder worden vermeld onder het kopje
kinder- en schoolkunst,
te laten bewonderen.
,,Het is ontzettend leuk
om anderen onze kunstwerken te laten zien.
En om mensen in onze school te krijgen’’,
vindt Monique ter
Steege, directeur van
de Eloyschool. Ook
foto’s van Mark van

z
zondag
de kunstwerken die ze de afgelopen weken hebben gemaakt. foto Maarten Sprangh
Essen zijn tijdens de kunstroute in een van de lokalen
aan de Klingelbeek te vinden. En schilderijen van Ria
Bannink.
Op een van de laatste handvaardigheidmiddagen voor
het evenement gonst het van
de activiteiten in de Eloyschool. Veel kunstwerken
zijn al klaar, aan andere
wordt nog driftig gewerkt.
Karton, papier, lijm en allerlei versierselen zijn ruim
voorhanden. Gezamenlijk
werken de leerlingen aan een
soort welkomstvlag. De vlag
of banner komt bij de ingang
te hangen. „Met handjes erop
van alle kinderen van de
Eloy’’, vertelt handvaardigheidouder Diana Vos, die enthousiast de kinderen met
hun werkjes helpt. Vos heeft

een lange staat van dienst bij
de Eloyschool en kent haar
pappenheimers. Ze is al meer
dan twintig jaar handvaardigheidouder.
Het resultaat van ‘de handjes’
is zeer divers. Milan, Ivana,
Nila en Romy uit groep 5 laten zien wat zij hebben geknutseld. De hand van Milan
is met zijn naam erop duidelijk te herkennen. Op die van
Ivana prijkt een hartje en aan
Romy’s hand zitten slingers.
Nila heeft er een chique
bruidshandschoen op geplakt. Ook bij dit viertal
staan handvaardigheidlessen,
samen met gymnastiek en tv
kijken in de top 3 van liefste
bezigheden op school. ,,De
thema’s hebben we zelf bedacht. We werken veel met
waardeloos materiaal. Dat is
bijna een sport geworden’’,

glimlacht de handenarbeidjuf. In een rondleiding door
de school laat ze globaal zien
wat de bezoekers zondag kunnen aanschouwen.
Beeld je hobby of sport uit.
Met dat thema gingen leerlingen van groep 8 aan de slag.
Het resultaat staat al klaar op
de kast. De zelfgemaakte poppetjes hebben onder meer
een korfbalmand, een paard
of een blokfluit bij zich.
Groep 4 heeft een uilen- en
eekhoornboom gemaakt en
de kleutergroep kreeg de opdracht een schilderij van zichzelf te maken. Diana Vos:
,,Groep 7-leerlingen hebben
ieder een kamer in een doos
gemaakt. Van die kamers bouwen we straks een groot
huis. Dat wordt dan één
kunstwerk.’’

Artcafé Sam Sam, Van Kinsbergenstraat, di-zo 15-01u: Art Blanche, schilderijen. (t/m 20 okt).
Wijnen&zn, Koninginnelaan 40, di-do
10-18u, vr 10-20u en za 10-17u: Nuria
Andreu, wijngaarden in Spanje.
Galerie natuurschilder Bert Lund, Jachtlaan 145, woe en vr 14-18u en 2e en 4e
zaterdag van de maand 10-16u.
Kunstruimte H10a, Hoofdstraat 10a.
Openingstijden eerste en laatste zondag
van de maand van 13-17u: Roel Ottow
en Anneke Eggermont. Gasten Mérie van
Zandwijk-Rijnberk, Annewil Jansen en Jan
Hiensch (t/m 3 nov).
Kunstruimte Riks Vos, Egerlaan 17,
nieuwe beelden.
Denksportcentrum, Dubbelbeek 24
schilderijen van Dori Hagen uit Vaassen
(t/m medio dec).
Museum In de Zevende Hemel, Schotwqeg 63, za en zo 13-16: beweegbare
boeken Pop up). (t/m 6 okt).
Restaurant Poppe, Paslaan, Russia and
Love, schilderijen van Jack. (t/m 2 dec)
Visio Het Loo Erf, Waldeck Pyrmontstraat 31, ma-vrij 9-12 en 14-17 uur. Vrijdag 9-16 uur: Atelier KZ-12. Drie kunstenaars, schilderijen.
De Veenkamp, Gemzenstraat 9, dgl
9-17u: Ans van Bra, schilderijen met als
thema ’kinderen’.
Zorgcentrum Wilhelmina, Tannhauserstraat: dagl 9-17u: Auke Terpstra. (t/m 26
nov).
Zorgencentrum Casa Bonita, Anklaarseweg, dgl 9-20u: Wies Ruim, textielschilderijen. (t/m 11 okt).
Talma Borgh, Fortlaan 47, dgl 9-18u:
Carry Koevoets, schilderijen. (t/m 30
okt).
GGNet, Deventerstraat 459, terreinen:
dgl 10 tot zonsondergang. Werken van
bewoners, patiënten en medewerkers.
(t/m 15 okt).
Kringloopwinkel Foenix, Aruba 6, ,ma
13-17 en di t/m za 10-17u: Medea Huisman, foto’s.
䊳 BEEKBERGEN
Collectie ‘40-‘45 Beekbergen, Dorpstraat, za 13-17u: voorwerpen en documenten uit WOII.
Markenhof, Kuiltjesweg 1, dgl 9-18u:
schildersgroep Nion. (t/m 18 nov).
䊳 HOOG SOEREN
Hotel Oranjeoord, dagl: Wilma W. Keller, schilderijen. (t/m begin dec).
䊳 LOENEN
Galerie Arthuus, Eerbeekseweg:vrij, za,
zo en ma 11-17u: Carla de Korte, schilderijen, Frank de Beer, beelden, Sophia de
Vries,schilderijen, Mieke Diemann, bronzen beelden. (t/m 13 okt).
䊳 UGCHELEN
Duthler Woondesign, Ugchelseweg:
Dio Konijnenberg.
Marius van Dokkum, Hoenderloseweg
76, vrij en za 13-17u: huisexpositie met
ondermeer nieuw werk. (t/m 5 okt).
Zorgcentrum Randerode, Zr. Meyboomlaan 10, alle inzendingen van de eerste
editie van papierkunstfestival Ka-Art in
2007, (t/m sept).

Echtpaar samen actief op ‘t hakblok

H

䡵 Kunstenaarsechtpaar Jan en Gerry Ellenbroek: „Ik denk dat je elkaar een beetje aansteekt.” foto Cees Baars

et was er nog niet eerder van gekomen,
maar deze editie doen
Jan en Gerry Ellenbroek mee aan de Kunstroute Ugchelen. ,,En nog gezamenlijk
ook’’, merkt Jan op. ,,Ik heb wel
eens eerder geëxposeerd. In 1973
bijvoorbeeld in de Van Reekum
Galerij, met schilderijen. Meedoen aan de kunstroute heb ik
wel eerder overwogen, maar in
huis heb ik daarvoor geen plek.’’
Daarom zijn de beelden en schilderijen van het echtpaar zondag
te zien in basisschool De Steenbeek aan de Hoenderloseweg. Net
als de kunstwerken van een ander creatief Ugchelens stel: Lenie
en Wil Streefland.
Onder de deelnemers zijn dit jaar
maar liefst zeven echtparen. ,,Ik
denk dat je elkaar een beetje aan-

steekt’’, zegt Jan. Ook met zijn
vrouw is het zo gegaan. ,,Gerry
gaf aan: Ik wil wel eens met steen
gaan werken. Toen hebben we samen een workshop speksteen bewerken gevolgd. We gingen al elk
jaar beelden bekijken op het Lange Voorhout in Den Haag en naar
Beelden aan Zee.’’ Sinds twee jaar
is Gerry nu bezig. ,,Na de workshop was het meteen raak. Het is
verslavend.’’ Maar ook Jan kreeg
interesse in sculpturen maken.
Hij maakt beelden in was en klei
en laat ze in brons gieten. Gerry
houdt het bij speksteen. De productiviteit van de Ellenbroeks is
groot. ,,Het hele huis staat vol.’’
Het echtpaar heeft twee totaal verschillende werkwijzen. Gerry
maakt nooit schetsen op papier.
,,Ik begin de steen gelijk te bewerken, zonder vooropgezet idee wat

䡵 Werk van Jan Ellenbroek.

ik ga maken. Hardheid, breuklijnen en de kleuring van de steen
spelen een grote rol. Al werkende
ontstaat het figuur. Heel verve-

lend is de onzichtbare breuklijn.
Er is wel eens een borst afgebroken, terwijl ik nog bezig was.’’ Jan
gaat anders te werk. Na bestudering van het stuk steen bedenkt
hij wat hij wil maken. Hij maakt
er met viltstift een schets op en
dan pas begint het zagen, hakken,
vijlen en schuren. Regelmatig
zijn ze samen actief op het hakblok achter in de tuin. Of bij
slecht weer in het tuinhuis.
In zijn kindertijd was Jan Ellenbroek (ook bekend als muzikant
bij De Vlinders) al creatief bezig.
Hij had aan verf geen gebrek, zo
staat op een folder te lezen die hij
uitgeeft. ,,Als kind werkte ik al
met verf. Waar vroeger Talens de
afgekeurde half gevulde tubes op
de afvalplaats in Ugchelen stortte,
viste ik deze tussen de loslopende
tamme varkens uit.’’

䡵 Beeldend kunstenaar Woppy van der Velde doet mee

Ugchelen. Aan de Veldekster 7.

aan de Kunstroute

