kosten
boekje

Andreas Hetfeld

-----€ 2,------

vrijdag
12 juni
zaterdag
13 juni
zondag
14 juni

2015

Fietsen door het prachtige Sallandse landschap, door het
buitengebied van de gemeenten Deventer, Rijssen-Holten,
Raalte en Hellendoorn en de dorpen Okkenbroek,
Nieuw Heeten en Dijkerhoek. Bijzondere locaties vormen
het podium voor kunst, theater en muziek! Deelname aan
de Kunstfietsroute bedraagt € 2,50 p.p., kinderen en
jongeren t/m 16 jaar gratis.

www.kunstvanhiertotginder.nl
@HiertotGinder |
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Startpunt
Café & Terras à la Monique
Oerdijk 141 | 7435 PJ Okkenbroek
Let op: U kunt echter op elk willekeurig
punt van de route starten!
De fietsroute is geheel bewegwijzerd
Keuze uit lange route: 27 km. óf korte route
(kinderroute): 18 km.
Tijd
10.30 tot 17.30 uur

facebook.com/KunstfietsrouteKunstVanHierTotGinder
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Okkenbroek biedt ons in de kunstfietsroute ”Van hier tot ginder”
opnieuw een schitterende caleidoscoop aan beelden, voorstellingen en
ontmoetingen in het prachtige landschap. We kijken mee met de
kunstenaars naar veelzijdig Salland! Laten we ons verrassen door hun
Natuurgebied
verbeelding van de verhalen en de cultuur.
Landgoed Oostermaet
En natuurlijk genieten van de prille kleuren en geluiden van de
voorjaarsnatuur.
Erfgoed is het centrale thema dit jaar. Dat kan concreet zijn als een
kunstenaar ons uitnodigt om archeologische schatten te zoeken. Maar
ook overdrachtelijk in de zin dat we worden uitgenodigd stil te staan bij Oude Molen
De Leeuw
de geschiedenis van onderduikers tijdens WO II.
Voor IJssellandschap is erfgoed een kerntaak. We bieden als beheerder
een divers en aantrekkelijk landschap dat doortrokken is van geschiedenis.
We schrijven ook graag nieuwe historie door te werken aan de
monumenten van de toekomst.
Okkenbroek verstaat weer de Grote Kunst om ons een boeiende,
prachtige en sfeervolle kunstfietstocht aan te bieden! Dit op zichzelf is al
een pareltje van Sallands erfgoed. Een klein dorp organiseert voor ons de
verbeelding van verleden en heden. Laten wij dit grootse feest
ondersteunen met onze bijdrage en genieten van “Hier tot Ginder”.
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Route | rijrichting
Korte route ± 18 km.
De gecombineerde blauwe/bruine route is ± 27 km. De korte route is tevens de kinderroute: met
leuke activiteiten voor kinderen.
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06 | Stichting tot
Behoud van Natuur en
Landschap (SBNL)

Locaties met kunst, theater en muziek

04 | Picknickplek Raalterweg

01 | Café & Terras à la Monique
 Oerdijk 141 | 7435 PJ Okkenbroek |
T 06-30807187 |
www.cafe-okkenbroek.nl
Monique Lensink is de uitbaatster van ‘Ons
Centrum’, nu Café & Terras à la Monique.
U bent tijdens de Kunstfietsroute van harte
welkom in één van de prachtige zalen of op
het gezellige terras.

02 | De Grote Geerts
 Familie Ten Den | Achterhoeksweg 4 |
7448 PD Haarle
Deze boerderij staat op de grens van de gemeenten Hellendoorn, Raalte en Holten. Ruim 300 jaar
geleden waren veel boeren op zoek naar een
plek om te leven. Als buitenstaander kwam je
niet in aanmerking voor grond in de ‘Marke’
Haarle. Maar als het illegaal lukte om een plaggenhut te bouwen en de schoorsteen brandde,
dan mocht je er blijven. Met wat vee en grond
kon je je gezin voeden. Door steeds wat meer te
verbouwen kon men wat afzetten op de markten in de omgeving. Op deze manier is deze
boerderij ontstaan en gegroeid. Tot 1993 is hier
geboerd. Inmiddels woont hier de vierde generatie van de familie Ten Den. Aan de overkant van
de weg is een vijver, met daarbij een rustpunt;
een blijvende herinnering aan hun voorouders.
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03 | ‘‘t Olde Hullegie‘
 Haarlerweg 6 | 7451 KN Holten
Aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, waar
Sprengenberg en Holterberg elkaar raken, ligt in
het buurtschap “Helhuizen” een oude
boerderij, die vroeger bekend stond als ’’t Olde
Hullegie’. Als de muren van deze woning
zouden kunnen spreken, zouden ze u kunnen
vertellen over de harde boerenstrijd tegen de
zeer arme en weerbarstige zandgrond, de te
droge zomers, de te koude winters en de
dreiging van het ’bergwater’.
Ook zouden ze kunnen fluisteren over de vele
onderduikers die er bescherming vonden in
WO II, de razzia waarbij tante Riek Hullegie met
een Duits wapen op haar borst zonder blikken
of blozen antwoordde dat er geen onderduikers
in de woning zaten, wetend dat er meerdere op
de achterzolder schuilden; dit ook volhoudend
toen de bezetters met bajonetten op hun
karabijnen door de ‘slieten’ van de zolder
staken. Tevens werden in de door ome Jan
Hullegie in het nabij gelegen bos gebouwde
ondergrondse schuilkelders, zowel geallieerde
militairen als Joden en verzetsmensen
opgevangen. Zo konden ze aansterken en
werden ze naar veiliger streken of naar reeds
bevrijde delen van ons land gebracht, met alle
daaraan voor hem en zijn gezin verbonden
risico’s. Echter, zelfs al zou u zéér goed luisteren,
u zou van deze oude muren absoluut niets te
horen krijgen: Jan en Riek “deden niet meer
dan hun menselijke plicht” en wilden daar, zelfs
vele jaren na de bevrijding, in het geheel niet
over spreken…

 Raalterweg
Aan de voet van de Sallandse Heuvelrug, op de
hoek van de Raalterweg en de Koordesweg, ligt
een sfeervolle picknickplek. Landschap Overijssel
heeft hier in samenwerking met de gemeente
Rijssen-Holten een vleermuiskelder gerealiseerd,
om een thuis te bieden aan verschillende
soorten vleermuizen. De kelder is gemaakt van
oude duikerelementen die vrijkwamen bij de
aanleg van de ecologische verbindingszone ‘de
Elsenerbeek’ langs de westzijde van Rijssen.
Tijdens de kunstfietsroute is de picknickplek
opengesteld voor kunst en theater.

 Houtopslag Pasmansweg |
Holten | T 0318 - 57 83 57 |
www.sbnl.nl
Als gevolg van de ruilverkaveling Holten/Markelo in de
jaren 70/80 zijn er veel cultuurhistorische landschapselementen
verloren gegaan. Als compensatie werden er
ruilverkavelingsbosjes aangelegd, eigendom van
Staatsbosbeheer. In 1990 heeft de SBNL het
beheer hiervan op zich genomen. In deze bosjes
probeert de stichting meer variatie aan te
brengen, hetgeen ten goede komt aan allerlei
planten, insecten, bijen, vlinders, vogels en
natuurlijk ook zoogdieren.
Met een groep vrijwilligers uit de omgeving zet
de stichting zich in om oude landschapselementen te behouden en te herstellen.
Bijvoorbeeld d.m.v. randenbeheer langs
weilanden, hakhoutbeheer, behoud van
toekomstbomen en solitaire bomen, aanleg van
poelen, etc. Ze proberen zelf met het geld uit de
verkoop van openhaardhout minder productieve
overhoekjes van boeren te kopen en daar
nieuwe natuur te maken. Deze elementen zijn
onmisbare schakels binnen de ecologische
hoofdstructuur.

05 | Richard Wigink
 Maneschijnsweg 20b | 7451 LK Holten |
T 0548-363883 | www.wigink.nl
Richard Wigink Holten is sinds 5 september
2005 gevestigd aan de Maneschijnsweg in
Holten. Van 1986 tot en met 2005 was het
bedrijf in Heeten gevestigd. Een bomen- en
houtbedrijf, in een hele ruime betekenis.
Denk hierbij aan: Bos- en boomverzorging;
Uitvoering van nagenoeg alle werkzaamheden
met bos en bomen | Landelijke eiken producten:
het maken van hooibergen, gebintconstructies,
prieëlen, overkappingen, banken, tafels etc. |
Bos- en Houtland: een winkel waar je in principe
alles kunt kopen uit het bos en gemaakt van
hout t.b.v. buitengebruik, zoals tafels, hekken,
sokkels, overkappingen etc.

07 | Boerderij
‘Vossebeeld’
 Familie Veneklaas |
Tromopsweg 9 |
7451 LL Holten
De boerderij van de familie
Veneklaas is een melkveebedrijf.
Hier wonen en werken nu drie generaties.
De boerderij is ook wel bekend onder de naam
‘Vossebeeld’. Sinds begin 2012 wordt in de
nieuwe stal gemolken met 2 melkrobots.
Er zijn 130 melkkoeien en in de overige
gebouwen is plaats voor het bijbehorend
jongvee. In de zomer lopen de koeien buiten.

5

Speciaal voor grotere giften zijn er aantrekkelijke fiscale mogelijkheden
In tijden waarin de steun vanuit overheden en fondsen terugloopt, is deze ondersteuning niet
alleen hartverwarmend maar ook hoogst noodzakelijk. Daarom hoopt de stichting op uw
bijdrage.

Hoe kunt u dit doen?
Stichting Kunst van Hier tot Ginder heeft in
2013 de status ‘ANBI-cultuur’ van de
Belastingdienst ontvangen. Schenkingen
aan een ‘Algemeen Nut Beogende
Instelling’ mogen door de donateurs
worden afgetrokken van het inkomen voor
de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Voor de status Cultuur is er een extra fiscaal
voordeel. Voor de inkomsten-belasting
wordt uw schenking verhoogd tot 125%.

U kunt uw gift overmaken naar NL06
RABO 0118 2524 53 o.v.v. gift.
Voor uw belastingaangifte is ons
‘Fiscaalnummer 8524.44.011’ van belang
om te onthouden.
Meer weten over ANBI-cultuur status?
Kijk op onze website
www.kunstvanhiertotginder.nl

U stemt toch volgend jaar ook
(weer) op ons?
Rabobank-lid? Doe mee met de actie.

.

’t Bockje Bathmen
- Verhuur
- Slijterij
- Catering

- Partykelder
- Tentverhuur
- Springkussen

Brink 2 • Bathmen • Tel. 0570 – 54 12 78
info@bockje.nl • www.bockje.nl
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Verwachtingskaart
01 | Café & Terras à la Monique
 Oerdijk 141 | Okkenbroek

Amateurtheater
Theater op locatie vraagt om een andere
benadering van spelen. In tegenstelling tot het
‘gewone’ theater waarbij de tekst de basis is,
vormt nu de locatie het uitgangspunt. Deze
locatie vormt zowel de inspiratiebron als het
decor voor de voorstelling. De acteurs worden
gecoacht door Jony Beringe van Theaterschip
‘Drost van Salland’.
ZATERDAG 13 JUNI & ZONDAG 14 JUNI
11.30 uur en daarna tussen 12.00 – 17.00 uur
ieder heel uur

Amateurkunst
Stichting Kunst van Hier tot Ginder biedt ook
amateurkunstenaars een podium tijdens de
kunstfietsroute. Voorafgaand aan de route zijn
amateurkunstenaars uitgedaagd een stap verder
te gaan dan voor hen tot nu toe gebruikelijk
was. Onder begeleiding van kunstenaar Aukje
Grouwstra zijn dit jaar 6 kunstwerken tot stand
gekomen die bij de kerk in Okkenbroek
te bewonderen zijn. U kunt door middel van een
stembiljet uw favoriet kenbaar maken. Tijdens de
kunstfiets-route wordt op zondag 14 juni om
16.30 uur de publieksprijs uitgereikt aan de
winnaar.

De archeologische afdeling van de gemeente Deventer
heeft afgelopen jaar een verwachtingskaart
uitgebracht. Een kaart waarop staat op welke plaatsen
mogelijk archeologische vondsten gedaan zouden
kunnen worden. De archeologische verwachtingskaart
laat de relatie zien tussen de geomorfologie (vorming
van het aardoppervlak) en de kans op archeologische
resten. Er is ook een historische verwachting
opgenomen in de kaart. www.deventer.nl/archeologie

André Pielage
André Pielage (1975) is niet het type kunstenaar dat
zijn werk laat ontstaan in het atelier. Zijn kunst
ontstaat op locatie, in een context die ruimtelijk,
historisch, persoonlijk of sociaal kan zijn. Soms leidt
dat tot abstractie, soms tot figuratie. Groots en
meeslepend of ingetogen en subtiel. Pielage laat zich
niet vangen in één kunstvorm, maar mensen die zijn
ontwikkeling volgen, herkennen een Pielage feilloos.
Voor dit kunstproject liet Pielage zich inspireren door
de archeologische verwachtingskaart, die de
gemeente Deventer heeft laten maken.
De kaart laat in kleurvlekken zien wat de
verwachtingen zijn voor archeologische vondsten in
de bodem van het gebied rond Deventer. Alleen al de
gedachte aan zo’n kaart zal bij velen de verbeelding
aanwakkeren. Pielage heeft een schat van goud en
koper verbeeld in een beuk aan de
Okkenbroekerveldweg. www.andrepielage.nl

regio
ruraal
project
proces
NIEUWBOUW | VERBOUW | ONDERHOUD | TIMMERWERK
METSELWERK | TEGELWERK | INTERIEURWERK

WWW.BKH-RaaLTE.NL
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hx.nl

‘Prins te Paard ‘Cornelis’ bij Ode aan ‘t Halfvasten (foto Jan Loonstra)

Hoe ziet een takkenmonster eruit, heb jij een idee?
Vraag aan de medewerker van de kunstfietsroute om het monsterkookboek voor kinderen.
Op de achterkant van dit kookboek kun je alvast je eigen takkenmonster tekenen.

André Pielage

9

02 | De Grote Geerts
 Achterhoeksweg 4 | 7448 PD Haarle

Blue Dew & Ernst Bunders

‘Een reis naar het oude
Ierland…’

Levende omgevingen nodigen
uit om naar buiten te gaan

Blue Dew combineert muziek en Ierse verhalen.
De verhalen van Blue Dew gaan over het
bestaan van de Ieren, in een tijd dat dit werd
geteisterd door honger en armoede. Een leven
dat ook mooie en uitbundige kanten kende,
zoals hechte vriendschap, familieleven en
zorgzaamheid voor elkaar. Er moest stevig
worden gedronken om zorgeloos te kunnen
feesten. Muzikanten speelden tunes om op te
dansen. Ballades werden gezongen om uiting
te geven aan ondraaglijk verdriet. En sprookjesfiguren speelden in het dagelijks leven net zo’n
grote rol als de harde werkelijkheid.
De muziek van Blue Dew wordt door veel folk
liefhebbers gewaardeerd om de harmonieuze

meerstemmige zang en het gevarieerde
gebruik van Ierse- en blue-grass-instrumenten.
Blue Dew bestaat uit Wendy van Zomeren
(viool), Pim Leutholff (gitaar, banjo en
bodhran), Helga Huisjes (gitaar) en John
Beumer (contrabas, mondharmonica en
verteller). Daarbij is Blue Dew een muzikale
samenwerking aangegaan met drummer en
singer-songwriter Ernst Bunders.
Tijdens de Kunstfietsroute Okkenbroek zal Blue
Dew korte voorstellingen verzorgen. Welk
verhaal en welke muziek er gespeeld wordt,
laat Blue Dew ter plekke afhangen van het
publiek dat zij voor zich heeft, puttend uit haar
muziekrepertoire en de verhalen van de diverse
voorstellingen waarmee zij al sinds 2004
optreedt in de Nederlandse theaters.
ZATERDAG 13 JUNI & ZONDAG 14 JUNI
10.30 – 10.50 uur
14.00 – 14.20 uur
11.30 – 11.50 uur
15.00 – 15.20 uur
12.30 – 12.50 uur
16.00 – 16.20 uur

Blue Dew &
Ernst Bunders
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Bij BPD, een van Europa’s toonaangevende gebiedsontwik

voltrekt het hele leven zich. De kinderen kunnen onge

kelaars, zijn we verantwoordelijk voor de realisatie van grote

dwongen buiten spelen, de volwassenen genieten van een

woonwijken in buitengebieden maar ook voor kleinschalige

buurtbarbecue en de alleroudsten kunnen ongestoord

projecten in de binnenstad. In die zin zijn onze werkterreinen

bijpraten op het bankje bij de beuk. Een geslaagde woon

heel groot én heel klein. We maken ons sterk voor de kwaliteit

omgeving is als een familiefilm, geschikt voor alle leeftijden.

van de bebouwde omgeving en bij alles wat die kwaliteit

Kijk voor meer informatie en de vele leefomgevingen waar

beïnvloedt, staan we nauwgezet stil. In levende omgevingen

aan onze naam verbonden is op bpd.nl.
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Streektaal en streekcultuur
De route voert door het buitengebied van de gemeenten Deventer,
Raalte en Rijssen-Holten. Voor een buitenstaander is dat eigenlijk één
gebied, met één taal en één gezamenlijke cultuur. Toch zijn er
duidelijke verschillen in taal en gewoontes. www.detaalvanoverijssel.nl

Judith Hofmann en Anke Sentker
Het werk van Judith Hofmann en Anke
Sentker is een mix van typografie en
illustratie. Beiden zijn geboren en getogen
in Duitsland. Zij leven en werken nu in
Nederland. Door deze achtergrond spelen
taal en tradities vaak een rol in hun projecten.
Naast vrij werk realiseren zij als grafisch
ontwerpers projecten voor opdrachtgevers
uit cultuur, educatie en het bedrijfsleven.
Hofmann en Sentker hebben het thema
streektaal en streekcultuur verwerkt in een
artistiek concept met twee uitingsvormen.
In het landschap zijn woorden in het dialect
geplaatst die staan voor een begroeting,

ontmoeting of afscheid nemen. Gratis
ansichtkaarten met daarop weetjes over
streektaal en streekcultuur zijn de tweede
pijler van het concept van de ontwerpers.
Bezoekers kunnen hiermee zelf iemand een
groet sturen en daarmee tegelijk aandacht
voor streektaal en streekcultuur wekken.
www.judithhofmann.com /
www.ankesentker.nl

Suus Baltussen
Suus Baltussen is een veelzijdig kunstenaar. Ze
tracht de zware dingen in het leven te verlichten
en van een andere kant te bekijken. Suus werkt
vaak met afval-materialen waaruit geheel
nieuwe objecten en installaties ontstaan. De
‘afgedankte’ voorwerpen ervaren daardoor een
herwaardering. De toeschouwer wordt
regelmatig op allerlei manieren actief betrokken.
Dat kan in het ontstaansproces zijn of, in het
andere geval, door de apparaten te bedienen en
laten functioneren. Refreshment, het object dat
Suus Baltussen in Okkenbroek laat zien, is een
opvallend ‘spacy’ object wat bezoekers
uitnodigt om binnen te treden. Het hele object
is gemaakt van afvalmateriaal en zilver
gespoten. Eenmaal binnen bevindt men zich in
een ruimte van waaruit men naar buiten kan
kijken. Met de inrichting van deze ruimte, een
douchecabine, wil Suus de bezoekers
‘opfrissen’, wakker maken en stimuleren met
een frisse doch kritische blik de wereld in te
kijken. www.suusbaltussen.nl

03 | ‘‘t Olde Hullegie’
 Haarlerweg 6 | 7451 KN Holten

Suus Baltussen

Het Takkenmonster heeft honger.
Wil je alvast helpen om takken te
verzamelen die je onderweg vindt?
Daarmee kun je straks een heerlijke maaltijd
maken in de keuken bij de houtwerkplaats.

De schuilhut
Judith Hofmann
en Anke Sentker

Foto A.B.C. Weijkamp, beeldbank
Stichting Marke Haarle

Op de boerderij ‘‘t Olde Hullegie’ aan de Haarlerweg in Holten hebben gedurende de
2e wereldoorlog veel onderduikers gezeten. De boer had dichtbij in het bos een
schuilhut onder de grond gemaakt. Deze schuilhut is nu nagebouwd. De verhalen
over het onderduiken, het verzet en de grote Sallandse razzia van oktober 1944 staan
onder meer beschreven in de regiocanon van Holten.

Peter Stel
Heb jij de drol van het takkenmonster al gezien?
Vraag aan de medewerker van de kunstfietsroute het
monsterkookboek voor kinderen en vraag dan ook gelijk of je de
verrekijker mag lenen om de drol te vinden.
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In het werk van Peter Stel staat het gedrag
van mensen in de (publieke) ruimte centraal.
De kunstenaar transformeert door middel van
zijn kunstuitingen de ruimte en met name
ook de beleving van de ruimte door de

mensen die zich er in bewegen. Het gaat
daarbij om een interactie, om zowel een
figuurlijke als een letterlijke beweging. Niet
ver van het erf van boerderij ‘’t Olde Hullegie’
hebben in de oorlog mensen ondergedoken

13

gezeten. De vraag aan Peter Stel was om dit gegeven als uitgangspunt te nemen voor een nieuw
werk op deze locatie, wat resulteerde in het werk ‘ LOCAL HEROES ’ (2015) . Met gebruik van
een ‘frase’ uit het nummer ‘the Sing‘ van een van zijn muzikale helden Bill Callahan, doet de
kunstenaar een ingreep in het landschap die op een poëtische manier zowel de beklemming van
het onderduiken weergeeft als tegelijkertijd een ode is aan onze verbeeldingskracht.
www.peterstel.nl

Peter Stel

TukkersConnexion Go Solo

www.vriezekolkhoveniers.nl
Bloemenkampsweg 4 | 7434 RJ Lettele | T: Lettele, 0570 55 13 84 | T: Bathmen, 0570 54 22 00

Daar vier je FEEST!

Klein maar dapper met truck en trailer. In
haar uppie en onafhankelijk reist zij over de
hele wereld. Klaar om te stralen voor groot
publiek in haar eigen piste. Het is geen
circus, geen theater, geen dans maar
gewoonweg geniaal. Grappend en grollend
windt zij het publiek om haar vinger met
ogenschijnlijk gemak. Haar trucs zijn
onverwachts en speels. Scherp
improviserend van hard naar hartbrekend.
Go Solo; een klein spektakel.

ZATERDAG 13 JUNI & ZONDAG 14 JUNI
10.30 – 10.50 uur
11.30 – 11.50 uur
12.30 – 12.50 uur
14.00 – 14.20 uur
15.00 – 15.20 uur
16.00 – 16.20 uur

Zalen voor 20 tot 400 personen

Wilt u een
personeelsfeest
organiseren?

Het Bonte Paard heeft een
aantal mooie ideeën voor u!

Deventerweg 87, 7451 MC Holten
Tel.: 0548 - 36 12 02, info@bontepaard.nl

14

WWW.BONTEPAARD.NL

TukkersConnexion
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04 | Picknickplek Raalterweg
 Raalterweg

Circus Katoen

Ex Aequo
Waar komt haar kamerplant, waar zetten we de
kast en waar komt zijn kleding? In Ex Aequo gaan
twee karakters met elkaar samenwonen. Beiden
hebben belangrijke spullen die hun eigen plaats
verdienen. Op speelse en fysieke wijze verkennen
zij de ruimte waarin ze samen gaan wonen en
rusten niet voor alles een plekje heeft gekregen. Ze
dagen elkaar uit, drijven elkaar tot het uiterste en
werken samen tot ze de balans hebben gevonden.
Ex Aequo is een wonderschone voorstelling van
twee jonge circusartiesten die met straffe
acrobatische capriolen je weten te verwonderen en
ontroeren. Tijdens de Kunstfietsroute krijgt u een
aantal scenes uit de voorstelling te zien.
ZATERDAG 13 JUNI & ZONDAG 14 JUNI
11.00 – 11.15 uur / 12.30 – 12.45 uur
14.30 – 14.45 uur / 16.00 – 16.15 uur

Andreas Hetfeld
Andreas Hetfeld is een veelzijdige, Nijmeegse
kunstenaar die een grote diversiteit aan materialen
en technieken hanteert. In tekeningen, collages,
sculpturen, ruimte vullende installaties en
monumentale buitenbeelden verbeeldt hij zijn
verbondenheid met de natuur en zijn fascinatie voor
moderne technologieën. In Okkenbroek laat
Andreas het werk ‘home’ zien. Dit object, een
vogelhuis op mensenmaat, maakte in 2011 deel uit
van de Grenzkunstroute ‘Über-Griffe’, een
kunstfestival in het Belgisch-Duitse grensgebied. Net
als een echt vogelhuis hangt het in Okkenbroek aan
een boomstam en bezoekers kunnen via een ladder
naar binnen klimmen. Bij het kunstwerk staat een
bord met de volgende tekst: ‘Shelter is een tijdelijke
verblijfsplek voor iedere bezoeker, zonder enig
onderscheid van welke aard ook, zoals ras, kleur,
geslacht, taal, godsdienst, politieke of andere
overtuiging, nationale of maatschappelijke afkomst,
eigendom, geboorte of andere status - welkom!’
www.hetfeld.nl

Tussen locatie 04 & 05
 Onderweg

THEATER ONDERWEG Tandanse
Fietst u het weekend van 13 en 14 juni de Kunstfietsroute rond Okkenbroek? Dan kan het zomaar zijn
dat u een “vreemd stel” tegemoet fietst. Het is de
muzikale theater act TANDANSE van Theaterfiets.
Jaren geleden kocht Dolf (Theaterfiets) een oude
tandem van een handelaar. Het afgelopen jaar
bouwde hij daarmee de nieuwe act TANDANSE.
Deze humoristische act is een knipoog naar de crisis.
TANDANSE laat zien dat de Europese crisis tot in het
Variété is doorgedrongen!
Een excentriek danspaar op leeftijd moet blijven
werken om de eindjes aan elkaar te knopen.
TANDANSE is musique, danse, humor en sentiment!

05 | Richard Wigink
 Maneschijnsweg 20b | 7451 LK Holten

Freerk Wieringa
Freerk Wieringa maakt vooral ruimtelijk werk.
Vanuit zijn werk als beeldhouwer is een fascinatie
voor beweging ontstaan. Beweging geeft een 4de
dimensie aan een ruimtelijk werk en zorgt voor
verandering in vorm. Door gebruik te maken van
moderne technieken zoals computersturing en
sensortechniek laat hij beelden interacteren met de
toeschouwer. Dit zorgt voor een directe en
persoonlijke ervaring. ‘De Hand’ is een blow-up van
een menselijke of goddelijke hand, koud gesmeed
uit plaatstaal. Het idee komt voort uit een fascinatie
voor heraldiek en alchemie. Het werk verwijst naar
de Hand van God en de hand in de alchemie. De
Hand van God werd over het algemeen omgedraaid
weergegeven reikend vanuit de hemel, terwijl de
hand in de alchemie juist andersom wordt
weergegeven. Een icoon voor de beginnende
wetenschap en zoektocht naar intellectuele of
aardse verlichting. www.freerkwieringa.nl

Circus Katoen

Andreas Hetfeld

THEATER ONDERWEG
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Freerk Wieringa
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Wederopbouwboerderijen

De Marke van Holten, rond buurschappen Espelo en Neerdorp

Tijdens de 2e wereldoorlog zijn veel boerderijen langs of in de buurt van
de spoorlijn Deventer Enschede gebombardeerd omdat de geallieerden
probeerden de spoorlijn te vernietigen. Deze boerderijen zijn met
overheidssteun weer herbouwd: wederopbouw-boerderijen. Kenmerkende
aspecten van deze boerderijen zijn de sobere stijl met gebruik van beton,
de rode pannen daken en de voordeur zit vaak in de zijgevel. Op sommige
boerderijen is ook de gedenksteen met de leeuw nog aanwezig.
www.stichtingsallandserfgoed.nl

Tijs Rooijakkers
Tijs Rooijakkers (1975) studeerde in 2004 af
aan kunstacademie AKV Sint Joost in Den
Bosch. Hij maakt beelden, of zoals hij zelf
zegt: stilstaande bewegingen. “Mijn
installaties ogen als schetsen in de ruimte:
zich niks aantrekkend van de zwaartekracht
of andere natuurwetten. Getekend en
gewichtloos. Het is alsof ze vanzelf gegroeid,
neergestreken of ontstaan zijn op de plek
waar ze zich bevinden. Licht en klaar om
verder te gaan. Je ziet dat ze vastzitten en

stilstaan maar in je verbeelding zweven en
zwermen ze voort.” Geïnspireerd door het
verhaal van de door oorlogsgeweld in
vlammen opgegane boerderijen in de
omgeving van deze locatie, realiseerde Tijs
Rooijakkers een installatie bestaande uit
3 paar vleugels hangend in de werkruimte
van de firma Wigink. De vleugels komen in
toenemende mate vrij van de constructie van
het gebouw tot ze uiteindelijk als een Fenix
tot vliegen geraken. www.tijsrooijakkers.nl

Sinds de Middeleeuwen hebben de boerengemeenschappen in Oost Nederland zich georganiseerd in zogeheten
marken. De marke is ontstaan uit de noodzaak om het middeleeuwse boerenbedrijf gaande te houden. De marke
van Holten is ontstaan in ongeveer de 12de eeuw. Het markerecht van Holten, waarin de betrokken boeren hun
onderlinge afspraken vastlegden, dateert van 1474. Tot de marke van Holten behoren in die tijd de buurschappen
Holten, Holterdijk, Neerdorp, Dijkerhoek, Beuseberg, Helhuizen, Borkeld, Langstraat, Look en Espelo. In 1429
stonden er nog maar 37 huizen of boerderijen in de marke Holten. Het buurschap Espelo legde door omvang en/
of ouderdom extra gewicht in de schaal. www.regiocanons.nl/overijssel/salland/holten/de-marke-holten

Gerard Groenewoud & Tilly Buij
In de beelden van het duo Gerard Groenewoud
en Tilly Buij staat de mens en zijn verlangen, om
voor zichzelf een Utopia te creëren, centraal.

Gerard Groenewoud & Tilly Buij

Ook in deze sculptuur is dit statement van diep
verlangen aanwezig, maar tegelijkertijd is er
een tweede betekenis voelbaar in het werk,
namelijk de twijfel: is dit een woning of een
luchtkasteel? Zelf laten de kunstenaars, als
symbool van hun tweeledige thematiek, de
diabolo-vorm (twee uitwaaierende kegels
vanuit een middelpunt) vaak terugkomen in
hun beelden. Ook hier is deze vorm in het
kunstwerk te herkennen. In deze streek
werden woeste gronden opgedeeld in
‘Marken’ die onder gemeenschappelijk beheer
vielen. Hier gold de regel: er mag hier niet
gewoond worden, alleen bij hoge uitzondering
wordt dit gedoogd als het nieuwkomers lukt in
één nacht een onderkomen te bouwen
waarvan ‘s morgens de schoorsteen rookt...
Deze problematiek is van alle tijden…
www.groenewoudbuij.nl

07 | Boerderij ‘Vossebeeld’
 Tromopsweg 9 | 7451 LL Holten

Tijs Rooijakkers

Marianne Peijnenburg
In vergankelijke werken die net zo goed luchtig
als dramatisch, verstild, confronterend of hilarisch

06 | Locatie houtopslag
 Pasmansweg | Holten
Heb jij het monster al gezien? Heb je hem al gehoord? Hij heeft ontzettende honger!
En jij kunt eten voor hem maken! In de keuken van de houtwerkplaats kun je zelf aan de slag om met
ingrediënten een maaltijd te maken voor het monster. ’s Avonds als het donker wordt eet hij al het eten op,
waardoor hij elke ochtend is gegroeid. Op de websites van Femke en Jojanneke
kun je kijken wat hij eet en hoe groot hij al is!

Femke de Bruijn en Jojanneke Dekens
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zijn afgestudeerde BIK’ers en hebben tijdens
hun studie, maar ook daarbuiten en daarna meerdere workshops voor kinderen bedacht,
georganiseerd en gehouden. Het Takkenmonster is hun eerste samenwerking.
www.jojannekedekens.nl, www.watdoetfemke.nl

Marianne Peijnenburg

kunnen zijn, zoekt Marianne Peijnenburg de
essentie van het leven in de nabijheid van de
dood. Met installaties, beelden en performances
maakt ze het publiek vaak letterlijk medeplichtig
aan de naakte waarheid. Voor ‘Kunst van Hier
tot Ginder’ grijpt Peijnenburg terug op een
oude fascinatie. In haar jeugd was ze geboeid
door de halfronde groene bakken die ze bij
boerderijen langs de weg zag liggen. Ze had
wel een vermoeden van wat er onder zat, maar
tegelijkertijd wilde ze het ook helemaal niet
weten. www.mariannepeijnenburg.nl
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Ruilverkaveling en de veranderingen in het landschap
In de jaren 70/80 is in het gebied waar u doorheen fietst de
ruilverkaveling Holten/Markelo uitgevoerd. In verband met de
versnippering van de landbouwgronden moesten er grote rationele
aaneengesloten kavels komen. Boerderijen werden ontsloten,
zandwegen grotendeels verhard, houtwallen werden gekapt. Het
landschap is hierdoor veranderd.

eigenz
werkt!

Marjon van Tiel

interactief buro
— advies

— communicatie
— ontwerp

Plantsoenstraat 8
7411 HT Deventer | 0570 642897
www.eigenz.nl

Marjon van Tiel
EIGENZ ADV KFrouTE-03.indd 1

20-05-15 12:41

Marjon van Tiel maakt lichtschilderijen waarbij
zij de grenzen van het medium schilderen
opzoekt en deze (letterlijk) oprekt. Schilderen,
beeldhouwen en videokunst komen samen in
haar werk en vloeien in elkaar over. De
lichtprojectie ‘Growing pain’ is in de stal te
zien waar de kalveren opgroeien. De video
gaat over groei en transformatie. Als
toeschouwer ben je getuige van een
gedaantewisseling. Een vormloos wezen
verandert in een dier. Het richt zich op, rekt
en spreidt zich uit en verkent de grenzen
tussen zichzelf en de omgeving. In dezelfde
ruimte zijn een aantal ‘huiden’ te zien van
organische vormen. De huid is afgelegd:
gevormd (gestold), tastbaar en doorleefd.
www.marjonvantiel.nl

Theater Tol LIFE OF TREE (sense of
place)
Life of Tree is een installatie opgebouwd uit
jurken, geïnspireerd op spraakmakende vrouwen
uit de geschiedenis. Benader elke jurk aandachtig
en ga er dan in. Nu hoor en voel je de ziel van
Florence Nightingale, Harriet Tubman, Simone de
Beauvoir, …
De installatie komt tot leven als twee danseressen
je plots meenemen naar hun verleden. Vanuit de
beweging lichten ze een tipje van de sluier op en
geven ze je een inkijk in hun binnenste.
Theater Tol LIFE OF TREE
ZATERDAG 13 JUNI & ZONDAG 14 JUNI
11.00 – 11.20 uur
12.20 – 12.50 uur
13.50 – 14.10 uur
15.10 – 15.30 uur
16.30 – 16.50 uur
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De kunstfietsroute
Kunst van Hier tot Ginder 2015

Praktische informatie
De deelnamekosten van de Kunstfietsroute bedragen € 2,50 p.p. Kinderen en
jongeren t/m 16 jaar mogen gratis mee.
Het programmaboekje kost € 2,-; hiermee steunt u de kunstfietsroute.
We hebben een vol programma! Wilt u alle voorstellingen zien? Plan dan vooraf uw
fietsroute.

Startpunt
Café & Terras à la Monique
Oerdijk 141 | 7435 PJ Okkenbroek
U kunt echter op elke gewenste plek en tijd
starten met de route. De route is geheel
bewegwijzerd.

in samenwerking met

Parkeren
Er zijn vier parkeerplaatsen, waar u uw auto
kunt parkeren om de route te gaan fietsen:
in Okkenbroek, in Nieuw Heeten,
Haarlerweg Helhuizen en bij de molen in
Dijkerhoek, zie het routekaartje.

Fiets huren tijdens de kunstfietsroute?
Salland
Marketing

met dank aan

KunstenLab
Deventer

Evenementenbureau
VVV Deventer

Jan Stam Fietsverhuur
(tevens verhuur e-bikes)
Reserveren: 0548-366802 | 06-20397268 of
info@janstamfiets.nl

Fietspech onderweg 12, 13 en 14 juni
Op alle locaties is een fietspomp en een
bandenplaksetje aanwezig. Bent u niet in de
buurt van een locatie bel dan naar
06-57015438 en u krijgt een tijdelijke
leenfiets. Uw ‘kapotte’ fiets wordt dan naar
uw opstaplocatie gebracht.
EHBO T 06 5701 5438

Overnachten in Salland
Langer genieten van de prachtige
regio Salland? Er zijn tal van
overnachtingsmogelijkheden.
Een leuke B&B, een gezellige
camping, een knus hotelletje
of een authentieke
boerderijkamer.
Er is ook een handige app! www.sallandapp.nl
Of meer info via de site:
www.sallandnatuurlijkgastvrij.nl

Secretariaat Kunst van Hier tot Ginder
Mw. Bertha Lensink
IJssel de Schepperstraat 2
7435 PP Okkenbroek
T 0570-551702 (bij voorkeur na 18.00 uur)
E b.lensink@kpnmail.nl

Colofon
Oplage
5.000 exemplaren (losse verkoop)
Redactie
Salland Marketing
Vormgeving en druk
SlotemakerSantema.nl
Advertenties
Evenementen Vereniging Okkenbroek

De inwendige mens
Op de diverse locaties zijn koffie/thee,
versnaperingen te koop.

22

23

Bezoek onze landerijen
en landgoederen en geniet!

Oostermaat | Ossenwaard

F i e t s e x c u r s i e s 2 01 5

De Haere | Nieuw Rande

28 juni en 20 september [13.00 - 16.00 uur]

‘ R i j k d o m e n Ve r v a l ’

Kranenkamp-Veldhuizen
Wechelerveld | ‘t Schol
Boxbergen-Lankhorst
Gorsselse Heide

www.ijssellandschap.nl
Haereweg 4 in Olst | T 0570 - 635 955
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Fiets met gids vanuit Deventer langs twee
landgoederen van IJssellandschap (Nieuw
Rande/Diepenveen en De Haere/Olst).
Ontdek de geschiedenis van rijkdom en verval
a.h.v. van de levensloop van hun
illustere bewoners.

Wa n d e l e x c u r s i e s 2 01 5
D e H a e re 1 e v r i j d a g v. d . m a a n d

zie www.ijssellandschap.nl

