Programma derde Culturele Zomerweek
zaterdag 15 juni t/m zondag 23 juni 2019
met: -

route langs kunstwerken in de gemeente
kleine Piet Mulder kunstroute
kunstexpositie bij plaatselijke winkeliers

www.skcwb.nl
www.facebook.com/cultureleweekgeldermalsen
info@skcwb.nl

Woord vooraf
De derde Culturele Zomerweek door Stichting Kunst en Cultuur West
Betuwe is een feit! Traditiegetrouw wordt deze culturele zomerweek
gehouden in de derde week van juni. Dit jaar dus van zaterdag 15 juni
t/m zondag 23 juni 2019. Stichting sKCWB, kort gezegd, heeft zich ten
doel gesteld het bevorderen van culturele uitingen van bewoners van
de Betuwe voor bewoners van de Betuwe en het stimuleren van (het
behoud en onderhoud van) cultureel erfgoed. Hiervoor hebben wij een
projectplan gemaakt "Wegwijs in de Betuwe". Een project voor behoud
van cultureel erfgoed, behoud van een stukje geschiedenis van de
Betuwe, behoud van de Betuwse verhalen en dat tevens een bijdrage
levert aan de toeristische en economische aantrekkelijkheid van onze
streek. Core initiatieven van de Stichting zijn het jaarlijks organiseren
van de culturele zomer- en winterweek. Het organiseren van de kunst,
cultuur en curiosamarkt op de derde zaterdag van juni en het
ontwikkelen van routes op gebied van cultureel historisch erfgoed. In
samenwerking met RBT Rivierenland en de Gemeente West Betuwe, is
aan genoemd projectplan verbonden het plaatsen van bordjes met QR
code met informatie over onze streek. Het eerste bordje is geplaatst in
Tuindorp-Geldermalsen in het kader van de Piet Mulder kunstroute.

Joke van Vrouwerff, voorzitter
Karin Janssens, secretaris
Gerd Buyserd-van Doorslaer, penningmeester

Zaterdag 15 juni, 16.00 uur
Feestelijke vernissage kleine kunstroute Piet
Mulder en opening van de Culturele zomerweek

Thema Piet Mulder - Portretten
Huize Buyserd, Kerkstraat 2, Tricht

15.30 uur

: ontvangst

16.00 uur

: Gerd Buyserd over de geschiedenis van
huize Buyserd, vroeger gemeentehuis,
waar Tricht toen onder hoorde

16.15 uur

: Joke van Vrouwerff, over het
programma van de derde culturele
zomer week en de locaties van de kleine
Piet Mulder kunstroute

16.45 uur

: Reinjan Mulder over zijn vader

17.00 uur

: Officiële opening van de zomerweek en
kunstroute door wethouder Rutger van
Stappershoef van Gemeente West
Betuwe

18.00 uur

: afsluiting

Extra locaties tijdens
Culturele Zomerweek, de
zogenaamde kleine
kunstroute Piet Mulder.
Zaterdag 15 juni t/m zondag 23 juni 2019


Locatie Huize Buyserd, vml Gemeentehuis Gemeente
Buurmalsen, Kerkstraat 2, Tricht.
Thema: Piet Mulder – portretten
Curator Gerd en Eugène Buyserd
Zaterdag 15 juni vanaf 16.00 uur en verdere openingstijden
maandag 17 t/m zaterdag 22 juni van 13.00 tot 17.00 uur.

Herman Kuijkstraat 11, Ons Huis
met een afbeelding ontworpen door Piet Mulder.
Destijds gemaakt in opdracht van Nic Buyserd
(vader Eugène) voor Ons Huis. Er zijn meer
beelden gemaakt, maar die zijn allemaal
verdwenen.










Privé Collectie Weijman is te zien in de Pluk, Rijksstraatweg
Geldermalsen, in zaal 1, 2 en 3.
Tuindorp 46, Geldermalsen: mevr. Jos Boon en dhr. Theo Teunissen;
voormalige buren Tuindorp 48, stellen hun huis open voor hun privé
collectie schilderijen Piet Mulder. Openingstijden: zaterdag 15 en
zondag 16 juni van 13.00 tot 17.00 uur en zaterdag 22 en zondag 23
juni van 13.00 tot 17.00 uur
Camping De Karekiet, Erichemsekade 8, 4166 GD BUREN.
In de receptieruimte is gedurende de culturele zomerweek, werk van
Piet Mulder te zien, van 13.00 tot 17.00 uur.
Verzorgingshuis Ravestein, De Wieken 2, Geldermalsen, tijdens de
expositie in Ravestein van de tentoonstelling Ik hou van Holland van
1 juni t/m 30 juni, is ook werk van Piet Mulder te zien.
De Centrumkerk, Kerkstraat, Geldermalsen. Tijdens de culturele
week en m.n. donderdagavond 20 juni tijdens het concert in de kerk,
is werk van Piet Mulder te zien.

Zondag 16 juni (vaderdag)
Geen nader ingevuld programma.
Maandag 10 juni, 2e Pinksterdag
Kunstmanifestatie Ode aan de Linge

Voor programma zie:
www.odeaandelinge.nl

ODE AAN DE LINGE 2019
Tweede Pinksterdag, 10 juni

FEESTELIJKE Ode aan de Linge met muziek, poëzie,
theater en andere verrassingen
Opbouw Land Art projecten educatief programma
Workshops
9 en 10 juni

Bezichtiging kunstwerken
Tijdens Ode aan de Linge, 2e Pinksterdag, speelt o.a.:
Sax4Sax Saxofoonkwartet, jazzy swing
Dit keer in de volgende
samenstelling:
Joke van Vrouwerff, sopraan Sax
Netty van Vrouwerff, alt Sax
Marion Schenkelaars, tenor Sax
Miriam van Houten, bariton Sax

www.facebook.com/Sax4SaxSaxofoonkwartet

Maandag 17 juni
van 18.30 - 22. 00
Locatie: De Pluk
Het Cultuurplatform West Betuwe presenteert in
samenwerking met KNHM:

De Betuwe
bruist!
Kunst en cultuur zaaien en oogsten in de
Pluk
De Betuwe bruist! Door Cultureel Platform West Betuwe en KNHM-Foundation
Maandag 17 juni 18.30 tot 22.00 uur ,De Pluk in Geldermalsen
Op maandag 17 juni 2019 presenteert het Cultuurplatform West Betuwe in
samenwerking met de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij (KNHM) en
gemeente West Betuwe het kunst- en cultuurevenement ‘De Betuwe bruist!’.
Een inspirerende avond om kunst en cultuur te zaaien en oogsten. Kennis delen
en contacten leggen staat centraal. Inwoners, zelfstandigen, organisaties,
verenigingen, het onderwijs en andere kunst- en cultuurliefhebbers, zijn allemaal
op hun eigen manier bezig met kunst- en cultuuractiviteiten in de nieuwe
gemeente met 26 dorpen. Ontmoet ze tijdens De Betuwe bruist.
Programma
Ga in gesprek, inspireer en leer van elkaar tijdens de interactieve workshops. Op
het marktplein in De Pluk zijn verschillende deskundigen en adviseurs
aanwezig om mee te sparren.
18.30 uur
Ontvangst met koffie en thee

19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.40 uur
21.30 uur

Welkomstwoord wethouder
Rutger van Stappershoef
Start eerste workshopronde
Pauze met marktplein
Start tweede workshopronde
Afsluiting met borrel

Workshops
● Een plan maken met ACTIE
● Filmen en monteren met je smartphone
● Samen wegwijs worden in West Betuwe
● Pitchen met impact
● Een slimme inzet van social media
● Verbinden van generaties: gaaf!
● Wie is mijn doelgroep?
● Vinden en (ver-)binden van vrijwilligers
● Voor een goed idee is er altijd geld!
● Teamrollen: effectiever samen werken
Wie?
Voor alle initiatiefnemers, organisatoren, bestuursleden, vrijwilligers,
leerkrachten, dorpsraden, kroegbazen, festivalclubs, zelfstandigen of andere
belangstellenden.
Voelt u zich verbonden met de kunst- en cultuuractiviteiten in de gemeente West
Betuwe? Of bent u gewoon nieuwsgierig? Iedereen is welkom!
Aanmelden
Meld u aan via forms.gle/crjU9NJQKyhw5QdM9
Deelname is gratis. Voor vragen kunt u mailen naar
lmaaskant@welzijnwestbetuwe.nl.
Cultuurplatform West Betuwe Het Cultuurplatform West Betuwe is de
verbindende schakel tussen inwoners, initiatieven, organisaties en de gemeente.
Het doel? Meer aandacht voor kunst, cultuur en erfgoed in de gemeente West
Betuwe. Kijk voor meer informatie op :
www.westbetuwe.nl/cultuurplatform

Dinsdagmiddag 18 juni 2019
Van 14.00 tot ca. 16.30 uur
Meezingmiddag in Ravestein, De Wieken 2

Dinsdag 18 juni 2019:
Middag voor de ouderen en andere belangstellenden
in verzorgingshuis Ravestein.
Thema: ik hou van Holland met Oud-Hollandse liedjes. Sluit aan bij
expositie en thema: Ik hou van Holland, dat Ravestein initieert in
samenwerking met de vrienden van Ravestein van 1 juni t/m 30 juni
2019.
Deze middag zal door Stichting sKCWB worden verzorgd m.m.v.
zangers en zangeressen samengesteld uit het levensliederen zangkoor
De Rozenswaaijers uit Ravenswaaij met begeleiding van Nico op
accordeon. Dit zal gepaard gaan met lekkere hapjes en drankjes ook
weer passend in het thema: Ik hou van Holland.

Alle bewoners van Ravestein en de bezoekers van de dagopvang,
Xi-Xi (van ‘s Heerenloo) en verpleeghuis de Bloementuin een jaar
lang zich kunnen voorbereiden op de tentoonstelling:

‘Ik hou van Holland’
De kunstwerken zijn geheel de maand juni te bezichtigen in de
gangen van Ravenstein. Tevens doen zij ook mee aan de ‘Kunst
en Cultuur’ week die vanaf 15 juni t/m 23 juni zal plaatsvinden.
Dus gedurende deze culturele zomerweek zijn er naast de
werken in het kader van de tentoonstelling Ik hou van Holland,
ook werken van Piet Mulder te zien in de gangen van
Verzorgingshuis Ravestein.
www.welzijnwestbetuwe.nl

Ravestein is ook opgenomen in de zogenaamde
kunst fietsroute. Dit geldt eveneens voor het atelier Xi-Xi,
dat de ingang van De Horst ligt.

Kunst- en kadowinkel Xi-Xi op de Wieken 7 in Geldermalsen
Bij Xixi atelier vind je nog leuke kadootjes voor weinig geld.
Ze worden gemaakt door mensen met een verstandelijke
beperking, verbonden aan 's Heeren Loo.

Woensdag 19 juni
Om 19.30 uur inleiding door Gerd Buyserd met
begeleidende sketches door spelers van Elckerlyc
Bestellen via: www.lingefilm.nl
https://tickets.lingefilm.nl/nl-NL/Show/Details/24392

20.00 uur film: At Eternity's Gate

AT ETERNITY´S GATE
woensdag 19 juni
20:00
Drama, biografisch
FILM + EXTRA OM 19.30U EEN INLEIDING VEN HISTORICA GERD
BUYSERD-VAN DOORSLAER

Film:
Op woensdagavond 19 juni staat "At Eternity's Gate"
geprogrammeerd vanwege de culturele zomer “kunst”week in
samenwerking met Lingefilm. Aanvang: 19.30 uur. Met een inleiding
door Gerd Buyserd-Van Doorslaer en ondersteunende sketches door
spelers van Elckerlyc.
At Eternity’s Gate is een film uit 2018 in de categorie autobiografisch
drama. De film handelt over de laatste jaren en het leven van schilder
Vincent van Gogh.
Locatie: De Pluk.
Programma:
19.30 uur

:

Aanvang inleiding door Gerd Buyserd-van
Doorslaer ondersteund door sketches van
twee spelers van toneelgroep Elckerlyc

20.15 uur

:

aanvang film

ca. 22.00 uur :

einde film

Donderdagochtend 20 juni 2019
BAKKIE DOEN
Van 10.00 tot 12.00 uur
Bieb Geldermalsen

De Bibliotheek is van iedereen
www.bibliotheekrivierenland.nl
BAKKIE DOEN
Ontvang een bakkie in de bieb van een vluchteling en
maak eventueel een praatje!
Samenwerking tussen Bibliotheek Rivierenland en VluchtelingenWerk

De bieb ism Vluchtelingenwerk voert op donderdag 20 juni
(Wereldvluchtelingendag) het project ‘Bakkie doen’ uit.
Alle bezoekers van de bibliotheek worden die dag in de bieb door
vluchtelingen een bakkie koffie met een verhaal aangeboden,
zie https://rivierenland.op-shop.nl/3359/bakkie-doen/20-062019 .
Ook is er in de bieb dan een tentoonstelling over Leven in
Veiligheid en we gaan kijken of er een documentaire gedraaid
kan worden van Movies that Matter.

Donderdag 20 juni 2019, toegang gratis
Concert en expositie in de Centrumkerk
Aanvang: 20.00 uur - 22.00 uur
M.m.v.: Mies Lannoy, Jaap en Tjitske Kwakkel
Betuws Dagorkest o.l.v. Bart van den Goorbergh

Expositie van een aantal schilderijen van Piet Mulder, in de zogenaamde
kleine kunstroute. Te bezichtigen tijdens openingstijden van de kerk,
twee zondagen tijdens de dienst van 10.00 uur (zondag 16 juni en
zondag 23 juni) en tijdens het concert van 20 juni.
Programma (definitief programma zal op de avond zelf uitgedeeld
worden)
Ism de deelnemende artiesten zal een gevarieerd programma in elkaar
worden gezet tussen 20.00 en 22.00 uur. Thema van deze avond is
"american-latin".
20.00 uur: opening
20.15 uur: Muzikale rondreis met afwisseling in solisten, dagorkest en
anderen.
Tussen in zal er nog een korte pauze zijn en de afsluiting zal rond
21.50 uur plaatsvinden.

Mies de Lannoy,
Geboren en getogen in de Betuwe. Heeft vooropleiding conservatorium in Utrecht
gedaan en volgde zanglessen bij Jos Burcksen en Marianne Blok . Later vervolgde zij
lessen bij Hennie Grimijzer en Joke Anjewierden. Nu volgt zij zanglessen bij
Bernadette Ritzen. Zingt in meerdere koren zowel solistisch als in koorverband.

Volgde zangworkshops in Zuid-Frankrijk bij Chamaret Chantant
Masterclasses gevolgd bij Maarten Koningsberger en Charlotte Margiono. Zingt allerlei
genres: opera, liederen, oratoria, cantates, requiems , musicals enz.

Jaap en Tjitske Kwakkel
Jaap Kwakkel heeft in Utrecht de HaFaBra dirigentencursus gevolgd
en is dirigent van verschillende koren. Samen met zijn vrouw Tjitske Homma
vormt Jaap het Alvipior Ensemble. Wat begon als een projectmatig ensemble groeide
uit tot een vaste combinatie met concerten door heel Nederland. Doordat beide
spelers meerdere instrumenten bespelen (altviool, vIool, piano en orgel) is een
veelzijdige programmakeus mogelijk.

Het Betuws Dagorkest is een orkest dat bestaat uit ongeveer 20 personen. Het leuke
aan het orkest is dat er veel verschillende instrumenten worden bespeeld.
Er zijn strijkers, blazers, een pianist en een slagwerker. Naast instrumentalisten heeft
het orkest ook een jonge dame die heel mooi kan zingen. Dirigent en oprichter van het
orkest, Bart van den Goorbergh heeft als doelstelling dat de leden van het orkest
allereerst veel plezier beleven aan het spelen. Kundig en enthousiast leer hij de spelers
goed naar elkaar te luisteren om echt goed samen te spelen. Het is een orkest waar, van
en met elkaar geleerd wordt. Het orkest kan en mag nog groter worden. Niet te groot
want dan is individuele aandacht niet meer mogelijk. Er wordt ook gekeken
of de vrijdagmiddag nog wel het ideale moment is om te repeteren.
Dus, wie of wat je ook bent, als je samen muziek wil maken met leuke
mensen laat je interesse dan blijken, je bent van harte welkom!
Betuws Dagorkest Bvdgoorbergh@gmail.com 06 55544418

Vrijdag 21 juni
Programma van Cultureel Café Geldermalsen
In Schenkerij De Beurs van 20.30 tot 22.30 uur

Peter van den Belt Quintet
Voor meer informatie: zie facebookpagina
https://www.facebook.com/events/2223213614463547/

Zaterdag 22 juni
Kunst- , Cultuur- en Curiosamarkt op het
Marktplein in het centrum van Geldermalsen
van 10.00 tot 16.00 uur

Naast een kust en keur van marktkraampjes met kunst-,
Cultuur- en exclusieve curiosa items zijn er ook optredens van
o.a.: koren- en dweilorkesten.
Kraampje huren kan zolang de voorraad strekt via:
info@skcwb.nl of download het inschrijfformulier via
www.skcwb.nl

Optredens van dweilorkesten o.a.:
't Kapelleke uit Buurmalsen
De Lingerakkers uit Deil
Optredens van koren o.a.:
't Losbandig Systeem olv Ton van Vlijmen
Verder exposeren kunstenaars bij de plaatselijke
winkeliers. Hiervoor is een loop kunst route uitgezet. Verderop in dit
programmaboekje vindt u deze route.

Zondag 23 juni
Lazy jazzy afternoon concert
met o.a. Sweet Blossom Orchestra
locatie: De Pluk, Geldermalsen
van 14.30 tot ca. 17.30 uur
met o.a.:
Bigband Sweet Blossom Orchestra o.l.v. Sylvie de Lyon
en met zang van Mirjam Dragstra

www.sweetblossom.nl

www.facebook.com/sweetblossomorchestra

Sweet Blossom Orchestra is een bigband met muzikanten
uit Geldermalsen en omstreken.
De band speelt voornamelijk swingmuziek uit de veertiger
en vijftiger jaren. Denk bijvoorbeeld aan muziek van Glenn Miller,
Count Basie en Duke Ellington. Maar ook voor uitstapjes richting
andere muziekstijlen schrikt de band niet terug. Sinds september
2016 is de muzikale leiding in handen van Sylvie de Lyon.
SBO staat garant voor een middag/avond met swingende muziek!
Bij het ter perse gaan van dit boekje, was nog niet bekend of een
tweede orkest aan deze middag mee gaat doen.

Zondag 30 juni
Open Podium / Muziekparade
Aanvang: 14.00 uur - 17.00 uur
Locatie : Schenkerij De Beurs

Samen met het Cultureel Café Geldermalsen organiseert de
MuziekParade een open podium op zondagmiddag 30 juni 2019, van
14.00 - 17.00 uur in Schenkerij De Beurs, Marktplein 14, Geldermalsen.
Alle disciplines en niveaus zijn welkom, deelnemende acts mogen
maximaal 10 minuten duren, changeertijd 5 minuten. Er is ruimte voor
12 acts, vol=vol. Dus.... kun je zingen, dansen, goochelen, een
instrument bespelen, schrijf je mooie gedichten of verhalen, doe je aan
cabaret? Alleen of in een groepje? En wil jij podiumervaring opdoen?
Doe mee! Aanmelden via s.de.lyon@xs4all.nl
Meer info op www.muziekparadegeldermalsen.nl
en op www.cultureelcafegeldermalsen.nl
MuziekParade Geldermalsen
Onderwijs
De MuziekParade is een samenwerking van een aantal muziekdocenten werkzaam in
Geldermalsen, Buurmalsen, Deil, Meteren en Tricht.

Gedurende de hele culturele week 15 juni tot en
met 23 juni is er een kunstroute van diverse
kunstenaars bij de plaatselijke ondernemers in de
etalages en/of binnen:
Ondernemer:
Kunstenaar:
Kerkstraat en Korte Kerkstraat:
De Fleuri Bloemen
Wereldwinkel
Sportwinkel de Jager
Pomme Parc
Jefta

Ineke van der Pol
Joke Arensman
Wil van Mourik
www.vankesselgallery.nl,
Annemarieke van Kessel
Ineke van der Pol

B&B Hairdesign
Laura Fashion
Interieurstylist
Mariska Veldhoven
Mr. and Mrs. Vink

George Burggraaff en Mieke de Waal
Frans Burgers

Ondernemer:

Kunstenaar:

Tonny Strik
Rob Reis

Marktplein:

Zin in! Kids concept store
Slager Hol
Kleine Kroontjes
Juwelier Mariska Timmer
Betuwse Fruitshop

Merit Koops
Ton van Zanten
Mariëtte Vink
Frans & Thea Verweij
Karin Janssens

Tele combinatie
Bruna

Ineke van der Pol
Toos Freeze

Ondernemer:

Kunstenaar:

Achter 't Veer

Only for men

Jan Cor van Manen, fotograaf

Rijksstraatweg

Bakkerij Van Keulen
Struik hoorwinkel
Modelspoortechniek

Pearl de Bart
Ria van 't Geijn
Elly Scheffer

Marieke's Beenmode
Van der Weij Optiek
Cigo

Karin Janssens en Frans Burgers
Els Mulder
Marty Krielen

Ondernemer:

Kunstenaar:

Geldersestraat:

Van den Berg Schoenen

Els Mulder

Hip Hair by Sem
Demi Amuca
Guido's Hairstudio
Annemarie Buitehuis
M.Bella Hair & Beauty
Karin Janssens
Keurslager H. van den Burg Jacqueline Leen
Viswinkel Vis&Zoer
Lieke Smits
Kapsalon Nout
Toos Freeze
TravelXL Reisbureau
You and Me Kindswear
Camera Occasions
Barbershop Geldermalsen
Hema
Virginia Fashion & More

Wil van Mourik
Toos freeze
Nel Tijssen
Toos Freeze
Wil va Mourik
Ineke van der Poel

Janneke's Lingerie
Juwelier Van Leeuwen
Shoeby Fashion

Mieke Löwlings
Karin Janssens
Frans Burgers

Verder is er een fietsroute uitgezet langs de kunstwerken in de
Gemeente, maar ook langs de diverse exposities, van de kleine
kunstroute Piet Mulder.

FIETSROUTE
Langs de Gemeentelijke kunstwerken

Start bij De Pluk:
Op de Rotonde staan de Fruitbomen en appels
van Frans Verweij uit Geldermalsen Fruitdorp aan de Linge

Via Rotonde Rijksstraatweg oversteken.
Rechts op het gebouw van de brandweer
kunstwerk De Duif van Marte Röling. Materiaal kunststof,
geplaatst in 2008 en symboliseert het uitvliegen van
de brandweerlieden.

Dan even verder rijden naar de Rotonde bij
Distributiecentrum AH, daar staat de appel, ook weer van Frans
Verweij uit Geldermalsen.

Naar camping de Karekiet in Buren rijden hiervandaan:
Dan via de randweg richting Randhorst en GVV voetbalveld fietsen en
op de rotonde Tielerweg rechtdoor, randweg vervolgen en dan afslaan
naar rechts de Willem de Zwijgerweg op richting Julianabrug.
Na de Julianabrug heb je na ca. 200 meter aan je linkerhand camping
de Karekiet liggen. Hier zijn gedurende de culturele zomerweek ook
werken van Piet Mulder te zien in de algemene receptieruimte.
Of
terugrijden naar de hoek Brandweergarage en fietspad links vervolgen
richting naast Provinciale weg. Laan van Leeuwenstein, bij ingang
scholengemeenschap De Lingeborgh het kunstwerk de Uil, van
kunstenaar Eric Claus. Het symboliseert wijsheid. De kunstenaar
is de huisbeeldhouwer van de Erasmus Universteit.

Weg vervolgen langs de provinciale weg en bij rotonde
bij Van Oostrum/richting fruitveiling oversteken.
Op deze rotonde staan de Peren van Frans Verweij uit Geldermalsen.

Rechtsaf slaan en de provinciale weg, maar dan nu aan de
andere kant terugrijden, richting station en tunnelweg.
De tunnel onderdoor rijden en dan daarna rechtsaf slaan.
Daarna de 2e weg linksaf inslaan, dat is tegenover de rotonde bij de
Lingeborgh. Dit is de Koningsspil. Hier staat kunstwerk zonder naam.
Geplaatst 3 november 1997, kunstenaar Pieter Jan Kuiken uit
Groningen. Materiaal stenen van Gelderse klei. Binding met beeld en
plaats waar het staat.

Rechtsaf de Bolspil op. Op het pleintje rechtdoor de Bolspil
vervolgen die uitkomt op de Wieken (richting Ravestein).

Aan het einde rechtsaf en dan bij de ingang van De Horst
zit het kunstwerk "zittend mannetje, Plaatsing 22 mei 95
Kunstenaar Arti Grimm uit Acquoy.

Ook vindt u hier het winkeltje van Atelier Xi-Xi.
Daarna weg vervolgen en ingang naar Ravestein nemen. Hier staat het
kunstwerk Raven. Een bronzen beeld. Kunstenaar Barbare de Clerq uit
Maarssen. Werk staat hier centraal. In Ravestein expositie van Ik hou
van Holland en Piet Mulder.

Dan via de Vang, oversteken bij Echica en de Kennedylaan inslaan.
Linksaf de Koningsweg in. En dan rechtsaf Van Hogendorpstraat in.

Bij ingang zwembad het Wiel ligt de Spons.
Kunstenaar Ron Rooymans (1941 - Gellicum 2008).

Dan Koningsweg vervolgen, aan einde linksaf
Herman Kuijkstraat op, daarna rechtsaf Geldersestraat
in en dan Willem de Zwijgerweg.
Bij witgoed zaak linksaf dwarsstraatje in en dan
linksaf de Zaaiwaardweg inrijden.
Zaaiwaardweg (Achterzijde voorm. school De Zeshoek) . Daar vind je
dit kunstwerk van Steen, kunstenaar onbekend, voorstellende
kinderen in de natuur of Adam en Eva?

Dan terugrijden en de Badweg inrijden.
Dan 2e straat links de Lekstraat in rijden.

Aan de kant van de Rijnstraat, staan
hier de totempalen van het project "Kunst in de wijk".
Dat was een project voor de Rivierenwijk.

Dan linksaf de Rijnstraat op rijden en naar de
Kostverlorenkade rijden.
Op de nieuwe rotonde Kostverlorenkade en Rijksstraatweg in
Geldermalsen staat sinds kort een grote houten fruitkist. Op deze
gigantische fruitkist staat de naam van het dorp vermeld.In de kist
staat de ANWB-richtingwijzer. Het idee is afkomstig van
landschapsarchitect Stan Elings. En wat past er beter bij Geldermalsen
dan een fruitkist?

Dan steken we de rotonde over en doen we het Lingepark even aan,
waar twee kunstwerken staan , zonder naam. Van Leo Hutjens (1940).
Geplaatst in 1979 en was bedoeld om bevolking
kennis te laten maken met deze vorm van kunst.

Bij de ingang van het Lingepark, staat nu het kunstwerk
van de gevonden onderdelen van de oude Lingebrug.

Dan rijden we via de Lingebrug naar Tricht.
Op de rotonde naar links gaan de Lingedijk op.
Halverwege de Lingedijk, staat bij de ingang van
het bedrijf Middelkoop het kunstwerk: Europa en de stier in
Buurmalsen.

Ter gelegenheid van het 12,5 jarig ambtsjubileum van
burgemeester Van Schaijck geplaatst. Geplaatst begin juni
2008, kunstenaar Eric Claus. Symboliseert de ontstaan geschiedenis
van Europa en is afkomstig uit de Griekse mythologie.

Dan rijden we door richting Tricht.
Net voor de Kerkstraat, voor de spoorlijn, staat op het veldje het beeld
van apostel Petrus. Beeld ontworpen door József Szőke. Materiaal
steen. Lingedijk/Belder.

Daan gaan we de spoorlijn over. en slaan de Laan van Crayestein in.
Halverwege deze laan staat in het parkje, het gedenkteken Windhoos
Tricht.

Het eerste werk van kunstenaar Marcus Ravenswaay, Geplaatst 8 april
1972, naar aanleiding van de windhoos 25 juni 1967, is enkele jaren
geleden gestolen. Marcus Ravenswaaij, die het monument maakte, is in
2003 overleden. Zijn weduwe Marijke Ravenswaaij-Deege, die ook
beeldhouwer is, maakt aan de hand van foto’s een nieuw ontwerp.
Onder grote belangstelling hebben nabestaanden van de vijf dodelijke
slachtoffers van de Windhoosramp van 25 juni 2015 het vernieuwde
windhoosmonument in het plantsoen tussen de Laan van Crayenstein
en de Bulkstraat onthuld.

Dan deze weg terug en terug naar de spoorlijn rijden. Spoorlijn
oversteken en via het Trichtse voetpad naar de Tunnelweg rijden,
evenwijdig aan het spoor.
De Tunnelweg linksaf gaan en op de Rehoboth school (Anjerstraat)
vind je het volgende kunstwerk: Vogels van steen, maker onbekend.

Tegenover de Rehoboth school ligt het kunstwerk Samenstroom.
Een plastiek van 11 elementen, wijzend op 11 dorps kernen van de
gemeente Geldermalsen. De elementen vormen een stijgende lijn.
Kunstenaar Leo Hutjens geplaatst maart 1984.

Dan afslaan op de Tunnelweg naar rechts en Tuindorp inrijden.
Daar staat nu het bordje in het kader van Piet Mulder 100 jaar en
Tuindorp. Nr. 46 zit ook in de kleine kunstroute Piet Mulder.

Dan weg vervolgen en rechts bij het voormalig politiebureau vinden
we een kunstwerk zonder naam. Oorspronkelijk van wilgenhout
gebouwd. Maar het wilgenhuisje bleek niet bestand tegen
de weersomstandigheden. Kunstenaar Herman Makkink, geplaatst
april 1990. Beeld bedreiging van maatschappij uit.

Dan door richting Gemeentehuis.
Kuipershof inslaan.

Voor het Gemeentehuis staat het bronzen beeld Paarden van
kunstenaar Ko van den Bos uit Amsterdam. Geplaatst januari 1998. De
belangrijkste bron van inspiratie is de natuur.

Dan even om het Gemeentehuis heen gaan en aan
de achterzijde in de tuin bevindt zich het kunstwerk
Module. Kunstenaar Herman Makkink uit Amsterdam.
Geplaatst oktober 1988. Aangeboden door Hoogovens
IJmuiden aan de Gemeente voor de tuin van het
Gemeentehuis.

Dan doorrijden via de
Herman Kuijkstraat en
dan komt u langs het
kunstwerk van Piet
Mulder op gebouw Ons
Huis.
Herman Kuijkstraat 11,
Ons Huis met een
afbeelding ontworpen
door Piet Mulder.
Destijds gemaakt in
opdracht van Nic Buyserd (vader Eugène Buyserd) voor Ons Huis. Er
zijn meer beelden gemaakt, maar die zijn allemaal verdwenen.
Dan fietsen we naar de Markt in Geldermalsen.
Daar staan twee kunstwerken, de eerste is Menuet III.
Kunstenaar Saskia Pfaeltzer uit Amsterdam.
Aangeboden door de SNS bank in mei 1996.

Het andere kunstwerk is Passanten. Kunstenaar Eric Claus. Speciaal
gemaakt voor de markt. Geplaatst in juni 2011.

Dan wie nog zin heeft, kan nog even terug rijden richting
De Pluk en dan de wijk Kalenberg /Meteren inrijden.
Hier bevinden zich bij twee speelveldjes en bij de ingang
van Kalenberg, vier objecten
Verlengde Bredestraat, entree Kalenberg
JAL van Meertenstraat, speelveldje
AHH Tolhuisenstraat, speelveldje

Kunstwerken De Wachters en De Stap.
Van Mathieu Nab, Amsterdam.
Plaatsing De Wachters in juli 2002.
Plaatsing De Stap 6 juli 2004.
Dan kunnen we nog door naar de dorpen Deil, Enspijk, Beesd en
Gellicum waar de navolgende kunstwerken nog zijn te bewonderen.
Deil: Uitvliegende jeugd van Ed van Teeseling (Amsterdam 29
november 1924 – Nijmegen 14 juli 2008); Prins Willem
Alexanderstraat ter hoogte van de Lokhorstschool.

Benedeneindseweg Deil: kunstwerk De Os en 't Paard van kunstenaar
Ron Rooymans (1941-Gellicum 2008)

Dan door naar Enspijk. Beemd. Daar staat het herdenkingsmonument
aan de oorlogslachtoffers. Kunstenaar Pieter Starreveld (Koog aan de
Zaan 5 mei 1911 – 18 april 1989 Amersfoort)

Dan door naar Beesd.
Op het voorterrein van de brandweerkazerne aan de Veerweg staat het
bronzen beeld: bronzen vlammen van Desirée Tonnaer (1955).

Verder staat in Beesd het beeld voor de NH
Kerk aan de Voorstraat: Il dottore. Il dottore betekent “de dokter”. Het
is gebaseerd op een semi-geleerde uit de bekende “Commedia del
Arte”. Het straalt een bepaalde waardigheid uit die bij de monumentale
kerk hoort. Kunstenaar: Eric Claus.

Tot slot kunt u in Gellicum nog het kunstwerk Bronzen bank aan de
Vlietskant gaan bekijken. Kunstenaar: Ron Rooymans (1941- Gellicum
2008)

1919-2019 Honderd jaar Piet Mulder

De PIET MULDER Kunstroute
Piet Mulder - schilder van het Betuws Landschap
Zaterdag 18 mei t/m zaterdag 5 oktober 2019
Route langs 10 locaties in de Betuwe.
Van de Piet Mulder kunstroute is
een apart programmaboekje
verschenen. Zie hiervoor
www.skcwb.nl of neem het mee
bij een van de 10 locaties waar
werken van Piet Mulder zijn te
zien, gedurende genoemde
periode.

De grote Piet Mulder kunstroute loopt langs:
De Pluk Geldermalsen, De Gelderlandfabriek en het Elisabeth Weeshuis te
Culemborg, De Stappelbakker Marienwaerdt te Beesd, Het Veerhuis te
Varik, Het Kunstkasteel te Zaltbommel, Het stroomhuis te Neerijnen, de
Taveerne bij het Fort te Asperen, Het Flipje en Streekmuseum te Tiel en
het Museum Baron van Brakell te Ommeren.
De kleine Piet Mulder kunstroute loopt langs:
Huize Buyserd te Tricht, Camping de Karekiet te Buren/Erichem,
Voormalige buren Piet Mulder, Tuindorp 46, Familie Weijman collectie is
te zien in zaal 1, 2 en 3 van de Pluk, de centrumkerk te Geldermalsen en
verzorgingshuis Ravestein te Geldermalsen.

Oeuvre boek Piet Mulder - schilder van het Betuws landschap
Piet Mulder 1919 - 2019

Ter gelegenheid van de 100ste geboortedag is het oeuvre boek Piet
Mulder schilder van het Betuws landschap verschenen, 18 mei 2019.
Het boek heeft als omslagfoto : hoog water bij Haaften. Dit boek is 18 mei
2019 tijdens de vernissage gepubliceerd en zal te koop zijn bij alle
deelnemende locaties. Bevat 160 pagina's en 200 afbeeldingen.
Prijs € 25,00; kan ook besteld worden via info@skcwb.nl

Zaterdag 5 oktober 2019
Veiling van ca. 40 werken van Piet Mulder
Locatie: De Pluk, 14.00 uur

Circa 40 werken worden door de erven Mulder ter beschikking gesteld aan
Stichting sKCWB, die geveild mogen worden. Van deze te veilen werken,
wordt een aparte veilingbrochure gemaakt. Gedurende de periode 18 mei
t/m zaterdag 5 oktober 2019 zijn deze werken te bezichtigen in de Pluk.
Deze circa 25 werken hangen op de 1e etage van de Pluk. Deze ruimte is
altijd toegankelijk tijdens openingstijden.

Het is mogelijk om vooraf, gedurende deze hele periode, een bod onder
couvert uit te brengen op één of meer van die werken. Dit bod zal dan
meegenomen worden bij de veiling op 5 oktober 2019. Uiteraard zal dit
onder de geldende veilingregels worden gedaan en het bod onder couvert,
wordt verzameld door de heer J.M.M. van der Meij, die deze veiling
begeleidt. Tel.nr. : 06 29 16 30 79
De opbrengst van de veiling zal geheel ten goede komen aan de Stichting.
Mede hierdoor wordt een bijdrage geleverd in geldelijke vorm om de
Stichting te helpen haar doelstellingen mogelijk te maken en te
verwezenlijken in het kader van het projectplan “Wegwijs in de Betuwe”.
Een project voor behoud van cultureel erfgoed, behoud van een stukje
geschiedenis van de Betuwe, behoud van de Betuwse verhalen en tevens
een bijdrage levert aan de toeristische aantrekkelijkheid van onze streek.

Ansichtkaarten
Naast de al bestaande serie kaarten winterlandschappen is ter
gelegenheid van de Piet Mulder Kunstroute een nieuwe serie kaarten
uitgegeven door de Stichting. Een serie van 32 prachtige werken van Piet
Mulder, is 18 mei jl. gepresenteerd.
Een prachtig overzicht van zijn oeuvre. Deze kaarten zijn verkrijgbaar bij
de deelnemende locaties, alsmede rechtstreeks te bestellen bij de
Stichting sKCWB. Voor meer informatie over de kaarten: info@skcwb.nl
Deze set van 32 kaarten wordt in een speciale jubileum uitgave alleen op
zaterdag 15 juni en zaterdag 5 oktober verkocht als serie van 32 stuks voor
de prijs van € 19,50. Zie onze website voor het totale assortiment van de
diverse kaarten die te koop zijn: www.skcwb.nl

Stichting sKCWB heeft vorig jaar een speciaal kaartensetje ontwikkeld van
10 winterse landschappen van Piet Mulder. Dit betreffen afbeeldingen uit
de Betuwe m.n. afbeeldingen uit Geldermalsen en omstreken en zijn door
Piet Mulder indertijd verstuurd als kerstkaart.

Prijs van de kaarten in willekeurige samenstelling:
Set van 10 kaarten in mooie enveloppe
€ 8,50
Set van 5 kaarten in mooie enveloppe

€ 4,50

Kaarten los verkrijgbaar

€ 1,00 per stuk

Jubileumuitgave, set van 32 stuks,
€ 19,50
(alleen verkrijgbaar 18 mei, 15 juni of 5 oktober bij de Stichting zelf)
Voor meer informatie en/of bestellen van kaarten:
Email: info@skcwb.nl of bel met Gerd Buyserd: 0345 572224
Facebookpagina:
www.facebook.com/CultureleWeekGeldermalsen
www.facebook.com/skcwb
Website: www.skcwb.nl

Facebookpagina:
www.facebook.com/CultureleWeekGeldermalsen
Voor ideeën, opmerkingen, aanmeldingen voor volgende keer, laat het ons weten!

Mede mogelijk gemaakt door en met samenwerking van:

Ga in de culturele zomerweek of daarbuiten ook eens een
keer naar de volgende restaurants; zij kunnen een speciaal
cultureel tintje geven aan de menu's in de zomerweek.
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