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Veertig kunstenaars, waaronder leerlingen van het Almende 

College en de Vrije Academie voor Beeldende Kunst, hebben 

hun werk in de vrije natuur opgesteld. De werken staan langs 

een wandelroute van zo’n vier kilometer op het landgoed 

Enghuizen in Hummelo. Wil men alles goed bekijken dan 

neemt de wandeling zeker anderhalf uur. Het startpunt is bij 

het Hotel-Café-Restaurant ‘De Gouden Karper’, Dorpsstraat 9 

in Hummelo. Het landgoed is van zonsopkomst tot zonson-

dergang vrij toegankelijk.

Een fraai uitgevoerde catalogus bevat informatie over de 

route, de beelden, gedichten, de 15 jarige geschiedenis 

van de Kunstwandelroute, het landgoed Enghuizen en een 

stemkaart voor de publieksprijs.

De catalogus is te koop voor € 4,- bij:

ȧ� �+RWHO�&DI«�5HVWDXUDQW�'H�*RXGHQ�.DUSHU�� 
Dorpsstraat 9, Hummelo

ȧ� �6SDU�6XSHUPDUNW��'RUSVVWUDDW�����+XPPHOR
ȧ� �+RPH�6ZHHW�+RPH�DQG�*DUGHQ�� 
'RUSVVWUDDW�����+XPPHOR

ȧ� �*DUDJH�2YHUEHHN��'RUSVVWUDDW������+XPPHOR
ȧ� �$UW�3L[HOV��DUWLVW�PDWHULDOV�� 
&��0LVVHWVWUDDW���%��'RHWLQFKHP

ȧ� �*DOHULH�ZLQNHO�+HW�:HE��'H�9HHQWMHV�����'RHWLQFKHP
De opbrengst is bestemd voor de organisatiekosten.

Enghuizer dialogen V

9RRU�GH�YLMIGH�PDDO�KHEEHQ�GLFKWHUV�YDQ�ȟ'H�2PVPHGHUVȠ�
zich laten inspireren door het landgoed. Halverwege de 

URXWH�KHHIW�5ROI�:ROWHUV�HHQ�PLQLWKHDWHUWMH�JHFRQVWUXHHUG��
GH�NOLQN�SOHN��+LHU�ZRUGHQ�HONH�]RQGDJ�YDQ�3DVHQ�W�P���
MXQL�JHGLFKWHQ�YRRUGUDJHQ�HQ�PX]LHN�JHPDDNW�9RRU�KHW�
programma zie website www.webartsight.nl, of het we-

EORJ�KWWS���HQJKXL]HUGLDORJHQ�EORJVSRW�QO�RI�GH�DDQNRQ-

digingen op de klink-plek. 

Poëziewijzers

'H�VDPHQZHUNLQJ�PHW�GH�GLFKWHUV�YDQ�ȟ'H�2PVPHGHUVȠ�
wordt op een bijzondere manier tot uitdrukking gebracht 

in een aantal speciale richtingwijzers. Deze wegwijzers 

]LMQ�NXQVWZHUNMHV�RS�]LFK]HOI��JHPDDNW�GRRU�-DQ�2SGDP��
Ze zijn te koop voor € 75,-. Informatie via jan@opdam.com

De publieksprijs 

kies uw top-drie en maak kans op  een kunstbon ter 

ZDDUGH�YDQ�ȱ�������%LM�KHW�NRSHQ�GH�FDWDORJXV�NULMJW�X�
een kaartje om uw top drie samen te stellen. Na inlever-

LQJ�ELM�UHVWDXUDQW�ȟ'H�*RXGHQ�.DUSHUȠ�PDDNW�X�NDQV�RS�
HHQ�NXQVWERQ�YDQ�ȱ�������WH�EHVWHGHQ�LQ�GH�:HEZLQNHO�LQ�
Doetinchem.

Kinderpuzzeltocht

6SHFLDDO�YRRU�GH�NLQGHUHQ�LV�HU�HHQ�SX]]HOWRFKW�PHW�OHXNH�
YUDJHQ�RYHU�GH�NXQVWZHUNHQ�YHUNULMJEDDU�ELM�UHVWDXUDQW�ȟ'H�
*RXGHQ�.DUSHUȠ

Fotowedstrijd

2S�GH�.XQVWZDQGHOURXWH�ZRUGHQ�HON�MDDU�YHHO�IRWRȠV�
JHPDDNW��'LW�MDDU�QRGLJHQ�ZH�DOOH�ZDQGHODDUV�XLW�RP�IRWRȠV�
RS�WH�VWXUHQ�QDDU�.:5�KXPPHOR#JPDLO�FRP��PD[LPDDO�
��IRWRȠV�LQ�31*��-3*�RI�7,))��PHW�HHQ�JRHGH�UHVROXWLH��
8LWHUVWH�LQ]HQGGDWXP�LV����MXQL��������(HQ�MXU\�]DO����
IRWRȠV�QRPLQHUHQ�YRRU�HHQ�SULMV��(U�ZRUGW�YRRUDO�JHOHW�RS�
FUHDWLYLWHLW��VSHHOVKHLG��RULJLQDOLWHLW�HQ�FRPSRVLWLH��'H����
IRWRȠV�]XOOHQ�QD�GH�.:5�WHQWRRQJHVWHOG�ZRUGHQ�LQ�KHW�
:HE�WH�'RHWLQFKHP�
'H�ZLQQDDU�NULMJW�HHQ�NXQVWERQ�WHU�ZDDUGH�YDQ�ȱ������
GLH�WH�EHVWHGHQ�LV�LQ�GH�:HEZLQNHO�WH�'RHWLQFKHP��'H�
LQJH]RQGHQ�IRWRȠV�NXQQHQ�YULM�YRRU�SXEOLFLWDLUH�GRHOHLQGHQ�
gebruikt worden.

Kunstmarkt

2S�]RQGDJ����DSULO�]DO�HU�YDQ�������XXU�WRW�������XXU�HHQ�
kunstmarkt gehouden worden op de  grote parkeerplaats 

LQ�+XPPHOR��]RȠQ����NXQVWHQDDUV�GRHQ�PHH��(U�]LMQ�NUD-

PHQ�PHW�VFKLOGHULMHQ��EHHOGHQ��HPDLOOH��IRWRJUDˉH��KRXWHQ�
EHHOGHQ��NHUDPLHN��VLHUDGHQ��SDSLHU��HQ�WH[WLHONXQVW�H�G��
2RN�LV�HU�GLW�MDDU�ZHHU�OHYHQGH�PX]LHN�RS�GH�PDUNW�

Het Web

De organisatie van de kunstwandelroute berust bij 

6WLFKWLQJ�+HW�:HE�.XQVWHQDDUVQHWZHUN�XLW�'RHWLQFKHP��
+HW�:HE�EHVFKLNW�RYHU�HHQ�JDOHULH�HQ�HHQ�ZLQNHO�RS�'H�
9HHQWMHV����WH�'RHWLQFKHP�

Informatie

Kijk voor meer informatie op www.webartsight.nl of de 

ZHEORJ�KWWS���HQJKXL]HUGLDORJHQ�EORJVSRW�QO
Inlichtingen over de Kunstwandelroute ook via telefoon-

QXPPHU�������������RI�H�PDLO��UXXG#NDSHU�FRP�

Er is altijd de mogelijkheid tot gegidste rondleidingen 

voor groepen.

De organisatie wordt mede mogelijk gemaakt door 

VXEVLGLH�YDQ�GH�*HPHHQWH�%URQFNKRUVW��KHW�3ULQV�%HUQ-

KDUG�&XOWXXUIRQGV��KHW�&R¸SHUDWLHI�'LYLGHQGIRQGV�YDQ�GH�
5DEREDQN�*UDDIVFKDS�0LGGHQ�HQ�GRRU�VSRQVRUJHOGHQ�YDQ�
organisaties, instellingen en bedrijven.


