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16e  Kunstwandelroute  Hummelo 
op Landgoed Enghuizen  in Hummelo, 
van 2 april t/m 25 mei 2015

Vierendertig kunstenaars, waaronder 
leerlingen van het Almende College en de 
Vrije Academie voor Beeldende Kunst, heb-
ben hun werk in de vrije natuur opgesteld. 
De werken staan langs een wandelroute 
van zo’n vier kilometer op het landgoed 
Enghuizen in Hummelo. Het startpunt is bij 
Hotel-Café-Restaurant ‘De Gouden Karper’, 
Dorpsstraat 9, Hummelo of bij Café ‘FF naar 
Steef’, Dorpsstraat 1, Hummelo. 
Het landgoed is van zonsopkomst 
tot zonsondergang vrij toegankelijk.

Een fraai uitgevoerde catalogus bevat infor-
matie over de route, de beelden, gedichten, 
de natuur en het landgoed Enghuizen en een 
stemkaart voor de publieksprijs. 
De catalogus is te koop voor € 4,- bij:
•  Hotel-Café-Restaurant De Gouden Karper, 

Dorpsstraat 9, Hummelo
•  Café FF naar Steef,  

Dorpsstraat 1, Hummelo
•  Spar Supermarkt,  

Dorpsstraat 20, Hummelo
•  Home Sweet Home and Garden,  

Dorpsstraat 30, Hummelo
•  Art Pixels, artist materials,  

C. Missetstraat 20B, Doetinchem
•  Galerie/winkel Het Web,  

De Veentjes 35, Doetinchem

Enghuizer dialogen VI
Voor de zesde maal hebben dichters van ‘De 
Omsmeders’ zich laten inspireren door het 
landgoed. Halverwege de route heeft Rolf 
Wolters een minitheatertje geconstrueerd: 
de klink-plek. Hier worden elke zondag van 
Pasen t/m 24 mei gedichten voordragen en 
muziek gemaakt. Voor het programma zie 
website www.webartsight.nl, of het weblog 
http://enghuizerdialogen.blogspot.nl of de 
aankondigingen op de klinkplek. 

Poëziewijzers | Sirenengang, sirenenzang
De samenwerking met de dichters van de 
Omsmeders wordt op een bijzondere manier 
tot uitdrukking gebracht in twaalf speciale 
wegwijzers. Kunstwerken op zichzelf, ge-

maakt door Jan Opdam. Elf sirenen, be-
zongen in vijftien gedichten, lokken u mee 
de route op. Maak uw eigen Odyssee met 
behulp van uw smartfoon. De sirenenzang 
is te downloaden via: www.sirenengangsire-
nenzang.nl. Thuis of via wifi Gouden Karper. 

De publieksprijs 
Bij het kopen van de catalogus krijgt u een 
kaartje om een eigen keuze voor de drie 
meest aansprekende kunstwerken langs de 
route aan te geven. Na inlevering van het 
kaartje, maakt u kans op een kunstbon van 
Het Web ter waarde van € 100,-.

Fotowedstrijd
Ook dit jaar nodigen we alle wandelaars uit 
om foto’s op te sturen naar KWR.hummelo@
gmail.com (max. 5 foto’s). Een jury zal 10 
foto’s nomineren voor een prijs. Deze geno-
mineerde foto’s zullen na de Kwr tentoon-
gesteld worden in het Web te Doetinchem. 
De winnaar krijgt een kunstbon van het Web 
ter waarde van € 50,-. De ingezonden foto’s 
kunnen vrij gebruikt worden voor publicitaire 
doeleinden.

De Kunstmarkt is op zondag 3 mei 2015, 
van 11.00 tot 17.00 uur – dit keer in en bij 
Restaurant De Gouden Karper, Dorpsstraat 9 
in  Hummelo met ca. 30 kramen.

De organisatie van de kunstwandelroute 
berust bij Stichting Het Web Kunstenaarsnet-
werk uit Doetinchem. Het Web beschikt over 
een galerie en een winkel op De Veentjes 35 
te Doetinchem. Kijk voor meer informatie op 
www.webartsight.nl of de weblog http://eng-
huizerdialogen.blogspot.nl. Inlichtingen over 
de Kunstwandelroute ook via telefoonnum-
mer 0314-394804 of e-mail: ruud@kaper.
com. Er is altijd de mogelijkheid tot gegidste 
rondleidingen voor groepen. De organisatie 
wordt mede mogelijk gemaakt door sponsor-
gelden van organisaties, instellingen en 
bedrijven.


