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Inleiding 
 
 
Wat doet kunst met me? 
Verwondering en bewondering. 
Het maakt me blij. 
Het geeft me energie. 
Als ik kunst gezien heb voel ik me verrijkt 
En dan hoeft het geen mooie kunst te zijn. 
Ik volg graag de ontwikkelingen in de kunst. 
Klassieke kunst maakt me stil, omdat het zo volmaakt is. 
Moderne kunst maakt me nieuwsgierig en interesseert mij. 
Wat beweegt de kunstenaar? 
Veel kijken is ook herkennen. 
Kunst blijft je verrassen. 
Kunst verveelt niet. 
 
Een Gendtse kunstliefhebber  

 
Deze woorden illustreren op een mooie manier wat kunst bij iemand teweeg kan brengen. 
Kunst brengt iets positiefs waar zo veel mogelijk mensen mee in aanraking zouden moeten komen. 
Hiervoor hebben we ons, samen met ruim 20 vrijwilligers, ook in 2013 weer ingezet. 

 
We begonnen het jaar in januari met een nieuwjaarsborrel bij “Het Pleijn” met vrijwilligers van de 
Kijkruit, de Kunstuitleen en het bestuur. Sommigen zijn tot in de late uurtjes gebleven… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
In juni was de kersenfeestexpositie. Meer hierover verderop in dit verslag onder “kunstenaars”. 
Op 1 november hebben we de Leemhof gefeliciteerd met hun 25-jarig jubileum. 
In december was de kerst/nieuwjaarsborrel bij “De Klok” waarvoor alle vrijwilligers waren 
uitgenodigd. 
Het bestuur heeft in 2013 negen keer vergaderd. Na het vertrek van Marijke heeft Wies de 
voorzittersrol overgenomen. 
 
 

Iedereen heeft met kwast en 
verf zijn/haar bijdrage op het 
doek geleverd. Els deed een 
woordje en overhandigde een 
cadeau. 

Marijke had gezorgd voor 
heerlijke hapjes. Het was een 
gezellige middag. 

In maart hebben we afscheid 
genomen van Marijke 
Penders. Zij is 15 jaar lang 
voorzitter geweest. 



Bij de introductie op de sociale media in november 2012 is een nieuw logo voor de Stichting 
Kunstkring ontworpen (Rob de Jong). Dit logo zal steeds vaker worden gebruikt en het oude logo zal 
hiermee komen te vervallen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sinds de start op de sociale media zijn 50 berichten op de nieuwsblog geplaatst. De teller van het 
aantal bezochte berichten staat op ruim 4100. Een bericht werd dus gemiddeld 80x gelezen. 
 Het aantal Facebook likes is de 30 gepasseerd. 
 Het aantal volgers op Twitter is nu ruim 150. 
Alles bij elkaar een positief eerste jaar op de sociale media. 
 
Vooruitblik 2014:  
Aandachtspunt is onder meer de website van de Stichting. Op de openingspagina is al wel een directe 
link gemaakt met facebook, twitter en de nieuwsblog waarop duidelijk de meest actuele informatie is 
te vinden. De website moet verder worden vernieuwd. 
 
In dit jaarverslag komen de drie aandachtsgebieden in beeld: 

- De Kijkruit 
- De Kunstuitleen 
- De Kunstenaars: met o.a. het Gendts atelier. 

 
Bestuur: 

Wies Queens (voorzitter) 
Els Tijssen (penningmeester) 
Masja van Driel (secretaris) 
 

 
 
 
 
Locaties: 

Kijkruit: Etalage Apotheek, Dorpstraat 21B, Gendt  
Kunstuitleen: Sociaal Cultureel Centrum De Leemhof, Dorpstraat 1, Gendt 
Kunstenaarsatelier: Familie Bookelmann, Kruisstraat 13, Gendt 
 

Internet-adressen: 
Twitter  @GendtVerbeeld 
Facebook GendtVerbeeld 
Nieuwsblog http://gendtverbeeld.wordpress.com 
Website www.kunstkringgendtverbeeld.nl 

http://gendtverbeeld.wordpress.com/
http://www.kunstkringgendtverbeeld.nl/


De Kijkruit 
 
 
Werkgroep kijkruit 
 

“Wat doet de werkgroep Kijkruit? 
Wij hebben de taken verdeeld: Zo draagt de één nieuwe exposanten aan.  
Een ander is druk met het uitnodigen van nieuwe exposanten voor de volgende termijn en het 
maken van leuke persberichten voor in de regionale kranten. Ook worden foto’s gemaakt van 
de Kijkruit. Er moet een rooster worden gemaakt van de te verwachten exposanten en de 
Kijkruit moet natuurlijk iedere 6 weken opnieuw worden ingericht. Dit doen we bij toerbeurt. 
Over het algemeen zijn de exposanten erg blij en dankbaar dat ze mogen exposeren en vaak 
ziet het er ook erg goed uit in de Kijkruit. Enkelen houden daar ook opdrachten aan over en er 
is nu een kunstenaar die aquarelcursussen gaat geven in de Kinkel! 
Soms gaan we bij de exposanten langs om meer gegevens voor het Persbericht en soms 
helpen we exposanten om stukken uit te zoeken voor in de Kijkruit als ze daar wat onzeker 
over zijn.  
Mij staat nog steeds bij: de exposant van afgelopen februari  die onverwachts een sterfgeval 
in de familie had en toch de moeite nam om door de sneeuw  en kou hun materiaal af te 
leveren.  
Soms is het even lastig als mensen niet kunnen zoals wij die ingeroosterd hadden en is het een 
hele toer om iedereen in te roosteren volgens hun wensen . Daar gaan heel wat mailtjes en 
telefoontjes aan vooraf.” 
 
Een vrijwilliger 

 
In 2013 is de werkgroep Kijkruit twee keer bij elkaar gekomen om af te stemmen. 
Na het jubileumjaar 2012 (De Kijkruit bestond toen 25 jaar) waren er ook dit jaar weer afwisselende 
exposities te zien in De Kijkruit. 
In totaal heeft de werkgroep 10 exposities ingericht. 
 
16 nov. -4 jan.   Henk Balk   Huissen  Glas in Lood 
4 jan.-15 febr.  Herman van Ophuizen  Pannerden Aquarellen 
15 febr.-29 maart Loes Bookelmann  Gendt  Weefkunst 
29 mrt-10 mei  Niek Veenvliet   Gendt  Schilderijen in acryl 
10 mei -21 juni  Ineke Beumer-Mooy  Angeren Aquarellen 
21 juni-2 aug. Ans Visser-Kuster  Angeren Schilderijen/brons en  
              beeldhouwwerk 
2 augustus-13 sept.  Bets Teunissen   Gendt  Schilderijen in acryl 
13 sept.-25 okt               Heleen van Loon  Doornenburg Steengoed&schilderijen 
25 oktober-6 dec. Gerrie Kuster   Gendt  Schilderijen in acryl 
6 december-17 jan. Henk Leensen   Gendt  Unieke collectie schaatsen 
 
Vooruitblik 2014: 
 
De Kijkruit loopt goed. De planning voor 2014 is al gemaakt en al tot ver in 2015 zit het vol met 
aanvragen. 
Er zijn dan ook meer dan voldoende belangstellenden om iedere 6 weken de Kijkruit opnieuw in te 
richten. 
 
 



Werkgroep Kijkruit: 
Monique Hofs 
Anneke van Huystee 
Kees van de Laarschot 
Wies Queens 

  
 
Een overzicht van de exposities in 2013 
 
 



Kunstuitleen  
 
 
 
Kunstenaars 
 
Dit jaar hebben we 5 nieuwe kunstenaars mogen begroeten. 
1 kunstenaar heeft haar schilderijen opgehaald omdat voor haar werk te weinig belangstelling was. 
In oktober  is door het bestuur een brief gestuurd naar alle kunstenaars om de 
verzekeringsvoorwaarden opnieuw  mede te delen. 
 1 kunstenaar heeft zijn werken opgehaald naar aanleiding van deze brief. 
Eind 2013 hebben 39 kunstenaars werken bij de kunstuitleen. 
 
 
Collectie 
 
In januari is de collectie nagekeken en geruild.  
Op 10 oktober zijn 27 kunstwerken opgehangen in zorgcentrum Sint Jozef in Gendt. 
2 schilderijen zijn het afgelopen jaar verkocht. 
 
 
Vrijwilligers 
 
13 vrijwilligers verzorgen per toerbeurt op vrijdagavond de bezetting bij de Kunstuitleen. 
 
 
 

 

 

 

Zomaar een vrijdagavond bij de kunstuitleen. Met Vera Berns en Annie Gerritsen. 

 
 
Extra openstelling 
 
In het weekend van het kersenfeest is de kunstuitleen, traditiegetrouw, weer opengesteld geweest. 
Ook op vrijdag 1 november was er een extra lange openstelling in verband met de feestweek van de 
Leemhof (25-jarig bestaan).  Onze nieuwe burgemeester Marianne Schuurmans nam ook de tijd om 
een kijkje te nemen en de vrijwilligers te spreken. Ze kreeg het boekje “Kunstroute Gendt” (2011) 
aangeboden.   
  



Uitstapje 
 
Op 27 juli hebben de vrijwilligers een gezamenlijk uitstapje gemaakt naar 
 

 

in Wageningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact met bestuur 
 
19 april was er een gezamenlijke vergadering. In juli was er een extra vergadering. 
 
 
Vooruitblik 2014: 
 
In 2014 bestaat de Kunstuitleen 20 jaar. Dit moet natuurlijk gevierd worden.  
 

 

 

Vrijwilligers Kunstuitleen: 
Vera Berns 
Henny Campschroer 
Annie Gerritsen 
Monique Hofs  
Johanna Hoek  
Wilhelmien Schennink 
Trees Scholten 
Wilma Schouten 
Tonny Teunissen 
Marieke Vermeer 
Henny Verstege 
Doortje Visser 
Wilhelmien Wannet 



De kunstenaars 
 
 
Werkgroep kunstenaars 
 
In 2013 is de werkgroep kunstenaars enkele keren bij elkaar geweest. 
Deze werkgroep is in oktober 2012 gestart nadat duidelijk werd dat de Stichting Kunstkring wilde 

gaan werken aan het stimuleren van de contacten tussen de kunstenaars. Een direct resultaat van 

deze werkgroep was dat er in november 2012 een start is gemaakt met de kunstkring op de sociale 

media Twitter en Facebook. Bovendien is toen de nieuwsblog ontstaan: ons dag- en logboek op 

internet. Ook is er een nieuw logo ontworpen. Rob de Jong heeft hier veel energie in gestoken. 

In februari heeft de werkgroep een brainstormavond in SKC ‘De Leemhof ‘ georganiseerd, waarvoor 
op brede schaal kunstenaars zijn benaderd. Hiervoor hebben berichten gestaan in ‘de Gelderlander’, 
‘hét GemeenteNieuws’ en ‘de Nieuwe Krant’. Ontmoeting en kijken naar de mogelijkheden voor een 
gezamenlijk project stonden op de agenda. Deze avond is bezocht door 14 mensen. 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Op 13 maart kwam er een vervolg om de vele ideeën concreet te maken. Ook deze avond is bezocht 

door 14 (enkele andere) kunstenaars. Besloten werd aan de slag te gaan met het thema ‘Steen op 

reis’ en de resultaten te presenteren tijdens de kunstmanifestatie ‘Het Geluk van Lingewaard’. 

 
 
Expositie ‘Steen op reis’ 
 
Tijdens 2 weekenden in juni was de expositie in ‘De Munnikhof’ te bezichtigen. 13 kunstenaars 
hebben hieraan meegewerkt.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Kersenfeestexpositie 

Met assistentie van Monique Hofs is de kersenfeestexpositie georganiseerd. Ruim 50 uitnodigingen 
om mee te doen, zijn verstuurd. 
Van 21 kunstenaars uit Gendt en omgeving was in ‘De Leemhof’ werk te zien.  Enkelen hadden een 
werk ingeleverd voor het thema ‘Cirque du St. Sebastianus’. 
Rudi Campschroer heeft zijn project GELUK VAN GENDT verder gepromoot. Als fotograaf gaat hij met 
mensen die hieraan willen deelnemen het geluk van Gendt in beeld brengen. Wellicht zijn hier 
volgend jaar de resultaten van te zien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De werkgroep kunstenaars heeft er voor gezorgd dat de Kunstkring zich ook buiten liet zien:  jong en 
oud hebben mee geschilderd aan een groot schilderij. Het resultaat was een kleurig circus-schilderij. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gendts atelier 
 
Bij de start van de werkgroep in oktober 2012 werd het al gezegd: wat zou het mooi zijn om een 
ruimte te hebben om gezamenlijk te gebruiken, mensen aan het werk te zien, van elkaar te leren en 
elkaar te inspireren. 
Bij de evaluatie van de expositie ‘steen op reis’ bij Loes en Geert Bookelmann aan de Kruisstraat 13 
ontstond spontaan het idee om daar een atelier te gaan beginnen waar men wekelijks kan komen. 
Op dinsdag 3 september is hiermee gestart. 7 kunstenaars doen hieraan mee. 
Op 1 avond was er tekenen/schilderen naar model. 
Verder is er contact gelegd met de Keulse kunstenaar Rudi A. Peters. Dit dank zij de flessenpost die 
Geert Bookelmann vond aan de Waal. 
 
 
 
 
 
 



Vooruitblik naar 2014 
 
De werkgroep kunstenaars is van plan om in 2014 met hetzelfde enthousiasme door te gaan.  
 
In het Gendts Atelier zullen de kunstenaars wekelijks op dinsdagavond bij elkaar blijven komen. 
Het grote circus-schilderij (zie kersenfeestexpositie) heeft een tijdelijke plek gekregen in het atelier. 
Hiervoor zal een passende bestemming worden gezocht. 
In januari is een brainstormavond gepland om te kijken naar weer een gezamenlijke activiteit in de 
zomer waarvoor zo veel mogelijk kunstenaars zullen worden benaderd.  
Wellicht is het een idee om met de kerstmarkt van de Gendtse Winkeliersvereniging of met de 
kerstmarkt in het Hof van Breunissen iets te ondernemen. 
 
Bij de start van de werkgroep waren er al verschillende ideeën voor vernieuwing. Enkele daarvan 
hebben we het afgelopen jaar gerealiseerd.   
Waar we nog naar kunnen kijken is hoe we de jeugd/jongeren weer (actief) kunnen betrekken bij 
bijvoorbeeld het kersenfeest (Stichting Kunstkring “junior”?). 
En er ontstaan vast nog meer spontane ideeën. 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
De werkgroep: 
Nancy Evers (tot februari 2013) 
Rob de Jong 
Anton Selman 
Niek Verhagen 
Henny Campschroer 
Masja van Driel 
 
Deelnemende kunstenaars Gendts atelier: 
Rob de Jong 
Niek Verhagen  
Ingrid Reterink 
Anton Selman 
Rineke Verhoeven 
Loes Bookelmann 
Masja van Driel 
  



 

 


