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Hoe het begon 

2005 

 



Na de samensmelting van  
Borculo, Neede, Eibergen en 
Ruurlo in de nieuwe gemeente 
BERKELLAND  was er een 
initiatief vanuit Neede om te 
komen tot  een cultureel 
platform voor kunstenaars, 
professioneel en amateur. 
 
Initiatiefnemers waren Ans van 
Zon en Rens van der Heijden 



In juni 2005 organiseert  de Ondernemers -
Vereniging Neede een open dag waarin bedrijven 
hun deuren open stellen voor het publiek. 
15 van de verzamelde kunstenaars (toen nog 
onder de naam “De Benneker”) maken dankbaar 
gebruik van de het initiatief van de OVN om 
hun kunstwerken tentoon te stellen. 
 
Kunstenaars van het eerste uur zijn naast Rens en 
Ans o.a. ook Ali Moolhuizen, Seine Schoemaker, 
Marlies Swarttouw, Harry Stortelder  en Harry ten 
Hagen.  
We zullen deze namen nog vaker tegenkomen. 



Een indruk van die expositie  



Er liggen vele initiatieven, o.a. om voor expositie van  
kunstwerken gebruik te kunnen maken van de  
etalages van leegstaande winkels.  
Maar de onderhandelingen verlopen moeizaam. 



Toch blijft men zoeken naar expositie-mogelijkheden. 
Het plan voor een eigen galerie in een van de 
leegstaande panden   ondervindt weinig weerklank bij 
de gemeente. 

Tijdelijk lukt het wel 
eens,  zoals  in het 
leegstaande pand 
“Old Times” tijdens 
de Jammarkt 
(23-08-2005) 



Tijdens de leden-
vergadering van  
7 september 2005  
wordt besloten het 
platform om te zetten 
 naar een vereniging.  
Het wordt  Kunstkring 
BERKELLAND ART,  
kortweg:   
Kunstkring B-Art . 

Op 3 oktober 2005 
passeert de akte bij de 
notaris. 
 



Intussen worden de 
voorbereidingen getroffen 
voor de eerste expositie  in het 
weekend van 8 en 9 oktober in 
het activiteitencentrum van  de 
Zusters van Julie Postel. 
 
Tegelijkertijd exposeert  
Marlies Swarttouw, een van de 
Bart leden, haar werk bij 
Bokdam Antiek. 



Gedurende twee 
dagen (één weekend) 
exposeren daar  in 
Neede: 
 
- Jeanet Timmerije  
- Janny Fokkens 
- Stephan de Jong 
-Tonnie  en Rita  

Klein    Gebbink 
- Jos Klein Punte 
- Sonja Meijer en 
- Marion Schmitz  (foto) 



2006 

 



Het ledenaantal van Kunstkring B Art is inmiddels 
uitgegroeid naar 40. 
 
In februari ontvangt 
de  vereniging de 
Klaver 4-award,  
ingesteld door D’66   
Berkelland  voor   
de organisatie   
die  zich  meest 
verdienstelijk   
heeft gemaakt 
op het gebied van 
cultuur en sport e.d. 
  



Terwijl Pro Wonen zich zorgen maakt over de invulling 
van de benedenverdieping van project  “De Witte” in 
Neede  maakt B Art dankbaar gebruik van een ruimte  
voor exposities  in de leegstaande benedenverdieping 



In september 2006 
vindt op camping ‘t 
Klumpke in Neede de 
eerste editie plaats 
van   BARTICAMP. 
Ook al wordt het 
evenement  nu al 
lang niet meer op de 
camping gehouden, 
B Art  startte hiermee 
wel een uniek 
evenement dat  jaren 
later nog steeds vele 
bezoekers trekt. 



2007 

 



Al vroeg in 2007  organiseert Kunstkring BArt  in 
de bibliotheek van Eibergen een  overzichts-
tentoonstelling  met werken van 20 van hun 
leden. 
Het thema van de expositie is  

“DOORKIJK”. 

Uit  praktische overwegingen   
kent  de kunstkring twee af- 
delingen:  

• Intern gericht: met workshops, cursussen en  
voornamelijk recreatief 

• Extern gericht: meer naar buiten tredend met ver-
schillende evenementen en presentaties 



Naast een groot aantal 
exposities van individuele 
leden staat  voor na de 

zomer  van 2007  de 
tweede editie van 
Barticamp voor de deur: 

grootser van opzet 
en vraagt dus ook 
meer voorbereiding. 



Rens van der Heiden 
geeft de voorzitters-
hamer over aan Daan 
de Leeuw.  
Een hele uitdaging om 
er, samen met de 
mede-organisatoren , 
voor  te zorgen dat het 
evenement met  ruim 
130 deelnemers , w.o. 
70 kunstenaars, soepel 
zal verlopen. 
En dat lukt. 
 



In september  2007 
wordt door Drukkerij 
Heinen,   in een 
oplage van 150 
exemplaren , een 
Kunstkalender  voor 
2008 uitgebracht.  
 
De illustraties zijn 
werkstukken van 
leden van Kunstkring 
B Art. 



2008 

 



In de maanden maart en april is  
er een overzichtstentoon- 
stelling met ruim  
100 werken  
van 
BArt- 
leden 
In het   
Streek- 
zieken- 
huis  
Koningin 
Beatrix  (SKB) 
in Winterswijk. 



Bestuurswisselingen. 
 
 
In het begin vinden nog regelmatig bestuurs-
wisselingen plaats. 
 
Na Ans van Zon en Rens van der Heijden nemen 
respectievelijk Daan de Leeuw en Marike Altena de 
voorzittershamer over.  
 
In 2008 komt die in handen van Herbert Wensink en 
daar blijft die tot nu toe. 
Ook het secretariaat en penningmeesterschap  tonen 
verder een stabiele bezetting. 
 



Want in 2008 wordt (na Harry ten Hage en Stephan de 
Jong)  Marion Schmitz  de secretaris  van de Kunst-
kring. Voor één jaar, zegt ze.  
Maar anno 2015 is zij nog steeds de secretaris.  
 
Nadat achtereenvolgens Seine Schoemaker en Janny 
Fokkens  de financiën beheerden worden de penningen 
overgedragen aan Corry Lankveld. 
Ook zij  waakt nog steeds over de inkomsten en 
uitgaven. Seine blijft tot 2015 actief als bestuurslid. 
 
Behalve de hiervoor genoemde bestuursleden is ook 
Marlies Swarttouw een van de pioniers.  Zij steekt nu al 
10 jaar lang haar tijd en energie in B Art. 



In de loop van 2008 zet Bart de  eerste 
stappen om  –in samenwerking met de 
bibliotheek-  Bieb Art Kunstuitleen vorm te 
geven. 

Foto: TC/Tubantia 

Een goed initiatief 
om kunst 
toegankelijker  te 
maken, maar de 
belangstelling valt 
tegen. 



En natuurlijk staat Barticamp 
weer op het programma. 
Opnieuw op het terrein van 
Camping ‘t Klumpke. 
 
De betrokkenheid van BArt bij 
de organisatie  is echter nog 
beperkt.  
 
Per 1 januari 2009 worden in 
goed overleg Kunstkring BArt  
en Barticamp dan ook 
organisatorisch en  financiëel  
van elkaar losgekoppeld.  



2009 

 



Een rustig jaar.  In ieder geval naar de 
buitenwereld. 
BArt bezint  zich  op “Hoe verder te gaan”. 
 
 
Intern worden plannen gesmeed  
en mogelijkheden onderzocht,  
zodat  (na vijf jaar B-Art) in 2010 
een tweede fase kan worden 
ingegaan 



Ook al zit Kunstkring 
BArt niet meer in de 
organisatie van 
Barticamp, als 
deelnemer is BArt 
duidelijk vertegen-
woordigd tijdens de 
4e Barticamp kunst-
manifestatie.  

Voor de eerste keer is de manifestatie  te zien op  
2 locaties, en wel:  
•   ‘t Klumpke in   Neede en  
•   Hofanlage Hamalandmuseum in Vreden 



2010 

 



Met de komst van 
Kulturhus 
‘t Spieker  krijgt 
BArt eindelijk de 
mogelijkheid  om  
een  permanente 
expositieruimte te 
betrekken.  Iedere 2 
maanden  worden 
de schilderijen  
gewisseld.  
 
Voor 3D is er dan 
nog geen plaats. 





Maar aannemer Kormelink 
uit Rietmolen schenkt twee 
vitrines aan Kunstkring BArt. 
Zo krijgt Bart de mogelijk-
heid om ook keramiek en 
ander ruimtelijk werk  en 
kleinere schilderijen tentoon 
te stellen. 
 
Later  (in 2011) zullen de 
vitrines, waarvan de inhoud 
tweemaandelijks wordt 
ververst,  verplaatst worden 
naar De Huve 
 



In de zomer van 2010  krijgt B Art  de 
mogelijkheid om tijdelijk een “eigen galerie”  
in te richten  in het oude pand naast de 
Olliemölle  
in Borculo. 
 
Kon men  
die maar  
behouden! 





Beneden is er volop plaats voor 2- en 3D werk, èn 
er is ook nog een verdieping ….. 



De bovenverdieping biedt  wel iets 
minder riante expositie-
mogelijkheden, maar  de ruimte is er. 
Beetje improviseren dus. 



Op toerbeurt moeten de 
leden suppoosten. 

De ene keer  loopt het storm;  
maar de andere keer …….? 



Gewoon wat indrukken 



Intussen nemen de leden in een 
grote tent ook gezamenlijk deel 
aan Barticamp 2010. Deze keer op 
De Maat in Eibergen. 
Het weer zit echter niet mee. 
Regen en storm teisteren de 
manifestatie die in de loop van de 
middag noodgedwongen wordt 
beëindigd. 



In september 
komt het bericht 
dat de expositie in 
Borculo verlengd 
kan worden tot 1 
oktober.  

Tot grote vreugde van  
de leden die er al vele  
uren aan besteed  
hadden en er hun  
eerste lustrum vierden. 



In december  
volgde een 
expositie 

in de Grote Kerk 
in Neede 



2011 

 



Mede door de noodgedwongen 
bezuinigen voor velen daalt de 
belangstelling voor de 
Kunstuitleen. 
Onder meer door het maken en 
verspreiden van boekenleggers 
probeert B Art de aandacht voor 
de kunstuitleen wat te 
vergroten. 
 
Toch blijft het een  
zorgenkindje. 



In mei wordt spontaan een workshop RAKU STOKEN  
gegeven aan belangstellende leden in en bij het 
atelier van Jeanne en André te Dorsthorst  in Haarlo. 

Eerst binnen ……. 



….  en daarna 
naar buiten 



Met verrassende 
resultaten. 



En natuurlijk was er 
Barticamp. Deze keer bij de 
Mallumse Molen en de 
Kruidentuin in Eibergen. 



Als gevolg van wisseling in het beheer van Kulturhus “ 
‘t Spieker” in Eibergen en de eisen die daardoor 
gesteld werden beëindigt  B Art  in april 2011 de 
samenwerking. Het wordt dus opnieuw zoeken naar 
geschikte expositie locaties, 
 

ondanks dit bericht. 



2012 

 



In twee grote tenten 
was Kunstkring B Art 
vertegenwoordigd 
tijdens de 
Oranjefeesten in 
Neede: de laatste 
koninginnedag ! 
Het grote publiek had 
duidelijk meer 
belangstelling voor 
de nieuwe koning dan 
voor de vorstelijke  
B-Artkunst. 



Opnieuw Barticamp;  
weer samenin een grote tent 

…… 



… of op eigen 
gelegenheid 
ergens bij de 
Mallumse Molen 



Ook nemen verschillende B Art leden –al was het niet 
als kunstkring-  deel aan kunstmarkten in binnen- en 
buitenland, zoals aan “Kunst am Schloß” in Ahaus ….. 



(Het liefst niet te ver van elkaar) 



of aan een ontmoeting 
tussen Duitse en 
Nederlandse 
Kunstenaars bij  “Kunst 
am Hof” in en rond 
Gaststätte Schwering  
in Vreden. 

Dat gebeurt ook in 2013 



2013 

 



Of aan : 
 
•  De kunstroute in Lochem 
 
 
 

•  Het Open Tuinen Weekend 
 
 
 
 
•  Kunst Kiek’n in Haaksbergen 



waar het gebeurde dat door 
de stormachtige wind 
kramen omgingen, 
schilderijen wegwaaiden  
en keramiek onherstelbaar 
werd beschadigd 



Er gebeurt veel in 2013: 
 
Het beheer van de website wordt overgedragen 
om die te verbeteren en te professionaliseren.  
Helaas zijn de mogelijkheden beperkt. 
 

Er  wordt  onderzocht of er expositie-
mogelijkheden zouden kunnen liggen in het 
nieuwe gemeentehuis  
 

Voor  exposities wordt uitgeweken naar “De 
Huve” in Eibergen 
 



En daar, in De Huve, vindt dan 
ook  een overzichts-expositie 

plaats  rondom het thema: 
KUNST IN HUIS? GEEN KUNST! 
waarmee we nogmaals  proberen 

de kunstuitleen een nieuwe 
impuls te geven. 



En dit werd  

de nieuwe folder t.b.v. de kunstuitleen.  



In december  
staat B Art met 
klein werk  in de 
werkruimte van 
Estinea 

(of er net buiten) tijdens de  Eibergse Kerstmarkt.  



In december 2013 worden er in het kader van de 
Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) 
afspraken gemaakt tussen Estinea en B Art. 



2014 

 



Zo ondersteunen B Art leden de 
cliënten van Estinea met het 
inlijsten van 
schilderijen 
en het 
inrichten van 
hun eigen 
expositie in 
De Huve. 

Ook geeft B Art hen de gelegen-
heid om gebruik te maken van de 
B Art-vitrines daar.  



… en assisteren  keramisten 
van Kunstkring B Art  bij het 
werken met klei in een 
nieuw opgezet project 



Al bijtijds worden de voorbereidingen getroffen 
voor een nieuwe expositie in het SKB.  

De bestaande folder 
krijgt een face-lift 



En in het SKB wordt de 
tentoonstelling voorbereid 
door  een paar aanstekelijke 
B Art-portretten 



keramiek 
in de 
vitrines 

schilderijen 
in de 
gangen 

beelden en 
sculpturen 
in de 
tuinen 



Helaas, een paar mooie schilderijen moesten worden 
verwijderd en de borst die u op de vorige dia zag moest 

worden bedekt. 



In mei wordt voor de 
grap de workshop “De 
Grap” gegeven. Onder 
leiding van Vincent 
Geels ontdekken de 
deelnemers 
verrassende effecten 



In maart 2014 wordt 
het startsein gegeven 
voor het maken van 
een nieuwe, meer 
eigentijdse website.  
Vrijwel alle leden 
leveren hun mate-
rialen aan, zodat de 
website op 1 juni 
 “in de lucht” is. 



Barticamp 2014 
moet het doen 
met individuele 
inschrijvingen 
vanuit B Art. 

Wel wordt er naar 
gestreefd om één 
“straatje” met  
B Arters te maken. 



Op de grens van 2014 naar 
2015 organiseert de 
kunstkring weer haar 
jaarlijkse overzichts-
tentoonstelling. 
Het thema voor deze 
expositie is 

“Winter-Kou” 



2015 

 

En zo bereikt Kunstkring B Art het jaar van 
haar 10-jarig bestaan: 



Met 2 hoofdactiviteiten: 



Deze presentatie 
werd gemaakt door: 

Eibergen 


