
Nieuwsbrief voorjaar 2017 Kunstuitleen Stadsmuseum Doetinchem                        

Voor u ligt de eerste nieuwsbrief 2017. Wij hechten er veel waarde aan om u als vaste klant 

periodiek een nieuwsbrief toe te sturen. Zo bent u steeds tijdig op de hoogte van nieuwtjes en 

wetenswaardigheden!  

Zoekt u een ander kunstwerk?  

De lente komt…zoekt u een nieuw kunstwerk aan de wand?  

Kom eens kijken bij ons of doe inspiratie op in onze digitale catalogus op onze website.  

Wij hebben een verscheidenheid aan kunstwerken in huis. 

Wilt u een werk reserveren? Ook dat kan, namelijk via info@kunstuitleenstadsmuseum.nl of tel.0314-33.55.57 

Dag van de Kunstuitleen zaterdag 11 maart a.s. 

Op zaterdag 11 maart is het dan zover: de Dag van de Kunstuitleen.  

Noteer alvast deze datum in uw agenda. Deze dag vieren wij met verschillende activiteiten in het Stadsmuseum. 

Uiteraard zullen we via de pers tijdig informatie over de inhoud van de dag bekend maken, maar we weten nu al 

wel dat het een aantrekkelijk programma wordt! 

Behalve Hugo Pasman, die als “kunstenaar in the spotlight” (zie hieronder) zijn medewerking op die dag zal 

geven, zal kunsthistorica Maria Driessen omstreeks 14:30 uur een lezing verzorgen over “100 jaar De Stijl”. 

Bekende leden van deze in 1917 opgerichte, zeer veelzijdige beweging zijn ondermeer de kunstenaars Piet 

Mondriaan, Gerrit Rietveld en Theo van Doesburg geweest. 

Kunstenaar in the spotlight  

Onder deze noemer zal de Kunstuitleen Doetinchem dit jaar extra aandacht geven aan een zestal kunstenaars. 

In tegenstelling tot de kunstenaar van de maand zal de kunstenaar nu twee maanden in de belangstelling staan:  

 Zoals u in de huis-aan-huisbladen heeft kunnen lezen staat Wim van der Meij tot en met eind februari 

nog in the spotlight. 

                                     

Zijn zwart/wit etsen staan nu centraal in de kunstuitleen. Behalve de etsen kunt u er een boek en diverse 

ansichtkaarten met zijn werk kopen. Wim van der Meij laat vooral het Hollandse landschap met zijn 

rivieren, bomen, dorpen en steden zeer gedetailleerd zien. 

 

 In de maanden maart en april staat Hugo Pasman in the spotlight.                                                                                                                                              

Deze schilder maakt ter plekke geen schetsen, terug in zijn atelier vertrouwt hij op zijn herinnering.     

Over zijn werk zegt hij: “Schilderijen moeten in het echt worden gezien. Pas dan openbaart zich de 

kwaliteit, diepte en zeggingskracht van licht en kleur”.         

                                                                                                



                                

 De schilderijen van M.C. Brouwer laten een bijzondere dynamiek van de open buitenlucht met daarin 

zwermende vogels, bewegende bomen en vallend blad zien.  

 

                                                               
 

 

Deze kunstenares komt in de maanden mei en juni aan bod. 

 

Openingstijden en parkeren 

Iedere vrijdag en zaterdag tussen 11.00 - 17.00 uur is er een medewerker aanwezig in de kunstuitleen.  

Tijdens deze uren kunt terecht voor het wisselen van werken of voor het afsluiten van een abonnement.  

 Wij staan voor u klaar met advies, informatie of een goed gesprek over beeldende kunst.  

Een probleem met parkeren hoeft u niet te hebben. Als u ons van tevoren op de gewenste dag belt zullen wij 

desgewenst voor een parkeerplaats zorgen bij het ophalen of brengen van werken. Dat kost u niets!   

 

De overige dagen (behalve maandag) kunt u onze galerie komen bekijken. Een medewerk(st)er van het 

Stadsmuseum zal u op deze dagen begeleiden. 

Wisselen en uitlenen van kunstwerken is op deze dagen helaas niet mogelijk. 

 

Bent u verhuisd of heeft u een ander telefoonnummer? 

Hebben wij uw actuele post- en mailadres en telefoonnummer? 

Mocht u hieraan twijfelen en/of zijn vergeten ons daarover te informeren dan verzoeken wij u alsnog ons de 

actuele gegevens te verstrekken.  

Bij voorbaat onze dank!  

 

 Hoe vindt u ons ?  

Bezoekadres: Burg. Van Nispenstraat 2 (Oude Postkantoor), Doetinchem. 
 

  0314 33.55.57        @     info@kunstuitleenstadsmuseum.nl    
  
  Website:  www.kunstuitleenstadsmuseum.nl      Of via  facebookpagina: kunstuitleen stadsmuseum doetinchem 
             
 

 

Wilt u de nieuwsbrief niet meer ontvangen? Laat het ons weten:  info@kunstuitleenstadsmuseum.nl 




