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Algemeen 
In 2017 heeft het bestuur van de Stichting Kunstroute de Wijk-IJhorst besloten om van Grensloos 

Kunst Verkennen een tweejaarlijkse route te maken. De volgende route vond dus plaats in 2019. 

Vanzelfsprekend zou daarna een route in september 2021 volgen. Het bestuur was heel alert op de 

ontwikkelingen rond Covid-19. In het jaar 2020 was er lang onduidelijkheid rond een vaccin en een 

tweede en ook derde golf kon zich zo maar voordoen. We realiseerden ons dat de pandemie nog wel 

een periode in beslag zou kunnen nemen. De 1,5 meter zou de nodige extra inspanning vragen om 

een en ander te organiseren en alles zou moeten onder voorbehoud. Zekerheid bieden aan  

kunstenaars, locatiehouders en bezoekers was in die periode onmogelijk. 

Na rijp beraad heeft het bestuur in augustus 2020 besloten de 12e editie van Grensloos Kunst 

Verkennen te laten plaatsvinden in 2022 en dan niet in september maar in de laatste 3 weekenden 

van de maand mei. 

Organisatie 
De algemene organisatie van Grensloos Kunst Verkennen ligt in handen van het bestuur. Dit neemt 

niet weg dat zij zich bij het nemen van de beslissing om GKV te verplaatsen van september 2021 naar 

mei 2022 intensief heeft laten bijstaan door alle geledingen binnen de organisatie:  de 

kunstcommissie, de jeugdcommissie, commissie PR en marketing en niet in de laatste plaats door de 

locatiehouders. De vrijwilligers zijn middels een schrijven op de hoogte gebracht van de nieuwe 

ontwikkelingen. Ook van hun kant kwamen vele positieve reacties. 

In 2021 hebben met name de leden van de kunstcommissies met hun assistenten veel werk verricht 

om aan de ene kant het project 2021 te laten slagen en aan de andere kant al intensief bezig te zijn 

met de 12e editie van GKV die in mei 2022 zal plaatsvinden. 

Daarnaast wordt de bekendheid van GKV niet alleen uitgedragen op de website, via een regelmatig 

verschijnende nieuwsbrief en facebook, maar nu ook via instagram. De moderne social media 

worden volop ingezet. 

Activiteiten in 2021 
In het Projectplan voor de 12e editie van Grensloos Kunst Verkennen (GKV) in mei 2022 staat het 

voornemen om een klein evenement in de buitenlucht te organiseren in de maand september van 

het jaar 2021. 

De activiteit die in september 2021 plaats vond was een enorm succes. Veel bezoekers bleven staan 

op de brug tussen de Wijk en IJhorst om het kunstwerk Zeehonden van Herman Lamers te 

bewonderen. Aan deze activiteit lag onderstaand projectplan ten grondslag. 

Projectplan Grensloos Kunst Verkennen “In het vizier” september 2021 

De doelstelling van het kleine evenement in september 2021 is tweeledig: 

1. De periode tussen de meest recente editie 11 van GKV in september 2019 en editie 12 in mei 

2022 is langer dan twee jaar. Deze verlenging van de tussenliggende periode heeft alles te 

maken met de corona pandemie. We willen deze periode op een kunstzinnige manier en in 

positieve zin opvrolijken met een  aandachttrekkend kunstwerk in het landschap. 

 

2. Dit evenement op beperkte schaal biedt ons een uitgelezen kans om de 12e editie van GKV in 

mei van het komende jaar 2022 alvast in de schijnwerpers te zetten. Het is een mooi 

startmoment voor de PR rond GKV 2022. 
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In de kunstroute van GKV 2022 neemt de natuur een prominente plek in. Het grensgebied tussen 

beide dorpen, gemeenten en provincies is een natuurgebied. Het stroomdal van de Reest is al sinds 

de 14e eeuw niet veranderd.  Dit cultuurhistorisch en landschappelijk waardevolle gebied levert een 

belangrijke bijdrage aan de biodiversiteit. Het natuurlijke landschap met de rivier vormt het 

grensgebied tussen de dorpen de Wijk en IJhorst; dit is de kern van het “grensloze” van de 

kunstroute “Grensloos Kunst Verkennen”. 

Als optimale locatie voor het beoogde kunstwerk in 2021 kiezen we de Reest bij de brug tussen de  

dorpen de Wijk en IJhorst. Dit is een prachtige ruime natuurlijke locatie waar dagelijks veel mensen 

op de fiets en te voet langskomen. 

 

                                                                               
 
Kunstenaar, bezoeker en natuur in dialoog 

Natuur is een voorname inspiratiebron voor beeldend kunstenaars; menig kunstenaar is begaan  met 

de ontwikkelingen rond en de huidige staat van die natuur. Dit is herkenbaar in hun werk.  Inspiratie 

komt niet alleen uit landschap en vegetatie. Juist ook de relatie mens – dier en de positie die dieren 

innemen dan wel krijgen in onze mensen samenleving,  worden vaak in kunstwerken verbeeld. 

We zijn op zoek gegaan naar een passend kunstwerk bij, in, op of over de Reest, goed zichtbaar vanaf 

de brug en de weg.  Monumentaal, opvallend en aandachttrekkend, of juist wat kleiner maar 

bevreemdend, zodat fietsende en wandelende volwassenen en kinderen  (en dat zijn er dagelijks zeer 

veel) verrast worden en spontaan en vol verwondering even stil staan bij dit werk. Met dit project 

willen we mensen raken met kunst. Even een moment van verlichting geven. 

Voorwaarde is dat het kunstwerk past in de omgeving, er een alliantie mee aangaat, dat bezoekers 

worden verrast en het landschap en de natuur vanuit een ander perspectief bekijken en beleven. Het 

kunstwerk werkt als een soort lens: filtert het licht anders en biedt een nieuw perspectief. Een  

nieuwe verrassende ervaring op een onverwacht moment. 

Het kunstwerk van Herman Lamers met drie opduikende zeehonden voldeed perfect aan de 

doelstelling. Veel bezoekers bleven staan op de brug tussen de Wijk en IJhorst om het kunstwerk 

Zeehonden van Herman Lamers te bewonderen. Veel bezoekers kwamen tijdens hun 

avondwandeling of fietstocht opnieuw kijken, vaak om enkele mooie foto’s te maken.  Op de brug 

ontstonden gesprekken en ontmoetingen. 

Het kunstwerk was ruim 4 weken op locatie te zien. 
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Kunstroute Grensloos Kunst Verkennen 2022 in de schijnwerpers 

Voor dit evenement in september 2021 werd aandacht gegenereerd door middel van affiches, 

banners, de GKV-nieuwsbrief, social media berichten, de GKV-website en diverse toeristische 

websites. We richten ons op regiobewoners, passanten en toeristen in de brede regio. 

Door middel van “save the date” ansichtkaarten zetten we op locatie de 12e editie van GKV in de 

schijnwerpers. De bezoekers kregen ook de mogelijkheid om zich aan te melden als Vriend van GKV  

en/of voor de GKV Nieuwsbrief. 

Bestuur per 31 december 2021 
Voorzitter – Lineke Eskes 

Secretaris – vacant 

Penningmeester – Bernd Gaykema 

Bestuurslid Kunst – Ineke Fischer 

Bestuurslid Vrijwilligers – Margriet Jans Teunissen 

Bestuurslid PR / Marketing – vacant 

Met dank aan 
Ook in een jaar waarin geen route georganiseerd wordt, zijn er toch de nodige uitgaven. Hierbij 

denken we aan vergaderkosten, organiseren van bijeenkomsten, maar ook aan het ontvangen van 

kunstenaars die een locatie bezoeken om zich voor te bereiden op de volgende route. Wij zijn de 

gemeente De Wolden, de businessclub Wacker uit De Wijk en de provincie Drenthe zeer erkentelijk 

voor hun bijdrage in de vorm van een subsidie in het kader van de organisatie van Grensloos Kunst 

Verkennen in 2021. 

Daarnaast danken we alle vrijwilligers, waaronder de leden van de verschillende commissies die ons 

in 2021 met raad en daad hebben bijgestaan. 

Financieel Jaarverslag 

Toelichting op de jaarrekening  
De kascontrole heeft wederom niet plaatsgevonden bij de penningmeester thuis i.v.m. de corona 

pandemie. Er is gekozen voor het toesturen van alle relevante documentatie naar de leden van de 

kascontrolecommissie. Dit proces is soepel verlopen en beide leden gaven hun goedkeuring. U vindt 

hun verslagen aan het einde van dit Jaarverslag. 

Omdat het einde van het boekjaar midden in de voorbereidingen van de 2022-route ligt is het een 

wat complexer overzicht geworden. Er is geld binnengekomen en uitgegeven voor activiteiten in 

2021 en 2022. Die voor 2022 zijn zoveel mogelijk apart geboekt om ze komend jaar beschikbaar te 

hebben om een totaaloverzicht te krijgen wat de Kunstroute 2022 uiteindelijk gekost heeft. 

Financieel gezien is 2021 een goed jaar geweest. Onze buffer is iets groter geworden zodat we alle 

financiële verplichtingen en onkosten voor de komende route zonder vertraging kunnen overmaken. 
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