Dagarrangement:
“Bloemrijk en kunstzinnig Hattem”
Kom genieten van al het moois dat het oude vestingstadje

De Franse School

Hattem te bieden heeft. De stad ligt in de kop van Gelderland

Uw lunch gebruikt u in De Franse School, een historisch horeca-

fraai ingeklemd tussen de uiterwaarden van de IJssel en de

pand in het hartje van Hattem, dat stamt uit de 17e eeuw.

uitlopers van de Veluwse bossen.

De naam verwijst naar de Franse lessen die er werden gege-

Hier maakt u kennis met het veelzijdige werk van Anton

ven ten tijde van keizer Napoleon.

Pieck, de meest romantische Nederlandse tekenaar uit de

Programma

20e eeuw en het mede door hem ontworpen museum.
Bezoek de pittoreske bezienswaardigheden van de nostalgische

10.30 uur: Ontvangst in De Tinne met koffie en koek

binnenstad en laat u vervolgens imponeren in park- en beel-

11.00 uur: Wandeling naar het Anton Pieck Museum

dentuin ‘De Schoppert’, fraai vormgegeven door Anna Kroes.

Toelichting op het werk van Anton Pieck

Anton Pieck Museum

Museumbezichtiging
Bezichtiging binnenstad van Hattem op eigen
gelegenheid
13.00 uur: Lunch in De Franse school

De kerstkaarten, boekillustraties en kalenderplaten van Anton
Pieck zijn bekend bij een groot publiek in binnen- en buitenland.
Minder bekend maar zeker zo kunstzinnig zijn z’n olieverven en

Foto Wim Aalbers

grafisch werk met o.a. litho’s, etsen, houtsneden en gravures.
U kunt voorts een film over zijn leven en werk bekijken waarna u in de museumwinkel souvenirs voor thuis kunt kopen.

14.00 uur: Vertrek naar de Engelse landschapstuin annex
beeldentuin `De Schoppert`

De Schoppert

14.30 uur: Ontvangst plus bezichtiging

Park- en beeldentuin ‘de Schoppert’ van Anna Kroes is circa 1

15.00 uur: Koffie / thee

ha groot en is o.a. ingericht met een schitterende vijvertuin,
een bostuin en een door buxushagen omgeven tuin. In de tuin

16.00 uur: Vertrek

exposeren amateur- en professionele beeldhouwers uit
de regio, verzameld onder de
noemer

‘Beeldhouwgroep

Beernink’. U kunt niet alleen
hun
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werken

bewonderen

Te boeken tussen 1 mei en 1 oktober
Groepsgrootte: min. 20 personen, max. 50 personen
Kosten arrangement: € 27,50 p.p.
Museum en tuin zijn toegankelijk voor minder validen en
rolstoelgebruikers.

maar ook hun manier van

Aanvullende opties:

werken zelf: iedere woens-

* Wandeling o.l.v. een stadsgids, duur 1 à 1 ½ uur, € 1,00 p.p.

dag is een groep beeldhou-

* Uitgebreidere lunch, extra kosten € 5,00 p.p.

wers aan het werk in de tuin.
Inlichtingen en boekingen:

De Tinne annex Daendelshuis

Anton Pieck Museum

De namen verwijzen naar het voormalige kasteel de Dikke Tin-

Noordwal 31

ne en de Hattemse patriot Herman Willem Daendels. In dit

8051 ES Hattem

Gelderse Renaissancehuis wordt u ontvangen met thee/ koffie.

Tel. 038 – 444 21 92

