SHHV ZOMEREXCURSIE
Villa Rams Woerthe in Steenwijk en bezoek aan Veenhuizen
De excursie van dit jaar voert naar Steenwijk in de Kop van Overijssel en het Drentse
Veenhuizen. In het prachtige vestingstadje Steenwijk vinden we een van de meest
gave Jugendstilpanden in Nederland, Villa Rams Woerthe.
In Veenhuizen werden in de negentiende eeuw drie grote gestichten gebouwd waar
de Maatschappij van Weldadigheid bedelaars, landlopers en wezen door middel van
arbeid op het land wilde heropvoeden. Later nam de Rijksoverheid het over en werd
het een strafinrichting. Tegenwoordig is hier het gevangenismuseum gevestigd.
Programma
We vertrekken met een touringcar vanuit Woerden naar Steenwijk waar we in ‘De
Heren van de Rechter’ aan de Markt ontvangen worden met koffie en koek.
Hiervandaan wandelen we in een paar minuten naar Villa Rams Woerthe, één van de
fraaiste en meest gave Jugendstilpanden in heel Nederland. Het is vooral het interieur
dat villa Rams Woerthe zo bijzonder maakt: de 'koninklijke' entree met fraaie
gebrandschilderde glas-in-loodramen, de hal en het trappenhuis met indrukwekkende
schilderingen. Ook het prachtige houtsnijwerk, marmer, authentiek meubilair en de
reliëfversieringen met o.a. diermotieven maken dit unieke bouwwerk meer dan de
moeite waard om te bezoeken. Daarnaast herbergt dit gebouw een collectie van
kunstenaar Hildo Krop. Vooral in Amsterdam is veel van zijn werk in het straatbeeld
terug te vinden doordat Krop jarenlang de stadsbeeldhouwer van de stad was.
Het programma in Villa Rams Woerte begint met een korte informatiefilm over
het leven en werk van Hildo Krop vervolgens krijgt u een rondleiding door het
pand en de collectie.
We gebruiken de lunch op de Markt van Steenwijk in restaurant de Heren van de
Rechter. ’s Middags reizen we door naar Veenhuizen. Waar we een bezoek brengen
aan het Gevangenismuseum. In dit moderne en interactieve museum ontdekt u hoe
we in Nederland omgaan met misdaad en straf vanaf 1600 tot en met nu en maakt u
kennis met de bijzondere geschiedenis van Veenhuizen.
We krijgen een rondleiding door het museum, er is gelegenheid om zelf even
rond te kijken en we sluiten het programma hier af met een drankje.
Tegen het einde van de middag reizen we terug naar Woerden.
Informatie
Datum:
Zaterdag 26 augustus 2017
Prijs:
€ 59,Inclusief:
Vervoer per touringcar, gidsen, koffie/thee, lunch en toegangen
Als u beschikt over een Museumkaart wordt u vriendelijk verzocht deze mee te nemen
U kunt zich hiervoor opgeven door een mail te sturen naar Marianna Kersten op
kersten33@kpnplanet.nl of te bellen naar 0348-415528 en de volgende gegevens
door te geven:
Naam
Aantal personen
SHHV lidnummer
Telefoon of e-mailadres (liefst het laatste)
Uw inschrijving is pas definitief als u het bedrag van Euro € 59,- pp. hebt overgemaakt
naar bankrekening NL 42 RBRB 0943 3513 40, ten name van de SHHV te Woerden.
Tenslotte: het is goed om te weten dat er maximaal 50 personen kunnen deelnemen
aan deze excursie, met een minimum aantal van 40 personen. Dus haast is geboden
als u deze interessante en gezellig excursie wilt meemaken!
NB. niet-leden van SHHV kunnen zich ook aanmelden, maar leden krijgen voorrang.

Uitvoering en begeleiding door
Historizon. www.historizon.nl

