
 

 

UITNODIGING VRIENDENEXCURSIE 

  UITNODIGING  17 APRIL 2019  

 

 

Singer Laren en 
Kunsthal KAdE 
Amersfoort 

WO. 17 APRIL 2019  
LAREN / AMERSFOORT  

 

We bezoeken de tentoonstelling DE DUITSE EXPRESSIONISTEN  in Singer Laren waarvan de entree 

na de nieuwbouw van de concertzaal prachtig verbouwd is. Na de lunch vertrekken we naar KAdE 

in Amersfoort. Daar maken we kennis met een wereldberoemde Hollandse meester die in 

thuisland Nederland bij velen onbekend bleef: Caspar Adriaensz. van Wittel (1653-1736). Voor de 

tentoonstelling MAESTRO VAN WITTEL- Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht. 

Kosten 
€52.00 p.p.  

Inclusief: busreis, koffie op heenreis, toeslag 

museum Laren/Amersfoort, lunch, drankje op 

de terugreis, fooi bestuurder 

Exclusief: entree musea voor mensen zonder 

Museumkaart of Rembrandtkaart, €15 voor 

Laren en €11 voor de kunsthal KAdE  

Amersfoort. Het entreegeld wordt in de bus 

geïnd. 

Programma 
08.30 uur vertrek uit Enschede, parkeerterrein Van der Valk 

Hotel, Zuiderval 140, Enschede 

09.00 uur vertrek uit Markelo (carpoolplaats tegenover 
restaurant de Poppe) 

11.00 uur verwachte aankomst bij Singer Laren. U kunt 
gebruikmaken van een (gratis) audiotour 

13.00 uur vertrek uit Laren 

13.15 uur lunch in de ‘Witte Bergen’ in Eemnes 

14.00 uur vertrek naar KAdE  te Amersfoort 

14.30 uur bezichtigen expositie in het museum is een café, het 
museum ligt in een winkelcentrum met ook horeca. 
Dichtbij het centrum van Amersfoort 

16.00 uur vertrek 

18.00 uur aankomst Markelo 

18.30 uur aankomst Enschede 

 

Caspar van Wittel, 'Piazza Navona, Rome', 1699, olieverf op doek, 96,5 x 216, Carmen 
Thyssen-Bornemisza Collection on loan at the Museo Nacional Thyssen - Bornemisza, Madrid 



 

 

Informatie 

DUITSE EXPRESSIONISTEN uit museum Ostwall, Dortmund. 
Deze tentoonstelling toont en beschrijft een bijzondere en betrekkelijk onbekende 

verzameling van een aantal wereldberoemde Duitse expressionisten, waaronder 

Brücke kunstenaars Emil Nolde, Ernst Ludwig Kirchner, Erich Heckel, Otto Mueller,  

en kunstenaars van “Der Blaue  Reiter”, als Wassily Kandinski, Alexej von Jawlensky, 

Franz Marc en August Macke. Bijzondere aandacht wordt besteed aan Max 

Beckmann, die – op de vlucht voor de nazi’s van 1937 tot 1947- in Amsterdam zijn 

beste werken maakte. De verzameling behoort toe aan Museum Ostwall in 

Dortmund, waar directeur Leonie Reygers (1905-1985) kort na de oorlog begon  

met het samenstellen van deze bijzondere collectie. 

MAESTRO VAN WITTEL- Hollandse meester van het Italiaanse stadsgezicht. 
De tentoonstelling plaatst het omvangrijke oeuvre van Caspar Adriaensz. van Wittel in de context van zijn Nederlandse 

leerperiode en zijn invloed op beroemde Italiaanse schilders. Het hele verhaal over van Wittel’ komt aan bod: de 

plekken die hij schilderde, de stijl die hij ontwikkelde, zijn Nederlandse wortels, zijn adellijke opdrachtgevers en zijn 

onmiskenbare invloed in Italië. De 45 tentoongestelde schilderijen en gouaches en de circa dertig tekeningen van van 

Wittel komen uit Italiaanse, Engelse, Spaanse, Duitse en Franse collecties. De Rotterdamse fotograaf Hans Wildschut 

heeft een aantal veelvuldig door van Wittel vastgelegde plekken in Rome, Napels, Venetië en Amersfoort 

gefotografeerd. 

 

Opgavestrook excursie 

De heer * / mevrouw *     

Adres     

Postcode  Plaats   

Telefoon (thuis)  Telefoon (mobiel)   

E-mail     

Geeft zich alleen * / met reisgenoot * op voor excursie: op (datum):  

Opstapplaats*  Museumkaarthouder *    / Rembrandtkaart*  

Naam reisgenoot * (indien van toepassing):     

Zal bij bericht van deelname het verschuldigde bedrag uiterlijk 2 dagen voor de excursiedatum overmaken: 

Handtekening:     

 
N.B: Deelname aan onze excursies is uitsluitend voorbehouden aan Vrienden van het Rijksmuseum Twenthe! (lidmaatschaps-
formulieren bij de balie in het museum of op www.rijksmuseumtwenthe.nl). Bij onvoldoende belangstelling behoudt de commissie 
zich het recht voor de excursie te annuleren. De bussen zijn beperkt toegankelijk voor mensen met een rolstoel. 

" 

 

 

Jacoba van Heemskerck, Bild, nr. 86, 1918, olieverf 
op doek, 60x70cm, collectie Singer Laren 

Opgave 
Opgave d.m.v. onderstaand strookje vóór 1 april 2019 te sturen aan:  

Bureau Maatwerk   Tel: 06 – 2302 5122 
Lossersestraat 275  e-mail: m.zwaferink@bureau-maatwerk.nl 
7525 PE Enschede 

Deelname geschiedt op volgorde van binnenkomst. Zodra u het bericht van deelname heeft ontvangen (uiterlijk 10 
april), wordt u verzocht het door u verschuldigde bedrag zo spoedig mogelijk over te maken op: 

NL46 INGB 0006 5584 29 t.n.v. Stichting Rijksmuseum Twenthe Fonds te Enschede o.v.v. Excursie Laren en Amersfoort 

Vanaf 10 april is uw reservering bindend! Mocht U na uw aanmelding geen bericht ontvangen: raadpleeg de E-mails in 
uw spam box of neem contact op met Bureau Maatwerk. 

 


