
Sint Jansviering 
 

Zaterdag 25 juni 2022, 13.30 – 16.45 uur 

 

Beeldentuin Landgoed Anningahof 
 

 

 

Vanaf 13.00 uur is de beeldentuin geopend / Ruime parkeerplaats (wordt om 18.00 uur gesloten) / 

Bij de kassa entree betalen (zie info hierboven) / Raadzaam om bij regenachtig weer een paraplu mee 

te nemen en bij warm weer een flesje water. 

 

We stellen het op prijs als u zich te voren opgeeft via info@imkejellevandam.nl 

met vermelding van voorkeur voor koffie of thee 

Programma 

13.30 uur: Inloop met koffie/thee en iets lekkers in de Vechthal 

14.00 uur: Verwelkoming; in canon zingen: ‘Zing, zing, ’t is zomer’ 

14.05 uur: Inleiding over Sint Jan door Lia Zandvliet 

14.25 uur: Samenzang: ‘In het midden van de zomertijd’ 

14.30 uur: Exposé door Hib Anninga, oprichter van het beeldenpark 

14.45 uur: Wandeling in de beeldentuin, individueel of in groepjes 

16.15 uur: Terug in de Vechthal 

16.20 uur: Onder het genot van koffie/thee luisteren naar een korte Sint Jans vertelling 

16.35 uur: In canon zingen: ‘Zuiverend vuur / Flamme empor 

16.45 uur: Afsluiting 

 Graag na afloop uw vrijwillige bijdrage voor de consumpties in de mand. 

 Na afloop kan men nog tot 18.00 uur de beeldentuin bezoeken. 

 Of men kan van 17.00 tot 18.00 uur deelnemen aan een Vechtdal rondwandeling van 2,4 km      

onder leiding van Imke Jelle van Dam (start vanaf Landgoed Anningahof; deels struinen).             

Halverwege bezoek aan het terras van paviljoen De Luwte met uitzicht over de Vecht.  

Organisatie: leden van de AViN afdeling Zwolle 

Anneke van Zanten, Lia Zandvliet, Imke Jelle van Dam 

 

Landgoed Anningahof, Hessenweg 9, 8028 PA Zwolle 

Geopend van woensdag t/m zondag van 13.00 tot 18 uur (15 mei t/m 30 oktober 2022) 

Entree: € 10,00 incl. catalogus (kinderen van 8 tot 18 jaar: € 5,00) 

(Tip voor kunstliefhebbers: seizoenkaart kost slechts € 15,00 incl. catalogus) 

Meer info op www.anningahof.nl  


