Dagtocht suggestie
Grensland middagtocht inclusief bezoek aan de glasblazerij
Na vertrek vanaf de opstapplaats rijden we een prachtige route door het
Twentse landschap en het grensgebied. Op een prachtige locatie in het land
van onze oosterburen wordt u verwacht voor het gebruik van een kopje koffie met
gebak. Aansluitend vervolgen we onze natuurrijke route naar het kunststadje
Ootmarsum. Het pittoreske Ootmarsum kent een rijke historie en wordt veelvuldig
bezocht door kunstliefhebbers die hun hart kunnen ophalen in de vele
kunstgalerieën en de verschillende musea die het stadje rijk is. Wandelend door
de steegjes en smalle straatjes van het authentieke Ootmarsum kunt u genieten
van de gezellige sfeer en het gevarieerde winkelaanbod.
In de voormalige Radboudzalen in de Kloosterstraat, vlak naast het voormalige
klooster verwelkomen Mark Locock en Sanny Al u in hun glasblazerij. Met veel
plezier nemen zij u mee in de wereld van het glas. Vanuit de winkel waar onder
andere zelfgemaakt glaswerk wordt aangeboden kunt u een blik werpen in de
warme werkplaats en demonstratieruimte waar Mark doorgaans bezig is met het
uitoefenen van het aloude ambacht glasblazen. Al 23 jaar is hij een gepassioneerd
glasblazer met gedegen opleiding in Engeland. Mark verzorgt op geheel eigen
wijze een humoristische maar zeker ook leerzame demonstratie glasblazen.
Behalve glas is het dus ook lachen geblazen. Hij weet zijn publiek probleemloos te
vermaken en niemand zal na zijn demonstratie ooit vergeten hoe hij van een stok
met vloeibaar glas die mooie vaas of schaal maakte. In de winkel van creatieve
duizendpoot Sanny Al bevindt zich een mooie collectie glaswerk, sieraden,
nostalgisch speelgoed, muziekmechaniekjes en tuindecoraties. Een deel van de
sieraden wordt door Sanny en Mark zelf gemaakt en zijn dus uniek en nergens
anders te koop. Na afloop van het bezoek aan de glasblazer kunt u nog enige tijd
in Ootmarsum verblijven.

* Het beschreven programma kan uiteraard geheel naar wens worden aangepast. Vraag gerust naar de
mogelijkheden.
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