


De Beleving 
“De donkere kamer van Gladstone Gander”

In de donkere spelonken van het Beverwijkse Fort aan de Sint Aagtendijk voltrekt zich binnenkort een

unieke gebeurtenis, een Beleving Pur-sang. Hier gaan 30 illustere experimentele verbeelders, artistiek

ondernemers, verhalende woordspinners en klankkleurders hun meest bijzondere hersenspinsels aan het

fort toevertrouwen, waarbij de ‘droom’ het uitgangspunt is. De zesde editie van Droomreis is een feit.

Wake up Beavertown! Deze ervaring mag u niet missen! De initiatiefnemers van Droomreis en de

beheerders van het fort zijn bijzonder verheugd dit evenement aan Nederland en in het bijzonder de

Beverwijkers te tonen. Het team van Droomreis maakt twee weekenden en een midweek voor u vrij om

dit te kunnen ervaren.

van 25 april t/m 3 mei 

“wees welkom”
Deelnemers:

Agnes Frijlink | Anna van Duin | AnneMiek Spruyt | Annet Verplanke | Astrid Meijer en Han van Hulzen |

Carmen Heemels | Christine Morren | Ed Hanssen | Ellen van der Schaaf | Ellen van Putten | Erik Sok |

Ferrie=differentieel | Grietje Bouman | Ivo Winnubst | Jacob Bos | Karin de Visser | Katrine van Klaveren

en Joost Pielkenrood | Marlijn Franken | Marthie Oosterman Mostert | Mieke Siemons | Norbert Wille |

Paul Borggreve | Paula Kool | Rick Koren | Ria Westerhuis | Rob de Vries | Robert Roelink Art |

Rosa Verloop | Ton Cabret

DROOMREIS vindt plaats met de welwillende medewerking van Stichting Fortpop Beverwijk 

op de volgende locatie:

Fort aan de Sint Aagtendijk

Vuurlinie 1

1948 PX Beverwijk

Openingstijden expositie: 

Officiele opening zaterdag 25 april om 15:00 uur tot 21:00 uur 

met Wilhelmina en live muziek.

Verder open op:

zondag 26 april 11:00 - 16:00

dinsdag 28 april 13:00 - 17:00

woensdag 29 april 13:00 - 17:00

donderdag 30 april 13:00 - 17:00

vrijdag 1 mei 13:00 - 23:00 met live muziek Bob Color om 20:00 uur

zaterdag 2 mei 13:00 - 21:00

zondag 3 mei 11:00 - 16:00 afsluiting met in de middag live muziek Jan Dalenmeijer en Blue Tomorrows

met gastoptreden van Ton Cabret. en literairiteiten van Ria Westerhuis en Delia Bremer

Toegang: € 2,- p/p - kinderen onder toeziend oog van volwassenen gratis

Eerdere Droomreizen:

De oude filtergebouwen te Brunssum, de warmte van de steenoven in Losser, Koel072 te Alkmaar, de

antieke scheepswerf te Krimpen a/d IJssel en het schitterende Fort Abcoude. Zie voor deze eerdere

edities van Droomreis ook de website of de Facebookpagina.

Droomreis is een initiatief van StichtingCreator.com - KvK nr. 34236611



Fort aan de Sint Aagtendijk

Vuurlinie 1

1948 PX Beverwijk

•••••••  fietsroute en looproute vanaf station Beverwijk
____ vanaf A9 Amsterdam afrit 8

op rotonde tweede afslag
____ vanaf A9 Alkmaar afrit 8

eerst over de snelweg dan op 

de rotonde derde afslag
____ vanaf A22 Beverwijk moeilijke route


