
 

Over het boek 

Het boek is een publicatie van het Beeldhouwersgilde Hattem e.o. Het boek gaat 

circa 200 pagina’s bevatten. Het wordt full color uitgevoerd op zwaar papier. Het 

krijgt een liggend formaat van 30 x 24 cm, ingebonden en hardcover. 

Bestelinformatie 

Het boek komt eind november 2022 op de markt. 

Tot 1 oktober 2022 is het boek te bestellen tegen de voorintekenprijs van € 19,95. 

Na die datum is de prijs € 24,95.  

Hoe te bestellen: 

Maak voor 1 oktober het bedrag over voor het aantal exemplaren dat u wilt bestel-

len naar: 

Rabobankrekening 

NL33 RABO 0313 3589 31 

t.n.v. Beeldhouwersgilde Hattem e.o. 

Onder vermelding: ‘Boek 50 jaar beeldhouwen’ en uw naam en e-mail adres. 

Of stuur een email naar:  

beeldhouwersgildehattem@outlook.com 

Vermeld uw naam en adres en het aantal boeken dat u wilt bestellen. U 

ontvangt een rekening en na betaling ontvangt u eind november de boeken. 

Of via de website: www.beeldhouwersgildehattem.nl 

Of vul dit formulier in en lever het in bij het Toeristisch Informatie Punt op de 

Markt in Hattem. 

Naam:……………………………………………………………………………………………………….. 

Adres en woonplaats:……………………………………………………………………………….. 

Email:………………………………………………………………………………………………………… 

Aantal exemplaren:…………………………………………………………………………………… 

Handtekening:…………………………………………………………………………………………… 

Een prachtig boek over de rijke geschiedenis  

van 50 jaar beeldhouwen in Hattem 

www.beeldhouwersgildehattem.nl 



In het boek vertellen beeldhouwers hun 

verhaal. We beginnen met Bé Thoden 

van Velzen en haar relatie met de beeld-

houwers in Hattem. Uiteraard over Henk 

Beernink als animator al die jaren. En 

over al die beeldhouwers uit de gehele 

periode met eigen verhalen, anekdotes 

en hun werk.  

In de loop der jaren zijn er veel mooie  

projecten geweest. Alle projecten worden 

behandeld en zijn voorzien van veel foto’s. 

Langs komen o.a. ‘Tegels voor tuinhuisjes’, 

‘Werken voor Water’ voor de stichting SKOP, 

de restauratie van het mozaïek van Beter 

Wonen en vele andere. 

De beeldhouwers zijn al die jaren actief geweest met 

het verfraaien van Hattem en deelname aan de 

evenementen. Het prachtige ‘Kikkers in Concert’ pro-

ject uit 1999 wordt door Leida Koridon beschreven. 

Uitgebreid aandacht is er voor de periode 1989 - 1994 

waarin veel beelden zijn gerealiseerd. 

In het tweede deel van het boek  hebben de huidige leden van het 

Beeldhouwersgilde de gelegenheid gehad een pagina te vullen met 

foto’s van hun eigen werk. Dat heeft geleid tot 40 pagina’s met 

prachtige, inspirerende beelden. 


