INFORMATIE RONDLEIDINGEN DRU INDUSTRIEPARK

Jan. 2016

Hier enige informatie over de programmamogelijkheden met rondleidingen bij een bezoek aan het
DRU Industriepark, DRU-laan / Hutteweg, Ulft.
Op het terrein waar in het verleden de ijzergieterij werkte, de stamperij en de emailleerfabriek, resteren nu
de bijzondere fabrieksgebouwen (zeven gebouwcomplexen, alle rijksmonument) met de nieuwe
bestemmingen waaronder het ICER IJzermuseum..
Mogelijkheden programma
A Rondleiding door ICER Innovatiecentrum met de spraakmakende inrichting waarin
IJzermuseum, Fablab, huidige industrie en Kunstwerkplaats geïntegreerd zijn
60 à 120 min.
B Rondgang over het terrein, het DRU Industriepark, met de oude fabriekshallen
waarin o.a. kantoorruimte en woningen zijn gemaakt; en met aandacht voor het
Monument voor de Arbeider, fabrieksschoorsteen de Fakkel
30 à 45 min.
C Rondleiding door de DRU Cultuurfabriek, waar allerlei culturele voorzieningen
zoals bibliotheek, theaterzaal, vergaderruimten, muziekschool en een grand café /
restaurant ‘Het Schaftlokaal’ in voormalige fabrieksruimten zijn ondergebracht
ca. 30 min.
D Vertoning van de film ‘Symphonie van Vuur en IJzer’ (DRU 1948) in de ‘Sociëteijt’
(in de Cultuurfabriek) waarin de productie van o.a. de beroemde potten en pannen,
badkuipen en (gas)kachels prachtig in beeld is gebracht (ook het emailleerproces)
35 min.
Hieruit is naar keuze een programma samen te stellen afhankelijk van interesse, budget en te besteden tijd.
De vergoeding voor een rondleiding van ruim 2 uren (alle vier mogelijkheden) zal in totaal op ca € 11,-- pp
neerkomen, incl. entree en gids, afhankelijk van het aantal deelnemers.
Groepen dienen in principe uit minstens 10 personen te bestaan; bij kleinere groepen wordt er geen
entreekorting in ICER / IJzermuseum berekend. Groepen groter dan 20 personen worden opgedeeld.
Er zijn in ICER / IJzermuseum ook diverse workshops mogelijk; zie website. Info en afspraken via ICER.
Vergoeding

A € 5,00 pp (Groep < 10 € 6,50 pp) - B € 2,00 pp - C € 1,50 pp - D € 1,50 pp
Organisatiekosten per groep / gids € 25,--

Horeca
Wij doen de rondleidingen. Voor koffie/thee (met ‘oerbreudjen’ bijv.) lunch, diner, borrel e.d. zijn er allerlei
mogelijkheden die met grand café – restaurant Het Schaftlokaal in de DRU Cultuurfabriek af te spreken zijn:
tel. 0315 820203, verhuur@drucultuurfabriek.nl
Bevestiging
Als de afspraken gemaakt zijn, volgt er altijd een schriftelijke bevestiging per e-mail (evt. per post. ) waarin
ook de afgesproken betaalwijze is vermeld.
Afspraken

- via ICER, 0315 820280, Louise Brouwer (aanvraag@icer.eu) (nb: niet ‘nl’, maar ‘eu’!)
- via coördinator rondleidingen DRU Industriepark, Peter van Toor,
0315 685626 / 06 52304164 petervantoor@hetnet.nl

Meer informatie www.icer.nl

www.nederlandsijzermuseum.nl

www.ovgg.nl

www.dru-industriepark.nl

Er zijn ook boottochten op de Oude IJssel; voor mogelijkheden zie www.ijsselvaart.nl

