
Tuinen & parken 
in VollenhoVe

Mini-symposium en presentatie van

woensdag 
24 april 2013
op Landgoed 
OldruitenbOrgh 
te VOllenhOVe

Uitnodiging

een uitgave van Stichting iJSSelacademie



prOgramma
14.00 - 14.30 uur:  ontvangst, intekenen, koffie en thee met     
 ‘Venoos meisje.’

14.30 - 14.40 uur:   Woord van welkom door jhr. H. van Karnebeek,    
 namens de werkgroep ‘de vijf historische 
 buitenplaatsen van Steenwijkerland’.

14.40 - 15.00 uur:  Mevrouw dr. L.H. albers, parkrestaurateur:
 ‘park oldruitenborgh, ik was dat prentje jaren kwijt.’

15.05 - 15.25 uur:  Mevrouw dr. C.J.M. Barones Sloet van    
 oldruitenborgh, oud bewoonster landgoed oldenhof:   
 ‘Buitenplaatsen, een lust of een last.’

a.  Kosten deelname mini-symposium, van 14.00 - 18.00 uur: € 25,00, inclusief nieuwe publicatie 
 (leden Cascade € 20,00).
b.  deelname aan lunchbuffet* op Landgoed oldruitenborgh tussen 12.30 en 14.00 uur: € 15,00. 
c.  deelname aan tweegangendiner*, inclusief koffie, thee, twee consumpties en tafelwater om  
 18.00 uur: € 35,00.
* Bij reservering graag eventuele dieet- of vegetarische wensen vermelden.
 
Bij reservering a, b, en c:  totaal € 70,00. 



15.30 - 15.50 uur:  drs. Js. Mooijweer, directeur IJsselacademie:
 ‘Marxveld, tuinen bij stadshavezaten in Vollenhove.’

16.00 - 16.30 uur:  Korte wandeling door park oldruitenborgh.

16.30 uur:  overhandiging boekje tuinen en parken in    
 vollenhove door de auteur, de heer J.B. Wester, aan   
 wethouder H. Boxum van Steenwijkerland. 

aansluitend vindt tot 18.00 uur een informeel samenzijn plaats onder het 
genot van een drankje en hapje. 

Mocht u alleen de presentatie van het boekje tuinen en parken in vollenhove willen 
bijwonen, dan bent u vanaf 16.00 uur van harte welkom om deel te nemen aan de 
wandeling door het park met aansluitend de overhandiging van het boekje.

Reserveringen mogelijk tot uiterlijk maandag 22 april per 
e-mail: info@oldruitenborgh.nl of telefonisch: 0527-244600 
(tijdens kantooruren). 

Uw reservering is geldig na overmaking van het betreffende 
bedrag op rek. 123270286 t.n.v. Landgoed oldruitenborgh te 
Vollenhove, groenestraat 24, 8325 aZ. 




