Beste vrijwilliger,
Er is weer een seizoen voorbij. Een seizoen waarin wij samen de
handen uit de mouwen hebben gestoken voor een mooier landschap in
onze directe woonomgeving, voor vele middagen samen aan de slag in
de buitenlucht en voor een heerlijke kom warme soep na afloop van
een klus.
Het resultaat? Er zijn onder andere ruim 2000 bomen geknot, ruim
1200 hoogstamfruitbomen gesnoeid en 15 km lijnvormige
landschapselementen (houtwallen en lanen) onderhouden. Maar ook
poelen zijn geschoond, vele hectares heide boomloos gemaakt en
nestkasten opgehangen, vervangen en schoongemaakt.
Als dank voor je bijdrage aan dit geweldige resultaat nodigen wij je van
harte uit voor de Kapavond op donderdag 17 april 2014 in
Het Buitencentrum Sallandse Heuvelrug te Nijverdal.

UITNODIGING

Natuurlijk staat ook voor jou koffie en gebak klaar. Rond 22.30 uur
sluiten wij de avond af, nadat wij onder het genot van een drankje en
hapje ervaringen en sterke verhalen van het afgelopen seizoen hebben
uitgewisseld.

Donderdag 17 april 2014

Heel graag tot ziens,

Kapavond

Erik de Kruif
Coördinator vrijwilligerswerk

Programma
19.00 uur
19.30 uur
20.00 uur
20.15 uur
21.15 uur
21.45 uur
22.30 uur

zaal open;
Ontvangst met koffie / thee / gebak
Opening
Particuliere Historische Buitenplaatsen en
Landgoederen
Pauze met een hapje en drankje
Uitreiking vrijwilligersprijs 2014
Napraten met een hapje/drankje
Afsluiting

Locatie
Bezoekerscentrum Sallandse heuvelrug
http://www.sallandseheuvelrug.nl/bezoekerscentrum
Grotestraat 281, 7441 GS Nijverdal
Telefoon (0548) 61 27 11

dr. E.A.C. (Elyze) Storms-Smeets
adviseur cultuurhistorie, specialist historische
buitenplaatsen
Historisch geograaf, specialist historische buitenplaatsen en
landgoederen. Gepromoveerd op de geografie van 19eeeuwse buitenplaatsen in Utrecht en Twente. Momenteel
werkzaam bij Gelders Genootschap.
Historische buitenplaatsen en landgoederen
Historische buitenplaatsen en landgoederen vormen een
bijzonder type cultuurhistorisch erfgoed. De landhuizen
werden gebouwd voor particuliere families om te recreëren
gedurende de zomermaanden. Wegens hun omvang en
wijde verspreiding door heel Nederland zijn de historische
buitenplaatsen en landgoederen belangrijke dragers van
het cultuurlandschap. Vooral daar waar we kunnen spreken
van landgoederenzones (bijv. Vecht- en IJsselzone en de
Twentse textiellandgoederen) heeft het wel en wee van de
buitenplaatsen en landgoederen een grote invloed op de
kwaliteit van het huidige en toekomstige landschap.
Elyze neemt ons in beeld en verhaal mee vanaf de oprijlaan
door de Franse tuin, het Engelse park en het Twentse bos.
Aan het einde van de route wacht ons een kopje koffie of
thee in.

