TUINHISTORISCH GENOOTSCHAP

CASCADE
Beste Cascade-Vrienden,
Nu duidelijk is geworden dat we elkaar weer – op veilige afstand van anderhalve meter – kunnen
ontmoeten, zijn we bijzonder verheugd U te kunnen uitnodigen voor onze uitgestelde en nu
gecombineerde Ronde Tafel Conferentie en Midzomernacht-bijeenkomst in de vorm van een

Cascade - Nazomerbijeenkomst
in de tuin en op de bovengalerij van kasteel Amerongen
op vrijdag 25 september 2020 van 15 tot circa 20.30 uur
Bij de lezingen staan weer diverse interessante tuinhistorische onderwerpen op de agenda. Daarna is er
ruime gelegenheid om van Amerongen te genieten, bij de borrel en maaltijd bij te praten en onderling
informatie uit te wisselen.
Wegens Covid-19 zullen wij in nauwe samenwerking met kasteel Amerongen tijdens de gehele
bijeenkomst de voorwaarden scheppen om op veilige manier te kunnen samenkomen. Wij moeten door
de eis die de overheid stelt, beschikken over naam, telefoonnummer en email-adres. Iedereen dient een
onderlinge afstand van anderhalve meter in acht te nemen. Eventuele nieuwe maatregelen, zoals dragen
van een mondkapje, zullen daar vanzelfsprekend aan worden toegevoegd.
Kosten van deelname: € 25; dankzij de gastvrijheid van Stichting kasteel Amerongen kunnen wij
het volledige programma voor dit relatief lage bedrag aanbieden, waarbij zijn inbegrepen: entreegeld
(Museumkaart svp meebrengen!), thee, rondleiding, lezingen, borrel en maaltijd. Vanzelfsprekend zullen
degenen die alleen de rondleiding en de lezingen willen bijwonen in de gelegenheid worden gesteld om
het kasteel na het lezingenprogramma direct te verlaten.
Aanmelden
Vanwege de extra zorgvuldigheid die wij bij de organisatie van deze Nazomerbijeenkomst in acht
moeten nemen, verzoeken wij u om niet te wachten met uw aanmelding, maar u zo spoedig mogelijk op
te geven. Inschrijvingen in volgorde van betaling. De inschrijving sluit bij veertig aanmeldingen, waarna
een wachtlijst zal worden aangelegd. Het is niet mogelijk om aanwezig te zijn zonder opgave en betaling
vooraf.
Aanmelden kan via het aanmeldformulier op www.cascade1987.nl, vóór 11 september. Het
deelnamebedrag kunt u overmaken op rekening NL87INGB0003787274 t.n.v. Cascade Arnhem met
vermelding 'bijeenkomst Amerongen', uw naam en woonplaats. Kosten voor iedereen gelijk: € 25.
U ontvangt een bevestiging. Annuleren zonder kosten kan tot 11 september, per mail aan
info@cascade1987.nl. Daarna vindt geen restitutie van het betaalde bedrag plaats, behalve wanneer de
bijeenkomst moet vervallen wegens maatregelen van de overheid.
Eén introducé per donateur is welkom.
Inlichtingen: via info@cascade.nl
TUINHISTORISCH GENOOTSCHAP CASCADE ǀ JOHANNES VERMEERSTRAAT 19, 6814 JS, ARNHEM

W: www.cascade1987.nl
E: info@cascade1987.nl

B: NL87 INGB 0003 7872 74

KvK: 27170514

Programma
15:00

ontvangst door het bestuur in het 'zomerpaviljoen', overkapping in de
kasteeltuin met een kop thee

15.15 - 15.30

welkom door Johan Carel Bierens de Haan, voorzitter van Cascade en Herman
Sietsma, directeur-bestuurder van Stichting kasteel Amerongen

15.30 - 16.15

bezoek aan de tuin met toelichting door de conservator van kasteel Amerongen,
Lodewijk Gerretsen en de tuinbaas Ruud Elbertse

16.30 - 18.30

lezingenprogramma op de bovengalerij van kasteel Amerongen

16.30 - 16.55

mevr. ir. Monique Wolak, Groen Erfgoed Onderzoeker en Landschapsarchitect:
De invloed van Arts & Crafts-tuinen op de Nederlandse tuinnkunst

16.55 - 17.20

mevr. dr. Lenneke Berkhout, die binnenkort aan de RUG hoopt te promoveren:
Hoveniers van Oranje. Functie, werkzaamheden en positie 1621-1732

17.20 - 17.45

pauze met koffie/thee

17.45 - 18.10

mevr. drs. ing. Patricia Debie, bureau Debie & Verkuijl:
Het Margaretha Turnorplein bij kasteel Amerongen: onderzoek, ontwerp en herstel

18.10 - 18.30

de heer ing Jan Holwerda, bureau Groen Verleden:
Tuinhistorisch strooigoed II: zo maar wat kaarten, afbeeldingen en foto’s.

18.30

borrel, gelardeerd met mededelingen van het bestuur, overgaand in buffet

circa 20.30

einde

Adres en bereikbaarheid
Drostestraat 20, 3958 BK Amerongen. Parkeergelegenheid op het Margaretha Turnorplein aan de
Droststraat gelegen aan het het toegangshek van kasteel Amerongen.
NB: de Drostestraat kan vanwege rioleringswerkzaamheden nog zijn opgebroken. In dat geval is het
kasteel te bereiken via de Overstraat.
Vergeet u niet uw museumjaarkaart mee te nemen?
website Amerongen
zie ook
website Cascade

www.kasteelamerongen.nl.
www.kasteelamerongen.nl/Plan uw bezoek/Protocol COVID-19
www.cascade1987.nl

Wij hopen u op vrijdag 25 september eindelijk weer te mogen verwelkomen wij zien naar u uit!
Met vriendelijke groet,
bestuur van de Stichting Tuinhistorisch Genootschap Cascade
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