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                 Leuvenum en De Bannink,   

 twee landgoederen in de twintigste eeuw 

 

LEZING DOOR        :  DRS. W. OTTENS 

DATUM       :  VRIJDAG 24 MEI 2019 

TIJD        :  19.30 UUR             

PLAATS      :  DE IMMANUELKERK, STATIONSSTRAAT 137,                        

        ERMELO  

 

Interessante lezing op de vrijdagavond! 
 

Drs Willemieke Ottens voert, in opdracht van de Stichting Sandberg van 

Leuvenum, een promotieonderzoek uit naar de geschiedenis van de 

familielandgoederen Leuvenum en De Bannink (bij Deventer in Salland) in de 

twintigste eeuw.  Zij is in 2011 afgestudeerd als landschapshistorica aan de 

universiteit Groningen, waar zij ook haar promotie onderzoek doet. 

Met behulp van archiefonderzoek, kaartstudie, interviews en veldwerk schetst 

zij een gedetailleerd beeld van zowel de ruimtelijke ontwikkeling als de 

economie en sociale structuur van beide.  Deze ontwikkelingen worden steeds 

afgezet tegenover de dynamische maatschappelijke ontwikkelingen die 

samenleving en landschap tijdens de 20ste eeuw hebben doorgemaakt in 

Nederland. Bijzonder element is dat door het overlijden van de eigenaar en 

diens zoon in de Tweede Wereldoorlog het landgoedbeheer tientallen jaren lang 

is uitgevoerd door diens echtgenoot en dochters, de freules Sandberg.  

Tijdens de presentatie op 24 mei as. schetst zij een beeld van haar bevindingen, 

waarbij de nadruk zal liggen op het landgoed Leuvenum. 

De zaal is vanaf 18.45 uur geopend en de koffie / thee staat klaar.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Excursie Huize Leuvenum  z.o.z. 
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Unieke rondleiding op zaterdag 25 mei! 

 
EXCURSIE / BEZOEK     :  HUIZE LEUVENUM 

DATUM       :  ZATERDAG 25 MEI 2019 

TIJD          :  VANAF 10.30 UUR          

PLAATS        :  JHR. DR. C.J. SANDBERGWEG 60 TE LEUVENUM 

 
Op zaterdag 25 mei is er een unieke gelegenheid om een bezoek te brengen aan Huize Leuvenum. 

Het huis wordt speciaal opengesteld voor leden van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”. De 

bel-etage en onderhuis met oude keuken zijn te bezichtigen.  

ALLEEN VOOR LEDEN! 

Er zijn verschillende tijden om het huis te bezoeken, dit is mogelijk om: 10.30 uur, 11.30 uur, 13.00 

uur, 14.00 uur en 15.00 uur. De bezoektijd is maximaal 45 minuten. U kunt aansluitend een vrije 

wandeling maken in de tuin. 

In verband met het aantal beschikbare plaatsen is aanmelding noodzakelijk.  

U kunt zich aanmelden vanaf 15 april tot en met 30 april bij:                                                                                                 

Jan Bisschop, tel: 0341-558409, e-mail: coord@ov-ermeloo.nl  

onder vermelding van het aantal personen (max. 2 personen per lidmaatschap) en het tijdstip voor 

deelname. Telefonisch aanmelding is mogelijk vanaf 19.00 uur. Opgaven voor 15 april worden niet 

gehonoreerd.  

vol = vol 

    
Wij verzoeken u om zoveel mogelijk gebruik te maken van uw fiets i.v.m. de beperkte 

parkeermogelijkheid. U kunt parkeren naast Huize Leuvenum bij de werkschuur. De parkeerplaats zal 

worden afgezet met rood wit lint.  

Let op: Vanaf de parkeerplaats naar Huize Leuvenum moet u een stukje kunnen lopen. In het huis zijn 

er trappen! 

IN HET HUIS IS HET TEN STRENGSTE VERBODEN OM TE FOTOGRAFEREN OF FILMEN! 

Namens het bestuur van de Oudheidkundige Vereniging “Ermeloo”                                            
Sandra Schriever, secretaris 
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