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 Dagprogramma Nut 29 april 2017     (Graag uw museumjaarkaart mee nemen.)  

 

10.30 uur  Ontvangst in ‘t Holstohus Jan Schamhartstraat 5, 8121 CM Olst, 0570 683 939 

11.00 uur  Aanvang vergadering in Grote zaal 

      Welkomswoord Burgemeester Ton Strien.  

12.30 uur  Lunch 

13.30 uur  Vertrek naar kasteel het Nijenhuis, 't Nijenhuis 10, 8131 RD Heino/Wijhe, 0572 388188 

15.30 uur  Terug in ‘t Holstohus voor afsluiting  van de dag met een hapje en een drankje.   

16.30 uur   Einde

 
De 225-ste algemene ledenvergadering zal op uitnodiging van departement Olst-Deventer worden 

gehouden in ‘t Holstohus, de sociaal culturele hotspot van Olst. Of je er nu naartoe gaat om muziek te 

maken, een lezing bij te wonen, een boek te lenen,een  cadeautje te kopen of gewoon lekker van een 

kop koffie te genieten, het kan allemaal! Door de combinatie van functies in het gebouw en de vele 

activiteiten ontstaan er nieuwe verbindingen en samenwerkingsvormen die bijdragen aan de vitaliteit 

van het dorp Olst.. 

 

Op 29 april 2017 zal na afloop van de vergadering en tijdens de lunch gelegenheid zijn om rond te 

kijken in het Kulturhus ’t Holstohus. Daarna zal er gezamenlijk in een touringcar worden afgereisd naar 

kasteel Het Nijenhuis. Kasteel Het Nijenhuis is een van de mooist geconserveerde kastelen in 

Overijssel. Het ligt tussen de dorpen Heino en Wijhe in een prachtig groen landschap. De geschiedenis 

van kasteel Het Nijenhuis begint in de late middeleeuwen. Vandaag de dag is in het kasteel een 

museum gevestigd. De grondlegger van het Museum de Fundatie bewoonde Kasteel Het Nijenhuis van 

1958 tot aan zijn dood in 1984. In 2003/2004 is het kasteel onder leiding van architect Gunnar Daan 

grondig verbouwd en gerenoveerd. Het huis, voorheen alleen te bezichtigen op afspraak, werd geheel 

heringericht en is sinds september 2004 volledig toegankelijk voor het publiek. Bij mooi weer is de 

beeldentuin een aanrader. Zie http://www.museumdefundatie.nl/nl/kasteel-het-nijenhuis-2/  
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Routebeschrijving 
 
‘t Holstohus Jan Schamhartstraat 5, 8121 CM Olst 
 
Auto 
 
Vanaf het Zuiden neemt u op de A1 afslag 23 richting Deventer en via de IJsselkade en 
Rembrandtkade neemt u de N337. Neem de afslag Olst op de N337. Na 500 meter gaat u linksaf de 
Jan Schamhartsstraat in. ’t Holstohus bevindt zich na 50 meter aan de rechterkant. 
 
Vanaf Noorden op de A-28 neem bij Zwolle afslag 18 richting Zwolle Zuid naar N337 richting Hattem. 
Vervolg de N337. Neem de afslag Olst. Na 500 meter gaat u linksaf de Jan Schamhartsstraat in.            
’t Holstohus bevindt zich na 50 meter aan de rechterkant. 
 
 

 
 
OV 
 
Vanaf het NS-station in Olst is het 4 minuten lopen naar ’t Holstohus (zie plattegrond) 


