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Vereniging 

Vrienden van Mariënwaerdt 

 

Secretariaat 

Hoffmanstraat 22 
4143BE Leerdam 
 

Telefoon 

0345-615530  
 

E-mail 

vriendenvanmarienwaerdt@gmail.com 

 

Website 

www.vriendenvanmarienwaerdt.nl 

 

 

 

Bestuur 

Cees Bassa, voorzitter 

Cor Broerse, secretaris 

Adriaan van Hoorn, penningmeester 

 

Bestuursleden 

Leo Knuiman 

Jacqueline Huisman 

Rob Rozendaal 

Jolanda Piereij – Driesen 

Leen de Deugd 

 

Redactie Vriendennieuws  

Marjolein van den Bout 

uitgave 4x per jaar 

Geachte leden, beste vrienden van Mariënwaerdt,  

 

Op 9 april j.l. vond onze jaarlijkse leden vergadering plaats in de Brasserie 

op het landgoed. We namen  afscheid van onze bestuursleden Adri Hopma 

en José de Bruin. Nogmaals heel veel dank voor jullie inzet Adri en José.  

Als nieuw bestuurlid verwelkomen we Leen de Deugd.  

Marjolein van den Bout start als aspirant bestuurslid om volgend jaar 

definitief lid tot het bestuur toe te treden. Binnen het bestuur gaat  

Cor Broerse het secretariaat en Adriaan van Hoorn het 

penningmeesterschap verzorgen. Veel succes  in de nieuwe functies. 

Adriaan van Hoorn presenteerde  de uitwerking van de brainstorm sessie 

van 31 Oktober 2015. De verschillende ideeën zijn gerubriceerd onder de 

noemer vriendendiensten, te weten  werkzaamheden en ontspanning. 

In de bijlage vindt u deze presentatie. Heeft u interesse in één van deze 

activiteiten, neem dan contact op met de contactpersoon, die u verder 

informeert over de inhoud van de activiteit. Afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen gaan zij samen met u deze activiteit(en) organiseren.  

Tijdens onze jaarlijkse rozensnoei- en plantdag op 19 maart 2016  

hebben we 683 nieuwe rozen bijgeplant in de tuin van het grote huis.  

De planten zijn ook dit jaar gesponserd door Kroeze hoveniers en Voet 

Aggregaten Verhuur. Vanaf deze plaats heel hartelijk bedankt voor dit 

cadeau.  Op 6 juli gaan de deelnemers van deze werkgroep het resultaat 

bekijken onder het genot van een kopje thee in de tuin of het grote huis.  

           
 

Na de pause presenteerde Jan-Willem van Zoelen ons zijn HBO-studie 

cultuurhistorische gebiedsbeschrijving van de Mariënwaerdt. Een 

bijzonder leerzame ervaring over de gronden met zijn gebouwen. 

Met een vriendelijke groet, namens het gehele bestuur, 

 

Cees Bassa, voorzitter 

mailto:vriendenvanmarienwaerdt@gmail.com
http://www.vriendenvanmarienwaerdt.nl/


 

Agenda 
 

Zomer Landgoedfair 2016 

“Van Hollandse bodem!“ 

Woensdag 17 augustus t/m  

zondag 21 augustus 2016 

 

 

Natuurwandeling op het  

klompenpad 

Zaterdag 24 september 2016 

 

Ledenbijeenkomst en 

opening St. Hubertusjacht 

Zaterdag 29 oktober 2016 

of zaterdag 5 november 2016 

 

 

Boswerkzaamheden en 

notentaarten bakken 

Zaterdag 26 november 2016 

 

 

 

15
e
 Kerstfair 

Donderdag 8 december t/m  

zondag 11 december 2016 

 

 

Verslag van de Vriendendag 12 juni 2016  

Na de start met koffie en gebak bij de Stapelbakker volgde om 10.00 uur 

een wandeling naar de Geerdijk (het wandelpad links voor de hoofdpoort 

aan het begin van de notenlaan).  Daar heeft burgemeester Miranda de 

Vries om 10.15 uur samen met Cees Bassa , Voorzitter van de Vrienden van 

Mariënwaerdt,  symbolisch het wandelpad geopend d.m.v. het 

doorknippen van het lint.  

 

Vier jaar geleden startte de vrienden met het project “Stap voor Stap” op de 

landgoedfair. Vanuit de zo verzamelde middelen ondersteunt de vereniging 

het landgoed in het aanleggen van dit pad. Stap voor Stap is een activiteit 

om de bestaande paden te verbeteren voor wandelaars en ook de 

mountainbikers een plaats te geven. De werkgroep brengt ook de andere 

paden in kaart en is bezig plannen te maken hoe en met welke financiële 

middelen die paden verbeterd kunnen worden. Na de opening van het pad 

werd op het landgoed enthousiast deelgenomen aan 3 workshops: 

schilderen, pottenbakken en stijldansen. Deze verrassende activiteiten 

vlogen haast te snel voorbij gezien de positieve reacties.  De vriendendag 

werd besloten met een heerlijke aspergelunch in de nieuwe Refter. 
 

Landgoedfair van woensdag  

17 t/m zondag 21 augustus a.s. 
U bent van harte welkom voor een drankje in de VIP-tent, om samen bij te 

praten, op zaterdag 20 augustus van 14.00 tot 17.00 uur. 

Voor de korting op de entreeprijs voor de fair kunt u gebruik maken van 

onderstaande bon indien u bij de kassa betaald. Lidnummer kwijt? Stuur 

ons een emailbericht en u ontvangt uw lidnummer. Wilt u digitaal een 

entreebewijs met korting kopen dan kan dat rechtstreeks via de site van 

Heerlijkheid Mariënwaerdt www.marienwaerdt.nl , tabblad Agenda .

KORTINGSBON voor Leden van vereniging Vrienden van Mariënwaerdt 

Lidnummer:  ………………………………………………………………….... 

Naam:     ……………………………………………………………………  

Woonplaats: …………………………………………………………………… 

Datum:    …………………………………………………………………… 

Indien u deze bon uitknipt en volledig ingevuld, inlevert bij de kassa van de Landgoedfair 

ontvangt u € 3,00 korting per persoon op de entreeprijs van € 15,-. Max. 2 personen. 

http://www.marienwaerdt.nl/


 

 

 

 

Vriendendiensten Ideeën     met bestuursleden als contactpersoon 

 

”Werkzaamheden” 
Ontspanning / 

Leuke dingen voor de leden 

Werkgroep  Tuin 

Contactpersoon : José de Bruin 

josedebruin8@gmail.com 

06-3420 2080 

• Rozen Snoeien 

• Moestuin 

• Druiventeelt 

• Bloemstukken maken 

• Oogstdag 

• Noten ( Rapen & Doppen) 

 

Leden Groep 

Contactpersoon : Jacqueline Huisman 

van.berkel.cons@upcmail.nl 

06-5179 3457 

• Concert /Muziek 

• Kofferbak verkoop 

• Aanschuiftafel 

• Mariënwaerdt Bakt / Notentaarten 

• Kookavonden 

Landgoed Groep   

Contactpersoon: Leo Knuiman 

leoknuiman@concepts.nl 

06-3384 2218 

• Klus Groep 

• Boswerkzaamheden 

• Vuil ruimen 

• Koperpoetsen 

• Restauratie Boerderij 

• Machines 

• Vogelbeheer 

• Historie 

 

Jeugd  Groep 

Contactpersoon: Adriaan van Hoorn 

adriaanvanhoorn@live.nl 

06-5390 5698 

• Jeugd klusgroep dagen 

• Samenwerking met Scholen 

• Kookmiddag 

• Opa & Oma dag met Kleinkinderen 

• Schildersclub ( Hr de Jong) 

• Jeugdconcerten 

• Paarden 

Werkgroep  Ondersteuning Fairs etc. 

Contactpersoon : Jacqueline Huisman 

van.berkel.cons@upcmail.nl 

06-5179 3457 

• Fairs 

• ……… 

 

Wandel Groep 

Contactpersoon : Cor Broerse 

c.broerse@kpnplanet.nl 

06-2016 6894 

• Rolstoelvriendelijke wandelingen 

             organiseren 

• Verkennen Mariënwaerdt 

             (met gidsen?) 

• Hondenwandeling 

• Stap voor Stap 

• Wild spotten 
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