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Geachte leden, beste Vrienden van Mariënwaerdt,  

 

Na een prachtige fair in augustus, met bijna elke dag mooi weer, is de 

nazomer ons ook goed gezind geweest. Wat hebben we veel kunnen 

genieten op het landgoed. Nu we de herfst ingaan, verzorgen wij voor u 

weer verschillende activiteiten. Kijkt u hiervoor in de agenda op pagina 2. 
 

Ik hoop u bij één of meerdere van deze activiteiten te ontmoeten.  

Uw deelname is belangrijk voor onze vereniging en het landgoed. In het 

Vriendennieuws van het 3e kwartaal heeft u in de bijlage over allerlei 

ideeën kunnen lezen. Gelukkig hebben zich al verschillende Vrienden 

aangemeld. De Tuingroep is zeer nijver. We zouden het leuk vinden 

samen met u ook andere activiteiten te kunnen starten.  

Meld u aan en we maken er samen iets moois van. 

 

 

Tijdens de fair hebben de 

gezamenlijke antiquairs in 

de Abtsbouwing - bijna 

traditioneel – weer een 

veiling gehouden. Een 

deel van de opbrengst is 

ons aangeboden door 

Jacqueline Richter ter 

ondersteuning van het 

project Stap voor Stap. 

Heel hartelijk bedankt 

voor deze gift.  

 

 

 

Op dit moment wordt er gewerkt aan een nieuwe website voor onze 

vereniging. Hierdoor komen er meer mogelijkheden om met elkaar te 

communiceren. Zo kunt u uw deelname aan activiteiten bijvoorbeeld 

direct aanmelden. De planning is om eind van dit jaar online te zijn maar 

we melden ons direct zodra we zo ver zijn. 

Namens het gehele bestuur hoop ik u allen persoonlijk te mogen 

begroeten tijdens onze Ledenbijeenkomst  

op 5 november a.s. 

Met vriendelijke groet,  

Cees Bassa, 

Voorzitter  
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Agenda 
 
Ledenbijeenkomst met 
bezichtiging Molen De Vrijheid 
en opening Sint Hubertusjacht 
Zaterdag 5 november 2016 

 

Sint Hubertusjacht 

 

Van 11.00 tot circa 15.30 uur. 
Rond 12.00 uur Korte kerkdienst voor 
het Grote Huis  
 
Boswerkzaamheden en 
Notentaarten bakken 
Zaterdag 26 november 2016 
09.00 uur ontvangst met koffie 
09.15 – ca. 12.30 uur activiteiten 
ca. 12.30 uur soep met broodjes 

 

 
15e Kerstfair “Een Heerlijke 

Kerst”  

Donderdag 8 december t/m  
zondag 11 december 2016 
De Vrienden van Mariënwaerdt vindt 
u in het “Karnhuis”. 

 

Ledenbijeenkomst en opening Sint Hubertusjacht 
 

Verzamelen om 09.45 uur op Dorpsplein, 4153 AE  Beesd. (Waarna we 

gezamenlijk wandelen naar de molen, Molendijk 12, 4153 AV Beesd.) 
Aanvang Ledenbijeenkomst 10.00 uur 

 Woord van welkom door de voorzitter 

 Uitleg en rondleiding door Cees de Jong, de molenaar van  

Molen de Vrijheid in Beesd, met tussendoor een koffiepauze 

 Lunch in het koetshuis op het landgoed 

 Mogelijkheid om bij de start aanwezig te zijn van de  

Sint Hubertusjacht voor het Grote Huis 

Bijdrage lunch € 7,50 p.p. Opgave vóór 30 oktober a.s.  
 

Notentaarten bakken en boswerkzaamheden 
We gaan de barones weer helpen met het bakken van de heerlijke 

notentaarten. Wilt u (liever) in de buitenlucht actief en nuttig zijn voor het 

landgoed? Dat wordt zeer op prijs gesteld!  

Aanvang beide activiteiten 09.15 uur, vanaf 09.00 uur ontvangst met koffie 

in de Nieuwe Refter.  Opgave vóór 20 november a.s. 
 

Aanmelden voor alle activiteiten bij onze secretaris  

Per email: vriendenvanmarienwaerdt@gmail.com.  

Per post: Hoffmanstraat 22, 4143 BE Leerdam.  

Uw aanmelding wordt altijd bevestigd door de secretaris. 
 

15e Kerstfair “Een Heerlijke Kerst” 

donderdag 8 t/m zondag 11 december 2016 
In en bij de authentieke schuren langs ’t Klooster op Heerlijkheid 

Mariënwaerdt vindt in december de gezelligste Kerstfair van Nederland 

plaats. Prachtige kerstbomen met ontelbare lichtjes en grote kampvuren 

zorgen voor een unieke sfeer met een warm kerstgevoel. Tijdens de 

kerstfair is het ook mogelijk, o.l.v. de rondleiders, de in kerstsfeer gehulde 

woonvertrekken van het Huis Mariënwaerdt te bezoeken.  

Openingstijden: do en zo 11-18 uur; vr en za 11-21 uur. 

Voor de entree-korting kunt u gebruik maken van onderstaande bon.   

Bent u uw lidnummer kwijt? Stuur dan een e-mail naar 

vriendenvanmarienwaerdt@gmail.com . Voorverkoop digitaal 

entreebewijs Kerstfair via de website van Heerlijkheid Mariënwaerdt: 

http://www.marienwaerdt.nl/agenda-evenementen/kerstfair . 

 

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 Kerstfair ontvangt u 
€ 2,00 korting per persoon op de entreeprijs van € 10,-. Max. 2 personen. 

Kinderen tot 12 jaar gratis. Kinderen van 13 t/m 17 jaar € 7,50. 
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