Vriendennieuws winter

1e kwartaal 2017

Geachte leden, beste Vrienden van Mariënwaerdt,
Op woensdag 30 november ontvingen wij het trieste bericht dat Mevrouw
Catharina Theresia van Verschuer-van Sminia een dag eerder plotseling
in haar slaap was overleden.
Mevrouw Van Verschuer was een enthousiast
fan van onze Vereniging. Vele jaren bakte ze zelf
de notentaartjes voor het Landgoed. De laatste
jaren hielpen wij als vrienden haar met het
bakken van die taartjes. Ook bij het koper
poetsen en het rozen snoeien had ze altijd veel
belangstelling voor onze werkzaamheden. Wij
bewaren dierbare herinneringen aan haar.
Namens de Vrienden hebben wij een bloemstuk in de vorm van een krans
gestuurd en de familie persoonlijk gecondoleerd met het verlies van hun
moeder, schoonmoeder en oma.

Afscheid en terugblik herfst 2016
In de voorjaarsvergadering op 8 april 2017 zal onze secretaris Cor Broerse
afscheid nemen. Cor heeft aangegeven dat zijn gezondheid hem te veel
parten speel om nog langer door te gaan als bestuurslid. Ik roep u op zich
aan te melden als bestuurslid om onze vereniging mede leiding te geven.
Vrouwen zijn op dit moment extra gewenst om de verhouding
mannen/vrouwen in het bestuur te borgen. Meer informatie is bij
ondergetekende verkrijgbaar
In de mooie herfstdagen van 2016 zijn verschillende activiteiten goed
bezocht. We hebben het nieuwe “Leidsehoevepad” klompenpad gelopen:
een heel mooie tocht van 10 km langs de Bisschopsgraaf en over het
Landgoed. 5 november waren we te gast bij de molen “De Vrijheid” in
Beesd, ook een onderdeel van het landgoed Mariënwaerdt. Kees de Jong,
de immer enthousiaste molenaar, vertelde ons alles over het beheer van
de molen. Mocht u langs willen gaan: de molen is elke zaterdag open en
Kees verkoopt dan heerlijk kant en klaar bakmeel. Aansluitend woonden
we de jaarlijkse start bij van de Hubertusjacht voor het Grote Huis.
23 november bakten enthousiaste
dames 132 notentaartjes terwijl een
mannengroep boswerkzaamheden
verrichtte. Wordt vervolgd in het
voorjaar! Zie hiervoor de agenda.
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Winterfair

Agenda

Op de winterfair hebben we dit jaar kunnen genieten van een geheel
nieuwe opstelling met veel standhouders rondom de ring op het
fairterrein waar een tijdelijke ijsbaan, houtvuur, glühwein en vele andere
attracties voor een echte wintersfeer zorgden. In ons clubgebouw het
Karnhuis konden kinderen figuurzagen, puzzeltocht doen en spelen in de
wildkamer. De start en inschrijving voor de rondleidingen vond hier ook
plaats en daar werd goed gebruik van gemaakt. Het Grote Huis was
wederom in prachtige kerstsfeer getooid.

Aanvang alle activiteiten 09.15 uur
met uitzondering van de ALV.
Opgave deelname via secretariaat
of de nieuwe website.

Koper en paardentuig poetsen
Zaterdag 21 januari 2017
Locatie: Koetshuis

Website
In de afgelopen maanden is achter de schermen hard gewerkt aan de
nieuwe website. Neem dus vanaf eind december gauw eens een kijkje op
www.vriendenvanmarienwaerdt.nl. Dit kan ook op tablet en telefoon.
Online aanmelding en betaling voor
de activiteiten is nu mogelijk. Wie
geen internet heeft kan uiteraard als
van ouds blijven aanmelden per post
of telefoon.
De activiteiten zijn ingedeeld naar de
organiserende werkgroep. Onder het
kopje Bestuur vindt u alle
bestuursleden met foto en hun
aandachtsgebieden.
Wat voor u niet zichtbaar is, maar ons als bestuur heel veel werk uit
handen neemt zijn de automatische koppelingen in de ledenadministratie
en contributieverwerking. Mocht u het Vriendennieuws nog per post
ontvangen, maar beschikt u over een emailadres, stuurt u ons dan graag
een berichtje waarna u voortaan alle informatie online ontvangt.
Met een warme kerstgroet en u een Heerlijk 2017 toewensend,
namens alle bestuursleden van Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt,
Cees Bassa, Voorzitter

Boswerkzaamheden
Zaterdag 11 februari 2017
Verzamelen bij het Karnhuis

Zwerfvuil opruimen
Zaterdag 11 maart 2017
Verzamelen bij het Karnhuis

Rozen snoeien
Zaterdag 18 maart 2017
Verzamelen bij het Grote Huis

Algemene Leden Vergadering
Zaterdag 8 april 2017
Aanvang 10.00 uur
Locatie: Brasserie Marie
Agenda wordt z.s.m. bekend gemaakt

