Vriendennieuws zomer

3e kwartaal 2017

Geachte leden, beste Vrienden van Mariënwaerdt,
Op 8 april hebben we een goed bezochte ALV gehad in de Brasserie op
het Landgoed en inhoudelijke zaken besproken zoals de contributie.
Voor als nog is daarin geen wijziging vastgesteld. Dit onderwerp neemt
het bestuur mee terug om er – met de aanbevelingen vanuit de
vergadering op een andere wijze naar te kijken. Zo hebben de
aanwezigen aangegeven dat de eigen bijdrage op de Vriendendag voor
de lunch best wat omhoog mag (lees: kostendekkend te maken) om zo
de kosten voor de vereniging te beperken en meer voor het Landgoed
te kunnen doen in de vorm van ondersteunende projecten.
Met Frans van Verschuer zal nader overleg plaats vinden welke
projecten hierin prioriteit hebben. U hoort binnenkort meer van ons!
Na de pauze heeft Adriaan van Hoorn de opbouw van de nieuwe
website gepresenteerd. Deze is het bekijken meer dan waard. Zo kunt u
meteen ervaren wat de vereniging allemaal voor u organiseert de
komende tijd. Aangekondigd is ook dat we u op de komende fair (16
t/m 20 augustus) dagelijks een VIP-arrangement gaan “aanbieden”
i.p.v. het VIP borreluurtje op zaterdagmiddag.
Per mail en via de website informeren wij u in de komende tijd over de
details. Maar hopelijk zien we u eerst op de Vriendendag op 25 juni a.s.
Alle informatie daarover heeft u reeds ontvangen via aparte mail en
verwijzing naar onze website. Ondertussen kunnen we u nog vertellen
dat bij de workshop Creatief met bloemen van Méri van Zandwijk
alleen plantaardige materialen
inclusief takken en hout van het
Landgoed Marienwaerdt gebruikt
zullen worden. Zo gaat u wel met
een bijzonder exclusief
bloemornament naar huis. En ook
de speciale High Tea in de tuin
van het Grote huis wilt u vast niet
missen. Die is éénmalig, inclusief
een bubbeltje en meer
verrassingen. Geef u dus snel op!!
Namens het bestuur een heel
mooie zomer toegewenst.
Met een vriendelijke groet,
namens het gehele bestuur,
Cees Bassa,
voorzitter
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Vriendendag 25 juni 2017
10.00 uur Welkom met koffie/thee en lekker in de Nieuwe Refter
10.30 uur Workshop Creatief met bloemen of buiten of in de Ambtsbouwing
Alternatief: Rondleiding rozen- en moestuin
11.30 uur Tijd voor een landgoedsapje
13.00 uur Speciale High Tea in tuin van Het Grote Huis (bij regen Nieuwe Refter)
15.00 uur Einde van deze gezellige dag
Kosten excl. workshop € 40,- p.p. Zie verder informatie op de website of de
mail/brief die u ontvangen heeft. Aanmelden/vragen:
secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl of telefoon 06 - 52065173

Agenda
Tuinmiddag
Woensdagmiddag 14 juni 2017
Verzamelen om 14.15 uur bij het
kantoor naast de Nieuwe Refter

Terugblik op de wandeling van 13 mei jl.
Maar liefst 59 vrienden en 5 honden
hebben deze stralende dag heerlijk
gewandeld onder begeleiding van Frans
van Verschuer. De jongste deelnemer was
28 jaar, de oudste 83 jaar! Bij aanvang was
er koffie en heerlijk gebak. De lunch was
prima verzorgd in de Brasserie Marie. De
Vereniging kon bovendien liefst drie
nieuwe leden van harte welkom heten!!

Deze middag is (vooral)
bedoeld voor toekomstige
leden van Tuingroep!
Aanmelden en vragen: tuingroep@
vriendenvanmarienwaerdt.nl

Vriendendag
Zondag 25 juni 2017
Start bij de Nieuw Refter
Aanvang: 10 uur

Attentie: wijziging in Jaaragenda
Voor wie alle activiteiten heeft overgenomen in zijn/haar eigen agenda:
Let op want de vervolgdag van de Boswerkzaamheden is verplaatst van
zaterdag 25 november naar zaterdag 2 december a.s.

Landgoedfair van woensdag
16 t/m zondag 20 augustus a.s.
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.
Op de Landgoedfair staan ruim 190 standhouders met originele artikelen voor in
en om huis, bijzondere kleding en accessoires. Nieuw dit jaar is het foodfestival
‘Samen genieten’. Uit kramen en busjes presenteren hippe ondernemers hun
huisgemaakte, biologische en verse producten. Workshops, demonstraties en
leuke kinderactiviteiten zorgen ervoor dat iedereen zich kan vermaken op de
Landgoedfair. Uiteraard zijn er vanuit ons Karnhuis weer rondleidingen door het
Grote Huis en zal een team van gastheren en –vrouwen onze vereniging
vertegenwoordigen om nieuwe leden te werven. Aanmelden in dit gastteam kan
via fairs@vriendenvanmarienwaerdt.nl (Jacqueline Huisman). Meer informatie
over de fair via http://www.marienwaerdt.nl/landgoedfair/ .

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.

Landgoedfair
Woensdag 16 t/m
zondag 20 augustus 2017
Alle dagen van 10 -18 uur

Najaarswandeling
Zaterdag 30 september 2017
Verzamelen, starttijd en programma
wordt zo spoedig mogelijk nader
bekend gemaakt via de website, mail
en Facebook

Voor het laatste nieuws:
Kijk op onze website
www.vriendenvanmarienwaerdt.nl

