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Bestuurleden 

Cees Bassa, voorzitter 

Joanne Bredero, secretaris 

Adriaan van Hoorn, penningmeester 

Overige leden 

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,  

 

Met ingang van dit Vriendennieuws ontvangen bijna alle leden het 

Vriendennieuws in een nieuwe vorm: een email-nieuwsbrief. Aangezien 

u niet over internet/email beschikt ontvangt u - samen met 44 andere 

zgn “post-adressen” dit nieuws in gedrukte vorm. Dit zullen wij ook vier 

maal per jaar blijven doen. Tussentijdse berichten kunnen wij echter 

niet meer per post verzenden gezien de arbeidsintensiviteit en 

bijbehorende kosten. Bent u echter gerust: alle activiteiten en 

bijeenkomsten worden u via het Vriendennieuws tijdig aangekondigd. 

Waar de overige leden zich via de nieuwe website kunnen aanmelden 

en betalen, zult u “handmatig” actie dienen te ondernemen en zelf 

contact op moeten nemen met onze secretaris Joanne Bredero om u 

aan te melden en uw betaling in orde te maken. Heeft u familie, buren 

of vrienden met internet dan kunt u hen wellicht om hulp vragen om uw 

aanmeldingen ook digitaal te doen. 

Dan het nieuws dat wij ook per email aan de Vrienden toezonden: 

Landgoed fair 

Het drukste moment van het jaar - de landgoed fair - is dit jaar ook weer 
goed bezocht geweest met ruim 25.000 bezoekers. Misschien heeft u 
ook gesmuld van de appel- of notentaart gebakken door de vrienden 
van Mariënwaerdt. Elke dag was er een team bakkers actief om de 
grote vraag naar appeltaart van Mariënwaerdt voor te bereiden en te 
bakken en dat is prima gelukt! Bakkers: bedankt voor uw medewerking! 
En natuurlijk ook een dank-je-wel voor de Tuingroep (zie foto boven) en 
de Klusgroep voor al hun inspanningen in de tuinen en alle activiteiten 
op en rondom de Landgoedfair. Dat maakt indruk op bezoekers die 
voor het eerst van onze Vereniging horen. 
  
De vrienden zelf konden dit jaar een VIP arrangement reserveren dat 
bestond uit een picknickmand met lekkers. Na het afhalen in de 
vriendenstand kon de inhoud op elke gewenste plaats genuttigd 
worden. Dit nieuwe initiatief - in plaats van de VIP-borrel - was een 
succes en zal zeker herhaald worden. 
 
Ook de ons welgezinde antiquairs hebben dit jaar weer een veiling 
gehouden voor ons project Stap voor Stap.  
De opbrengst (ruim € 130,= ) hebben we met dank in ontvangst 
genomen.
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Agenda 
 

Najaarswandeling 

Zaterdag 30 september 2017,  

Start 08.00 uur bij de Stapelbakker 

 

 

Reeën spotten en 10 km wandeling 

(ook onverharde paden 4km) 

Reeds volgeboekt! Honden niet 

toegestaan. Einde ca. 12.30 uur na 

lunch. 
 

Lezing en Start van de Sint 

Hubertusjacht 

Zaterdag 4 november 2017 

Aanvang 10.00 uur  

Locatie en thema lezing: wordt medio 

oktober bekend. Informeer bij 

secretaris. 

 

 

 

Boswerkzaamheden en 

Notentaarten bakken 

Woensdag 22 november 2017 

Verzamelen om 09.45 uur bij  

De Nieuwe Refter. 

Na afloop lunch aangeboden door het 

Landgoed. 
 

Kerstfair 

Donderdag 7 t/m zondag 11 

december 2017 

Alle dagen van 10.00 -18.00 uur 

 

 

Meer informatie via het secretariaat 

en in de volgende editie van het 

Vriendennieuws! 
 

 
 
 
 
Stap voor Stap staat niet vaak op de voorgrond, maar dat betekent niet, 
dat we er niets aan doen. Bart de Maar - ons lid wonende in Amersfoort - 
is actief met fondsenwerving voor dit project. De laatste jaren hebben we 
geen succes gehad, maar we blijven volhouden en hopen op een 
substantiële ondersteuning van dit project. 
 

Toekomstmuziek  
Jaarlijks vinden op Mariënwaerdt meerdere muzikale activiteiten plaats 
(zoals het kerstconcert, de Matthäus Passion en muziek op het landgoed 
georganiseerd onder leiding van Ineke Geleijns).  Nathalie van Verschuer 
is op zoek naar vrijwilligers die van muziek houden en een steentje willen 
bijdragen continuering van deze evenementen. Heeft u interesse? Belt u 
dan naar onze secretaris 06 – 52065173. 

 
Najaarslezing 
Start van de St Hubertusjacht op 4 november a.s. wordt traditioneel 
voorafgegaan door een lezing. Onder voorbehoud gaat deze over de historie 
van het landgoed door de abt van Berne. Deze Abdij is in het verleden 
gesticht door de Abt van Mariënwaerdt en heeft veel historische 
overeenkomsten. Aanvang 10.00 uur; Kosten €  9,50 p.p. voor een lunch. 
De koffie/thee wordt u door de vereniging aangeboden. 

 
Van de bestuurstafel 
Uw bestuur heeft de afgelopen maanden zeker niet stil gezeten. Naast 

hetgeen hiervoor al is beschreven is intensief nagedacht over 

toekomstige vorm en betaalbaarheid van de Vriendendag, het houden 

van een korte enquête, de jaarrekening 2016 is definitief door de 

kascommissie goed gekeurd, de facebookpagina heeft een vaste 

“hoffotograaf” gekregen in de persoon van Jeroen Peters en 2018 werpt 

zijn schaduw al vooruit in onze plannen. Daarover meer het volgende 

Vriendennieuws. 

Onderhouden wat belangrijk is!  

Dat is ons nieuwe motto. Dat geldt niet alleen voor het instandhouden 

van Mariënwaerdt, maar ook voor onze onderlinge relatie! 

  

Tot ziens en vriendelijke groet, 

 

Cees Bassa 

Voorzitter 


