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Geachte leden, beste vrienden van Mariënwaerdt,  

 

Dit jaar hadden we een echte witte kerstfair, zaterdag sneeuw en zondag 

nog meer sneeuw. Het aantal bezoekers was door het weeralarm minder 

dan voorgaande jaren, maar de plaatjes waren mooier. Bovendien 

leverde de Kerstfair ook weer de nodige nieuwe Vrienden op die wij van 

harte welkom heten in onze Vereniging. 

 

Naast de maandelijkse activiteiten hebben we op zaterdag 28 oktober jl. 

een mooie bijeenkomst met de klusgroep gehad.  5 Sponsoren te weten 

Kroezen Hoveniers, Max Kroezen, Spronk Trading Holland B.V., Voet 

Aggregaten Verhuur en Drukkerij Kemker verrasten onze klusgroep met 

nieuw gereedschap ter waarde van € 1000,- voor de 

restauratiewerkzaamheden aan oude werktuigen. 

 
Bijzonder verheugd zijn wij ook met de toezegging van het coöperatief 

Stimuleringsfonds van de Rabobank West Betuwe om ons project Stap 

voor Stap te sponseren met een bedrag van € 24.000,- .  

Bart de Maar, lid van onze Vereniging, zet zich al jaren in voor dit project 

en speurt voortdurend naar fondsen die ons project willen steunen.  

Bart: gefeliciteerd met dit prachtige resultaat. 

 

Terugkijkend op dit jaar wil ik iedereen heel erg bedanken voor zijn / haar 

steun aan de Vereniging.  

We hebben veel werk verzet. Denk aan de nieuwe website, de 

maandelijkse werkbijeenkomsten, de klusgroep, de tuingroep enz.  

Fijne feestdagen toegewenst en een gezond Nieuwjaar. 

Met een vriendelijke groet, namens het gehele bestuur, 

 

Cees Bassa, voorzitter 

mailto:secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl
http://www.vriendenvanmarienwaerdt.nl/


Agenda 
Boswerkzaamheden 

Zaterdag 10 februari 2018  

aanvang 09.15 uur  

Startlocatie: ‘t Karnhuis 

 

 

Koperpoetsen en 

Paardentuigen verzorgen  

Zaterdag 10 februari 2018 

Aanvang 09.15 uur 

Locatie: wordt nog bekend gemaakt 

 

Zwerfvuilruimen 

Zaterdag 10 maart 2018 

Aanvang 09.15 uur  

Startlocatie: ‘t Karnhuis 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten 2018 
Op 10 januari a.s. vergadert het bestuur o.a. over de nieuwe activiteitenagenda 

voor 2018. Deze wordt in het volgende Vriendennieuws bekend gemaakt en 

natuurlijk zo spoedig als mogelijk op onze website 

www.vriendenvanmarienwaerdt.nl . 

 

We kunnen u al wel een drietal winteractiviteiten aankondigen namelijk het 

koperpoetsen en paardentuigen verzorgen, het verrichten van de gebruikelijke 

boswerkzaamheden en het jaarlijkse opruimen van zwerfvuil op het Landgoed. 

 

Voor alle activiteiten geldt dat u zich kunt opgeven bij onze secretaris Joanne 

Bredero via secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl. Vermeld u s.v.p. met 

hoeveel personen u komt en ook op welk mobiel telefoonnummer u bereikbaar 

bent. Mochten de weersomstandigheden bijvoorbeeld aanleiding geven u op het 

laatste moment van wijzigingen op de hoogte te brengen, dan kunnen we u 

tenminste bereiken!! 

 

We beginnen altijd met een lekker kopje koffie/thee en na afloop biedt Landgoed 

Mariënwaerdt een smakelijke lunch aan. Heeft u zin en vindt u het leuk om naast 

uw financiële bijdrage aan Mariënwaerdt ook de handen uit de mouwen te 

steken? Dan bent u van harte welkom. ‘t is bovendien altijd erg gezellig! 

Dit jaar valt het oppruimen van het zwerfvuil samen met de landelijke actie NL-

Doet. Een mooie gelegenheid om je volop in te zetten van anderen. 

 

Terugblik op de recente Kerstfair 

 

 

 

 

We hopen u spoedig ook te mogen ontmoeten 

bij de komende activiteiten.  

 

Tot ziens dus op Mariënwaerdt! 

Waar u onderhoudt wat belangrijk is…. 

en u heel natuurlijk onderhouden wordt! 

 

 

Tot slot nog een klein verzoek: heeft u inmiddels 

een emailadres? Laat dit dan weten aan 

leden@vriendenvanmarienwaerdt.nl zodat we uw 

adres aan ons mailbestand kunnen toevoegen. 

Dat scheelt de Vereniging weer portokosten! 
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