Vriendennieuws lente

2e kwartaal 2018

Geachte leden, beste vrienden van Mariënwaerdt,
De winter en storm zijn voorbij en het voorjaar komt eraan. Het
landgoed bloeit weer op. De omgewaaide boemen worden opgeruimd,
gebouwen hersteld en de eerste narcissen zijn al te bewonderen in de
Notenlaan. Ook het aantal wandelaars neemt toe om van dit jaargetijde
en het landgoed te genieten.
Op 17 februari is onder leiding van Leen de Deugd de jaarlijkse
koperpoetsdag gehouden. Er is weer hard gewerkt om alle objecten te
laten glanzen.
10 Maart vond onder leiding van Leo Knuiman
onze jaarlijkse zwerfvuil opruimdag plaats.
Dit jaar bewust gelijktijdig met NL-Doet
ingepland. Via NL-Doet hebben we een mooie
subsidie gehad waarvan de nieuwe knijpers en
hesjes zijn gekocht. Erg leuk was ook de deelname van 4 deelnemers via NL-Doet, naast de
10 leden van de Vereniging. Het totale gewicht
van de opschoonactie wordt geschat op ruim
300 kilo, inclusief 7 auto-banden, een
parasolvoet en veel spuitbussen, blikjes etc.
Allen hartelijk bedankt voor jullie inzet.
0p 14 april a.s. is onze ALV en daar bent u van harte welkom om mee
te denken en te praten over de toekomst van onze vereniging. In
verband met het afscheid van bestuurslid Jolanda Piereij zijn we op
zoek naar een nieuw bestuurslid. Sociale media wordt een steeds
belangrijker onderdeel van onze vereniging en dus gaat onze voorkeur
uit naar een kandidaat met affiniteit in deze richting. Meer informatie via
ondergetekende.
Kijkt u ook even naar de agenda! Speciaal voor u gaan we de jaarlijkse
Vriendendag, 10 juni, organiseren onder de titel “Langs wegen en
paden”. Een gids vertelt over de historie van de straat en perceelnamen vanaf het ontstaan van Mariënwaerdt in 1129.
We doen dat in een wandelgroep, een fietsgroep (zelf fiets
meebrengen) en een huifkargroep. Elke groep heeft een eigen gids.
Afsluitend is er een gezamenlijke picknick aan de Linge achter het bos.
Met een vriendelijke groet, namens het bestuur,
Cees Bassa, voorzitter
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Agenda Algemene Ledenvergadering
14 april 2018, aanvang 10 uur, Brasserie Marie
1. Opening
2. Mededelingen van het bestuur en ingekomen stukken
3. Vaststellen notulen van de Algemene Ledenvergadering van 8 april 2017
(notulen liggen bij ALV ter inzage)
4. Financieel jaarverslag 2017 en begroting 2018 door de penningmeester
Adriaan van Hoorn
5. Verslag kascontrole commissie
6. Voorstel contributie 2019
7. Verslag van de verenigingsactiviteiten in 2017 door Joanne Bredero
8. Afscheid van bestuurslid Jolanda Piereij
9. Benoeming van nieuw bestuurslid
PAUZE
10. Presentatie over het nieuwe hotel door Leo Woerdenbach, projectmanager
11. Ontwikkelingen op Landgoed Mariënwaerdt door Frans van Verschuer
12. Rondvraag
13. Sluiting van de ledenvergadering

Agenda
Algemene Ledenvergadering
Zaterdag 14 april 2018,
Zie informatie en agenda hiernaast

Wandeling
Zaterdag 12 mei 2018
Aanvang 09.30 uur
Startlocatie: Het Karnhuis
Kosten: € 9,50 voor de lunch

In Brasserie Marie wordt na de vergadering een heerlijke Landgoed-lunch
geserveerd. Hiervoor wordt een bedrag van € 9,50 per persoon gevraagd.
Opgave vòòr 10 april a.s. telefonisch bij het secretariaat 06 – 5206 5173
of per e-mail naar secretaris@vriendenvanmarienwaerdt.nl .
Gelieve vooraf te betalen op rekening-nummer NL46RABO 0304 0072 18
onder vermelding lunch ALV.
Vriendendag

Terugblik op recente activiteiten

Zondag 10 juni 2018
Aanvang 09.30 uur
Startlocatie: De Stapelbakker
Kosten: € 29,50

Rozen bekijken
Eind juni – begin juli 2018
Verzamelen om 14.30 uur bij
het Grote Huis. Datum volgt.
Na afloop thee in de tuin.

Landgoedfair
Tot ziens op Mariënwaerdt!
Waar u onderhoudt wat belangrijk is….
en u heel natuurlijk onderhouden wordt!

Woensdag 15 t/m
zondag 19 augustus 2018
Alle dagen van 10 -18 uur
Meer informatie op de website en
in het volgende Vriendennieuws!
Geen internet? Bel even met onze
secretaris: 06- 52065173

