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Geachte leden, beste vrienden van Mariënwaerdt,  

Op 14 april hebben we onze jaarlijkse ALV gehouden in de Brasserie te 
Mariënwaerdt. Er is constructief vergaderd en meerdere 
lidmaatschapsmogelijkheden zijn besproken en aangenomen. 
Ten aanzien van de contributie werd besloten deze voor 2019 
nogmaals op € 15,= te houden.  
  
Ook zijn we weer bijgepraat door Frans van Verschuer over allerlei 
ontwikkelingen op het landgoed en speciaal het nieuwe hotel (opening 
in 2019) en de verbouwing van de Stapelbakker (geplande opening 15 
juni a.s.). De diverse commissievoorzitters gaven een overzicht van de 
gepasseerde activiteiten in 2017 en voorjaar 2018.  
Nieuw is de mogelijkheid om met de BAKKERSPLOEG taarten te 
bakken ten behoeve van de landgoedwinkel en straks voor de 
Landgoedfair. Wie hier meer over wil weten neemt contact op met 
Jacqueline Huisman-van Berkel, tel. 06-51793457. 
 
Van ons bestuurslid Jolanda Piereij werd op gepaste wijze tijdens de 
ALV afscheid genomen. We danken haar ook op deze plaats nog voor 
al haar inzet in de afgelopen jaren. Voor het begeleiden van onze 
wandelactiviteiten zijn we op zoek naar personen die als gids 
verschillende groepen kunnen begeleiden op het landgoed. Bent u 
geïnteresseerd? Voor meer informatie mail naar 
voorzitter@vriendenvanmarienwaerdt.nl of bel met het secretariaat. 
  
De week na de ALV kregen wij het trieste overlijdensbericht van onze 
oud-voorzitter Dick van de Vendel (78 jaar). We herinneren Dick als 
een enthousiaste voorzitter van onze vereniging. Het bestuur heeft de 
familie persoonlijk gecondoleerd met het verlies van hun vader. 
  
Op 26 april is ons erelid Ellie Pont benoemd tot lid in de orde van Oranje-
Nassau. Ellie: namens alle Vrienden nogmaals van harte gefeliciteerd. 
   
Veel aandacht vragen wij u voor het programma (z.o.z.) van de 
VRIENDENDAG op zondag 10 juni a.s.. Wij hopen weer veel vrienden te 
mogen ontvangen en werken met veel enthousiasme aan een mooi 

programma. Opgeven en betalen gaat via onze website maar wie daar 
problemen mee heeft, meldt zich bij ons secretariaat (Joanne Bredero) 
die u dan graag verder helpt: tel. 06 – 5206 5173. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur,  
 
Cees Bassa, Voorzitter.
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Agenda 

Vriendendag 

Zie hiernaast voor het programma 2018 

 

 

 

Bakken voor Marienwaerdt 

Diverse data en tijdens de Landgoedfair 

Aanvang 09.00 uur  

Startlocatie: Landgoedwinkel 

Voor meer informatie belt u met  

Jacqueline Huisman-van Berkel.  

Zie voorzijde van dit Vriendennieuws. 

 

Landgoedfair 

Woensdag 15 t/m  

zondag 19 augustus 2018 

Thema: Traditie en Toekomst 

Alle dagen van 10 -18 uur 
 

 

 

AVONDwandeling 

Zaterdag 28 september 2018 

Startlocatie en -tijd volgt z.s.m. 

net als de kosten 

Vriendendag 10 juni a.s. 

Op zondag 10 juni is onze jaarlijkse vriendendag; dit jaar met als 

onderwerp Langs wegen en paden. Het programma is als volgt: 
09.30 – 10.30 uur       start met koffie/thee en een taartje bij de  
                                   Stapelbakker 
10.30 – 12.00 uur       naar keuze 

• wandelen (5 km) 
• fietsen (17 km) met EIGEN fiets 
• of met de huifkar (9,5 km) 

Onder leiding van drie gidsen – Frans van 
Verschuer, Ans van Schaik en Erna Gille - zwerft 
u langs wegen en paden, waarbij u uitleg krijgt 
over de ontstaansgeschiedenis van de 
naamgeving op Mariënwaerdt 
 
12.00 – 12.30 uur       bezichtiging van de 
landgoedtuin welke wordt onderhouden door de 
Tuingroep van de Vrienden van Mariënwaerdt. 
 
13.00 – 15.00 uur       picknick aan de Linge 
(speciaal voor deze gelegenheid bouwt de 
Klusgroep een landgoedtent aan de Linge). 

De catering wordt verzorgd vanuit de foodtrucks van Mariënwaerdt 
 
Deelname € 29,50 per persoon.  
Kinderen onder de 16 jaar €15,- en onder 12 jaar  gratis. 

 

Terugblik op de wandeling van 12 mei jl. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens op Mariënwaerdt! 

 

Waar u onderhoudt wat belangrijk is….  

en u heel natuurlijk onderhouden wordt! 

 

Voor meer informatie kijk op de website en/of lees het volgende 

Vriendennieuws! 

Geen internet? Bel even met onze secretaris: 06- 52065173 


