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Geachte leden, beste Vrienden van Mariënwaerdt,  
 
Na een heel mooie zomer met een prachtige Vriendendag, onder 
leiding van drie gidsen hebben we te voet, per fiets en per huifkar de 
wegen en paden van het landgoed beter leren kennen.  
Zie foto’s op achterzijde. 
 
De 24e landgoedfair was weer een ouderwets succes en Mariënwaerdt 
gaat zich opmaken voor de 25e landgoedfair in 2019. Wij Vrienden gaan 
de herfst in met weer een volle activiteiten agenda. Zie hiervoor de 
agenda van dit Vriendennieuws of kijk even op de website en meld u 
direct aan. Voor informatie kunt u natuurlijk ook het secretariaat bellen. 
  
Op 26 september zijn we officieel gestart met het renoveren van 1,3 
kilometer van de Groenedijk achter het bos. Hiervoor ontvingen wij ook 
een subsidie van ANWB en Rabobank West Betuwe. Zie foto links in de 
bovenbalk. Dit project is onderdeel van Stap voor Stap waarin we de 
bestaande wandelpaden verbeteren en waar mogelijk toegankelijk 
maken voor rolstoelen en scootmobiels. Hierbij worden ook de 
parkeergelden van de bezoekers van de fair benut. 
 
Op 29 september hebben we onder leiding van Bernard van Verschuer 
wandelend het landgoed van Sminia bezocht. Foto zie achterzijde. 
 
Binnenkort ontvangt u per post een enquête met daarin enkele vragen 
aan u over onze vereniging. Ik verzoek u allen deze te beantwoorden 
zodat het bestuur meer inzicht krijgt hoe u als Vriend onze vereniging 
ervaart. Alleen met uw inbreng kunnen wij de programmering optimaal 
gestalte geven. 
 
Dit jaar is er geen winterfair en hebben we een ingelaste activiteit. Op 
28 december gaan we de omgewaaide bomen in het bos opruimen.  
Als Vriend van de vereniging vragen wij u ons te komen helpen en u 
krijgt er een volle kofferbak openhaard hout voor terug. Tijdens de 
werkzaamheden zorgen we voor een kop heerlijke erwtensoep en 
natuurlijk koffie of thee. Als u voor de handjes zorgt, zorgen wij voor het 
gereedschap en het vervoer van het hout naar uw auto. 
 
Met vriendelijke groet, 
Namens het bestuur,  
 
 
Cees Bassa, Voorzitter. 
 
Vriendenwerving tijdens de Landgoedfair >>> 
Foto balk rechts boven: noten rapen op de 
Notendijk 
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Agenda 

Tuinwerkzaamheden 

17 oktober 2018, 09.15 uur, 

tuin Grote Huis 

Winterklaar maken van de rozenperken 

deelname vooraf opgeven via José de 

Bruin, 

tuingroep@vriendenvanmarienwaerdt.nl 

 

 

 

Kluswerkzaamheden 

17 oktober, 7 en 28 november 2018 

Aanvang 09.15 uur; ‘t Karnhuis 

Aanmelden via landgoedgroep 

@vriendenvanmarienwaerdt.nl 

 

Lezing en Hubertusjacht 

Zondag 20 oktober 2018 

Start: 10.00 uur in ’t Koetshuis 

Lezing de heer D. Hendrickx, 

o.praem.Nederl. Norbertijnen 71e Abt 

van de Abdij van Berne 

. 

 

 

Boswerkzaamheden 

Zaterdag 24 november en 28 december 

2018; op beide data is de startlocatie: 

’ t Karnhuis om 09.00 uur. 

Incl. lunch in de Stapelbakker (24-11) en 

op 28-12-2018 incl. een kofferbak met 

openhaard hout en erwtensoep tijdens 

de werkzaamheden. 

 
 

 

 

Aanmelden via landgoedgroep 

@vriendenvanmarienwaerdt.nl 

Terugblik zomeractiviteiten 2018 

Vriendendag 10 juni  

 
“Druivenoogst” en werkzaamheden Tuinploeg 8 september 

 
Start reconstructie Groenedijk in het kader van Stap voor Stap 

Najaarswandeling 29 september Land van Sminia bij Marienwaerdt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot ziens op landgoed Heerlijkheid 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 
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