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Geachte leden, beste Vrienden van Mariënwaerdt,  
 
Het jaar 2019 is voor het Landgoed een bijzonder jaar. Na afscheid te 
hebben genomen van de winterfair staan we dit jaar voor de 25e 
landgoedfair te bezoeken van 21 t/m 25 augustus. Wij als vrienden zijn 
ook druk bezig met het programma en willen u graag verrassen op de 
landgoedfair. Het programma is nog niet voor 100% rond maar noteert 
u alvast de data. 
 
De laatste jaren ontwikkelen we binnen de vereniging zelfregulerende 
werkgroepen, denk aan de klusgroep, de tuingroep, de bakgroep. Met 
trots kan ik u nu de leiding van wandelgroep presenteren: Ans van 
Schaik, Carolien Franken en Jannie Zijderveld.  
Zij gaan met ingang van dit jaar de wandelingen organiseren. De opzet 
wordt iets aangepast, elke wandeling zal een thema krijgen. De dames 
zijn enthousiast om u iets over en van het Landgoed te laten zien en 
horen. Alle info leest u op onze website en in het vriendennieuws.  
De voorjaarswandeling staat voor zaterdag 18 mei a.s. gepland. 
 
Onze jaarlijkse Vriendendag wordt gehouden op zondag 23 juni. De 
leiding is dit jaar in handen van Jacqueline en Marjolein. Lees het 
concept-programma op de achterzijde van dit Vriendennieuws. 
   
Op 6 april gaan we de gerenoveerde Groenedijk / Hooidijk officieel 
openen. Deze mijlpaal moet gevierd worden! Het was niet zomaar een 
renovatie want de dijk was in de loop der jaren zo uitgesleten door het 
gebruik, dat delen zeer moeilijk begaanbaar waren in de herfst en 
winter. Door de bovenlaag eraf te scheppen en te egaliseren, is er een 
vlakke ondergrond ontstaan. Hierop is 30 cm verharding aangebracht 
op worteldoek en met fijne splitgrind afgestrooid alsof het een mooie 
taart is. De eerste reacties zijn zeer enthousiast en daar zijn we erg blij 
mee. De officiële opening begint om 14.00 uur. 
 
Ook op 6 april houden we in de ochtend onze ALV. Naast de 
gebruikelijke agendapunten komen vooral de onlangs gehouden 
enquête en het verslag van de werkgroep VvM 2.0 (toekomst van de 
vereniging) aan de orde. Wilt u meepraten over deze zaken, u bent van 
harte uitgenodigd. We beginnen om 10.00 uur in de Jachtkamer. De 
agenda ziet u aan de ommezijde. De notulen van de vorige ALV en de 
jaarrekening 2018/begroting 2019 zijn bij de vergadering beschikbaar. 
 
We zien u graag op onze activiteiten, 
Namens het bestuur, 
Cees Bassa, Voorzitter 
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Agenda 2019  

Tuinwerkzaamheden 

diverse data tussen maart en november 

Aanvang 09.15 uur, tuin Grote Huis 

Deelname vooraf opgeven via José de 

Bruin, 

tuingroep@vriendenvanmarienwaerdt.nl 

 

2e kwartaal 2019 
 

Kluswerkzaamheden 

Woensdagen 3 en 24 april, 15 mei, 5 en 

26 juni. Aanvang 09.15 uur; ‘t Karnhuis 

Aanmelden via landgoedgroep 

@vriendenvanmarienwaerdt.nl 

 

Voorjaarswandeling met of zonder 

lunchmogelijkheid à € 9,95 

Zaterdag 18 mei 2019 

Start: 09.30 uur Het Karnhuis 

Aanmelden via Carolien Franken,  

wandelen@vriendenvanmarienwaerdt.nl 

 

 

 

Vriendendag 2019 

Zondag 23 juni 2019; startlocatie: 

Hooge Schuur of Nieuwe Refter, 

aanvang 11 uur. Met op het programma 

(zingen met) een koor, bouwen van een 

insektenhotel of een fotoworkshop. Incl. 

lunchbuffet en drankjes. Kosten € 37,= 

p.p.. Aanmelden via Marjolein vd Bout, 

leden@vriendenvanmarienwaerdt.nl 
 

 

 

25e Landgoedfair, een jubileum 

Woensdag 21 t/m zondag 25 augustus 

2019, Heerlijkheid Mariënwaerdt. Meer 

informatie via 

www.marienwaerdt.nl/landgoedfair 

 

DE REST VAN DE AGENDA 2019 

VINDT U ONZE WEBSITE 

www.vriendenvanmarienwaerdt.nl  

 

Geen internet of email?  
Bel met onze secretaris voor meer 
informatie en/of aanmelding:  
06 - 52065173 
 

 

IN VERBAND MET DE ORGANISATORISCHE 
VOORBEREIDINGEN VAN ZATERDAG 6 APRIL A.S. 
VERZOEKEN WIJ U ZICH VOOR 31 MAART A.S. AAN TE 
MELDEN BIJ ONZE SECRETARIS INDIEN U DE ALV EN/OF 
OPENING GROENEDIJK WILT BIJWONEN.  
Een eventueel aansluitende lunch à € 9,95 in de Stapelbakker is via 
https://www.vriendenvanmarienwaerdt.nl/shop/ te bestellen en te 
betalen. Geen internet of email? Bel met onze secretaris voor meer informatie 

en/of aanmelding: 06 - 52065173 

 

Agenda ALV zaterdag 6 april 2019 
 
1  Opening 
2  Mededelingen & ingekomen stukken 
3  Vaststellen van de notulen van de ALV van 14 april 2018  
4  Financieel jaarverslag 2018 en de begroting van 2019 door de  
     penningmeester Adriaan van Hoorn 
5  Verslag van de kascontrole commissie John Boogaard en Rineke  
     Brands 
6  Herbenoeming bestuursleden : Jacqueline Huisman en Leo Knuiman 
     en uitnodiging aan Vrienden die zich actief willen gaan inzetten 
7  Benoeming nieuwe bestuurs-, werkgroep-  en kascommissie leden 
8   Verslag van de vereniging activiteiten in 2018 door Joanne Bredero  
9  Verslag van de enquête gehouden in 2018  
10 Verslag  rapportage werkgroep VvM2.0 
11 Projecten waar de Vrienden van Mariënwaerdt in 2019 aan doneren  
      en werken 
11  Ontwikkelingen op het landgoed door Frans van Verschuer 
12  Rondvraag 
13  Sluiting.  

Programma Vriendendag zondag 23 juni 2019 
In vogelvlucht schetsen we het Vriendendagprogramma: 
we beginnen om 11 uur uiteraard met koffie en wat lekkers erbij. Daarna 
worden we toegezonden door een Betuws Shantykoor, waarbij dansen en 
meezingen natuurlijk mogelijk is! Na het lunch in de vorm van een 
tapasbuffet kunt u kiezen uit twee activiteiten: het bouwen onder leiding 
van de Klusvrienden van een insectenhotel dat u mee naar huis neemt òf 
het volgen van een fotoworkshop tijdens een rondwandeling over 
Mariënwaerdt olv de geroutineerde fotograaf Jeroen Peters die u tips & 
tricks leert voor nog mooiere (natuur)foto’s. We sluiten gezamenlijk af 
met een gezellige afscheidsborrel voor we rond 16.30 uur deze dag 
beëindigen. Kosten € 37,= p.p.  
Introducées kennis laten maken met de Vrienden van Mariënwaerdt 
mag natuurlijk op deze dag! 
 

Rozen 
Natuurlijk wordt er in juni/juli ook nog een keer een dag georganiseerd 
waarop naar de rozen in de rozentuin gekeken kan worden. Dit 
afhankelijk van het weer en de daaruit volgende bloeitijd. Via de website 
wordt u nader geïnformeerd over de juiste datum. 
 

Dus hopelijk:  

Tot ziens op landgoed Heerlijkheid Mariënwaerdt! 

Waar u onderhoudt wat belangrijk is….  

en u heel natuurlijk onderhouden wordt!  
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