Vriendennieuws winter

1e kwartaal 2019

Geachte leden, beste Vrienden van Mariënwaerdt,
Het jaar is bijna om en we kijken terug op een geslaagd 2018 waarin we
veel leuke en mooie dingen hebben gedaan. Er is veel werk verzet op alle
niveaus en in verschillende werkgroepen. Het grootste project van de
Vereniging tot nu toe is het renoveren van de 1,5 km lange Groenedijk
(onderdeel van de Molenroute) achter het bos. Met subsidies van het
Rabobank Stimuleringsfonds, de ANWB en enkele ondernemers uit de
regio Geldermalsen hebben we deze dijk ook toegankelijk gemaakt voor
rolstoelen en scoot-mobiels. De officiële opening zal plaats vinden bij de
ALV van 6 april 2019 ( meer info in het volgende Vriendennieuws).
Op dit moment loopt de enquête die u per mail en post is toegestuurd.
Het bestuur is verheugd dat daar door u goed op wordt gereageerd.
We blijven benieuwd naar uw reacties.
Onze vereniging is in 2002 gestart en ondersteunt het landgoed op
allerlei wijzen. De activiteiten op het landgoed zijn in deze jaren sterk
gegroeid en ontwikkelen zich steeds verder.
Op welke wijze wij als Vereniging Vrienden van Mariënwaerdt daar ons
steentje aan bij kunnen dragen is de vraag die wij als bestuur hebben
gesteld? Als antwoord hierop is een werkgroep VVvM 2.0 opgericht.
Deze gaat de komende maanden nadenken hoe de vereniging er over 10
jaar uit moet zien om deze en andere ontwikkelingen te kunnen volgen.
We behouden graag het goede, maar we zullen ook nieuwe Vrienden aan
ons moeten binden. In februari 2019 brengen zij verslag uit aan het
bestuur en als bestuur informeren wij jullie hierover in de ALV op 6
april 2019. Uiteraard komt dan ook de uitslag van de enquête aan de
orde. Indien u hierover wil communiceren kan dat via
leden@vriendenvanmarienwaerdt.nl
In 2018 hebben twee bestuursleden, Jacqueline Huisman-van Berkel en
Leo Knuiman er 2 x 4 jaar bestuurstaak opzitten. Het bestuur heeft
besloten dat Leen de Deugd de taken van Leo overneemt en dat de taken
van Jacqueline intern worden opgepakt. Jacqueline blijft wel nog
betrokken bij de komende 25e landgoedfair en de Vriendendag 2019.
Het afscheid van beide bestuursleden vindt ook plaats bij de ALV.
Vanaf deze plaats wensen wij iedereen fijne feestdagen en een gezond
2019 waarin we elkaar weer kunnen treffen tijdens verschillende
activiteiten . De activiteitenkalender vindt u op de achterzijde.
Met vriendelijke groet, namens het bestuur,
Cees Bassa, Voorzitter.
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Agenda 2019

Reconstructie Groenedijk 2018

Tuinwerkzaamheden
diverse data die later bekend worden
gemaakt tussen maart en november
Aanvang 09.15 uur, tuin Grote Huis
Deelname vooraf opgeven via José de
Bruin,
tuingroep@vriendenvanmarienwaerdt.nl

Kluswerkzaamheden
Elke circa elke drie weken op woensdag
Aanvang 09.15 uur; ‘t Karnhuis
Aanmelden via landgoedgroep
@vriendenvanmarienwaerdt.nl

1e kwartaal 2019
Koperpoetsen
Zaterdag 16 februari 2019
Start: 09.30 uur in de Oude Refter =
kelder van het Grote Huis.
Aanmelden via José de Bruin,
tuingroep@vriendenvanmarienwaerdt.nl

Oude en nieuwe situatie. Wat een verschil!!
Een kijkje in de keuken van de Landgoedwinkel in Utrecht,
Korte Jansstraat 5.

Zwerfvuilruimen
Zaterdag 16 maart 2019; startlocatie:
’ t Karnhuis om 09.15 uur.
Incl. lunch in de Stapelbakker
Aanmelden via landgoedgroep
@vriendenvanmarienwaerdt.nl

https://www.marienwaerdt.nl/landgoedproducten/landgoed-winkelutrecht/

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

Rozen snoeien
Zaterdag 30 maart 2019; tuin van het
Grote Huis, 09.15 uur
Incl. lunch in de Stapelbakker
Aanmelden via
tuingroep@vriendenvanmarienwaerdt.nl
DE REST VAN DE AGENDA 2019
VINDT U BINNENKORT OP ONZE
WEBSITE
www.vriendenvanmarienwaerdt.nl

