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Afscheid van Steven van Hell
Op vrijdag 3 januari heeft Steven
van Hell officieel afscheid genomen van zijn taken als voorzitter
van de Stichting Museumboerderij Kiefveldersteeg (Mariahoeve),
de Evenementen Commissie
(vroeger: Roerende Monumenten)
en bestuurslid van de Stichting
Puttens Historisch Genootschap

links: Steven van Hell; rechts: Burgemeester Lambooij

(PHG). In een zeer grote opkomst
werd er stilgestaan bij de periode van Steven als voorzitter, enkele
anekdotes en
kreeg
Steven
van burgemeester Lambooij de
“Erepenning Gemeente
Putten”
uitgereikt. Slecht 4 personen vielen eerder deze eer ten deel. Achtereenvolgens was voor de vrijwilligers van de Mariahoeve de
nieuwjaarsborrel. Op naar een gezond en goed 2020!

Bakker, E. - Bericht van de Mariahoeve - De Graver, maart 2020

2

Afscheid bestuurslid en introductie nieuwe (vice)-voorzitter(s)
Tijdens die zelfde bijeenkomst werd
ook stil gestaan bij het afscheid van
Leen Kool als bestuurslid van de Mariahoeve. Leen is ook jarenlang actief
betrokken geweest bij de Mariahoeve
en werd hij deze middag ook bedankt
voor al zijn bewezen diensten.

Links: Leen Kool; rechts: Steven van Hell

Jan van den Hoorn zal
als voorzitter zitting
nemen in het bestuur
van de Mariahoeve,
voor velen van jullie
geen onbekende gezien
zijn andere activiteiten
binnen het PHG en
Stichting Oktober ’44.
Links: Jan van den Hoorn; rechts: Gerard van Eijden

Gerard van Eijden zal
de rol van vice-voorzitter
op zich nemen, velen

van jullie zullen hem kennen als de man-van Jolette van Eijden
of natuurlijk zijn rol als dierenarts in deze omgeving.

Wintersluiting Mariahoeve
Na een druk jaar met als afsluiting de PHG-kerstborrel was de
Mariahoeve gesloten tot 31 januari. In de maand januari stonden er nog wel grote enkele klussen op het programma, we hebben ons dus zeker niet verveeld. Zo zijn er aanpassingen aan het
elektriciteitsnet gedaan voor het campingterrein, zijn we bezig
geweest met het maken van een berging voor onze gasten voor
het stallen van fietsen o.i.d. en vond er nog het nodige zaagwerk
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plaats. Wanneer nodig zijn de hulptroepen van de onderhoudsploeg ingeschakeld voor het opruimwerk. Tot slot werd er op
donderdag 30 januari de jaarlijkse schoonmaak van de theeschenkerij en de museumboerderij uitgevoerd. Op zaterdag 1 februari zijn we weer open gegaan op de woensdag en zaterdag en
gaan we langzaamaan weer in de opbouw richting het seizoen
wat eind maart zal losbarsten. We hopen net als afgelopen jaar
weer veel bezoekers, campinggasten en geïnteresseerden te mogen verwelkomen!
+++
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