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nieuwsbrief september 2018

Beste Vrienden en andere belangstellenden voor wat zich op Berbice afspeelt,

Tijdens de voorbije zeer warme en droge zomer hebben vele vrijwilligers zich
verdienstelijk gemaakt door week in week uit de rozen en pas aangeplante jonge bomen
water te geven. Met lange tuinslangen en pompen die in vijver of sloot werden
gehangen is het ons gelukt ze in leven te houden. Sterker nog: de rozen staan er goed
bij!
Aanstaande zaterdag kunt u ze bewonderen tijdens de
Open Monumentendag. Dan kunt u ook zien dat het
verdorde gras en de vele rododendrons (die geen water
hebben gekregen) na de buien van de laatste weken
weer opgeleefd zijn. Het park is open van 10-16 uur. Het
hoofdhuis blijft gesloten.
Met hartelijke groet,
het bestuur van de Vrienden van Berbice - september 2018

Verhalenverteller op 23 september
‘En dat zou maar zo echt gebeurd kunnen zijn ….’
Prachtig hoor, zo’n buitenplaats: grote bomen, mooie vijvers, een prachtig huis,
vreemde muren, een oranjerie! Maar hebben er ooit echt mensen geleefd? Zijn er
bijzondere dingen gebeurd - spannende, meeslepende mysteries, wilde
avonturen, romantische verwikkelingen – hoe zou het hier vroeger zijn geweest?
Geen kind kan op een plek als Berbice komen zonder zich zulke dingen af te
vragen.

Alle kinderen welkom
Daarom vindt op zondagmiddag 23 september voor het eerst een activiteit speciaal voor
kinderen plaats op Berbice. Voor alle kinderen van 6 tot 60 jaar (en ouder) komt een
verhalenverteller om deze mooie buitenplaats eens op een andere manier te beleven.
Niet met feitjes, jaartallen en geschiedkundig nauwkeurige toelichtingen, maar met
spanning, fantasie en nieuwsgierigheid. Sprookjes, sagen, mythen of gewoon
spannende verhalen – waar passen die beter dan in een eeuwenoud gebouw op een
sprookjesachtige buitenplaats?
De Vrienden van Berbice, die deze activiteit organiseren, hopen dat de kinderen in
Voorschoten Berbice ook leren kennen als een mooie en bijzondere plek.
Verhalenverteller
Janneke Tanja is gepassioneerde verhalenverteller die jong en
oud mee kan nemen in de mooiste wereld die er bestaat: die van
hun eigen fantasie. Zij vertelt al bijna 20 jaar verhalen aan
kinderen en volwassenen op de meest uiteenlopende locaties:
van scholen tot musea, in tipi’s en theaters en op festivals in
binnen- en buitenland. Ook geeft zij cursussen op het gebied van
vertellen en improvisatie. Kijk voor meer informatie op:
www.behindthestory.nl.

Op deze nazomermiddag neemt Janneke haar gehoor mee in meeslepende verhalen
die zo maar waar gebeurd zou kunnen zijn …. want wat gebeurde er nu toch, toen de
oude tuinman op het landgoed zijn vrouw wilde verrassen met een cadeau?
De voorstelling begint om 15 uur in de Oranjerie. Toegangsprijs is € 5,-, inclusief een
consumptie (jong en oud betalen het zelfde bedrag). Aanmelding kan door een mail te
sturen naar: info@vriendenvanberbice.nl waarna u verdere info ontvangt..

Hekken weg?
Als u binnenkort naar Berbice gaat of er langs fietst, zult u zien dat het (enigszins) witte
toegangshek weg is. Zowel het grote hek aan de voorzijde als die aan de kant van het
Nicolaespad en die tussen de Zilverfabriek en onze buitenplaats zijn vakkundig
verwijderd om gerestaureerd te worden. Dat een opknapbeurt hard nodig was,

mag niemand verbazen. Straks passen de hekken weer bij het mooie hoofdhuis! Diverse
subsidiegevers hebben de restauratie mogelijk gemaakt.
Er staan nu tijdelijke hekken om de buitenplaats toch af te kunnen sluiten buiten de
normale openingstijden.

Rozentea
Op 30 juni 2018 werd alweer voor de zevende (!) keer de jaarlijkse Rozentea voor
rozenadoptieouders, vrienden van Berbice en hun gasten gehouden. We mochten maar
liefst 151 gasten ontvangen. De dames in kleurige zomerjurken en dito hoeden in alle
kleuren wedijverden met de bloeiende rozen. De parasols, tafeltjes voorzien van
kleedjes en vaasjes met prachtige boeketjes zagen er zeer uitnodigend uit. De
tuinbankjes waren ‘s ochtends afgesopt en de rozenbedden nog even ‘gekuist’. Iedereen
genoot van de prachtige zomermiddag op deze bijzondere plek.
Het taartenbuffet zag er
weer grandioos uit met een
keur van zelfgebakken
taarten, cakes, koeken,
quiches, wraps en hartige
hapjes. Er werd aan de
lopende band thee,
limonade en smaakwater
vanuit het nieuwe
Schuytenhuis aangevoerd.

Onze rozenspecialist Aart Westdijk was helemaal uit Doetinchem afgereisd om adviezen
over de verzorging van rozen te geven en had een aantal bijzondere rozen in pot voor
de verkoop meegenomen. Onze eigen imker Frans Valentijn stond er met een mooie
stand met diverse bijzondere bijenplanten en potjes Berbice honing die gretig aftrek
vonden. Het barok fluitensemble ‘Berbice’ had een bijzonder muziekprogramma
passend bij de bijzondere sfeer van de buitenplaats. De sfeer was uitstekend, de rozen
stonden mooi in bloei en iedereen heeft zichtbaar genoten. Er zijn maar liefst 148
nieuwe rozen geadopteerd. Kortom deze editie van de Rozentea was zeer geslaagd!

Goedbezochte lezing over Pieter de la Court
Op een prachtige zomeravond op woensdag 20 juni was er in het nieuwe Schuytenhuis
achter in de rozentuin van Berbice een boeiende lezing met de titel “Liever Voorschoten
dan Versailles”
Bezoekers waanden zich door de lezing van Marjoleine Kooper-Huigen met aansluitend
een sfeervolle avondwandeling moeiteloos terug in het rijke verleden van de
buitenplaats. Men maakte op een unieke manier kennis met Pieter de la Court van der
Voort, bewoner van Berbice tussen 1688 en 1716.

Marjoleine wist de
bezoekers van het begin tot
het einde te boeien met
haar verhaal, vermakelijke
anekdotes en prachtige
beelden en illustraties,
onder andere uit het
wereldberoemde tuinboek
dat Pieter had geschreven.

De avond werd afgesloten met een glaasje bubbels achter het hoofdhuis. Op de langste
dag gaat daar de zon precies op de zichtas onder.
Als u deze lezing ook graag mee wilt maken, stuurt u dan even een mail aan de
info@vriendenvanberbice.nl want bij voldoende belangstelling wordt de lezing herhaald.

Agenda
* Open Monumentendag, alleen op zaterdag 8 september 10-16 uur. Hoofdhuis is
gesloten.

* Verhalenvertelster Janneke Tanja op zondag 23 september 15 uur

Berbice steunen?
De Vrienden van Berbice zijn begin 2016 opgericht met als doel het organiseren van
culturele activiteiten en het werven van Vrienden, die Berbice een warm hart toedragen
en willen helpen om de buitenplaats weer in oude luister te herstellen. Alle eventuele
opbrengsten van de culturele activiteiten komen ten goede aan Berbice.
Mocht het u aanspreken en als u het huis een keer van binnen wilt zien: u bent al
"Vriend van Berbice" voor € 50 per jaar. Berbice heeft de culturele ANBI status, dus
giften zijn binnen zekere grenzen aftrekbaar van de belasting. Alle giften zijn welkom op:
bankrekening NL46 INGB 0008 6756 48 ten name van Vrienden van Berbice. Zie ook
www.vriendenvanberbice.nl

