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CONTAINERS VOOR SNOEI- EN BLADAFVAL IN BEERZERVELD
VRIJDAG 17 EN ZATERDAG 18 NOVEMBER
Vrijdag 17 en zaterdag 18 november wordt in opdracht van de
gemeente Ommen containers geplaatst voor groenafval op de
parkeerplaats van gymnastiekzaal de Sprong aan de van Alewijkstraat
in Beerzerveld. Vanaf vrijdagmiddag 15.00 uur tot zaterdag 17.00 uur
kan gratis snoei- en bladafval en takken worden gebracht. Stronken,
wortelstelsel moeten zoveel mogelijk van zand worden ontdaan.
Alleen particulieren, afkomstig uit Beerzerveld e.o. mogen hier gebruik van maken. Buurtbewoner
Arend ter Bekke zorgt voor toezicht . Het ingezamelde groenafval wordt verwerkt als biomassa.
Tevens zoeken wij vrijwilligers die ervoor willen zorgen dat het e.e.a. netjes wordt achtergelaten. Wie
geeft zich hiervoor op?
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ZATERDAG 25 NOVEMBER 2017
INTOCHT SINTERKLAAS IN BEERZERVELD EN MARIËNBERG
De Sinterklaas wordt alweer een jaartje ouder. Daarom is er besloten om alleen Beerzerveld te
bezoeken en volgend jaar Mariënberg. De Sinterklaas en zijn Pieten zullen hierdoor meer tijd en
aandacht hebben voor de kinderen. Alle belangstellenden uit beide dorpen zijn dan ook van harte
welkom. De Sinterklaas wordt welkom geheten bij de brug in Beerzerveld om 13:00 uur, en vanaf daar
start dan ook de loop route. In de straten waar we doorlopen worden door de buurt bedachte “oud
Hollandsche” spelletjes gespeeld door de Pieten. De desbetreffende straten krijgen hiervoor een
uitnodiging met meer informatie. Contact persoon Remco Otten mail:
remcootten18@hotmail.com

ROUTEBESCHRIJVING
Start: brug Beerzerveld- Schuurmanstraat- rechtsaf ds LaurentiusstraatNijboerstraat- rechtsaf Liezenstraat- rechtsaf Oordtstraat- linksaf
Schuurmanstraat- linksaf Westerweg- linksaf van Alewijkstraat- eind
bestemming Gymzaal de Sprong
DRINGEND VERZOEK: gelieve geen auto’s langs bovenstaande route te parkeren!!
ONTVANGST BIJ GYMZAAL DE SPRONG
Het einde van de tocht is bij gymzaal de Sprong. Hier zal het Sinterklaasfeest worden voortgezet.
Tijdens dit feest is er voor de kinderen een traktatie. Na afloop krijgen alle kinderen nog een presentje
van Sinterklaas.
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FILM VOOR DE KINDEREN VANAF GROEP 6 BIJ KULTURHUS ’T SAMENSPEL. Voor de kinderen
van de groepen 6,7,8 wordt er weer een leuke film gedraaid in het kulturhus ‘t saMENSpel in
Beerzerveld. Ook voor hen is er drinken en een versnapering.

KLEURPLAAT
Even als vorig jaar heeft Plaatselijk Belang een kleurwedstrijd ter ere van Sinterklaas uitgeschreven.
Op de achterzijde is een kleurplaat afgedrukt. De mooiste kleur platen worden beloond met een prijs.
Sinterklaas zelf maakt de winnaars bekend en hij reikt de prijzen persoonlijk uit. Er word beoordeeld in
3 leeftijdsgroepen, van 1 t/m 3 jaar, van 4 t/m6 jaar en van 7 t/m 9 jaar. Voor alle categorieën zijn er
prijzen. De ingekleurde platen dienen UITERLIJK Dinsdag 21 november ingeleverd te worden in
Mariënberg bij supermarkt ATTENT TELMAN en in Beerzerveld bij HCR BEERZERVELD. Bij deze
adressen liggen ook extra kleurplaten. De kleurplaat kan ook gedownload worden via:
www.beerzerveldmarienberg.nl

Hoornaars bezoeken “Hut Mariaborch”. . . . .
De “Hut Mariaborch’ blijkt nog steeds een trekpleister voor passerende bezoekers. Dat blijkt elk jaar
maar weer uit de aantekeningen in het gastenboek. Maar dat ook
hoornaars (ofwel horzels… ) belangstelling toonden was wel een
verrassing. Begin september ontdekten Freek v.d. Berg en Bertus
Hofsink een wespennest van imposante afmetingen in de nok van de
‘Hut”. Bij nadere inspectie leken de rondvliegende ‘wespen’ toch ook
wel knap groot. De gemeente werd ingeschakeld en was nog dezelfde
dag ter plaatse. Inderdaad bleken de ‘wespen’ hoornaars te zijn. Een
paar dagen eerder hadden de beestjes de krant gehaald in Eindhoven
waar een aantal bezoekers was gestoken. Nadat het nest ‘behandeld’ was kon het een paar dagen
later worden verwijderd. Overigens deed de bestrijder van de gemeente het werkje niet met
genoegen, zo vertrouwde hij de omstanders toe: …’hoornaars zijn nuttige beestjes die veel vliegen en
muggen vangen en zeker niet zo agressief als wel eens wordt weergegeven. Zolang je maar een
meter van het nest afblijft heb je nergens last van…” Weer wat geleerd, toch ?
Het onderhoud van de ‘’Hut Mariaborch’’ wordt op dit moment verzorgd door slechts drie vrijwilligers.
Nieuwe vrijwilligers kunnen we dus heel goed gebruiken.
Lijkt u/jou dit iets, neem dan contact op met Bertus Hofsink. Tel. 0523-251209.

INCASSO LEDENBIJDRAGE 2017
Binnenkort vindt automatische incasso plaats van de contributie 2017 voor uw
lidmaatschap van Plaatselijk Belang Beerzerveld Mariënberg. Wilt u een wijziging of
verhuizing s.v.p. doorgeven aan het secretariaat (Laura Bouwhuis,
plaatselijkbelang@gmail.com). De heer Tempelman bezoekt de leden die geen
automatische incasso hebben afgegeven.

Donateurs
Verreweg de meeste lezers zullen het Plaatselijk Belang financieel al ondersteunen voor een bijdrage
van € 4,50 per jaar. Veel nieuwe bewoners zullen deze ondersteuning waarschijnlijk nog niet geven.
Wij zouden het zeer waarderen dat zoveel mogelijk bewoners ons financieel ondersteunt. Bent u nog
geen donateur en u zou dit wel graag willen, stuur dan een mail naar; plaatselijkbelang@gmail.com.
Alvast bedankt voor uw donateurschap.
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" ONDER ONS "
Woensdagmiddag 25 oktober zijn we met de ouderen naar het museum in Marle geweest. We werden
ontvangen met een kopje koffie en cake, daarna het museum in. Hier konden we allemaal blikken
bekijken die waren verzameld. Ook veel andere oude spullen stonden uitgestald.

Ze hadden daar ook een oud snoepwinkeltje bij, met ouderwetse snoep uiteraard. Na de rondleiding
die ongeveer een half uur duurde gingen we weer terug naar het café en daar kregen we allemaal een
pannenkoek, met een borrel. Het was volgens iedereen een geslaagde middag.

Parkeren Mariënberg
Een steeds terugkomende klacht is dat er auto’s op de stoep worden geparkeerd. Er zijn al
verschillende bekeuringen uitgedeeld, maar toch blijft men auto’s op de stoep parkeren. Graag uw
aandacht hiervoor zodat de stoepen gewoon gebruikt kunnen worden door voetgangers.

Naam begraafplaats Beerzerveld
Wat zou het mooi zijn als de begraafplaats in Beerzerveld een leuke naam krijgt. Wie heeft hier een
toepasselijke naam voor? Mail dit dan naar; plaatselijkbelang@gmail.com

Verlichting Knolsdijk
In vorige nieuwsbrief hebben wij gevraagd of er verlichting uit de Schuurmanstraat gehaald kon
worden om deze vervolgens op de Knolsdijk neer te zetten. Wij hebben van de bewoners
Schuurmanstraat reactie (hiervoor dank) ontvangen en zij willen de lantaarnpalen graag behouden.
Voor alsnog worden er geen lantaarnpalen op de Knolsdijk geplaatst.

Nieuwe bestuursleden
Volgend jaar komen er weer een aantal bestuursfunctie’s binnen het bestuur vrij…..Wie lijkt het leuk
om in het bestuur van Plaatstelijk Belang te zitten? Wij hopen op veel positieve reacties dit kan
gemaild worden naar: plaatselijkbelang@gmail.com
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NIEUWSBRIEF 2017, nr. 4 – november
Verhuur Kulturhus
De verhuur van het Kulturhus loopt goed. Velen weten inmiddels de weg te vinden naar het
gebouw en regelmatig is deze in de weekenden verhuurd. Ook doordeweeks kan deze gehuurd
worden, met name overdag. Ben je op zoek naar ruimte om iets voor een groep te organiseren,
voor een niet al te hoog bedrag kan het Kulturhus gehuurd worden. Donateurs krijgen bij huur van
het gebouw nog een leuke korting.
Mocht u nog geen donateur zijn (€ 12,50 per jaar ), vraag dan een formulier op bij Henk van
Dasselaar, henk@daskoel.nl of bij een van de overige bestuursleden. DOEN!!!

Buurtmaaltijd
in Kulturhus ’t saMENSpel
Woensdag 8 november was de laatste buurtmaaltijd van 2017. In december zal er geen
buurtmaaltijd zijn, maar in januari starten we weer. De buurtmaaltijd zal in januari zijn op 17
januari. De daarop volgende maanden is de buurtmaaltijd elke tweede woensdag van de
maand. Alle inwoners uit Beerzerveld e.o. zijn welkomin Kulturhus ‘t Samenspel, van
Alewijkstraat 36 in Beerzerveld. U bent welkom vanaf 11:30 uur en om 12:00 uur start de
maaltijd. De kosten bedragen € 9,- p.p. inclusief een drankje. Voor meer informatie of opgeven
kunt u contact opnemen met Silke Schuurman van WijZ Welzijn via 06-41643398 of
s.schuurman@wijz.nu

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

SPONSORING
Binnenkort zal er een sponsorbord geplaatst worden bij het Kulturhus. Veel plaatselijke bedrijven
hebben een toezegging gedaan en daar zijn we als bestuur heel blij mee, het is niet altijd gemakkelijk
de exploitatie rond te krijgen.

VERLICHTING
De parkeerplaats bij het Kulturhus zal binnenkort worden voorzien van goede verlichting. Al jaren is de
verlichting onvoldoende en na overleg met de gemeente Ommen heeft deze toegezegd dit op te
pakken en zullen de masten verplaatst worden en komen er nieuwe armaturen op de masten .

HET LAATSTE NIEUWS IS ALTIJD TE LEZEN OP DE SITE VAN PLAATSELIJK BELANG

www.beerzerveldmarienberg.nl. Secretariaat Kulturhus ’t saMENSpel Beerzerveld e-mail: henk@daskoel.nl. Wil je
het gebouw huren? Bel dan naar Ben Prins, 0523-251364 of mail, benaliprins@hotmail.com Bestuur Kulturhus: Klaas Pullen,
Henk van Dasselaar, Laura Bouwhuis, Ben Prins en Chris Stuut.

HET LAATSTE NIEUWS IS ALTIJD TE LEZEN OP
www.beerzerveldmarienberg.nl of volg ons op twitter @pbbveldmberg
Secretariaat PB Beerzerveld Mariënberg e-mail: plaatselijkbelang@gmail.com
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