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Mariënberg - Donderdagavond 5 april 2018 vond de jaarvergadering van onze vereniging
plaats bij Café Mans in Mariënberg. De 18 personen waaronder diverse genodigden zoals
Jannes Janssen (aftredend wethouder gemeente Hardenberg), afgevaardigden van de politie
en enkele raadsleden vanuit de gemeente Ommen werden welkom geheten door voorzitter
John de Koning.
Enkele onderwerpen uit het afgelopen jaar waren de
drempel nabij camping de Pallegarste,
Schoolgebouw de Wissel, verlichting Mariënberg en
de nieuwe opzet van het jaarlijkse sinterklaasfeest.
Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn: John de Koning
(voorzitter), Laura Bouwhuis (secretaresse),
Geralda Lubbers (secretaresse2) en Renate
Zomerdijk (notuliste). Aris Ramaker
(penningmeester) heeft aangegeven met zijn functie
te stoppen. John de Koning heeft zich beschikbaar
gesteld om nog één jaar als lid te blijven. Udo
Kampman heeft zich beschikbaar gesteld als de
nieuwe voorzitter. Laura Bouwhuis en Renate
Zomerdijk hebben zich beschikbaar gesteld voor
nog een periode van 1 jaar als resp. secretaresse
en notuliste.

Voorzitter John de Koning draagt voorzittershamer over
aan Udo Kampman

Gerrit Middelkamp (Beerzerveld) en Klaas Luisman
(Mariënberg) stellen zich beschikbaar als nieuwe
bestuursleden. Namen van tegenkandidaten konden
schriftelijk tot 3 april ingeleverd worden. Hiervan is
geen gebruik gemaakt.
John heet Gerrit Middelkamp en Klaas Luisman
welkom in het bestuur. Van de aftredende
bestuursleden wordt in de eerstvolgende
bestuursvergadering afscheid genomen.
Financieel verslag en kascontrole
Laura Bouwhuis licht het financiële verslag duidelijk
toe. Het PB beheert nog een aantal rekeningen van
kleine organisaties zoals ‘’de paraplu’’, ‘’project ons
genoegen’’ en ‘’hut Mariaborch’’.
We ontvangen jaarlijks een subsidie van de
Gemeente Ommen voor leefbaarheid Kleine
Kernen. De gemeente Ommen wordt hiervoor
hartelijk bedankt.

De aftredende bestuursleden Geralda Lubbers en Aris
Ramaker

Hilko vd Veen en Gijs Vos hebben de kascontrole
uitgevoerd en alles in goede orde bevonden. De
penningmeester wordt decharge verleend.
Presentatie inbraakpreventie
Na de rondvraag en de pauze verzorgde Pieter’s
Coaching een presentatie.
Pieter’s coaching werkt met samen met gemeenten
en de politie, woningbouwverenigingen en andere
instanties om het wonen veiliger te maken. Hierbij
gaat het om eenvoudige dingen die men als bewoner
zelf kan doen. Pieter’s coaching heeft vanmiddag
met een ervaringsdeskundige een ronde
(wijkschouw) gedaan door Mariënberg en
Beerzerveld. Giovanni, een ervaringsdeskundige
vertelde aan de hand van foto’s wat ze tegen waren
gekomen en waar je als bewoner op moet letten.
Tips: Laat nooit deuren en ramen open staan als je
weggaat. Zet containers niet vlak bij een garage,
dieven gebruiken dit handig en zijn hiermee zo op
het dak en klimmen via een slaapkamerraam je
woning binnen.

De nieuwe bestuursleden Gerrit Middelkamp uit
Beerzerveld en Klaas Luisman uit Mariënberg

Inbrekers hebben een hekel aan licht, grintpaden en honden. Zorg voor goede verlichting rond je
woning. Haal post uit de brievenbus, teken dat bewoners thuis zijn, laat een lampje branden
bij afwezigheid ’s avonds, hang geen briefjes aan de deur voor DHL met: ‘’ik ben niet thuis,
leg het pakje maar in het tuinhuis.’’ Laat geen sleutels in de deuren zitten.
Ook werden we geattendeerd op goed en fout hang/sluitwerk. Het was een leerzame en mooie
presentatie.
Rond 21.45 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt iedereen voor zijn of haar aanwezigheid en
wenst allen wel thuis.

Oproep Vrijwilligster voor Peuterspeelzaal het Elzenhofje
Samen koffie drinken in de huishoek, schommels duwen, knutselen en nog veel meer. Wie vindt het leuk en
heeft tijd om een of meerdere ochtenden als vrijwilliger te komen helpen bij Peuterspeelzaal het Elzenhofje in
Mariënberg.
Het gaat om de maandag, dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 8.30-11.15 uur. Na de
zomervakantie.
Voor meer informatie kunt u mailen naar: i.cobbenhagen@welluswijs.nl

Ouderen op stap
Woensdag 16 mei zijn de ouderen uit
Beerzerveld een middag op stap
geweest.
Dit keer ging het uitje naar Gerrit's Valks
Bakkerij en het ijsmuseum in
Hellendoorn.
Daar kregen de ouderen een rondleiding
en een bakpresentatie en werd er gezellig
koffie gedronken.
Daarna vertrok de groep naar Eriks
Eetcafé in Beerzerveld voor een
broodmaaltijd. Dit werd een mooie
afsluiting van een gezellige middag.

AnneMoon is de naam van het nieuwe kinderdagverblijf en buitenschoolse opvang in Mariënberg. Het
kinderdagverblijf heeft intrek genomen in basisschool de Wissel, aan de Stationsweg 20.
Iedereen die vóór de opening alvast wil komen kijken is op 24 augustus 2018 vanaf 14.00 uur van harte
uitgenodigd.

26 mei was het feest!
Speeltuin De Speelkooi vierde
haar 25-jarig jubileum.
Het begon allemaal op 29-05-1993 met de opening
van de speeltuin door Baron Roëll uit Beerze, de
jaren daarna hebben vele vrijwilligers de handen uit
de mouwen gestoken om de speeltuin netjes, veilig
en toegankelijk te houden voor alle kinderen uit
Beerzerveld en omstreken. Het is de plek waar
kinderen elkaar al jarenlang opzoeken, samen
spelen en heerlijk buiten kunnen zijn.
Het jubileumfeest op 26 mei is daarom ook groots
en zonnig gevierd! Onder het genot van limonade
en een suikerspin kon je even bijkomen van het
springen op het springkussen of van het spelen in
de speeltuin. Ook kon je je laten schminken en voor
de ouders was er koffie en thee.
De winnaars van de kleurplaatwedstrijd ontvingen
een prijs: Jenthe Bouwhuis, Lize Winters en Noor
Bolks, nogmaals van harte gefeliciteerd!
De wens om dit jaar een speeltoestel voor de
allerkleinsten te plaatsen is gelukt. De schildpad
waarop je kan klimmen en vanaf kan glijden is een
mooie aanwinst!
Wij willen alle vrijwilligers en bewoners van
Beerzerveld e.o. die in de afgelopen 25 jaar energie
hebben gestoken in het onderhoud en beheer van
de speeltuin hartelijk bedanken!
Vriendelijke Groeten en tot ziens in de speeltuin,
Namens het bestuur Speeltuin De Speelkooi:
Hilko van der Veen, Leo van der Veen, Gijs Vos,
Rita Lotterman, Winda Bouwhuis, Mirjan Bouwhuis.
Onze nieuwe aanwinst de Schildpad

Nieuwe rubriek: INTERVIEW MET:
De redactie van de nieuwsbrief van Plaatselijk Belang
heeft het voornemen om in iedere uitgave van de
nieuwsbrief een interview op te nemen met een
inwoner uit Beerzerveld of Mariënberg met een
speciale hobby, iemand die iets bijzonders kan of
heeft gepresteerd.
In de eerstvolgende nieuwsbrief is een interview
gepland met Amy en Lewis, woonachtig aan de
Beerzerhaar. Deze broer en zus zijn zeer bedreven in
“dog frisbee” en doen op internationaal niveau mee
voor podiumplaatsen. Zowel Amy als Lewis zijn al
regelmatig in de prijzen gevallen. Amy heeft al eens
met 3 verschillende honden in één wedstrijd op het
podium gestaan en heeft zich gekwalificeerd voor het
EK in Frankrijk en het WK in Chicago!

Drukbezochte Dodenherdenking 4 mei 2018

Aantredend en aftredend voorzitter van Plaatselijk Belang, resp. Udo Kampman en John de Koning, leggen
een krans bij het monument aan de Nieuweweg
Mariënberg - Traditiegetrouw heeft een groot aantal
genodigden, bewoners en belangstellenden van buitenaf
mee gedaan aan de dodenherdenking.
Tussen 19.30 en 19.45 uur is stilgestaan bij het
monument aan het treinspoor te Mariënberg, hier zijn
ook bloemen gelegd.
Daarna een stille tocht naar het monument aan de
Nieuweweg te Mariënberg onder trom-begeleiding van
de Broederband.
Bij het monument aan de Nieuweweg heeft de

Tip: verbeter uw zichtbaarheid bij
uitlaten van uw hond in donker.
Van Ina Schlepers kregen we een suggestie voor het
plaatsen van een oproep in de nieuwsbrief. Ina stelt
voor dat mensen die hun hond uitlaten een
veiligheidshesje of een goede duidelijke lamp bij zich
hebben zodat ze goed zichtbaar zijn in het donker.
Ina geeft aan: “In de zomer is het langer en eerder
licht, maar toch ik vind het soms erg gevaarlijk. Ik
schrik me soms wild als er weer iemand met een
hond in de berm staat”.
“Het is maar een kleine moeite en een goed
aanwennen, het zou zo jammer zijn als er
ongelukken door ontstaan” aldus Ina.

herdenking plaatsgevonden met de twee minuten
stilte en zijn bloemen gelegd door afgevaardigde van
scholen, verenigingen, genodigde en particulieren.
Namens plaatselijk belang Beerzerveld/Mariënberg en
het 4 mei comité hebben de aftredende en
aantredende voorzitters, respectievelijk, John de
Koning en Udo Kampman een krans gelegd.
De plechtigheid is afgesloten met het zingen van het
volkslied, muzikaal ondersteund door de
Broederband.

Buurtmaaltijd Beerzerveld
Gezelligheid, ontmoeting en lekker eten, daar draait
het om tijdens de buurtmaaltijd in Beerzerveld. Op 13
juni is de laatste buurtmaaltijd vóór de zomer
georganiseerd in Kulturhus 't SaMENSpel.
Uit Beerzerveld en omstreken hebben 22 inwoners
meegegeten.
Vanaf september zijn inwoners uit Beerzerveld e.o.
weer van harte welkom om mee te eten.
Woensdag 12 september, opgeven vóór 10
september
Woensdag 10 oktober, opgeven vóór 8 oktober
Woensdag 14 november, opgeven vóór 12 november
Inloop vanaf 11.30 uur, start maaltijd om 12.00 uur.

Het dragen van
een
reflecterend
hesje maakt
een groot
verschil

Opgeven kan bij WijZ welzijn Ommen, door te bellen
naar 0641643398 of een e-mail te sturen naar
ommen@wijz.nu.
Komt u ook?

Overlast en bestrijding van de eikenprocessierups
Dit jaar zijn er vanwege het
warme weer erg veel nesten
met processierupsen in
eikenbomen aanwezig.
Veel inwoners klagen over
overlast, zowel voor mens als
dier. Op veel plekken hebben
de rupsen zich genesteld in
bomen die in de nabijheid van
voet- fietspaden staan. De
bomen zijn door de gemeente
voorzien van een rood-wit lint
met de tekst: “Pas op!
Eikenprocessierups”.
Het RIVM waarschuwt voor de
gevolgen van in aanraking
komen met de haren en/of
uitwerpselen van genoemde
rupsen en dat de brandharen
6 tot 8 jaren nadelige gevolgen
voor de menselijke huid
kunnen hebben. Het advies
daarbij is om op openbare
plekken (in de nabijheid van
voet- fietspaden) de rupsen te
verwijderen. Ook voor uw
viervoeters leveren de haren
van de processierups gevaar
op.
Als bewoners met de
gemeente bellen krijgt men te
horen dat de gemeente het niet
meer aankan; er wordt

verzocht maar niet meer te
bellen, want er wordt niets
aan gedaan. Het advies van
de gemeente is om de rupsen
zelf maar te verwijderen.
Hierover zijn 21 juni in de
gemeenteraad van Ommen
vragen gesteld aan de
verantwoordelijk wethouder.
De wethouder gaf aan dat het
gevaar van de overlast door
het college wordt onderkend.
Om de bestrijding meer
voortvarend aan te pakken is
geld niet het probleem, maar
het ontbreekt de gemeente
domweg aan beschikbare
capaciteit, aldus de
wethouder.
Er is afgesproken dat de
wethouder op zoek gaat naar
mogelijkheden om extra
capaciteit in te huren om de
overlast zoveel mogelijk in te
dammen. Hoe meer rupsen
worden verwijderd des te
minder vlinders zullen later dit
jaar eitjes leggen voor nieuwe
rupsen volgend jaar.
De gemeente zal een
persbericht uitsturen met
aanvullende info.

Veel besmette bomen met lint afgezet

Een met lint afgezette boom

Een nest van de eikenprocessierups

Laadpalen elektrische auto’s in gemeente Hardenberg
Op 18 juni was er in het gemeentehuis van Hardenberg
een informatiebijeenkomst over het plaatsen van
laadpalen voor elektrisch auto’s in de gemeente
Hardenberg.
Om de behoefte aan laadpalen te peilen is er een model
gemaakt van plaatsen (kernen) met een verdeling van
kringen van 100 meter. Mocht er in één of meerdere
kringen een aanvraag komen voor een laadpaal dan
wordt gekeken naar een strategische plaats voor een
laadpaal. De laadpalen komen op gemeentegrond te
staan en zijn altijd en voor iedereen toegankelijk.
In de provincies Overijssel en Gelderland is er voor 43
gemeenten uitgegaan van 2250 stuks. Blijkt dit niet
voldoende, is er nog een optie voor 800 stuks.
Op de vraag of er bij station Mariënberg ook een
laadpaal kan komen werd geantwoord dat voor de
elektrische auto’s die daar geparkeerd worden geen
behoefte is aan een oplaadpunt omdat die meestal

nog niet ver en lang genoeg hebben gereden, zodat
de batterij nog niet opgeladen hoeft te worden. Ook is
de parkeerplaats en de directe omgeving van het
station eigendom van N.S. Enkele plekken in de
gemeente Hardenberg zijn al voorbestemd voor een
laadpaal.
Dat is bij de Sportboulevard en de Boshoek in
Hardenberg, bij Kotermeer en de Citadel in
Dedemsvaart , en sportpark De Kei in Lutten. Ook is
er in Bergentheim een plek voorbestemd om na de
renovatie van het Bastinghplein een laadpaal te
plaatsen en zijn er mogelijkheden om voor een eigen
elektrische auto een laadpaal op eigen privéterrein te
plaatsen. De kosten hiervoor bedragen volgens
kenners ongeveer duizend euro.
Hoe verder alles met betrekking tot laadpalen zal
gaan verlopen is nog te bezien, maar…………. “soms
moet je de toekomst gewoon op je laten afkomen”.

Over enkele dagen barst het Zomarfeest 2018 voor Beerzerveld,
Mariënberg en Beerze weer los.

Beerzerveld - Op 5,6 en 7 juli zal het “oude
sportveld” in Beerzerveld weer omgetoverd worden
tot het inmiddels al jaren lange bekende “Zomar
feestterrein”.
Op donderdagavond 5 juli 19.00 uur starten we met
het touwtrekken. Welke krachtpatsers zullen de strijd
aan het touw gaan winnen? Na afloop kunnen de
voetjes van de vloer met onze DJ.
Op vrijdag 6 juli beginnen we rustig, om 14.00 uur
zal er voor de oudere dorpsbewoners van de drie
dorpen en voor iedereen die dit niet wil missen een
muzikale middag georganiseerd worden met
medewerking van de “Oranje Man”, een muzikale
reis door de tijd met Hollandse liedjes van toen en
nu!
De entree is gratis , en de koffie of thee krijgt u van
ons.
Vrijdagavond 6 juli om 19.00 uur zal het tempo van
de muziek alvast wat opgevoerd worden, door de
kinderen die dan het podium gaan betreden. Dan is
het tijd voor de mini bonte avond.
Hiervoor opgeven kan nog tot donderdag 5 juli. (Bij
een van de bestuursleden.)
Om 20.30 uur is het zover en start de Bonte Avond,
een spectaculaire avond waar al veel deelnemers
wekenlang aan het oefenen zijn, om de mooiste acts
te creëren en waarbij zeker weten de tent verandert
in een dampende, stampende feesttent vol met
gezelligheid voor jong en oud!

Overlast wegafsluiting N36
Van maandag 2 juli 05:00 uur tot maandag 23 juli
06:00 uur zal de N36 in beide richtingen afgesloten
zijn vanwege diverse wegwerkzaamheden.
Op verschillende plaatsen en de op- en afritten wordt
de kwaliteit van het asfalt verbeterd en worden
diverse andere verbeteringen aan de weg uitgevoerd.
Mocht u in deze periode gebruik willen maken van
deze weg, houd dan rekening met langere reistijden
door omleidingen.
Voor een actueel inzicht in de overlast kunt u meer
informatie vinden op de website
www.vananaarbeter.nl

Deze avond mag je niet missen, dus komt allen!!!! (Er
zijn een beperkt aantal stoelen aanwezig voor ouderen
en mensen die niet lang kunnen staan).
Zaterdagochtend 7 juli gaan we om 10.00 uur van start
met de kinderochtend. Aan het eind van de ochtend
zullen alle kinderen samen de ballonnen oplaten.
Zaterdagmiddag om 13.30 uur zal de “Zomarrun “van
start gaan, een veelbelovende run die deels door
Beerzerveld zal gaan en natuurlijk zullen er ook diverse
activiteiten op het Zomarfeestterrein plaatsvinden. Die
middag zal er ook geschminkt kunnen worden en zijn er
springkussens voor de kids.
Na afloop van de run kunnen we gezellig nakletsen
onder het genot van een drankje en kan je ook de
inwendige mens versterken bij de snackwagen die
gedurende het Zomarfeest op het feestterrein aanwezig
zal zijn.
Dan begint op zaterdagavond 7 juli om 21.00 uur de
afsluitavond van het Zomarfeest.
De band “Boulevard”, zal ons een knallende feestavond
bezorgen waarbij zeker de dansmoves tevoorschijn
zullen komen. (Entree deze avond € 8,00)
Tijdens deze avond zal ook de prijsuitreiking
plaatsvinden en weten we welk team zich Winnaar van
het Zomarfeest 2018 mag noemen.
Het bestuur van het Zomarfeest is er klaar voor en
maakt zich op voor drie mooie en gezellige dagen
Zomarfeest met elkaar!

Juf Janneke krijgt eigen plein in Mariënberg
Mariënberg - Sinds 14 juni heeft Mariënberg een officieel
gemeentelijk erkend plein.
Op die datum ging de bij velen bekende peuterspeelzaalleidster
juf Janneke met pensioen.
Nadat ze werd verrast door de peuters die de juf van huis
ophaalden met Aard Schroefdraad en Bultje werden de
feestelijkheden op het plein bij de peuterspeelzaal voorgezet.
De juf mocht de rood-wit-blauwe vlag losmaken en daarna de vlag
verwijderen.
Achter de vlag verscheen het bord ,,Juf Jannekeplein”.
Het bord werd haar aangeboden voor de bijna ruim 28 jaar leiding
geven aan de peuterspeelzaal.
Juf Janneke heeft er mede voor gezorgd dat na de zomervakantie
de peuterspeelzaal op vier ochtenden doorgaat op maandag tot
en met donderdag.

Woonconvenant gemeente Hardenberg
Hardenberg - John de Koning heeft onlangs het woningconvenant
van de gemeente Hardenberg namens plaatselijk belang
Beerzerveld/Mariënberg ondertekend.
In grote lijnen houdt het woningconvenant het volgende in:
alvorens er woningnieuwbouw plaatsvindt, is er eerst een overleg
tussen de gemeente en diversen instanties en
belanghebbende(n).
In het genoemde overleg wordt onderzocht en beoordeeld of het
bouwen van woningen verantwoord is: men wil voorkomen dat er
maar klakkeloos gebouwd wordt zonder dat er een behoefte,
aanleiding en/of een bestemming voor is.
Op voorhand bouwen zonder dat er een bestemming of een
behoefte is wil men gaan voorkomen.
Plaatselijk belang Beerzerveld/Mariënberg zal voor Mariënberg
(gemeente Hardenberg) in dit nieuwe woonbeleid betrokken
worden.
Dus samengevat: eerst overleggen en beoordelen en dan
overgaan tot het realiseren van woningnieuwbouw, plaatselijk
belang is ter plekke als geen ander goed op de hoogte van
behoeften en bestemmingen.

Toenmalig voorzitter van Plaatselijk
Belang ondertekent het woonconvenant

In één van de vorige nieuwsbrieven stond een oproep om de begraafplaats aan de Beerzerhaar een
toepasselijke naam te geven. Hierop zijn diverse reacties gekomen en we hebben van de Gemeente Ommen
onlangs toestemming gekregen de begraafplaats de mooie naam ‘’de Beerzerhof’’ te geven. Plaatselijk Belang
gaat nu samen met de Gemeente Ommen in gesprek hoe hier verdere invulling aan gegeven zal worden. We
hebben hierover enkele ideeën en houden u op de hoogte.

Meer informatie kunt u ook vinden op onze website of via onze berichten op sociale media:

www.beerzerveldmarienberg.nl

plaatselijkbelang@gmail.com

@PBBveldMberg

Plaatselijk-Belang-Beerzerveld-Mariënberg

Postadres secretariaat: Westerweg 28a, 7685 PL Beerzerveld

