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Met in deze nieuwsbrief onder meer:
 Waterschade aan woningen langs kanaal Almelo de Haandrik neemt toe
 Een oproep voor werving van nieuwe leden voor de houtsnijclub
 Een nadere kennismaking met de Samen Doen teams
 Een enquête van Plaatselijk Belang over uw woonwensen
 Nieuwe rubriek INTERVIEW MET …… deze eerste keer met: Amy en Lewis
 Containers voor inzameling tuinafval
 Plaatselijk Belang start vergaderingen voortaan met een inloophalfuurtje

ZATERDAG 24 NOVEMBER 2018 INTOCHT SINTERKLAAS IN
BEERZERVELD EN MARIENBERG
MARIENBERG
Zoals vorig jaar beloofd bezoekt
Sinterklaas nu alleen Mariënberg.
Alle belangstellenden uit beide
dorpen zijn van harte welkom.
Sinterklaas wordt om 13.00
welkom geheten aan de
achterzijde van Café Mans, en
vanaf daar start dan de looproute.
In de straten waar we doorlopen
worden door de buurt bedachte
“oud Hollandse” spelletjes
gespeeld door de Pieten. De
desbetreffende straten krijgen
hiervoor een uitnodiging met meer
informatie. Contact persoon Inge
Altena mail ga.altena@home.nl

ROUTEBESCHRIJVING
Start Clemmestraat- rechtsaf
Wolfertstraat- rechtsaf Wicher
Hento straat- linksaf Stationstraatlinksaf Waterinkstraat- halverwege
rechtsaf Hesselinkkamp- linksaf
Stationstraat- rechtsaf tweede
Elsweg-rechtsaf de Marke- linksaf
Stationstraat- eindbestemming
gymzaal Regenboogschool

DRINGEND VERZOEK: gelieve
geen auto’s langs bovenstaande
route te parkeren!!

ONTVANGST BIJ GYMZAAL
REGENBOOGSCHOOL
Het einde van de tocht is bij de
gymzaal. 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.

FILM VOOR DE KINDEREN
VANAF GROEP 6 BIJ DE
GRENDEL
Voor de kinderen van de groepen
6,7,8 wordt er weer een leuke film
gedraaid om 14.00 uur in de
Grendel in Marienberg. Ook voor
hen is er drinken en een
versnapering.
Zorg dat je er bij bent!!!

KLEURPLAAT
Even als vorig jaar heeft
Plaatselijk Belang een
kleurwedstrijd ter ere van
Sinterklaas uitgeschreven.
Elders in deze nieuwsbrief is een
kleurplaat afgedrukt. De mooiste
kleurplaten worden beloond met
een prijs. Sinterklaas zelf maakt
de winnaars bekend en hij reikt
de prijzen persoonlijk uit. Er
wordt beoordeeld in 3
leeftijdsgroepen van 1 t/m 3 jaar,
van 4 t/m 6 jaar, en van 7 t/m 9
jaar.
Voor alle categorieën zijn er
prijzen. De ingekleurde
kleurplaten dienen uiterlijk
dinsdag 20 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

Vrijwilligers gevraagd voor het onderhoud van de hut Mariaborgh
Men kan nog steeds vrijwilligers gebruiken voor de onderhoudswerkzaamheden aan en in de tuin rondom de
hut. Bij voldoende deelname kan er een rooster gemaakt worden, zodat eenieder weet wanneer men
ingeroosterd is en zijn de ad hoc situaties verleden tijd.
Graag opgeven bij Bertus Hofsink tel: 0523-251209

Iedereen loopt wel eens tegen moeilijkheden aan in zijn
of haar leven. Met uw vragen over welzijn, zorg,
inkomen of wonen kunt u terecht bij de Samen Doen
teams van Ommen en Hardenberg.
De Samen Doen teams zijn er voor alle inwoners van
de gemeente Ommen en Hardenberg, dus ook voor
de inwoners in de kleine kernen zoals Beerzerveld
en Mariënberg. Ook wanneer u hulp nodig heeft bij
de zorg voor iemand in uw omgeving kunnen de
teams met u meedenken en helpen zoeken naar een
passende oplossing.

De teams bestaan uit medewerkers met kennis op
het gebied van bijvoorbeeld psychiatrie, jeugdzorg,
maatschappelijk werk, ouderenzorg, beschikbare
hulpmiddelen en schuldhulpverlening. Wanneer u
zich meldt bij een Samen Doen team wordt er een
contactpersoon toegewezen, die contact opneemt en
op huisbezoek komt, het zogenaamde
keukentafelgesprek. Deze persoon blijft uw
contactpersoon, ook nadat uw vraag beantwoord is.

Tijdens het keukentafelgesprek wordt uw situatie
besproken en wordt er gekeken hoe u ondersteund
kunt worden. Hierbij wordt eerst gekeken wat u zelf
kunt doen, of met hulp uit uw omgeving. Soms is het
niet mogelijk om de hulp uit uw omgeving in te zetten
of is er meer gespecialiseerde hulp nodig. Het Samen
Doen team kan u hierover informeren en zal waar
nodig samen met u regelen dat er een passende
zorgaanbieder of passend hulpmiddel ingezet wordt.
Het Samen Doen team werkt nauw samen met
diverse zorg,- en welzijnspartijen, huisartsen en vele
andere organisaties.

Contactmogelijkheden voor inwoners uit
Beerzerveld:
Iedere dinsdag en donderdag is er een
inloopspreekuur van 9.00 tot 11.00 uur in de
Carrousel in Ommen. Op dinsdag is er een avond
inloop van 17.00 tot 19.00 uur in de Carrousel. Iedere
eerste donderdag van de maand is er een inloop in
het Kulturhus in Beerzerveld van 9.00 tot 11.00 uur. U
kunt ons ook mailen via
samendoenommen@ommen.nl of bellen op
telefoonnummer 14 0529 (zonder kengetal).
Contactmogelijkheden voor inwoners uit
Mariënberg:
Iedere donderdag van 10.00 tot 11.00 uur in
Bergentheim Veur Mekaar in Bergentheim.
U kunt ons mailen via samendoen@hardenberg.nl of
bellen op telefoonnummer 14 0523 (zonder kengetal).
De Samen Doen teams komen graag met u in contact
om te horen wat er in Beerzerveld en Mariënberg
leeft, wat u bezighoudt en wat zij voor u kunnen
betekenen

Enquête woonsituatie in Beerzerveld en Marienberg
Regelmatig ontvangt het bestuur van Plaatselijk Belang vragen en wensen over de woonsituatie. Dan gaat het
bijvoorbeeld over de wens om alles gelijkvloers te hebben maar ook om vragen voor starterswoningen. Het
bestuur van Plaatselijk Belang voert daarom een onderzoek uit naar de woonbehoeftes in Beerzerveld en
Mariënberg. Door dit onderzoek willen we graag inzicht krijgen waaraan behoefte is om de leefbaarheid in de
dorpen te vergroten als het gaat om woongenot. De uitkomst van de enquête zal gebruikt worden om in overleg
te kunnen gaan met o.a. gemeente, woningcoöperatie, projectontwikkelaars en financiers voor realisatie van de
woonwensen. Iedere inwoner van Beerzerveld en Mariënberg wordt uitgenodigd om het enquêteformulier in te
vullen en aan ons te retourneren. Deelname aan het onderzoek is vrijblijvend en is anoniem.
De uitkomst van het onderzoek zal in de eerstvolgende nieuwsbrief worden gepubliceerd.
U kunt de ingevulde enquête inleveren door:
• Het formulier bij voorkeur te scannen (of fotograferen) en te mailen naar: plaatselijkbelang@gmail.com
• Het formulier inleveren op het adres van ons secretariaat: Westerweg 28a, 7685 PL Beerzerveld
• Als u niet in de gelegenheid bent om de enquête zelf aan te leveren, dan kunt u bellen naar telefoonnummer
06-8164 5166 en dan maken wij een afspraak om het formulier bij u op te halen.

Enqueteformulier woonwensen
Ik woon/wij wonen in: ………………………………………………..

O Beerzerveld

Ik ben/wij zijn tevreden over mijn/onze huidige woonsituatie …..
(Als u deze vraag met ja hebt beantwoord kunt u alle andere
vragen vanaf hier overslaan)

O Ja

O Nee

Ik wil/wij willen verhuizen maar wel in ons dorp blijven wonen …

O Ja

O Nee

Ik kan/wij kunnen geen geschikte andere woonruimte vinden in
het dorp ……………………………………………………………….

O Ja

O Nee

Ik woon nog thuis en wil zelfstandig gaan wonen ………………..

O Ja

O Nee

Ik wil/wij willen verhuizen naar een woning waar alles
gelijkvloers is …………………………………………………………

O Ja

O Nee

Ik ben/wij zijn op zoek naar een appartement zonder tuin ………

O Ja

O Nee

Ik wil/wij willen verhuizen naar een huurwoning ………………….

O Ja

O Nee

Voor maandelijkse huur kan ik/kunnen wij niet meer betalen dan

O 500 euro /

Ik wil/wij willen verhuizen naar een koopwoning …………………

O Ja

De koopprijs van de woning mag niet hoger zijn dan ..................

O 150.000/ O 200.000 / O 300.000 euro

Wilt u groter of kleiner gaan wonen? ………………………………

O Groter

O Gelijk

Ik wil/wij willen mijn/onze woonsituatie veranderen binnen ……

O 1 jaar /

O 3 jaar /

O Mariënberg

O 700 euro /

O 900 euro

O Nee

O Kleiner

O 5 jaar

Nieuwe rubriek: INTERVIEW MET:
Beerzerveld - Bij Amy en Lewis von Piekartz (13 en 9
jaar) is hun voorliefde voor honden en de dogfrisbee
sport al van jongs af aan met de paplepel ingegoten.
En dan in het bijzonder het hondenras Australian
Shepherd, een leergierig, sportief en trouw hondenras.
Amy en Lewis wonen aan de Beerzerhaar en gaan in
Ommen naar school. Naast hun schoolwerk vinden ze
bijna dagelijks tijd om een frisbee op te pakken om met
hun honden te trainen. Amy traint meestal zo’n
driekwartier per dag met haar honden en dat werpt
internationaal zijn vruchten af. Regelmatig staat Amy
tijdens dogfrisbee wedstrijden op het podium van zowel
EK als WK! Ze reist daarvoor met haar moeder, tevens
coach, regelmatig de wereld over om zich te meten met
de internationale top. Meestal is zij de enige jeugdige
deelnemer tussen alle volwassen deelnemers aan de
wedstrijden. Op de vraag hoe dogfrisbee in zijn werk
gaat leggen Amy en Lewis uit: Dogfrisbee kent twee
stijlen, de zogenoemde “distance” en de “freestyle”. Bij
“distance” gaat het om binnen een minuut zo vaak
mogelijk een frisbee te werpen en door je hond te laten
vangen. Hoe verder je de frisbee werpt hoe hoger het
aantal punten. Het komt dus aan op zowel de
vaardigheden van de werper als het vangen van de
hond. Ook de snelheid en conditie van de hond speelt
hierbij een belangrijke rol. Amy vervolgt: “bij freestyle
gaat het om zoveel mogelijk oefeningen met je hond te
doen in twee minuten. Het gaat om behendigheid van
zowel de werper als de hond, waarbij zowel hond als
werper kunstzinnige bewegingen, sprongen, rollen en
draaien maken. Ook hierbij speelt de frisbee een
belangrijke rol”. Een jury beoordeelt de oefeningen op
atletisch vermogen van hond en werper en let hierbij
ook op het show element en natuurlijk telt ook mee hoe
vaak de frisbee door de hond in de beschikbare tijd
wordt gevangen. Amy bedenkt haar eigen oefeningen
en kiest zelf de begeleidende muziek. Ze geeft tijdens
een oefening met korte commando’s aan wat van de
hond verwacht wordt. Het vele trainen werpt zijn
vruchten af. Amy vertelt trots dat ze 3e op het EKfreestyle is geworden, terwijl ze als enige jeugdige
speler meedeed. Lewis is al eens 3e op “distance” en
3e op “freestyle” geweest met een mooie 2e plaats als
totaalscore.
Tijdens de wedstrijden gaat het er gemoedelijk aan toe.
Bij het laatste EK werd er door 10 nationaliteiten
deelgenomen aan de wedstrijden. De gezamenlijke
maaltijden na de wedstrijden maken deelname tot een
gezellig geheel.
Alleen in Nederland al zijn er tussen 1000 en 1500
deelnemers aan dogfrisbee wedstrijden. In het
weekend van 8 oktober werd het WK in Friesland
gehouden. Er namen 14 nationaliteiten deel. Amy heeft
tijdens dit WK een prachtige 4e plaats freestyle
behaald.
Het maakt niet uit met welk hondenras je aan de
wedstrijden meedoet.
Wij wensen Amy en Lewis voor de toekomst nog veel
plezier en mooie successen in hun sport!

Tijdens het EK in Zwitserland laat Amy haar hond
Kate een frisbee vangen met een hoge sprong
over haar rug.

Lewis in actie met zijn hond Apryl met een
mooie beensprong

Amy kijkt geconcentreerd hoe haar hond Kate de
frisbee vangt en is al weer klaar voor de
volgende worp

Problemen beschadigde huizen langs kanaal AlmeloDe Haandrik groter dan gedacht: teller loopt verder op
Kritisch rapport
Aanleiding voor opwaardering van het kanaal was
dat ook de grotere 700 ton zware schepen er gebruik
van moesten kunnen maken. Er mogen dan nu
miljoenen euro's in het kanaal zijn gepompt,
vooralsnog heeft dat weinig resultaat. In een kritisch
rapport komt de Rekenkamer Oost-Nederland
namelijk tot de conclusie dat de opknapbeurt nog niet
heeft geleid tot een stijging van het goederenvervoer
over water.

Douwe Bouma, woordvoerder gedupeerde bewoners
voor de camera van RTV Oost (foto: RTV Oost)
OPROEP: Uit diverse berichtgeving in de media blijkt
dat er flinke waterschade aan woningen langs het
kanaal is opgetreden. Het bestuur van Plaatselijk
Belang doet hierbij een oproep aan alle bewoners
langs het kanaal in Beerzerveld om te melden of er
bij u ook sprake is van schade. De schade ontstaat
vaak bij een keldervloer van waaruit door de druk
spanning op de muren ontstaat. Voor uw meldingen
kunt u terecht bij ons secretariaat. Plaatselijk belang
verzamelt alle meldingen van gedupeerde bewoners
en geeft deze door aan de woordvoerder Bouma.
Onderstaande artikel is met toestemming
overgenomen van de website van RTV Oost:
Geerdijk - De problemen rond beschadigde huizen
langs het kanaal Almelo-De Haandrik blijken groter
dan aanvankelijk gedacht. Niet alleen het aantal
woningen met averij loopt verder op, maar ook het
aantal locaties breidt zich uit. Het dorp Geerdijk is
vooralsnog het epicentrum van de overlast, maar er
zijn nu ook klachten gemeld vanuit Vroomshoop en
Beerzerveld.
Sinds de bewonersavond medio vorige maand in
Geerdijk zijn er bij de provincie 20 nieuwe
schademeldingen binnengekomen. De teller staat
daarmee nu op in totaal 62, zo laat de provincie
desgevraagd weten.

Commissie
De provincie formeert nu een speciale commissie die
de komende tijd de problemen langs het Overijsselse
deel van het kanaal – van Almelo tot Hardenberg – in
kaart moet brengen. Daarbij wordt vooral gekeken of
er een causaal verband bestaat tussen de schade en
de werkzaamheden aan het kanaal.

Scheuren
De voornaamste klachten: verzakkingen van huizen,
scheuren in muren en wateroverlast. De schade loopt
in de duizenden en soms tienduizenden euro’s per
woning.

Ellende
Al tijdens de werkzaamheden stuitten de eerste
bewoners op problemen, waarna met de provincie
een schaderegeling werd getroffen. Maar voor een
aantal bewoners lijkt de ellende nu pas te beginnen.

'Topje van de ijsberg'
Douwe Bouma, woordvoerder namens de
gedupeerde bewoners, verwacht dat de huidige
getallen nog maar het topje van de ijsberg vormen en
dat dit aantal nog verder zal oplopen.
“Tijdens die bewonersavond zijn formulieren
uitgedeeld, waarop mensen hun klachten kwijt
konden”, aldus Douwe Bouma. “Kort na die
infobijeenkomst meldden zich de eerste mensen bij
mij.”
Bij Bouma zijn intussen 33 schadeformulieren
binnengekomen die hij heeft doorgestuurd naar de
provincie, die de schadeafhandeling voor haar
rekening neemt.

Nieuwe klachten
Woordvoerster Petra Timmer van de provincie
Overijssel laat weten dat sinds de bewonersavond 20
nieuwe klachten bekend zijn geworden: “Van die 33
klachten vanuit Geerdijk was een aantal bij ons reeds
bekend.”
Daarmee zijn nu in totaal 62 schades gemeld. Eerder
al waren bij de provincie namelijk 42
schademeldingen binnengekomen. De meeste zijn
afkomstig uit Geerdijk, Hardenberg en Daarlerveen.
Maar er zijn sinds kort ook meldingen vanuit
Vroomshoop en Beerzerveld.

Al uitgekeerd
Van die 42 eerdere meldingen zijn er inmiddels 36
afgehandeld, 6 zijn er nog in behandeling. In 21
gevallen hebben de bewoners een vergoeding
gekregen. Daarbij is door de provincie in totaal bijna
een ton aan schadevergoedingen uitgekeerd.

KLEURPLAAT SINTERKLAAS
(inleveren uiterlijk 20 november bij supermarkt Attent Telman of HCR Beerzerveld)

Naam:………………………………………………………...............................
Adres:……………………………………………………………………………………..
Woonplaats:………………………………………………………………………………
Leeftijd:…………………………………………………………………………………….
Telefoon:………………………………………………………………………………….
Jongen/Meisje

Terugblik op het Zomarfeest 2018

Beerzerveld - Het bestuur van het Zomarfeest
kijkt terug op 3 mooie dagen voor Beerzerveld en
Mariënberg en Beerze.
Het was een fantastisch weekend, vol
sportiviteit en heel veel gezelligheid.
Ook het warme weer en de zonneschijn erbij
maakten het voor ons tot een onvergetelijk
weekend.

horen dat dhr. Vroomen sterk onder de indruk was van
wat er in een dorpje als Beerzerveld neergezet wordt
om samen feest te kunnen en mogen vieren.

Het begon met het touwtrekken op donderdag, een
onderdeel dat het altijd goed doet. Een onderlinge
strijd die eindigde met een afterparty in de feesttent.

De Zomar run was een zware sportieve dobber voor de
deelnemende ploegen, maar wat was het na afloop
gezellig op het sportveld, jong en oud samen genieten
van een hapje en een drankje in de stralende zon.

Op vrijdagmiddag was het de beurt aan de ouderen.
Zij werden vermaakt door de Oranje Man met een
muzikale reis door de tijd, begeleid op zijn gitaar.
Vrijdagavond was het weer tijd voor de Bonte
Avond. In een bomvolle feesttent werden de mooiste
acts door de teams op het podium neergezet. De
ene groep na de andere groep beklom het podium
en werd vergezeld met alle mogelijke bouwwerken
die daarvoor nodig waren om de act te laten slagen.
Daardoor duurde het programma wel een beetje
lang en we zullen hier dan ook mee aan de slag
gaan om dit voor de volgende keer te beperken,
zodat er tijd is om er nog een feestje achteraan te
kunnen plakken. Die tijd werd nu beperkt door onze
sluitingstijd, de hoeveelheid acts en de tijd die het
opbouwen en afbreken van de acts met zich
meebracht.
De zaterdagochtend begon met volop zonneschijn
en de mini Zomar run voor de kinderen.
Het middagprogramma werd geopend door
burgemeester Hans Vroomen, we zijn dankbaar te
horen

Deze fantastische 3 dagen werden afgesloten met een
feestavond onder leiding van de band Boulevard.

Dankwoord
Het bestuur dankt alle vrijwilligers die ons geholpen
hebben om dit feest te kunnen organiseren. En ook een
speciaal woord van dank aan al onze sponsoren die het
mede mogelijk maken dat we een Zomarfeest op touw
kunnen zetten.
En natuurlijk willen we alle deelnemende teams
bedanken en alle bezoekers die samen Zomarfeest
2018 weer tot een geweldige editie gemaakt hebben.

Op naar 2019
Wij als bestuur zijn alweer voorzichtig begonnen met de
voorbereidingen voor het volgend jaar.
De datums zijn inmiddels bekend, we vragen u om 4,5
en 6 juli 2019 alweer te noteren in uw agenda en zullen
ons best doen om er weer een spetterend feest van te
maken. Houd ook onze facebook pagina in de gaten,
daarop zullen wij u van de nodige informatie voorzien
voor volgend jaar!

Overlast hondenpoep op de stoep
Na klachten van overlast van hondenpoep in de openbare ruimte is het bestuur van het Plaatselijk Belang in
contact getreden met de beide gemeentes Hardenberg en Ommen over de regelgeving en mogelijkheden om
eventuele overlast zoveel mogelijk te voorkomen. Zodra er meer duidelijkheid over dit onderwerp is volgt in een
volgende nieuwsbrief nadere informatie.
Paar foto’s volgen nog

Plaatselijk belang Beerzerveld/Mariënberg start met een
inloophalfuurtje.
Bent u inwoner van Beerzerveld of Mariënberg en zit u iets dwars of wilt u aandacht vragen voor een onderwerp
dat u bezig houdt? Wilt u Plaatselijk Belang daarbij betrekken of verwacht u dat het Plaatselijk Belang u kan
ondersteunen?
U kon natuurlijk altijd al een lid van het bestuur aanspreken, maar vanaf nu kunt u uw inbreng leveren bij het
gehele bestuur van Plaatselijk Belang.
Het bestuur houdt voortaan voorafgaand aan de reguliere bestuursvergaderingen een inloophalfuurtje. U kunt
dan onaangekondigd binnen lopen en met het bestuur van Plaatselijk Belang uw onderwerp bespreken. De
eerstvolgende bestuursvergadering vindt plaats op 6 november. U bent dan van harte welkom vanaf 19.30 uur
bij café/restaurant Mans te Mariënberg. Het daaropvolgende inloophalfuurtje is op 11 december vanaf 19.30 bij
café/restaurant Beerzerveld.

Inzameling groenafval
Op vrijdag 16 november en zaterdag 17 november 2018 kunt u uw groenafval weer inleveren in een tweetal
containers op de parkeerplaats van gymnastiekzaal de Sprong aan de van Alewijkstraat in Beerzerveld.
Tot groenafval wordt gerekend: snoeiafval en bladafval; grond of aarde mag niet worden aangeboden; stronken,
wortelstelsels moeten zoveel mogelijk van zand worden ontdaan.
De containers zijn alleen bestemd voor particulieren afkomstig uit Beerzerveld.

Naambord voor begraafplaats Beerzerhof
In een vorige nieuwsbrief stond een oproep om de begraafplaats aan de Beerzerhaar een toepasselijke naam te
geven. Hierop zijn veel reacties gekomen en we hebben inmiddels de goedkeuring van de gemeente Ommen
gekregen om de begraafplaats de naam ‘’ Beerzerhof ’’ te mogen noemen. Plaatselijk Belang heeft contact
gehad met leden van de houtsnijclub in Beerzerveld en zij hebben samen een mooi ontwerp gemaakt. Tevens
hebben wij de houtsnijclub bereid gevonden om dit bord voor ons te willen maken. De voorbereidingen zijn dus
in volle gang. Hopelijk kunnen we u in de volgende nieuwsbrief er meer over vertellen.

Oproep werving leden houtsnijclub
De houtsnijclub is opgericht in 1987 en bestaat op dit
moment uit een twintigtal zeer enthousiaste mensen uit
Beerzerveld, Mariënberg en wijde omgeving. De leden
van deze club hebben op 1 en 8 oktober j.l. open dagen
gehouden waarbij geïnteresseerden kennis konden
maken met wat je allemaal met hout kunt doen en maken.
Onder anderen beelden en figuren maken, reliëfs snijden,
Fries snijwerk en branden in hout was er te zien.
Iedereen kan het leren. Mocht u interesse hebben of meer
willen weten over deze leuke hobby met gezellig mensen
dan bent u van harte welkom in het clublokaal in het
Kulturhus ’t saMENspel aan de van Alewijkstraat 36 in
Beerzerveld.
De koffie staat elke maandagmorgen van 9.30 uur tot 11.30 uur voor u klaar. Informatie kunt u opvragen bij
Joop Berends 06-44074262
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

