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Met in deze nieuwsbrief onder meer:







Planning activiteiten Ouderen Soos
Verslag van de intocht van Sinterklaas
In de rubriek INTERVIEW MET …… deze keer: Lucas Timmerman
Fotoreportage van uitje van “Onder Ons”
Nu ook in Beerzerveld een PostNL pakketpunt
Oproep voor dragen reflecterende hesjes in het donker

Programma 2019 Ouderensoos Beerzerveld e.o.
Het programma van de Ouderensoos Beerzerveld e.o. in de eerste maanden van 2019 ziet er als volgt uit:


Op zaterdag 12 januari 2019, aanvang 14.00 uur, in De Garve bij de Herv. Kerk, voert Vorie Vana voor
de ouderen in Beerzerveld en Mariënberg het nieuw ingestudeerde toneelstuk op.
De toegang is gratis, bij de uitgang is er een collecte voor de toneelvereniging.



Woensdag 16 januari in het Kultûrhus ’t saMENSpel: aanvang 12.00 uur: buurtmaaltijd (inloop vanaf
11.30 uur); opgeven bij Silke Schuurman van Wijz Welzijn via tel.nr. 06-41 64 33 98 of E-mail:
s.schuurman@wijz.nu
14.00 uur: Nieuwjaarsbijeenkomst, tevens Bingomiddag



Dinsdag 5 maart in De Garve bij de Herv. Kerk, aanvang 14.00 uur: De groep De Jeugd van Vroeger
(DJVV) uit Ommen voert voor ons het toneelstuk ‘De deerne hef geliek’ op. Entree p.p. € 6,--.
Van bezoekers van de soos vragen wij een jaarlijkse contributie van € 7,50 p. p.
Op 16 januari en 5 maart is er gelegenheid dit te betalen.
Voor meer informatie over bovenstaande activiteiten kan contact opgenomen worden met Jo te
Veldhuis, tel.nr.: 0523 – 251160.

Buurtmaaltijd Beerzerveld
Elke maand is er voor alle buurtgenoten uit Beerzerveld e.o. in Kultûrhus ’t saMENSpel, van Alewijkstraat 36 in
Beerzerveld de buurtmaaltijd en wel op:
 Woensdag 16 jan 2019
 Woensdag 13 feb 2019
 Woensdag 13 mrt 2019
 Woensdag 10 apr 2019
 Woensdag 8 mei 2019
 Woensdag 12 jun 2019
Opgeven en afmelden kan tot de maandag voor de buurtmaaltijd.
Inloop vanaf 11.30 uur, start maaltijd om 12.00 uur.
Voor meer informatie, opgeven of afmelden kunt u contact opnemen met:
Silke Schuurman
Tel.nr.: 06 - 41643398
E-mail: s.schuurman@wijz.nu

De rubriek: INTERVIEW MET:
Mariënberg – We zijn dit keer op bezoek bij Lucas
Timmerman, landbouwer in Mariënberg, die ons
bevlogen vertelt over zijn voorliefde voor archeologie.
Lucas deed als amateur archeoloog zijn eerste vondst
midden zestiger jaren in zijn aardappelveld aan de
Hesselinkkamp. Zijn interesse voor archeologie over
vervlogen tijden werd hem bijgebracht door zijn vader
en tijdens zijn opleiding aan de landbouwschool.

Lucas Timmerman toont bij zijn landbouwgrond
enkele vondsten .
Lucas zijn eerste vondst: een vuurstenen mesje
De directeur van de landbouwschool besteedde ook
veel aandacht aan dit onderwerp en vroeg de leerlingen
om gevonden stenen mee te brengen naar school.

“Als je eens mooie steenties vindt”

Op de vraag of Lucas nog steeds actief is met zijn
zoektocht naar archeologische vondsten geeft hij
aan dat er geen nieuwe spectaculaire vondsten
meer te verwachten zijn. De gronden zijn intensief
afgegraven en onderzocht. Er zullen niet gauw
nieuwe inzichten ontstaan. Lucas denkt met veel
plezier terug aan de goede oude tijd waarin hij veel
optrad met de provinciaal archeoloog Verlinde.

Lucas vertelt: “al schoffelend in mijn aardappelveld
deed ik vroeger vele vondsten, met de schop door de
aarde spittend hoorde ik vaak het zo bekende geluid,
tik-tik, en dan wist ik dat ik waarschijnlijk weer iets
gevonden had”.

Lucas: “Je moet de grond leren lezen”
“In 1975 stuitten wij op een urnenveld van 23 urnen in
totaal. Het gebied is indertijd afgegraven door de
Rijksdienst voor Oudheidkundig Bodemonderzoek, het
ROB uit Amersfoort”.
De meest spectaculaire vondsten waren toch wel de
zitgraven vertelt Lucas. Deze vondsten zijn gedaan in
1978/1979. Hieruit blijkt dat de mensen in die tijd in een
zittende houding werden begraven en werden
overstrooid met okerpoeder. Er zijn geen menselijke
resten gevonden anders dan wat tandglazuur. Uit dit
tandglazuur kon afgeleid worden dat de mensen in die
tijd zo’n 24 tot 28 jaar oud werden. “We spreken dan
over zo’n 8500 jaar geleden, de middensteentijd”,
vervolgt Lucas. Het betrof een groep jagers die tussen
Frankrijk naar Denemarken heen en weer trok.
Aan deze vondst dankt de straat Zitgraven zijn naam,
pal achter het huis van Lucas. Ook andere straatnamen
in de nieuwe wijk Marke II danken hun naam aan de
vele opgravingen, zoals de Pijlspits en de Vuursteen.
Het unieke aan de vondsten is dat de grond waarin de
mensen vroeger zijn begraven volledig intact zijn
gebleven vertelt Lucas trots. Dit komt omdat de gronden
relatief hoog liggen, de zeespiegel in die tijd veel lager
lag en de gronden niet zijn verstoven.

Lucas toont de resten van het okerpoeder
Er is veel in diverse archeologische vakbladen en
boeken gepubliceerd over de vondsten van Willem
en Lucas Timmerman op de es met de veldnaam ‘de
Lange Akker’ bij de Schaapskooi.

Enkele gevonden resten van urnen

Sinterklaasintocht 24 november 2018

Sinterklaas en zijn zwarte pieten kwamen dit jaar in Mariënberg. Voor de winkel van Sietse Telman stonden
veel kinderen uit Mariënberg en Beerzerveld hen op te wachten. Het duurde even en uiteindelijk werden Sint
en Piet gebracht door de vrijwillige brandweer van Bergentheim. Udo Kampman, voorzitter van plaatselijk
belang, heette Sint en zijn pieten welkom. Daarna liep het hele gezelschap, Sinterklaas zat in een
scootmobiel, een route door de straten van Mariënberg, vergezeld door muziekkorps ‘’de Broederband’’ die
gezellige liedjes speelden. In de straten stonden oudhollandse spelletjes voor de pieten klaar, bedacht door de
bewoners. Dit was erg leuk! Na deze route werd het feestje voorgezet in gymzaal van de Regenboogschool.
Hier werden ook de winnaars van de kleurwedstrijd bekend gemaakt. De winnaars waren:
In de leeftijd 0-3 jaar: 1e prijs: Jack Bolks, 2e prijs: Jeslyn Nijman, 3e prijs: Lucien Koning.
In de leeftijd 4-6 jaar: 1e prijs: Luna Stokvis, 2e prijs: Nout Kelder, 3 e prijs: Merel Huibers
In de leeftijd 7-9 jaar: 1e prijs: Sara Schipper, 2e prijs: Stef Jaspers, 3e prijs: Noëlle Fokkert.
Na de prijsuitreiking werd er nog gezellig gezongen en gedanst op sinterklaasliedjes.
In ‘’de Grendel’’ werd voor de kinderen van de groepen 6 t/m 8 de film ‘’the Boss baby’’, hier waren ongeveer
25 kinderen aanwezig.
Het was een geslaagde middag. Iedereen die zijn medewerking hieraan heeft verleend willen we dan ook
hartelijk bedanken!

Plaatselijk Belang had op 19 november j.l. een gesprek met gebiedswethouder
Alwin te Rietstap en contactambtenaar Jan de Vries van gemeente Hardenberg.
We hebben als Plaatselijk Belang een tiental bespreekpunten ingebracht.
1. Geluidsoverlast treinverkeer
6. Stationsweg drempels en snelheid
2. Parkeren bij en rondom station
7. Vergoeding gemeente Hardenberg
3. Parkeren gedeeltelijk op de stoep
8. Hoge stoepranden hindernis voor rolstoel- rollator
4. Hondenpoep problemen
9. Snelheid Hardenbergerweg / 2e Elsweg. (60 km)
5. Verlichting fietspad 2e Elsweg
10. Mogelijkheid M.F.C. in de Wissel
Wie meer wil weten over de uitkomst van het gesprek met de gemeente Hardenberg kan contact
opnemen met Klaas Luisman: kluisman@ziggo.nl / 0611416713
Er is dan een uitdraai omtrent deze punten beschikbaar.

“Onder Ons” organiseerde een uitje naar de Varsenerhof in Ommen
Onderstaand een kleine foto impressie

Per heden is HCR BEERZERVELD “snackbar Geert” een PostNL pakketpunt
geworden. U kunt vanaf nu dus uw pakje tot 30 kg bij ons verzenden of laten bezorgen.
Ook voor aangetekende brieven kunt u er terecht.
Openingstijden: elke dag behalve zondag vanaf 10.00 uur tot 22.00 uur.

Oproep: gebruik hesjes bij uitlaten van uw hond op slecht verlichte
plaatsen
Aan de oproep in een vorige nieuwsbrief om reflecterende hesjes te dragen als u in het donker op slecht
verlichte wegen gaat wandelen of uw hond uitlaat is gelukkig door velen gehoor gegeven. Maar het komt ook
nog vaak voor dat mensen langs de wegen (in de bermen) ’s avonds slecht zichtbaar zijn. Dit is gevaarlijk voor
wandelaars en voor automobilisten die ineens (vaak erg laat) wandelaars zien met kans op een schrikreactie
waardoor ongelukken voor wandelaars en de bestuurders ontstaan.

Namens het bestuur van Plaatselijk
Belang
Het Bestuur van Plaatselijk Belang
Beerzerveld-Mariënberg wenst alle inwoners
een heel fijne Kerst en een goede
jaarwisseling.
Het bestuur hoopt dat eenieder erg
voorzichtig met het afsteken van vuurwerk
omgaat. Laten we met zijn allen ongelukken
voorkomen!
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

