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Oranjefeest 2020
Over iets meer dan een jaar, zal het Oranjefeest voor Beerzerveld, Beerze en Mariënberg (BBM)
weer plaatsvinden.
Wij als bestuur zijn inmiddels al begonnen met de voorbereidingen hiervoor.
In ieder geval hebben we de data vastgesteld wanneer het Oranjefeest zal zijn.
Zet allemaal alvast in uw agenda dat op woensdag 26 augustus de eerste activiteit zal zijn van het feest en dat
op zaterdag 29 augustus de afsluiting van het Oranjefeest zal zijn.
In die tussenliggende dagen gaat er van alles gebeuren en zullen Beerzerveld, Beerze en Mariënberg
Samen feest gaan vieren!
Dus het Oranje feest is op 26 , 27 , 28 en 29 augustus 2020!
De verdere details zullen we in een volgende nieuwsbrief van het plaatselijk belang vertellen.
Met vriendelijke groet,
het Oranje bestuur.

Bestuur Plaatselijk Belang overlegt met college van gemeente Ommen
Nadat er door diverse inwoners klachten bij het bestuur van Plaatselijk Belang zijn gemeld van overlast van
arbeidsmigranten op de locatie Westerweg/Kloosterdijk en over voorgenomen plannen voor een megastal voor
14.000 varkens aan de Knolsdijk, heeft het bestuur in een brief aan het college van gemeente Ommen
verzocht om hierover in gesprek te gaan.
Met wethouder Bongers is gesproken over de plannen voor de komst van een megastal. Alhoewel er nog geen
definitief plan is ingediend heeft het college al wel een principe akkoord afgegeven voor een megastal. Het
bestuur heeft de diverse vragen uit de ledenvergadering aan de wethouder voorgelegd. Inmiddels heeft de
gemeenteraad het proces van de aanvraag van de megastal behandeld, alwaar veel inwoners zich hebben
laten horen (zie ook verderop in deze nieuwsbrief).
Met burgemeester Vroomen is gesproken over de overlast van arbeidsmigranten in het dorp. Er is door het
college inmiddels een tijdelijke beleidsnotitie voor huisvesting van arbeidsmigranten opgesteld en er heeft een
handhavingsactie plaatsgevonden. Hiervan zijn geen resultaten bekend gemaakt. Het voorgenomen initiatief
voor een hotelfaciliteit aan de Westerweg is door initiatiefnemer inmiddels omgezet in een plan voor de
realisatie van een aantal woningen aan de Westerweg (bij Content).

De rubriek: INTERVIEW MET:
Beerzerveld – Chris Stuut laat zich omschrijven als een
maatschappelijk betrokken verenigingsman in hart en
nieren.
Vol passie vertelt Chris Stuut over zijn grote voorliefdes
voor muziek en toneel. Chris is geboren en getogen aan
de Oosterweg. Als boerenzoon werkte hij al vroeg mee
op de gemengde boerderij van zijn ouders. “Dat was
hard werken” vertelt Chris, “Er was toen nog geen
bedrijfsverzorging zoals nu, jaarlijkse vakanties zaten er
in die tijd niet in en bleven meestal beperkt tot een
dagje dierentuin in Emmen”. Midden 70’er jaren, met de
opkomst van de ligboxenstallen, moest er fors
geïnvesteerd worden voor uitbreiding. Dit was voor
Chris aanleiding om over te stappen naar een baan in
de bouw en bij de Voorveghter in Hardenberg.
Op 10-jarige leeftijd werd Chris lid van de Broederband
en deze muziekvereniging heeft tot vandaag de dag een
grote rol in zijn leven gespeeld. In 1972 werd Chris
voorzitter van de Broederband en dat is hij bijna 50 jaar
blijven doen. Toen Chris zijn 60-jarig jubileum bij de
Broederband vierde, nu zo’n 3 jaar geleden, is hij
geridderd.
In 1968 is de toneelvereniging Vorie Vana opgericht,
waar Chris al sinds de oprichting secretaris is. Naast het
toneelspel heeft Chris zich vooral toegelegd op
regisseren.

Chris Stuut, “verenigingsman” in Beerzerveld

Op de vraag wat heeft de muziek en het toneel je
gebracht geeft Chris aan “het vele plezier om samen
met anderen muziek te maken en een
toneelvoorstelling te geven en dan te zien dat een
zaal vol mensen daar van geniet”.

Publiek laten genieten geeft
fantastisch gevoel
Chris vervolgt: “Als aan het einde van de voorstelling
het doek dichtgaat en daarna weer open en je krijgt
van het publiek een daverend applaus, dat geeft een
fantastisch gevoel”.
Naast muziek en toneel blijft er ook nog tijd over
voor zijn hobby’s voor grote parkieten en paarden.
Dagelijks is Chris met zijn vogels in de weer en is hij
druk met de paarden van zijn dochter en
kleindochter. “Iedere ochtend de stallen
schoonmaken en schoon water en hooi geven blijft
leuk”.

Chris in een toneelrol in “The Vana Angels”
Chris vertelt: “3 jaar geleden heb ik om gezondheidsredenen van vrouw Jannie en mijzelf een aantal taken
op een lager pitje moeten zetten en ben ik gestopt als
regisseur bij de toneelvereniging in Notter en als
voorzitter van de Broederband”. Chris is nog wel
bestuurslid gebleven.

Muziek is voor je hele leven
In tegenstelling tot het beoefenen van vele sporten waar
je door blessures en gezondheidsklachten vaak
noodgedwongen mee moet stoppen, is muziek er voor
je hele leven. Chris speelt bij de broederband nog
volop mee op de pauken.

Oproep: Voor wie zich aangesproken voelt door het
enthousiasme van Chris: de Broederband kan
aanwas van jeugd (zowel blazers en slagwerk) voor
het jeugdorkest goed gebruiken en de
toneelvereniging kan nog wel wat extra mannen
gebruiken.

Reis Ouderensoos naar Ruurlo
Na enkele jaren meegedaan te hebben met de
Hardenbergse Kleppertoer maken leden van de
Ouderensoos Beerzerveld samen met enkele mensen
van buiten sinds 2011 jaarlijks op een middag in de
zomer een busreisje naar een niet al te ver afgelegen
doel in of buiten onze provincie. Zo werden al
Emmererfscheidenveen (De Woonboot), Giethoorn
(boottocht in Dwarsgracht), Twente en het nabije
Duitsland (verrassingstocht), Terschuur
(speelgoedmuseum op de Veluwe), Garderen
(beeldentuin van zandsculpturen, ook op de Veluwe),
Zuidlaren (molen en museum De Wachter),
Zuidwolde (museum De Wemme en tingieterij) en
Genemuiden (tapijtmuseum) bezocht.
Dit jaar op woensdagmiddag 5 juni ging de reis (met
41 deelnemers) naar een niet eerder bezocht deel
van Gelderland, nl. de Achterhoek. Daar werden in
Ruurlo enkele uren doorgebracht in het overdekte
belevingspark Cactus Oase.

Er zijn ook landbouwwerktuigen en interieurs uit de
oude tijd van de Historische vereniging Old Reurle te

zien, maar de hoofdmoot bestaat daar toch uit de
verzameling grote en kleine cactussen, bijeengebracht door het uit het Westland afkomstige
echtpaar Bert en Anny van der Meer. De bezoekers
worden persoonlijk verwelkomd door “Anny Cactus”
met haar rode cowboyhoed. In de cactustuin zijn veel
soorten van de woestijnplant te zien, van heel kleine
tot enorm grote en in allerlei vormen: rond en dik,
lang en dun, soms kronkelig als slangen. De kleuren
en vormen van de bloemen zijn ook heel
verschillend. Elke bezoeker mag een klein cactusje
meenemen om thuis te verzorgen.
Buschauffeur Daniël (van Schepers) volgde op de
heen- en terugweg een toeristische route waarop
veel te zien was. Prachtige landschappen, oude en
moderne huizen, maar ook net als in onze eigen
omgeving door rupsen aangevreten eiken. De tocht
ging van Beerzerveld via Wierden, Enter, Goor,
Diepenheim, Lochem en Borculo naar Ruurlo en via
Barchem, Lochem, Laren, Holten, de Holterberg,
Nijverdal, Hellendoorn, Den Ham (diner bij De Beuk)
terug naar Beerzerveld.
Naast het reisdoel is ook de reis zelf natuurlijk
belangrijk.

Oproep: vacature bestuursleden
Elders in deze nieuwsbrief heeft u kunnen lezen dat door enkele aftredende bestuursleden van Plaatselijk
Belang Beerzerveld/Mariënberg er 3 vacatures zijn ontstaan. Gelukkig hebben zich al twee kandidaten
gemeld. Wie maakt het bestuur compleet? Spreekt het werk van het Plaatselijk Belang u aan en wilt u zich
hiervoor ook inzetten als bestuurslid? Meld u dan aan bij ons secretariaat.

Ingekort verslag Ledenvergadering van Plaatselijk Belang
Beerzerveld-Mariënberg
Dinsdagavond 2 april 2019 vond de jaarvergadering van onze vereniging plaats bij HCR Beerzerveld.
Er zijn ongeveer 140 personen aanwezig (incl. bestuur). Deze grote opkomst heeft mede te maken met de
onrust die er heerst omtrent de plannen voor de bouw van een megastal voor ca 14.000 biggen aan de
Knolsdijk.
Voorzitter Udo Kampman lichtte enkele onderwerpen uit het afgelopen jaar toe zoals het geïntroduceerde
inloopspreekuur, naam begraafplaats, subsidie leefbaarheid kleine kernen, 25 jarig bestaan speeltuin
Beerzerveld en het jaarlijkse sinterklaasfeest.

Bestuursverkiezing
Aan de beurt van aftreden zijn:
John de Koning, André Visser en Dinant Jaspers (allen lid). Door hun aftreden zijn er vacatures voor lid van
het bestuur. We hopen deze vacatures spoedig in te kunnen vullen.
Voor Laura Bouwhuis (secretaris en penningmeester) heeft Priscilla van den Poll zich beschikbaar gesteld als
secretaresse. Namen van tegenkandidaten konden schriftelijk tot 3 april ingeleverd worden. Hiervan is geen
gebruik gemaakt.
De voorzitter heet Priscilla van den Poll welkom in het bestuur en meldt dat er zich een andere kandidaat als
bestuurslid heeft gemeld. Hiermee zal het bestuur binnenkort in gesprek gaan.

Kascontrole
Hilco vd Veen en Jan ter Wijlen hebben de kascontrole uitgevoerd en alles in goede orde bevonden. De
penningmeester wordt decharge verleend. Kascontrole over het jaar 2019 zal gedaan worden Jan ter Wijlen
en dhr. Kleinjan.

Oranjefeest 2020
De voorzitter deelt mee dat de Oranjevereniging al weer actief bezig is met de voorbereidingen voor het
Oranjefeest in 2020.

Plannen voor het vestiging van een grote varkensstal aan de Knolsdijk.
De voorzitter deelt mee dat er veel zorgen in Beerzerveld zijn omtrent de megastal die er misschien gaat
komen aan de Knolsdijk en om de vestiging van arbeidsmigranten in woningen op de hoek WesterwegKloosterdijk.
PB heeft over deze onderwerpen een brief aan de gemeente geschreven en wacht op een reactie. PB zal
eerst met de gemeente om tafel gaan om goede informatie te krijgen.
Er is nu nog veel onduidelijk. Als er meer bekend is overweegt PB een extra informatieavond te organiseren
waar deze onderwerpen besproken zullen worden. Zo nodig zal hiervoor een extra nieuwsbrief uitgebracht
worden.
Over de plannen van de varkensstal aan de Knolsdijk en het principe akkoord van het college van de
gemeente Ommen worden door diverse aanwezigen vragen gesteld over onderwerpen als draagvlak, het
besluit van het college, geurcirkel, verkeersveiligheid en meer.
Vervolgens heeft huisarts dr. Glas een presentatie gegeven met daarin informatie over de onderwerpen
fijnstof, antibiotica resistentie, geur, verkeer, vleesconsumptie.
De voorzitter roept iedereen op om vragen door te geven aan PB, via mail of brief (niet per WhatsApp). De
vragen zullen verzameld worden zodat PB deze in gesprekken met de gemeente en anderen kan meenemen.

Presentatie brandweer
Na de pauze was er een presentatie van Brandweer Regio IJsselland door dhr. Reint Jan Hoefman waarin de
vele aspecten van brandveiligheid aan de orde kwamen.
Zie voor het gehele verslag de website van Plaatselijk Belang: www.beerzerveldmarienberg.nl

Vakantiekamp Bij Ons
Al 5 jaar op rij organiseren wij het vakantiekamp Bij Ons Dagkamp. Een gezellig en gevarieerd dagkamp voor
alle kinderen van 7 tot en met 12 jaar oud. Een zomerkamp is een fantastische ervaring Bij Ons! Vier dagen
lang, lekker buiten, leuke dingen doen met andere kinderen. Bij Ons Dagkamp hebben we een verrassend
programma met elke dag een andere uitdaging. Kinderen ervaren de vrijheid, genieten van de persoonlijke
aandacht en hebben houvast aan de structuur die wij bieden. Honderden kinderen deden de afgelopen vijf jaar
mee en hun verwachtingen werden overtroffen. Bij Ons krijgen de kinderen de vrijheid om creatief aan de slag
te gaan, de natuur te ontdekken, de cultuur te beleven en zich sportief uit te leven.
’s Avonds komen de kinderen thuis vol verhalen. De volgende ochtend staan wij weer voor de kinderen klaar
met een heel nieuw programma. Het grote aanbod aan activiteiten wordt begeleid door deskundige
trainers/docenten van verenigingen en organisaties uit de regio.
Afgelopen jaren deden we dit op natuurcamping Kampmanskuiltjes in de Oldemeijer. Bijzonder trots kunnen
we deze 6e editie melden dat Bij Ons Dagkamp op ons eigen terrein ’t Golfje aan de Waaijerinkweg gehouden
gaat worden.
Bij Ons Dagkamp vindt dit jaar plaats van maandag 19 augustus tot en met donderdag 22 augustus. Door
deze schitterend centrale locatie zijn wij uitgebreid vanuit de gemeente Hardenberg nu ook voor kinderen uit
de gemeente Ommen en Twenterand.
De inschrijfperiode is inmiddels gesloten en de aanmeldingen zijn binnen. Wij gaan deze zomer met 45
kinderen er een supergave afwisselende week van te maken.
Het streven is om de helft van de beschikbare plekken te reserveren voor kinderen waarvan de ouders de
financiële middelen niet hebben om iets leuks te organiseren voor hun kinderen tijdens de schoolvakantie.
Speciaal voor deze kinderen is er de Gesponsorde Plek. Bedrijven, kerken, instellingen en particulieren
betalen het entree bedrag voor deze kinderen.
Door mee te doen aan ons zomerkamp worden de kinderen gestimuleerd om nieuwe uitdagingen aan te gaan.
Bij Ons behandelen we elkaar met respect, beleven we veel plezier en sluiten we nieuwe vriendschappen. Kijk
voor meer informatie op www.bijonsdagkamp.nl of de facebookpagina.
De gezichten achter Bij Ons Dagkamp en ’t Golfje:
.

Familie Pleeging
Waaijerinkweg 1 A
Beerzerveld
0523-251577

Ruud en Priscilla Pleeging met zoon Niels en dochter Roxanne

Over een aantal weken is het weer zover, zal de tent weer op het oude sportveld opgebouwd worden en gaat
het 15e Zomarfeest van start!
We beginnen op donderdag 4 juli om 19.00 uur met het Touwtrekken, het belooft weer een spannende avond
te worden. Welk team mag zich aan het eind van de avond de winnaar noemen?
We zullen het zien!
De deelnemende teams worden om 18.45 uur op het sportveld verwacht.
Na het touwtrekken zal de DJ er nog een gezellige avond van maken in de tent.
Op vrijdagmiddag 5 juli, is er een middag voor de dorpsbewoners van Beerzerveld, Mariënberg en Beerze, die
zich 50+ mogen noemen. We hebben die middag een combinatie van een High Tea en een traditionele bingo,
met leuke prijzen. Het zou prettig zijn, als u zich hiervoor wilt opgeven bij de contactpersoon van uw straat, of
bij een van de bestuursleden.
Vanaf 16.30 uur is er een sponsoruurtje voor onze sponsoren, zonder hen zouden we het feest niet kunnen
organiseren, dus alle sponsoren hierbij van harte uitgenodigd!
Vrijdagavond 5 juli begint om 19.00 uur de Mini Bonte Avond, gevolgd door de Bonte Avond voor de
volwassenen. We starten stipt om 20.30 uur met de eerste act.
We hebben het thema, Back to Basic gekozen, we zijn benieuwd, welke groep hier het beste mee uit de bus
komt. Na de Bonte avond, maken we er samen nog een mooi feestje van met DJ Ramon.
Zaterdag 6 juli moeten we alweer vroeg uit de veren, want dan komt clown” Doedel” de kinderochtend
verzorgen met een mooie show. Om 9.45 uur worden de kinderen op het sportveld verwacht.
Zaterdagmiddag om 13.30 uur start een soort van zeskamp/spelmiddag voor de volwassenen op het
sportveld. Om 13.00 uur worden de deelnemende teams verwacht aanwezig te zijn.
Leuke spellen en een boel gezelligheid op het oude sportveld in Beerzerveld.
Zaterdagavond om 20.30 uur gaat de tent weer open voor een afsluitende feestavond met de prijsuitreiking
van het Zomarfeest 2019.
Deze avond zal de fantastische band “LIJN 7 “voor ons de tent op zijn kop gaan zetten.
Entree deze avond is net als de voorgaande jaren €8,-.
Wij als bestuur nodigen u uit, om samen met ons, het 15 e Zomarfeest tot een gezellig en onvergetelijk
Zomarfeest te maken.
Tot ziens op 4, 5 en 6 Juli, op het Zomarfeest, op het oude sportveldje te Beerzerveld.

Inwoners Beerze en Beerzerveld laten van zich horen in
gemeenteraad
Om aan het college en de raadsleden van de gemeente Ommen hun mening over de mogelijke komst van
een megastal aan de Knolsdijk kenbaar te maken zijn zo’n 60 inwoners uit Beerze en Beerzerveld naar de
behandeling in de raadscommissie over het proces in de gemeenteraad geweest.
De inwonersgroep was al vroeg
aanwezig bij het gemeentehuis.
Uitgerust met spandoeken
hebben ze zich bij de ingang
opgesteld om het college en de
raadsleden te verwelkomen.
Nadat de raadsleden en het
college binnen waren is de
inwonersgroep met de
spandoeken het gemeentehuis
binnen gegaan. Helaas werd niet
toegestaan om de spandoeken in
de raadszaal te tonen.
Omdat het college van tevoren
geïnformeerd bleek over het idee
dat tijdens de vergadering een
petitie met handtekeningen
aangeboden zou worden werd
door het college aangegeven dat
de petitie vóór de
vergadering aan de voorzitter aangeboden moest worden. Enkele weken voor de vergadering is door
inwoners een handtekeningenactie uitgevoerd met maar liefst 537 handtekeningen van inwoners tegen
de komst van een megastal aan de Knolsdijk. Slechts een handje vol gevraagde inwoners hebben niet
ingestemd met de petitie tegen de komst van de megastal.
Tijdens de vergadering hebben 10 inwoners uit Beerze en Beerzerveld gebruik gemaakt van het spreekDe publieke tribune in de
raadszaal was overvol, velen
moesten in de deuropening
blijven staan, op de grond vóór de
publieke tribune zitten of
plaatsnemen in de
ontvangstruimte en de
vergadering op TV-schermen
meemaken.
Een tiental insprekers heeft
tijdens hun inspraak het college
gewezen op de vele zorgen die er
onder de inwoners leven.
Onderwerpen als stankoverlast,
gevaar voor de volksgezondheid
door fijnstof en amoniak, de
overlast van een forse toename
van verkeersdrukte, de
verkeersveiligheid voor de
schoolgaande kinderen, schade
De publieke
aan
natuur zijn ingebracht. Het is nog onduidelijk of en hoe de initiatiefnemer voor de megastal het
voornemen omzet in een definitief plan. Als een definitief plan door de initiatiefnemer wordt ingediend, dan
zal dit eerst worden voorgelegd aan de gemeenteraad. Dit onderwerp zal de gemoederen in Beerze en
Beerzerveld voorlopig nog wel even bezig houden. Zodra er ontwikkelingen zijn zal Plaatselijk Belang
hierover informatie verstrekken.

Drie bestuursleden van bestuur Plaatselijk Belang treden af
Het bestuur van Plaatselijk Belang heeft afscheid genomen van drie leden van het bestuur. Omdat twee
bestuursleden tijdens de laatste bestuursvergadering niet aanwezig konden zijn is tijdens een gezellig
samenzijn afscheid genomen van John de Koning, André Visser en Dinant Jaspers.
De voorzitter heeft de aftredende bestuursleden hartelijk bedankt voor hun inzet in de afgelopen jaren

Vlnr: John de Koning, André Visser, Dinant Jaspers

Bestuur Plaatselijk belang overlegt met gemeente
over wegenonderhoud
Het bestuur van Plaatselijk belang heeft overleg gehad met de
contactambtenaar van de gemeente Ommen over noodzakelijk en gewenst
wegenonderhoud. Er zal binnenkort samen met de gemeente ook nog een
burgerschouw worden gehouden. Zoals er het er nu uitziet zal in de komende
jaren de Stenendijk worden aangepakt en ook wordt bermenonderhoud aan de
Waaijerinksweg uitgevoerd.

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

