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Aankondiging: KERSTWANDELING met de " BROEDERBAND" in de drie kernen
Jarenlang hielden we de kerstwandeling bij landgoed Beerze. Dit gaat veranderen. Wij komen naar U toe.
In de laatste week voor de kerstvakantie willen we de drie kernen (Mariënberg, Beerze, Beerzerveld) in de
kerstsfeer brengen door in iedere kern op een centraalpunt samen te komen.
Het plan is om met kleine muziekgroepjes vanuit verschillende richtingen naar dit centrale punt te wandelen
onder begeleiding van kerstmuziek.
Wij wandelen dus bij u voor het huis langs en zullen u daarbij uitnodigen mee te wandelen naar het centrale
punt.
We zullen rond 18:30 uur starten met wandelen, rond 19:00 uur aankomen we op de eindlocatie aan en daar
gaan we onder het genot van koffie, chocomel of frisdrank de avond verder invullen.
Zo sluiten we in Beerzerveld aan bij de kerstmarkt van de Hoekstee.
Data om in uw agenda te zetten:
- Beerze dinsdag 10 of dinsdag 17 december
- Beerzerveld woensdag 11 december
- Mariënberg vrijdag 13 december
We zijn nog met de uitwerking van deze evenementen bezig en wij realiseren ons dat u de nodige vragen hebt
over waar zijn de startpunten, welke route we gaan wandelen en waar het centrale punt is.
Wij zullen u rond 30 november informeren hoe de kerstwandeling per kern exact wordt ingevuld.
Vriendelijke groet, de Broederband

Plaatsen bladhekken Mariënberg
Vanaf vrijdag 18 oktober 2019 tot vrijdag 20 december 2019 staan er weer bladhekken in Mariënberg.
U mag de bladhekken (bedoeld voor het storten van blad, afkomstig van gemeentelijke bomen) niet gebruiken
voor tuin- en ander (groen)afval of blad. Ook mogen de bladeren niet worden verpakt in (plastic) zakken. De
bladhekken staan op de volgende locaties:
Ds. P. H. Wolfertstraat, gras (ter hoogte van huisnummer 28)
Oudeweg, parkeerplaats (ter hoogte van huisnummer 20)
Stationsweg, parkeerplaats (ter hoogte van huisnummer 1)

Inzameling groenafval Beerzerveld
Op 15 en 16 november 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.

De rubriek: INTERVIEW MET:
Beerzerveld – Al iets meer dan een jaar is Beerzerveld
een jonge musical ster rijker. In 2018 kwam de 11-jarige
Roxanne Pleeging vanuit Hardenberg in Beerzerveld
wonen, waar ze het erg naar haar zin heeft. Alhoewel
het in Hardenberg ook erg leuk was voegt ze daar snel
aan toe.
Roxanne zit in groep 8 van basisschool de Hoekstee en
heeft een grote passie voor acteren, zingen en dansen.
Als lid van Kleintje Kunstkring speelde ze de afgelopen
jaren in de musicals Ciske de Rat en Fame.
De optredens door Kleintje Kunstkring worden jaarlijks
verzorgd in MFC “de Baron” in Dedemsvaart. Kleintje
Kunstkring is de jeugdafdeling van muziektheater VAKK
in Hardenberg, een amateurvereniging voor o.a.
komische operette en musicals.
Vol trots vertelt Roxanne dat ze gevraagd werd om mee
te spelen in de “grote mensen” musical Shrek. In dit
volwassenen gezelschap speelde ze de rol van “baby
beer”. De musical Shrek is recent in de herfstvakantie
drie keer uitgevoerd in theater de Voorveghter.
Dat er veel tijd gaat zitten in de voorbereidingen en het
repeteren werd in het gesprek met Roxanne wel
duidelijk.

Geen tijd meer voor hockey
“Ik ben gestopt met hockey omdat dit niet goed te
combineren was met het repeteren voor de musicals”
vertelt Roxanne. Als ze nu nog tijd vindt om te hockeyen
dan doet ze dat thuis met haar broer.

Roxanne in de musical Fame, mei 2019
Vana Angels”

Gelukkig heeft Roxanne niet veel moeite met het
aanleren van de vele danspasjes en toonhoogtes
waarin gezongen wordt, vertelt ze.
Het oefenen en instuderen van een kindervoorstelling
duurt al gauw een half jaar en een kinderrol in een

Roxanne Pleeging, musical ster uit Beerzerveld

een volwassenenvoorstelling kost een jaar aan
voorbereidingstijd.

“Het acteren en dansen vind ik het
leukst”
Op de vraag wat Roxanne het leukst vindt aan
musicals geeft ze aan dat eigenlijk alles wel leuk is,
“maar acteren en dansen vind ik toch wel het
allerleukste”.
Mijn beide ouders hebben meegedaan aan musicals
bij muziektheater Vakk vertelt Roxanne. Het is dan
ook niet vreemd dat zij op die manier besmet is
geraakt door het “musicalvirus”.

Op basisschool de Hoekstee heeft Roxanne het
reuze naar haar zin. Ze vindt het jammer dat ze
volgend jaar van school moet om de overstap naar
de middelbare school te maken. Dat wordt de
Nieuwe Veste in Hardenberg.
Aan het einde van het gesprek weet Roxanne te
vertellen dat ze in de eerstvolgende voorstelling van
Kleintje Kunstkring gaat meespelen in de musical
“Once on this Island”. Deze voorstelling zal volgend
jaar mei te zien zijn in de Baron in Dedemsvaart.

Stichting Steun Malawi stelt zich voor
Een nieuwe stichting stelt zich voor: de Stichting
Steun Malawi.

Hoe is het ontstaan?
Met een aantal mensen zijn we een ‘werkgroepje’
gestart met als doel om iets te doen voor Arie en
Lisanne Glas. Misschien kennen jullie hen wel. Arie is
de zoon van Wiecher en Stijntje Glas en hij is samen
met zijn vrouw en 3 dochters woonachtig in Mulanje.
Ze hebben samen de opleiding tot tropenarts gevolgd
en zijn nu werkzaam in Mulanje Mission Hospital. Dit
is een ziekenhuis in Malawi, in Afrika.
Malawi is 1 van de armste landen ter wereld met een
hoge kindersterfte en een levensverwachting van 50
jaar. 11,9% van de bevolking heeft hiv of aids. En het
gaat er zeker niet op vooruit…

Doel van de stichting
Vanuit de werkgroep die inmiddels een stichting is
geworden, is er in overleg met Arie en Lisanne
besloten om geen apparaat voor het ziekenhuis te
financieren, maar om in te zetten bij de ‘basis’, om zo
de gezondheid van de bevolking te bevorderen. Het
plan is om een dorp te adopteren.
Wij als Stichting Steun Malawi hebben als doel om
geld in te zamelen met behulp van acties. We willen
het dorp Mwanamvula adopteren om het economisch
te ontwikkelen en de zelfredzaamheid van de
bevolking te stimuleren. Dit is een 3 jaren plan en
hiervoor is 20.000 euro nodig.

Wat gaan wij doen?
In de komende tijd gaan we hierover op verschillende
plekken presentaties houden in oa. kerken en
scholen. We zullen dan over dit plan wat meer
vertellen en laten zien.. We gaan ook diverse acties
opzetten om hiermee geld in te zamelen.

Wat kunt u doen?
Het zou fijn zijn als u ons financieel zou kunnen
bijstaan. De gegevens hiervoor komen binnenkort op
de site te staan.
Als u nieuwsgierig bent geworden, en/of vragen en/of
opmerkingen hebt, dan kun u altijd één van ons
benaderen, of binnenkort op onze website,
facebookaccount of instagram account kijken. Op
deze manier kunt u ons volgen in wat we doen en
welke acties we gaan houden.
https://www.stichtingsteunmalawi.nl
https://www.facebook.com/stichtingsteunmalawi
https://www.instagram.com/stichtingsteunmalawi
Vriendelijke groeten,
Stichting Steun Malawi (Henk Kelder, Harrie Bolks,
Gerard Lotterman, Carlien van der Veen, Wesley
Bolks, Jan Bolks, Leon Kelder en Jenneke ter Burg)

Indienen van klachten bij overlast
Het is vaak onduidelijk is waar u met klachten over bijvoorbeeld overlast van stank, milieu of geluid terecht
kunt. Het blijft belangrijk dat uw klachten bij de betreffende instanties gemeld worden zodat er ook
daadwerkelijk iets mee gedaan gaat worden.
Helaas is er niet één meldpunt waar u met al uw klachten terecht kunt. Onderstaand hebben wij enkele
situaties voor u op een rijtje gezet.

Overlast van geur, geluid, trillingen en stof van bedrijven
Voor deze vormen van overlast veroorzaakt door bedrijven kunt u terecht bij het meldpunt Milieu van de
Omgevingsdienst IJsselland.
Dit meldpunt is bereikbaar op nummer 038 4252423. Er is altijd (0-24 uur) een medewerker bereikbaar.
Na inschatting van de situatie zal de wachtdienstmedewerker gaan rijden om de klacht te onderzoeken. U kunt
uw klacht ook via email meldpunt@odijsselland.nl indienen, maar bij acute klachten heeft het de voorkeur de
klacht telefonisch door te geven. Op de website www.odijsselland.nl kunt u zo nodig meer informatie vinden.

Kapotte lantaarnpaal
Storingen aan een straatlantaarn kunt u digitaal melden bij de beheerder van de lichtmasten, dit is de firma
Limitec Helder Licht BV. U kunt uw melding doorgeven via de website www.geenlichtindestraat.nl. Telefonisch
kunt u de melding van de storing ook doorgeven via nummer 0523 265111

Losliggende tegels, onderhoud openbaar groen, onderhoud wegen en burenoverlast
In deze gevallen kunt u terecht bij uw gemeente via telefoonnummer 14 0529 (Ommen) en 14 0523
(Hardenberg)

Zaterdag 23 november 2019 INTOCHT SINTERKLAAS BEERZERVELD EN
MARIËNBERG
Dit jaar komt sinterklaas in Beerzerveld aan. Alle belangstellenden uit beide dorpen zijn van harte welkom. De
Sinterklaas wordt om 13.00 welkom geheten bij de kerk aan de Westerweg, vanaf daar start dan de looproute.
In de straten waar we door heen gaan lopen, worden er spelletjes gespeeld door de pieten. Deze spelletjes zijn
bedacht door de desbetreffende straat. De desbetreffende straten krijgen hiervoor een uitnodiging met meer
informatie. Contact persoon: Inge Altena, mail ga.altena@home.nl

ROUTEBESCHRIJVING
Start: Kerk aan de Westerweg - van Alewijkstraat – Liezenstraat – Nijboerstraat –Laurentuisstraat Schuurmanstraat – Oordtstraat - van Alewijkstraat - eindbestemming 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.
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. De aanvang is om 14.00 uur.
KLEURPLAAT
Even als vorig jaar heeft Plaatselijk Belang een kleurwedstrijd ter ere van Sinterklaas uitgeschreven. De
kleurplaat is los bij deze nieuwsbrief gevoegd. De ingekleurde 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 woensdag 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

Nieuw speeltoestel speeltuin

Mede door een bijdrage van Plaatselijk Belang is de speeltuin een nieuw speeltoestel rijker, de Spider.

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

