
Aanmelding BMV Mariënvelde voor de verkiezing tot ‘Dorpshuis van het jaar 2017 Gelderland’ >
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ons dorphuis is onze trots, omdat...
‘jongeren, vaders, 

moeders, opa’s en oma’s 
...heel veel mensen uit 

Mariënvelde hebben vrijwillig 
geholpen bij de bouw of een 

andere bijdrage geleverd 
om dit gebouw te realiseren. 

Op 30 september 2016 
is de BMV feestelijk

geopend.’
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ons dorphuis is bijzonder, omdat...
‘heel Mariënvelde 

gebruik kan maken 
van dit multifunctionele 
gebouw. Een BMV, een 
Brede Maatschappelijke

Voorziening om de 
leefbaarheid van het dorp 

voor de toekomst te 
waarborgen.’
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ons dorphuis is uniek, omdat...
‘de BMV tevens 

de zorgcorporatie
Mariënvelde huisvest, die 
voor de dorpsbewoners 

invulling geeft aan de WMO.
Dit door hulp te bieden bij 
zorg- en ondersteunings-

vragen en daarnaast zorgt
voor begeleid werken en 

dagbesteding.’
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ons dorphuis is superleuk, omdat...
‘er alle ruimte is om

 elkaar te ontmoeten: 
via sport, verenigingsleven  
 en de inloopvoorziening. 

Er is maandelijks een 
gevarieerd programma vol 

activiteiten voor jong en oud: 
van knutselen, kaarten,

bloemschikken tot
bakken.’
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ons dorphuis is de jongste, omdat
‘het de thuisbasis 
is voor de jongste 

voetbalvereniging van 
Gelderland : HMC’17!

Deze splinternieuwe SJO van 
voetbalclubs KSH Harreveld 

en VVM Mariënvelde start
in september met circa 
14 jeugd teams in de 

KNVB competitie.’
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ons dorphuis is sportief, omdat...
‘er met de BMV

een splinternieuwe
sportaccommodatie 

voor de school, Marvo’76 
volleybal, de gym en voetbalclub 

VVMariënveld staat. 
De kantine /horeca wordt 

mede draaiende gehouden 
door een groot aantal 

vrijwilligers. 
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ons dorphuis is creatief, omdat...
‘onze prachtige 

mozaïekbank binnenkort 
een mooi plekje krijgt voor 

de BMV. De bank  
— verdiend in 2015 met de 
Mariënveldse deelname aan 

Zomer in Gelderland    —
is door vele creatievelingen

voltooid tot een waar 
kunststuk.’
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vergaderen - ontmoeten - bijeenkomen - presenteren 
sport - schoolgym -  voetbal - volleybal - gymnastiek 
badminton - spel - koersbal - kaarten - rummicub -
koffie drinken - appeltaart bakken en eten - zingen 
zorgcorporatie - dagopvang - dagbesteding - begeleid 
werken - ondersteuning wmo - inloopvoorziening - 
praktijkondersteuner - pedicure - kapper - boeken lenen 
workshops - createlier -knutselen - bloemschikken - 
bakken - koken - anschoev’n - ett’n wat de pot schaft 
koningsdag rommelmarkt - filmmiddag - sinterklaas - 
bewegen - ontspannen - muziek - dansen - zorgen
voor elkaar - nu en in de toekomst... 

BMV Mariënvelde, ons dorpshuis van het jaar 2017!
Tekeningen door de deelnemende kinderen van de Sint Theresia basisschool en enkele fanatieke ouders. 

Idee, fotografie en realisatie: Elza Overbeek en Nancy Hahné


