
 
 

 
 
 

INLEIDING  
 
Gezien de huidige omstandigheden in 
verband met Corona wordt er dit keer 
geen nieuwsbrief rondgebracht. Wel wordt 
de nieuwsbrief verspreid  via e-mail en 
social media, waaronder Facebook.  
 

CROWDFUNDING 
 
Afgelopen november was de eerste editie 
van een nieuwe activiteit, namelijk: 30 
seconds. Het was een zeer geslaagde 
avond! Een vervolg staat al op de 
planning! 
 
Daarnaast was de Crowdfunding ook dit 
jaar weer actief als Sint en Piet. Zij kijken 
hier met een goed gevoel op terug.  
 
In januari werd de 6e editie van de Pubquiz 
gehouden. Het was opnieuw volle bak met 
40 fanatieke teams. Speciale dank gaat uit 
naar Esther, Wout en Roy, mede dankzij 
hen was het een geweldige avond. De 
opbrengst van deze avond is voor de helft 
naar de Ketsmennekes gegaan. Het 
overige bedrag is voor nieuwe activiteiten.  
 
Naast alle activiteiten, hierbij een warm 
welkom aan Rob Reukers. Hij zal als nieuw 
lid team Crowdfunding ondersteunen. 
 
Mocht iemand nieuwe ideeën hebben, 
hoort de Crowdfunding dit uiteraard 
graag!  
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Vereniging BMV  
C.V. de Ketsmennekes 
 
In een afgeladen vol BMV gebouw in 
Mariënvelde vond zaterdag 25 januari de 
spectaculaire onthulling plaats van het 
tweede prinsenpaar van de 
Ketsmennekes. De onthulling stond in het 
teken van het verkrijgen van de 
felbegeerde vergunning. Na een prachtig 
woordje van president Dennis en het 
uitleggen van de hints kwamen door de 
deur: prins Roy Visser en zijn adjudant 
Richard IJzereef. Zij zullen over 

Mariënvelde gaan regeren met de leus: 
‘van lol tot paracetamol’.  
Na het officiële gedeelte draaide DJ Piet 
fantastische muziek en ging de avond nog 
lang door. De Ketsmennekes kijken vol 
trots op deze avond terug. ‘We kijken 
ontzettend trots terug op deze avond. 
Zonder de steun van anderen was dit niet 
mogelijk geweest.’ 
 
De Ketsmennekes onder leiding van Prins 
Roy en adjudant Richard hebben 

NIEUWSBRIEF  



vervolgens een fantastisch 
carnavalsweekend gehad. Onder andere 
Zieuwent, Harreveld en Lievelde werden 
bezocht.  
 
Het was een fantastisch carnavalsweekend 
en we kijken terug op een geweldig 
tweede jaar.  

 
Vrienden van de Ketsmennekes 
 
Wil jij de kersverse carnavalsvereniging de 
Ketsmennekes ook een warm hart 
toedragen en wil je daarnaast ook de 
kindercarnaval en het tienerbal steunen? 
Dan kan je vrienden van de Ketsmennekes 
worden. Voor slechts €11,11-, per jaar 
word je al steunend lid. In ruil daarvoor 
organiseren de Ketsmennekes het 
kindercarnaval, het tienerbal, bezoeken 
we de ouderen in de Flierbeek en 
organiseren we onze eigen avond.  
 
Je kan vrienden van de Ketsmennekes 
worden door het formulier in te vullen en 
in te leveren bij Tom ten Have of iemand 
van de Ketsmennekes. Het formulier ligt in 
de BMV. 
 
V.V.M 
Voetbal Vereniging Mariënvelde bestaat 
volgend jaar 75 jaar. In het kader van dit 
jubileum is de vereniging op zoek naar 
zoveel mogelijk foto´s, papier, 
krantenberichten en anekdotes. Mocht je 
leuke stukken hebben, kun je contact 
opnemen met het bestuur van de V.V.M. 
 

Marvo’76 
Vooralsnog gaat het MarvoBeach 2020 
door. Deze staat op de planning in het 
weekend van 10,11 en 12 juli 2020. 
Ondanks de kans dat het alsnog wordt 
afgelast, is de inschrijving geopend. 
Wanneer het alsnog wordt afgelast, 
worden de betaalde bedragen uiteraard 
teruggestort. VOL = VOL. Zie onderstaande 
flyer voor het programma. 
 
Inschrijven kan op www.marvo76.nl!  

 
 

Zorgcorporatie  

De Zorgcorporatie is er voor iedereen uit 
Mariënvelde en omgeving. Samen willen 
we er voor zorgen dat iedereen zo lang 
mogelijk in zijn eigen omgeving kan blijven 
wonen. Heeft u een vraag, behoefte aan 
een luisterend oor, advies, of iemand 
nodig die met u meedenkt? De 
zorgcoördinatoren staan voor u klaar en 
zijn te bereiken op 0610017570 of 
zorgbmv@marvisie.nl. 
 

http://www.marvo76.nl/
mailto:zorgbmv@marvisie.nl


In verband met de coronamaatregelen 
kunnen een aantal reguliere dingen zoals 
de activiteiten van de inloopvoorziening, 
eten wat de pot schaft en de dagbesteding 
helaas vooralsnog niet doorgaan. Wij 
volgen hierin de richtlijnen van het RIVM 
en de maatregelen van de overheid.  
 
Inloopvoorziening 
Maandelijks ontvangt u een kalender van 
de inloopvoorziening in Mariënvelde. Wist 
u dat er iedere dinsdagochtend een koffie 
ochtend is vanaf 10.00 uur? U bent van 
harte welkom om samen een bakkie te 
doen. 
 
Iedere maandag is er de mogelijkheid om 
tussen de middag een warme maaltijd te 
nuttigen. De aanvang is 12.00 uur, er 
wordt een voor-, hoofd-, en nagerecht 
geserveerd. De kosten bedragen € 7,50 
per persoon. Wilt u een keer mee eten om 
te zien of het iets voor u is? Neem contact 
op met Ellen of Fleur, T: 0610017570 
 
 
Ett’n wat de pot schaft 
Inmiddels al niet meer weg te denken in 
het dorp, ‘Ett’n wat de pot schaft’. Iedere 
eerste vrijdag van de maand om 18.00 
uur. Het is een ontmoetingsmoment voor 
jong en oud onder het genot van een 
heerlijke maaltijd. U betaalt € 10,- voor 
een complete maaltijd, de drankjes zijn 
voor eigen rekening. Opgeven kan aan de 
bar bij de BMV of bij Jacqueline IJzerreef 
06-21425196. 
 
Dagbesteding 
Wellicht wilt u ook zo lang mogelijk in uw 
eigen huis blijven wonen? Voor veel 
mensen is dit namelijk een grote wens. 
Om dit te realiseren is daar soms wat 
meer ondersteuning bij nodig. Dan is het 
bezoeken van onze dagbesteding in de 
BMV mogelijk iets voor u. Dagelijks wordt 
hier een gevarieerd dagprogramma 

geboden waarbij bewegen, ontspanning, 
ontmoeting en geheugenactivering 
centraal staan. Voor meer informatie 
liggen er folders in de BMV, of u kunt 
contact opnemen met de zorgcoördinator. 
Een ander onderdeel van de dagbesteding 
is het bakken van appeltaarten. Heeft u al 
zo’n overheerlijke verse appeltaart 
geproefd? Ze zijn voor € 7,50 te bestellen 
in de BMV middels de bestellijst op het 
aanplakbord of via de zorgcoördinator. 
(Iedere dinsdag wordt er gebakken). 
 
Duofiets 
Het mooie weer is in aantocht, heerlijk om 
er op uit te gaan met de (duo)fiets! Wilt u 
een ritje maken samen met iemand op de 
duofiets, deze kunt u reserveren bij 
Garage Willy Klein Goldewijk, T: 0544-
351872 
 
Mobiliteitspoule 
Wist u dat er een mobiliteitspoule is 
waarbij u rolstoel, rollator of duofiets kunt 
lenen/gebruiken? Deze poule is 
beschikbaar gesteld door de gemeente en 
de genoemde materialen kunt u tijdelijk 
lenen. Mocht u één van deze materialen 
nodig hebben, neem contact op met 
zorgcoördinatoren Ellen of Fleur. 
 
Wasservice 
In samenwerking met Estinea, Work Mate 
Company en vele vrijwilligers, wordt de 
wasservice voor sportverenigingen uit 
Mariënvelde, Zieuwent en Harreveld 
verzorgd. Sinds kort wordt zelfs de was 
van een bedrijf verzorgd. Inmiddels 
wassen we voor maar liefst 23 teams. 
 
Wandeltocht 
Zondag 8 maart was de jaarlijkse 
wandeltocht in Mariënvelde. Deze wordt 
georganiseerd door een fanatieke groep 
vrijwilligers. Alles was in de puntjes 
verzorgt. Men kon een tocht van 5, 10, 15 
of 20 kilometer wandelen. De opbrengst 



van de wandeltocht wordt wederom goed 
besteed binnen de Zorgcorporatie. Met de 
opbrengst van vorig jaar zijn er materialen 
voor in de keuken aangeschaft, pannen, 
borden, bestek. De opbrengst van dit jaar 
zal worden besteed aan de inrichting van 
de bovenverdieping in de BMV. 
Momenteel worden hier plannen voor 
gemaakt om de ruimte op een efficiënte 
en gestructureerde manier in te richten 
voor de doeleinden was service, 
repaircafé/klusruimte, opslag en recreatie. 
 
Repaircafé 
Iedere laatste zaterdag van de maand, 
vanaf 10.00 uur, is het repaircafé in de 
BMV. Heeft u een apparaat, fiets, meubel 
of speelgoed dat kapot is en mogelijk 
gerepareerd kan worden? Neem dit mee 
naar het repaircafé en repareer het samen 
met de handige vrijwilligers. Bent u slecht 
ter been of niet in staat om naar de BMV 
te komen? Wij denken graag met u mee 
om materialen toch te repareren, neem 
hiervoor contact op met Ellen of Fleur. Zie 
hiervoor ook de flyer, welke te vinden is 
op de laatste pagina. 
 

Mededelingen  
 

Penningmeester gezocht! 
Voor het stichtingsbestuur van de BMV 
zijn we nog op zoek naar een 
penningmeester. Ken of weet je iemand? 
Of heb je zelf interesse? Dan horen wij het 
graag! Neem dan contact op met één van 
de bestuursleden.  
 
Kermis Mariënvelde  
Helaas is door ene 'Corona' ook hét 
evenement van het jaar in Mariënvelde 
afgelast: de kermis. 
Doodzonde natuurlijk, maar een logisch 
vervolg op alle landelijke maatregelen. 
Daar waar mogelijk gaat het kermis 
bestuur nog door met het regelen van 
zaken voor de kermis in 2021 alvast, maar 

helaas zal de kermis in 2020 dus niet 
doorgaan. 
Wij als bestuur hopen net als jullie alle 
energie mee te nemen naar 2021 en er 
dan een dubbel zo'n mooi feest van te 
maken met z'n allen! 
En laten we ons allemaal goed aan de 
opgestelde regels van hogerop houden, 
zou zonde zijn dat de kermis in 2021 ook 
niet door mag gaan... 
 
 

SAMEN 

MARIENVELDE! 
In deze rubriek worden vrijwilligers extra 
in het zonnetje gezet.  
 
Gezien de huidige omstandigheden is er 
dit keer geen Samen Mariënvelde. Laten 
we hopen dit in augustus wel te kunnen 
doen. 
 

Wist u dat?!  
 

Ondanks de BMV gesloten is, er vele leuke 
(fiets)paden zijn waar je kunt 
sporten/hardlopen? Uiteraard met 1.5 
meter afstand van elkaar! 

 
Wie, wat, waar? 
 

Regelmatig komen er nog vragen over wie, 
wat of waarvoor te bereiken is binnen de 
BMV. Bij deze een aantal contactpersonen 
op een rijtje: 

- Voor de planning en verhuur van 
ruimtes kunt u terecht bij: Vera 
Berendsen, Anke Melchers en Ria 
Rouwhorst. Dit kan per mail 
planning@bmvmarienvelde.nl  

- Voor de indeling en planning van de 
bardiensten (barvrijwilligers) kunt u 
terecht bij:  

mailto:planning@bmvmarienvelde.nl


Gien Hulshof (namens VVM), Ans 
Brundel (namens GVM), Melanie 
Leneman (namens Marvo), Fleur 
Wieggers (namens BMV) en Arjen 
Reukers (namens de carnaval) 

- Voor vragen omtrent de horeca en de 
mogelijkheden hierin kunt u terecht bij 
Jacqueline IJzereef  
T: 0621425196 

- Voor vragen of meldingen omtrent het 
beheer van de BMV kunt u terecht bij 
Edith Bokkers, T: 0631560191 

 
 

Voor nu, blijf gezond en let op 
elkaar! Houd je vooral aan de 
richtlijnen van het RIVM. Op 
deze manier zorgen we er 
samen voor dat de BMV snel 
weer open kan en alle 
activiteiten hervat kunnen 
worden. Tot snel! 
 
 
Hartelijke groet, 
 
Stichtingsbestuur BMV Mariënvelde 
Marianne Morren-Kallen 
Werner Kolkman 
Edith Bokkers 
Gien Hulshof 
Martine Oosterink 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


