
Je bent welkom in Mariënvelde  



Welkom in Mariënvelde
Als nieuwe inwoner van ons dorp of in de directe omgeving van 
Mariënvelde, willen we u graag laten kennismaken met alles 
wat ons dorp te bieden heeft en leefbaar maakt. 
Daarom willen we u graag dit informatiepakket aanreiken. 
Hierin vindt u meer informatie over de basisschool, BMV, sport, 
verenigingen, het bedrijfsleven, activiteiten en meer... 

Mariënvelds Belang verwelkomt u in Mariënvelde!
Mariënvelds Belang is een vereniging die de belangen behartigt van de 
inwoners van Mariënvelde en zich in zet voor de leefbaarheid van het dorp 
met betrekking tot de meest uiteenlopende aspecten. Wij zijn voor iedereen 
het aanspreekpunt voor allerlei zaken die spelen en aandacht nodig hebben 
van bijvoorbeeld de gemeente, provincie of andere instanties. 
Mariënvelds Belang ontvangt voor haar activiteiten subsidie van de 
gemeente en wordt eveneens ondersteund door donateurs (inwoners)
middels een jaarlijkse bijdrage. Deze donateurs worden via een nieuwsbrief 
per email of post op de hoogte gehouden van het laatste nieuws. 

U vindt meer informatie over Mariënvelde, 
actueel nieuws en de activiteitenagenda op onze website.
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-VOORBEELD-



Jeugdvoetbal HMC’17
Sinds mei 2017 kunnen kinderen die willen voetballen terecht bij de 
samenwerkende jeugdorganisatie HMC’17 (Harreveld Mariënvelde 
Combinatie). Door de krimp in de Achterhoek bleek het steeds moeilijker 
de jeugd te laten voetballen met leeftijdsgenoten. Door een samenwerking 
aan te gaan kan het jeugdvoetbal in beide dorpen voor nu en in de toekomst 
behouden worden.

Bij HMC’17 voetballen jeugdleden uit Harreveld, Mariënvelde, Westendorp 
en aangrenzende dorpen. Er wordt afwisselend getraind en gevoetbald 
op de velden van beide moederverenigingen.

HMC’17 staat voor voetballen met plezier met oog voor sportiviteit en 
prestatie. Wij willen alle jeugdleden, ongeacht hun talent of ambitie, optimale 
mogelijken bieden om op eigen niveau te kunnen voetballen. In teamverband 
gezond buiten sporten en werken aan voetbaltechnische en sportieve groei. 

Lijkt het je leuk om bij ons te komen voetballen? 
Kom dan gerust eens geheel vrijblijvend kijken op een training of bij een 
wedstrijd in Harreveld of Mariënvelde. Kijk voor meer informatie op onze 
website www.hmc17.nl of stuur een e-mail naar info@hmc17.nl.
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speeltuinvereniging mariënvelde

-VOORBEELD-

aanleveren: 
1x foto/collage formaat A5 

minimaal 240 dpi 
Logo ca. 10 cm breed / 240 dpi 



Voorbeeld Speeltuin Mariënvelde
Speeltuinvereniging de Speelhut verzorgt het onderhoud in de 
speeltuin van Mariënvelde en organiseert jaarlijks enkele activiteiten 
en speeldagen voor alle kinderen. In de speeltuin is o.a. een dubbele 
kabelbaan, een airtrampoline, schommels, klimtoestellen, een 
zandbak en genoeg ruimte om lekker buiten te spelen. Tevens 
zijn er picknicktafels waar je gezellig kunt vertoeven.

Iedereen is welkom!
Onze speeltuin is open en toegankelijk voor iedereen die er gebruik van 
wil maken. Gebruik is daarom ook volledig op eigen risico.
De hoofdingang ligt aan de Strankkamp in Mariënvelde, maar de 
speeltuin is tevens via het ‘Vossenpad’ aan de achterzijde toegankelijk.  
Heeft u vragen over de speeltuin dan kunt u terecht bij

Wat mag je aanleveren?
Voor elke vereniging of bedrijf stelt Marienvelds Belang een A5 pagina 
ter beschikking die samen worden gebundeld in een informatiewaaier. 
Hiervoor ontvangen we graag een logo, mooie foto, een informatief 
verhaal van circa 150 - 175 woorden en de contactgegevens van uw 
organisatie. Stuur uw bestanden via e-mail naar 
redactie@marienveldsbelang.nl  
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tekst circa 
150-175 woorden

logo, adres + 
contactgegevens


