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Inleiding
Net als vorig jaar hadden wij graag de
inwoners van Mariënvelde uitgenodigd in
de BMV om u bij te praten over het
afgelopen jaar. Corona gooit echter roet in
het eten, dus daarom een bericht in deze
nieuwsbrief.
Als ik dit stukje schrijf, is het precies een
jaar geleden dat het in de BMV druk en
gezellig was. Het was 15 november 2019,
de avond van de vrijwilligers. Want mede
dankzij al die vrijwilligers draait de BMV
op volle toeren. Ook de
nieuwjaarsbijeenkomst op 5 januari werd
weer druk bezocht door jong en oud. Wat
was het gezellig! Wij hebben met elkaar
een toast uitgebracht op een prachtig
2020 in een bruisende BMV. Ook
financieel stonden we er goed voor. De
cijfers over 2019 waren positief en ook de
begroting 2020 zag er goed uit. Met de
uiteindelijk ontvangen financiële bijdrage
van de provincie waren de grote kosten
voldaan.
En toen kwam Corona.
Het werd stiller in de BMV, maar de
deuren gingen gelukkig niet dicht. Met
veel creativiteit en inzet van
zorgcorporatie, verenigingen, horeca en
vrijwilligers konden veel activiteiten in de
BMV toch doorgaan, zoals de
dagbesteding en de sporttrainingen. En
vanaf 15 november is er ook een
aangepaste vorm gevonden voor het ett’n
wat de pot schaft. Samen zorgen we dat
de BMV ook ONS Dorpshuis blijft.

Wij hopen van ganser harte, dat de
deuren van de BMV weer als vanouds
open kunnen.
Samen gaat dat lukken!!
Alvast hele fijne feestdagen!
Marianne Kallen- Morren
Voorzitster bestuur St. BMV Mariënvelde

Crowdfunding
Corona houdt nog steeds voet bij stuk en
maakt het voor ons onmogelijk om
activiteiten te organiseren. Maar dit wil
niet zeggen dat er achter de schermen
niks gebeurt. Zoals velen van jullie weten
waren we eind september van plan om
een auto-sterrit te organiseren, helaas kon
deze geen doorgang vinden. Dit concept
blijft op de plank liggen en we verwachten
dat deze nog wel terug komt op de
agenda, alleen wanneer is nog de vraag.
Waarmee we het een nog niet hebben
kunnen afronden, staat de volgende

uitdaging alweer voor de deur. Het is
namelijk weer de tijd van het jaar, de Sint
en zijn pieten zijn alweer daar.
De Crowdfunding is in
overleg geweest met
het Sinterklaas comité
om binnen alle
beperkingen te kijken
naar de
mogelijkheden. Zonder hier al te veel over
los te laten, kunnen we wel aangeven dat
de Sint & zijn pieten ons dorp niet zullen
overslaan. Dus ons advies is: houd de oren
en ogen gespitst op 5 december 2020.
Naast dat hier op het moment de prioriteit
ligt, kijken we ook al voorzichtig naar de
Pubquiz 2021. Afhankelijk van de dan
geldende maatregelen kunnen we kijken
in hoeverre we deze, al dan niet in
aangepast vorm, kunnen laten doorgaan.
We houden jullie op de hoogte!

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 mee denkt? De
zorgcoördinatoren staan voor u klaar en
zijn te bereiken op 0610017570 of
zorgbmv@marvisie.nl.
Corona
Helaas zijn de huidige Corona maatregelen
nog zo dat er weinig ontmoeting
plaatsvindt tussen mensen. De inloop
activiteiten zijn tot nader bericht
geannuleerd, wanneer deze weer van start
gaan ontvangt u van ons bericht. Mocht u
behoefte hebben aan ondersteuning of
een luisterend oor kunt u ten alle tijde
bellen met de zorgcoördinator.

Wasservice Mariënvelde
Zoals u wellicht weet, verzorgt de
wasservice Mariënvelde de was voor
verschillende sportteams en een bedrijf
uit de buurt. Ellis Rietberg heeft een
fantastisch logo ontworpen voor ons!

Het Bariet
Vanaf eind november zullen leerlingen van
Het Bariet één dag in de week Leren Op
Locatie (LOL) in de BMV. Het Bariet geeft
onderwijs aan leerlingen in de leeftijd
van 12 tot 20 jaar De leerlingen hebben
een IQ tot 70, uitzonderingen daargelaten,
vaak met bijkomende problematiek. Ze
zijn aangewezen op een intensieve tot
zeer intensieve onderwijsbegeleiding.
Wekelijks zullen zij onder begeleiding van
een docent diverse werkzaamheden gaan
verrichten.
Even voorstellen...
Naast Ellen en Fleur is er een nieuwe
collega gestart, namelijk Iris Nieuwenhuis.
Wij heten Iris van harte welkom als
zorgcoördinator.
"Wat was ik blij verast toen ik werd gebeld
met de vraag of ik wil komen werken voor
de Zorgcorporatie, als zorgcoördinator
naast Ellen en Fleur. Daar heb ik niet heel
lang over na hoeven denken. Deze kans
heb ik met beide handen aangegrepen. Ik
denk voor een aantal vast een ‘bekend
gezicht’. Dat klopt, ik ben Iris
Nieuwenhuis, geboren en getogen in
Mariënvelde. Hier heb ik tot aan mijn 25e
gewoond. Momenteel woon ik samen in
Lichtenvoorde. Tijdens mijn laatste studie
(Medewerker Maatschappelijk Zorg,
uitstroom: jeugdzorg te Nijmegen) ben ik

gestart met werken bij de Lichtenvoorde.
Eerst op een behandelgroep voor
jongeren en inmiddels werk ik z’n 5 jaar
met veel plezier en passie als ambulant
jeugdhulpverlener bij stichting de
Lichtenvoorde. Mijn doelstelling is om te
kijken naar mogelijkheden. ‘Gaat het niet
linksom, dan maar rechtsom’. Daarnaast
om gebruik te maken van elkaars
krachten. Ik kijk ernaar uit om jullie te
gaan ontmoeten in of buiten de BMV!"

leus ‘van lol tot paracetamol’ konden we
dit jaar geen betere match hebben…
We hebben dit jaar meegedaan met de
Rabobank Clubactie en een bedrag van
ruim €650 euro opgehaald. Iedereen die
op ons gestemd heeft bedankt hiervoor,

Vereniging BMV
C.V. de Ketsmennekes
De kersverse vereniging treft het niet deze
dagen, zowel voor u- als voor ons zijn het
bizarre tijden. Waar we begin 2019 nog
werden uitgelachen voor onze
voorzorgsmaatregelen in Söwent, was dit
achteraf toch niet zo gek? Helaas heeft het
coronavirus terrein gewonnen zowel
binnen als buiten het Ketsdorp… Maybe
we should have build that wall after all?
De maatregelen die worden getroffen om
het coronavirus in te dammen, hakken er
flink in. Helemaal in zo’n kleine
gemeenschap als Mariënvelde, die juist
goed gedijd op samenhorigheid. We zien
het dus ook als onze taak om, binnen de
mogelijkheden, te kijken naar alles wat
wel kan.
We kunnen alvast verklappen dat er op
zaterdag 13 februari 2021 iets
georganiseerd zal worden voor de
kinderen. Zij zijn tot zover maatregel vrij
en ze vormen de toekomst voor onze
vereniging! Ook zal er nog overleg plaats
vinden met de school, in hoeverre de
vrijdag-optocht zijn doorgang kan vinden.
Betreft de jeugdigen/ volwassenen is er
nog niets bekend. Wel kunnen we
presenteren dat het jaar geregeerd zal
worden door het voorgaande prinsenpaar:
Prins Roy & Adjudant Richard! Met hun

ook is er recent (11e vd 11e) de
contributie geint van de ‘Vrienden van’.
Indien u denkt: ik wil ook zo’n kek
vlaggetje of wil ook ‘Vriend van de
Ketsmennekes’ worden, stuur ons een
bericht op onze social-media platforms of
spreek ons aan op 1,5m afstand. We
hopen jullie binnenkort meer te kunnen
mededelen over het carnavalsjaar en dat
wij dan eindelijk onze steken weer eens op
kunnen zetten!
BVM ‘Biljart vereniging Mariënvelde’
Sinds enkele weken staat het biljart van
Heutinck op de bovenverdieping van de
BMV. Men is bezig met het oprichten van
een nieuwe vereniging, genaamd ´BVM:
Biljart Vereniging Mariënvelde’. Erg leuk
dat we jullie mogen verwelkomen in de
BMV!
Het is de insteek dat de biljartcompetitie
in januari 2021 van start gaat. Mocht u zin
hebben om in ‘competitie’ verband te
biljarten, is het mogelijk u op te geven bij
Jan Seegers. Jan is te bereiken op: 06 – 22
33 01 02.

Mededelingen
Oproep barvrijwilligers
Het BMV bestuur, maar vooral de planners
van de bardiensten, zijn hard op zoek naar
mensen die met regelmaat een bardienst
willen draaien. Wil je bijvoorbeeld eens in
de week, maand of twee maand een
bardienst doen? Laat het weten bij een
van de planners. Dit kan bij Annick
Stegers, Arjen Reukers, Ans Brundel, Eva
Visschers of Gien Hulshof. Het draaien
van bardiensten wordt erg gewaardeerd.
Zonder de barvrijwilligers is er ook geen
BMV die iedere avond open kan zijn!
Nalatenschap mevrouw IJzereef
De BMV ontving enkele weken geleden
een erg mooi bedrag dat mevrouw
IJzereef heeft nagelaten aan de BMV. Wij
zijn hier uiteraard enorm blij mee. Het
bedrag wordt gebruikt om zonnepalen aan
te schaffen.
Bovenverdieping BMV

Zoals jullie
misschien al
gezien of
gehoord
hebben zal
de boven
verdieping
ingericht
worden.

De kast is nu
in aanbouw
(zie foto), het
biljart en de koeling/bar staat er. De wasservice draait ‘gewoon’ door.
Zoals altijd wordt er weer dankbaar
gebruik gemaakt van allerlei vrijwilligers,
waarvoor alvast hartelijk dank.

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:
Gien Hulshof (namens VVM), Ans
Brundel (namens GVM), Annick
Stegers(namens Marvo), Eva Visschers,
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

Hartelijke groet,
Stichtingsbestuur BMV Mariënvelde
Marianne Morren-Kallen
Werner Kolkman
Edith Bokkers
Gien Hulshof
Martine Oosterink
Eva Visschers

