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Inleiding
Beste mensen,
Als deze nieuwsbrief bij u in de bus valt is
het bijna Pasen. Vorig jaar, om deze tijd
werden strenge coronamaatregelen
genomen in de hoop en de verwachting,
dat we snel weer ons “gewone” leven
zouden kunnen hervatten. Wie had toen
kunnen vermoeden, dat we een jaar later
nog steeds te maken hebben met
coronamaatregelen, die ons leven verre
van “normaal” maken.
Maar met de vaccins, die er nu zijn, lijkt
het erop, dat wij ergens deze zomer weer
“ gewoon” naar school, werk en de
verenigingen kunnen.
Ook in de BMV was het stil. Gelukkig
konden veel activiteiten van de
Zorgcorporatie, binnen alle beperkingen
die er waren, doorgaan. Daarvoor is een
compliment zeker op zijn plaats.
Met veel creativiteit en inzet door velen
zijn er ook door en rond de BMV allerlei
activiteiten geweest. Zo bleven in
Mariënvelde toch contacten
onderhouden!
Een mooi voorbeeld is het
verrassingspotje, dat bedacht werd in
plaats van Ett´n wat de pot schaft.
Compliment aan Jacqueline.
Financieel was het voor de BMV een lastig
jaar. De verhuur viel zo goed als stil en de
horeca was gesloten. Dankzij dit soort
initiatieven en met steun van de
gemeente en het gebruik kunnen maken
van steunmaatregelen hopen we het

financieel rond te krijgen.
Het bestuur van de BMV is intussen wel
doorgegaan met het zoeken naar nieuwe
bestuursleden. En met succes. Deze
zomer zullen een aantal bestuursleden
officieel het stokje overdragen. Graag stel
ik ze alvast kort aan u voor.
Eva Visschers draait inmiddels al een half
jaartje mee in het bestuur. Zij wordt de
nieuwe secretaris en neemt daarmee die
taken over van Edith Bokkers.
Daarnaast is ook Theo Donderwinkel al
aangeschoven bij het bestuur, hij zal
binnenkort de voorzittersrol van
ondergetekende overnemen.
En ook de penningmeester, Werner
Kolkman, verlaat het bestuur. Anton
Spieker neemt zijn plaats in.
Ik hoop en verwacht, dat het deze zomer
als vanouds weer gezellig druk zal zijn in
en om de BMV.
Tot snel!
Hartelijke groet,
Marianne Kallen- Morren
Voorzitter Stichting BMV

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.
Wandeltocht - zondag 18 april
Op zondag 18 april wordt er een
wandeltocht georganiseerd voor de
inwoners van Mariënvelde. Starttijden zijn
tussen 09:30 uur en 12:00 uur. Er is keuze
uit drie routes: 2 km, 5km en 12km. In
verband met de Corona richtlijnen dient u
zich vooraf aan te melden. Voor meer
informatie zie de flyer ‘Wandeltocht
Mariënvelde’.
Start samenwerking het Bariet
In maart zijn de LOL stages (Leren Op
Locatie) van leerlingen van het Bariet van
start gegaan in de BMV. De leerlingen
ondersteunen bij; het dekken van de
tafels, schoonmaakwerkzaamheden, het
bereiden van rauwkost voor bij de warme
maaltijd van de dagbesteding en ruimen
afval op in en rondom het gebouw.
Samenwerking Workmate Company
Vanaf januari is de samenwerking met
Workmate Company uitgebreid van 1 naar
2 dagen dagbesteding. Medewerker Daan
Kodde (voor sommigen wellicht bekend
als de keeper van HMC1) werkt op
maandag en dinsdag in de BMV. Hij biedt
begeleiding aan mensen met een
beperking en afstand tot de arbeidsmarkt.
Ze ruimen op, helpen met de afwas,
maken schoon, helpen met het bereiden
van de warme maaltijd. Wanneer ter
zijnde tijd het sporten weer van start gaat,

zullen zij ook weer werkzaamheden
verrichten bij de Wasservice Mariënvelde.
Ook zijn zij weer aan het trainen met het
bakken van overheerlijke verse
appeltaarten! Binnenkort weer te
bestellen.
Maaltijdproject
Iedere maandag is er voor senioren de
mogelijkheid om tussen de middag
gezamenlijk een warme maaltijd te
nuttigen in de BMV. Voor meer informatie
kunt u contact opnemen met de
zorgcoördinator of bellen met de
dagbesteding in de BMV 0544-842268.
Duofiets en de uitleenpoule
Het mooie weer komt er straks weer aan.
Heeft u zin om samen met iemand, naast
elkaar te fietsen? Dan kunt u de duofiets
lenen. Reserveren kan bij garage Willy
Klein Goldewijk, 0544-351872. Wilt u
graag samen met een vrijwilliger fietsen?
Dit kan! Neem contact op met de
zorgcoördinatoren.
Naast het lenen van de duofiets, kunt u
ook rolstoelen en rollators lenen bij de
Zorgcorporatie (uitleenpoule). Gaat u
bijvoorbeeld een dagje uit, of heeft u
tijdelijk één van deze hulpmiddelen nodig?
Neem contact op met de dagbesteding of
met de zorgcoördinatoren.

Vereniging BMV
GVM
Vanaf de zomertijd kan ook de
gymvereniging met de jeugd weer gaan
sporten, buiten op het veld. We hopen dat
het ook niet lang meer gaat duren dat ook
de volwassenen weer mogen sporten; de
leiding heeft er zeker weer zin in!

Mededelingen
Tweede Kamerverkiezingen 2021
Op 15, 16 en 17 maart was het weer zo
ver; de Tweede Kamerverkiezingen.
Wegens Corona was het voor het eerst
sinds de historie van de verkiezingen
mogelijk om op meerdere dagen je stem
uit te brengen. Op 17 maart was de BMV
geopend voor het uitbrengen van je stem.
Dit is massaal gedaan. Hierbij dank aan
alle vrijwilligers die bij hebben gedragen
aan deze dag. Voor de uitslagen per
gemeente, zie:
https://www.kiesraad.nl/verkiezingen/twe
ede-kamer/uitslagen/uitslagen-pergemeente-tweede-kamer.
Kunst in de BMV
Er hangt weer nieuwe kunst in de BMV!
Deze kunstwerken zijn gemaakt door
Anneke Schelfer-Haagsma. Hierbij een
korte kennismaking met Anneke.
Ik ben Anneke Schelfer-Haagsma, woon in
Neede en geboren in 1961 in
Witmarsum. Ik heb van kind af aan altijd
veel getekend en had wel naar de
kunstacademie gewild. Uiteindelijk durfde
ik dat niet aan en er volgde een roemloze
carrière op kantoor en daarna als fulltime
moeder. Ik had echter de neiging om de
tekeningen realistisch te maken en dat is
niet het doel wat ik na streef. Ik zette mijn
zinnen op aquarelleren. Met een aquarel
moet je accepteren wat er soms gebeurt.
Corrigeren is nauwelijks mogelijk en je
moet op tijd stoppen met schilderen

omdat het speciale doorschijnende van de
aquarelverf anders verloren gaat. Het is
echter ook een praktische techniek, want
je hebt weinig materiaal nodig. Dit past bij
mij, o.a. omdat ik het milieu graag zo
weinig mogelijk belast. Daarom gebruik ik
ook vaak 2e hands lijsten. Als je gaat
aquarelleren moet je wel even doorzetten,
het is een lastige techniek. Ik heb ruim 10
jaar les gehad van Sigrid Verbruggen. Zij
weet me altijd weer te inspireren en te
motiveren als het even niet wil lukken.
Ik schilder alleen onderwerpen waar ik zelf
wat mee heb, meestal aan de hand van
een eigen foto. Achter de meeste
aquarellen zit een verhaal of gevoel. Op
mijn facebookpagina Anneke Schildert
staan ook kleinere werken.
Nieuw bestuurslid Stichtingsbestuur
Bij deze kunnen wij mededelen dat we een
nieuwe secretaris hebben gevonden! Eva
Visschers, voor velen geen onbekende, zal
deze functie overnemen van Edith.
Eva is 25 jaar en woonachtig te
Mariënvelde. In het afgelopen jaar heeft
zij de opleiding SPH afgerond en is ze gaan
werken als coach bij MCE Zorg.

Wij zijn erg blij dat Eva deel wil uitmaken
van het bestuur en wensen haar alle
succes!
Edith zal zich het komende jaar
terugtrekken uit het bestuur, maar zal
verbonden blijven als beheerder van de
BMV.

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 HMC), Ans
Brundel (namens GVM), Melanie
Leneman (namens Marvo), Eva
Visschers (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

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

