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Luuk Pierik: nieuwe voorzitter
Stichting Markvelds Belang
Met ingang van 1 januari aanstaande is Luuk Pierik de nieuwe voorzitter van Stichting Markvelds Belang.
Het bestuur meldt met gepaste trots, tevredenheid en een beetje blijdschap dat Luuk deze functie op zich gaat
nemen. Met hem komt er de komende jaren een frisse blik en jong elan in het voorzitterschap. Als geboren en
getogen Markveldenaar weet Luuk wat er in onze buurtschap speelt en wat wij belangrijk vinden in onze
manier van leven, beleven en samen gezelligheid maken.
Luuk maakt nu al weer bijna een jaar deel uit van het bestuur en heeft zo al mooi rond kunnen kijken in wat er

zoal komt kijken bij het bestuurslidmaatschap en de taken van voorzitter in het bijzonder.
Toen de vraag kwam wie er het stokje van Remond Molenkamp ging overnemen, moest Luuk daar
logischerwijze wel even over nadenken. Het is niet een stap die je zomaar zet. Maar na enkele weken
nadenken heeft hij weloverwogen "JA" gezegd tegen deze uitdaging. Het bestuur is blij met zijn keuze en het
feit dat er uit eigen gelederen iemand naar voren komt die de kar verder gaat trekken.
Na acht jaar komt er dan een einde aan het bestuurslidmaatschap en voorzitterschap van Remond
Molenkamp. Zijn termijn zit er conform de statuten op. "En dat is prima zo!", zegt Remond. "Ik vind het een
zeer wijs besluit van de bestuursleden destijds om een maximale periode van acht jaar aan een
bestuursfunctie binnen Stichting Markvelds Belang te verbinden. Zo blijft het bestuur zich continu voorzien van
vers bloed, wat goed is voor het enthousiasme en het bij de tijd blijven. Ik wens Luuk de komende jaren
minstens zoveel plezier in het werk als voorzitter, als dat ik dat heb gehad!"

Kerst drive-thru
Door de beperkingen vanwege Corona is het helaas niet mogelijk onze traditionele Markveldse
Midwinteravond te houden, en dus ook geen playback show. Ook vinden we het niet verantwoord om langs de
deur te komen met onze kerststerren-aktie. Da's jammer, maar het kan nu niet anders.
Maar......,
Gelukkig hebben we enkele creatievelingen in het bestuur die niet zomaar bij de pakken neerzitten. Stichting
Markvelds Belang organiseert dit jaar een "Kerst drive-thru".

Op vrijdagavond 18 december van 19.00 tot 21.00 uur is iedereen welkom om met de auto deel te nemen. U
blijft in de auto zitten en rijdt zo stapvoets langs een aantal kraampjes. Daar zijn kersterren te koop, oliebollen,
kniepertjes, kerstbakjes, vogelhuisjes etc., etc. en dat allemaal volledig corona-proof. Op het oprit aan de
Oude Deldensestraat 7 (bij Bennie en Jolanda) bent u van harte welkom. Wij zorgen voor entertainment,
mooie verlichting en aankleding in kerstsfeer en dito muziek.
Iedere deelnemer krijgt een GRATIS bingo-kaart voor het eerste evenement dat we in het nieuwe jaar gaan
houden. Die moet u absoluut hebben, want deze interactieve thuisbingo (muziekbingo) belooft een
spectaculaire start van het nieuwe jaar te worden.

Markvelde in de krant:
Marjolein Rietman van de TCTubantia is bezig met een serie artikelen over buurtschappen in de gemeente
Berkelland. Afgelopen week schreef ze een stuk over Markvelde, dat ze als titel meegaf: "Markvelde is een
grensgeval".
https://www.tubantia.nl/achterhoek/markvelde-is-een-grensgeval

Geen nieuwjaarsreceptie
Gezien de huidige Corona-maatregelen zal de traditionele nieuwjaarsreceptie begin januari niet door gaat. Als
het over enige tijd weer mogelijk is, overwegen wij om dan eventueel een uitgestelde nieuwjaarsreceptie te
organiseren. We houden u op de hoogte.

Corona en 't Lammershoes

Naar aanleiding van de jongste Coronamaatregelen van de Nederlandse overheid heeft het bestuur van
Stichting Markvelds Belang besloten dat ’t Lammerhoes open kan blijven voor activiteiten, onder de volgende

voorwaarden:
Voorwaarden:
•

•

Er mogen maximaal 30 personen per ruimte binnen aanwezig zijn
Deze mensen houden allemaal minimaal 1,50 meter afstand tot elkaar
Iedereen moet een zitplaats hebben
Er moet vooraf bekend zijn wie er op de betreffende avond aanwezig zullen zijn
Mensen met verkoudheidsklachten blijven thuis
De bar blijft gesloten

•

't Lammershoes is een openbaar gebouw, dus mondkapjes zijn verplicht.

•
•
•
•

Huisregels:
Het bestuur van Stichting Markvelds Belang heeft de volgende aanvullende huisregels opgesteld:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bij binnenkomst in ’t Lammershoes gaat u eerst uw handen wassen
De leider/leidster van de betreffende groep is als eerste aanwezig en vraag persoonlijk aan iedere
deelnemer/ster of deze verkoudheidsklachten en/of wel koorts heeft.
De leider/leidster van de betreffende groep heeft vooraf thuis een lijst opgesteld met namen van de
mensen die bij de activiteit aanwezig zullen zijn.
Volg de gescheiden verkeersstromen in het gebouw zoals aangegeven op de plattegrond en middels
de pijlen op de vloer.
Als u in de zaal zit en naar het toilet moet, gaat u dus via de tussenruimte (het voormalige
kinderdagverblijf) naar buiten en weer via de hoofdingang naar binnen voor toiletbezoek.
Na afloop van de activiteit moeten alle gebruikte stoelen en tafels worden schoongemaakt.
Dit geldt ook voor de deurklinken, de keuken en de toiletten.
De leider/leidster van de groep is verantwoordelijk voor het goed schoonmaken.
Iedere bezoeker van ’t Lammershoes heeft een eigen verantwoordelijkheid.

Markveldse Thuis-Bingo / Muziek-Bingo
Op zaterdag 16 januari houden we een verrassende en spectaculaire thuisbingo.
Iedereen in Markvelde en omgeving kan thuis via het beeldscherm meedoen met de live-bingo. Een
bingokaart krijgt u gratis als u meedoet aan de Kerst drive-thru (zie hierboven).Maar u kunt ze ook kopen via
secretariaat@markveldsbelang. Ze kosten dan slechts 1 euro per stuk. Er is een grote prijzenpot met onder
meer een vleesschotel en andere lekkernijen. De winnaars krijgen de prijzen diezelfde avond nog
thuisbezorgd en u kunt dat live op uw TV- of computerscherm meemaken. Er zijn prijzen te winnen met
ludieke opdrachten die u in uw huiskamer of buitenshuis kunt uitvoeren. Dus het belooft een mooie happening
te worden.
Dit alles wordt gepresenteerd door onze eigen Markveldse Bingo-koningin Liesbeth Hietbrink en medewerking
van heel wat mensen achter de schermen.
Wees erbij, want dit gaat echt een heel bijzondere avond worden!

De komende twee maanden staan de volgende activiteiten op het programma:

vrijdag 18 december: Kerst drive-thru
van 19.00 tot 20.00 uur.
zaterdag 16 januari: Markveldse Thuis-Bingo
aanvang: 20.00 uur.

oud papier:
De eerstvolgende inzameling is komende zaterdag 5 december. U kunt dan tussen 09.00 en 12.00 uur het
oud-papier weer brengen in de container op het sportveld.

Het rooster voor volgend jaar wordt bekend gemaakt in de eerstvolgende Markvelde Mail.

