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Zo vlak voor de kerst kijken we natuurlijk al even vooruit naar het nieuwe jaar. 2021 lijkt hoopvol te beginnen.
Het vaccin dat er komt, biedt mogelijkheden voor het licht aan het eind van de tunnel. Stiekem hopen we met
elkaar dat een aantal dingen weer terug naar normaal kunnen gaan.
Maar voor het zover is, hebben we allen een heel bijzondere kerst. Vanuit Markvelds Belang wensen we u,
ondanks alles, toch hele gezellige kerstdagen toe!

Kerstveiling derde kerstdag

Winterveiling
Omdat de Kerst Drive-thru niet doorging, hebben we nog enkele spulletjes in de aanbieding. Het zijn leuke
winterdingen, zoals vogelvoer, vogelhuisjes, de laatste kerststerren,(dit zijn collectors-items!), maar ook
heerlijke flessen wijn en andere versnaperingen.
Aanstaande zondag (derde kerstdag) vanaf 15.00 uur kunt u via de volgende link deelnemen aan deze eerste
Markveldse digitale kerstveiling via Microsoft Teams: Klik hier om deel te nemen aan de vergadering
Veilingmeesters Luuk en Isabel nemen u deze middag mee in een gezellige kerstsfeer.

Muziekbingo

Markvelde gaat 2021 muzikaal en rollend in!
Zaterdag 16 Januari 2021 organiseren wij een spectaculaire online Muziek- BINGO!
Ben jij diegene die alle liedjes kent en hard (en vals) mee zingt?🎤
Ook de traditionele BINGO komt voorbij deze avond!
Wil je gezellig mee doen? Mail jou aanmelding naar: secretariaat@markveldsbelang.nl

Graag doorgeven:
* aantal muziek- bingokaarten, kosten €1,- per stuk. (max 3 kaarten per adres)
* mobiele telefoonnummer.
We sturen een (corona- proof) "betaalverzoek" voor de kosten.
* adres
De bestelde muziek- bingokaarten worden bezorgd in de brievenbus. (Omgeving Markvelde)
Je krijgt er van ons een gratis traditionele BINGO- kaart bij!
Op zaterdag 16 Januari ontvang je een "link" via de mail, met een paar eenvoudige aanwijzingen.
Vervolgens kan je online inloggen, en mee spelen!😊
Heb je BINGO? Wie weet staat Rene Le Blanc of Tina Turner bij (dezelfde avond) jou aan de deur om de prijs
te bezorgen!
Hopelijk tot dan! En vergeet je niet aan te melden via secretariaat@markveldsbelang.nl of de Markveldeapp.🙌

Een kort afscheidswoord
Zoals jullie al hebben kunnen lezen komt er een einde aan mijn voorzitterschap bij Stichting Markvelds
Belang. Ergens vind ik dat jammer, omdat ik altijd veel plezier beleefd heb aan het werk in het bestuursteam.
Alles in het belang van onze buurtschap en samen hebben we de afgelopen jaren echt heel veel mooie
dingen in gang gezet. Ik ga ze niet noemen, want ik wil het kort houden…
In al die jaren heb ik met twaalf verschillende collega’s in het bestuur mogen samenwerken. Allen heel erg
bedankt voor de gezellige samenwerking. Ik heb veel van jullie geleerd en samen hebben we veel gelachen.
De afgelopen periode was ik het oudste bestuurslid. Het is mooi dat we nu een jonge club enthousiastelingen
hebben, die er de komende jaren verder de schouders onder gaat zetten. In de laatste bestuursvergadering

heb ik de voorzittershamer digitaal aan Luuk Pierik overhandigd en hem veel succes en plezier gewenst. Ik
heb hem en de overige bestuursleden twee werkwoorden meegegeven, die wat mij betreft belangrijk zijn voor
het bestuur: UITNODIGEN en BETREKKEN.
Tot ziens allemaal!
Remond

De komende twee maanden staan de volgende activiteiten op het programma:
zondag 27 december: Winterveiling
aanvang: 15.00 uur.
zaterdag 16 januari: Markveldse digitale muziekbingo
aanvang: 20.00 uur.

Oud papier:
De eerstvolgende inzameling is op zaterdag 6 februari. U kunt dan tussen 09.00 en 12.00 uur het oud-papier
weer brengen in de container op het sportveld.
Zoals gebruikelijk zal er in principe ook weer iemand aanwezig zijn om u eventueel te helpen bij het
aanpakken van de dozen.
Dit jaar wordt er verder nog ingezameld op:
3 april, 5 juni, 7 augustus, 2 oktober en 4 december.

Gelukkig nieuwjaar
Het bestuur van Stichting Markvelds Belang wenst u allen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 2021.

