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De eerste maanden van het jaar zitten er alweer op. Normaal zouden we rond deze
tijd beginnen met de eerste voorbereidingen van het Voorjaarsfeest. Door de huidige
omstandigheden hebben we samen met de werkgroep besloten dat
het Voorjaarsfeest dit jaar helaas niet door kan gaan. We hebben alvast een datum
geprikt voor volgend jaar, zodat jullie deze kunnen noteren in jullie agenda.
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Projecten Leefbaarheid en Wonen
Ondanks de Corona zijn de werkgroepen nog zeer actief bezig met de projecten
Leefbaarheid en Wonen.
Bij de werkgroep Leefbaarheid zijn ze druk om te kijken wat de mogelijkheden zijn
van het Lammershoes en het schoolgebouw. Er zijn verschillende opties die grondig
onderzocht worden op haalbaarheid en toekomstbestendigheid. Dit gebeurd in
samenwerking met Stichting Beheer Lammershoes en Stichting Markvelds Belang.
Wanneer er meer duidelijkheid is en de omstandigheden het toelaten nodigen we
jullie uit voor een informatieavond.
De Werkgroep Wonen is al weer een paar keer bij elkaar geweest. Deze werkgroep
houdt zich bezig met het onderzoeken of er woningen kunnen worden gerealiseerd in
Markvelde, zodat de Markveldse jongeren in onze buurtschap kunnen blijven wonen.
Op dit moment zijn er gesprekken met de gemeente. Ook voor dit project geldt:
Wanneer er meer duidelijkheid is en de omstandigheden het toelaten dat jullie
uitgenodigd worden door de werkgroep voor een informatieavond.

Wist je dat?!
Deze maand:

De bolle buik van Brutus
Wat een eer dat Luuk mij heeft gevraagd een stukje te schrijven over het
prentenboekje dat ik geschreven en getekend heb. Misschien is het leuk als ik vertel
hoe ik er zo toe gekomen ben. In oktober brak ik mijn elleboog en kon ik mijn hobby
schilderen een tijdje niet uitoefenen. De laatste jaren heb ik natuurlijk vaker
meegemaakt dat ik een stapje achteruit moest doen. Ik ga dan opzoek naar wat wel
kan en waar ik blij van word. Zo ben ik gaan tekenen. Ik was zelf verbaasd over het
resultaat. De kippetjes leken op kippetjes, de hond op de hond. Zo ontstond het idee
om een kinderboekje te maken en het echt mooi te laten drukken en inbinden. Het is
ontzettend leuk en stoer om je eigen boekje dan uiteindelijk in handen te hebben. Alle
dieren die jullie bij ons zien rondlopen spelen een rol in het verhaal, ook de plek is
herkenbaar. Het varken Brutus heeft de hoofdrol. Het verhaal is gebaseerd op een
ware gebeurtenis, namelijk dat Brutus 12 dagen niet gegeten heeft. Waarschijnlijk
omdat hij teveel eikels had gegeten. Hij was niet doodziek maar at echt niks. Gelukkig
is hij er weer bovenop gekomen, niet op de manier zoals in het boekje staat. Daar
heeft in het echt Henk Meijer, de dierenarts uit ons buurtschap, wel een handje bij
geholpen. Het verhaal is meer gebaseerd op de ervaringen die ik zelf heb gehad toen
ik ziek was. Als je kanker hebt, krijg je van iedereen lief bedoelde en goede tips om
beter te worden. Als je die allemaal op zou volgen, heb je er een dagtaak aan ;) Hoe

Brutus omgaat met alle tips van de andere dieren, kun je in het boekje lezen. Het
boekje is geschreven voor kinderen van ongeveer 5-8 jaar, maar de plaatjes zijn ook
al leuk voor jongere kinderen is in de praktijk gebleken.
Al je een boekje wilt bestellen, kan dat
via https://jannemiekevanwolferen.boekengilde.nl/ . Maar je kunt ook een mailtje
sturen naar scharrelenmetbeesten@gmail.com. Dat scheelt verzendkosten. Ik stop
het dan bij je in de brievenbus. Het boekje kost 9,95. Vermeld ook even je adres en
een 06 nummer, dan stuur ik een tikkie.
Hartelijke groet,
Jannemieke van Wolferen
RTV Oost heeft ook een artikel gemaakt over het "De bolle buik van Brutus".
Om dat te lezen klik Hier

Heeft u een verhaal die u met ons wilt delen? Mail of app ons gerust en wie weet staat het
in de volgende MarkveldeMail! secretariaat@markveldsbelang.nl of een Whatsappje naar
06-47197876

Activiteiten
We willen graag betrokken blijven met de Markveldenaren, ondanks de huidige
maatregelen. We zijn druk bezig om te kijken welke activiteiten we de komende
periode kunnen gaan organiseren. Dit houdt in dat we bestaande activiteiten moeten
gaan aanpassen aan de maatregelen en we op zoek zijn naar leuke nieuwe

ideeën. Wanneer jullie ideeën hebben horen we deze graag van jullie. Jullie kunnen
ons bereiken via secretariaat@markveldsbelang.nl of 06-47197876.

Website
Hebben jullie onze vernieuwde website al bekeken?
www.markveldsbelang.nl

Fijne Paasdagen!
Wij wensen jullie alvast fijne Paasdagen toe!
''Als je last hebt van gesmolten paaseieren, dan eet je ze niet snel genoeg op!''

Oud papier:
De eerstvolgende inzameling is op zaterdag 3 april. U kunt dan tussen 09.00 en
12.00 uur het oud-papier weer brengen in de container op het sportveld.
In verband met de huidige situatie is er niemand aanwezig om u te helpen met
inpakken. Daarom vragen wij om het netjes achter te laten. De afgelopen keren is
dit heel netjes verlopen, bedankt hiervoor!
Dit jaar wordt er verder nog ingezameld op:

5 juni, 7 augustus, 2 oktober en 4 december.
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