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Welkom

Mooie plekjes in Mariënheem

Informatievoorziening

Het verenigingsleven

Whatsapp en 1000 ogen

Saamhorigheid

Het Plaatselijk belang



Beste nieuwe inwoner van Mariënheem,

Het Plaatselijk Belang van Mariënheem heet u van har te  welkom 
in Mariënheem.Graag willen wij u met deze brochure wijzen op  
enkele bijzondere aspecten van het leven in ons mooie dorp. 
Enkele mooie plekjes in Mariënheem ziet u op de pagina hiernaast.
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De kerk

De Schalm

De Antoniusschool  
(basisschool)

Het AS-spel
(sportcomplex)



Omnihuus 
(dorpsarchief)

Boetelerveld
(natuurgebied)

Het groene hart  
(kunstwerk, buurtwinkel 
Parabool, Jeu de boules )

Panorama Salland
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Een belangrijk informatie-
bron in Mariënheem is heel 
toepasselijk, de Mariënheemse 
Informatie Krant of te wel 
de MIK. Ondanks de vele 
websites is de MIK nog steeds 
de rots in de branding voor 
de informatievoorziening in 
Mariënheem. 

De redactie van de Mik draait 
volledig op vr ijwill igers. 
Ook de verspreiding van de 
Mik wordt door vr ijwill igers 
gedaan, nadat deze jarenlang is 
verspreid door de schooljeugd 
van Mariënheem. 

Natuurlijk staat de tijd in 
Mariënheem niet stil en 
komt vele informatie ook tot 
ons via het internet. Vele 
verenigingen hebben een eigen 
website. Als overkoepelende 
website willen we u toch graag 
w w w.mariënheemonline.nl 
aanbevelen.  
 
Deze site wordt door enkele 
vr ijwill igers bemand en 
voorziet ons van het laatste 
nieuws, vaak met mooie foto’s 
van de diverse activiteiten en 
nieuwsitems. 

Voorziening

INFORMATIE



Mariënheem kent een zeer  actief verenigingsleven.  
De leefbaarheid van ons dorp wordt hierdoor op een hoog peil 
gehouden.  
 
Een groot aantal Mariënhemers zet met elkaar de schouders 
eronder om de vele activiteiten te ondersteunen. De verenigingen 
bieden voor elk wat wils.  
 
Indien u meer informatie wilt over een bepaalde vereniging 
ver wijzen wij u naar de Wie Woont Waar of  
w w w.mariënheemonline.nl

Het verenigingsleven in Mariënheem
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WhatsApp Buur tpreventie is 
bedoeld om woninginbraak  
en andere vormen van crimi- 
naliteit in Mariënheem tegen  
te gaan. Bewoners spelen 
daarbij een belangrijke rol. 

V ia de Buur tpreventie App 
melden zij verdachte situaties 
aan een besloten groep, 
bestaand uit buur tbewoners 
van 18 jaar en ouder.

Als iemand binnen de groep 
een verdachte situatie of 
persoon signaleer t, belt hij  
112 en stuur t een bericht  

naar de WhatsApp groep.  
Zo ontvangt iedereen binnen  
de groep een melding.Iedereen 
is dus op de hoogte van ver-
dachte situaties en is extra 
aler t. 

Er zijn spelregels opgesteld 
waar iedereen zich aan 
moet houden. Misbruik 
leidt onherroepelijk tot 
ver wijdering uit de App. 
Voor meer informatie zie 
marienheemonline.nl.

WHATSAPP

Buurtpreventie



 
 
 Nieuwjaarsduik 

  

 Mariënheem schoon 
 
 

 Midzomerfeest  
 Mariënheem 
 
 

 Houtdorp 

 CSI Salland  

 

 Sallandse Ruiterdagen 

 

 De jaarlijkse    
 Playbackshow  
 
 
 Open Mariënheem 
  Darttoernooi                 

Zoals reeds gezegd kenmerkt Mariënheem zich door de 
vele activiteiten door even zoveel verenigingen die deze 
activiteiten ondersteunen. Wij vinden het belangrijk dat 
zo veel mogelijk Mariënhemers actief betrokken zijn 
bij al deze activiteiten. Hierbij een kleine greep uit de 
jaarlijkse activiteiten:  

SAAMHORIGHEID
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Plaatselijk Belang Mariënheem 
ver tegenwoordigt en behar tigt 
de belangen van het dorp 
Mariënheem en dus ook uw 
belang. 

In het algemeen gaat het hierbij 
om belangen op het gebied 
van de leefbaarheid en in het 
bijzonder op de gebieden:  
 
• Verkeer (veiligheid) 
• Dorpsver fraaiing 
• Duurzaamheid 
• Woningbouw 
• Bedrijv igheid 
• Buur twerk 
• Buitengebied 
• Intermediair tussen  
   dorpsgemeenschap en   
   overheidsinstellingen 

zoals gemeente en        
Rijkswaterstaat 
 
Het overgrote deel van de 
Mariënhemers is l id van het 
Plaatselijk Belang. Graag 
zouden wij ook zien dat u 
lid wordt van het Plaatselijk 
Belang.  

Voor de contributie hoef t u 
het niet te laten: € 20,- per 
gezin per jaar. U kunt zich 
schrif telijk aanmelden via het 
bijgaand aanmeldformulier. 
De welkomstbrochure en 
aanmelding machtiging is 
ook beschikbaar op w w w.
mariënheemonline.nl

Het Plaatselijk Belang



PLA ATSELIJK BELANG OOK UW BEL ANG


