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Van de redactie 

 
De competitie zit er weer op. Vorig jaar lukte het 

de dames net niet, maar dit jaar zijn ze kampioen. 

Dames gefeliciteerd. Ook feliciteren we E1 met 

hun kampioenschap, supergoed gedaan jongens. 

De nieuwe voorzitter Wilco Schuurs wensen we veel succes. 

Jan de Ruiter bedanken we voor de medewerking als correspondent van 

ons clubblad en hopen dat onze nieuwe voorzitter ook regelmatig ons 

clubblad helpt vullen.  

Het mixtoernooi heeft inmiddels plaats gevonden en hiermee is het 

voetbalseizoen teneinde. 

Tijdens het mixtoernooi is afscheid genomen van Johan Schutte als 

beheerder van het “buurthuus”. Johan ook namens ons bedankt. 

We wensen de nieuwe beheerster Gerdien kosters veel plezier en succes in 

deze funtie. 

De reactie wenst iedereen een fijne vakantie toe, en hopen elkaar in goede 

gezondheid weer in het nieuwe seizoen te mogen begroeten. 

 

De redactie 

 
 
 
 
 
 
COPY CLUBBLAD  

VOOR 7 september 
INLEVEREN 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

Het seizoen zit er op en op moment van schrijven worden 

de laatste potjes voetbal gespeeld tijdens het mixtoernooi 

als afsluiting van het seizoen. Ondertussen heb ik het 

stokje overgenomen van Jan Ruiter als voorzitter welke 

ik namens de club nogmaals wil bedanken voor zijn inzet 

de afgelopen jaren.  

Ondanks dat ik al betrokken was bij de club valt mij nu nog meer op dat het 

een club is die gedragen wordt door een zeer grote groep vrijwilligers. Vele 

handen maken licht werk is dan ook zeker van toepassing. Ik wil dan ook 

alle vrijwilligers bedanken die onze club zo mooi en gezellig maken en er 

voor zorgen dat alle verenigingen kunnen genieten van het buurthuus de 

Leemkamp, ook de vrijwilligers achter de ‘’schermen’’ zoals bijvoorbeeld 

de futtersploeg en de grote groep schoonmaak(st)ers.  

Voetbaltechnisch gezien hebben wij zeer mooie resultaten behaald zoals de 

dames die het langverwachte  kampioenschap eindelijk binnensleepten en 

bij de jeugd de E1 die kampioen werden. Ik heb beide 

kampioenswedstrijden kunnen zien en genoten van het mooie voetbal dat er 

gespeeld werd. Andere elftallen hadden het wat zwaarder dit seizoen maar 

het is ook mooi te zien dat er altijd een vaste groep supporters mee gaat met 

het 1
e
 ondanks de nog wat tegenvallende resultaten van dit jonge team. Het 

2
e
 blijft zich steeds meer ontwikkelen als team en voor volgend seizoen 

verwachten wij daar veel van. Verder is het van groot belang voor de club 

dat wij jong en oud talent werven zodat wij alle teams elk weekend kunnen 

laten spelen. Heb je een goed idee hiervoor of in het algemeen spreek ons 

aan of gooi het in ideeënbus in de hal van de kantine. 

Wij wensen iedereen alvast een prettige vakantie en hopen iedereen weer 

fris en gezond te zien tijdens de start van het nieuwe seizoen.  

 

Wilco Schuurs  

Voorzitter 
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Seizoen 2014/2015 2
e
 elftal 

Dit seizoen was voor het 2
e
 elftal van MVV’69 het tweede seizoen in een 

vernieuwde samenstelling. Nadat vorig seizoen een groot aantal 

jeugdspelers overgekomen zijn en we ook met een eigen technische staf 

zijn gaan werken zijn we toen op een keurige 5
e
 plek geëindigd. De 

verwachtingen voor dit seizoen waren daarom best hooggespannen, en we 

wilden graag om de bovenste plekken meedoen. 

Het seizoen is uiteindelijk een beetje wisselvallig verlopen, met name 

omdat we toch vaak weer in een andere samenstelling moesten voetballen. 

Het tekort aan spelers over de 3 elftallen zorgt ervoor dat er regelmatig met 

spelers geschoven moet worden. 

 

Toch hadden we in de laatste wedstrijd voor de winterstop de aansluiting 

kunnen hebben met de (sub)top, maar deze wedstrijd ging helaas verloren. 

Ook de eerste wedstrijden na de winterstop werden verloren en we zakten 

weg in de middenmoot. Waarschijnlijk konden we door alle afgelastingen 

niet voldoende wedstrijdritme krijgen. Gelukkig hebben we daarna toch 

weer de nodige wedstrijden gewonnen en zijn we met 25 punten (7 minder 

dan vorig seizoen) op de 9
e
 plek 

geëindigd. 

Halverwege het seizoen hebben we 

versterking gekregen van Mark 

Telman en Jonathan van Ketel, en na 

de winterstop heeft ook Marinus van 

Lenthe weer een aantal wedstrijden 

mee kunnen doen. Voor het 

komende seizoen krijgen we 

versterking van Tom Marsman, die 

uit de B1 overkomt. 

 

Daar staat tegenover dat Arjan Klein 

aangegeven heeft te gaan stoppen 

met voetballen. Na vele, vele jaren 

actief te zijn geweest in het 1
e
 en het 

2
e
 wordt het voor hem te moeilijk 

om de tijd vrij te houden voor de 

voetbal. Arjan, nogmaals bedankt 

voor je inzet en voor de vele reddingen maar ook vele doelpunten, en we 

zullen je zeker nog wel regelmatig in Marle zien. 
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We willen graag Bert bedanken voor de mogelijkheid om op de 

dinsdagavond met de selectie mee te trainen. Daarnaast ook spelers van het 

derde bedankt voor het meespelen bij een aantal wedstrijden, en Gerdien 

Kosters bedankt voor het wekelijks uitwassen van onze tenues. 

 

Tot slot wenst het 2
e
 elftal iedereen een goede vakantie toe en graag tot 

volgend seizoen! 

 

 

Groep 3 kijkt uit naar de vakantie; 
 

We hebben niet het beste seizoen uit de geschiedenis van Groep 3 achter de 

rug, maar ondanks dat is de stemming er altijd goed in gebleven! 

( zie ook:  " Groep 3 op reis - Nijmegen"  van Maart 2015) 

 

Bij de KNVB is aangegeven dat de competitie indeling beter kan, we 

hebben contact opgenomen met clubs in de buurt en de teams die ook op 

ons niveau opereren, dit alles is weer terug gekoppeld aan de KNVB,  als 

zij gaan doen wat ze beloofd hebben, dan wordt 2015/2016 een top seizoen, 

met de meeste wedstrijden binnen onze gemeente!!! 

Misschien gaan we dan wel op de fiets...! 

 

Helaas hebben we afscheid van de volgende 3 heren moeten nemen. 

Johan Schutte, hij heeft ons altijd in goede banen geleden, en heeft een 

geweldig clubgevoel, hij heeft ook weer een nieuwe uitdaging binnen onze 

vereniging gekregen, we wensen hem daar veel succes bij. 

 

Ook hebben onze stervoetballers Wim Haselhorst en John Wermink 

afscheid van ons genomen, we hebben vrijdag avond 5 juni een geweldige 

afscheidswedstrijd gehad, het (foto) verslag is te vinden op www.mvv69.nl 

 

Maar de heren van het 3e, gaan eerst van hun welverdiende zomer vakantie 

genieten, we hebben even voor u geïnventariseerd, het volgende staat bij 

iedereen gepland: 

 

Albert K (Smeenk) is nog steeds van zijn knie aan het revalideren,  

Rood Kapje gaat misschien zijn eerste huis kopen, verder zie je hem op 

feestjes in de buurt 

Alexander gaat meer met de hond wandelen 

http://www.mvv69.nl/
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Emiel gaat op hoogtetraining in Noorwegen,  

De Kroeze heeft de motor ingeruild voor een brommer ("veel lawaai, 

weinig gang, doar kump de kroeze an!") 

BJ gaat alle koeien een naam geven 

Harjan gaat tuinieren 

Herald gaat fierljeppen in Sneek;  

Jan (Blixum) gaat alle rockbands uit de goede oude tijd bezoeken, 

misschien laat hij zijn matje ook nog groeien 

Stokjan gaat alle kaarten van Disney on ice opkopen 

Jeroen gaat de koeien in zijn nieuwe stal melken (we hebben nog niets van 

de officiële opening vernomen...) 

Johan Schutte, gaat samen met Greet op zijn heerlijke groep 3 bankje 

uitrusten. 

Johan Heuver gaat kilometers fietsen. 

John heeft ook een iets langere zomerstop ingepland, officieel voor zijn 

werk, maar wij vermoeden dat hij ook iets meer tijd voor in het cafe vrij wil 

maken 

Marc gaat op trainingskamp in Alanya; 

Martijn JOL gaat zijn bloembollenrooier op poetsen 

Martijn (duvel) hoopt deze zomer zijn bouwproject af te ronden, dan heeft 

ie daarna weer meer tijd om te voetballen! 

Mathijs van Wijk, heeft eindelijk de overstap mogen maken naar het grote 

Groep 3. 

Ruud gaat verstoppertje spellen, we hebben hem al een poos niet gezien. 

Thijs weet nog niet wat ie gaat doen 

Wilco zal zijn dikke teen wat rust kunnen geven, de rest van zijn lichaam 

niet, omdat hij op het moment van schrijven nog papa moet worden, als u 

dit leest kan hij dit al zijn! 

Wim Haselhorst heeft ons team verlaten, hij is iets meer tijd nodig voor zijn 

hobby's, hij blijft volgend jaar gelukkig nog wel trainen, om in shape te 

blijven 

 

Vraag volgend jaar gerust (in de 3e helft!) hoe ons zomerprogramma is 

verlopen, we staan u graag te woord! 
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DAMES 
 

KAMPIOENEN!   
 
Wat een seizoen was dit zeg. Zal het dan echt zo zijn? 

3 maal scheepsrecht? In het seizoen 2012-2013 lukte 

het ons helaas nét niet, in 2013-2014 lukte het ons ook 

niet, op een haar na. Weet je nog, die extra wedstrijd 

die we moesten? Maar eigenlijk niet eens nodig was .. 

Maar goed we gingen er begin dit seizoen hard voor. 

En met resultaat! We  zijn kampioen van onze poule.    

Kampioen 2014-2015!  

 

Kleine samenvatting over het seizoen. Het verliep lekker. Haalden bijna 

elke wedstrijd de 3 punten weg bij de tegenstander. Onderling in het team 

waren we druk bezig met voetbal. Soms iets te .. De whatsapp van de 

dames stond soms ook roodgloeiend waarop, we net als op de 

kleuterschool, afspraken moesten maken over de telefoons. Door de weeks 

geen zenuwachtige berichtjes meer op de app gooien. Met resultaat moet ik 

zeggen. We waren zaterdags minder gespannen dan voorheen waar we een 

overvolle app met zenuwachtige berichten kregen.  Ik kan wel zeggen dat 

we het meest op zagen tegen de destijds nummer 2 Gramsbergen. We 

moesten hier spelen op de zaterdag van het paasweekend. We zagen 

allemaal de bui wel hangen, dik aan de broek krijgen tijdens ons 

paasweekendje. Vrijdags werden we allemaal streng in de tent 

gecontroleerd door onze trainer Herald of iedereen wel fris dronk. 

Uiteraard, want we wouden wel even een lekker potje voetballen! Deze 

wedstrijd wonnen we dan ook met 8-2. We hadden een pittige wedstrijd 

verwacht, maar het verliep makkelijker voor ons.  

 

Maar toen kwam de wedstrijd tegen SVV'56 Sibculo. De 

kampioenswedstrijd. We werden bij de kantine opgehaald door een grote 

touringcar waarin we als echte dames werden rond gereden. We voelden 

ons denk ik net even een professional. Aan support hadden we deze dag, 

laat staan de laatste weken van het seizoen, geen gebrek. De ballonnen 

werden opgehangen, de spandoeken hingen achter het doel. Als we deze 

wedstrijd wonnen, konden we dus al kampioen worden met het resultaat dat 

je de komende 3 wedstrijden rustig kon gaan voetballen. We stonden 

zoveel punten los, dat we al zo vroeg kampioen konden worden.  
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Maar goed, de zenuwen zaten er bij de dames wel in. We hebben allemaal 

een lekker potje gevoetbald met als resultaat 3-1 winst. Scheids floot af, en 

jaaaáaaa we waren KAMPIOENEN!! De flessen champagne werden het 

veld op gebracht, de bloemen van SVV'56 en vanuit onze club werden 

overhandigd. Herald werd in de lucht gedragen door de dames. Wat waren / 

zijn wij trots! Dat we dit resultaat hebben weten te behalen. 3 maal is 

scheepsrecht.  

 

Eenmaal gedoucht, haren goed, make-up op de gezichtjes konden we de 

bus weer in. Met een kleine omweg, langs onze concurrent Daarle (FLINK 

TOETEREND ) reden we naar Marle. Daar stond een lunch voor de dames 

klaar. We hebben gezellig met z'n allen geluncht voordat het middag 

programma begon. Allereerst gingen we met z'n allen foto's maken op de 

middenstip. Deze werden gemaakt door Fotografie Heidi. We hebben vorig 

jaar allemaal al kampioenshirts gekregen van Kamphuis Fietsen en deze 

mochten we eindelijk aantrekken. Vol trots stonden we met z'n allen in de 

kampioenshirts op de foto. We gingen later met z'n allen, in de huifkar wel 

te verstaan, richting Kamphuis Fietsen om met de kampioen shirt sponsor 

op de foto te gaan. Helaas kon Heidi niet mee naar onze officiële shirt 

sponsor, dus hebben we zelf maar even een fotootje laten maken door een 

voorbijganger bij Livera Heinen Nijverdal. Met z'n allen liepen we al 

zingend en lallend door Nijverdal! Je raadt het al, we hadden flink wat 

bekijks haha! Vervolgens hebben we het feestje afgesloten bij de kantine. 

Daar hebben we met z'n allen genoten van deze kampioensdag. Samen 

lachen, proosten op het kampioenschap en vooral veel plezier gehad het 

afgelopen seizoen.  
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Namens Dames 1 willen we alle supporters die er keer op keer weer waren, 

bedanken! Bedankt voor jullie steun en support. Ook namens de dames 

willen we Herald, Gerdien, Marije en Marlot bedanken. Zonder hen waren 

we nooit zo ver gekomen! 

 

Tot volgend seizoen,  MVV'69 Dames 1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Geboren 
 

21 April 

Loes 
Dochter van Hielke & Alice 

Leerlooierstraat 41 

7447 XZ  Hellendoorn 
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MVV’69 is op zoek naar nieuwe leden. Ter uitbreiding van onze 
teams zijn wij op zoek naar: 

 
VOETBALLERS (M/V) 
 
- Zowel vaste als oproepkrachten 
- Zowel jeugd als volwassenen 
- Zowel dames als heren 
 
Clubprofiel 
MVV’69 is een kleine, gezellige voetbalvereniging wat uitkomt in de 
4e klasse (zaterdag).  
De vereniging bestaat uit 3 seniorenteams, 5 jeugdteams en 1 
succesvol dameselftal.  
Op dit moment hebben we ongeveer 330 leden. 
Bij ons staat plezier en gezelligheid voorop.  
Natuurlijk staan sportiviteit en prestatiegericht voetbal ook hoog in 
het vaandel. 
Voetballen bij MVV‘69 biedt naast het voetballen met leuke collega’s 
nog een aantal extra voordelen. Allereerst profiteer je van een prima 
arbeidsvoorwaardenpakket. Om de hechte teamband te versterken 
worden regelmatig stedentrips, teamuitjes en verschillende andere 
activiteiten georganiseerd. Daarnaast kun je jezelf ontplooien door 
individuele ondersteuning en eventuele vervolgopleidingen. 
 
Functie-eisen 

● Leeftijd is niet van belang. 
● Je hebt zin om op zaterdag een pot te voetballen 
● Je bent gemotiveerd, kunt goed functioneren in teamverband 

en hebt een echte winnaarsmentaliteit. 
● Je gaat goed om met tegenslagen en kijkt positief naar de 

toekomst.  
● Ervaring in de voetballerij is een pre maar absoluut geen 

must.  
● Werken volgens alle veiligheidseisen, om blessures te 

voorkomen. 
● Je volgt je instinct en gaat recht op je doel af. 
● Je bent flexibel  
● Je bent bereid tot het spelen van een 3e helft. 
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Aanbod 

 Een prettige werksfeer. 

 Deelname aan verschillende gezellige randactiviteiten. 

 Goede doorgroeimogelijkheden. 

 Een vrijblijvende oefentraining 
 
Herken jij je in minimaal één van bovenstaande functie-eisen en heb 
je interesse in bovenomschreven functie? Neem dan contact op met: 

 Harjan Veurink (06-23872103)  
 Wilco Schuurs (06-52306913) 
 Een trainer / leider van het team dat het best bij je past 

(leeftijd, nivo) 
 
Een assessment (oefentraining/wedstrijd) kan onderdeel uitmaken 
van de selectieprocedure.  
Voor meer info: www.mvv69.nl  

 
 
 
 
Trots en blij verrast! 
 
Op vrijdag 24 april werd ik onder valse voorwendselen naar het 
gemeentehuis in Nijverdal gebracht . Na enige tijd werd het mij 
duidelijk. Ik werd gedecoreerd voor Lid in de Orde van Oranje-
Nassau.  Allereerst wil ik diegene bedanken die mij hebben voor- 
gedragen om gedecoreerd te worden, zoals de Protestantse kerk 
Hellendoorn en de school De Marliaantjes en voetbalvereniging 
MVV’69 die hierop positief gereageerd hebben. En dank aan 
iedereen die in het complot zaten om dit geheim te houden. Ook wil 
ik iedereen bedanken voor de vele felicitaties persoonlijk / facebook 
/ kaartje / bloemen en presentjes.  
 
 

Met vriendelijke Groet 
Henk en Ria Bartels  

http://www.mvv69.nl/
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Johan Schutte geeft na acht jaar het beheerders stokje van het 

Buurthuus de Leemkamp over. 
 

 

Afgelopen zaterdag 13 juni om half vijf heeft Johan schutte het 

beheerders stokje na acht jaar overgedragen aan Gerdien Kosters. 

 

Na afloop van een mooi verlopen  mix toernooi  werd om half vijf in 

aanwezigheid van de familie van Johan, afgevaardigden van de 

verenigingen en genodigden afscheid genomen van Johan Schutte als 

beheerder. Jeroen Langbroek voorzitter van Plaatselijke Belang en 

voorzitter van de Beheers commissie trapt af met een speech. Hij refereerde 

nog even aan de moeilijke begin jaren acht jaar terug. Aan de keukentafel 

bij Johan thuis werd toen gesproken over de beheerderstaak. Johan gaf aan 

de beheerderstaak een paar jaar te willen doen. De paar jaar zijn inmiddels 

acht jaar geworden. Jeroen gaf een korte terug blik, een beheerder heeft 

aanzienlijk meer taken dan alleen een biertje te tappen. In de begin jaren 

moesten veel zaken worden geregeld. Denk aan het financiële gedeelte, de 

inkoop, afspraken maken met leveranciers maar ook evenementen 

begeleiden en bardiensten regelen om maar enkele zaken te noemen.  
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Jeroen sprak namens de hele gemeenschap zijn enorme waardering en 

dankbaarheid uit voor het geen Johan de afgelopen acht jaar voor het 

Buurthuis heeft betekend. 

 

Vervolgens kwam de nieuwe voorzitter van MVV’69 Wilco Schuurs aan 

het woord. Hij sprak ook zijn waardering uit over de vele taken die Johan 

op zich had genomen. Zelfs het regelen van zijn opvolger is te danken aan 

Johan, Gerdien Kosters  is de opvolgster van Johan. Uiteraard werd Gré de 

vrouw van Johan en de kinderen bedankt.  

Als dank voor het vele werk overhandigde WIlco als voorzitter van 

MVV’69 aan Johan een prachtige gemaakte houten tafel en bank met 

inscriptie van Buurthuus de Leemkamp. De bank wordt door MVV’69 en 

overige verenigingen (beheers commissie) aangeboden.  

Daarna kreeg Johan de gelegenheid om iets te vertellen. Johan gaf aan blij 

te zijn met de mooie bank en tafel en hij bedankte de gevers hiervoor. De 

beheerderstaak zo geeft hij aan heeft hij met veel plezier gedaan. In zijn 

speech geeft hij aan het niet alleen te kunnen. Hulp is onontbeerlijk en 

daarom bedankt hij op zijn buurt weer de vele vrijwilligers.  

Vervolgens richt hij zich tot Gerdien en geeft aan het volste vertrouwen te 

hebben in zijn opvolgster… Gerdien Kosters, of zoals hij het zelf zegt 

Gerdien Sasbrink. Johan heeft wel de taak van beheerder opgeven maar gaf 

in de speech aan dat Gerdien altijd bij hem terecht kan voor raad. 

Johan is niet verloren voor MVV’69 zo gaf hij aan. Hij zal samen met Jan 

Sasbrink het eerste elftal begeleiden. Een voorzet gaf hij al, om in 

voetbaltermen te spreken. Als je in het eerste zit dien je minimaal twee 

maal per week op de training te komen. Verder gaf Johan aan fanatiek te 

zijn en dit ook verwacht van de spelers. Een plek onder aan de competitie 

lijst is een eerste elftal van Marle niet waardig dus het komend seizoen zal 

de onderste plek door een andere club worden bezet !!!!. 

Bedankt nogmaals en jullie zullen Johan nog vaak treffen in het 

BUURTHUUS de leemkamp 

 

Namens de beheers commissie. 

Gerrit Haselhorst.  
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Vanuit de activiteitencommissie: 
 

Het einde van het voetbalseizoen was weer in zicht en daarbij horen weer 

een tweetal activiteiten. Op 6 juni vond de jeugdvoetbaldag plaats. Het was 

en geslaagde morgen en wat werd er weer fanatiek mee gedaan. Als 

activiteitencommissie hopen we natuurlijk dat de jeugd enthousiast is 

geworden en dat we ze volgend seizoen mogen verwelkomen bij de club.  

Dan op 13 juni vond de afsluiting van het voetbalseizoen plaats. Het 

mixtoernooi. Er hadden zich weer een kleine honderd aangemeld om er 

samen met ons en de vrijwilligers een leuke dag van te maken. Het begon 

deze dag wat regenachtig maar dat mocht de pret niet drukken. Er werd 

enthousiast gevoetbald. Tijdens de lunch meldde zich ook de jongste 

voetballers om een middagje te komen voetballen. Na de lunch klaarde het 

weer gelukkig op en kwam het zonnetje er nog door. Dit zag je ook terug in 

het aantal kijkers die langzaam binnendruppelde ook voor de barbecue. Aan 

het einde van de dag werd de finale gespeeld tussen team houthandel 

Doldersum en Bartels assurantiën welke gewonnen is door laatst 

genoemde. Voor de barbecue werd er alvast afscheid genomen van Johan 

Schutte die per eind juni stopt als beheerder van de kantine. Het 

spreekwoordelijke stokje wordt over gedragen op Gerdien Koster die al 

volop actief bezig is. Aansluitend hebben we weer genoten van een 

heerlijke barbecue en werd er terug gekeken op een fantastisch seizoen. 

Voetballers, supporters, vrienden van de club en alle anderen die de club 

een warm hart toedragen bedankt voor afgelopen seizoen en tot volgend 

seizoen waarin we hopelijk weer een mooi aantal activiteiten kunnen 

organiseren. 

 

Winnaars Senioren: 
1e plek: Bartels assurantiën 
2e plek: Houthandel Doldersum 
3e plek: Fotografie Heidi 
 
Winnaars Junioren: 
1e plek: Liverpool 
 
Winnaars Pupillen: 
1e plek: Fc Barcelona 
 



 14 

 
 

 

 

 

 

 

 



 15 

BOVEN OP HET NIEUWS  
 

 

INTERVIEW MET JASPER BOSCH. 

 
Wanneer ik Jasper vraag voor een interview, houdt hij eerst de boot af. 

Vraag maar liever iemand anders. Maar uiteindelijk  zit hij toch bij me aan 

tafel voor dit gesprek. 

 

WIE IS JASPER BOSCH? 

Ik ben geboren  op 20 maart 1997 thuis aan de Mr. 

Werkmanstraat 30a. Ik woon nu aan de Goossenweg 

1a met 2 broers en 1 zusje bij  onze ouders. 

 

WELKE  OPLEIDING  HEB  JE  ZOAL 

GEVOLGD?  
Uiteraard het lager onderwijs aan de Marliaantjes, 

daarna in Almelo aan het AOC 3 jaar VBMO, 

gevolgd door 3 jaar MBO veehouderij. Zit nu in het 

laatste jaar. Hierna ga ik naar Dronten naar de 

C.A.H.  (de Chr. Agrarische Hogeschool) waar ik de 

studie Agrarisch Ondernemerschap nu ga volgen. Dat duurt 2 jaar, maar 

kan ook nog 2 jaar uitgebreid worden. 

 

WIL JE DAARNA NOG VERDER MET STUDEREN? 

Na Dronten eventueel die 2 jaar. Na de studie graag ½ a 1 jaar stage lopen 

bij een groot melkveebedrijf in het buitenland.  

 

HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV? 

Ik was 5of 6 jaar maar mocht nog niet eerder voetballen. En bij MVV was 

simpelweg omdat mijn broers daar al voetbalden en het was in de buurt. 

 

HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT? 

Gespeeld achtereenvolgens in de F, E, D,waar ik 1 keer kampioen mee 

geworden ben, met D7-tallen de halve bekerfinale gehaald, D11-tallen, 

waarmee we de bekerfinale hebben gewonnen. Daarna moesten de 4 

oudsten naar B1, van de B1 naar de A1 gegaan. Op 16 jarige leeftijd naar 

het 2
e
 en nu speel ik ca 1 ½ jaar in het eerste. Al met al zo’n 12 jaar al 

gevoetbald. 
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OP WELKE POSITIE EN MET WELK RUGNUMMER SPEELDE 

JE? 

Bij de jeugd geen vast rugnummer. In de B als voorstopper en in de A 

overal tot eind laatste seizoen als laatste man. In het 2e als voorstopper. In 

het 1
e
 onder Bosman als voorstopper en onder Huesken als back. 

 

HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DEZE POSITIE? 

Niet dat ik weet, ik vergelijk mezelf daar ook nooit mee.  

 

OP WELKE POSITIE SPEEL JE ZELF HET LIEFST? 

Het liefst in de verdediging als laatste man met nummer 2. 

 

OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER. 

Dat vind ik moeilijk. Ben fysiek wel sterk. Heb wel overzicht doordat ik de 

vrije ruimte wel zie. Omdat ik wel een goed schot heb, kan ik de bal goed 

raken voor lange pass. 

 

WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, WAARMEE 

PEP JE JEZELF DAN WEER OP? 

Wanneer ik positief door medespelers benaderd word, lukt dat wel. Maar 

als er gemopperd wordt, lukt dat absoluut niet en ga ik alleen maar slechter 

spelen. 

 

WAT ZIJN/WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN? 

Met D 7-tal halve bekerfinale bereikt, en kampioen geworden, met D elftal 

de finale gewonnen. En met het 1
e
 thuis gewonnen van Daarle. 

 

WAT ZIJN/WAREN DE DIEPTEPUNTEN? 

Verliezen van de halve bekerfinale. En de hoofdblessure in de 

bekerwedstrijd waardoor ik 4 weken niet kon voetballen. 

 

WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET 1
E
? 

Ontzettend jammer dat we zo laag staan. Er zit echt wel meer in.  

 

WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU? 

Als je zelf niet scoort, doet de tegenstander het wel. We hebben een jong 

team, eigenlijk te weinig spelers, daardoor een kleine selectie waardoor er 

steeds gewisseld moet worden. En het systeem dat we spelen is te 

voorspelbaar. 



 17 

 

HEB JE NOG ANDERE HOBBIES? 

Uitgaan, de Trekker-Slep wedstrijden en het werk op de boerderij. 

 

WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 
Ik praat makkelijk, ben eerlijk en spontaan en vriendelijk. 

 

WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE? 

Kan slecht tegen prestatiedruk. 

 

WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN? 

Over oneerlijkheid, onrechtvaardigheid en achterbaks gedoe. 

 

WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 

Gelukkig en gezond blijven. De eerstkomende jaren de studie afronden. 

Daarna huisje, boompje, gezin. Dat ik later een baan krijg waarin ik me kan 

uitleven en genieten van het leven. 

 

HEB JE EEN LIJFSPREUK? 

Nee niet echt. 

 

WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 

Ik lig gelukkig nooit wakker en slaap prima. 

 

WAT IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM? 

   FC Twente. Het is club uit de buurt en een mooie club. Ze spelen al 

jarenlang mooi voetbal,  helaas met uitzondering van dit seizoen. 

 

WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM? 

Theo Jansen en Heubach (hooligan). 

 

WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM? 
Daar heb ik niet zoveel mee, maar vond Fritz Korbach wel wat hebben. 

 

WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI 

KWIJT? 

Ik hoop dat we volgend seizoen met het 1
e
 beter presteren en meer punten 

pakken. Dat de vereniging in stand blijft en er nieuwe aanwas komt, zodat 

we nog jaren kunnen voetballen in Marle. 
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Jasper, 

 

Dankjewel voor de tijd die je vrijgemaakt hebt voor dit gesprek. Wat me 

verwonderd heeft is dat je in eerste instantie niet happig was op dit gesprek.  

Maar gaandeweg kwam je los en kwamen de antwoorden er razendsnel uit. 

En bleef er van de schroom die je had, niets over. Het boerenbedrijf en wat 

daar mee samenhangt, daar gaat je hart naar uit en daarin wil je graag 

verder. Ik heb je beter leren kennen en waardeer de eerlijke openheid en 

spontaniteit. Je bent al heel bewust bezig met plannen maken voor de 

toekomst en dat siert je. Je weet wat je wilt en daar mag je best trots op 

zijn.  

Ik hoop dat je idealen voor de toekomst vervuld mogen worden en wens je 

daarvoor alle succes. En dat we elkaar nog vaak mogen ontmoeten bij 

MVV.   

 

Wim van der Strate 
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Iedereen bedankt die papier heeft 

gekocht van de Marlese 

Boerendansers 

 

 
De Marlese Boerendansers hebben sinds  jaar en 

dag een warme plek veroverd in de gemeenschap. 

Dit blijkt o.a. uit de jaarlijkse toiletpapier verkoop. Eén keer in het jaar 

gaan de Marlese Boerendansers op pad om toiletpapier te verkopen. Ook 

dit jaar en wel met succes. Het papier was snel verkocht.  

 

BEDANKT DAT U OOK DIT JAAR WEER HET PAPIER HEBT 

GEKOCHT 

 

De Marlese Boerendansers is een gezellige groep waar niet alleen wordt 

gedanst maar ook het   zingen van  “oude” liedjes onder  leiding van 

Christiaan Goetink staat op het repertoire. Uiteraard wordt op komische 

wijze door Herman Kampman de liedjes en dansen aan elkaar gepraat. 

 

Het dansen en zingen is belangrijk maar ook de gezelligheid in de groep. 

Daarom wordt tijdens de repetities uiteraard gezamenlijk koffie gedronken 

en na de repetities nog gezellig nagezeten. Kortom een gezellige groep. 

 

Maar zoals bij veel verenigingen heeft de Marlese Boerendansers ook te 

maken met de vergrijzing. Aanwas van nieuwe leden is dan ook hard nodig 

om ook in de toekomst de optredens te kunnen blijven verzorgen. Graag 

komt de Marlese Boerendansers in contact met mensen die bij een gezellige 

groep willen horen,  het dansen leuk vinden, iets willen betekenen voor 

ouderen, en ouderen weer een gezellige avond willen bezorgen met dans, 

muziek en sketches.  

 

De eerste dinsdag van september begint de eerste oefenavond weer dus 

heeft u interesse neem contact op met één van de leden of kom aan tijdens 

een  oefenavond.  

 

 

Gerrit Haselhorst  

0546-673169 
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De Marlese Boerendansers nemen afscheid van   

Gait en Jo Twilhaar 
 

Tijdens de jaarvergadering van de Marlese Boerendansers is bekend 

gemaakt dat Gait en Jo Twilhaar afscheid nemen van de Marlese 

Boerendansers.  

Gait Twilhaar is jarenlang accordeonist geweest bij de Marlese 

Boerendansers, en Jo evenzoveel jaren danser. Wegens leeftijd en 

gezondheid hebben beiden daarom besloten na jarenlang trouw op 

alle optredens en repetities te zijn geweest, te stoppen. 

Gait had al eerder aangegeven dat de Marlese Boerendansers naar 

een vervangende accordeonist moest zoeken. Leeftijd speelde een rol 

maar ook de vingers wilden niet altijd zoals Gait dat wilde. Jo heeft 

een heupoperatie achter de rug en helaas het dansen gaat niet meer. 

Dik 25 jaar geleden hebben zij zich bij de Marlese  Boerendansers 

aangesloten. 

Gait als accordeonist en Jo als danser. 

Beiden hadden al de nodige ervaring opgedaan bij een andere 

dansgroep en deze ervaring konden de Marlese Boerendansers goed 

gebruiken.  

Gait speelde al vanaf jonge leeftijd accordeon aangezet door Jo die al 

accordeon speelde. Gait bespeelt het accordeon uit zijn hoofd.  

Notenbalken etc. heeft hij niet nodig wel moet  er veel worden 

geoefend.  

Tijdens de laatste oefenavond heeft Willy Kampman beiden 

toegesproken, hen bedankt en de wens uitgesproken dat het contact 

met de Marlese Boerendansers blijft bestaan en zij nog regelmatig in 

het Buurthuus of tijdens een optreden aanwezig zijn .  

De Marlese Boerendansers wenst Gait en Jo nog veel gezonde en 

gelukkige jaren. 

 

Het geet ulluu goêd bie alles waj doêd 

 

De Marlese Boerendansers 

Gerrit Haselhorst  
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Omvorming van kantine naar Buurthuus neemt steeds vastere 

vormen aan. 
 

De kantine van MVV’69 krijgt geleidelijk aan meer en meer de 

functie van een Buurthuus. 

Momenteel worden een groot aantal activiteiten nog geregeld vanuit 

MVV’69. Omdat de kantine steeds meer de functie krijgt van een 

Buurthuus is tijdens de beheerscommissie vergadering gesproken 

over een andere opzet. Wat niet zal veranderen zijn de 

eigendomsrechten, deze zijn en blijven van MVV’69. De exploitatie 

en de organisatie zal wel steeds meer in handen worden gelegd van 

de beheerscommissie.   

 

Dit betekend dat ALLE verenigingen een gezamenlijke 

verantwoordelijkheid hebben in het goed functioneren van het 

BUURTHUUS.  

De eerste overleggen hebben inmiddels plaats gevonden. 

Vertegenwoordigers van  MVV’69,  Plaatselijk Belang, en de 

Beheerscommissie maken een plan van aanpak. 

In grote lijnen zal in het plan van aanpak besproken worden welke 

taken en verantwoordelijkheden naar de beheerscommissie worden 

overgeheveld. Denk hierbij aan het onderhoudsplan en dan met name 

gericht op het financiële gedeelte, het regelen van de bardiensten, de 

onderhoudsploeg, maar ook op termijn de gehele exploitatie van het 

Buurthuus de Leemkamp.  

 

Een ander onderwerp van bespreking is het organiseren van 

festiviteiten. Elk jaar vinden er festiviteiten plaats, denk aan 

Koningsdag, het Sinterklaasfeest, mijn kantine jouw kantine etc. 

Om de financiële situatie gezond te houden zijn deze festiviteiten van 

groot belang met als resultaat een Buurthuus waar veel activiteiten 

plaats vinden, het gezellig is om naar toe te gaan zowel voor jong als 

oud.  

 

MVV’69 is en zal een belangrijke gebruiker blijven van het 

Buurthuus, met daarnaast de vele andere verenigingen en activiteiten 
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zoals het koken voor ouderen, het salsa dansen onder leiding van 

Elise Harmelink, en sinds enige tijd houdt ook de vrouwenvereniging 

in het Buurthuus haar bijeenkomsten.  

 

Gerdien Kosters ( Gerdien van de Bentert) heeft de beheerderfunctie 

overgenomen van Johan Schutte. Gerdien (dochter van één van de 

oprichters van MVV’69) is sinds haar kinderjaren al een vertrouwd 

gezicht in het Buurthuus en wij zijn ervan overtuigd dat zij deze taak 

met veel zorg zal uitoefenen. Gerdien zal geregeld worden 

uitgenodigd op de vergaderingen van de beheerscommissie.  

 

Van Johan zal op gepaste wijze “afscheid” worden genomen. 

Uiteraard wordt er in het volgende clubblad aandacht aan besteed.  

 

De beheerscommissie  

 

Gerrit Haselhorst  
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STICHTING SUPPORTERSVERENIGING 

Paasweekend Marle 2015 

Dit jaar leek het paasweekend Marle bijna in het water te vallen. De 

weergoden waren ons niet gunstig gezind in de weken voorafgaand 

aan het paasweekend. Tijdens de opbouw was het terrein behoorlijk 

nat. Maar dit mocht de pret natuurlijk niet drukken en er werd dan 

ook met een grote groep vrijwilligers alles op touw gezet om het 

terrein op tijd klaar te krijgen. 

Gelukkig was het een zonnig weekend, deze werd op de 

vrijdagavond afgetrapt met de autotrek en de zitmaaierrace. Helaas 

waren er minder autotrekkers maar dit mocht de pret niet drukken. 

Zij hebben even goed laten zien wat autotrek precies inhoudt. Het 

publiek heeft dan ook kunnen genieten van een mooi spektakel. 

Natuurlijk konden de zitmaaiers op de vrijdagavond niet 

achterblijven. Helaas konden er niet meerdere rondes worden 

gereden vanwege de slechte omstandigheden op de baan. Maar zij 

hebben Marle wel weer laten zien wat zij in huis hadden. Het podium 

werd op vrijdagavond geopend door niemand minder dan Bökkers.  

De heren van Bökkers hebben ervoor gezorgd dat er nog ver buiten 

Marle gesproken werd over een gezellig feestje. Wat een top sfeer 

was er in de tent, het feest ging dan ook tot in de late uurtjes door. 
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De zaterdagmiddag hebben alle kinderen uit Marle en omgeving 

kunnen genieten van een gezellige kindermiddag. De kinderen 

konden creatief bezig met knutselen en het versieren van eieren. Er 

was een heuse legotafel waar de mooiste creaties te zien waren. De 

paashaas mocht deze middag niet ontbreken en deze heeft de 

kindermiddag dan ook afgesloten met een gezellige kinderdisco. Alle 

kinderen gingen naar huis met een leuke surprise! 

De zaterdagavond was voor de heren van The Euros. Ze hadden ons 

van te voren beloofd dat ze een feestje zouden bouwen op het 

podium. Nou dat hebben wij geweten. Het was een mooi feest met 

gezellige muziek. En er zijn heel wat voetjes van de vloer gegaan 

deze avond.  

Op de maandag was de 18
e
 editie van de Trekker-Slep. Ondanks dat 

de dag begon met een wolkje in de lucht hield dit de sleppers niet 

tegen. Er waren deze dag 250 sleppers aan de start. Deze hebben 

ervoor gezorgd dat de gehele dag goed gevuld was en er was genoeg 

te zien. Het zonnetje liet ons niet in de steek en kwam ‘s middags 

gelukkig door, waardoor het publiek nog beter kon genieten van al 

het trekkergeweld. Het gezellige weekend werd op de maandagavond 

afgesloten door Gewoon Jansen! Zij hebben ervoor gezorgd dat 

Marle het paasweekend afsloot in de polonaise. Wij kijken als 

bestuur terug op een geslaagd weekend, en wij hopen dat u als 

bezoeker ook een gezellig weekend heeft gehad. Via deze weg willen 

wij alle vrijwilligers bedanken voor hun geweldige inzet, zonder hen 

was dit niet mogelijk geweest! Daarnaast bedanken wij ook alle 

sponsoren!  Hou voor volgend jaar maar vast vrij in uw agenda: 

25,26 en 28 maart 2016. Want de eerste band is alweer geboekt! 

 

Wij wensen iedereen een fijne zomervakantie! 

Voor alle uitslagen en foto’s kunt u kijken op 

www.paasweekendmarle.nl of bekijk onze Facebookpagina  

www.facebook.com/paasweekendmarle. Daarnaast kunt u ons volgen 

via Twitter. 

 

Groet’n, 

Stichting Supporters Marle 

http://www.paasweekendmarle.nl/
http://www.facebook.com/paasweekendmarle
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Juni 2015 

Als Plaatselijk Belang Marle participeren we in de Stichting Glashelder, 

welke voor de buitengebieden in de gemeente Hellendoorn ook voor die 

bewoners glasvezel wil realiseren.  

Stichting Glashelder komt elke dag een stapje dichter bij haar doel. Hierbij 

een nieuwsbericht over de huidige ontwikkelingen. 

Allereerst is het belangrijk te 

weten dat de Provincie, op basis 

van recente ervaringen, druk 

bezig is om haar 

‘Subsidieregeling Breedband’ 

aan te scherpen. Dit om de 

inwoners van het buitengebied 

van Overijssel beter tegemoet te 

kunnen komen. Deze ontwikkeling 

is positief, maar levert wel 

vertragingen op, er is meer tijd 

nodig. 

Verder is de Stichting Glashelder 

in diepgaande gesprekken met 

COGAS over de optimale aanleg 

van een glasvezelnetwerk in de 

gemeente Hellendoorn. Ook hier 

vinden nog steeds positieve 

ontwikkelingen plaats. Daar COGAS en Glashelder de bewoners een zo’n 

aantrekkelijk mogelijk aanbod willen doen, blijven wij het netwerk met 

COGAS steeds verder optimaliseren. Dit om de meest aantrekkelijke 

kostprijs te behalen. Helaas vraagt dit meer tijd dan wij hadden voorzien. 

Gelukkig stellen wij vast dat onze lokale kennis en inbreng tot positieve 
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aanpassingen in het ontwerp leiden. COGAS is het geheel met ons eens, dat 

wij allereerst tot het meest optimale ontwerp moeten komen, alvorens wij 

naar buitentreden. Op dit moment zijn de gesprekken in volle gang en wij 

hopen na de zomervakantie ons doel bereikt te hebben. 

Indien COGAS inderdaad het gehele buitengebied van de zeven COGAS 

gemeenten gaat aanleggen, zal dit op z’n aller vroegst eind dit jaar 

beginnen. In Hellendoorn waarschijnlijk pas in 2016. Op dit moment 

verwachten wij dus niet voor 2016 binnen de gemeente Hellendoorn met 

vraagbundeling te starten. 

Zoals gebruikelijk moeten wij in dit soort complexe infrastructuurprojecten 

een lange adem hebben. Wij zijn er van overtuigd dat wij ons doel gaan 

bereiken, maar vragen nog even uw geduld. Haastige spoed is zelden goed! 

Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn, houden wij u op de hoogte. 

 

Verder is na een redelijk lange aanloopperiode de Jeu des Boulesbaan 

officieel geopend. Plaatselijk Belang Marle heeft, nadat MVV’69 een 

stukje grond had aangekocht een prachtig extra element aan Het Buurthuus 

De Leemkamp kunnen toevoegen, een echte professionele Jeu des 

Boulesbaan. We hopen dat de gemeenschap er veel plezier aan mag 

beleven. Dank aan de onderhoudsploeg welke met vereende krachten de 

baan helemaal gebruiksklaar heeft gemaakt. Dank aan Henk Bennink die 
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als plaatselijk ondernemer een karakteristieke bank beschikbaar heeft 

gesteld. 

De woningbouw voor starters krijgt steeds verder vorm. Hoewel we als 

Plaatselijk Belang Marle enige tijd geleden met een persoonlijke brief alle 

leden PB Marle en ook niet leden hadden geïnformeerd over dit project 

bleek er her en der toch wat onrust te zijn bij enkele bewoners. Gelukkig is 

dit weer netjes opgelost. 

We zijn inmiddels met een aantal serieuze gegadigden met de 

vervolgstappen bezig en zo krijgt het project steeds duidelijker vorm. 

Mocht je nog belangstelling hebben geef dit dan door aan het secretariaat 

van PB Marle (Zie onze website). 

Als Plaatselijk Belang Marle zijn we ook op Facebook te volgen, dus wordt 

“vriend” van ons op Facebook 

 

 

 

Beste mensen, 

 

De oudijzeractie van 14 maart was weer een groot succes,  

het heeft ruim 1400,- euro opgeleverd. Daarom  iedereen 

hartelijk bedankt hier voor, het geld komt in zijn geheel ten 

goede aan de kinderen van onze school. 

Ook de Fam. Kamphuis bedankt, dat we weer gebruik 

mochten maken van jullie kantine en terrein! 

 

Vriendelijke groet, 

 

Oudercommisie, 

 

de Marliaantjes. 
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E1 Kampioen 2015 !!!!!!! 
 

Zaterdag 9 mei 2015 was de laatste wedstrijd van dit 

seizoen. En de kans was heel groot, dat we kampioen 

zouden worden. We mochten zelfs dik verliezen. Maar 

je weet het niet…….. de bal is rond. Om 8 uur zijn we 

vertrokken richting Almelo. ON (Oranje Nassau) is de 

tegenstander, en zij staan 2
de

. Om 9 uur start de 

wedstrijd. Er zijn inmiddels heel wat MVV’69 supporters aanwezig. En er 

hangt zelfs al een spandoek: “E1 MVV’69 KAMPIOEN!” We beginnen fel, 

maar sommigen zijn een beetje gespannen. Tot rust gaat het gelijk op en de 

ruststand is 0 – 0. Als je al bijna kampioen bent, wil je ook graag winnen. 

Na rust komen we al vrij snel op een 0 – 1 voorsprong, Brent scoort! Snel 

daarna maakt ON 1 – 1 en dan krijgt ON vleugels en weten nog 2x te 

scoren. Eindstand 1 – 3 voor Oranje Nassau. Oranje Nassau is nu ook een 

beetje kampioen, evenveel punten als MVV’69, maar MVV’69 heeft een 

beter doelsaldo over alle wedstrijden. Joël maakt er meteen een feestje van 

met zijn toeter en Wim Reefhuis van het bestuur reikt ons allemaal een 

medaille uit met inscriptie: “MVV’69 E1 Kampioen 2015”. Autobedrijf 

Piksen hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van de medailles. 

Weer terug in Marle, met ons mooie oranje haar, worden we weer 

toegejuicht. Na wat drinken, worden we door Gerard Kleinjan rondgereden 

door Marle. Gerard op de tractor, wij op de versierde platte wagen. Zo weet 

heel Marle dat wij kampioen zijn en Gerard bedankt voor de rondrit!! Weer 

bij de kantine krijgen we een lekkere bak patat met frikandel. Onze leiders 

en trainers vieren dit feestje ook met ons mee. Bedankt iedereen van 

MVV’69, sponsors, ouders voor dit seizoen en leuke kampioensfeestje. 

Speciaal dank voor John Hulsman, Albert Kleinjan, Rik Jan Schuttevaar, 

Peter Schuttevaar, Robbert Schipper als onze leiders en trainers!!!!!!!!!! 

 

Groetjes spelers E1: Kyan Heuver, Ties Ekkel, Niels Kleinjan, Jari 

Schuttevaar, Niels Podt, Brent Roelofs, Sem Hulsman, Siebe Winters, Joël 

Grotenhuis. 
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VROUWENVERENIGING MARLE 

 

Programma: 

 

2 september 13.30 vertrek bij Buurthuis 

 

7 oktober  20.00 Henri Ruitenberg, 

   ( geloofshelden in de sport ) 

 

11 november 20.00 Tineke van Buren, 

   ( reis Zuid-Afrika ) 

 

22 december Kerstviering gezamenlijk 

 

6 januari  Jaarvergadering 

 

3 februari  19.30 Slachtvisite 

 

2 maart  20.00 Creatief 

 

22 maart  Pasen Gezamelijk 

 

 

Het bestuur 
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Het leven 

 

Bij het klimmen der jaren 

Kijk je soms even achterom 

Ga je herinneringen ophalen 

Over je jeugd en het hoe en waarom 

 

In gedachten zie je dingen 

Waar je het bestaan niet meer wist 

Maar toch was het heel belangrijk 

Anders was het wel gewist… 

 

Bovenop de ladder van je leven 

Probeer je te genieten  iedere dag 

Van de schitterende dingen 

Die het leven nog brengen mag… 
 

@Reisvanhetleve

n 
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BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
Voorzitter Tonny Stevens Heuversteeg 17 0548-681381 

Secretaresse  Jolanda Gerrits Werminkserve 9 06-24977845 

Penningmeester Wim van der Strate Grotestraat 79-25 0548-615539 

2e Penningmeester Christian Blauwgeers Veldmanserve 63 06-25562674 

Bestuurslid Bertine Lusseveld Meerseweg 8 0546-673259 

Bestuurslid Dick de Weert Ganzenmars 10 0546-673221 

Bestuurslid Wim Bakhuis Zichtweg 4 0572-366922

   

CORRESPONDENTEN 

Biljartclub A. Kamphuis Schuilenburgerweg 44a 06-55114322 

Boerendansers Gerrit Haselhorst Hammerweg 23 0546-673169 

C.J.V. Dianne Schuttevaar Hammerweg 16a 06-12939219 

Countryclub Gerrit Tigchelhoff Olde Blenkestraat 23 0548-614971 

Damesvoetbal Nymphe Broekmate Hellendoornseweg 43 0548-681621 

Jeugd Wim Reefhuis Noordelijke  kanaaldijk 3 0546-671635 

M.S.V. Nelleke Hutterd Koemaste 25 0548-655492 

M.V.V.'69  

Plaatselijk Belang Marle Lydia Postma Hellendoornseweg 44 0548-681744 

Ouderengym Jennie Voortman Zuidelijke kanaaldijk 1 0548-681254 

Supportersvereniging Anouk Broekmate Prins Bernhardstraat 31 06-23929136 

Vrouwenvereniging Mevr. A. Hallink Ommerweg 141 0548-681536 

Wijkhoofd ouderensoos Mevr. G. Lammerink Boerkampweg 2 0548-681470 

 

BANKREKENINGNUMMER  NL47RABO 0120998076 

VAN RABOBANK  NOORD en WEST TWENTE 

t.n.v. W.A. VAN DER STRATE INZAKE STICHTING VRIENDENKRING MARLE 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om mutaties voor het clubblad 
 

( b.v. : adreswijziging, of vertrek ) door te geven aan: 
  

Dick de Weert, Ganzenmars 10, 7683SB  Den Ham 
 

Telefoon 0546-673221     Email: g.j.d.deweert@gmail.com 

 

 

 

Aan- of afmeldingen leden voetbal. 

Petra Roelofs, Hancateweg – West 8, 7447 TC Hellendoorn 

Tel.: 0572 - 331003 

Email: ledenadministratie@mvv69.nl 

 

mailto:ddeweert@hetnet.nl
mailto:h.bartels@mvv69.nl

