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Van de redactie 
De verloting zit er weer op. Alle loten zijn 

verkocht. Daarvoor zijn we de kopers en de 

verkopers weer zeer dankbaar. En we hopen dat 

de mini krentenwegges ook een gretige afzet 

mogen krijgen. Zodat we tevreden kunnen 

terugkijken op de geslaagde acties, waarvan de 

opbrengst ten goede is gekomen  aan o.a. mixtoernooi, jeugd voetbalkamp, MSV, 

MVV’69,  interieur kantine. 

De Vriendenkring wil de adverteerders dank zeggen voor hun onmisbare steun 

om dit blad te kunnen laten verschijnen. Begin januari komen we weer bij u aan 

de deur met de vraag of er weer een advertentie geplaatst kan worden. En we 

hopen ook dan weer op uw medewerking. 

 

STEUN ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS! 

 

Alweer bijna een jaar voorbij met veel herinneringen aan mooie en soms 

verdrietige gebeurtenissen. Oorlogen, aanslagen, natuurgeweld, moorden  

wisselden elkaar af. En dan kunnen we hier nog redelijk ontspannen uitzien naar 

Kerst,  al is het zingen van vrede op aarde soms behoorlijk moeilijk. Toch ons 

maar vasthouden aan de belofte, eeuwen geleden gegeven met het Kind in de 

kribbe. We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een voorspoedig begin  

         

        De redactie 
 

 

 

 

COPY CLUBBLAD  
 
       VOOR 11 maart 
 

INLEVEREN 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

Het eerste deel van het seizoen is al bijna weer voorbij op 

het moment van schrijven. En dit is dan ook een mooi 

moment om erop terug te kijken. 

De kampioenswedstrijd van de JO13 heb ik afgelopen 

zaterdag mogen zien en de blije gezichten van het winnen 

van het kampioenschap op deze koude morgen. Als team 

zijnde is dit al het 5 kampioenschap dat gewonnen is wat 

een uitzonderlijke prestatie is. Daarnaast maakt de JO15 op dit moment ook 

grote kans op het winnen van het kampioenschap. Ik hoop dan ook dat we dit 

kunnen vieren met elkaar. De JO17 heeft een zwaarder seizoen en bij de JO9 

wordt volgens de nieuwe opzet van de KNVB geen stand meer bijgehouden. 

Het grootste belang is het plezier in het spel. Er wordt nog steeds veel 

energie in de jeugd gestoken en verbetering doorgevoerd wat van groot 

belang is. Want een bekend gezegde is nog steeds van kracht: Wie de jeugd 

heeft, heeft de toekomst.  

Bij de senioren draaien de dames lekker mee in de middenmoot en draait het 

2e een zeer goed seizoen. Het 3e zit echter veel te zwaar ingedeeld maar er is 

hoop want afgelopen zaterdag is de eerste wedstrijd gewonnen. Het 1e heeft 

op dit moment 2 wedstrijden gewonnen en heel belangrijk tegen de buren 

(Daarle) gelijk gespeeld. Helaas heeft DRC zich uit de competitie 

teruggetrokken dus zijn de 3 punten van die wedstrijd helaas niet meer 

zichtbaar. Ook zijn er initiatieven als een dames 7-tal opgestart wat alleen 

maar goed is voor de club. 

Het is ook een mooi moment om sponsoren en vrijwilligers te bedanken. 

Voor en tijdens dit seizoen hebben vele sponsoren weer hun bijdrage 

geleverd wat zeer wordt gewaardeerd. Gun dan ook onze sponsoren het beste 

en indien mogelijk maak gebruik van hun diensten. En natuurlijk willen wij 

ook alle vrijwilligers die het mogelijk maken bedanken voor hun tomeloze 

inzet.  

Er zijn echter ook nog voldoende dingen te doen, dus doe je nog niets voor 

de buurt geeft je dan op als vrijwilliger bij een van de verenigingen welke 

actief zijn in ons mooie buurthuis de Leemkamp. 

Tot slot willen wij als bestuur iedereen een prettig kerstfeest en een gelukkig 

nieuwjaar wensen. En wij hopen elkaar weer te zien tijdens de 

nieuwjaarsborrel op 6 januari in het buurthuus. 

Wilco Schuurs  

Voorzitter 
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VANUIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE 
 

DARTTOERNOOI: 

 

In oktober werd er weer het darttoernooi georganiseerd.  

Hoewel de opkomst wat minder was als vorig jaar, het was 

weer een geslaagde avond. Er werd zelfs een aantal keer de 

180 gegooid.  

 

 

SPEEDSOCCER EN DE NIEUWJAARSBORREL 

 

Op 6 januari 2018 vindt het inmiddels traditie geworden speedsoccer-

toernooi plaats. Voor de toeschouwers: dit duurt van 12.00 uur tot ongeveer 

16.00 uur en vindt wederom plaats bij Good Life Sports in Wierden.  

 

Aansluitend vindt onder het genot van een heerlijke kop snert ook weer de 

Nieuwjaarsborrel plaats in Buurthuus “de Leemkamp”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij nodigen u dan ook van harte uit om daar rond 16.30 uur samen met ons 

en de vereniging te toasten op een goed en sportief jaar.  

 

De Activiteitencommissie   
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BOVEN OP HET NIEUWS  
 

INTERVIEW MET DAAN KLEINJAN. 
 

Daan heeft het afgelopen seizoen 2016 - 2017 diverse keren als vervanger 

van Rick Schooten het doel verdedigd van het 1e elftal. En dat als 15/16 

jarige ook met succes. Daarom had ik hem aan het einde van het seizoen 

beloofd een interview met hem te houden eind 2017. Die belofte wordt nu 

waargemaakt.  

 

WIE IS DAAN KLEINJAN? 

Ik ben geboren op 14 juli 2001 in het ziekenhuis te 

Almelo. Woon nu bij mijn ouders met mijn broertje 

Koen en zusje Meike aan de Hellendoornseweg 34a 

in Hellendoorn. 

 

WELKE OPLEIDINGEN GEVOLGD  EN GA 

JE EVT. NOG DOEN? 

Na de gebruikelijke lagere school naar de Havo. Die 

opleiding heb ik niet afgemaakt. Ben daarna de 

Entreeopleiding gaan volgen op Landstede  Raalte 

voor het startbewijs MBO. 

 

WAT DOE JE VOOR DE KOST? 

Ik ga nog naar school. In mijn vrije tijd werk ik bij Gebr. KleinJan. 

  

WIL JE NOG VERDER MET OPLEIDINGEN, STUDIES? 

Ik wil wel verder in de landbouw mechanisatie. 

 

HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69? 

Ik wilde graag voetballen en MVV’69 was het dichtste bij.  

 

WAAROM JUIST MVV’69? 

Mijn vrienden en klasgenoten speelden er ook, dus was die keuze niet zo 

moeilijk. 
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HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?  

Ik ben begonnen in de mini’s als 6-jarige en daarna de F, E, D, C, A, B, 

omdat er dit seizoen geen A meer was en afgelopen seizoen regelmatig in het 

1e elftal.  

 

OP WELKE POSITIE SPEEL JE ZELF HET LIEFST? 

In de F’jes was er geen vaste keeper en speelde ik overal, daarna verder als 

keeper. 

 

HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIE? 

Dat weet ik zo niet, vind ik moeilijk om van mezelf te zeggen, laat anderen 

dat maar vertellen. 

 

OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.  

Ben fanatiek, mee voetballend en probeer sowieso de 16 als mijn gebied  

af te bakenen, dus geen lijnkeeper denk ik. 

 

WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET 

LEKKER SPEELT, WAARMEE PEP JIJ JEZELF DAN WEER OP? 

Goed naar positief commentaar van medespelers en leiders luisteren. En 

voor mezelf denken gewoon doorgaan, volgende keer beter. 

 

WAT ZIJN, WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN? 

Het kampioenschap in de junioren met de E, D en C. Vond het geweldig om 

soms in het 1e te mogen keepen. 

 

WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN? 

Het seizoen in de A en C. Wedstrijden met soms ruime nederlagen. De 

blessures o.a. aan de achillespees en de rug, last van de knieën met als 

hoofdoorzaak groeipijnen (valt nu wel mee gelukkig).  

 

WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN JOUW 

TEAM EN WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU? 

Op 1 na staan we laatst. Dat komt volgens mij o.a. door miscommunicatie 

tussen bepaalde personen en dat het niet liep in het team. Gelukkig gaat dat 

nu beter en zit er vooruitgang in. Ook op de training gaat het er stukken 

fanatieker aan toe. 

 

HEB JE NOG ANDERE HOBBIES? 

Uitgaan. 
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WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 

Ben behulpzaam, sociaal meelevend, eerlijk en open. En heb een enorme 

hekel aan liegen. 

 

WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE, WAAR KUN JIJ JE 

KWAAD OVER MAKEN?? 

Ik verwacht soms teveel van mezelf, zoals bij een doorgelaten doelpunt. En 

kwaad kan ik worden over oneerlijkheid, achterbaks gedoe en onjuiste 

kritiek. 

 

WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 

Gezond blijven, werk krijgen waar ik blij van word, uiteindelijk huisje, 

boompje, beestje. 

 

HEB JE EEN LIJFSPREUK? 

Nee niet zo, maar doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg vind ik wel 

een goeie. 

 

WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 

Soms wel van bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie, maar verder lig ik 

gelukkig nergens wakker van. 

 

WIE IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM? 

Heracles, omdat het een mooie club is. Daarom heb ik er ook een 

seizoenkaart van. 

 

WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM? 

Joey Pelupessy, das een harde werker en speelt goed, Castro is als keeper 

een voorbeeld voor mij. 

 

WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM? 

Gert Jan Verbeek, omdat hij duidelijk is in beleid en training! 

 

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

KWIJT? 

Ik vond het een fijn gesprek waarin denk ik alles wel zo’n beetje behandeld 

is. En wil nog wel kwijt dat ik er nu wel weer schik aan heb, samen met het 

team! 
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Daan, 

 

Bedankt voor de tijd die je hebt genomen om dit gesprek aan te gaan en dat 

de lezer zo jou beter leert kennen. Ik heb genoten van dit gesprek, waarin de 

antwoorden soms na enig nadenken kwamen wanneer je specifiek over jezelf 

moest vertellen, maar daarin was je niet de enige, daar hadden er meer 

problemen mee.  

Je houdt niet van grootspraak, je houdt van eerlijkheid en was naar mij toe 

heerlijk open over dat wat je bezighoudt en waarmee je maar een weg moet 

zien te vinden om er mee te kunnen omgaan op deze jonge leeftijd. Daar ben 

je al een heel eind mee gevorderd, dat waardeer ik en heb er diep respect 

voor. En ga er voor, je kunt het! 

Dat je wensen voor de toekomst mogen uitkomen en je snel minder last 

krijgt van de groeipijnen.  

Ik hoop nog jaren van je te mogen genieten, zowel op het veld als 

daarbuiten.  

 

 

       Wim van der Strate 
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Het jeugdbestuur  

 

De najaarscompetitie is op het moment van schrijven 

alweer bijna ten einde. Dit seizoen is voor het eerst de 

nieuwe opzet voor de jeugd van de KNVB doorgevoerd. 

Dit ging voor onsMVV’69, vooralsnog alleen om de JO-9 

(voorheen de F). De mini’s spelen in een eigen competitie 

buiten de KNVB om.  

Eén van de veranderingen bij JO-9 zijn de afmetingen van 

het veld. Het veld is  kleiner geworden. Naar aanleiding hiervan is besloten 

om op het trainingsveld een wedstrijdveld te maken voor de JO 9, zodat de 

leiding deze niet elke wedstrijd hoeft uit te zetten met dopjes. Verder is de 

scheidsrechter vervangen door een ‘spelleider’ en wordt er in elke helft na 

10 minuten een korte (extra) rust ingelast. Ook doen zij niet meer aan 

competitie (standen worden niet bijgehouden) en worden de uitslagen niet 

gepubliceerd. De ontwikkeling van de spelers en het plezier staan voorop. In 

het veld staan nu 6 i.p.v. 7 spelers.  We zullen afwachten of het ook het 

resultaat heeft wat de KNVB voor ogen heeft, en dat is meer spelplezier en 

optimaal balcontact voor iedereen.  

Verder zijn wij als jeugdbestuur alweer diverse malen in overleg geweest 

met elkaar en met de trainers en leiders. Wij doen ons best om alles zo goed 

mogelijk te laten verlopen voor iedereen. Als er tussendoor iets is kun je ons 

altijd aanspreken. Tijdens de jeugdwedstrijden is er altijd wel iemand van 

het bestuur aanwezig.  

Aan het einde van het jaar komt er waarschijnlijk nog een opfris 

cursus(avond) voor de (nieuwe) trainers, en voor volgend voorjaar staat er 

een trainerscursus van de KNVB op het programma.  Iedereen die hierin 

geïnteresseerd is kan zich opgeven bij Jonathan van Ketel. Ook als je nu 

geen training geeft, maar in de toekomst misschien wel wil gaan doen, ben je 

van harte welkom. Het gaat om 5 avonden. De data zullen later bekend 

worden gemaakt. 

1 december hebben we het sinterklaasfeest voor de jeugd gehouden. Foto’s 

hiervan komen op de site van MVV. 

Na het succes van dit jaar hebben we groen licht gekregen om ook volgend 

jaar met de jeugd op kamp te gaan. Dit zal gaan plaats vinden op 8,  9 en 10 

juni 2018. Dus noteer het alvast in de agenda. Nadere informatie volgt.   
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Dit is eigenlijk het weekend van hét mixtoernooi. Deze wordt in overleg met 

de activiteitencommissie in het derde weekend van juni gehouden.  

Om nog even na te genieten of voor de voorpret in dit blad nog een verslag 

van het voetbalkamp.  

Wensen wij iedereen nog hele fijne feestdagen en tot volgend jaar! 

        

       Bianka Beverdam 

 

 
Hallo,  

Wij van de mini’s zijn afgelopen augustus gestart met voetballen. We 

hebben een minicompetitie met verschillende clubs uit de buurt. We hebben 

al een aantal wedstrijden gewonnen, dit is natuurlijk hartstikke mooi! Na de 

winterstop mogen de mini’s ook op maandag trainen als ze dat willen. We 

trainen nu nog elke woensdag samen met de F, maar als we willen, mogen 

we ook op maandag met de F meedoen. 

Na de winterstop gaan we weer voetballen in de minicompetitie. We gaan 

dan weer tegen clubs uit de buurt voetballen. We hopen dan weer een leuk 

en goed seizoen van maken. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

De spelers: Guus, Toni, Bram, Femke, Kian, Nick, Thijs, Mirja, Elin 

Trainers: Jonathan van Ketel, Bert Kamphuis en Linda Heuver. 
 

 

MVV’69 JO9  
Hallo allemaal, 

 

Wij van de JO9 (F) hebben dit seizoen de poulefase van de Beker gewonnen. 

16 december staat de volgende wedstrijd op het programma tegen NEO JO9-

3 (Borne). We hopen natuurlijk dat we deze wedstrijd winnen en doorgaan 

naar de volgende ronde. In de competitie hebben we 7 van de 10 wedstrijden 

gewonnen, dat is natuurlijk mooi. Zaterdag 9 december staat de laatste 

competitie wedstrijd op het programma. Dan mogen we het opnemen tegen 

Daarleveen JO9-1, we moeten dan om 9 uur voetballen bij MVV. 

Woensdag 6 december is onze laatste training. Daarna hebben we nog 2 

zaterdagen een wedstrijd en hebben we daarna winterstop. 

 
MVV’69 Mini’s 
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Na de winterstop gaan we ook op maandagavond trainen. De training begint 

dan van18:00 tot 19:00 uur. Kom gerust eens mee trainen als je het leuk lijkt 

om te gaan voetballen en we trainen op woensdag van 18:15 tot 19:15uur. 

We trainen op woensdag samen met de Mini’s. We zijn dan met 16 kinderen, 

dat kan natuurlijk altijd meer. 

Tijdens de winterstop gaan 2 spelers van de JO9 stoppen met de voetbal. We 

gaan volgend seizoen er weer goed tegenaan en we hebben er weer zin in.  

 

 

Met vriendelijke groet, 

 
De spelers: Pippa, Wesley, Sterre, Chris, Niek, Milou en Yaron 

Trainers: Jonathan van Ketel, Bert Kamphuis, Jolanda Wilps en Linda Heuver. 

 

 

Jo13-1G 

 
In augustus zijn we weer begonnen met de trainingen. We zijn een fris, jong 

maar ook een groot team met maar liefst 16 spelers (momenteel hebben we 

twee spelers die met ons mee trainen). Het is een erg gezellig en sportief 

team met 12 jongens en 4 meiden. We trainen op maandag- en 

woensdagavond van 18:30 tot 19:45, kom gerust een keertje langs kom te 

kijken! We zijn dit seizoen gestart met drie bekerwedstrijden deze drie 

hebben we allemaal gewonnen en gaan daardoor verder in de beker de 

volgende wedstrijd is op 16 december we moeten uit tegen 

ABS JO13-3. Dit is altijd een lekkere start van het nieuwe seizoen. We zijn 

de najaarscompetitie gestart in de 5e klasse. De spelers vonden het erg 

spannend om te gaan spelen op het grote veld meer en deels van dit team 

kwam namelijk rechtstreeks uit de JO11 (11 spelers). Dus moesten even 

wennen aan langere afstanden en een groter doel. We zijn dit seizoen gestart 

met goede moed en positieve instelling. Dit heeft het team goed gegaan want 

zaterdag 2 december zijn we KAMPIOEN geworden met 6 punten verschil 

op de nummer 2! Een mooie wedstrijd met een winst van 4-0  

 

Wij als leiding van dit team zijn ontzettend trots op de jongens en meiden 

van de JO13-1G.  

We nodigen jullie uit om eens te komen kijken 😊   
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Bovenaan: Merle, Sabine, Mariska, Bryan, Luuk, Julia, Romee, Kristian 

Reefhuis, Daniël Koldewé, Brent, Niels, Daniël Heuver en Jan 

Onderaan: Twan, Manoah, Kristian Jaspers, Bibi, Danny en Joël  

 

Groetjes de leiding van de JO13 

 

JEUGDKAMP MVV’ 69,    2017 
 

Maar het begin was goed, bijna iedereen had zich opgegeven om mee te 

gaan. Dus zijn wij enthousiast verder gegaan met de voorbereidingen totdat 

het dan eindelijk zo ver was. Hieronder een verslag. 
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Vrijdagmiddag zijn we vertrokken met de eerste lichting, de rest kwam ivm 

school s’avonds na. Popelend om te vertrekken werd er afscheid genomen en 

zijn we massaal uitgezwaaid. 

[ Voor sommige ouders betekende dit ook een heerlijk rustig weekend 😊] 

Na aankomst werd enthousiast de omgeving verkend, bedden opgemaakt en 

tenten opgezet. Dankzij enkele ouders hebben we van heerlijke stamppotten 

kunnen genieten. Na het eten kwam de rest en hebben we verschillende 

spelletjes gedaan. Daarna stond nog een kleine wandeling naar het bos op het 

programma om aldaar het dierenspel te spelen. Hierna was het voor de 

jongsten bedtijd en deed de rest zijn best om zo lang mogelijk wakker te 

blijven……………… 

Zaterdagmorgen 8 uur : de corveedienst gaat met de pannendeksels en 

pollepels rond om iedereen te wekken voor het ontbijt. Dat viel voor de 

meeste niet mee, maar uiteindelijk waren ook de laatste kinderen aan het 

eten. Dit hadden ze ook wel nodig want ze moesten aan het werk. 

Ondertussen hadden we een spellenparcours uitgezet en de kinderen in 

groepen gedeeld.  

Van skilopen, fietsband gooien, bigbag lopen tot aan het chipsvreetspel werd 

driftig gestreden en een hoop gelachen. Hier zijn ze de rest van de morgen 

mee bezig geweest. Toen kwam de welverdiende lunch. Na het eten zijn we 

nog even het bos in geweest om het strategospel te spelen. Hierna waren ze 

de rest van de middag vrij. Dat hadden ze ook wel even nodig. Er werd 

geluierd, slaap ingehaald, gevoetbald, spelletjes gedaan en gezwommen. We 

hadden prachtig weer. 
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Voor de avondmaaltijd had onze voorzitter een overheerlijke pasta gemaakt 

die gretig werd opgegeten. Het volgende op ons programma was de pubquiz  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met z’n allen in groepen aan de tafels druk discussiërend de vragen 

beantwoorden. De antwoorden waren soms hilarisch en inventief😊.  

Dit hebben we afgesloten met de prijsuitreiking van de pubquiz en het 

spellen- circuit van de morgen. De jongste kinderen mochten zich hierna 

installeren bij het kampvuur waar zij warme chocolademelk en een broodje 

knakworst kregen. De rest hebben we in groepjes in de auto gezet om ze 

ergens te droppen. We hebben nog wel even foto’s gemaakt van elke groep 

voordat we ze het donkere bos in stuurden, zodat we een duidelijk 

signalement van ze hadden voor het geval ze zouden verdwalen. Maar ook al 

had niet iedereen de kortste route gevonden, toch waren ze al na een goed 

uur weer terug. Als beloning mochten ook zij zich warmen aan het 
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kampvuur en kregen ook chocomel en een broodje knakworst. De eerste 

kinderen lagen toen al lekker in bed. Het bleef nog lang gezellig ………. 

Zondagmorgen om half negen had de corveedienst wederom het genoegen 

om iedereen wakker te maken. Viel de zaterdag al niet mee, zondag was 

voor menigeen nog moeilijker om wakker te worden. Het was mooi rustig 

aan het ontbijt 😊. De rest van de morgen was gevuld met een voetbal- 

toernooitje.  

Daarna was de tijd voor de lunch, nog een keer samen eten. En  

toen moest het toch echt gebeuren ; opruimen . Bedden afhalen, koffers 

inpakken, tenten afbreken. De berg bagage groeide gestaag. In afwachting 

van de ouders die ze op kwamen halen, gingen we nog even touwtrekken. 

Ook de leiding moest er aan geloven. Toen was het dan echt zover, de auto’s 

kwamen en werden volgeladen met kinderen en bagage. Een voor een 

vertrokken ze, uitgeput, weer naar de kantine waar iedereen nog een patatje 

kreeg en een frikandel en waar de rest van de ouders ze weer op kwamen 

halen. Na een laatste inspectie of alles netjes was en er geen kinderen achter 

waren gebleven zat het er ook voor ons weer op en konden we ook terug 

naar Marle. 

We bedanken alle kinderen, leiders, ouders en iedereen die verder nog heeft 

geholpen voor een geslaagd kamp. 

Speciale dank ook aan de Vriendenkring voor de financiële bijdrage!  

Meer foto’s staan op de website van MVV , 

 

Peter en Bianka  
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Plaatselijk Belang Marle heeft overleg met Elice Harmeling, het Team Sport 

van de gemeente Hellendoorn en met de Sportjongerenwerker van Stichting 

de Welle om te inventariseren of er voor kinderen in de leeftijd van 7-12 jaar 

meer sport en culturele activiteiten kunnen worden aangeboden in Marle. 

Hiervoor zijn we inmiddels ook in gesprek gegaan met school De 

Marliaantjes om de verschillende  mogelijkheden en/of samenwerking hierin 

te bespreken.  

Alle partijen zijn enthousiast en dat heeft ertoe geleid dat er als eerste aanzet 

binnenkort een enquête bij de school wordt gehouden waarin de kinderen 

kunnen aangeven waar hun interesses liggen, zodat er vervolgens gericht 

extra sport- en cultuuractiviteiten in Marle kunnen worden georganiseerd. 

Inmiddels kunnen we duidelijk waarnemen dat de bouw van de 4 

starterswoningen is begonnen. De contouren van de huizen zijn goed 

waarneembaar. We wensen de bouwers van het CPO-project een gunstige 

winter zodat ze volgens planning hun huizen kunnen betrekken. Plaatselijk 

Belang Marle is verheugd dat het heeft kunnen bijdragen aan de 

totstandkoming van dit mooie project. 
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Beste Marlenaren 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historisch Marle wenst u Goede en Fijne Feestdagen en 

het Allerbeste in 2018 
 

Verder willen wij u vragen om 9 september 2018 alvast in 

uw agenda te zetten, want dan houden we weer een 

inloopdag in samenwerking 

met Open Monumentendag. 

 

Wij mogen dan weer te gast zijn bij de “BRUMMEL” 

Natuurlijk houden we u op de hoogte van het wat en hoe. 

 

We zijn zoals altijd op zoek naar verhalen, foto’s, kranten 

knipsels, documenten enz. Als u die ons wilt lenen om er 

een kopie van te maken, houden we ons erg aanbevolen. 

Misschien hebt u ze al digitaal en mogen wij ze hebben. 

Stuur ze dan naar historie.marle@gmail.com want wat 

vandaag gebeurt is morgen geschiedenis. 

 

Vriendelijke groet namens de groep, 

 

Truus Arnold 

 

mailto:historie.marle@gmail.com
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Stichting Supporters Marle 

wenst iedereen fijne 

kerstdagen en een knallend 

2018!  
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     OLIEBOLLENACTIE 
                2017 

 

 

 
Tussen 22 november en 8 december gaan de kinderen van  

Basisschool De Marliaantjes langs de deuren om te vragen of u   

heerlijke oliebollen wilt kopen. 

Oliebollen (met of zonder rozijnen) 8 voor € 5,00  

Ze worden dan op 30 december bij u langs gebracht. 

Mocht u niemand aan uw deur hebben gehad, kunt u  altijd nog  

oliebollen bestellen bij de volgende personen. 

 

Betty Stobbelaar 0548-681492 e-mail: bettystobbelaar@gmail.com  

Miranda Heuver  0548-231824 e-mail: miranda.kids@hotmail.com              

Dienke Ruijterkamp 06-13056283 e-mail: 

dienkeruijterkamp@gmail.com 

 

Alvast bedankt! 

 

 

 

 

 



 19 

 
VAN CBS DE MARLIAANTJES 

 

Terwijl we ons als school opmaken voor het Sinterklaasfeest en de 

kerstviering is het weer tijd voor een bijdrage in het Clubblad van Marle. 

De weken vliegen voorbij en voordat we het weten gaan we over naar 2018! 

 

De afgelopen maanden zijn voor ons goede maanden geweest. We hebben te 

maken met een stabiel leerlingenaantal en daardoor ook met een stabiele 

personele bezetting. En dat is fijn, want mede daardoor kunnen we zorgen 

voor goed onderwijs aan “onze” kinderen. 

 

Wat hebben we zoal gedaan in de afgelopen periode? Een kort overzichtje: 

- Onze school is weer ingeloot voor het EU-schoolfruitproject. 

Gedurende 20 weken ontvangen we per kind 3 stuks fruit/groente. 

Zo brengen we de kinderen in aanraking met gezonde tussendoortjes 

en leren we hen verschillende soorten fruit/groente te ontdekken. 

En om gezond gedrag onder de aandacht te brengen doen we ook 

altijd mee met het Nationale Schoolontbijt. Dat was dit jaar op 

vrijdag 10 november. Met alle kinderen hebben we gezamenlijk 

ontbeten in de bovenzaal. 

- De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben meegedaan met de sportdag 

in Hellendoorn. Een leuke en sportieve dag, alleen het weer werkte 

niet helemaal mee…. 

- Op 4 oktober mochten de kinderen hun huisdier meenemen naar 

school; dat zorgde voor een vrolijke beestenboel! 

- Op 18 oktober waren alle kinderen en (groot)ouders welkom in 

school i.v.m. de presentatie van het project Azië en Afrika. Na een 

centrale voorstelling in de bovenzaal, kon het werk van de kinderen 

in de groepen bewonderd worden. Er was veel belangstelling en de 

reacties waren positief.  

- Als team zijn we het leerlingrapport aan het aanpassen. Het oude 

rapport sluit onvoldoende aan bij ons huidige onderwijs, dus tijd 

voor vernieuwing. 
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- Onze school is inmiddels aangesloten op glasvezel en we beschikken 

over goed internet. Dat is ook wel nodig, want we maken flink 

gebruik van de digitale middelen die we hebben. 

 

Op de website van school http://www.sco-t.nl/demarliaantjes staan in het 

fotoalbum veel mooie foto’s. 

 

Op dinsdag 5 december hopen we dat Sinterklaas en zwarte Piet een 

bezoekje brengen aan onze school. En dan hebben we nog ruim 2 weken om 

ons voor te bereiden op de kerstviering, het kerstbuffet en het oliebollen 

bakken.  

 

De oudercommissie organiseert dit jaar, net als vorig jaar, een 

oliebollenactie. De kinderen komen met bestellijsten langs de deur. Opgave 

graag voor 8 december. Mocht er niemand langskomen, maar wilt u toch 

oliebollen bestellen dan kunt u contact opnemen met: 

Betty Stobbelaar 0548-681492 e-mail: bettystobbelaar@gmail.com   

Miranda Heuver  0548-231824 e-mail: miranda.kids@hotmail.com                

Dienke Ruijterkamp 06-13056283 e-mail: dienkeruijterkamp@gmail.com  

De oliebollen worden op 30 december gebakken. 

 

http://www.sco-t.nl/demarliaantjes
mailto:bettystobbelaar@gmail.com
mailto:miranda.kids@hotmail.com
mailto:dienkeruijterkamp@gmail.com
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Ook de datum voor de oud ijzeractie is bekend: op zaterdag 10 maart zal de 

oudercommissie langs de huizen gaan om oud ijzer in te zamelen. De 

opbrengst zal ten goede komen aan de kinderen op school. Wilt u uw oud 

ijzer voor ons bewaren? 

 

Wat nog wel de moeite waard is om te vermelden is dat er overleg gaande is 

tussen het Plaatselijk Belang Marle, de gemeente Hellendoorn en De 

Marliaantjes om te onderzoeken welke mogelijkheden er zijn om meer 

sportieve, muzikale en/of culturele activiteiten aan te kunnen bieden aan de 

kinderen in Marle (zowel onder schooltijd als buiten schooltijd). In januari 

zal er een enquête gehouden worden onder de kinderen en ouders van school 

om goed in beeld te brengen waar behoefte aan is. Als school zijn we blij 

met deze samenwerking en we hopen dat het gaat lukken om een gevarieerd  

aanbod neer te zetten! 

 

Namens de collega’s van de Marliaantjes wens ik u en jullie alvast hele 

goede en gezegende feestdagen toe en een gelukkig 2018! 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Esther van der Schee-Roest 
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COUNTRY   CLUB   
MARLE 

 
Algemeen 
De Country Club Marle biedt aan liefhebbers van country- dans en 

muziek wekelijks haar lessen aan die plaats vinden in buurthuus De 

Leemkamp. Op de woensdagavonden wordt dansles gegeven aan 
beginners en half gevorderden. Op de donderdagavonden zijn de 

lessen voor gevorderden.    

Het ledenbestand van de Country Club Marle staat momenteel op 38 

lede. (oktober 2017). Elk seizoen wordt afgesloten met een gezellige 
avond die door eigen leden wordt georganiseerd, waarbij muziek, een 

houten dansvloer, strobalen, bier en natuurlijk de aloude 

countrysfeer niet ontbreken. Country-line-dancing is: ontspanning 
(vrije dansavonden), maar ook inspanning (lesavonden), houden van 

countrymuziek maar ook van moderne (non)country muziek, kijken 

naar andere linedansers, demonstraties geven, kortom de sfeer 
opsnuiven van country & western oftewel, country .  .   . a way of life. 

Beginnerscursus Linedansen    In de maand september zijn we 

zoals elk jaar gestart met een beginnerscursus Linedansen. Hiervoor 
hebben zich 4 personen aangemeld. Misschien wekt dit ook uw 

belangstelling, u kunt altijd vrijblijvend eens een kijkje komen nemen 

op de woensdagavond in buurthuus De Leemkamp.  

Country- Koppeldansen   .  . is plezier voor 2. Als je houdt van 
muziek én dans én een avondje ontspanning, dan is deze vorm van 

dansen misschien wel iets voor jou én partner.  Koppeldansen  is 

bedoeld voor stellen die bv. het stijldansen ook leuk vinden. In 
september zijn we gestart met 6 koppels die deze cursus gedurende 

het seizoen ‘17/’18 op de vrijdagavond en om de veertien dagen gaan 

volgen. Ook belangstelling? Kom gerust eens een kijkje nemen op een 
vrijdagavond in buurthuus De Leemkamp voor info. 

Ladies Event   Graag wil ik alle vrouwen uit Marle & omgeving 

attenderen op een bijzondere avond in het buurthuus op zaterdag 2 
maart 2018. Kijk verderop in dit clubblad. 

 

Country Club Marle 

GerritTigchelhoff 
 

 

NIEUWS 
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Country Dancers Marle organiseert op 2 maart 2018 een 

Ladies Event 
Het is een avond voor en door ladies en er zullen vele lokale 

standhouders aanwezig zijn. De avond wordt gehouden in Buurthuus de 

Leemkamp aan de Leemkampweg 2b in Marle. 

Zomaar een greep uit de standhouders: 

 

* De Kledingtruck 

* Jemako 

* Livera 

* Tapparfum 

* Kapster 

* Make-up advies enz., enz. 

 

De avond is voor alle ladies, dus van jong tot oud! 

De entree is € 5,-- maar daarvoor krijg je wel een welkomstdrankje en 

hapjes. Voor de eerste 75 gasten, die hebben betaald, staat er een 

goodiebag klaar met een zeer verrassende inhoud. Er is een verloting 

met vele prijzen en als klap op de vuurpijl wint er 1 ladie een totale 

make-over. 

 

Het belooft een heel gezellige avond te worden. 

Jij komt toch ook? En als je toch komt neem dan gezellig je dochter, 

moeder, schoonmoeder, zussen, vriendinnen enz. mee. 

Houd het prikbord in het Buurthuus in de gaten voor meer info en 

uiteraard ook Social Media, krant, lokale media. 
 

Groetjes Gerda Jansen of Lorkeers en José Ruiter 
 

Info en kaarten: mail naar cdmladiesevent2018@ziggo.nl 

 

Na betaling ontvang je een bevestigingsmail wat tevens je entree bewijs 

is. 

Kaarten zijn ook op de avond bij de kassa verkrijgbaar 

 

mailto:cdmladiesevent2018@ziggo.nl
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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 Bertine Lusseveld  Meerseweg 8 0546-673259 

Bestuurslid Anja Kamphuis  Woertheweg 10 06-20022103 

Bestuurslid Dick de Weert  Ganzenmars 10 0546-673221 

Bestuurslid Wim Bakhuis  Zichtweg 4 0572-366922
   

CORRESPONDENTEN 

Boerendansers Gerrit Haselhorst  Hammerweg 23 0546-673169 

C.J.V. Lieke Haselhorst  Hammerweg 25 
Countryclub Gerrit Tigchelhoff  Olde Blenkestraat 23 0548-614971 

Damesvoetbal  

Jeugd Wim Reefhuis  Noordelijke  Kanaaldijk 3 0546-671635 

M.S.V. Nelleke Hutterd  Koemaste 25 0548-655492 
M.V.V.'69 Wilco Schuurs            Rozenstraat 1 06-52306913 

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

