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VAN DE REDACTIE 
 
Wanneer dit clubblad bij u in de bus valt, rolt de 
bal niet meer, de winterstop is aangebroken. Dat 
geeft de voetballer weer de tijd om te herstellen 
van blessures, de motivatie op te vijzelen en 
opnieuw honger naar de bal te krijgen. Na de 
winterstop hopen we iedereen volledig “opgeladen” op het veld te zien. Voor 
de andere verenigingen is het winterseizoen volop bezig. Daarvoor ook alle 
succes en fijne avonden met elkaar gewenst. 
 
De redactie is bijzonder blij dat onze voetbaltrainer Arjan Visscher 
toegezegd heeft ook in het seizoen 2019-2020 er mee wil doorgaan. Dat is 
prachtig nieuws, de klik en de drive met de spelers is er en geeft hoop op 
resultaat 
De Vriendenkring wil alle medewerkers danken voor de medewerking aan 
de acties. Daardoor kon ze bijdragen aan het jeugdkamp, MSV en MVV’69. 
 
Dan komt Kerst en de jaarwisseling weer in zicht. Er is veel gebeurd, 
blijdschap, verdriet door ziekte, door overlijden van een dierbare. Dan zijn 
het soms geen feestdagen. Zonder iemand tekort te willen doen, denken we 
dan aan Evert Braakman, een van de eerste oprichters van MVV. We zijn 
hem dank verschuldigd voor wat hij voor MVV betekend heeft. O.a. spelen 
we op het veld dat door hem beschikbaar werd gesteld. We wensen zijn en 
alle andere nabestaanden kracht bij hun verlies. 
 
Kerst nadert. Ruim 2000 jaar geleden heeft dat ‘Vrede op aarde’ geklonken 
En nog steeds lijkt dat een gotspe nu met oorlogen, rampen en elkaar 
afmaken omdat o.a. de kleur en geloof iemand niet aanstaat. We hebben er 
niets van geleerd. En toch blijven geloven  en hopen op die vrede en er aan 
vasthouden, daar is moed en hoop voor nodig. Laten we elkaar maar 
vasthouden met de gedachte, dat eens die grote zomer, ondanks alles, er toch 
zal komen. 
De redactie wenst iedereen gezegende Kerstdagen, een goede  jaarwisseling 
en een voorspoedig, gezond en vredig 2019. 
        De redactie 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 
Het eerste deel van het seizoen is al bijna weer voorbij 
op het moment van schrijven. Het is dan ook een mooi 
moment om alle 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.  
Nu heb ik normaal geen moeite met het schrijven van een stukje, alleen lukt 
het mij op een of andere manier deze keer niet. Het komt waarschijnlijk ook 
omdat ik weinig tot helemaal niet aanwezig heb kunnen zijn. Ik moet dan 
iedereen bedanken in het bestuur voor het oppakken van alle taken en de 
andere vrijwilligers die het mogelijk maken dat alles gewoon blijft doorgaan. 
Het verbaast mij daarom dan ook eigenlijk een beetje dat het zo stil blijft qua 
aanmeldingen voor het overnemen van het voorzitterschap. Ik zit bij mijzelf 
te denken er moet toch iemand zijn die dit stukje leest en denkt dit is 
misschien wel iets voor mij. Twijfel niet en neem contact met ons op. Zeker 
als ik zie hoe gemotiveerd de vaste vrijwilligers zijn en waar de club op dit 
moment staat, is het gewoon een leuke uitdaging voor iemand om het op te 
pakken. Wij hebben zelf uiteraard al meerdere lijntjes uitgegooid maar 
helaas nog geen succes gehad.  
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 in het buurthuis. 
 
 

Wilco Schuurs  
Voorzitter 
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CUMELA
Loon-Grondverzetbedrijf,
Landbouwmechanisatie
24 uurs Hydrauliek Service

Voor al uw agrarische en aanverwante werkzaam-
heden waaronder:
*   Verhuur van shovel, minikraan en mobiele kranen
*   Meststrooien met breedstrooier
*   Zodenbemesten en bouwland injecteren
*   Mesttransport
*   Grasmaaien met Claas triple maaier 9100 CONTOUR
*   Gras- en maïs zaaien
*    Gras- en maïshakselen met  

toevoeging
*   Graslandvernieuwing
*    Spitten en inzaaien in één  

werkgang
*   Slootonderhoud

Tevens het adres voor reparatie, onderhoud en onderdelenvoorziening

Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen of mailen naar 
info@fafokkert.nl

Kijk ook op onze website www.fafokkert.nl

Heineken Brouwerijen Deventer
Maagdenburgstraat 5,  7421 ZA  Deventer - Tel.: 0570 - 687 700



Hellendoornseweg 38a   -   7447 SH Marle
tel. 0548 - 68 12 89,  mob. 06 - 50 52 23 13

• Inname van landbouwfolie en wikkelfolie
• Reparatie hydrauliekslangen
• Takkenversnipperaar tot rond 25 cm
• Klepelmaaier voor het maaien van sloten en bermen

LOONBEDRIJF
MOLLINK MARLE

Erik Tempert  
Amerikalaan 28-30
Vroomshoop  
Tel.: 06 - 46 22 16 18
info@tbtbetonvloeren.nl

www.tbtbetonvloeren.nl

Nieuw:
Designbetonvloeren
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VAN UIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE. 
 
Het voetbalseizoen is al weer halverwege en de eerste activiteit heeft weer 
plaats gevonden. Op 10 November stond er een avondje potstoten op het 
programma. Ondanks de magere opkomst was het een gezellige avond. 
Tijdens ronde 1 was Bert-Jan Gottemaker de sterkste. In het tweede potje 
was Herald Hutterd de beste.  
 
Om toch meer opkomst te genereren bij een volgende avond vragen wij 
jullie met suggesties te komen voor de invulling van deze avonden. De 
brievenbus hangt er nog steeds.  
 
Dan staat 2019 al weer voor de deur en dat wordt inmiddels traditioneel 
geopend met het  speedsoccertoernooi. Aansluitend vindt de 
nieuwjaarsreceptie plaats. Houdt de flyer in de kantine of de website in de 
gaten voor meer informatie.  
 
Alvast hele fijne feestdagen gewenst.  
 
 

Namens, 
 

De Activiteitencommissie 
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DAMESVOETBAL 
 
De eerste helft van de competitie zit er al weer 
bijna op. We begonnen het seizoen erg sterk, 
de eerste twee bekerwedstrijden voorafgaand 
aan de competitie werden gewonnen, 
waardoor we ons geplaatst hadden voor de 
vervolgronde. Deze ronde vond in oktober 
plaats en hebben we met 3-1 gewonnen van 
Vogido Vrouwen 2, hierdoor zijn we nog een 
ronde verder gebekerd en staat zaterdag 15 
december de volgende bekerwedstrijd gepland 
een uitwedstrijd 
tegen de dames van 
FC Zutphen. We 
gaan ervoor om nog 
een ronde verder te 
komen in het 
bekertoernooi! 
Ondertussen is de 
competitie ook al een 
eind op weg richting 

de winterstop, ook hier begonnen we 
sterk. Aan het begin van het seizoen 
werden de eerste twee wedstrijden 
gewonnen. Hierna liep het even wat 
minder en verloren wij een aantal 
wedstrijden, waardoor we nu op een 
9e plek terug te vinden zijn. 
Afgelopen wedstrijd tegen FC 
Berghuizen uit hebben we de 3 
punten weer eens gepakt en hopelijk 
is de weg naar boven nu weer 
ingeslagen.  
 



EH
* Binnenwanden   * Systeemplafonds   * Afbouw

H. Braakman  •  Hellendoornseweg 37 A  •  7447 SG  Hellendoorn
Tel. 0548 - 681 662 • Mobiel 06 - 290 52 372

LA HELLENDOORN

RUSTPUNT en thee arrangement “OP DE THEE BIJ Til”

Boerderij “de Brummel”
Mathilde en Hans Blekkenhorst

Zuidelijke Kanaaldijk 1
7447 SV  Hellendoorn
tel: 0548 681483
www.boerderijdebrummel.nl
e-mail: opdetheebijtil@hotmail.com  

Gastouderopvang
Koekeloere

Mirjam Stokman

Tel: 06-30021794
Oude Twentseweg 5a

7447 SB  Hellendoorn
Email: stokmanmirjam@hotmail.com



LAS & INSTALLATIE BV

B M H Bedrijvenweg 53a

7442 CW  Nijverdal

bmh-hellendoorn.nl

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568
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We gaan de laatste wedstrijden voor de winterstop nog even alles op 
alles zetten om nog een aantal plekken te stijgen.  

De volgende keer leest u of dit ons gelukt is:)  
 
 

MVV'69 Vrouwen 1 

 

    
COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD 

 
VOOR 4 MAART A.S. 

 
INLEVEREN 
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BOVEN OP HET NIEUWS  
 

INTERVIEW MET ARJAN VISSCHER 
 
Sinds het begin van het nieuwe seizoen 2018 - 2019 staat er een nieuwe 
trainer voor de selectie en ook langs de lijn tijdens de wedstrijden. Inmiddels 
heeft hij wel zoveel ervaring met deze groep opgedaan, dat het tijd wordt om 
hem aan de lezer en supporters voor te stellen. 
 
WIE IS ARJAN VISSCHER? 
Ik ben geboren op 6 november 1983 
in het ziekenhuis te Hardenberg. 
Woont nu in De Krim aan de 
Noorderkroon 4.  Ik heb een 
vriendin en een zoon van 2 jaar oud. 
 
WELKE OPLEIDINGEN 
GEVOLGD?   
Na het gewone basisonderwijs, de 
opleiding Commercieel Marketing 
Communicatie en met succes 
afgerond. Daarna de relevante 
voetbalopleidingen: UEFA- C, 
gevolgd door UEFA- B, waar ik 
over een paar maand mee ga starten. 
Deze opleiding duurt een jaar. Met 
deze opleiding kan je tot de 1e 
klasse hoofdtrainer zijn. 
 
WAT DOE JE VOOR DE KOST? 
Ik werk bij de WAVIN in Hardenberg op de Salesafdeling als verkoper 
Noordwest Nederland. 
 
HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT? 
Heb sinds ik ben begonnen, gespeeld bij vv D.K.B. in De Krim. Heb daar 
gecombineerd het 2e elftal en is de A-jeugd getraind. En nu dus hoofdtrainer 
bij MVV’69. Alles volgde mooi snel op elkaar.  
 
 



Ommerweg 1, 7447RA  Hellendoorn
T. 0548-654747              F. 0548-654811
w w w. b a r t e l s a s s u r a n t i e n . n l



Mekkelinkweg 6b
7447 RW Hellendoorn
T 0548 681 596
F 0548 681 822
E info@berentschot.nl
I www.berentschot.nl

Schilder- en Autospuitbedrijf
Onze deskundigheid is Uw zekerheid

SLUIJER
*  Autolak in elke kleur.
*  Fleurig onderhoudsschilderwerk binnen / buiten.
*  Muurverf in elke gewenste kleur.
*  Glasweefsel - behang - scan - glas.
*  Alle bekende merken verf.
*  Deskundig advies.
Dalvoordeweg 7 - Daarle - Tel. 0546 - 697370

Dorpsstraat 27
Nieuwe Twentseweg 27
Hellendoorn

tel. 0548-654195
tel. 0548-681377
fax. 0548-681600

www.zaaldijk.nl
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WANNEER BEN JE MET DE TRAINERSCURSUS  BEGONNEN? 
Dat was halverwege 2017 tot halverwege 2018. En heb dat eerder behaald 
dan ik gepland had. 
 
WAT WAREN OP VOETBALGEBIED JE HOOGTEPUNTEN? 
2 Jaar geleden kampioen geworden met D.K.B. 2. Afgelopen seizoen bij het 
grootste zaalvoetbaltoernooi van Nederland de kwartfinale behaald met 
DKB 1. 
 
WAT WAREN DAAR JE VOETBAL DIEPTEPUNTEN?  
Die heb ik eigenlijk niet meegemaakt. Wel moest ik eerder stoppen in 
verband met knieblessures. 
 
HEB JE NOG ANDERE HOBBIES? 
Tennis maar hoofdzakelijk staat alles in het teken van de voetbal. 
 
WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 
Ben eerlijk, rustig en kalm waar het moet, kan goed tegen kritiek en laat 
soms wat van me afglijden wanneer het niet terecht is, maar ben zelf ook 
kritisch. Extreem fanatiek en wil overal het maximale uit halen. Uit spelers 
en uit het team! Hierbij eis ik wel de instelling die er voor benodigd is. 
 
WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 
Ik hoop gelukkig te blijven. En dat het ons lukt om de kleine goed op te 
voeden. Dat in nauw verband met succes behalen als trainer en daar zo hoog 
mogelijk eindigen. 
 
HEB JE EEN LIJFSPREUK? 
Mijn droom nastreven, dat wil zeggen als trainer in de 2e of 1e klasse te 
komen met een team. Daar moet veel voor wijken.  
 
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE? 
Dat heb ik eigenlijk niet zo. Wat wel een groot impact op mij heeft gehad is, 
dat mijn vader is overleden aan kanker. 
 
WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 
Wanneer het met onze zoon, vriendin of familie of mensen in de naaste 
omgeving niet goed gaat. 
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WAT HEEFT JE BEWOGEN OM  JA TE ZEGGEN OP DE VRAAG 
OF JE TRAINER VAN MVV’69 WILDE WORDEN? 
Ik vond dat een heel mooie uitdaging voor mezelf. Het is een fijne gezellige 
club met vriendelijke mensen. En ben dankbaar voor de kans die me 
geboden werd om direct hoofdtrainer te worden. 
 
WAT TREKT JE? 
De gezelligheid, het respect naar elkaar en mij toe. En de waardering voor 
datgene waar je mee bezig bent. 
WAT VERWACHT JE TE BEREIKEN, WAAR DENK JE TE 
EINDIGEN? 
Dat de trainingsopkomst zo goed is en blijft. Hierdoor zullen alle spelers 
zich verder ontwikkelen, persoonlijk en als team. Ik hoop dat de indeling 
volgend jaar iets gunstiger is waardoor je echt kan zien dat het team is 
gegroeid. In 3 a 4 maand hebben ze al behoorlijke stappen gemaakt. Je ziet 
dat aan wedstrijden die in het verleden met een dikke score werden verloren 
en nu vaak met een minimaal verschil.  
 
WIE VAN DE DRIE:  HIDDINK, VAN GAAL OF COCU? 
Van Gaal. Hij is zo eigenwijs om zijn eigen weg te volgen en zich door 
niemand van de wijs te laten brengen. En kijk eens naar wat hij allemaal 
gewonnen heeft. 
 
WIE  VAN DE DRIE; AJAX, P.S.V. OF TWENTE? 
Ajax, en dat ben ik al van jongs af aan sinds hun glorietijd in 1994-1995. 
 
WIE VAN DE DRIE: HUNTELAAR, VAN PERSIE OF MEMPHIS? 
Huntelaar, omdat jij een harde werker is, die kan accepteren en doorgaan. En 
vooral zij vechtlust. 
 
WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI 
KWIJT? 
Ik hoop iedereen mee te krijgen met mijn fanatisme en ik wil dat het team bij 
elkaar blijft! Zo kan je echt gaan groeien als team en als club!! 
De mindset zal ook wat moeten veranderen; in het 1e elftal spelen betekent 
dinsdag, donderdag trainen en zaterdag de wedstrijd. De opmerking van ‘bij 
deze club is dat nou eenmaal niet zo’ gaat er bij mij echt niet in. Het 
vrijblijvende moet er gewoon uit, gewoon trots zijn dat je in een 1e elftal 
mag spelen voor supporters die er elke zaterdag weer voor je langs de lijn 



herenkapsalon

Roggestraat 2a - 7683 AH Den Ham
Telefoon 0546 - 671212

Coninckserveweg 3
7447 PS  Hellendoorn
06 - 42312662

DEN HAM            0546 - 67 13 71  

Voor al uw loonwerk
houden wij ons

van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.

www.reiminkdenham.nl

 
De nieuwste trends op gebied van: 

BEHANG - VERF - RAAMDECORATIE BINNEN EN BUITEN 
Wij adviseren u graag! 

 
www.wemekampschildersbedrijf.nl 

 

Kleinjan  vof
Voor al uw metselwerk
Voor aannemers en particulieren
Bossinkkamp 1a, 7683 SL  Den Ham
Telefoon: 0546  - 673896
Mobiel: 06 - 51524263
Email: metselbedrijfkleinjan@gmail.com
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staan. Hiervoor moet je gewoon alles geven. Als je dat doet zal je de 
waardering ook krijgen. 
 
 
Arjan, 
Dank je wel voor de vrijgemaakte tijd om dit gesprek te kunnen houden. 
Ondanks de korte tijd die we kregen, is me opgevallen dat je wel rustig bleef 
onder deze omstandigheid, en wel goed nadacht over wat ik je vroeg. Ik heb 
je daardoor leren kennen als iemand die eerlijk zegt wat hij denkt en  
ook staat voor wat hij zegt.  
Je bent enorm gedreven bij dat wat je ook doet, maar speciaal aangaande de 
voetbal en wat daar zoal bijkomt.  
Daar heb je alles voor over en dat probeer je ook over te brengen op de 
spelers. Wanneer je wat doet, ga dan voor de volle 100% en niet voor 
minder.  
Daar heb ik waardering en diep respect voor.  
Ik hoop dat je wens voor de toekomst mag uitkomen, zowel voor jou, jouw 
gezin als voor MVV’69 en dat we nog lang van je mogen genieten, langs de 
lijn en daarbuiten. 

 
       Wim van der Strate 
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In het donker naar de training en soms regent en waait 
het… de temperatuur is inmiddels flink gezakt, al was 
in oktober nog niet veel te merken van de herfst,  
inmiddels zitten we er middenin. Het hoort er allemaal 
bij en maakt het voetballen tot een mooie sport. De 
weersomstandigheden trotseren en samen lekker 
voetballen en plezier maken! Dit schrijvende zit de 
eerste helft van de competitie er alweer op en gaan we 
met een aantal jeugdteams alweer op naar de 

zaalcompetitie!  
Op 23 november heeft de Sint ook MVV’69 weer een bezoekje gebracht. 
Alle kinderen t/m 10 jaar waren hierbij aanwezig, met support van vele 
broertjes, zusjes en ouders. We hebben hard moeten zingen om de Sint en 
zijn Pieten weer bij de Leemkamp te krijgen maar het is gelukt! Onder 
toeziend oog van de Sint hebben de kinderen en teamcaptains spelletjes 
gedaan en zijn ze naar huis gegaan met een warm cadeau voor de winter. 
Mocht u de laatste tijd veel kinderen met MVV’69 mutsen zien rijden in 
Marle, dan kan dat kloppen,  het was een mooi presentje van de Sint!  
In navolging van de KNVB cursus (afgelopen voorjaar) voor de trainers en 
leiders zal er vanaf het voorjaar 2019 weer een vervolg en startcursus volgen 
waarbij er door diverse trainers en leiders al interesse is getoond. Zo hopen 
we het jeugdkader verder te ondersteunen in het aanbieden van trainingen 
maar handvatten te geven aan leiders van een team en de kinderen te helpen 
zich verder te kunnen ontwikkelen in het voetballen. Mocht je momenteel 
nog geen trainer of leider zijn maar wel interesse hebben in het volgen van 
zo’n cursus, dan kan dit ook kenbaar gemaakt worden bij het jeugdbestuur.  
Tot zover de laatste ontwikkelingen en het reilen en zeilen bij de jeugd, we 
wensen jullie allen goede feestdagen! 

 
Namens het Jeugdbestuur  

 
 
 
 



 Orthopedisch maatschoeisel
 Semi-orthopedisch schoeisel

 Individuele aanpassing
 Verbandschoenen

Aanpassing confectieschoeisel
 Steun/correctiezolen

 Reparatie

Ommerweg 149  -  7447 RD  Hellendoorn
Tel. 0572 - 331428      Fax 0572 - 330008

G. Boschstr. 2a
Hellendoorn
Tel. 0548-654767

Noorderweg 12
Vroomshoop

Tel.0546-642340

Voor al uw
poot-, 
consumptieaardappelen,
uien, hooi en stro
naar

FA. KAMPHUIS
Hammerweg 11, Marle (Hellendoorn)
Telefoon 0548 - 681271

w w w. s c h u l d i n k t e g e l s . n l

 

Schilders- en behangersbedrijf
Kroezenhoek 4h - 7683 PM   Den Ham
Tel.: (0546) 673 128 / Mob: 06-23 83 92 13

www.schildersbedrijfstegeman-denham.nl



Hancateweg Oost 15   Hellendoorn    0546-671229

te huur gevraagd:
Land voor aardappelen 
bieten en maïs teelt

Hendri Dunantplein 12a
Nijverdal

0548 - 62 05 03 

Smidsstraat 2a
Hellendoorn

0548 - 65 41 85 

Bennie Ekkel
Roggestraat 4a  Den Ham  0546-671323

www.bennieekkel.uw-slager.nl

Uw E-bike specialist met 24 uurs service
Wij zijn er voor, tijdens en na uw aankoop!

Brink 9
7683  BP Den Ham
www.waanders-rijwielen.nl

Tel: (0546) 67 27 68
info@waanders-rijwielen.nl
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De JO13-1G 
 
Dit is een team dat goed meedraait in de 4e klasse. We staan nu op een mooie 
5e plek met 14 punten met nog 2 wedstijden te gaan!  
Voordat de competitie begon hadden we eerst nog 3 bekerwedstrijden. 
Hiervan hebben we er 2 gewonnen en 1 verloren. Helaas zijn we op 
doelsaldo 2e geëindigd en dus uitgeschakeld. Dit was een goede start voor 
het team en zijn we met goede moed begonnen aan de competitie. De eerste 
wedstrijd die we moesten spelen was tegen DOS. Tegen dit team hebben we 
in de beker ook gespeeld en wisten wat ons te wachten stond. In deze 
wedstrijd heeft het team laten zien dat het doorzettingsvermogen heeft en 
niet opgeeft, want in de rust stonden we met 3-0 achter en zijn teruggekomen 
tot 3-3. Een spannende maar mooie wedstrijd om te zien! In de competitie 
hebben we veel verschillende wedstrijden, af en toe win je, heb je een 
gelijkspel of verlies je de wedstrijd. Hier leren de spelers ontzettend veel 
van, omdat je van alles tegen komt. Na de deze competitie gaan we de zaal 
in met het team, de spelers hebben er zin in. Eind februari staan ze weer op 
het veld met nieuwe strategieën en ontzettend veel plezier. 
Dit is een leuk, gezellig en sportief team dat het leuk vindt om activiteiten te 
ondernemen. Dus voor 7 december staat Sinterklaas op het programma  
Volgend seizoen gaan we weer lekker knallen met elkaar en hopen op een 
mooi voorjaar met leuke wedstrijden en veel supporters. De jongens en 
meiden vinden het ontzettend leuk om aangemoedigd te worden! 
 

Sportieve groet, 
Iedereen van de JO13-1G  
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Mini’s MVV’69 
 
Na de zomervakantie zijn we op de woensdagavond begonnen met trainen. 
We hebben een mooi clubje van 8 kinderen bij elkaar. 
Deze toppers zijn: Liam en Dylan Meulman – Fleur Hutterd – Gijs Veurink 
– Ruben en Maarten Harmsen – Milan Heuver – Niels Heuver 
 
Gelukkig hoef ik de trainingen,  veters strikken en pleisters plakken niet 
alleen te doen, want Anina Lohuis en Carlin Bosch helpen mij hierbij om de 
week! 
We proberen tijdens de trainingen d.m.v. spelletjes en door parcourtjes uit te 
zetten zoveel mogelijk,  dat de kids oefenen om de voet aan de bal te hebben 
(en niet in de handen!) 
 
15 september was het zover….. onze eerste wedstrijd uit tegen Voorwaarts! 
Goed getraind, een hand vol supporters mee en daar gingen we op pad! 
Vol enthousiasme begonnen we aan de wedstrijd en …… De toppers 
wonnen met 4-10 !! 
(Ik hield m’n hart vast…. sommige kinderen waren zo enthousiast, wanneer 
ze de bal hadden, zo naar hun eigen doel renden om te proberen te scoren!) 
22 september hebben we van Vroomshoop gewonnen met 0-16, het geluk 
kon niet op! 
Gelukkig kregen we wel iets meer weerstand 29 september thuis tegen ASV.  
Toen werd het 4-4. 
 
6 Oktober Kloosterhaar 6-2 verloren, 13 oktober Mariënberg 4-2 gewonnen, 
3 november thuis 7-0 , 10 november ASV uit 6-0 verloren, 24 november uit 
Kloosterhaar 2-4 gewonnen en 1 december Mariënberg thuis 4-2 gewonnen. 
De leeftijd en hiermee ook het niveau verschilt, maar samen staan we sterk 
en beleven veel plezier! 
 
Na de winterstop gaan we een stapje hoger voetballen en worden we 
ingedeeld bij competitie van mini’s 2. 
Noodgedwongen ga ik zelf als leider, samen met mijn zoon Niels, door naar 
JO-9. 
Henriette Hutterd en Esther Heuver nemen “het leider zijn” over van de 
mini’s. 
Wel blijf ik samen met Carlin en Anina de trainingen geven! 
 

Groetjes Linda v/d Vegt 



Geerdijk 4a, Den Ham 0546-672420 
Meyboomstraat 1a, Nijverdal 0548-612943

- douchedeuren
- Binnendeuren
- Scheidingswanden
- Beloopbaar glas
- Spiegels
- Brandwerend glas
- isolatieglas

Ronald Ligtenberg
Vossenweg 1,
7447SC - Hellendoorn
0548-655427

www.ligro-interieurs.nl

Voor al uw glas zoals:

Nieuw !!

hans gerrits 06 17004864

hobbysmid@hotmail.nl

sta-tafel met ingebouwde bbq

 ruim 40 jaar specialist in 

faunavoorzieningen         
- wildrasters 
- wildtunnels 
- wildpassages 

hekwerken 
- landschappelijke gaashekwerken 
- industriële hekwerken
- paneelhekwerken

paardenomheiningen      
-     paardenomheiningen 
- manegebakken 
- paddocks

Arfman Hekwerk B.V. 
Ondernemersweg 15  
7451 PK  HOLTEN  
Tel  (0548) 36 29 48   
Fax (0548) 36 50 42 

  tenretnI
www.arfman.nl 
e-mail  info@arfman.nl 

Koop bij onze 
adverteerders, 
zij steunen ons.



Houtzagerij Twente B.V. 
Hammerweg 16   7447 SM Marle

Willem en Joost van Dijk
mobiel: 06-30407213

Uw gewenste hout op maat gezaagd

www.houtzagerijtwente.nl

Voor al uw fietsen
en elektrofietsen

Reggeweg 6a
7447 AN Hellendoorn
Tel: (0548) - 655 323

www.visworm.nl
Oude Twentseweg 5 /  7447 SB /  0624721799

Ga toch vissen...

www.indetonne.nl
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P.s. We kunnen wel wat versterking gebruiken!!!  
Mocht je kind het leuk lijken om eens mee te doen met trainen…. kom 
gerust eens langs op woensdagavond van 18:15 tot 19:00 uur. 
Bij de mini’s kun je gerust eerst alleen meedoen met trainen om ervaring met 
de bal op te doen! 
 
 

Sinterklaas  
 
Vanwege zijn drukke schema was Sinterklaas dit jaar vroeg in Marle. 
Op 23 November kwam hij de kinderen van MVV’69 bezoeken. 
Hij was in gezelschap van twee pieten die de kinderen hielpen met de 
spelletjes die we hadden klaar gezet. Bal overbrengen, kruiwagenrace, 
doperwtenspel , de quiz en pictonary, de kinderen hebben super hun best 
gedaan. Uiteindelijk moesten ook de captains er aan geloven in het alles of 
niets spel. 
Na de prijsuitreiking heeft de sint de cadeautjes uitgedeeld, iedereen kreeg 
een lekkere warme muts, en hebben we de Sint en zijn pieten weer 
uitgezwaaid. 
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Voor kwaliteit en gezelligheid

kinderen knippen € 9,50

bel voor informatie of afspraak

Stobbelaar - Broeze
Hellendoorn

De zaak voor al uw:
Speelgoed

Huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen

Kado artikelen

ROSS SALLAND

Voor elke verstopping, schoonmaakklus of  mobiel toilet
Nijverdal GOOR Almelo Lemelerveld

0548 - 611340 0547 - 763976 0546 - 815434 0572 - 371665

www.rosssalland.nl

H

Hier had uw advertentie kunnen staan



Het adres voor onderhoudsvrije dak- en wandbeplating voor al 
uw schuren; landbouwschuren en bedrijfshallen.

Tevens voor onderhoudsvrije windveren; topgevels e.d.
Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij:

HENK OLTHOF
Fuutweg 12, 7442 CL  Nijverdal, 0548 - 610571

www.olthof-beplating.nl

Hellendoornseweg 40 . 7447 SH Marle . Tel. 0548 - 681316
info@pannenkoekenhuus.nl . www.pannenkoekenhuus.nl

Advertebtie_Logo_adres_maart_2014.indd   1 18-3-2014   14:15:49
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Beste Marlenaren 
 

Historisch Marle wenst u Goede en Fijne Feestdagen en 
het Allerbeste in 2019 

 
Graag willen we u laten weten dat 

Het Kokhuus bij de Brummel is een Gemeentelijk 
monument geworden. 

 
Verder willen wij  u alvast vragen om op te schrijven  

(voor zover u er zelf wat van weet of heeft horen vertellen) 
hoe u de Tweede Wereldoorlog en de Bevrijding hebt ervaren. Als u 

liever heeft dat een van ons u helpt laat het ons even weten.  
Dit omdat anders die verhalen verloren gaan en mede omdat het 

in 2020  
75 jaar geleden is dat we bevrijd zijn.  

 
 We zijn ook op zoek naar foto’s, brieven, documenten,  

 verhalen, oude rekeningen, boodschappen lijstjes,  
kortom alles wat met het verleden te maken heeft. 

Als u wat heeft, laat het ons weten. 
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. 
Al vast bedankt 

 
Namens Historisch Marle  

Vriendelijke groet Truus Arnold 
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STICHTING SUPPORTERS MARLE  
 
 
 
wenst u  

Fijne kerstdagen &  
een voorspoedig 2019 

 
 

 



Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud
Renovatie
Reparatie

Bel ons voor advies
of een vrijblijvende offerte

Vo s s e b o e r w e g  11 ,   7 6 8 3  S H   D e n  H a m
Tel: 0546 - 671 088, mob: 06 - 26 89 44 45
www.vandervegtrietdekkers.nl

Bruiloften
Vergaderingen

Thema - avonden
Presentaties

Kookstudio
Hammerweg 7
7447 SL Marle -

Hellendoorn
Telefoon 0548 - 681491

INFO@BACCO.NL
WWW.BACCO.NL

Expert is kampioen in de beste service.

Dus bezorgen we thuis wanneer het ú uitkomt!

Van experts kun je meer verwachten.

Rijssensestraat 280, 7441 AN Nijverdal, Tel: (0548) 62 00 00



Ketelaarweg 2, 7447 SX  Hellendoorn
Tel.: 0546-671250 Fax: 0546-432498 Mob: 06-54970367

Email: rktransport17@gmail.com

Voor al uw vee- en koeltransporten
 Transport BV
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GRIEZELTOCHT MARLE 
 
Na maanden van voorbereiding was het dan 
eindelijk zover, de griezeltocht in Marle op 
vrijdagavond 26 oktober jl. Er hadden zich 
102 kinderen opgegeven, er liepen zo'n 55 
ouders mee, wat een verrassend mooi aantal! 
Iedereen was er klaar voor. Het buurthuis 

was mooi versierd, de vuurkorven waren aangestoken en om 18.30 uur 
kon de eerste groep kinderen van start gaan. Wat was er onderweg 
veel te zien en te beleven. In 11 groepjes volgden ze de lampjes langs 
de tovenaar, heksen, kelners, spoken, griezels en witte wieven. Er was 
een spannende spookschuur waar een aantal kinderen besloten toch 
liever buitenom te gaan.  
Gelukkig was er een toverdrankje om niet in slaap te vallen op het 
schouwpad. Onderweg werd iedereen getrakteerd op lekkere dingen. 
Ook konden de kinderen kiezen om echte wormen te proeven, maar 
gelukkig koos iedereen toch voor de snoepwormen. In het buurthuis 
stond na de tocht lekkere warme chocolademelk klaar en konden de 
kinderen marshmallows roosteren bij de vuurkorven.  
En kon iedereen nog even gezellig napraten. 
Met dank aan plaatselijk belang Marle, de vele sponsoren en meer dan 
50 vrijwilligers kunnen we zeggen dat het een zeer geslaagde avond 
was. En aan de enthousiaste reacties van zowel de kinderen als de 
ouders was dit ook te merken. Daarom hebben we besloten om alvast 
weer een datum te prikken voor volgend jaar.  
En wel op vrijdagavond 18 OKTOBER 2019!  
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We hopen dat we jullie dan ook allemaal weer mogen begroeten.  
Houd onze Facebookpagina daarom in de gaten voor de laatste 
nieuwtjes. Om nog even na te genieten van deze leuke avond, kun je 
op onze website, www.griezeligmarle.jimdofree.com,  
de foto's en film bekijken. 
 
Tot griezels!  
Linda, Janine en Jeanette 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



T W E E W I E L E R S

-- Het brom-snor-fiets adres --

-- Tevens Postagentschap en wenskaarten --

Hellendoornseweg 7a          Daarle                 tel. 0546 - 697319
info@valk-tweewielersport.nl

WWW.VALK-TWEEWIELERSPORT.NL

Koestraat 4 - Hellendoorn
0548 654450

LLL
Esweg 39 - 7688 RA  Daarle

Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 





 19

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z 
 

 
 
 



 20

 
 



 21

 
 Op het moment van schrijven van dit stuk voor het Clubblad, zitten we als 
school volop in de Sinterklaassfeer. De hele school ruikt heerlijk naar de 
pepernootjes die door de kinderen uit groep 1/2 gebakken zijn, er hangen 
tekeningen en knutselwerkjes aan de muren en de kinderen zijn wellicht 
iets drukker dan normaal…. Iedereen kijkt reikhalzend uit naar de komst 
van Sint en Piet! 
En  als  we  op  5  december  aan  het  einde  van  de  ochtend  Sint  en  Piet 
uitgezwaaid  hebben,  wordt  de  school  omgetoverd  in  kerstsfeer. 
Oneerbiedig gezegd: Sint eruit en kerst erin. 
Op  woensdag  19  december  vieren  we met  alle  kinderen  en  ouders  het 
Kerstfeest  in de bovenzaal van  school. Dan vertellen we het kerstverhaal, 
we zingen met elkaar en vieren zo samen de geboorte van het kindje Jezus. 
Alle kinderen krijgen na het kerstfeest een mooi boek en wat lekkers van de 
oudercommissie. 
Op donderdag 20 december gaan we met alle kinderen genieten van een 
heerlijke  kerstlunch. De  ouders  verzorgen  deze maaltijd;  ieder  kind  krijgt 
wal  lekkers  mee  naar  school  en  alles  bij  elkaar  vormt  dit  een  heerlijk 
kerstbuffet. 
 
De oudercommissie organiseert ook dit  jaar weer haar oliebollenactie. Op 
zaterdag  29  december  worden  de  bestelde  oliebollen  uitgedeeld.  We 
hopen dat de kinderen heel veel oliebollen gaan  verkopen. De opbrengst 
van de oliebollenactie komt ten goede aan de school. 
 
Nog even terugblikkend op de afgelopen periode….er is genoeg gebeurd: 
We werken als school gericht aan de verkeersontwikkeling van de kinderen. 
Op 11 oktober  is  er  ’s morgens  een  fietscontrole geweest. We  vinden het 
belangrijk  dat  de  kinderen  m.n.  in  de  donkere  wintermaanden  met  een 
veilige, goed verlichte fiets naar school komen. ‘s middags heeft wethouder 
Dennis  op  den Dries  aan  onze  school  het  Twents  Verkeersveiligheidslabel 
uitgereikt. Met dit  label  laten we als Marliaantjes zien dat we ons  inzetten 
voor verkeerseducatie en verkeersveiligheid rond de school. We zijn blij met 
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het  uitgereikte  label  en  we  zullen  ons  blijven  inzetten  voor 
verkeerseducatie. 
Op  23  november  hebben  alle  kinderen  deelgenomen  aan  het  ANWB‐
programma  Streetwise.  Voor  de  kinderen  een  uitdagend  programma, 
waarin  ze  op  een  speelse  manier  gewezen  worden  op  het  belang  van 
verkeersveiligheid. 
Op  18  oktober  hebben  we  ’s  avonds  een  projectavond  gehouden  over 
Nederland.  In  de  groepen  konden  de  (groot)ouders  het  werk  van  de 
kinderen  bewonderen.  In  de  bovenzaal  hebben  de  kinderen  onder 
begeleiding  van  de Boerendansers  een  echte  dans  uitgevoerd. We  vinden 
het belangrijk én leuk om aan onze (groot)ouders te laten zien waar we als 
school aan werken. 
In  samenwerking met  Plaatselijk  Belang Marle,  Stichting De Welle  en  de 
gemeente Hellendoorn  is  er  een  cultureel project opgestart  voor  kinderen 
van  onze  school.  13  kinderen  hebben  op  4  vrijdagmiddagen  na  schooltijd 
leren  mozaïeken.  3  grote  zitelementen  zijn  versierd  en  worden  half 
december geplaatst achter de school. 
Jaarlijks  doen  we  mee  aan  de  Actie4kids,  waarbij  de  kinderen  een 
schoenendoos mogen vullen met spulletjes voor kinderen die in minder rijke 
omstandigheden  opgroeien.  Vele  prachtig  versierde  schoenendozen  zijn 
ingeleverd op school! 
Ook  doen  we  in  december  mee  met  de  actie  van  de  Raad  van  Kerken 
Nijverdal‐Hellendoorn.  Samen  met  de  kinderen  en  ouders  stellen  we 
kerstpakketten  samen voor de minima. Een mooi doel! Het  streven  is 700 
kerstpakketten; als kleine school  leveren we ook een kleine bijdrage, maar 
alle kleine beetjes samen vormen een groot geheel. 
 
En dan ook nog een vooruitblik op 2019: 
Op zaterdag 9 maart organiseert de oudercommissie weer de oud ijzeractie. 
Er komt t.z.t. nog een flyer, maar we hopen dat u het oud  ijzer alvast wilt 
bewaren voor ons. 
 
Rest mij nog u hele  fijne en gezegende  feestdagen  toe  te wensen en een 
heel voorspoedig 2019! 
 

Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
Esther van der Schee‐Roest 



Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham T  0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl   



Hellendoornseweg 38a   -   7447 SH Marle
tel. 0548 - 68 12 89,  mob. 06 - 50 52 23 13

• Inname van landbouwfolie en wikkelfolie
• Reparatie hydrauliekslangen
• Takkenversnipperaar tot rond 25 cm
• Klepelmaaier voor het maaien van sloten en bermen

LOONBEDRIJF
MOLLINK MARLE

Erik Tempert  
Amerikalaan 28-30
Vroomshoop  
Tel.: 06 - 46 22 16 18
info@tbtbetonvloeren.nl

www.tbtbetonvloeren.nl

Nieuw:
Designbetonvloeren
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OLIEBOLLENACTIE 

2018 
  

 

 

Tussen 29 november en 13 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 € 6,00  

Ze worden dan op 29 december bij u langs gebracht. 

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

oliebollen bestellen bij de volgende personen: 

Dienke Ruijterkamp (06‐13056283) of Rianne Immink (06‐12162012) 

Alvast bedankt! 

  

 

 

 

 

 

  

     
OLIEBOLLENACTIE
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dealer van Beltona en Masita Teamwear

 

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 
Activiteitencommissie Inge Luttenberg 
Boerendansers Gerrit Haselhorst  Hammerweg 23 0546-673169 
C.J.V. Lieke Haselhorst  Hammerweg 25 
Countryclub Gerrit Tigchelhoff  Olde Blenkestraat 23 0548-614971 
Damesvoetbal Mirjam Stokman 
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 Tim ten Toom 
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 Irma Beumer 
 
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 
 

Mobiel: 0652228167     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 

157284 Stichting Vriendenkring Marle - Clubblad omslagen.indd   2 15-03-18   10:52



www.piksen.nl

Hammerweg 6 - Marle
T 0548 681 287

SPECIALIST
  IN OPEL

www.facebook.com/autobedrijfpiksen @autopiksen

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF




