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VAN DE REDACTIE
Nieuwe jaargang alweer. En genoeg adverteerders die dit o.a. weer mogelijk hebben gemaakt,
waarvoor onze welgemeende dank.
Ook weer dank aan onze correspondenten die er
ook weer voor gezorgd hebben dat het blad weer goed gevuld is.
De bal rolt even niet door het coronavirus, dus moeten we maar naar
ander vermaak op zoek. We hopen maar dat het snel voorbijgaat, zodat alles weer normaal kan doorgaan. Het zal wel weer op inhaal wedstrijden uitdraaien of late afloop van de competitie.
Het paasweekend staat voor de de deur met veel mooie acties. We hopen dat het doorgang kan vinden. Ook al in verband met de vele voorbereiding die er in zit.
Op 16 juni organiseert de Vriendenkring weer de koekactie en komen
de venters weer bij u aan de deur. Stel ze niet teleur en maak ze blij.
De redactie wenst u alle sterkte voor de komende coronaperiode en
hoopt dat we elkaar gezond mogen weerzien.
De redactie.

COPY eerstvolgende CLUBBLAD
VOOR 15 JUNI a.s.
INLEVEREN
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Nijverheidsweg 15B
7442 CH Nijverdal
0548 - 62 44 88
info@autobedrijfnekkers.nl

occasions diagnose & hybride specialist

ONDERHOUD
REPARATIE

APK
AIRCO SERVICE

www.autobedrijfnekkers.nl
www.facebook.com/autobedrijfnekkers

VAN DE BESTUURSTAFEL
Dit jaar is weer goed en gezellig begonnen met het
speedsoccer toernooi en de nieuwjaarsreceptie.
Fijn dat er weer veel handen konden worden
geschud en een toast kon worden uitgebracht op
een sportief 2020.
De voorbereidingen voor seizoen 2020-2021 zijn
ook al weer in volle gang. We zijn natuurlijk erg
blij dat er al veel vrijwilligers hebben toegezegd om
nog een seizoen door te gaan. Hopelijk kunnen we
nog veel vrijwilligers verwelkomen.
Ook verwelkomen we volgend seizoen Martin Meijerink uit
Gramsbergen.Hij zal Arjan Visscher dan assisteren bij het 1e.
Er staan natuurlijk vacatures open bij onze club, maar wil je af en toe iets
doen, is misschien helpen bij de schoonmaakdames een idee. We zoeken nog
2 poetshulpen voor het buurthuis op de donderdagmiddag en 3 op de
woensdagmorgen. Het is maar een paar keer per jaar en erg gezellig.
Voel je hier iets voor, kun je je aanmelden bij Ria Thijs,
(riathijs@outlook.com) want vele handen maken lichtwerk.
Dan nog even een herinnering: NIX18. We willen dan ook alle jongeren erop
attenderen dat onze club ook geen alcohol mag schenken aan jongeren onder
de 18 jaar. De 1e waarschuwing vanuit de gemeente is binnen, de volgende
keer staat er een fikse boete op. Dus hopelijk kunnen jullie meewerken, toon
je geldige ID en geef ook geen alcohol door aan jongeren onder de 18 jaar.
Dan kunnen we er samen voor zorgen dat de boetes weg blijven.
Normaal gesproken is het ook bijna tijd voor de Rabo Clubkas Campagne.
Dit is dit jaar naar het najaar verplaatst en gaat nu Rabo Club Support heten.
Ze gaan het nu ook anders doen, alleen leden van de Rabobank kunnen dan
nog stemmen. Ben je wel klant, maar nog geen lid, dan kun je gratis lid
worden van de Rabobank, zodat je MVV’69 weer kunt steunen. Maar als het
zover is, dan houden we jullie natuurlijk op de hoogte.
Zit je ergens mee, meld het dan bij ons!
We hopen jullie te zien op de ledenvergadering op 31 maart.
Bestuur MVV’69
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Orthopedisch maatschoeisel
Semi-orthopedisch schoeisel
Individuele aanpassing
Verbandschoenen
Aanpassing confectieschoeisel
Steun/correctiezolen
Reparatie

Voor al uw glas zoals:
-

douchedeuren
Binnendeuren
Scheidingswanden
Beloopbaar glas
Spiegels
Brandwerend glas
isolatieglas
Ronald Ligtenberg
Vossenweg 1,
7447SC - Hellendoorn
0548-655427

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

www.ligro-interieurs.nl

•
•
•
•
•
•
•
•

Natuurgerijpte Goudse kaas
Beemsterkaas
Zuivellight 35+ kaas
Diverse soorten kruidenkaas
Geitenkaas
Noten en zuidvruchten
Streekproducten
Enz. enz.

Ik kom geheel vrijblijvend bij u langs zodat u kunt proeven
van de (h)eerlijke producten van Jet’s Kaas&zo.
06-23832406 | info@kaasaanhuis.com

www.kaasaanhuis.com
ruim 40 jaar specialist in
faunavoorzieningen

Arfman Hekwerk B.V.
Ondernemersweg 15
7451 PK HOLTEN
Tel (0548) 36 29 48
Fax (0548) 36 50 42
Internet
www.arfman.nl
e-mail info@arfman.nl

hekwerken

paardenomheiningen

-

wildrasters
wildtunnels
wildpassages

-

landschappelijke gaashekwerken
industriële hekwerken
paneelhekwerken

- paardenomheiningen
- manegebakken
- paddocks

HET BESTUUR VAN MVV’69 NODIGT HIERBIJ ALLE LEDEN ,
STICHTING VRIENDENKRING EN STICHTING SUPPORTERS
MARLE
UIT TOT HET BIJWONEN VAN DE

ALGEMENE LEDENVERGADERING,
WELKE GEHOUDEN WORDT IN ONS CLUBGEBOUW.

DINSDAG 31 MAART
A ANVANG 20:30 UUR
DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN OKTOBER 2019 LIGGEN
TER INZAGE IN HET BUURTHUIS , TEVENS ZULLEN EEN AANTAL EXEMPLAREN TER
BESCHIKKING LIGGEN TIJDENS DE VERGADERING.

AGENDA
1. OPENING
2. NOTULEN
3. MEDEDELINGEN + INGEKOMEN STUKKEN
4. WEL EN WEE VAN MVV’69
5. VACATURES
6. VOORSTEL VERHOGING CONTRIBUTIE
7. RONDVRAAG
8. HULDIGING 25-JARIGE LEDEN
JOOST TER HORST, JEROEN LUTTENBERG , NIEK STOKMAN,
JAN WILLEM BOUWHUIS
9. HULDIGING 40-JARIGE LEDEN
RIA THIJS, BENNIE EKKEL
10. SLUITING
Vriendelijke groet,
BESTUUR M.V.V.’69
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Heineken Brouwerijen Deventer

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

CUMELA
Loon-Grondverzetbedrijf,
Landbouwmechanisatie
24 uurs Hydrauliek Service


Voor al uw agrarische en aanverwante werkzaamheden 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

DAMES MVV’69
De koude wintermaanden zijn bijna weer voorbij. Na de winterstop zijn we
goed van start gegaan. Onze eerste wedstrijd van het tweede gedeelte van het
seizoen werd gespeeld op 25 januari tegen Hardenberg’85 VR1. Ondanks de
geringe selectie door onder andere de wintersporters hebben wij deze
wedstrijd op karakter gewonnen met 0-1. Daarnaast speelden een aantal dames
voor het eerst een wedstrijd mee. Tijdens de training hebben wij ons
voorbereid op de volgende wedstrijd tegen de vrouwen van Den Ham 1, welke
op dat moment de koppositie beheerden. We wisten dat het een pittige
wedstrijd zou worden. Direct vanaf de eerste minuut werd er veel druk gezet,
waardoor in de eerste helft de 0-1 binnen getikt werd. Deze stand hielden we
vast tot aan de rust. Dit zorgde voor nog meer motivatie bij de dames van
MVV’69. Helaas scoorde de mid-mid van Den Ham hoog bovenin de hoek de
1-1, die van verre afstand geschoten werd. Terugkijkend op de wedstrijd
mogen wij trots zijn op het samenspel dat wij hebben laten zien. Na deze twee
wedstrijden kregen wij te maken met een aantal speelsters die blessures
hadden opgelopen. Toch moesten wij door naar de volgende wedstrijd, welke
op 15 februari thuis gespeeld werd tegen ST: EMMS/SC Lutten VR1. Ze
beheerden de laatste positie op de ranglijst, wat natuurlijk niks zegt over de
wedstrijd die gespeeld moest worden. De uitwedstrijd werd namelijk nipt
gewonnen met 3-4. Er werd goed van start gegaan, bij rust stond er een 2-0
voorsprong op het scorebord. Door een benutte penalty die we aan het begin
van de tweede helft kregen, liet de tegenstander ons daarna makkelijker
voetballen, waardoor er nog drie goals gescoord werden. De laatste tien
minuten lieten wij het er beetje bij zitten, waardoor de tegenstander de kans
kreeg om haar kansen te benutten. De eindstand werd 5-2. De laatste wedstrijd
tot nu toe werd op woensdagavond 19 februari gespeeld tegen JVC
Dedemsvaart. Deze meiden maakten kans om de koppositie van Den Ham
VR1 over te nemen. Er werd met een goede instelling aan de wedstrijd
begonnen. Toch verliep de wedstrijd minder soepel dan wij hadden gehoopt.
In de eerste helft werden twee speelsters van ons team gewisseld in verband
met blessures. De achterstand was met de rust al behoorlijk opgelopen. De
tweede helft lieten wij het er niet bij zitten en werden een aantal kansen
gecreëerd, welke helaas niet benut werden. De eindstand werd 6-0, waardoor
JVC Dedemsvaart de koppositie pakte. Er staan nog acht wedstrijden op het
programma, met DES als eerste tegenstander. Momenteel staan wij vierde op
de ranglijst. Wij hopen deze stand vast te houden tot het eind van het
seizoen, of het natuurlijk te verbeteren .
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Gastouderopvang
Koekeloere
Mirjam Stokman
Tel: 06-30021794
Oude Twentseweg 5a
7447 SB Hellendoorn
Email: stokmanmirjam@hotmail.com

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Zaterdagavond 14 december stond de top2000 quiz op het programma. Het
was een volle bak met 24 teams. Arjan Kamphuis en Wim Jaspers waren de
presentators en maakten zoals altijd er weer een gezellige avond van. Het team
Huttenvolk had deze quiz gewonnen. Het was zo’n geslaagde avond dat eind
dit jaar weer een top2000 quiz word georganiseerd.
2020 werd weer traditioneel begonnen met het speedsoccertoernooi. Nadien
stond er een heerlijke snert van Inge Luttenberg klaar in de kantine tijdens de
Nieuwjaarreceptie. Aansluitend aan de Nieuwjaarreceptie was er een
karaokeavond, waar sommige weer hun best deden om de ramen niet te laten
knappen
Begin april vindt weer het darttoernooi plaats. Opgeven kan via de mail,
activiteitencommissie@mvv69.nl
Sportieve Groet,
De activiteitencommissie

Geboren
09-09-2019

Nick Josha ( Nick )
Zoon van Jos & Gerlinde Dubbink
Vossenweg 5, 7447 SC Hellendoorn
25-11-2019

Eva
Dochter van Emiel & Janneke
Vierhuizenhekstraat 9, 7447 GJ Hellendoorn
10-01-2020

Tess
Dochter van Marc Boeve & Kelly Harbers
Boerhaavelaan 71, 7002 HV Doetinchem
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B M H
LAS &INSTALLATIE BV

Bedrijvenweg 53a
7442 CW Nijverdal

bmh-hellendoorn.nl

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568

BOVEN OP HET NIEUWS
INTERVIEW MET JESSE EKKEL
Sinds seizoen 2018 - 2019 was Jesse als invaller regelmatig te zien in het 1e
van MVV'69. Na de winterstop doet hij vaker en langer mee, dus wordt het tijd
om hem aan de lezer voor te stellen.
WIE IS JESSE EKKEL?
Ik ben geboren op 23 februari 2001 thuis aan de
Hammerweg 18 in Marle. Woon daar nu nog bij
mijn ouders met mijn broertje. Heb nog een zus,
maar die is inmiddels verhuisd.
WELKE OPLEIDINGEN GEVOLGD EN GA
JE EVT. NOG DOEN?
Na de lagere school op de Marliaantjes ben ik naar
het Vechtdalcollege in Ommen gegaan, waar ik
eerst HAVO en daarna Theoretische Leerweg
gevolgd heb. Nu ga ik naar Landstede in Raalte en volg daar de opleiding
Veehouderij. Zit daar in het laatste jaar.
WIL JE NOG VERDER MET STUDEREN?
Weet het nog niet zeker, waarschijnlijk de opleiding HBO Veehouderij in
Dronten. Maar wil eerst nog even rondneuzen naar mogelijkheden wat er
eventueel nog meer te doen is.
WAT DOE JE VOOR DE KOST?
Naast de studie werk ik bij een aantal veehouders en help daar o.a. mee met
inkuilen, melken, voeren en wat er zoal meer te doen is.
HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69?
Ik moest eerst mijn zwemdiploma halen en mocht daarna pas op voetbal. Ben
er begonnen in de mini's.
WAAROM JUIST MVV’69?
Ik woon in Marle en op slechts een paar honderd meter van MVV'69. Mijn
vrienden van school en kameraden gingen er ook heen, dus uiteraard ging ik
dat ook doen. Voetballen vond ik toen al geweldig mooi.
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HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?
Ik heb alle jeugdteams doorlopen vanaf de mini's. In de junioren ben ik van A
naar de B en daarna in 2018 naar het 1e elftal gegaan.
OP WELKE POSITIE EN MET WELK NUMMER SPEELDE JE?
Bij de junioren met nr. 9 als links- of rechtsbuiten en nu in het 1e met nr. 15
als links- of rechtshalf het meest.
HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIE?
Nee, dat zou ik absoluut niet weten.
WELKE POSITIE HEEFT JE VOORKEUR?
Als rechtshalf of rechtsbuiten speel ik het liefst.
OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.
Moest eerst echt wennen aan de overgang naar het 1e. Had moeite met het
snellere en fysieke spel, maar kom er steeds beter in, ben sterker en harder in
duels geworden.
WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET LEKKER
SPEELT, WAARMEE PEP JE JEZELF DAN WEER OP?
Mezelf ertoe zetten om een goede pass te geven of een goeie actie te maken,
daarna gaat het wel weer beter. En het commentaar van de oudere spelers met
hun opbouwende reacties, daar heb en krijg ik veel steun aan.
WAT ZIJN / WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN?
De behaalde kampioenschappen in de jeugd. De jaren die ik met mijn
kameraden samen mocht voetballen en uiteraard nu meedoen in het 1e.
WAT WAREN JE DIEPTEPUNTEN?
Had wel een dip toen ik naar het 1e ging. Moest erg wennen om daarin te
spelen. Het ging niet zoals ik zelf graag zou willen. Gelukkig gaat het nu
steeds beter, maar het kan en moet nog beter. Daarvoor heb ik nog tijd nodig,
maar ik vertrouw er wel op dat dat snel komt. Ik hoop op de duur een
belangrijke schakel te kunnen zijn voor het team.
WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET 1e?
Op dit moment gaat het goed. Een heel verschil met een tijdje geleden. En de
sfeer is ook prima.
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WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU?
De opkomst op de training is beter en dat zie je ook aan het spel. Dat geeft
wel vertrouwen voor de toekomst. En ook de invloed die de trainer daarin
heeft. De jeugd die instroomt wordt goed opgevangen en doet het goed. Ook
dat hebben we nodig.
HEB JE NOG ANDERE HOBBIES?
Met de kameraden gaan vissen en ik vang ook weleens wat. Bij mooi weer
met de crossmotor erop uit voor mijn plezier. Uitgaan en stappen me de
kameraden. En met mijn kameraden darten.
WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN?
Ik ben gezellig in de omgang, redelijk sociaal, eerlijk en heb geen kort lontje.
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE?
Ik kom vaak te laat doordat de tijd soms sneller gaat dan ik verwacht, en ben
goed in uitstellen, waardoor ik soms in tijdnood kom.
WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN?
Over onrecht, daar kan ik slecht tegen, over oneerlijkheid, achterbaks gedoe
zoals de schuld ergens van krijgen terwijl je niets gedaan hebt.
WAT IS DE DOELSTELLING IN JE LEVEN?
Gezond blijven en ik hoop dat ik later goed kan rondkomen en uiteindelijk
huisje, boompje beestje met een gezin.
HEB JE EEN LIJFSPREUK?
Nee.
WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN?
Ik lig niet zo gauw wakker en slaap goed. Gelukkig zijn er geen ernstige
dingen gebeurd bij ons.
WAT IS JOUW FAVORIETE CLUB EN WAAROM?
FC Twente, omdat het in de buurt is, een mooie sfeer in het stadion en nog
steeds een mooie club.
WIE IS JOUW FAVORIETE SPELER EN WAAROM?
Frenkie de Jong, een nuchtere jongen die niet naast zijn schoenen loopt.
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WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM?
Die heb ik zo niet.
WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI
KWIJT?
Nee niet per se, alles heb ik wel gezegd.

Jesse, met heel veel plezier kijk ik terug op ons gesprek. Je vond het soms
pittige vragen en gaf na enig nadenken pas een antwoord. Maar dat zegt ook
wel iets over jezelf, rustig blijven en nadenken voordat je wat doet.
Wat ik waardeer is je openheid en eerlijkheid. Ook jij zult niet gauw naast je
schoenen gaan lopen, want als er een lijfspreuk bij jou zou passen, is dat wel:
Doe maar gewoon en blijf jezelf.
What you see is what you get en doar muj t ma met doon.
Daar hou ik ook van.
Jesse ik hoop dat je ideeën voor de toekomst mogen uitkomen en dat je blijft
die je bent. Ik hoop nog lang van je te mogen genieten tijdens de wedstrijden
en daarbuiten.
Wim van der Strate

Als elke minuut telt
Iedere week krijgen zo’n 300 mensen in Nederland buiten het ziekenhuis
een hartstilstand.
De kans op overleven is het grootst als er binnen zes minuten wordt gestart
met reanimatie.
In Marle hebben we meerdere AED’s. Om te kunnen reanimeren en de AED
te kunnen bedienen worden er al jarenlang reanimatiecursussen gegeven in
Marle.
In de eerste week van april worden er op twee avonden weer reanimatiecursussen gegeven door Ambulancedienst Oost. Wilt u ook hulpverlener als
elke minuut telt meldt u dan aan voor de reanimatiecursus,
U kunt u aanmelden bij Albert Kleinjan of Gerrit Haselhorst.
Aanmelden graag voor 31 maart 2020.
Telefoonnummer: Albert Kleinjan 06-52657288,
Email: albertkleinjan@outlook,com
Telefoonnummer Gerrit Haselhorst 06-51340427
Email: haselhorst.gerrit@gmail.com
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JAARVERSLAG SOOS 2019
In januari, maart, mei, oktober en november waren er gewone
soosmiddagen.
De jaarvergadering vond plaats op 19 februari. Joop Woertman en Diny
Brandwacht uit Hellendoorn waren te gast. Al 20 jaar verzorgen zij de
bonte avonden in Hellendoorn. Deze middag hadden zij speciaal enkele
sketches/grappen over Marle gemaakt en na de pauze deden ze een
rondje Hellendoorn over de winkels van vrogger en noe, over de
Roomse en Protestantse kerk, de cafés en de dokter.
Op 16 april vierden we met de gezamenlijke verenigingen Paasfeest.
Het jaarlijkse reisje was op 18 juni. Via een toeristische route
vertrokken we 's middags naar de Manderveense Aardbei. We dronken
koffie/thee met beschuit met aardbeien, kregen gelegenheid om rond te
kijken op het bedrijf en in het winkeltje. Aansluitend kregen we een
film te zien ook over het bedrijf. Tijdens de film werden we nog
verwend met ijs en aardbeien. Na dit bezoek gingen we terug richting
Vroomshoop naar Lunchroom "Bij Saartje", hier hebben we
gezamenlijk gegeten.
De start na de vakantie was op 17 september. Jan Rosman heeft al
meerdere reizen samen met zijn vrouw naar Afrika gemaakt. Jan kwam
deze middag vertellen over enkele van deze reizen en liet daarbij
prachtige foto's zien. Hij verraste ons met zijn bijzondere verhalen over
de verschillende bevolkingsgroepen met hun eigen rituelen, over bijv.
hoe zij in hun levensonderhoud voorzien en hij vertelde een bijzonder
verhaal over een trouwceremonie. Aan het einde van de middag
vertelde hij ook nog over de geschiedenis van de zwembaden in de
gemeente. Na afloop gingen we eten bij de Palingrokerij in Marle.
De kerstviering was op 17 december met de gezamenlijke verenigingen.
Er werden Kerstliederen gezongen, het Kerstevangelie werd gelezen,
de toneelgroep uit Marle voer een mooi Kerstspel voor ons op. We
hadden deze middag een stamppotbuffet en daarna een lekker toetje.
We sloten af met een kop koffie.
Op 31 december bedroeg het aantal leden: 18.
Dit was het jaarverslag over 2019.
Irma Beumer
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LOONBEDRIJF
MOLLINK MARLE
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

SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL

Erik Tempert

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

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

www.tbtbetonvloeren.nl

Kerstviering 2019
De Kerstboom mooi opgetuigd, de kaarsjes branden, Kerst 2019. Op
dinsdag 17 december vierden wij met verschillende verenigingen uit
Marle het Kerstfeest. Voordat we begonnen met deze viering klonk
buiten al de Oale Roop op de midwinterhoorn. We hadden weer een
mooie opkomst deze middag, ruim 50 mensen waren aanwezig. Een
welkomstwoord was er voor alle aanwezigen we zongen enkele
Kerstliederen en luisterden naar het Kerstevangelie uit Lucas. Na het
gebed deden wij ons goed aan het stamppotbuffet.
Er was keuze uit meerdere soorten stamppot en vlees.

Na het eten volgde een toneelstuk. Eerder dit jaar werden wij door de
toneelgroep uit Marle benaderd met de vraag of zij niet iets voor de
ouderen konden doen. Zo ontstond het plan om een toneelstuk over
Kerst op te voeren tijdens de Kerstviering. Het opgevoerde Kerstspel
ging over de geboorte van Jezus, maar ook over hoe we in deze tijd
Kerst vieren. Gaat het alleen maar over de kado's die over en weer
worden gegeven of kijken we ook nog wel om naar de anderen.
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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

Alles op het gebied van

dier, tuin en agri!

Bijna
3000m2!

• Klus • Dier • Tuin • Agri • Ruitersport • Kleding en schoeisel
• Speelgoed en vrije tijd • Hengelsport

Bestel óók online! www.cavwinkel.nl
Dorpsstraat 58

T 0546-67 12 51

Openingstijden: ma-do: 8:00 - 18:00 uur

7683 BL Den Ham

www.cavwinkel.nl

vrijdag: 8:00 - 20:00 uur zaterdag: 8:30 - 17:00 uur

CAV
Winkel
Hart voor boer en buitenleven

Het toneelstuk was een groot succes. Hierna gingen we nog een toetje
eten, en na het zingen van "Ere zij God" sloten wij deze middag af met
een kop koffie. We kijken terug op een mooi Kerstfeest.

OUDERENGYM MARLE.
Op woensdagmiddag van 3 tot 4 uur hebben we gym in het buurthuis.
We proberen de spieren soepel te houden en daarna praten we nog
even na onder het genot van een kop koffie. Samen proberen we er
een gezellige middag van te maken!
Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. Je mag ook uiteraard vrijblijvend
komen kijken
Jenny Voortman.
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Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham

T 0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl

PILATES, YOGA & WANDELCOACHING

WWW.PUURHEIDI.NL

Hallo allemaal,

De eerste editie van de FOUTE DISCO PARTY in Marle is een feit!
Afgelopen 15 februari was het zover en wat was het een gaaf feest.
De opkomst was super ruim 80 kinderen en ouders.
Er waren heel veel leuke, gekke, goed en goed fout
geklede/ verkleedde kinderen en ouders … en zelfs
Grootouders!!

Supermooi!!
Hoe kwam het nou zover dat dit feest werd
georganiseerd…
Dat is iets wat kan gebeuren als je zelf eens met vriendinnen (medemoeders)
naar een foute party gaat in Hardenberg (aanrader) en daar dan rondloopt
tussen al die verkleedde mensen met een machtig mooie feestsfeer en leuke
gezellige feestmuziek en (te) gekke optredens en dat je dan ineens denkt…:
Dit zouden onze kinderen ook wel erg leuk vinden, vooral in combinatie met
een disco…en wat zou dat leuk zijn als iemand dat nou eens zou organiseren
in Marle…. Dat moet haast wel een hele leuke avond worden…
Nadat we zelf enigszins bekomen waren van dit feestje in Hardenberg (kostte
een paar dagen
) spraken we elkaar weer op het schoolplein en waren we
het er nog steeds over eens dat dat een leuke avond zou kunnen worden en
besloten we dat we dat misschien ook wel zelf zouden kunnen organiseren.
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Hendri Dunantplein 12a
Nijverdal
0548 - 62 05 03

Smidsstraat 2a
Hellendoorn
0548 - 65 41 85

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

Hancateweg Oost 15 Hellendoorn

0546-671229

Brink 9
7683 BP Den Ham
www.waanders-rijwielen.nl
Tel: (0546) 67 27 68
info@waanders-rijwielen.nl

te huur gevraagd:
Land voor aardappelen
bieten en maïs teelt
1403097 Slagerij Bennie Ekkel
1x Sponsorbord 2500 x 600 mm tbv V.V. Den Ham
Enkelzijdig

Bennie Ekkel
Roggestraat 4a Den Ham 0546-671323

www.bennieekkel.uw-slager.nl

Als we dan iets gaan organiseren……. zou het dan niet mooi zijn als je als
kleine gehuchten je krachten gaat bundelen en er zo een nog mooier en groter
feest van kunt maken met nog meer kinderen…
Samen sta je sterk!
Zogezegd zo gedaan en vandaaruit
is het feestteam Marle - Elen en
Rhaan Egede en Hancate ontstaan.
We zijn er maar eens voor gaan
zitten op een avond, en tijdens deze
eerste vergadering kwamen we al
met erg veel (veel te veel) leuke
ideeën. Wat zou er nu mooier zijn
als tijdens de disco K3 (doe maar
duur
) en de snollebollekes op
zouden komen treden……… En in
Marle mag dan een optreden van
NORMAAL natuurlijk ook niet
ontbreken!! Maar helaas konden hun niet deze avond (ging dit niet lukken met
het budget wat wij te besteden hadden.) Duzzzzz… moesten we een beetje
creatief zijn.
Na enig zoeken, vragen en aandringen zo hier en daar,
hebben wij een eigen Marlese K3 gevonden en die gaven
een hele gave show weg.
Tijdens het liedje 10000 luchtballonnen hebben we een
groot net met ballonnen boven de dansvloer losgelaten en
jullie kunnen je voorstellen dat het vanaf toen een echt
knalfeest was!.
Ook kregen we een geweldig optreden van de (Eelderse)
snollebollekes…. (De hele tent ging toen van links naar rechts) en toen zat de
stemming er helemaal in.
Als afsluiter van alle optredens kwam (de Marlese) NORMAAL met echte
mooie boerenrocknummers en kon jong en oud eens lekker HOKEN!!!
Ja jaaaaaaa….. je zult het haast niet geloven!
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www.indetonne.nl

www.visworm.nl

Voor al uw fietsen
en elektrofietsen

Oude Twentseweg 5 / 7447 SB / 0624721799

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

Ga toch vissen...

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

Maar gelukkig hebben we de foto’s nog

.

Deze avond was bedoeld
voor het vermaak voor
jong en oud, dus hadden
we bedacht dat een
wedstrijd
luchtgitaarspelen voor de
vaders wel een goed idee
zou zijn.
De deelnemende vaders
kwamen geheel vrijwillig
(onder lichte dwang) vol
enthousiasme naar voren
en gingen gitaarspelen alsof ze nooit anders
hadden gedaan.
En wat een variatie en genot om naar te kijken.
Een heuse Ninja en een spierbundel gingen
helemaal uit hun dak.
Ook meneer Kaktus liet een mooi staaltje
gitaarwerk zien. En deoperatiedokter bleek ook
verborgen talenten te hebben…
Het was erg moeilijk kiezen, maar uiteindelijk
hebben we 2 winnaars gekozen uit al die
enthousiaste rockers en dat waren Jan Ruyter en
Henri Lammerink.
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Voor al uw

poot-,
consumptieaardappelen,
uien, hooi en stro
Schilders- en behangersbedrijf
Kroezenhoek 4h - 7683 PM Den Ham
Tel.: (0546) 673 128 / Mob: 06-23 83 92 13
www.schildersbedrijfstegeman-denham.nl

naar

FA. KAMPHUIS

Hammerweg 11, Marle (Hellendoorn)
Telefoon 0548 - 681271

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

www.zaaldijk.nl

Zij wonnen een pakje droge worst en ik heb uit betrouwbare bron vernomen
dat die worst het einde van de avond niet gehaald heeft…
Naast de optredens en de disco was er nog meer te doen voor de kinderen.
Er was een Ranja bar & chippie’s bar. Kregen ze een glittertattoo en kon je
ook nog snoephappen en nog veel meer. Zo mochten ze touwtje trekken

Ook hadden we een fotohoek met een fotopaal en een mooi achtergronddoek.
Daar kon je met elkaar op de foto en kon je de foto ook gelijk mee naar huis
nemen. ……..
Dat was een groot succes.
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herenkapsalon
DEN HAM

0546 - 67 13 71

Voor al uw loonwerk
houden wij ons
van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.
Roggestraat 2a - 7683 AH Den Ham
Telefoon 0546 - 671212

www.reiminkdenham.nl

Coninckserveweg 3
7447 PS Hellendoorn
06 - 42312662

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

Verder hadden we nog 3 potten gevuld met snoep en konden de kinderen raden
hoeveel snoepjes erin zaten. Wie het goed raadde mocht
de pot snoep meenemen naar huis.
De 3 winnaars hiervan zijn:
1. Tess Hutten. 2. Noor Slot en 3. Ruben Harmsen.
Hopelijk hebben de snoepjes lekker gesmaakt! En langs
deze weg nog van harte gefeliciteerd met jullie gewonnen
prijs!
En dan was er natuurlijk nog de best verkleedde ouder verkiezing. En het
moet gezegd worden dat menig ouder er echt werk van had gemaakt en zich
flink had uitgeleefd in de creaties waarin ze verschenen op het feest.

De prijs voor best verkleedde vader ging naar Jarno Heuver en voor de best
verkleedde moeder hadden we 2 winnaressen. Namelijk Esther Heuver en
Rianne Immink.
In de onderstaande foto’s kunt u met eigen ogen zien dat dit echt terechte
winnaars waren!
Langs deze weg willen wij nogmaals iedereen heel hartelijk bedanken voor
alle hulp die we hebben gehad voor het organiseren en neerzetten van dit feest.
Van vrijwilliger tot gast… JULLIE WAREN ALLEMAAL GEWELDIG!!!
Zonder jullie was dit nooit zo’n geweldig goudfoutparty geworden als wat het
was. Dus nogmaals: Dank en Hulde aan iedereen die er was!
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Da drogisterij Fredriek
Wij bieden u in Hellendoorn

Wij bieden u in Nijverdal

Schoonheidssalon :

Beauty school ( workshops)

Gezichtsbehandelingen, Pedicure ,

Stomerij

Definitief ontharen

Luxe huidverzorging van de merken :

( u kunt nu ook online uw afspraken maken)

Lancome, Clarins, Clinique, Collistar,

Stomerij

Biotherm, Lancaster.

Pasfoto’s

Rituals

DHL pakketdienst
Natuurgeneeskundige: Andre vonk

zeer uitgebreid assortiment geuren

DA Fredriek Hellendoorn

DA - MOOI Fredriek Nijverdal

Dorpsstraat 14a

Keizerserf 10c

0548-655715

0548-621343

www.da-fredriek.nl

www.da-fredriek.nl

De muziek werd verzorgd door Marles DJ Alex,….Alexander super
bedankt….Topper!!
Ook dank aan Plaatselijk belang Eelen & Rhaan / Marle en supporters
vereniging voor de financiële hulp.

Namens het hele feest team bedankten
op naar volgend jaar!
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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

VAN CBS DE MARLIAANTJES
Beste inwoners van Marle en omstreken,
De schoolweken vliegen voorbij en inmiddels zitten we al in maart! Dat
betekent dat we al begonnen zijn met de voorbereidingen op het afronden
van dit schooljaar.
Daar moeten we ook wel op tijd mee beginnen, want er staan nogal wat
veranderingen voor de deur.
Na 46 jaar werkzaam geweest te zijn op CBS De Marliaantjes gaat juf Hanny
Oordt-Bijlstra op 1 augustus 2020 met pensioen. Wat zullen we (kinderen,
ouders en collega’s) juf Hanny verschrikkelijk gaan missen. Maar we
begrijpen en respecteren de keuze die de juf hierin maakt.
Uiteraard komt er een passend afscheid voor de juf. Dat wordt
georganiseerd op woensdag 24 juni.
‘s Morgens vieren we het met de kinderen op school en aan het einde van
de middag zal er een receptie zijn. Iedereen die de juf de hand wil schudden
is dan van harte welkom.
Meer informatie volgt nog.
En dan nog een personele verandering: met ingang van 1 juni 2020 ga ik, na
bijna 7 jaar, ook de Marliaantjes verlaten. Ik heb een nieuwe uitdaging
gevonden in Wierden, waar ik als directeur-bestuurder van Verion aan het
werk ga.
Ik zal de Marliaantjes zeker gaan missen, want wat een fijne werkplek is het
hier!
Dit jaar bestaat de Marliaantjes 100 jaar. Een heuglijk feit om niet
onopgemerkt voorbij te laten gaan!
Op 10 september 2020 gaan we het 100-jarig bestaan met de kinderen
vieren en op 11 september komt er ’s middags een receptie. We willen
graag alle oud-leerlingen, ouders, oud-leerkrachten en mensen die de
Marliaantjes een warm hart toedragen uitnodigen.
Ook hierover volgt nog meer informatie. Het is al wel duidelijk dat we voor
de receptie gaan werken met een aanmeldsysteem, zodat we van tevoren
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Bruiloften
Vergaderingen
Thema - avonden
Presentaties

Expert is kampioen in de beste service.
Dus bezorgen we thuis wanneer het ú uitkomt!
Van experts kun je meer verwachten.

Kookstudio
Hammerweg 7
7447 SL Marle Hellendoorn
Telefoon 0548 - 681491
INFO@BACCO.NL
WWW.BACCO.NL

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

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

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Reparatie

kunnen inschatten op hoeveel gasten we mogen rekenen. De
oudercommissie helpt ons heel goed bij de voorbereidingen en dat is fijn.
“Samen kom je verder!”.
Naast bovenstaande zaken houden we ons natuurlijk ook bezig met het
geven van goed onderwijs aan “onze” kinderen.
In januari hebben alle kinderen veel toetsen gemaakt. De resultaten zijn
vermeld in de leerlingrapporten en deze zijn weer besproken met de ouders
tijdens de 10-minutengesprekken.
In deze weken werken we aan het project “Kleding en sport” en tijdens een
projectmiddag in april zullen de kinderen aan de ouders laten zien wat ze
allemaal geleerd hebben.
Op 24 februari heeft de inspectie van het onderwijs onze school bezocht in
het kader van een verificatieonderzoek. De inspecteur heeft lesbezoeken
afgelegd en gesprekken gevoerd met de leerkrachten en directeur. Hij was
tevreden over wat hij gezien en gehoord heeft en hij heeft geen
tekortkomingen gesignaleerd. Dat is fijn en een bevestiging voor ons dat we
als school op de goede weg zijn!
In het afgelopen jaar zijn er meerdere acties gevoerd door de
oudercommissie. Het doel was om een nieuw speeltoestel voor de kinderen
te kopen. Dat is gelukt: in de voorjaarsvakantie is er een grote
tafeltennistafel op het plein geplaatst. De kinderen zijn er blij mee!
Achter de school is de oude overkapping gesloopt. Er is een prachtig groot
plein ontstaan, waar de kleuters naar hartenlust kunnen fietsen en spelen.
De opbrengst van de oud ijzeractie zal besteed worden aan de aanschaf van
nieuw buitenspeelmateriaal voor de kleuters (fietsjes, kruiwagens, …). In
het volgende clubblad zal de opbrengst van de oud ijzeractie vermeld
worden.
Wat nog het vermelden waard is: we zien dat ons leerlingaantal stabiel is en
dat is prettig. De verwachting is dat we de organisatie van ons onderwijs op
dezelfde manier kunnen blijven vormgeven. Dat zorgt voor rust en
stabiliteit. De Marliaantjes is een fijne, kleine school waar we de kinderen
een warm hart toedragen.
Onze leerlingen hebben recent een tevredenheidspeiling ingevuld en ze
geven onze school een 8,5. Daar zijn we trots op!
Met vriendelijke groet,
Esther van der Schee-Roest

20

Sticker 2014 Klein 12-2014_Verstoppingsformulier 04-12-14 17:00 Pagina 1

ROSS SALLAND
www.rosssalland.nl
Voor elke verstopping, schoonmaakklus of mobiel toilet
Nijverdal
GOOR
Almelo
Lemelerveld
0548 - 611340 0547 - 763976 0546 - 815434 0572 - 371665

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

Noorderweg 12
Vroomshoop
Tel.0546-642340

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

Stobbelaar - Broeze
Hellendoorn
De zaak voor al uw:

Voor kwaliteit en gezelligheid

kinderen knippen € 9,50
bel voor informatie of afspraak

Speelgoed
Huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen
Kado artikelen

Historisch Marle
Nodigt U alvast uitZaterdag 12 sept Van 10.30 tot 16.30
Voor een inloopdag samen met Open Monumentendag met als thema
LEERMONUMENT
WAAR: Bij Boerderij*De Brummel* Zuidelijke Kanaaldijk 1 in Marle
De koffie/thee staat voor u klaar met iets lekkers erbij.
Dit jaar is een bezoek aan de monumentendag in Marle
extra interessant
We hebben JAAP BONHOF UITGENODIGD om uw
antiek en curiosa te laten taxeren
U kunt dus voorwerpen laten taxeren [geen meubels klokken en poppen]
Natuurlijk wordt er ook een hoekje in gericht over de oorlog en
bevrijding dit jaar 75 jaar geleden
uitleg over het ontstaan van het zondagsschooltje en de OBS
Foto’s van de Monumenten in Marle.
Er komen oude tractoren, een nog werkende oude melkmachine en ander
oud melkgerei en ook oude brommers.
Film van het 1000 JARIG bestaan van Marle en “OUD MARLE”.
Dia Presentaties van Huizen door de jaren heen.
Foto’s van bruidsparen, Filmpjes, Klassenfoto’s enz. enz. enz. enz.
Jet’s Kaas&zo en Rokerij Marle zijn ook aanwezig.
Laat u verrassen. Tot ziens op 12 sept
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veilig & vertrouwd
in uw auto rijden?

profile heuver,

úw specialist!
www.profile-heuver.n l
den ham | Vroomshoopseweg 25 | T 0546-804 480

Logistiek BV

Voor al uw vee- en koeltransporten
Ketelaarweg 2, 7447 SX Hellendoorn
Tel.: 0546-671250 Mob: 06-54970367
Email: rk.logistiek@outlook.com

STICHTING SUPPORTERS MARLE
Ruim voor de kerstdagen werden we
benaderd door de Stichting Marlese
Agrariërs met de vraag wie elk jaar regelt
dat de kerstboom op de rotonde komt.
Dat doen wij als bestuur van de Stichting
Supporters Marle. Zij gaven aan dit wel
samen met ons te willen doen.
Zogezegd, zo gedaan. De SMA heeft zelf een “boom” gemaakt en samen
hebben we de boom op de rotonde gezet.
Wat mooi om op zo’n manier iets samen te doen voor Marle.
Stichting Marlese Agrariërs: Dank hiervoor.
Hendrie Heuver: Bedankt voor het helpen met het plaatsen van de boom en
Jan en Ina Broekmate: Bedankt voor de stroom.
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PAASWEEKEND MARLE 2020
We zijn alweer druk bezig voor Paasweekend Marle.
Dit jaar op 10, 11 en 13 april 2020.
Op vrijdagavond klinkt om 18.00 uur het startschot voor de zitmaaierrace.
De zitmaaiers zijn verdeeld in verschillende klassen.
Elke klasse rijdt 3 manches.
Daar komt uiteindelijk een winnaar uit.
In de pauze van de zitmaaiers komen de brommers in de baan. Zij komen 2x
in de baan om hun kunsten te vertonen en met elkaar de strijd aan te gaan.
Deelnemers voor de brommercross kunnen zich vanaf 17.00 uur melden in de
jurywagen.
(Als je jonger bent dan 18 jaar, dan moet één van de ouders/verzorgers tekenen
voor deelname).
Het zal weer een mooie strijd worden. Helemaal als het donker wordt, dan
gaan de lampen aan, maar dat rijdt toch anders dan bij daglicht. Mooi om naar
te kijken.
Als de race is afgelopen gaan we door in de tent. Daar zullen de heren van
Kapitein Hok en de heren van Stoer van zich laten horen.
“Kapitein Hok” is een coverband van Normaal.
De band “Stoer” is een coverband van Jovink.
Dit wordt zeker een supergezellige rockavond.
Op zaterdag is er weer de kindermiddag.
Deze middag gaat beginnen om 14.30 uur, dan kunnen de kleintjes eerst goed
uitrusten om dan mooi te gaan spelen in de tent.
Dit jaar is er een “countrymiddag”. Wie wordt kampioen op de rodeostier?
Alle kinderen, maar ook ouders/opa’s en oma’s en iedereen die het leuk vindt,
is van harte welkom.
Knutselen, dieren knuffelen, schminken en nog veel meer, het is allemaal
mogelijk.
Natuurlijk is er, net als voorgaande jaren, een kleurwedstrijd. Om kans te
maken op een prijs, moet je de tekening (deze middag) tussen 14.30 uur en
15.00 uur inleveren in de feesttent.
’s Avonds gaat de tent om 20.30 uur weer open en komt de band “Proost”
optreden.
Zij staan erom bekend om er een mooi feestje van te maken.
Maandag wordt er om 10.00 uur gestart met de Trekkerslep.
De heren en dames zullen weer de strijd aan gaan met de sleepwagen.
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Maar eens zien wie de sterkste trekker heeft. Er zijn veel verschillende klassen
waar tegen elkaar gestreden wordt.
Ook zal er rond 13.30 uur gestart worden met de skeltertrek. Ook de jongeren
gaan dan de strijd aan met elkaar. De Skeltertrek is verdeeld in
leeftijdsgroepen. We beginnen met de kleinsten en zo verder.
Opgeven hiervoor kan op de dag zelf in de tent.
Als de trekkerslep is afgelopen gaan we natuurlijk nog even door in de tent
met de “BTW-band”.
Zij zullen er een mooie en gezellige avond van maken.
Wij hopen weer op een supermooi weekend.
Mocht je willen helpen met de opbouw, in het weekend zelf of met de afbouw
en je hebt je nog niet gemeld; doe dit dan bij iemand van het bestuur of via de
mail: algemeen@paasweekendmarle.nl
Het bestuur.
Hierin is het één en ander veranderd.
Stefan en Anouk zijn vorig jaar gestopt. We hebben afscheid genomen tijdens
de vrijwilligersavond. (ze blijven nog wel helpen met een aantal dingen waar
we heel blij mee zijn).
Bestuur bezetting op dit moment:
Sven Beumer Voorzitter
Bas Schrotenboer Penningmeester/secretaris
Margreet Hesselink – Bestuurslid/secretaresse
Emile Weijermars –
Bestuurslid
Erik Lammerink –
Bestuurslid
Kevin Lugtenberg –
Bestuurslid
Jeroen Thijs –
Bestuurslid
Daan Kerkdijk –
Bestuurslid
Kevin is begin vorig jaar al in het bestuur gekomen.
Jeroen en Daan zijn er net bij. Heren; van harte welkom en veel plezier.
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LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF
LLL
Esweg 39 - 7688 RA Daarle
Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

-- Het brom-snor-fiets adres -TWEEWIELERS
-- Tevens Postagentschap en wenskaarten -Hellendoornseweg 7a
Daarle
tel. 0546 - 697319
info@valk-tweewielersport.nl
WWW.VALK-TWEEWIELERSPORT.NL

primerahofman.nl - Hellendoorn - 0548654339
Bij ons vind je

Koestraat 4 - Hellendoorn
0548 654450

Koningsdag.
Ook hebben we de captainsvergadering gehad.
Dit overleg houden we altijd voor Koningsdag, er wordt dan met elkaar
overlegd wat we gaan doen met Koningsdag. We waren er al snel uit met
elkaar. Er zal om 13.30 uur gestart worden met de spelletjes op het veld. (13.15
uur aanwezig).
Er zijn 8 buurten die mee doen. Elke buurt maakt dus 8 dezelfde spelletjes.
Vorig jaar voor het eerst op deze manier de spelletjes gedaan en toen werd
goed duidelijk hoe fanatiek iedereen is. Supermooi om te zien. (we zullen
zorgen voor meer scheidsrechters).
Aansluitend zal de stoelendans zijn. Dit is ook altijd een terugkomend spel
wat iedereen erg leuk vindt. En dan zijn ze ook altijd erg fanatiek.
In de pauze moeten er nog foto’s geraden worden.
’s Avonds om 19.30 uur gaan we beginnen met de kinderplaybackshow en
aansluitend de playbackshow voor de buurten.
Kinderen die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Margreet Hesselink.
margreetgrefelman@hotmail.com
We hopen dat het weer een gezellige dag wordt.
Zo, nu bent u weer op de hoogte. U kunt ons volgen via Facebook en via de
site: algemeen@paasweekendmarle.nl
Wij hopen op mooie dagen en hopen jullie te zien tijdens Paasweekend Marle
en Koningsdag.
Met vriendelijke groet, Stichting Supporters Marle.
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Geen gas, geen kolen, wel zon en wind????
Beste inwoners van Marle,
In Parijs is een akkoord gesloten om in de naaste toekomst fossiele
brandstoffen te vervangen door alternatieve energie. De afspraken
zijn gemaakt op Europees niveau, landelijk, provincie en gemeentelijk
niveau, en vervolgens op wijkniveau.
Ook Marle heeft een doelstelling opgelegd gekregen. Dit jaar
moet ook Marle aangeven hoe de opgelegde doelstelling zal worden
ingevuld.
Lukt dit niet dan neemt de gemeente Hellendoorn INVULLING van de
doelstelling over en is Marle de regie kwijt.
Hoe gaan we als Marle deze doelstelling realiseren? Om de opgelegde doelstelling te realiseren en er zorg voor te dragen dat Marle de
regie behoudt is er een werkgroep opgericht in Marle EMT. (Energietransitie Marle)
Maar willen wij als Marle de regie behouden, of laten we investeerders van buiten Marle toe om de opgelegde doelstellingen in Marle te
realiseren?
Willen we zon?
Willen we wind?
Willen we als inwoners van Marle zelf de regie behouden?
Willen we de lasten maar dan ook de lusten?
Gaan we in Marle ons eigen koers varen?
War willen we eigenlijk in Marle?
Graag vernemen we van U wat U belangrijk vindt.
Om zoveel mogelijk draagkracht te realiseren houden wij op
dinsdag 19 mei een informatie/ bijeenkomst voor de inwoners
van Marle in het BUURTHUUS te Marle.
Een uitnodiging volgt maar houd dinsdagavond 19 mei alvast
VRIJ en kom naar de bijeenkomst, uw mening is belangrijk!!
De werkgroep ETM (Energie Transitie Marle)
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Heeft u wat te vieren?
Wij leveren hapjes en catering
op bestelling!

Kom eens langs in het
monumentale
zondagsschooltje
in buurtschap Marle!
U kunt bij ons terecht voor feestjes, vergaderingen,
demonstraties en proeverijen. Ook bent u van harte
welkom voor een lekker hapje en een drankje, een
heerlijke hightea of lekkere tapas!
Geopend op vrijdag en zaterdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur
en op afspraak.
Hammerweg 3, 7447SL Marle
06 23 92 41 51
info@rokerijmarle.nl - www.rokerijmarle.nl

CJV Marle Seizoen 2019 – 2020
Hallo allemaal,
Het CJV-seizoen loopt alweer bijna ten einde. Met alleen nog de laatste avond
te gaan, hebben we de afgelopen maanden weer veel leuke vrijdagavonden
gehad.
Op vrijdagavond 6 december hebben we in school allemaal verschillende
spellen gespeeld, waarbij onder andere “Ik hou van Holland”, “Jongens tegen
de meisjes” en “Wie ben ik”. De week daarop hebben we geschaatst bij de
schaatsbaan in het centrum van Nijverdal, met als afsluiting wat te drinken in
de Tipi-tent. De laatste CJV-avond van het jaar vond plaats op vrijdag 20
december. Alle leden en leiding hebben hiervoor eten meegenomen, hierdoor
hadden we een heus kerstbuffet.
De nieuwjaars”borrel” werd gehouden op vrijdag 10 januari, waarbij er onder
het genot van een hapje en een drankje in groepjes werd gestreden tijdens het
spel “minute to win it”. Op vrijdag 17 januari zijn we naar de bioscoop in
Almelo geweest, waar we hebben gekeken naar de 3D film dr. Doolittle. De
weken daarop zijn er spellen gespeeld in en buiten school, waaronder
pictionary, de lama’s en levend stratego.
Op vrijdag 7 februari zijn we met auto’s vertrokken naar Wierden. In het
centrum van Wierden liepen verschillende Marlenaren rond, verkleed als vos.
De leden gingen op zoek naar in totaal acht vossen, waaronder twee bejaarde
vrouwen, een verpleegster met haar cliënt, een man met autopech, een
stratenmaker, een zwerver, een boerenstel, een glazenwasser en een
schoonmaakster. Het was een zeer geslaagde avond, waarvoor we alle vossen
via deze weg nogmaals willen bedanken voor hun inzet.
De twee hierop volgende avonden zijn georganiseerd door de leden. Susan en
Noa hebben een muziekquiz georganiseerd. Hierbij werd gezongen met een
koptelefoon op, nummers aangevuld nadat de muziek stopte en werd geraden
naar de betreffende nummers en artiesten. Lieke en Julia hebben “the voice of
Marle” georganiseerd, aan de hand van een zelfgemaakt rad werd gekozen wie
er moest zingen. Dit ging aan de hand van een karaoke en de prijzen werden
verdeeld onder de mooiste en meest fanatiekste zanger(s). Op vrijdag 6 maart
vond de jaarlijkse dropping plaats, de leden werden gedropt nabij een bos en
zijn vanaf hier met enkel een adres naar restaurant “Tante Stoof” gelopen. Hier
hebben we afgesloten met wat fris en patat met wat lekkers.
27

Met nog één avond te gaan, was het wat ons betreft een geslaagd seizoen. Graag zien
wij alle leden weer in het volgende CJV-seizoen!
Groetjes, het bestuur,
Laura Braakman
Jasper Bosch
Jelle Grefelman
Matthijs van Wijk
Lisanne Tigchelhoff
Ilse Braakman
Anke Beumer
Jesse Ekkel

Inspireert
en realiseert!
alfabetreclame.nl

BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE

Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
2e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

CORRESPONDENTEN
Activiteitencommissie
Boerendansers
C.J.V.
Countryclub
Damesvoetbal
Jeugd
M.S.V.
M.V.V.'69
Plaatselijk Belang Marle
Ouderengym
Supportersvereniging
Vrouwenvereniging
Wijkhoofd ouderensoos

Tonny Stevens
Jolanda Gerrits
Wim van der Strate
Bertine Lusseveld
Anja Kamphuis
Dick de Weert

Heuversteeg 17
Werminkserve 9
Grotestraat 79-25
Meerseweg 8
Woertheweg 10
Ganzenmars 10

0548-681381
06-24977845
0548-615539
0546-673259
06-20022103
0546-673221

Mirjam Stokman
Gerrit Haselhorst
Laura Braakman
Gerrit Tigchelhoff
Mirjam Stokman
Wim Reefhuis
Nelleke Hutterd
Janine Hendriks
Tim ten Toom
Jennie Voortman
Margreet Hesselink
Mevr. A. Hallink
Irma Beumer

Oude Twentseweg 5a
Hammerweg 23
Hellendoornseweg 37a
Olde Blenkestraat 23
Oude Twentseweg 5a
Noordelijke Kanaaldijk 3
Koemaste 25
Hammerweg 6
Ekkelweg 6
Zuidelijke Kanaaldijk 1

06-30021794
0546-673169
0548-681662
0548-614971
06-30021794
0546-671635
0548-655492
06-43251825
06-34030375
0548-681254

Ommerweg 141
Ekkelweg 2

0548-681536
0548-681581

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

SPE CIALI S T
IN OPEL

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF

Hammerweg 6 - Marle
T 0548 681 287
www.facebook.com/autobedrijfpiksen

www.piksen.nl

@autopiksen

