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VAN DE REDACTIE 

Het “zomerclubblad” is een dunne uitgave, ook al in 
verband met het coronavirus. Op de velden was weinig te 
beleven, de kantine gesloten, de tribune leeg, kortom saaie 
bedoening wat voetbal betreft. En we zijn er nog lang niet, 
voordat alles weer wordt zoals het was.  

 

De vakantie staat weer voor de deur, en dat wordt ook wel spannend. Gaan 
we er op uit, blijven we in de vertrouwde omgeving in Nederland en gaan we 
dat opnieuw ontdekken? Want we wonen toch in een prachtig land! 

We moeten er het beste maar van maken en terdege rekening houden met het 
coronavirus en gezond blijven. Wij wensen ieder toch een goede tijd toe.  

 

En we hopen dat er na de zomer weer meer ruimte is om dat te gaan doen 
waar we plezier aan beleven en elkaar weer mogen ontmoeten. 
 
        De redactie. 

 
 

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD 
 

VOOR  A.S. 7 september 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 
Het voetbal seizoen 2019-2020 is weer voorbij. 
Door de coronatijd is de afsluiting anders dan 
andere jaren. Helaas geen kamp voor de 
jeugdleden en ook geen mixtoernooi om het 
seizoen af te sluiten. We hopen dat deze 
activiteiten volgend seizoen weer door kunnen 
gaan.  

Ook kon de algemene ledenvergadering niet door gaan in maart. We 
hopen deze in oktober wel weer te houden en dan ook de jubilarissen 
te huldigen. De datum volgt later.  
Dan hebben we nog wel in maart de gezellige vrijwilligersavond 
gehad, met een pubquiz. Ook kon er op zaterdag 13 juni nog een 
spelletjesochtend worden georganiseerd voor de jongste jeugd als 
afsluiting. Dit was een geslaagde ochtend.  
Het nieuwe seizoen beginnen we altijd met een teampresentatie. Door 
de maatregelen die er nu nog zijn, kan deze eind augustus niet door 
gaan. Mocht het anders worden, informeren we jullie daarover. De 
laatste weken is er gelukkig wel weer getraind. De senioren moesten 
zich nog steeds aan de 1,5 meterregel houden, maar de jeugd mocht 
weer een partijtje doen. Dat is natuurlijk altijd weer leuk. Ook leuk om 
elkaar na een lange tijd weer op het veld te zien. Na afloop kon er niet 
wat gedronken worden in de kantine, maar we gaan ons best doen om 
deze in het nieuwe seizoen wel weer te openen. Het 1e elftal was dit 
seizoen behoorlijk goed bezig om een mooie plek te behalen en de 
dames stonden op een 3e plek en deden dus ook goed mee in de 
competitie. We wensen alle trainers en leiders van MVV’69 dan ook 
alle inzet toe om met hun team, in het nieuwe seizoen, weer mooie 
resultaten te behalen.  
De jeugdteams zijn weer ingedeeld en alle teams zijn ingeschreven om 
in het nieuwe seizoen weer wat moois te laten zien. 
Ook dit seizoen hebben zich weer vele vrijwilligers ingezet voor onze 
mooie club. Zonder vrijwilligers geen voetbal! Heel erg bedankt 
daarvoor. Zo nemen we ook elk seizoen afscheid van vrijwilligers, 
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maar gelukkig zijn er al vele plekken weer opgevuld. Maar ook zijn er 
nog vacatures. O.a. zijn we, tijdens dit schrijven, nog op zoek naar een 
vlagger voor het 1e elftal en het damesteam. En om maar in de 
herhaling te vallen, een voorzitter is ook nog niet opgestaan. Dus meld 
je aan bij het bestuur! De leden en sponsors die dit seizoen afscheid 
hebben genomen wensen we veel geluk toe en bedankt voor jullie 
inzet. 
De nieuwe leden heten we welkom en we wensen jullie allemaal een 
fijne tijd toe bij onze voetbalclub. 
  
We wensen jullie allemaal alvast een fijne vakantie toe en we hopen 
jullie in het nieuwe seizoen weer op en langs het veld te 
kunnen/mogen zien. 

Het bestuur MVV’69 
 
 

Sluiting sportvelden! 
Alle sportvelden worden door de gemeente gesloten van 22 juni t/m 
21 augustus voor onderhoud. Dus niemand mag dan in deze 
periode op de velden. 
Alleen ons trainingsveldje is 25 juli weer opengesteld om op te 
trainen. 
 
 
 
 
Overlijden Freek Koskamp 
 
Wij hoorden het droevige bericht dat Freek Koskamp was overleden 
op 3 juni. Hij is in de beginjaren actief geweest bij MVV'69. O.a. als 
bestuurslid. 
Namens MVV’69 wensen we zijn nabestaanden heel veel sterkte toe 
in deze moeilijke tijd. 
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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



 

MVV 1 seizoen 2019/2020 
 
Een raar en bizar eind…….. 
MVV 1 startte het seizoen 2019/2020 met een goed gevoel, de jongens 
(sommige)  hadden in de zomerstop doorgedaan en zo kon Arjan weer volle 
bak beginnen in Augustus. Veel nieuwe teams in de 4e klasse o.a. De Zweef 
en Blauw Wit, GFC, allemaal leuke uitdagingen en zo werden deze ook 
benaderd met een duidelijk doel. Uiteindelijk hebben we het heel goed 
gedaan “maar” met 2-0 verliezen van hoofdklasser De Zweef b.v. waar wij 
zelf de kansen echt wel hebben gehad op een gelijkspelletje en daaruit 
misschien wel de winst. De 3-2 verlies tegen ex 3e klasse Blauw Wit super- 
pot van de mannen in oranje! Had zelfs meer ingezeten! Mooi dingetje is dat 
ze voor dat wedstrijd begon, de sproeiers aanzetten en natuurlijk begonnen 
ze met sproeien waar MVV de warming up hield. Maar ook wedstrijden 
werden gewonnen! En misschien wel meer dan dat een ieder had verwacht 
misschien……….. Er werd 2x gewonnen van DRC (in bizarre wedstrijden 
overigens), de beide ploegen uit Rijssen werden aan de zegekar gebonden en 
de oranjetrein denderde maar door. De ploeg was scherp er zat een enorme 
drive in de ploeg, fanatiek en tot op het bot gemotiveerd om alles eruit te 
halen. Elke training en wedstrijd weer…….weet je waarom? Omdat het team 
een TEAM is met een super gemotiveerde trainer die alles eruit haalt wat er 
inzit!! Voor de trainer gaan de boys door het vuur!! B.V voor de trainer (en 
het team uiteraard) gaat Rick Heisterkamp door…. De man die bij inboedel 
van MVV hoort zo langzamerhand  met zijn 40 jaren jong!! Rick dikke 
klasse!! Stefan Eektimmerman gaat door!! De man die sneller dan het licht is 
moet na een gespeelde wedstrijd bijna met een rolstoel naar huis, veel 
lichamelijke klachten maar toch weer een seizoen door!! Alles voor het 
team, de club en de trainer. Ik zou zeggen geef de trainer een contract voor 
het leven!  
Doelpunten 1e elftal; Stefan 7x , Berry 4x , Steijn 4x, Joeri 3x, Jeroen 2x, 
Rik 2x, Jesper 1x, Arjan 1x, Marc 1x, Herr Bosch 1x. 
Helaas voor iedereen zitten we in een bizarre tijd, de CORONA tijd en voor 
MVV 1 eindigt een goed gestart seizoen (beste 1e seizoenshelft ooit!!) met 
een 9e plek… een dik en dik verdiende 9e plek! Ik weet zeker dat we richting 
plek 6 gegaan waren (achteraf makkelijk zeggen) uit 16 wedstrijden 19 
punten halen is een zeer knappe prestatie! (er had zeer zeker meer 
ingezeten). 



- 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:

 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 

 Orthopedisch maatschoeisel
 Semi-orthopedisch schoeisel

 Individuele aanpassing
 Verbandschoenen

Aanpassing confectieschoeisel
 Steun/correctiezolen

 Reparatie

• 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

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



 

Trainingen waren elke week goed bezet, elke week weer dik 15 a 16 man 
ook dat doe je als TEAM! Zelfs nu in de Corona tijd lopen de boys met 16 
tot 21 man op 1,5 meter te trainen met elkaar en wordt er met lief en leed 
bijna 2 uur getraind. Er is afgesproken als team dat er in de zomerstop 
gewoon door getraind wordt! Zo zie je maar dat de ploeg vol ambitie zit om 
seizoen 20/21 weer te gaan knallen!!  
De keeperstrainingen waren elke week fanatiek en met veel plezier werd de 
ene na de andere bal uit het doel gerammeld…keepers zijn best gekke 
mensen, want wie gooit zich nou voor een bal die bijna met 120 km per uur 
op je afkomt? Dat doen alleen keepers, de ene keer is een keeper de lul na 
een gemaakte blunder en even later is hij de held van het veld als hij een bal 
op een magistrale manier uit de kruising haalt…. Keepers wees er zuinig op!  
Seizoen 20/21 zal de staf er anders uitzien van het 1e. 
Keeperstrainer/assistent René Altena(ik) stopt er helaas mee. De combinatie 
eigen werk, werk partner op de zaterdagen, trainingsavonden en een 2e kind 
op komst is helaas niet te combineren. Martin Meijerink uit Gramsbergen zal 
de hoofdtrainer assisteren en met de keepers aan de slag gaan. Martin heel 
veel succes en plezier bij (naar mijn mening) een van de 
leukste/gezelligste/warme club die ik ken. En pak die keepers maar flink 
aan!! 
Afscheid nemen bestaat niet (zoals Marco Borsato ooit zong), uiteraard 
zullen jullie mij nog wel eens zien , maar dan achter de hekken ipv van langs 
de lijn, want ik kom zeker nog es kijken. MVV heeft wel een plekje in mijn 
hart gekregen…. Ik heb veel plezier gehad veel beleefd en schreef ook met 
veel plezier de verslagen , 2 (1,5) geweldige seizoenen met helaas een raar 
en bizar einde….. Achter de schermen blijf ik wel wat doen voor MVV 1. Ik 
wil eenieder bedanken!!.....van de koffiejuffrouw tot aan alle trouwe 
supporters, het bestuur, de sponsoren en hoofdsponsor  (Toppertje), de jongs 
van het 1e, 2e het 3e , Marieke de verzorgster, de jeugd, de dames niemand te 
vergeten!!! MVV 1 jongens allemaal super bedankt! En succes met Arjan en 
Martin!! Alle keepers die met mij getraind hebben allemaal bedankt dat ik 
jullie af toe compleet kapot mocht maken…. en dat jullie me daarna altijd 
nog aardig vonden vond ik soms wel gek.  Super bedankt, ik hoop dat ik 
jullie wat heb kunnen bijbrengen. Arjan en Martin succes en maak er een top 
seizoen van (voor tips mogen jullie altijd bellen ;p) Ik wens jullie allemaal 
succes, blijf gezond en wees lief voor elkaar! 
Sportieve groet en tot gauw, want afscheid nemen bestaat niet, 
 

René Altena  



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

SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL

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



 

DAMES MVV’69 
 
We leven op dit moment in een bijzondere tijd… zo abrupt corona haar 
intrede deed in de wereld en ons land, zo abrupt kwam het voetbalseizoen 
ten einde. Eerlijk gezegd kwamen de eerste wedstrijden die niet doorgingen 
goed uit, enkele geblesseerden in het team dunden de selectie flink uit. Toch 
werd het na een aantal weken wel erg stilletjes. Geen wedstrijden, geen 
trainingen, geen gezelligheid op de club. Wie had dat gedacht?! 
 
We hebben als dames een mooie selectie, sterke spelers met bovenal veel 
doorzettingsvermogen. Je krijgt ons er niet zomaar onder! Dit zag je ook 
terug in de stand op de ranglijst. We stonden op een mooie derde positie toen 
de competitie ten einde kwam door corona. 
Op dit moment hebben we alweer een drietal weken getraind. Hoewel we 
ons aan de geldende richtlijnen moeten houden en daardoor niet alle 
trainingsvormen kunnen uitvoeren is het toch heerlijk om weer samen op het 
veld te staan en een balletje te trappen. Helaas bereikte ons ook het bericht 
dat enkele dames stoppen, wij willen hun speciaal bedanken! Daarnaast zijn 
we nog op zoek naar een grensrechter voor komend seizoen, aanmelden kan 
bij de club of één van de dames. 
Als dames van MVV’69 wensen we iedereen veel gezondheid toe, een fijne 
sportieve zomerstop en we hopen dat we komend seizoen weer knallend van 
start kunnen gaan! 

Sportieve groeten, 
Dames van MVV’69 
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WWW.PUURHEIDI.NL 
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BOVEN OP HET NIEUWS 
 
 

INTERVIEW MET STEIJN ROELOFS. 
 
Steijn speelt al een tijdje in het 1e van MVV, en sinds de corona de 
spelbreker is geworden, lag alles stil. Maar gelukkig mag de training weer 
hervat worden en hopelijk duurt het niet lang meer, totdat de competitie weer 
mag beginnen. Daarom de pen maar weer ter hand genomen en Steijn 
gevraagd om hem aan de lezer voor te stellen. 
 

 
WIE IS STEIJN ROELOFS? 
Ik ben geboren op 1 februari 2002 thuis aan de 
Hancateweg West nr. 8. En woon daar met mijn 
oudere broer Mart en jongere broer Brent 
samen met onze ouders. 

 
   WELKE OPLEIDINGEN GEVOLGD  EN 

GA JE EVT. NOG DOEN? 
Na de lagere school ben ik naar college 
Noetsele gegaan voor de HAVO opleiding. Na 
2e jaar naar de Willem de Clerckschool 2e en 3e jaar, het 4e jaar daar de 
HAVO gedaan maar niet gehaald. Toen naar het ROC Twente de opleiding 
Sport en Beweging. Daar zit ik nu nog op en dat duurt 4 jaar. 

 
WIL JE NOG VERDER MET STUDEREN? 
Daar heb ik nog geen idee over, maar kan daar nog rustig over nadenken in 
die 4 jaar die nog komen. 

 
WAT DOE JE VOOR DE KOST? 
Naast de studie werk ik in de vakantie bij tuiniersbedrijf Berentschot. 

 
 
 
HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69 
Ik moest eerst mijn zwemdiploma halen, en via de vrienden van de 
basisschool, die al voetbalden bij MVV een keer meegedaan in het F-team 
en dat beviel me prima, dus vandaar. 



Da drogisterij Fredriek 

DA Fredriek Hellendoorn 

Dorpsstraat 14a 

0548-655715 

www.da-fredriek.nl 

DA - MOOI Fredriek Nijverdal 

Keizerserf 10c 

0548-621343  

www.da-fredriek.nl 

Wij bieden u in Hellendoorn  

Schoonheidssalon : 

Gezichtsbehandelingen, Pedicure ,  

Definitief ontharen  

( u kunt nu ook online uw afspraken maken) 

Stomerij  

Pasfoto’s 

DHL pakketdienst 

Natuurgeneeskundige: Andre vonk 

Wij bieden u in Nijverdal 

Beauty school ( workshops)  

Stomerij 

Luxe huidverzorging van de merken :  

Lancome, Clarins, Clinique, Collistar,  

Biotherm, Lancaster. 

Rituals  
zeer uitgebreid assortiment geuren 



 

WAAROM JUIST MVV’69? 
Zoals al gezegd, mijn vrienden voetbalden daar ook, dus was de keus niet 
moeilijk. 
 
HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT? 
Ik heb alle jeugdteams doorlopen vanaf de F-jes, behalve de A-jeugd. Vanuit 
de B naar het 1e gegaan. De trainer Arjan vroeg mij na de winterstop of ik 
dat wilde. Het was aan 1 kant mooi, maar de mindere kant was dat al mijn 
vrienden nog in het B-elftal bleven. Ben wel goed opgevangen door de 
oudere medespelers. Het meetrainen was veel serieuzer. En het tempo hoger. 
 
OP WELKE POSITIE EN MET WELK NUMMER SPEELDE JE? 
Meestal linker buitenkant met nr. 8 
 
HEB  JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE  POSITIE? 
Nee, dat zou ik absoluut niet weten. 
 
WELKE POSITIE HEEFT JE VOORKEUR? 
In de spits vind ik het fijnst om te voetballen. Nu al 1 jaar op het 
middenveld. 
 
OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER. 
Ben redelijk snel, ben meer voetballend dan fysiek, heb een goede trap, ben 
technisch, kan incasseren, maar deel ook uit, niet als 1e maar daarna wel. 
 
WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET LEKKER 
SPEELT, WAARMEE PEP JE JEZELF DAN WEER OP? 
Met name door positief commentaar van de medespelers. En door simpel te 
gaan spelen, makkelijke ballen geven, dan komt het vertrouwen vanzelf weer 
terug. 
 
WAT ZIJN / WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN? 
De behaalde kampioenschappen in de E, C en bijna in de B. Dat was omdat 
we de laatste wedstrijd verloren van de onderste tegenstander, die hadden 
een serie spelers uit een hoger elftal erin gezet. En de jaren die ik met mijn 
kameraden samen mocht voetballen en uiteraard nu meedoen in het 1e. 
 
 
 



LAS & INSTALLATIE BV

B M H Bedrijvenweg 53a

7442 CW  Nijverdal

bmh-hellendoorn.nl

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568



 

WAT WAREN JE DIEPTEPUNTEN? 
Dat was vorig jaar na een knieblessure. Ik werd toen onderuit gehaald en heb 
toen mijn knie verdraaid. Hield er een slijmbeursontsteking aan over. 
Daarvoor behandeld bij de fysiotherapeut.  Heb er nu soms nog last van. 
 
WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET 1e? 
We waren goed bezig, goed op weg met het beste resultaat tot nu toe sinds 
vele jaren. Maar dat werd helaas gestopt door de corona. We hopen het weer 
goed te gaan doen komend seizoen en ooit te kunnen aansluiten bij de 
middenmoot. 
 
WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU? 
De opkomst op de training is beter en nu goed, bijna iedereen is steeds 
aanwezig. De sfeer in het team is goed. De trainer pakt het goed aan en ook 
belangrijk, hij ligt goed in de groep. 
 
HEB JE NOG ANDERE HOBBIES? 
Met de kameraden gaan vissen,  op de crossmotor rijden en gamen met de 
vrienden. 
 
WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 
Ik ben rustig, niet snel kwaad, eerlijk. 
 
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE? 
Ik ben soms lui met huiswerk uit te stellen en dan kom ik mezelf wel eens 
tegen. 
 
WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN? 
Over oneerlijkheid, onrecht, achterbaks gedoe. Als er iets is wat iemand niet 
zint van mij, kom dan bij me, maar niet achter mijn rug om gaan praten 
 
WAT IS DE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 
Gezond blijven, huisje boompje beestje, en sportbegeleider bij de 
buitenschoolse opvang. 
 
HEB JE EEN LIJFSPREUK? 
Nee. 
 
 



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 



 

WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 
Bij ziekte en eventuele ruzie in de familie. 
 
WAT IS JOUW FAVORIETE CLUB  EN WAAROM? 
PSV, das een mooie club waar het leuk is om naar te kijken. Er hangt een 
fantastische sfeer in het stadion waar de supporters altijd achter de club 
blijven staan. En bijna nooit trammelant. 
 
WIE IS JOUW  FAVORIETE SPELER EN WAAROM? 
Christiano Ronaldo. Als je ziet wat hij bereikt heeft door hard te werken en 
wat hij aan goeddoelen schenkt! 
 
WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM? 
Niet perse een favoriet, maar Jürgen Klopp, wat hij bereikt heeft bij 
Liverpool door een team te bouwen. 
 
WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI 
KWIJT? 
Nee, ik heb alles wel zo'n beetje gezegd. 
 
 
Steijn, 
 
Met heel veel plezier kijk ik terug op ons gesprek. Vanaf het begin was de 
sfeer ontspannen. Je antwoorden kwamen meestal zonder te hoeven 
nadenken.  Je bezit een flinke dosis zelfkennis, doordat je ook eerlijk 
opsomde wat je o.a. van jezelf vond, soms lui was met je studie en daardoor 
moest overstappen naar een andere opleiding. Daardoor heb ik je leren 
waarderen als iemand die eerlijk zegt waar het op staat, zonder jezelf beter 
voor te willen doen. Daar hou ik ook van en heb ik respect voor. Ik hoop dat 
de sportopleiding je  heel veel voldoening gaat geven en dat  jouw wensen 
voor de toekomst mogen uitkomen. En vooral nog een hele tijd van je te 
kunnen genieten, zowel in het veld als daarbuiten. 
 
  
 
       Wim van der Strate 
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Het jeugdbestuur 
 
Hoe kun je een stukje schrijven over een seizoen waarin bijna niets gebeurd 
is. 
Nou ja, je kunt het ook niet niets noemen, dit seizoen gaan we voorlopig niet 
vergeten… 
We begonnen allemaal weer goed na de winterstop, wat gewonnen, wat 
verloren, maar de kinderen hadden er zeker weer zin in. 
En toen kwam het virus en stopte alles, geen school meer en geen sport 
meer. 
Dan zit je ineens thuis, einde seizoen. Hoe bizar is dat. 
Gelukkig mocht de jeugd uiteindelijk weer gaan trainen. 
Achter de schermen is hard gewerkt aan het corona protocol en na 
goedkeuring van de gemeente stond woensdag 6 mei de JO-15 en donderdag 
7 mei de JO-19 voor het eerst weer op het trainingsveld. 
Wel op anderhalve meter afstand van elkaar en zonder partijtje, maar 
iedereen was blij dat ze er weer waren. 
Inmiddels zijn de regels iets versoepeld en mogen ook zij een partijtje 
spelen. 
Hoe we in het nieuwe seizoen weer gaan beginnen weet nog niemand, dat is 
afwachten. 
Hopelijk mogen er weer wedstrijden worden gespeeld al dan niet met 
publiek… 
De pupillen hebben helaas niet meer getraind. 
De trainers van deze teams werken voornamelijk in de zorg en vonden het 
geen goed idee om dan veel met anderen in contact te komen, een 
verstandige keuze. 
Hiervoor hebben wij als afsluiting van dit seizoen op zaterdag 13 Juni een 
gezellige spelletjes morgen gehouden. 
 
Voor het nieuwe seizoen was het voor het bestuur weer een heel gepuzzel. 
Helaas kwamen we net een paar kinderen tekort om twee junioren teams in 
stand te houden, en hebben we moeten besluiten om er 1 van te maken. 
We hebben dan een JO-17, een JO-12, een JO-9 en de mini’s. 
We wensen hun en hopen op, een super mooi seizoen ! 
 
Verder hebben in het jeugdbestuur ook enkele veranderingen 
plaatsgevonden. 
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Eind vorig jaar heeft Wim Reefhuis besloten om i.v.m. zijn werkzaamheden 
niet meer plaats te nemen in het jeugdbestuur en alleen nog zijn functie in 
het hoofdbestuur te behouden. 
Einde van dit seizoen hebben Harmke Kamphuis en Mariska Kamphuis 
besloten om te stoppen.  
Allen bedankt voor jullie inzet de afgelopen seizoen. 
Ook alle trainers en leiders weer bedankt voor het afgelopen seizoen, top dat 
jullie  tijd hebben vrijgemaakt voor onze jeugd ��� 
Ook hiervan zijn er enkele gestopt en zij hebben een attentie gekregen van 
het bestuur.  
We hebben ook nog enkele vacatures voor trainers / leiders/ vlagger. 
Mocht het je leuk lijken om een keer betrokken te zijn bij de training en 
wedstrijden neem dan vooral een keer contact met ons op. !!! 
 
Verder wil ik iedereen  een hele fijne vakantie wensen en hoop jullie vanaf 
augustus weer op of langs het veld te zien. 
 

Bianka Beverdam 
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Beste Marlenaren 
 
Helaas kan door de corona maatregelen de Inloop /Open 
Monumentendag dit jaar NIET doorgaan 
 
De monumenten mogen wel open zijn 
 
Als het kan i.v.m. de corona maatregelen houden we volgend 
jaar op de tweede zaterdag in sept. weer een inloopdag in 
samenwerking met Open Monumentendag. Noteer die datum 
alvast in uw agenda, wij komen later met meer informatie. 
Volgend jaar is het 75 +1 jaar geleden dat wij bevrijd zijn en 
was de tweede wereldoorlog gelukkig afgelopen.  
Daar houden wij dan ook een hoekje voor vrij 
Wij zijn natuurlijk ook nog steeds op zoek naar foto’s, oude 
verhalen, brieven, statuten enz. uit vervlogen tijden, die we 
mogen kopiëren, of als u die al heeft, een [digitale] kopie 
houden we ons ook aanbevolen.  
Maar ook dingen van kort geleden. Want wat nu gebeurd is 
morgen HISTORIE 
Dus alles wat met Marle en onze Historie te maken heeft willen 
we graag hebben om het te bewaren voor de toekomst. 
Wij zijn ook op zoek naar mensen die ons willen helpen de 
HISTORIE van MARLE te verzamelen. 
 
Reacties graag naar historie.marle@gmail.com of een berichtje via 
facebook, als u liever wilt bellen dat kan ook op nummer 
0610332321 
 
Wij wensen u een goede zomer en blijf gezond 
 

Alvast bedankt. 
Namens Historisch Marle 

Truus Arnold 
 

mailto:historie.marle@gmail.com
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Inspireert
en realiseert!

alfabetreclame.nl

DAMES M.S.V.

Hallo allemaal , we zijn weer een beetje op de goede weg. Eind februari ging het 
gerucht er heerst een virus 'het corona virus'".Toen nog niet beseffende wat dit 
teweeg bracht. Voor een heleboel mensen is het wel heftig geweest. Maar met 
zijn allen hebben we ons goed aan de regels gehouden. Er kwam ook een rust 
over de mensen. Zo konden er velen vanuit huis werken dankzij de moderne 
techniek. Ook kregen de kinderen weer voldoende aandacht. Voor de ouderen 
in verzorg-verpleeghuizen was het wel eens eenzaam denk ik. Maar alles komt 
weer langzaam op gang. Wij dames hebben afgelopen maandag 8 juni de draad 
weer opgepakt en hebben met de anderhalve meter afstand weer buiten gesport. 
Dit bij een van de leden in de tuin. Iedereen vond het heerlijk en lekker weer 
bijkletsen. We hebben zo'n fijne groep en we kennen elkaar al zolang. we hiel-
den onderling wel steeds contact met elkaar. We zullen bij goed weer nog een 
paar weken sporten en dan begin juli doen we een fietsavond met ergens lek-
ker koffie drinken. Nu de terrassen weer open gaan is dit ook weer mogelijk 
en heel gezellig natuurlijk. We wensen iedereen een goed en gezond zomer.     

dames M.S.V.
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VAN CBS DE MARLIAANTJES 
 
Beste inwoners van Marle en omstreken, 
 
Wat een bijzondere tijd hebben we achter de rug! In het vorige clubblad 
(dat begin maart verscheen) noemden we de vele activiteiten die we in het 
vooruitzicht hadden. 
Helaas hebben de maatregelen rondom het Coronavirus roet in het eten 
gegooid. Nog nooit eerder hebben we de school voor zo’n lange periode 
moeten sluiten. En nog nooit eerder hebben we zoveel activiteiten af 
moeten blazen. 
Geen schoolreisje, verkeersexamen en projectmiddag….. het is jammer, 
maar hopelijk lukt dit volgend jaar wel weer. 
 
Waar we als team erg blij mee zijn, is dat alle kinderen, ouders en collega’s 
deze tijd goed doorgekomen zijn. Dat is reden genoeg voor dankbaarheid! 
 
Tot de meivakantie hebben we ons onderwijs op een hele andere manier 
moeten vormgeven….. Alle kinderen hebben werk gekregen om thuis te 
maken, zowel digitaal als op papier. Voor ons als team was dit best even 
wennen, maar met elkaar hebben we dit wel gerealiseerd. We hebben in 
korte tijd heel veel nieuwe dingen geleerd, zoals groepsgesprekken houden 
met de kinderen via beeldbellen, online instructies geven en online 
vergaderen. Maar het was toch wel heel fijn om de kinderen vanaf half mei 
weer in levende lijve op school te zien, ook al was het maar voor halve 
dagen! 
En vanaf 8 juni zijn alle kinderen weer volledig op school te vinden. Ook dat 
is weer even wennen, maar we maken er met elkaar een fijne tijd van. 
 
Inmiddels heeft juf Esther afscheid genomen van de Marliaantjes. De 
kinderen en ouders hebben haar op afstand in het zonnetje gezet.   
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Na de zomervakantie zal Marieke Meijerink de directietaken op de 
Marliaantjes overnemen.  
 
Juf Hanny werkt nog tot de zomervakantie en gaat dan genieten van haar 
pensioen. We gunnen haar dit van harte. Elders in dit clubblad staat een 
brief van juf Hanny zelf.  
Door alle huidige maatregelen zal het afscheid van juf Hanny anders 
verlopen dan gepland. Er komt geen grote receptie; dat is op dit moment 
niet te realiseren. Erg jammer, maar uiteraard gaan we ons best doen om 
juf Hanny een onvergetelijk afscheid te geven. 
 
in september stond ook het 100-jarig bestaan van de Marliaantjes gepland. 
De voorbereidingen voor dit heugelijke feit waren al opgestart. Maar ook 
deze activiteit kan geen doorgang vinden.  
Zoals het nu lijkt zal de datum verzet worden naar het voorjaar, uiteraard 
zijn we hierin afhankelijk van de maatregelen rondom het Coronavirus. 
Inmiddels is er al een Facebookpagina aangemaakt voor het 100-jarig 
bestaan. Ruim 170 mensen volgen deze pagina. Als u op de hoogte wilt 
blijven van de ontwikkelingen, is het goed om ons op Facebook te volgen. 
Uiteraard zullen we in het clubblad ook de laatste ontwikkelingen 
vermelden. 
 
We wensen u allen een goede zomer toe; geniet van de mooie dingen en 
blijf gezond! 

 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Team CBS De Marliaantjes 
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Even terugkijken...  
 
Op een zomerdag in juni 1974 stond ik zenuwachtig trekkend aan mijn 
minirok voor het eerst voor een groep Marlese kleuters.  
Tegelijkertijd zat een delegatie van het bestuur, zowel van de lagere 
school als van de kleuterschool, me te observeren. Ik gaf een proefles. 
Dit hoorde bij de sollicitatieprocedure. Ik wilde graag kleuterjuf worden in 
Marle. Ik weet nog dat ik het bijbelverhaal “Jezus zegent de kinderen” 
heb verteld. Ik deed een spelles en een werkles met de kleuters. 
Johannes Voortman, een van de toenmalige bestuursleden, knikte me 
bemoedigend toe.  
Datzelfde bemoedigende knikje heeft later vele Marlese kleuters 
gesteund tijdens spannende 5-december feesten. Johannes, Willy 
Braakman, de heren Veurink en Kamphuis bevestigden het 46 jaar 
geleden: Ik werd aangenomen als kleuterjuf. Een prachtige baan, die ik 
met toewijding en passie tot nu toe mocht uitvoeren.  
De kleuterschool was toen in de voetbalkantine van MVV ’69. Bijna elke 
dag werden de tafeltjes opgestapeld omdat ’s avonds de leden van de 
voetbal gebruik maakten van de kantine.  
Ik kan veel over die tijd vertellen maar één anekdote wil ik u niet 
onthouden. 
Er heerste een kleine muizenplaag in de kantine. Toen ik op een morgen 
de tafeltjes en stoelen klaar wilde zetten, sloeg de schrik mij om het hart, 
wel tien dode muizen lagen roerloos op de bar. De vangst van de avond 
ervoor.  Wat zullen de voetballers gelachen hebben! 
 
In 1977 werd de nieuwe school geopend en de kleuters kregen een 
eigen groot lokaal.  
Onze drie kinderen hebben de kleutertijd ook in Marle bij mij in de klas 
gezeten. Als gezin voelen we ons nog altijd betrokken. 
Nu is de tijd gekomen om afscheid te nemen van deze baan. Met pijn in 
mijn hart en met ongelofelijk veel dankbaarheid voor alle liefde van 
kinderen, collega’s en geweldige Marlenaren stop ik als kleuterjuf van de 
Marliaantjes. 
 
Vele hoogtepunten heb ik mee mogen maken. Ik herinner me nog goed, 
hoe ik met Freek Koskamp de plannen voor één nieuwe school 
verdedigde bij de Inspectie voor het Onderwijs in Hengelo. Bijna 10 jaar 
voor het ontstaan van de basisschool in Nederland, groep één tot en met 
acht samen, kregen we dat in Marle al voor elkaar. 
Vaak waren wij, als kleine school, voorlopers.  
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Met dank aan vele schoolcollectes en steun van de Marlese bevolking 
hadden we als één van de eerste scholen in Nederland een speelhuis in 
de klas en later een Digibord. Zo van: “As ’t veur de kinder’n is, dan 
doe’w ’t”. Continu zijn we op school bezig met het geven van kwalitatief 
goed onderwijs. Het was fantastisch om me al die jaren onderdeel te 
voelen van de gemeenschap. Het ‘noaberschap’ is op school voelbaar. 
Marlenaren dragen de school altijd een warm hart toe. Vaak was de 
school het centrum van saamhorigheid. Ik denk aan mooie 
Koninginnedagen, met spelletjes op het voetbalveld en later op het 
schoolplein, maar ook aan optochten en playbackshows.  Schoolreisjes 
naar de Sahara met een melkbus ranja mee. Ja, dat was me wat. 
 
Bij het terug kijken denk ik ook aan intens verdrietige gebeurtenissen. 
Het is niet te beschrijven hoeveel impact het heeft als mensen overlijden, 
met name kinderen die ons ontvallen zijn. Een immens verdriet voor al 
deze getroffen gezinnen. Nog steeds denk ik met veel warmte terug aan 
deze kinderen. In alle voorbijgegane jaren was er veel lief en maar ook 
leed. 
 
Afgelopen week zat ik in de zandbak bij een paar kinderen te praten. 
“Juf“, zei één van de kleuters, “mijn mama zegt, dat jij bijna gaat 
stoppen.” Ik zei ja. Ze verklaarde zelf waarom: “jij bent ook al superoud!” 
Ik moest hartelijk lachen , want zo voel ik me natuurlijk niet. Toch is het 
wel mijn leeftijd, waardoor nu het moment van pensionering is 
aangebroken. 
Het liefst ging ik eigenlijk nog even verder.  
Op een zomerdag in juni 2020 gaat het dan toch gebeuren: afscheid van 
de Marliaantjes. Ik kijk terug op een heerlijke en fantastische tijd op 
school. Herinneringen blijven in mijn hart. Afscheid nemen valt me best 
zwaar, omdat ik houd van het werken met jonge kinderen en met 
collega’s.  
Groot is mijn dank voor het in mij gestelde vertrouwen en voor alle mooie 
grappige en ontroerende momenten, die ik met jullie en jullie kinderen 
mocht beleven. Alle Marlenaren wens ik het allerbeste toe! 

 
 

Hartelijke groet, 
Hanny Oordt-Bijlstra  

 
 





 

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   
   
CORRESPONDENTEN 
Activiteitencommissie Mirjam Stokman  Oude Twentseweg 5a 06-30021794 
Boerendansers Gerrit Haselhorst  Hammerweg 23 0546-673169 
C.J.V. Laura Braakman  Hellendoornseweg 37a 0548-681662 
Countryclub Gerrit Tigchelhoff  Olde Blenkestraat 23 0548-614971 
Damesvoetbal Laura Braakman  Hellendoornseweg 37a 0548-681662 
Jeugd   
M.S.V. Nelleke Hutterd  Koemaste 25 0548-655492 
M.V.V.'69 Janine Hendriks  Hammerweg 6 06-43251825 
Plaatselijk Belang Marle Tim ten Toom  Ekkelweg 6 06-34030375 
Ouderengym Jennie Voortman  Zuidelijke Kanaaldijk 1 0548-681254 
Supportersvereniging Margreet Hesselink   
Vrouwenvereniging Mevr. A. Hallink  Ommerweg 141 0548-681536 
Wijkhoofd ouderensoos Irma Beumer  Ekkelweg 2 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 
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