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VAN DE REDACTIE
De temperatuur gaat naar beneden, de eerste
sneeuwvlokken zijn gevallen en de activiteiten
werden weer bijna als vanouds georganiseerd.
Helaas is Corona momenteel weer een veelbesproken
onderwerp, waarbij wederom de activiteiten in en
rondom het Buurthuis beperkt moeten worden. De
gym voor ouderen, de Soos en het koken waren weer van start gegaan,
evenals de trainingen en voetbalwedstrijden van MVV’69. Tot grote
teleurstelling zijn de Coronamaatregelen aangescherpt, waardoor
voetbaltrainingen niet meer tot stand kunnen komen en het lastig wordt om
het huidige competitieprogramma te spelen. Passende alternatieven
worden gezocht, al geeft dat toch net niet de verbintenis en het
noaberschap die we in Marle gewend zijn.
Gelukkig is er niet alleen maar negatief nieuws. De jaarlijkse verloting,
welke op donderdag 11 november 2021 heeft plaatsgevonden, heeft een
prachtig bedrag opgeleverd. Met de opbrengt kunnen in de toekomst leuke
activiteiten gerealiseerd worden. Wij willen graag iedereen bedanken voor
de bijdrage aan de verloting.
Daarnaast heeft Sinterklaas zich op twee avonden laten zien in Marle. Dit
jaar werd de jeugd tijdens de training bezocht, aangezien het grote
Sinterklaasfeest niet door kon gaan. Aan de foto’s op de facebookpagina van
MVV te zien, hebben de kinderen zich goed vermaakt! (zie ook verderop in
het clubblad)
Tot slot wensen wij u allen prettige kerstdagen en een sportief, maar vooral
gezond 2022 toe!
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Op het moment van schrijven moeten er nog een paar
wedstrijden worden gespeeld voor de winterstop. Ons 2e
elftal staat nu 1e in hun competitie en bijna alle andere
teams doen mooi in de middenmoot mee. Super mooi
dat er goede prestaties worden geleverd. Van de jongste
jeugd wordt geen stand bij gehouden, daar telt vooral het
plezier. Door de nieuwe coronaregels mag er niet meer na
17:00 uur worden gevoetbald op onze sportvelden. Daardoor heeft de
KNVB besloten om de wedstrijden van de A-categorie voor de winterstop
niet meer door te laten gaan. Daardoor worden de wedstrijden van ons 1e
elftal uitgesteld. De andere teams proberen de laatste paar wedstrijden van
dit jaar nog te voetballen. We hopen dat er snel een daling in de
coronacijfers is en de maatregelen weer aangepast worden zodat er weer
trainingen zijn op de avond en er weer publiek langs de lijn kan komen
kijken.
Wim Reefhuis heeft ons bestuur helaas door gezondheidsredenen moeten
verlaten. Hij heeft 7,5 jaar in het bestuur deel genomen. We zullen zijn
gedrevenheid en inzet zeker gaan missen. Wim, heel erg bedankt voor je
samenwerking en je betrokkenheid. We wensen je veel beterschap en zien
je hopelijk snel weer bij MVV’69.
We vinden het dan ook fijn, dat Wim Haselhorst en Henri Ekkel plaats willen
nemen in het bestuur als interim bestuursleden. We zien een fijne
samenwerking tegemoet.
We hadden dit graag op onze algemene ledenvergadering bekend willen
maken, maar dit kon helaas niet door gaan. We houden de maatregelen
goed in de gaten en houden jullie op de hoogte hoe het met de activiteiten
in 2022 gaat.
In oktober hebben we van de Albert Heijn een cheque gekregen met een
mooi bedrag van €558,- erop. Dit bedrag hebben we ontvangen doordat
jullie vele voetbalpassie punten hadden gespaard en aan ons hadden
gedoneerd. Heel erg bedankt allemaal. Zoals het nu lijkt gaat de KNVB in
samenwerking met de Albert Heijn, deze actie elk jaar terug laten komen.
Ook heeft de Rabobank hun jaarlijkse RaboClubSupport. Hierbij kunnen de
leden van de Rabobank hun club steunen door te stemmen. In november
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hebben we een mooi bedrag van € 746,19 mogen ontvangen. Heel erg
bedankt.
Ben je nu vrijwilliger, sponsor, lid of supporter, we kunnen niet zonder
elkaar. Iedereen heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid bij onze club in
2021.
Tot slot wensen wij iedereen prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling
en een gelukkig en sportief 2022.
Het bestuur MVV’69

Beste leden Mvv’69,
Helaas moet ik om gezondheidsredenen het bestuur van Mvv’69
verlaten. Graag had ik de 2 periodes van 4 jaar afgemaakt maar dat
haal ik op een half jaar niet. Ik ben blij dat Henri Ekkel en Wim
Haselhorst bereidt zijn een aantal taken te vervullen binnen Mvv’69.
Bij deze wil ik jullie als leden van Mvv’69 vragen om niet meteen
“nee” te zeggen als je gevraagd wordt voor een functie binnen de
club. We zullen het allemaal samen moeten doen en het zou toch
ontzettend jammer zijn dat zo’n mooie club als Mvv’69 niet kan
blijven draaien, omdat er geen voltallig bestuur is of omdat er niet
voldoende vrijwilligers zijn.
In die 7,5 jaar heb ik veel mooie maar ook minder mooie dingen
meegemaakt. Het hoogte punt was toch wel het 50-jarig jubileum van

Mvv’69. En het aanstellen van nieuwe trainers, keepertrainers en
leiders.
Bij deze wil ik het bestuur bedanken voor de prettige samenwerking
de afgelopen jaren, en wil ik alle leden bedanken voor het in mij
gestelde vertrouwen.
Wim Reefhuis

Het 2e
9 9-0-0 27 +40
Dat zijn de cijfers tot nu toe van het 2e.......
Na een net geen "summer of love" mochten we weer met zijn allen het veld
betreden en dat kon gelukkig allemaal binnen 1,5 meter. Met een
ongekende luxe, een selectie van bijna 20 spelers, zijn we onder begeleiding
van Herald, Peter en Roy gestart met de voorbereiding.
Alle ingrediënten zijn er om er een mooi seizoen van te maken. Een mix van
jong en iets minder jong en een goede trainingsopkomst. De eerste
vriendschappelijke wedstrijden worden gewonnen, maar het spel is nog wel

voor verbetering vatbaar. In de beker wil het niet echt lukken, alle
wedstrijden worden verloren en we moeten nog flink aan elkaar wennen.
Ook hebben we last van de eerste blessures en beginnen we aan de
competitie zonder Sebastiaan, Lars en Stefan.
SVZW uit Wierden is de eerste tegenstander van het seizoen. Op een door
emelten omgeploegd veld en een verrassende keeper (Jelle) worden de
eerste stappen gezet. De wedstrijd is een strijd tegen het veld en de
scheidsrechter (biertje). De uitslag 0-3 - Dinand is 'On fire'. De sfeer in de
kleedkamer is goed.
Daarna volgen wedstrijden tegen F.C. Ommen en Bergentheim. Doelsaldo
14 voor en 0 tegen (goed bezig Jelle) en totaal 6 punten erbij - lekker man.
En toen werd het even rustig, een vrij weekend en 2 verschoven wedstrijden
onderbreken onze flow. Maar de trainingen blijven druk bezocht en de
geblesseerden werken aan hun herstel.
Na dus bijna een maand niet te hebben gespeeld beginnen we weer aan de
competitie. 3 wedstrijden in 7 dagen staan er op het programma. DES,
Lemele en ook Excelsior worden alle drie verslagen. Maar helaas hebben we
de eerste tegengoal tegen Lemele moeten incasseren. En tegen Excelsior
onze 2e (doelsaldo 23-2) en een 1e plaats die lonkt.
Zaterdag 20 november, de altijd beladen wedstrijd tegen Hellendoorn staat
op het programma. Voor de tegenstander zelfs reden om een extra training
in te gelasten. Resultaat: MVV 9 - Hellendoorn 0. Van deze derby door naar
de volgende, uit naar Hulzen, de nummer 2 uit de competitie. Na een gelijk
opgaande 1e helft wordt het verschil in conditie en inzet duidelijk.
Eindstand 0-4 en de bovenste plek op de ranglijst is stevig in handen.
Bij het schrijven van dit stukje (ik bedoel deze lap tekst) hebben we net de
wedstrijd tegen DOS achter de rug. De virtuele nummer 2 van de
competitie. Onder herfstachtige omstandigheden worden er mooie
combinaties op de ietwat natte mat gelegd. En als zelfs Jan scoort dan weet
je het wel, uitslag 7-1 en grote verhalen in de kantine.
Dat maakt samen 9 gespeeld, 9 gewonnen, 27 punten en een doelsaldo van
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+40! Ongekend en bijna onwerkelijk. Het resultaat van de goed bezochte
trainingen, maar misschien nog wel meer van het spelen als een team.
Bijna tijd voor de winterstop, alle vrijwilligers (speciaal ook de
scheidsrechters), de wasvrouw, onze sponsor (Tegelzetbedrijf Winters) en
alle supporters bedankt dat we dit mooie resultaat neer hebben kunnen
zetten met elkaar. En we zijn nog lang niet klaar. De trainer heeft er in ieder
geval een positief gevoel aan over gehouden.
Blijf gezond allen, fijne dagen en we zien elkaar in het nieuwe jaar. Tijd voor
nog een drankje - proost.
Perscoördinator
Selectie MVV'2

weer paraat
Het laatste nieuws altijd paraat. Is er nieuws dan. Nou wel degelijk.
Laat ik beginnen met de Groep 3 FTT. Ja u zult wel denken wat is dat nu
weer.
Nou ik heb me in het verleden laten verleiden om stukken te schrijven over
de frikandel.
Meesterlijke stukken waar ook Joost van den Vondel een puntje aan kon
zuigen.
Maar goed binnen Groep 3 bleef altijd de discussie bestaan wat is nou een
goede frikandel en wat maakt een goede frikandel nou zo bijzonder.
Kortom tijd voor actie en dus werd binnen Groep 3 gezocht naar drie
fijnproevers op dit gebied, te weten: Uw razende reporter, Remco ten Hove
en Herald Hutterd.
Wij zijn door onze koning dan ook benoemd en toegetreden tot de Groep 3
FTT.
FTT staat voor Frikandel Test Team.
Wij zullen na de coronamaatregelen dan ook een route per fiets afleggen
langs 8 cafetaria’s.
Per cafetaria zullen we een frikandel gaan proeven en uiteraard een
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beoordeling uitbrengen.
Zeker zal er ook een fijn pilsje bij gedronken worden, zodoende onze
smaakpupillen op scherp te krijgen. U zult natuurlijk snappen dat een
uitgebreide rapportage volgt.
Sportief gezien zit Groep 3 tegen alle verwachtingen in een diep dal. Het dal
is inmiddels zo diep dat we ter hoogte zitten van de fossielen uit de ijstijd.
Het tij is niet te keren schijnbaar en dus moet de bekende gifbeker helemaal
leeg.
Aan de coach kan het niet liggen, want dat is onzen Albert Kappert. De man
heeft kijk op voetbal en is tactisch van een compleet andere wereld.
Conditioneel zitten we goed op peil dus dat het ook niet zijn of is het karma
en roepen we het over ons zelf af.
Hierover gaan we in gesprek met een wijs man. Maar goed alle wijze
mannen die we hebben gesproken zeiden niets……. waarschijnlijk daarom
wijze mannen .
Kortom dit zal vervolgd worden en uiteraard hou ik als reporter vinger aan
de pols.
Aan het materiaal van Groep 3 kan het ook niet liggen. Zo heeft Remco ten
Hove, alias catweazle nieuw schoeisel aangeschaft. Echte mooie schoenen
van Adidas. En eerlijk is eerlijk de traptechniek is nog even zo belabberd als
voor de aanschaf, maar de eerste overtreding was uiteraard weer van
grandioze kwaliteit. Tja het blijft toch een Duits merk hè.
Dan hebben we ook nog een nieuwe parttime keeper met de naam
Maurice. Hij heeft zijn kunsten al laten zien en dat belooft veel goeds, maar
goed ik kan even een oude clown uit de sloot gaan halen, maar dan doe ik
Maurice te kort
Zaterdag zal hij weer schitteren in de goal van Groep 3. Uiteraard zal ik de
ontwikkelingen van deze keeper eens goed onder de aandacht brengen bij
jullie.
En ja hoor we zijn weer een Abraham rijker geworden in oktober dit jaar.
Bertjan Kloosterman mocht 50 kaarsjes uitblazen. En we hadden geluk hij
kon en mocht feest houden. En dat is uiteraard weer gigantisch goed gelukt.
Sommigen hadden nog flinke naweeën van vogelschieten, maar ook die

Brink 13, Den Ham Telefoon 0546 - 671568

kwamen er weer doorheen. Zo zat onze coach Albert Kappert eerst aan de
cola, want bier nee dat trok hij helaas nog niet. Hij had wel goed gegeten.
Hij had 700 gram rundvlees naar binnen gewerkt tja een beetje cowboy
wordt dan wel weer de oude. Zo ook onze Albert. Na half twee was de rem
eraf en stond meneer al op de dansvloer.
Maar zonder gekheid het feest was dik voor mekaar en laten we eerlijk zijn
we waren er ook aan toe. De laatsten hebben het licht om half vijf
uitgedaan. Mooie tijd dunkt mij.
Het schijnt dat Wilco Schuurs ook een flink stuk van de film kwijt is, maar
goed dat kennen we wel van hem. Hij komt vaak per fiets om vervolgens
gemotoriseerd weer in slapende toestand afscheid te nemen van de
planeet.
En de volgende dag gewoon ff met de tractor het fietsje weer ophalen.
Lekker met de kop in de frisse wind hè Wilco.
Oh ja ik zou ook nog wat schrijven over de activiteitencommissie van
MVV’69. Ik ben nog verwikkeld in een vergevorderd onderzoek en moet hier
helaas nog het zwijgen toe doen.
Wel kan ik jullie berichten dat er smaakmakende foto’s zijn gemaakt. Uren
zeg maar gerust dagen, nee zeg maar gerust weken heeft uw razende
reporter middels afluisterapparatuur en beelden die bij de NASA zijn
opgevraagd informatie ingewonnen over deze commissie.
Kortom dit zal zeer zeker nog een spraakmakend vervolg krijgen.
Als ik hierover de rapportage binnen heb, zal ik ook hopelijk meer kunnen
vertellen over de FTT, want ook jullie kunnen hier je voordeel mee doen.
Verder is het in het mooie Marle vrij rustig. Corona heerst lekker, dus dat
gaat goed. En laten we eerlijk zijn voor iets wat uit China komt, gaat het
eigenlijk best lang mee.
De Bulder is ook weer vrij goed te pas heb ik vernomen. Hij heeft inmiddels
zijn stem ook weer terug, dus helaas van zijn geteut zijn we ook nog lang
niet af .
Maar zonder gekheid fijn dat het weer goed gaat met de beste man.
Wel schrok ik laatst in de kantine toen hij een 7up bestelde. Ja dat went nog
niet erg de bulder en geen bier.
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Op dit moment loopt Sinterklaas met zijn zwarte Pieten (ik noem ze nog wel
steeds zo) de deuren plat bij menig gezin in de buurtschap. Hopelijk zijn de
kinderen en ouders lief geweest en zullen we worden beloond met vele
cadeaus.
Ik hoop zelf dat ik niet mee hoef in de zak, maar stiekem knijp ik hem best
wel een beetje, want tja ik schrijf soms best wel ondeugende dingen en
weet natuurlijk niet of de Sint daar wel zo vrolijk van wordt.
Maar goed als ik mee moet, is dit dus mijn laatste stukje. Mocht de Sint mij
goedgezind zijn, zit het wel snor voor mijn volgende bijdrage aan dit blad.
Ik ga denk ik ook eens een bezoek brengen aan iemand voor een diepteinterview.
Goed bij deze kap ik er even mee en tot een volgende keer.
Ik ga er een vatten……..wellicht met een frikandel erbij.
Het gaat u allen goed
Groeten van uw razende reporter
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DAMES
Helaas heeft Corona weer
een intrede gedaan in
Nederland, maar de dames
kunnen terugblikken op een
goede eerste seizoenshelft.
De eerste wedstrijden
werden gespeeld voor de
beker, hier werden wij poulewinnaar!!
HAHA hadden we ze mooi te pakn.
Daarna startte de competitie met de eerste wedstrijd tegen Hellendoorn,
deze wedstrijd hebben we overtuigend gewonnen, met maar liefst 7-0. Ook
wonnen we van DES vrouwen 1 en Mariënberg vrouwen 1. De wedstrijd
tegen Ommen was heel erg spannend, helaas werd deze strijd met 3-4
verloren.

De wedstrijden hierna gingen helaas ook wat minder. Zo verloren we twee
keer van Hulzense Boys, waaronder 1 bekerwedstrijd dus zijn we
uitgeschakeld in de beker.  En een keer verloren van Bergentheim.
Tot nu toe mogen we nog wel wedstrijden spelen, maar zonder publiek en

helaas zit de training er ook niet in voor de aankomende tijd. Dus we hopen
dat we snel weer mogen hobbelen in de weide bij de trainingen en de
trouwe fans weer snel mogen ontvangen langs de zijlijn tijdens de
wedstrijden.
Voor meer informatie over de gespeelde wedstrijden ga allemaal
@mvv69vr1 volgen op Instagram en Facebook! ☺
Groetjes van de Dames

Rectificatie

Geboren
23-07-2021

Isa( Isa Klazien )
Dochter van Marc Meulman & Anja Kamphuis
Kasteelstraat 1c, 7447 AW Hellendoorn

VAN DE JEUGDCOMMISSIE
Sinterklaas
Het was bijna zover , we zouden weer het sinterklaasfeest vieren in de
kantine.
Het draaiboek lag klaar, cadeautjes en pepernoten lagen klaar, Sint en zijn
Pieten waren er klaar voor …..………. maar helaas, ook dit jaar gooide Corona
roet in het eten
Gezien de vele besmettingen, en met name onder de basisschool kinderen,
hebben we besloten om het wederom af te lassen.
En we moeten natuurlijk ook om Sinterklaas denken, met zijn leeftijd valt hij
toch zeker in de risicogroep
Gelukkig zijn we niet voor één gat te vangen en hebben een oplossing
bedacht.
24 November zijn de Sint en zijn Pieten gewoon langs gekomen op de
training van de mini’s en de jo9
Daar konden ze persoonlijk zien hoe goed de kinderen hun best deden.
De Pieten hebben onder het toeziend oog van Sinterklaas nog een partijtje
mee gevoetbald.
Het viel ze nog niet mee om de bal te veroveren, de kinderen waren
razendsnel.
De mini’s waren ook nog eens allemaal mooi verkleed, dat zag er prachtig
uit!
Iedereen werd dan ook verrast met een cadeautje en lekkere pepernoten.
25 November trainde de jo12 en ook daar hebben zij een bezoek gebracht.
Er werd zo fanatiek gespeeld dat ze helemaal geen tijd hadden voor
Sinterklaas.
Die heeft toen maar een tijdje staan kijken hoe zijn pieten wederom niet
mee konden komen met de kinderen van MVV en heeft besloten om ze in
Spanje op trainingskamp te sturen.
Gelukkig werd er eindelijk gescoord en was de training ten einde, toen
konden de cadeautjes en pepernoten uitgedeeld worden.
Tja …….. en dan op naar de grootste kinderen , de jo17
Ook zij waren aan het trainen, maar Sinterklaas kon zijn Pieten niet
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overhalen om ook hier mee te doen aan de training …. Iets met héél hard
schieten ….. en héle grote jongens ……
Dus toen maar even ingebroken en iedereen op het matje geroepen.
Er werd nog wel het één en ander opgebiecht maar het is de Sint helaas
verboden om dat hier te vertellen, iets met ambtsgeheim, en dat is maar
goed ook
Uiteindelijk kregen ook zij hun welverdiende cadeautje.
Voor de Sint zat het er toen op en kon tevreden naar huis.
Piet moest nog even twee kinderen in quarantaine bezoeken, uiteraard is hij
niet binnen geweest , maar heeft op gepaste afstand de cadeautjes
afgeleverd.
Het was toch weer een geslaagd feestje, Coronaproof.
Namens Sint en alle Pieten wensen wij iedereen dan ook nog mooie
feestdagen en een heel gelukkig, gezond en sportief nieuwjaar.
Piet

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

Jo12
Aangezien de soep een beetje dun is rond deze leeftijd, hebben we een
mooi gemêleerd gezelschap. Sommigen net iets te jong, sommigen net iets
te oud, maar dat mag de pret niet drukken. Het compenseert elkaar mooi.
Het team begint mooi met elkaar te groeien, ze beginnen elkaars
kwaliteiten te ontdekken en een team te worden. Plezier wordt er ieder
geval gemaakt.
Dit mede door 2x in de week getraind te worden
door Dinand, John, Bas, Ruben en Sanna… mooi
dat ’t zo kan!
De 1e fase van dit seizoen is afgesloten in de
middenmoot. Hierna hebben ze 2 weken vrij
gehad en zijn toen weer opnieuw op niveau
ingedeeld door de KNVB. Inmiddels moeten er
nog 2 wedstrijden gespeeld worden en is de 2 e
fase ook weer gespeeld. Het winnen wil nog niet echt lukken, maar wat ook
belangrijk is…er wordt hard gewerkt! Hierdoor wordt de schade aanzienlijk
beperkt. Mooi om te zien.
Helaas werd er door Sinterklaas mede
gedeeld dat hij het dit jaar niet aan
durfde het om dit jaar een feestje te
houden in het buurthuis.
Maarrrrrrrr….. Sinterklaas zou
Sinterklaas niet zijn en kwam volledig
onverwacht langs bij de training. Wat
waren de kinderen verrast… nooit
verwacht. Sommigen knepen ‘m nog
wel of niet Guus ! ( grapje) . Maar gelukkig , voor iedereen had die beste
man een mooi origineel MVV’69 cadeautje bij zich!
En toen…. Toen kwam de overheid met het geweldige idee om na 17uur niet
meer te mogen trainen. Ach jaaaa….. dan gaan we toch voor 17uur trainen!
Na even te puzzelen en 2 tijdelijke toppers als trainers te vinden , kunnen
we ieder geval nog 1x in de week blijven trainen.
We hopen de competitie af te kunnen maken , en na de winterstop weer
lekker de draad weer op te pakken en de 3e fase van het seizoen te kunnen
starten.

Nog even mooi nieuws, na de winterstop mogen we
Thura Pultrum verwelkomen bij de club. Ze komt al een
poosje mee trainen met Lieke, maar dit bevalt haar ( en
rest van het team) zo goed dat ze lid wordt.
Welkom Thura
Via deze weg …. Hele fijne feestdagen gewenst
Groetjes Linda v.d. Vegt

.

Versterking gezocht !

Wij zijn opzoek naar gezellige/sportieve kinderen om ons team te
komen versterken, om in de toekomst te kunnen blijven voetballen.
Wie wil dat nou niet? Lekker sporten in een gezellig team, in de gezonde
Marlese lucht, onder begeleiding van leuke trainers bij een leuke club!!
Ben je geinteresseerd , kom gerust eens kijken/ mee doen met de training
Dinsdag en donderdag van 18.30 tot 19.30.
Of neem contact op
Met de leider van dit team 06-12697747

Lichtjes route gaat door!!!!
Vorig jaar een mooie lichtjes route gehad in
Marle.
Dit jaar iets eerder dan vorig jaar met de
captains om tafel gezeten en iedereen was
enthousiast om ook dit jaar weer een lichtjes
route te organiseren.
Deze kan gereden worden van 18 t/m 26 december.
Op 18 december kan er gestart worden vanaf 18.30 uur op de parkeerplaats
tussen Meilink en de Reggebrug. (graag aanrijden vanaf Reggebrug kant).
Alle Marlenaren krijgen een flyer in de bus waar de route op staat.
Ook zal de route op Facebook staan en deze wordt ook uitgedeeld bij de
start.
Deze avond (18 december) zal u onderweg op meerdere plekken wat
aangeboden worden.
We zijn erg blij dat de volgende sponsoren iets aan willen bieden:
* Kloostermansweide Marle
* Jet’s Kaas&zo Marle
* Italiaans Restaurant Bacco Marle
* Stichting Marlese Agrariërs
* Rokerij Marle
* Pannenkoekenhuus Marle
* Stichting Supporters Marle
Ontzettend bedankt voor jullie medewerking.
Natuurlijk willen we ook alle Marlenaren bedanken voor het versieren van
Marle. TOP!!!
Paasweekend.
We hebben helaas al 2 jaar geen Paasweekend kunnen organiseren.
Dit vinden wij natuurlijk ontzettend jammer.
Ook nu is het nog niet bekend of we dit volgend jaar wel weer kunnen doen.
We hopen dat tegen die tijd de maatregelen versoepeld zijn, maar dat is
nog afwachten.
Mocht hier meer duidelijkheid over zijn dan horen jullie dit.

TUINHOUT

SCHUTTINGEN

OVERKAPPINGEN

�

RK Trading

�

+31(0)6 4617 1919

Nonkeswijk 2C

�

info@rktrading.nl

7687 AZ Daarlerveen

�

www.rktrading.nl

1035 Jaar Marle.
Volgend jaar is het de bedoeling om weer het 5 jarig feest in Marle te
vieren.
Het duurt nog even, maar noteer alvast de datum in uw agenda, dan kunt u
deze vrij houden.
21, 22, 23 en 24 juli 2022.
Begin volgend jaar gaan we weer met de captains om tafel om samen te
brainstormen over de invulling van dit feest. Mochten er goede ideeën zijn;
geef het door bij je captain of bij ons.
Tot zover.
Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een goede jaarwisseling.
Stichting Supporters Marle

Gastouderopvang
Koekeloere
Mirjam Stokman
Tel: 06-30021794
Oude Twentseweg 5a
7447 SB Hellendoorn
Email: stokmanmirjam@hotmail.com

Voor al uw

poot-,
consumptieaardappelen,
uien, hooi en stro
naar

FA. KAMPHUIS

Hammerweg 11, Marle (Hellendoorn)
Telefoon 0548 - 681271

Bel ons voor advies
of een vrijblijvende offerte
Vosseboerweg 11, 7683 SH Den Ham
Tel.: 0546 671 088, Mob.: 06 26 89 44 46
info@vandervegtrietdekkers,nl
www.vandervegtrietdekkers.nl

Nieuwbouw, Onderhoud en Renovatie

CJV Marle seizoen 2021-2022
Hallo allemaal!
15 oktober was het weer zover: het begin van een nieuw CJV-seizoen! Na
een jaar stil te hebben gezeten, los van een online bingo via Teams, konden
wij eindelijk weer een ouderwets avondje CJV organiseren. Deze eerste
avond kwam de jeugd van Marle bijeen waar een kampvuur met
marshmallows en broodjes op hen stond te wachten en er een
kennismakingskwartet werd gespeeld.
De hierop volgende vrijdagavonden zijn
gevuld met allerlei verschillende
activiteiten. Zo is het spel “minute to
win it” gespeeld waarbij enkele leden zo
snel mogelijk verkleed moesten worden
tot mummie (rara, wie zit hier toch
verstopt onder al dat wc papier??).
Verder is onze jaarlijkse bingo gespeeld
en heeft er in Marle een heus
darttoernooi plaatsgevonden.
Helaas werkten de coronamaatregels
ons niet mee. Het bestuur heeft
besloten om het zekere voor het
onzekere te nemen en een vervroegde
kerstvakantie in te luiden. We hopen dat er in het nieuwe jaar weer meer
mogelijk is zodat er snel weer gezellige avonden georganiseerd kunnen
worden. Het sinterklaasfeest houdt de jeugd in ieder geval nog tegoed!
Groetjes het bestuur,
Laura Braakman, Jelle Grefelman, Jasper Bosch, Ilse Braakman,
Anke Beumer, Jesse Ekkel, Saskia van Wijk

Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham

T 0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl

PILATES, YOGA & WANDELCOACHING

WWW.PUURHEIDI.NL

SOOS
December 2021
Graag wil ik een stukje schrijven in het clubblad over de
soosmiddagen van de afgelopen tijd. We hebben gelukkig een paar
gezellige middagen met elkaar gehad in september en oktober. We
moeten helaas weer afwachten wanneer we weer kunnen opstarten.
Omdat er weinig te vertellen valt wat we hebben beleefd, omdat er
veel niet door kon gaan, heb ik op het internet een kort verhaaltje
opgezocht dat ik met jullie wil delen. Hopelijk brengt het een glimlach
op jullie gezicht.
Schoenendoos
Een man en een vrouw waren 60 jaar getrouwd. Ze hadden al die
jaren alles gedeeld, alles samen besproken. Ze hadden geen
geheimen voor elkaar, behalve dat de
kleine oude vrouw een schoenendoos
bovenin haar linnenkast bewaarde,
waar haar man nooit naar gevraagd
en nooit in gekeken had. Al die jaren
had hij niet aan die doos gedacht,
totdat zijn vrouw op een dag ernstig
ziek werd en de dokter zei dat ze niet
zou herstellen. Omdat hij van alles
wilde regelen, pakte hij de
schoenendoos en bracht hem bij zijn
vrouw op bed. Ze was het met hem eens dat het tijd werd dat hij wist
wat erin zat. Toen hij hem openmaakte, vond hij wat haakwerk, en
twee bundels bankbiljetten, samen goed voor een bedrag van €
25.000. Hij vroeg haar waar dat vandaan kwam. Ze zei: ‘Toen wij
gingen trouwen, vertelde mijn grootmoeder me dat het geheim van
een gelukkig huwelijk was, nooit ruzie te maken. Ze raadde me aan
om elke keer als ik boos op jou zou worden, rustig te blijven en een
kleedje te haken.’

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

LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF

LLL

Esweg 39 - 7688 RA Daarle
Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

Koestraat 4 - Hellendoorn
0548 654450

De oude man schoot zo vol, dat hij moest vechten tegen zijn tranen.
In de doos lagen slechts twee kleedjes. Ze was in al die jaren maar
twee keer boos op hem geweest. Gevoelens van geluk overspoelden
hem. ‘Schat,’ zei hij, ‘dat verklaart de twee kleedjes in de doos, maar
hoe zit het met al dat geld?’
‘O,’ zei ze, ‘dat heb ik verdiend met het verkopen van de kleedjes.’
Indien de coronamaatregelen het toelaten, is er elke 3e dinsdag van
de maand van 14:30 tot ± 16:30 uur soos. Lijkt het je leuk om even
met de buurtgenoten bij te praten en een spelletje te spelen: je bent
van harte welkom.
Hopelijk tot gauw,
Irma Beumer

Stand van zaken ENERGIE TRANSITIE MARLE per december 2021
Hellendoorn en Marle liggen op koers
De zogenoemde ‘opgave’ die Marle heeft gedaan naar de gemeente is het
leggen van 10.000 zonnepanelen op daken voor 2030.
In de afgelopen maanden zijn er door de inwoners op verschillende daken
zonnepanelen geplaatst. Na een inventarisatie blijkt dat we in Marle
ruimschoots op koers liggen.
Meerdere agrariërs en inwoners van Marle hebben zonnepanelen geplaatst
met als voornaamste doelstelling om zelfvoorzienend te zijn.
Als werkgroep vinden wij dit een goede ontwikkeling. De huidige
initiatieven vinden voornamelijk individueel plaats, we hebben als
werkgroep dan ook besloten om vooralsnog geen coöperatie op te richten.
Mocht echter blijken dat uit de Marlese bevolking alsnog behoefte bestaat
aan een coöperatie dan kunt u contact opnemen met één van de
werkgroepleden.

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

Voor de gehele gemeente Hellendoorn is de verwachting dat in 2030 de
doelstelling gehaald zal worden met zonne-energie. De Hellendoornse
bevolking heeft voornamelijk gekozen voor zon op dak. Binnen onze
gemeente zijn een aantal projecten al in de voorbereidende fase, zoals de
overkapping van de parkeerplaats bij het Avonturenpark waar zo’n 12.000
zonnepanelen komen te liggen, hiermee kunnen dan 1900 huishouden in
het dorp Hellendoorn van groene stroom worden voorzien. Een ander
voorbeeld van een project is het plaatsen van zonnepanelen op de oude
vuilstort in Hulsen.
Asbest eraf zon erop
Plaatselijk Belang Marle heeft u per mail geïnformeerd over de
subsidiemogelijkheid van de provincie Overijssel van ‘asbest eraf zon erop’.
Enkele inwoners hebben inmiddels een subsidieaanvraag ingediend.
Informatie voor deze subsidie kunt u vinden op de website van het
Plaatselijk Belang Marle (http://www.pbmarle.nl)
Gemeenteraad
De gemeenteraad heeft besloten dat elke werkgroep (Energietransitie) een
beroep kan doen op het revolverend fonds. De financiële middelen uit dit
fonds kunnen gebruikt worden voor een haalbaarheidsonderzoek voor
grootschalige projecten. De tijdelijk gebruikte financiële middelen uit dit
fonds zullen na enige tijd weer terugvloeien.
Enexis
Enexis heeft onlangs aangegeven dat Hellendoorn de status ‘oranje’ heeft
meegekregen. Status ‘oranje’ houdt in dat er een beperkte capaciteit is
vanuit onze netcapaciteit. Vanwege de “drukte” op het net zal het de
komende jaren moeilijker worden om grootschalige projecten te realiseren.
Voor kleinschalige projecten (particuliere projecten) is tot nu toe nog
ruimte.
De ETM werkgroepDe werkgroep in Marle informeert u via het clubblad,
maar ook via de site van Plaatselijk Belang Marle. Mocht u persoonlijk
informatie willen dan kan dat ook via één van de werkgroepleden. En heeft
u interesse om u aan te sluiten bij onze werkgroep en mee wilt denken en
beslissen over de energietransitie in Marle neem dan gerust contact met ons
op.

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

Griezeltocht Marle 2021
28 oktober was het zover!!
Na weken/maanden aan voorbereiding was het dan zover!
De kinderen kregen op school een
uitnodiging voor de Griezeltocht,
met de vraag of ze wel eens door
Marle wandelen in het donker?
Dat je dit echt eens moet doen, in
de nacht gebeuren er veel dingen
in Marle waar geen mens weet
van heeft, rond zwervende en
zwevende figuren lichten uit het
niets pffff. De heksen hebben
een wandelroute uitgezet door
Marle om de kinderen dit eens te
laten zien. Het werd een
wandeltocht voor stoere kinderen en dappere ouders in het donker waar
heel wat viel te beleven.
Nouwwww…. Stoere kinderen waren er , er hadden zich 140 kinderen
opgegeven… die orderbegeleiding van wel 60 ouders/grootouders in het
donker op pad gingen. De kinderen konden zich opgeven voor een enge en
mindere enge wandel route.
Voor dat de kinderen en groepjes vertrokken, werd er een mooie groepsfoto
gemaakt.
Wat hadden de
kinderen er zin
in, en wat waren
de heksen en
ander gespuis
weer blij om de
kinderen te zien
en waren ze blij
dat ze de
kinderen lekker
aan het
schrikken

DEN HAM
ijzerwaren
&
gereedschap

Vroomshoopseweg 6 - Den Ham
Tel.: 0546 673 199

0546 - 67 13 71

Voor al uw loonwerk
houden wij ons
van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.

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

konden maken.
Door de start heksen werd er voor de veiligheid een vingerlampje uit
gedeeld. De kinderen van de enge wandel route kregen een vragenlijst mee
die ze aan het eind ingevuld weer in moesten leveren om te bewijzen dat ze
de route volledig gelopen hadden en niet halve wege af haakten om dat het
te eng was!! Er werd de stoere kinderen
een luier aan geboden voor het geval ze
toch in de broek moesten plassen. De
kinderen waren nog maar net op weg
toen ze Ans van de Desinfectans tegen
kwamen. Heks Ans was aangesteld door
de organisatie om de boel een beetje
netjes en fris te houden…. Ans was erg
ijverig met het schoon houden van de
straten, de kinderen op te poetsen en
stinkende ouders een fris luchtje te
geven. Ze waarschuwde de kinderen dat
ze even daarvoor een paar vieze
rikken/stinkerts tegen was gekomen
…BAH!
Nadat de wandeltocht voort gezet was, kwamen ze langs de Heksen
Soepbar ’n Pruttel, nachtelijks geopend ! De kinderen werden door 2 heksen
om hulp gevraagd , het was daar ’n pruttel… de heksen hadden een nieuw
recept maar ze
snapten er niks
van. De kinderen
van de Enge
wandelroute
werden hier
verraste door een
engerd die onder
de bar vandaan
kwam….. menig
kinderen kwamen
op dit moment los
van de grond en
de sirenes bij de

Glazenwasser nodig?
Bel of mail Ross Salland Glasbewassing!
0548 - 611 340

|

Glasbewassing
Zonnepaneelreiniging

info@rosssalland.nl
|
|

Schoonmaak
Houtwerkreiniging

Wij hanteren scherpe tarieven

WWW.ROSSSALLAND.NL

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

meiden gingen goed aan.
De route werd hierna vervolgd en kwamen de kinderen idd de vieze
mannen tegen, ze zeiden al een poosje door Marle heen te zwerven…. En
vroegen de kinderen of ze nog wat te eten hadden voor hun en of ze
misschien eens bij hun mochten komen douchen? Helaas ….. de meeste
kinderen waren niet gediend van hun aanwezigheid en konden ook niet
waarderen dat de zwervers met hun ouders aan het praten waren of dat ze
de sjaal van Oma om deden…. Dus werd er vanzelf door gelopen richting het
Gluurbossie.
Wie hier rond hing… weet bijna niemand.
Om het feest compleet te maken …. Werd de wandeltocht abrupt
beëindigd, het pad was afgezet met linten en de kinderen werden tegen
gehouden door 2 heren in
maanmannetjes pakken ….
Heren van de chemische
opruimingsdienst. In
eerste instantie waren ze
absoluut niet van plan om
de groep er langs te laten
want achter het lint lach
gevaarlijk chemische afval
op het pad!! Maar om het
feestje niet te laten
eindigen moesten de
kinderen beloven nergens aan te komen , snel doorlopen en een mondkapje
op te doen om zo de chemische lucht niet in te ademen…. Na dit te hebben
beloofd , mochten de kinderen over het lint stappen en konden ze hun pad
vervolgen.
Het pad door het land met rond zevende…..Spoken…. Voor sommige waren
stilstaande spoken eng en sommigen schrokken pas toen de luchthoorn af
ging.
Dit pad leidde naar een rustpunt…. Een heuse Leger des Heils opvang punt
in Marle voor rond zwevenden en zwervenden.

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

Hier werd deze avond goed
gebruik van gemaakt, aldus
onze Hoofd van de opvang,
Broeder Gerrit. Hij vond het
erg triest om te zien dat er
ouders met kinderen in het
donker rond gingen zwerven
door Marle, hij bood ze een
warm kopje koffie en ranja met
wat lekkers aan en een
eventuele slaapplaats. Al

aanwezige zwervers keken hun ogen
uit van al die gasten… de een
probeerde contact te maken met de
kinderen en dingen afhandig te maken
, de andere probeerde de daklozen
krant te verkopen en weer een ander
probeerde en beetje zweer te brengen
in de herberg door accordeon te spelen, kortom gezellige boel.
Totdat Broeder Gerrit
in de gaten kreeg dat
de groep kinderen en
ouders helemaal niet
dakloos waren, op
dit moment werden
ze vriendelijk tot
dwingend verzocht
om het Erf te
verlaten en een
bijdrage te doen voor
de koffie in de
collecte bus voor het Maxima centrum!!!
Hierna kwamen de kinderen aan bij spoken opvang ’t Spookhuus, de spoken

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

ouders brachten de spookjes allemaal tegelijk naar de opvang waardoor de
leiders van de groep geen idee hadden hoeveel spookjes er waren. De
kinderen mochten hun helpen om de verstopte spookjes te zoeken met een
zaklamp.
Na een lekker snoepje als bedankje ging de tocht verder… er stonden een
paar angstige Buurvrouwen op de weg , ze hoorden rond de tijd van
Halloween altijd enge
geluiden in huis… ook deze
avond weer.
De groep werd uitgenodigd in
huis om eens mee te
luisteren, de kinderen
ontdekten dat dit gewoon
geluiden waren van
alledaagse dingen en dieren…
niks om bang voor te zijn.
Gelukkig maar. Soms kon je
van verre een politie auto aan
zien en vooral horen
komen….. och jeetje, wat is er
loos??? Heel Marle wakker.
Het bleek dat ze een melding hadden gekregen van een illegale chemische
afval stort, de kinderen werden aangehouden door meneer agent en
werden ondervraagd of ze toevallig ook wisten waar dit was? De meeste
kinderen en ouders verleenden medewerking, maar een enkele opa denk ik
niet.. hij werd gearresteerd en in de politie auto gestopt. Na nog een
tussenstop bij 2 heksen, werd het weer iets serieuzer.
Na alle gekheid op een stokje bleek alleen het mondkapje niet voldoende te
hebben geholpen bij de chemische afval stort, de kinderen zelf dachten
nergens last van te hebben maar de
zusters van het plaatselijke Marlese
Dokterspost zagen heel wat anders. Ze
werden mee genomen en onderzocht
door de Dokter , hij constateerde al snel
dat het een uitslag was van chemisch
afval. En ja hoor , in het onderzoeks
hokje met een speciale lamp kleurden
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de wangen bij een paar kinderen helemaal geel, en buiten dit hokje niet…
Hoe dit nu kon ?? Maar deze beste dokter had een geweldig spuitje om de
kinderen weer blij te maken!
(Neeeeeeee…. Geen echt spuitje, een spuitje in de vorm van een pen
natuurlijk !!!).
Het verhaal werd bij de oudere kinderen natuurlijk wel iets anders, wat is er
nu leuker om hun even aan het schrikken/lachen te maken.
1 kind werd mee genomen in het onderzoeks hokje en de gordijnen gingen
dicht , hem/haar werd gevraagd om even heel hard te gaan gillen,…”shit
heey wat gebeurd daar? Maar na het openen van het gordijn werkte dit op
de lach spieren.
Bij het Poort van het eind werd met een lamp
gecontroleerd of het spuitje had gewerkt , en ja
hoor ….. er waren geen enge vlekken meer te
zien.
De oudere kinderen bleken hun broek ook droog
te hebben gehouden, en keurig alle vragen
beantwoord te hebben.
Helaas durfden we het niet aan om een after
party te houden in het buurthuis, maar wat was
het weer een geslaagde Griezeltocht…. Blije
gezichten van kinderen en enthousiaste
ouders/grootouders….. daar deden we het
allemaal voor!!Gruwelijk bedankt voor het mee
doen en hopelijk tot volgend jaar!!

De Griezels !!
P.s. Dit alles kon nooit georganiseerd worden als we geen
hulp hadden gekregen van ruim 50 vrijwilligers en sponsoren.
Vrijwilligers en Sponsoren nogmaals Hartelijk bedankt!!
Voor meer leuke foto’s kijk eens op onze website:
griezeligmarle.jimdofree.com

VAN CBS DE MARLIAANTJES
Beste inwoners van Marle en omstreken,
Een berichtje vanaf de Hammerweg
Inmiddels hebben we de eerste maanden van schooljaar 2021-2022 erop
zitten. De kinderen in groep 1 en 2 zijn onder leiding van de juffen het
schooljaar enthousiast begonnen. Zij leerden allerlei nieuwe dingen rondom
de thema’s: welkom, boeken, beroepen, herfst en nu natuurlijk rondom
Sinterklaas en Kerst. De kinderen in groep 3 schrijven en lezen inmiddels
alweer heel wat letters en woorden. En de groepen 4 t/m 8 hebben veel
geleerd rondom de thema’s: waar is het, Azië en Afrika, jij en ik! en het
thema dieren. We hadden het project dieren heel graag af willen sluiten
met een ouderavond, maar dat ging vanwege de Coronamaatregelen niet
door. Vandaar dat wij ouders/verzorgers digitaal hebben laten genieten van
de dingen die geleerd en gemaakt zijn rondom het thema dieren.
Ook wij hebben te maken gehad met een behoorlijk aantal kinderen dat
alweer thuis heeft gezeten, doordat ze zelf of een gezinslid positief getest
waren. De ervaring van het online thuisonderwijs van vorig jaar helpt dan
wel. Dit maakt dat we als school samen met ouders en kinderen vlot over
kunnen schakelen naar online onderwijs. En ja, kinderen leren heel snel. Zo
werd er digitaal samengewerkt tussen kinderen die op school en thuis
waren. Hoe mooi is dan de techniek die we tot onze beschikking hebben!
Toch gaat er niets boven onderwijs op school met een volledige groep.

Zo leer je kinderen rekenen
Door de impact van Corona op het leren van de leerlingen, hebben we
ervoor gekozen om het schooljaar te starten met de methodiek: ‘Zo leer je
kinderen rekenen.’ Belangrijk om een stevige rekenbasis te leggen. Daar
hebben de kinderen elke dag profijt van. Als groep hebben we doelen
gesteld waar we 6 weken lang intensief aan hebben gewerkt. Voor de
herfstvakantie was het zo ver en hebben we gekeken of we als school de

Geert Pluimers
Ik ben Construction Engineer bij Urenco
en verzorg daarnaast rondleidingen. Ik laat
je graag zien wat we doen, hoe we dat doen en
het meest belangrijk, hoe veilig we dat doen.

Dat geeft mij energie.
Kom je langs? bezoek@urenco.com

doelen hebben behaald. Dat was het geval! En dat hebben we met de hele
school gevierd.
Schoolontwikkeling
Als team zijn we gericht op de basis van het lesgeven. Een bewezen
effectieve manier om kennis over te dragen is Expliciete Directe Instructie
(EDI). Hier besteden wij dit schooljaar extra tijd en aandacht aan. Op basis
van goede instructie stellen we kinderen in staat om de (basis-)doelen te
halen. Daarmee vergroten we de betrokkenheid van de kinderen en
voorkomen we uitval. Ons doel: kansen voor kinderen vergroten!
Schoolreisje
Naast hard werken zijn we ook heerlijk op schoolreisje geweest. Groep 1-2
heeft zich prima vermaakt bij Kinderboerderij Dondertman. Mooi weer,
lekker samen spelen…wat wil je nog meer? Slapende kinderen op de
terugreis naar school spreekt toch voor zich.
De groepen 3 t/m 8 zijn naar Kameleondorp Terherne geweest. Een rit in de
bus, samenwerkingsopdrachten, spelen, modder, varen en heel veel plezier
waren de ingrediënten van deze onvergetelijke dag.
Streetwise
Veilig deel kunnen nemen aan het verkeer is belangrijk. Alle kinderen
hebben 1 oktober les gehad van medewerkers van de ANWB. Hierbij zijn
verschillende zaken aan de orde geweest. Veilig oversteken bij het zebrapad,
waarom en hoe moeten we een gordel om, wie moet een autostoeltje of
zitverhoger gebruiken, de remweg van een auto en controle/beheersing van
de fiets. We kijken terug op een leerzame en gezellige ochtend.
En dan hadden we nog: dierendag, HALT-les in groep 7/8, dankdag, het
Nationaal Schoolontbijt, de kinderpostzegels en de Kinderboekenweek.
Kinderboekenweek
Ook dit schooljaar hebben heel veel kinderen hun voorleestalenten laten
horen. En zijn er mooie verhalen geschreven en hebben we creatieve
resultaten gezien rond het thema ‘Worden wat je wil’.
Hanne Lammerink uit groep 7 is voorleeskampioen van onze school
geworden. Zij zal ons vertegenwoordigen in het ZINiN theater.

Groot Hellendoorns Dictee
Daarnaast zullen Hanne Lammerink en Floor Bosch ons vertegenwoordigen
op het Groot Hellendoors Dictee. Zij zijn dit jaar de beste spellers uit groep
7/8. Heel veel succes dames!
Oliebollenverkoop
Ook goed om te melden is dat de u welbekende oliebollenactie weer van
start is gegaan. Bestellen kan tot 10 december. Dit jaar betaalt u voor 8
oliebollen met of zonder krenten €6,50 en vijf appelbeignets kosten ook
€6,50. Mochten er geen kinderen langs zijn gekomen dan kunt u uw
bestelling
voor
10
december
per
mail
doorgeven
aan
imminkjohan@hotmail.com of via dienkeruijterkamp@gmail.com Uw
betaling graag uiterlijk 10 december overmaken aan Stichting Vrienden van
de Marliaantjes op rekening: NL55 RABO 0161 4782 63 o.v.v. uw naam en
adres. Woensdag 30 december worden de oliebollen ’s ochtends gebakken
en ’s middags bij u afgeleverd. Een lekkere actie en u steunt er een goed
doel mee, namelijk de aanschaf van nieuwe kerstversiering. Van harte
aanbevolen.
En tot slot… de receptie van 13 mei 2022
Ondanks dat we momenteel weer met de nodige beperkingen hebben te
maken vanwege Corona, werken we achter de schermen nog steeds aan de
voorbereidingen van de RECEPTIE vanwege het 100-jarig bestaan. Datum en
tijd: VRIJDAG 13 MEI 2022 van 16:00 – 21:00 uur. Place to be: Hammerweg
8. Aanmelden kan nog steeds via: marliaantjes100jaar@gmail.com Dat
helpt ons weer om een en ander goed voor te bereiden, dus opgeven
bevelen we van harte bij u aan. Mocht u mensen in uw omgeving kennen
die het ‘Clubblad’ niet lezen, wilt u ze hier dan ook op attenderen?
We zien uit naar een fijn en leerzaam vervolg van dit schooljaar met elkaar!
Een hartelijke groet, mede namens het team van CBS De Marliaantjes en
graag tot ziens!
Marieke Meijerink
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VAN RABOBANK NOORD en WEST TWENTE
T.n.v. Jolanda Gerrits, 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
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