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VAN DE REDACTIE
Begin deze maand klinken er veelal positieve
berichten over het coronavirus. De meeste
activiteiten in en rondom het buurthuis zijn weer als
vanouds opgepakt. De SOOS is opgestart, er wordt
gekookt met ouderen en de countrydansers hebben
de eerste danspassen alweer gezet. De heren, dames
en jeugd van MVV’69 hebben de voetbalwedstrijden na de winterstop
herstart en de kantine is weer geopend voor jong en oud.
Begin januari heeft Rutger Wijkman, hoofdtrainer van heren 1, laten weten
zijn contract met MVV’69 voor één jaar te verlengen. Zaterdag 26 februari
stond er dan ook gelijk een belangrijke derby op het programma: MVV’69 1
- Daarle 1. De wedstrijd eindigde na 90 spannende minuten in 3-2 winst
voor Marle, wat nadien natuurlijk uitgebreid gevierd werd in de kantine.
Daarnaast staat het tweede herenelftal van MVV’69 koploper in de
competitie. Zij staan vele punten boven de nummer twee en zullen de
aankomende weken hard moeten strijden voor het kampioenschap.
Zoals u van ons gewend bent, worden er gedurende het jaar verschillende
acties georganiseerd. Zondag 19 juni is het Vaderdag, waarvoor er begin juni
een lekkernij verkocht zal worden. Houdt hier tegen die tijd dus vast
rekening mee!
Op 15, 16 en 18 april staat Paasweekend Marle weer op het programma.
Een welbekend feest in Marle en omstreken. Na een paar jaren te hebben
stilgelegen door corona, zullen verschillende bands in het aankomende
paasweekend hun muzikale talenten laten klinken in Marle. Daarnaast zal
de buurtschap Marle in juli van dit jaar 1035 jaar bestaan. Ongetwijfeld zal
hier tegen die tijd aandacht aan besteed gaan worden.
Verder zullen de dames van MVV’69 in 2022 50 jaar bestaan en willen dit
niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Als voorproefje zal er op zaterdag 14
mei een ‘foute party’ georganiseerd worden, waarbij de dames u van harte
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uitnodigen! Hierbij hopen zij een mooi bedrag op te halen voor een
feestweekend later in het jaar, waarbij verschillende activiteiten en een
groot feest op het programma staan.
Als redactie willen wij onze excuses aanbieden aan Historisch Marle voor
het ontbreken van hun bericht in het voorgaande clubblad.
Wij van de redactie wensen u een mooie lente toe in goede gezondheid en
hopen u spoedig weer in het buurthuis tegen te komen!

De redactie

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD VOOR
A.S. 13 juni INLEVEREN

VAN DE BESTUURSTAFEL
De bal rolt weer volop. Een moment waar we allemaal
naar uit hebben gekeken en vooral dat de supporters ook
weer langs de lijn staan. Het is weer genieten op en langs
het veld. Wist u dat ons 2e elftal en de jo17, tijdens dit
schrijven, bovenaan staan? Het belooft nog wat tijdens de
rest van hun competitie. Ons 1e elftal en de jo12 doen ook
mooi mee in hun competitie. De strijd is daar nog zeker niet gestreden. Van
de jo9 wordt geen stand bij gehouden, maar telt het plezier. Volgens de
leiders en trainer, hebben ze dat plezier zeker. Dat geldt natuurlijk ook voor
ons 3e elftal. Mooi dat dit elftal nog steeds het plezier beleeft om te blijven
voetballen. Ook hebben we weer een mooi aantal nieuwe leden bij de
mini’s. Dus dat belooft veel goeds voor de toekomst. Ons dameselftal heeft
op dit moment veel blessures. We hopen dat dit elftal weer snel op volle
sterkte in het veld kan staan. Natuurlijk wensen we alle zieken en
geblesseerden veel sterkte en beterschap. De voorbereidingen voor seizoen
2022/2023 zijn weer in volle gang. Wij zijn blij dat Rutger Wijkman het
contract weer voor een jaar heeft verlengd als trainer bij ons 1 e elftal en ook
dat Marcel v/d Berg volgend seizoen de keepers nog blijft trainen. Ook
hebben meerdere vrijwilligers weer aangegeven om volgend seizoen door
te gaan, sommigen twijfelen nog en anderen moeten nog benaderd
worden. Hopelijk kunnen we het voor het nieuwe seizoen weer rond
krijgen, want zonder vrijwilligers, die hun kennis en kunde willen inzetten
voor onze club, zijn we nergens.
De dames hebben een feestje in het verschiet, want dit jaar bestaat het
vrouwenvoetbal 50 jaar bij MVV’69. Dit laten we natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij gaan, want dit is best uniek. De dames zijn al druk
bezig met de voorbereidingen. Het feest staat gepland op 14 en 15 oktober.
We hebben al een keer aangegeven dat we de jubilarissen niet meer tijdens
de algemene ledenvergadering gingen huldigen, maar met de
nieuwjaarsreceptie. Ook dit jaar kon dat niet door gaan. We hopen nu alle
jubilarissen dit jaar met het mixtoernooi in juni, uit te kunnen nodigen.
29 maart om 20:30 uur is er weer de algemene ledenvergadering in de
kantine. We geven dan ook informatie over aankoop grond, om meerdere
parkeerplekken te realiseren en we geven uitleg over verhoging van de

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

www.indetonne.nl

contributie. De aanwezige leden kunnen hier hun stem over uitbrengen. We
hopen dan ook op een goede opkomst.
Dus hopelijk zien we elkaar op 29 maart.

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

ALGEMENE LEDENVERGADERING,
WELKE GEHOUDEN WORDT IN ONS CLUBGEBOUW.

DINSDAG 29 MAART AANVANG 20:30 UUR
DE NOTULEN VAN DE LAATSTE ALGEMENE
LEDENVERGADERING LIGGEN TER INZAGE IN HET BUURTHUIS , TEVENS ZULLEN
EEN AANTAL EXEMPLAREN TER BESCHIKKING LIGGEN TIJDENS DE VERGADERING .

AGENDA
1. OPENING
2. NOTULEN
3. AANVULLING BESTUURSLEDEN
4. MEDEDELINGEN + INGEKOMEN STUKKEN
5. WEL EN WEE VAN MVV’69
6. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2020/2021
7. VERSLAG KASCOMMISSIE
8. BEGROTING 2021/2022
9. VOORSTEL VERHOGING CONTRIBUTIE
10. AANKOOP PARKEERPLAATSEN
11. VACATURES
12. RONDVRAAG
13. SLUITING

Vriendelijke Groet,
BESTUUR M.V.V.’69

Bestel gemakkelijk je schutting op
www.schuttingdeal.nl

T 085 0666307

E info@schuttingdeal.nl

DAMES
Hier een stukje over het wel en wee van de dames van MVV. Na de winterstop werd
het weer tijd om heerlijk een balletje te trappen ondanks dat we nog niet helemaal
van de corona maatregelen af waren. Er kon op 5 februari weer gevoetbald worden
op Sportpark De Leemkamp en dit was dan ook gelijk een derby want de dames van
V.V. DES kwamen op bezoek. Helaas verloren we deze pot met 1-3. Ook werden de
wedstrijden tegen Mariënberg en Gramsbergen helaas niet gewonnen.
Ondertussen zijn de corona maatregelen opgeschort en mogen we eindelijk weer
publiek ontvangen bij de wedstrijden, wat fijn!

Op dit moment loopt het dus nog niet helemaal gesmeerd, al is de sfeer er niet
minder om. De kansen zijn er en er wordt volop geknokt voor elke bal en elke meter
maar vaak trekken we toch nog aan het kortste eind. De blessures blijven maar
komen.. een gebroken sleutelbeen, ingescheurde enkelbanden, kruisband, alles is al
voorbij gekomen. Uiteraard geven we niet op en hopen we dat de geblesseerden
zich snel weer fit zullen melden om het seizoen samen alsnog tot een mooi einde te
kunnen brengen! Beterschap dames!
We kunnen nog extra talenten gebruiken… lijkt het je leuk om een balletje te
trappen met een geweldig team en houd je van de gezelligheid? (3e helft) Dan
zoeken wij jou!
Ook zijn we dringend opzoek naar een vlagger(s) voor de zaterdag.
Verder zijn we druk bezig met de voorbereidingen van ons 50 jarig jubileum wat in
oktober gaat plaatsvinden op 14 en 15 oktober… later meer! Het is een unicum dat
we binnen onze kleine vereniging een dameselftal hebben dat al 50 jaar bestaat. Dit
mogen we dus niet onopgemerkt voorbij laten gaan en zal dan ook uitgebreid
gevierd worden!
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Om iedereen alvast een beetje in de stemming te laten komen wordt er op
zaterdagavond 14 mei een pre- party georganiseerd en wel een Foute Party! Het
feestje waar je NIET GOED gekleed mag komen! De opbrengsten zullen gebruikt
worden voor de kosten van het jubileumfeest in oktober.

Wij hopen jullie snel te zien aan de zijlijn en bij de leuke feestjes die gepland zijn!
Wil je meer informatie over onze wedstrijden?
Volg ons dan op Facebook (MVV’69 VR1) en via Instagram (mvv69vr1).
Sportieve groet,
Dames MVV

Heineken Brouwerijen Deventer

Maagdenburgstraat 5, 7421 ZA Deventer - Tel.: 0570 - 687 700
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De wereld staat in brand
Nooit gedacht dat de razende reporter serieus aan zijn stukje zou beginnen,
maar helaas ik ontkom er niet aan. De wereld staat namelijk in de brand.
De Russen, het rooie gevaar, zijn begonnen met het binnenvallen van
Oekraïne.
Schaamteloos denderen de vrachtauto’s, tanks met mankrachten Oekraïne
binnen.
Middels het kleine leger wat Oekraïne heeft met alle amateursoldaatjes die
binnen één dag worden opgeleid, wordt gepoogd om flink weerstand te
bieden tegen de Russen.
Wat bezielt een man om dit te doen, tja daar heeft de razende reporter ook
geen antwoord op.
Veel kolderieke onderwerpen heb ik belicht, maar iets remt mij op dit
moment toch wel een beetje. Mijn gedachten zijn zeker bij de mensen in
Oekraïne en eigenlijk bij eenieder die dit allemaal aangaat.
Maar goed dit even geschreven te hebben over naar de andere orde van de
dag.
Want laten we eerlijk zijn er is weer genoeg om over te schrijven.
Groep 3 is ook weer aan het voetballen en heeft de tactiek aangepast. Heeft
dit geleidt tot enig succes? Helaas is het antwoord NEE. De opstelling was zo
ingewikkeld dat de chemie helemaal te zoeken was in het team. Het gevolg
was dat de eerste 4 goals klassieke blunders waren.
Ook was onze clown weer terug van weggeweest. Heerlijk om de beste man
weer te zien schitteren in het veld.
De eerste helft kreeg hij een andere taak, hij mocht namelijk het vlaggetje
vasthouden.
Met alle respect maar koningsdag was er niks bij. We hebben natuurlijk
eerst moeten uitleggen hoe het vlaggetje werkte, want dat vond onze clown
best lastig. Hij vond de kleuren van het vlaggetje wel heel erg leuk. Op
onderstaande foto kun je zien hoe hij met belangstelling naar het vlaggetje
kijkt. Zo blij als een kleine clown.
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Kijk en zie de blije clown
Ook was het weer fijn om onze linksback Remco ten Hove terug te zien. Zijn
bijnaam is catwizle, maar na zaterdag zal ik de naam wijzigen in “de
uitbeender”,
Want wat waren de slidings weer van topniveau en wat vlogen de
ledematen weer verfrissend door de lucht.
Jan van Nats was ook weer in vol ornaat aanwezig. 60 plus maar toch
gewoon nog steeds voetballen. Echte klasse vind ik dat en daar mogen we
als vereniging ook best trots op zijn
En Jan ik hoop dat je dit nog jaren kunt volhouden.
Met Jannie vermaak jij je ook goed. Romantisch een weekendje weg en ook
de sport wordt nog flink bedreven. Vandoar daj weer mooi vlak in de bokse
waan zoaterdag.
De FTT.
Ja dat is ook wel weer zo’n ding. We zouden 5 maart met het Frikandellen
Test Team op pad gaan om 7 cafetaria’s af te gaan. We zouden bij elk
cafetaria een frikandel testen en de uitkomst met jullie te delen. Helaas
heeft Corona de familie Hutterd plat gelegd en dus zat ook onze medetester

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
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Herald Hutterd in quarantaine☹.
Aangezien de mix van het testteam in stand moet blijven, konden we helaas
dit gebeuren niet door laten gaan.
Het verslag van de FTT houden jullie natuurlijk nog tegoed.
Dan Harjan Veurink nog. Harjan kwam wat later opdagen zaterdag. Uw
razende reporter moest natuurlijk wel weten waarom Harjan te laat was. En
eerlijk is eerlijk Harjan had een heel goede reden. Hij heeft namelijk
meegeholpen bij het verzamelen van oud ijzer, waarvan de opbrengst naar
Oekraïne gaat. Meer dan een goed doel. Alleen heeft Harjan in al zijn
enthousiasme ook zijn schoonmoeder bij het oud ijzer afgeleverd. Hij had
gedacht dat die oude tang ook nog wel een paar centen op zou leveren.
Zijn gezicht betrok toen hij van mij hoorde dat hij ouwe tang niet letterlijk
moest opvatten en dat dit slechts een figuurlijke opmerking was.
Harjan heeft inmiddels een aktie op touw gezet om schoonmoeder in
onbeschadigde toestand terug te krijgen. Succes Harjan!
Ps. Ik hou wel mijn hart vast als er een taartenaktie komt voor Oekraïne,
want ben bang dat Harjan richting schoonmoeder weer dezelfde fout gaat
maken.
En dan zit ik ook nog met die activiteitencommissie. Daar heb ik beelden
van en daar zou ik nog heel wat over gaan schrijven, maar toch parkeer ik
dit onderwerp voor de volgende keer.
Ik ben namelijk wat op het spoor gekomen en ik wil jullie graag meenemen
naar de wereld van deze commissie.
Nou ik heb wel weer genoeg geschreven en ik denk dat ik er maar één vat.
Wellicht steek ik de frituurpan ook nog even aan en neem ik nog een
frikandel toe.
Verder hoop ik dat jullie het weer met een knipoog lezen en een glimlach op
je gezicht krijgt. Af toe zijn we dat toch gewoon nodig.
Het gaat jullie goed en de groeten,
Uw razende reporter.
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JO12
De 3e fase van de competitie is alweer aangebroken,
met 3 wedstrijden gespeeld te hebben staan wij op
een mooie 4e plek. Van die 3 wedstrijden hebben wij
er 1 gewonnen, en wel met 3-0! De andere 2 wedstrijden
hebben we helaas verloren, maar elke week wordt er
hard gestreden door onze spelers. Doordat we nu
een tijdje met elkaar voetballen, zie je dat er een
stijgende lijn in zit. De kinderen raken op elkaar
ingespeeld, en hierdoor gaan de wedstrijden steeds
beter. We hopen dit door te zetten, en zo in de 4e fase ook weer
in de middenmoot te komen, of zelfs nog iets hoger.
Wij trainen op dinsdag en donderdagavond van 18:30u tot
19:45u, lijkt het je nou leuk om ook te voetballen, kom gerust
een keertje langs!!
Wij spelen onze thuiswedstrijden om 9:30 uur, en kunnen alle
support gebruiken. Dus mocht je wat tijd overhebben dan zien
we je graag langs de zijlijn!

DEN HAM

0546 - 67 13 71
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Stichting Marlese Agrariërs

SMA

Maart 2022

Terugkijkend op de laatste activiteit
van de Marlese boeren waar we aan
mee deden, kunnen we concluderen
dat de lichtroute een groot succes was.
Waarschijnlijk doordat er door corona
veel niet doorging kwamen de
inwoners van Marle en verre
omstreken kijken. Rijdend in de auto
genietend van de prachtig verlichte huizen, boerderijen, trekkers,
koeien, kippen, geiten en varkens. Lange files ontstonden bij de
plekken waar iets te halen was. Chocolademelk met slagroom ging als
een tierelier! Mooi om te horen dat het door veel mensen erg werd
gewaardeerd. De moeilijke tijd die je als boer soms hebt wordt door
zo’n schouderklop weer voor een groot deel goed gemaakt.
Uiteindelijk zijn we steeds bezig om goed gezond voedsel te
produceren voor iedereen.
Graag willen we als SMA weer een activiteit organiseren! Nu hebben
we het idee opgepakt om een gezamenlijk paasvuur te organiseren.
Paasvuur SMA 2022. Het paasvuur werd jaren door familie
Jansen/Boksebeld georganiseerd maar die wilden er mee stoppen. Nu
heeft SMA de vergunning aangevraagd en hopen op goedkeuring
vanuit Nijverdal. Het zou mooi zijn als we door samen te werken een
mooi paasvuur kunnen maken. Het is de bedoeling om alleen
snoeihout te brengen. De aanvoer van het snoeihout willen we
concentreren op een paar dagen. Welke dagen dat worden is nu nog
niet duidelijk maar zal breed worden gedeeld via diverse media. We
hopen dat we met elkaar op 1e paasdag van de warmte van het
paasvuur kunnen genieten in het Marleseveld.

Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham

T 0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl

De studio voor BEWEGINGSTHERAPIE of
BINDWEEFSELTHERAPIE of WANDELCOACHING

CJV Marle seizoen 2021-2022
Hallo allemaal!
Na een net iets te lange wintervakantie konden wij op 28 januari dan
eindelijk weer beginnen met de tweede helft van het CJV-seizoen. Deze
versoepelingen moesten dan ook gelijk maar even goed gevierd worden,
wat gebeurde in Zwembad ‘De Kolk’ te Wierden. Hier werden voornamelijk
wedstrijdjes ‘zoveel mogelijk rondjes van de glijbaan’ gespeeld en werd na
afloop genoten van een goed verdiende bak patat. Daarnaast werd er een
avond vele pins omgesmeten bij een potje bowlen bij Kartplaza in Nijverdal.
De strikes en spares vlogen je om de oren, maar het was voornamelijk een
erg gezellige avond.
Enkele avonden werden gehouden in de bovenzaal
van basisschool ‘De Marliaantjes’, waar onder
andere een avond oud Hollandse spelletjes zijn
gespeeld. Wanneer de maatregelen geen roet in
het eten gooide, dan deed storm Eunice dat wel.
De al lang uitgestelde Sinterklaasavond werd
wegens veiligheidsmaatregelen nog maar een keer
een weekje opgeschoven. Onder het motto: liever
laat dan nooit, kon Sinterklaas eind februari dan
eindelijk gevierd worden. Er werd, natuurlijk
onder het genot van warme chocolademelk en pepernoten, flink gestreden
voor onder meer een bellenblaas, kerstmutsen en een partypopper.
Inmiddels werken wij toe naar onze laatste avond van dit seizoen. Wat wij
hier gaan doen, blijft net als elk jaar een groot geheim. Ondanks dat wij dit
seizoen niet volledig konden houden kijkt het bestuur toch terug op een
geslaagd seizoen. We willen de jeugd bedanken voor hun enthousiasme en
de gezellige avonden! We hopen iedereen volgend jaar weer terug te zien.
Groetjes het bestuur!

DUURZAAM VLEES VAN
BLACK ANGUS KOEIEN EN
TAMWORTH VARKENS

100%
ANGUS

www.kloostermansweide.nl

dat smaakt naar meer

Ouderensoos
Jaarverslag soos 2020 en 2021
In de afgelopen 2 jaar zijn er maar 5 soosmiddagen geweest.
In januari 2020 was er een gewone soosmiddag.
De jaarvergadering was op 18 februari 2020. Gast deze middag was
Jan Harmsen, rijschoolhouder in Daarle en werkzaam voor Veilig
Verkeer Nederland gemeente Hellendoorn. Hij gaf ons deze middag
theoretische bijscholing. Aan de hand van verschillende foto’s en
situaties van veelal bekende plekken in onze regio werden de
verkeers- en voorrangsregels ons weer eens bijgespijkerd. Dit was
echt niet overbodig.
Na een periode van 7 maand konden we elkaar eindelijk weer
ontmoeten op 15 september 2020. Jan Bornebroek en zijn vrouw
waren te gast. Jan gaf een lezing over boerenmagie. Wat de mensen
zoal deden om zich tegen onheil te beschermen. Zo werden er
bijvoorbeeld gevels op de huizen geplaatst of Andreaskruizen in de
muren gemetseld. Ook werden er verschillende soorten bomen en
struiken bij de boerderijen geplant tegen bijv. blikseminslag.
Aansluitend aan de lezing hebben wij gezamenlijk in het buurthuus
soep en een broodje gegeten.
Helaas duurde het een jaar voordat we weer een soosmiddag
hadden. Deze was op 21 september 2021. Omdat we elkaar zolang
niet gezien hadden, hebben we deze middag geen gastspreker
uitgenodigd, maar besloten we een middag te houden waar er tijd
was voor een spelletje, een paar rondjes bingo en vooral was er tijd
om met elkaar bij te kletsen.
Op 19 oktober 2021 hadden wij ook een gewone soosmiddag.
En weer gooide corona roet in het eten, zodat het dit jaar bij deze 2
middagen bleef.
Toch hebben we als bestuur in deze 2 jaar wanneer er geen soos was,
contact gehouden met onze leden, door af en toe eens te bellen en
een attentie te brengen.

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

Tot zover de middagen.
In 2020 en 2021 zijn er enkele leden/oud-leden overleden:
• Mevrouw Betsie Schottert-Hofman, overleden op 14 januari 2020,
zij is 92 jaar geworden.
• Mevrouw Mini Kamphuis-Timmer, overleden op 21 augustus 2020,
zij is 84 jaar geworden.
• De heer Gerrit Haselhorst, overleden op 5 december 2020, hij is 94
jaar geworden.
• Mevrouw Jo Grotenhuis-Voortman, overleden op 14 maart 2021,
zij is 87 jaar geworden.
• De heer Herman Lohuis, overleden op 10 mei 2021, hij is 80 jaar
geworden.
Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe om dit verlies een
plek te geven.
In 2020 kregen wij er 3 nieuwe leden bij; Gerrie Lammerink, Johans
en Jennie Voortman.
Op 31 december 2021 bedroeg het ledenaantal: 19.
Dit was het jaarverslag over 2020 en 2021.
Irma Beumer

AED cursus
Aangezien er verdere versoepelingen zijn doorgevoerd, hebben
wij besloten om ook de herhalingscursussen van reanimatie en
AED weer te hervatten.
Deze cursus wordt gegeven in Buurthuus de Leemkamp in Marle.
Dit jaar is dat dinsdag 29 maart en woensdag 30 maart.
De cursisten ontvangen hiervoor een uitnodiging.
Albert Kamphuis
Mariëlle Haselhorst

Da drogisterij Fredriek
Wij bieden u in Hellendoorn

Wij bieden u in Nijverdal

Schoonheidssalon :

Beauty school ( workshops)

Gezichtsbehandelingen, Pedicure ,

Stomerij
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: Boaz Groeneveld
DA Fredriek Hellendoorn

DA - MOOI Fredriek Nijverdal

Dorpsstraat 14a

Keizerserf 10c

0548-655715

0548-621343

www.da-fredriek.nl

www.da-fredriek.nl

Beste Marlenaren
Het is alweer maart 2022. Jammer dat het stukje van Historisch Marle
Per ongeluk niet in het december nummer is gekomen
Vandaar dat we u allen toch nog een goed 2022 wensen.
Wij wensen natuurlijk ook dat alle mensen op de wereld wat
verdraagzamer/toleranter naar elkaar toe kunnen zijn, en in
vrijheid, vrede en gezondheid kunnen leven.
We hopen dat we dit jaar weer heel veel fijne en leuke dingen mogen doen
en beleven
En dat de Inloopdag in samenwerking met Open Monumentendag 2022 dit
jaar wel door kan gaan. Deze is dan op zaterdag 10 sept 2022 weer bij de
“Brummel” noteer deze datum alvast in uw/je agenda meer informatie volgt
later.
We hebben alweer een heleboel leuke nieuwe items gekregen die we dan
graag laten zien
Het Thema van De OMD 2022 is Duurzaamheid best een actueel thema wat
we er mee doen en/of kunnen weten we nog niet precies, maar als u goede
ideen hebt horen we het graag, ook hier hoort u later natuurlijk meer over.
We maken ook een hoekje vrij om de dingen en verhalen en informatie die
we vezameld hebben over de tweede wereld.
Natuurlijk zijn wij ook nog steeds op zoek naar foto’s, oude verhalen,
brieven, statuten enz. uit vervlogen tijden! Heeft u die mogen wij die dan
kopieren en/of als u die al digitaal heeft houden we ons ook aanbevolen
voor een[digitale]kopie , 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 nog steeds 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, of messenger
Blijf gezond en kijk naar elkaar om.
Hartelijke groeten Namens Historisch Marle, Truus Arnold

TUINHOUT

SCHUTTINGEN

OVERKAPPINGEN

�

RK Trading

�

+31(0)6 4617 1919

Nonkeswijk 2C

�

info@rktrading.nl

7687 AZ Daarlerveen

�

www.rktrading.nl

Zon,wind en geen fossiele brandstoffen
Aanleiding:
In Parijs zijn afspraken gemaakt om fossiele brandstoffen te vervangen voor
alternatieve energie. De afspraken zijn overgenomen door Nederland en
vervolgens opgepakt door de 30 Regionale Energie regio’s.
Historie
De gemeente Hellendoorn valt onder de RES Twente. Elke gemeente kreeg
de opdracht aan te geven welke bijdrage zij kunnen leveren. Om voldoende
draagvlak te creëren heeft de gemeente Hellendoorn gekozen om alle
inwoners de mogelijkheid te geven mee te praten. (participeren) door
middel van werkgroepen.
Ook Plaatselijk Belang Marle plaatselijk belang Marle heeft gekozen om
een werkgroep op te richten ETM ( Energie Transitie Marle) De werkgroep
bestaat uit tien leden met verschillende achtergronden van jong tot oud. De
werkgroep is voortvarend van start gegaan met het informeren van
inwoners door middel van flyers, informatiebijeenkomsten en een
enquête.
Uit de enquête kwam in grote lijnen naar voren dat de voorkeur uitging naar
zon op dak. Grote windmolens en goede landbouwgrond inrichten voor
zonnevelden werd niet wenselijk geacht.
Tijdens de informatiebijeenkomsten is door de aanwezigen aangeven dat
het goed is dat ETM haar werkzaamheden voor Marle voortzet.
Dit heeft geresulteerd dat ETM ondanks corona meerdere fysieke en digitale
overleggen heeft gehad, Onderwerpen zijn o.a, willen wij ons als ETM
aansluiten bij een coöperatie zoals OONZE coöperatie in Hulsen, Noabers in
Hellendoorn of bij Hellendoorn op rozen.
Na meerdere gesprekken is besloten ons niet aan te sluiten bij een
coöperatie zodat wij in Marle zelf onze beslissingen kunnen nemen.
In Marle zijn inmiddels een groot aantal zonnepanelen gelegd zowel op
particuliere als agrarische gebouwen.. We zijn in Marle iets over de helft
van het aantal GWH wat er in 2030 moet zijn gerealiseerd. De zonnepanelen

Schilders- en behangersbedrijf
Voorstraat 16, 7683 VB Den Ham
Tel.: (0546) 673 128
Mob.: 06-23 83 92 13

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

zijn voornamelijk voor de eigen energievoorziening. Als ETM vinden we dit
een goede zaak en is meteen ook de reden dat er in Marle geen coöperatie
is opgericht. Mocht in de toekomst die wens vanuit Marle komen dan kan
dat altijd opgepakt worden. .
Gemeente Hellendoorn
Het is belangrijk dat we de taakstelling halen zodat we niet onverwachts
worden geconfronteerd met een gemeente, provincie of
projectontwikkelaar die bepaalt wat er geplaatst wordt. Een zorg was en is
de communicatie met de gemeente. Extra aandacht is en blijft nodig.
Toekomst:
Graag zouden we zien dat ook de komende jaren nog een groot aantal
zonnepanelen op daken wordt gelegd. Het afgelopen jaar zijn we als
werkgroepen echter geconfronteerd met transport schaarste. Concreet
betekent dit dat er voor projecten die alleen een getekende offerte van
Enexis hebben ontvangen ruimtes is gereserveerd, Op alle nieuwe
aanvragen die betrekking hebben op opwek van meer dan 5 mw volgt een
voorlopige afwijzing.
Uiteraard hebben alle werkgroepen en inmiddels ook de gemeenteraad
vragen gesteld aan het College van Burgemeester en Wethouders over de
transport schaarste en de gevolgen hiervan.
Tot slot:
Wij als ETM gaan door met het onderhouden van contact met de inwoners
van Marle, gemeente Hellendoorn, bijwonen van de RES overleggen,
vragen beantwoorden, doorverwijzen naar de juiste personen en inwoners
attenderen op mogelijkheden zoals asbest eraf zon erop.
Als we in Marle doorgaan met het plaatsen van zonnepanelen in hetzelfde
tempo als de afgelopen jaren halen we in MARLE de doelstelling van 2030
met ,,,,,,,,,,,,,,,,
ZON OP DAK !!
Heeft vragen op of aanmerkingen neem gerust contact met ons op
Energietransitie Marle, Gerrit Haselhorst

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

Livera Rijssen-Grotestraat 6-7461 KG-Rijssen

LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF
LLL
Esweg 39 - 7688 RA Daarle
Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

Van uw aankoop bij LIVERA RIJSSEN gaat 10% naar de club!

Lever je kassabon in bij het bestuur MVV’69

Op het moment van schrijven lijken de Corona maatregelen bijna
allemaal opgeheven. De Corona maatregelen hebben ons langere tijd
beperkt, gelukkig lijkt dit verleden tijd.
Ook als Plaatselijk Belang Marle waren we gehinderd door de
maatregelen. Overleggen (bij het ‘Buurthuus’) waren geen
vanzelfsprekendheid meer, waardoor de reguliere overleggen op een
lagere frequentie werden uitgevoerd.
Mede daarom hebben we besloten om geen openbare
ledenvergadering te houden. De verantwoording komt op de website
te staan zodat u kunt zien waar we mee bezig zijn geweest.
In januari hebben we onze nieuwe Burgermeester Jorrit Eijbersen
mogen verwelkomen in ons ‘Buurthuus’. Samen met Alexander
Huttert (beheerscommisie), Gerdien Kosters (beheerder), Annemarie
Dubbink (raadslid), Tim van der Toom en Ria Bakhuis (beiden PBM)
hebben we een rondleiding en uitleg gegeven over ons ‘Buurthuus’.
Het was een prettige kennismaking. We wensen Jorrit veel wijsheid
en werkplezier in onze mooie gemeente.

3 bestuursleden van het Plaatselijk belang nemen deel aan de
Werkgroep Energie Transitie Marle, zie elders het verslag in dit blad.
De automatische incasso zal binnenkort bij u geïnd worden. Mits u
hiervoor toestemming heeft gegeven. Hierover bent u geïnformeerd
via de mail.
Onlangs hebben we een start gemaakt om ons Buurschap
Ontwikkelingsplan (BOP) nieuw leven in te blazen. De enquête die we

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

info@rosssalland.nl

|

Glasbewassing
Zonnepaneelreiniging

|
|

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:

Speelgoed
Huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen
Kado artikelen

primerahofman.nl - Hellendoorn - 0548654339

Bij ons vind je

in 2019 hebben gehouden zal dienen als bron bestand. Om een goed
beeldt te krijgen wat er op dit moment speelt in onze buurtschap,
zullen we extra informatie inwinnen. We hopen het nieuwe
Buurtschap Ontwikkelingsplan aan u te presenteren op de volgende
ledenvergadering.
Als bestuur zijn we nog niet compleet, we zijn nog steeds op zoek
naar nieuwe bestuursleden!
Bij deze willen we daarom nogmaals een oproep doen aan u,
inwoners van Marle. We kampen al geruime tijd met openstaande
vacatures binnen PBM, dit maakt dat we nu op de “winkel” passen.
We zoeken nog 3 inwoners die mee willen helpen.
Wil je graag een keer meedraaien of heb je vragen, laat het ons
weten!
Vriendelijke groet,
Bestuur Plaatselijk belang Marle

GYM
Wij zijn op zoek naar nieuwe leden!
Op woensdagmiddag komen we van 3 tot 4 uur in het buurthuis
voor gym
We proberen er een mooie middag van te maken!
Heb je belangstelling kom maar eens een keer kijken!
Jenny Voortman

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568

ALTIJD SFEER. ALTIJD GEZELLIG.
Kom bij ons langs voor een lekkere lunch of een
heerlijk diner met als afsluiter een van onze
lekkere desserts. Natuurlijk bent u altijd welkom
voor enkel een kopje koffie met een gebakje of
een drankje met iets lekkers van de borrelkaart.
Hancate 2.0 voor elke weekdag!

OMMERWEG 153, HELLENDOORN
WWW.HANCATE20.NL

KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS
ZIJ STEUNEN ONS

MSV
Heerlijk dat alles weer een beetje op gang komt,iedereen was er wel
aan toe om weer heerlijk te sporten . En natuurlijk gewoon uit gaan
elkaar spontaan ontmoeten.
Wij de dames van MSV. hebben vorig jaar november-december nog
weer paar maal gesport, half december ging alles weer op slot. Maar
inmiddels sporten we dus weer en wel in Hellendoorn in de gymzaal
aan de Koemaste. Dit is wel even wennen,maar de zaal is mooi ruim
en hier kunnen we van verschillende attributen gebruik maken.
We hebben dus jaren ....al 50 jaar in Den Ham gesport. We gaan dus
dit jaar wel een leuk dagje weg organiseren. We hebben nog een paar
dames die al zolang lid zijn. Onze groep is honkvast. we hebben in al
die jaren wel nieuwe aanwas erbij gekregen, we hebben nog steeds
rond de 18 leden, al word de gemiddelde leeftijd wel iets hoger maar
we doen nog volop oefeningen, maar wel laag bij de grond. En met
zijn allen lachen we er heel wat af.
We hebben pas onze jaarvergadering gehad in het mooie buurthuus
en hebben deze avond afscheid genomen van Willy Braakman als lid.
Ze was vanaf het begin lid. Het werd haar een beetje te zwaar. We
zullen haar missen, maar Marle is niet zo groot dus zullen we haar
vast nog weleens zien.
We wensen iedereen een heel gezond en sportief jaar.
Goad goan!!!!!!!!
dames MSV.

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

Eindelijk weer een feestje!!!!!!
Twee jaar lang geen feest gehad in Marle.
Nu was het ook nog lang erg twijfelachtig, maar in eens kwam er groen licht van de overheid.
Eindelijk; we mogen weer.
Paasweekend Marle is dit jaar op 15, 16 en 18 april 2022.
Dit jaar geen zitmaaiers.
We gaan de vrijdagavond aftrappen met de band “Stoer”.
Stoer is een coverband van Jovink.
Zoals ze zichzelf omschrijven:
Wij zijn STOER, Jovink wannabes. We spelen alle Jovink-hits zoals ze door onze helden bedoeld zijn;
Gas d’r op, knetterhard en met een enorme bak energie!
STOER is altied onmeunig feest.
Wij zien hier enorm naar uit en hebben er zin in.
Op zaterdag start om 14.00 uur de kindermiddag.
Deze middag is voor kinderen uit Marle en omstreken.
Naast de springkussens, knutselen, cupcake versieren, lego en de knuffelhoek hebben we dit
jaar een
“country middag”. Wie wordt kampioen op de rodeostier?
Verder zijn er diverse activiteiten, zoals spijkerpoepen en hoefijzer gooien.
Voor alle ouders, opa’s en oma’s en andere cowboys en indianen, is er om 16.15 uur een
optreden
van de kinderen.
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 en 15.00 uur inleveren in de feesttent.
Ook zal er ’s middags een brommercross verreden worden voor kinderen uit Marle en omstreken.
Aanmelden hiervoor kan op de dag zelf en wel onder begeleiding van je ouders/verzorger.
’s Avonds komt de band “Proost” optreden.
In een onnavolgbare show met de grootste hits en niet te vergeten een explosie aan special
effect
wordt je kéér op kéér verrast.
Zingen alsof je leven ervan afhangt.
Springen tot je benen je niet meer kunnen dragen.
Wij maken vrienden voor het leven.
Daar moet op gedronken worden!
PROOST!!!
Dit wordt vast een avond om nooit te vergeten.

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

Op maandag 18 april zal om 10.00 uur de Trekkerslep van start gaan.
Deelnemers gaan in verschillende gewichtsklassen strijden om de bekers en natuurlijk de eer.
Na 2 jaar geen trekkerslep wordt het wel weer tijd.
Sommigen hebben inmiddels een andere trekker, maar die kan dan mooi getest worden.
Ook zal er ’s middags weer een skeltertrek zijn voor de jeugd. (aanmelden hiervoor kan op de
dag zelf bij de tent).
Zij zullen in verschillende leeftijdsgroepen strijden voor de prijzen.
Aansluitend zal in de tent de band “de Bunzings” spelen.
De heren spelen Engelstalige en dialect Rock.
Ook hebben de heren eigen nummers geschreven.
Wij hebben er ontzettend veel zin in, wij hopen dat u dat ook weer heeft.
We zien u graag op 15, 16 en 18 april in de Feesttent in Marle.
Wilt u helpen voor/tijdens of na het Paasweekend en heeft u zich nog niet aangemeld, dan
kan dit via algemeen@paasweekendmarle.nl
1035 jaar Marle.
1035 jaar Marle zal gevierd worden op 21,22,23 en 24 juli 2022.
Binnenkort gaan we met de captains om tafel om samen weer een mooie invulling te geven
aan dit
feest. We hopen dat we weer een mooi feest kunnen organiseren met alle Marlenaren voor
alle Marlenaren.
Afscheid.
Emile Weijermars en Erik Lammerink hebben besloten om hun bestuurstaken neer te leggen
en te gaan stoppen na het Paasweekend.
Ze hebben zich jaren ingezet voor de Stichting en hier zijn we ze heel dankbaar voor.
We hebben samen veel mooie dingen kunnen organiseren.
Tijdens het Paasweekend zal hier ook nog aandacht aan worden besteed, maar we willen
jullie langs deze weg ook ontzettend bedanken voor jullie inzet.
BEDANKT!!!!!!.
Nieuw aangeschoven in het bestuur is Chantal Kosters.
Chantal van harte welkom en we hopen op een mooie samenwerking.
Tot zover.
Met vriendelijke groet,
Stichting Supporters Marle

VAN CBS DE MARLIAANTJES
Beste inwoners van Marle en omstreken,
Een berichtje vanaf de Hammerweg
Wij zijn na de voorjaarsvakantie samen weer fijn gestart! En we zijn heel blij
dat de meeste beperkingen die Corona met zich meebracht, tot het
verleden behoren. Dat betekent dat we weer samen de maandopening
kunnen houden in de bovenzaal, dat we na kunnen denken over het
komende project ‘Communicatie’ en op welke wijze we dat vorm willen
geven SAMEN met ouders.
En natuurlijk… de receptie van 13 mei aanstaande.
Receptie 100 jaar Cbs De Marliaantjes
Na de onzekerheid over het wel/niet door kunnen
gaan van de receptie, zijn we heel blij dat we als
organisatie nu door kunnen pakken. Vrijdag 13 mei
hopen we elkaar te ontmoeten onder het genot van
een hapje en drankje, want we hebben wat te vieren!
100 jaar De Marliaantjes is een bijzondere mijlpaal!
En dat vieren we uiteraard graag samen met u en jou! Aangezien er heel
wat te regelen is, horen we graag voor 15 april wie er komen. Opgeven kan
via marliaantjes100jaar@gmail.com
En verdere informatie vindt u op onze Facebookpagina
https://www.facebook.com/Basisschool-De-Marliaantjes103307934664121/ Tot ziens op VRIJDAG 13 MEI 2022 van 16:00 – 21:00
uur!

(Elektrische) fietsen | Bromfietsen | Scooters | Fietsverhuur
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ﬁetsen
| Bromﬁetsen
| Scooters
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Oldtimers
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| Onderdelen
| Accessoires

Lifestyle fietsen
| Vakkundige
werkplaats
Oldtimers | Bakﬁetsen
| Onderdelen
| Accesoires
| Wenskaarten
Lifestyle ﬁetsen | Vakkundige werkplaats | Postorderverzending

Hellendoornseweg 7a, Daarle | T: (0546) 697 319

Inspireert
en realiseert!
alfabetreclame.nl

Terugblik olliebollenactie
We kijken terug op een geslaagde oliebollenactie. Na de verkoop heeft
iedereen kunnen genieten van lekkere oliebollen! En met de opbrengst van
€ 1065,- zijn we heel blij! Iedereen bedankt voor het (ver-)kopen! En een
extra dankjewel voor de leden van de OC en jullie inzet om ook dit jaar alles
weer zo goed te regelen!
Schoolontwikkeling
Op dit moment zijn we druk met de analyse van de
resultaten van de toetsen. En vooral op welke
manier we deze informatie het best kunnen
gebruiken om ons onderwijs zo goed mogelijk af te
stemmen op de kinderen. Wat betekent dat voor
het lesgeven van de leerkracht? Welke
werkvormen en materialen kunnen we het best
inzetten om de leerlingen te stimuleren in hun
ontwikkeling? En hoe zorgen we ervoor dat alle
kinderen met plezier naar school gaan? Want dat is
toch de basis om je volop te kunnen ontwikkelen!
Methode sociaal emotionele ontwikkeling
We zijn op dit moment bezig om te kijken welke methode voor de sociaal en
emotionele ontwikkeling we vanaf volgend schooljaar in willen zetten. Hoe
kunnen we kinderen weerbaar(der) maken? Vanuit ouders horen we dat dit
bijvoorbeeld ook bij de overstap naar het voortgezet onderwijs een
belangrijk punt is. Vanuit die kleine, vertrouwde school de stap maken naar
een grote school, is wel een ding. Hoe belangrijk is het dan, dat je weet dat
je jezelf mag zijn en dat je daarop durft te vertrouwen. We zoeken een
methode die we hierbij goed kunnen benutten.
Schoolpleinontwikkeling
Kinderen, team en ouders vinden het tijd worden om het plein aan te
pakken. Hierover zijn we met de Gemeente Hellendoorn en het bestuur van
SCOT in gesprek. We willen kinderen graag een uitdagende omgeving
bieden waarin ze zowel fysiek al mentaal uitgedaagd worden o.a. door
bewegen en leren te combineren. Wanneer kinderen goed in hun vel zitten,
heeft dit een positief effect op hun (mentale) gezondheid en op het leren.

Het maakt ook dat we als school kinderen een brede basis mee kunnen
geven. Zowel op cognitief gebied als fysiek en sociaal emotioneel. Daarnaast
hopen we dat de inrichting van het schoolplein mogelijkheden biedt voor de
overige inwoners van Marle waarbij we o.a. denken aan de jeugd van de CJV
Marle en aan de oudere inwoners van Marle. Ook zij zouden buiten
schooltijd gebruik kunnen maken van onze voorzieningen. Zo hopen we dat
de ontwikkeling van het schoolplein een initiatief wordt dat mensen
verbindt en dat een bijdrage levert aan een stuk levensgeluk van jong en
oud(er)!
Oud ijzer actie
Zaterdag 5 maart vindt de oud ijzer actie plaats. Bij het schrijven van dit stuk
moet dit nog plaatsvinden. We hopen uiteraard op een goed verloop van
deze actie. De opbrengst zal ten goede komen aan een nieuwe
fietsenstalling op het ‘Juf Hanny plein’ en aan een gezellige dag/activiteit
voor de kinderen.
Nationale Pannenkoekdag
We zien ook uit naar de Nationale
Pannenkoekdag
op
18
maart
aanstaande. Na een lange tijd van
afstand en weinig activiteiten vinden
we het heel fijn om alle opa’s en oma’s
en oudere buurtgenoten weer te
ontmoeten. Het programma ligt al
klaar. Nog even geduld, maar we horen al bijna de eerste klontjes boter
sissen in de pan. Van harte welkom!

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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BANKREKENINGNUMMER NL47RABO 0120998076
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
(Zoals. : adreswijziging, of vertrek) door te geven aan:
Dick de Weert,
Email: g.j.d.deweert@gmail.com

Aan- of afmeldingen leden voetbal:
Petra Roelofs,

Email: ledenadministratie@mvv69.nl
Leden M.V.V.’69 kunnen met de voetbal.nl app gegevens wijzigen.
Zoals adres, telefoonnummer, etc.

SPE CIALI S T
IN OPEL

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF

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

www.piksen.nl

@autopiksen

