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VAN DE REDACTIE  
 

De weersberichten voorspellen weer zonnigere 
perioden en de voetbalcompetitie van seizoen 2021-
2022 is afgesloten. Het eerste elftal van Marle heeft 
een zeer goed seizoen gedraaid, waarbij zij op de 
negende plaats zijn geëindigd. Daarnaast is het 
tweede elftal kampioen geworden, wat een uitstekende prestatie is voor 
Marle!  

 
Voor het derde- en dameselftal geldt beide: volgend seizoen nieuwe ronde, 
nieuwe kansen..  
Aankomend jaar bestaan de dames van MVV’69 50 jaar, waarvoor zij op 
zaterdag 14 mei een ‘foute party’ georganiseerd hebben. De sfeer zat er al 
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vroeg in en de opbrengst zal ten goede komen van het feest in oktober. 
Daarnaast heeft op zaterdag 11 juni Marlecup plaatsgevonden. 
Verscheidene teams hebben gestreden om de winst, waarna er als 
afsluiting gebarbecued is. Eind september zullen de eerste 
voetbalwedstrijden van seizoen 2022-2023 van start gaan. 
 
Herald Hutterd en Johan Schutte hebben beide laten weten te stoppen als 
trainer. Heren, bedankt voor jullie inzet en prestaties! 
 
De verschillende verenigingen/groepen van het buurthuis hebben hun 
activiteiten weer kunnen oppakken, wat hopelijk in de toekomst niet 
nogmaals onderbroken hoeft te worden door een pandemie. Eind juli 
bestaat Marle 1035 jaar. Er staat een weekend vol activiteiten op de 
planning, waarbij jong en oud de festiviteiten met elkaar kunnen vieren. 
Daarnaast zal de CJV van Marle hoogstwaarschijnlijk in oktober weer van 
start gaan. Jongeren uit verschillende leeftijdscategorieën kunnen elkaar 
hier ontmoeten. 
 
Helaas heeft door een foutje in de planning de koekverkoop niet plaats 
kunnen vinden. Wij hopen u spoedig weer te kunnen informeren over een 
volgende actie. 
 
Tot slot wensen wij u allen een mooie zomer en een prettige 
bouwvakvakantie toe!   

 

 

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD VOOR  

 A.S. 12 september INLEVEREN 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
Nu het voetbalseizoen ten einde is maken we de balans 
op. We kunnen terugkijken op een zeer geslaagd seizoen 
21-22. Bij de senioren werden de jongens van het tweede 
kampioen!! Super om dat weer mee te maken in Marle 
na zoveel jaar, klasse!  Ook het eerste elftal heeft prima 
gepresteerd en deden in de 4e klasse mee in de 
middenmoot wat een knappe prestatie is. In alle 

wedstrijden werd altijd geknokt om de punten, was er goede motivatie en 
natuurlijk met de 12e man op de tribune een extra stimulans.  
Als we kijken bij de jeugd zien we weer meer jonge aanwas. Bij de  mini’s is 
er weer een leuke groep aankomende voetballertjes. Ze komen uit Marle 
maar ook veel uit Elen en Rhaan. Prachtig om zo met elkaar de club te 
vormen! 
Ter afsluiting van het voetbal jaar 21-22 was er zaterdag 11 juni de 
Marlecup. Het was een prachtige zonnige dag met liefst 185 deelnemers. 
Teams uit Hellendoorn, Den Ham en Marle streden om de winst. Na de 
prijsuitreiking werd aandacht besteed aan de jubilarissen van de afgelopen 
2 corona jaren. In ’20 en ’21 was er geen mogelijkheid geweest om hier bij 
stil te staan. Er waren mensen 25 jaar lid, 40 jaar lid en 1 was 50 jaar lid van 
MVV’69. Iedereen hartelijk bedankt, voor het lidmaatschap en voor alle 
werk op meerdere fronten.  Door jullie inzet zijn veel dingen mogelijk 
geworden! Clubliefde noemen we dat, prachtig! Nu we toch bezig zijn wil ik 
alle vrijwilligers bedanken die het gezamenlijk mogelijk maken om elke 
week weer te voetballen. De avond om jullie vrijwilligers te bedanken voor 
jullie werk zal in het najaar plaats vinden. 
Wat is een voetbal club zonder dames………..niet gezellig. Dit jaar is het 
jubileumjaar van de dames van MVV’69,  50 jaar. Er is al een “foute party” 
geweest wat zeer geslaagd was. De voorbereidingen voor het jubileum feest 
in Oktober zijn in volle gang. En een feestje organiseren dat kunnen ze!!   
Tot zover een terugblik op afgelopen seizoen. We hopen ook het nieuwe 
seizoen weer met elkaar sportieve resultaten neer te kunnen zetten. Eerst 
gaan we genieten van de zomer en hopelijk kan iedereen weer fit aan het 
nieuwe seizoen beginnen. Alvast een fijne vakantie en tot dan! 

Bestuur MVV’69 
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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



 

JUBILARISSEN 2020 en 2021 MVV’69 
Zaterdag 11 juni hebben we, tijdens de MarleCup, de jubilarissen van 

2020 en 2021 in het zonnetje gezet. Gefeliciteerd met jullie jubileum 

en bedankt dat jullie al vele jaren lid zijn bij MVV’69. 

 
2020 - 25 jaar lid: Jeroen Luttenberg - Niek Stokman - Joost ter Horst 

- Jan Willem Bouwhuis 

2020 - 40 jaar lid: Bennie Ekkel - Ria Thijs 

2021 - 25 jaar lid: Gonneke Bartels - Rick Heisterkamp - Bertjan 

Kloosterman - Hans Kamphuis - René Willemsen - Mannes Dood 

2021 - 50 jaar lid: Henk Bartels 

 

Helaas kon niet iedereen aanwezig zijn. 

We gaan de volgende jubilarissen huldigen tijdens de 

nieuwjaarsreceptie. 

 



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

SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL

www.indetonne.nl



 

SLUITING VOETBALVELDEN! 

Alle sportvelden worden door de gemeente gesloten van 20 juni 

t/m 19 augustus voor onderhoud. Dus niemand mag dan in deze 

periode op de velden.  

Ons trainingsveld wordt 30 juli weer open gesteld om op te 

trainen.                                                                                                             

Vriendelijke Groet,       

                                                                                       BESTUUR M.V.V.’69 

 
 

Mvv’69 1 2021/2022 

Het eerste heeft zich een tijdje niet laten horen in het club blad maar aan 

het einde van het seizoen een terugblik op dit seizoen. In de zomer van 

2021 namen we afscheid van trainer Arjan Visscher en verwelkomde wij 

onze nieuwe trainer Rutger Wijkman. De indeling werd bekend en het was 

even zoeken naar een passende doelstelling voor het seizoen. Meerdere 

clubs waren afkomstig vanuit de zondag competitie waardoor het lastig in 

te schatten was hoe sterk deze ploegen waren. Al vrij snel was duidelijk dat 

bepaalde clubs een maatje te groot waren gezien het aantal leden waarover 

deze verenigingen kunnen beschikken. Op bepaalde zaterdagen reisden wij 

af of ontvingen wij verenigingen met meer leden dan onze buurtschappen 

aan inwoners hebben. Desalniettemin werd de doelstelling vastgesteld op 

het eindigen boven de andere ‘kleine’ clubs.  

De voorbereiding op het seizoen liep prima, de bekercampagne en 

oefenwedstrijden boden een goede basis voor de eerste competitie 

wedstrijd thuis tegen BZSV uit Borne. De eerste drie punten waren na ruim 

90 minuten voetbal een feit en ook de week erop konden een zelfde aantal 

bijgeschreven worden. Daarna nam Bornerbroek helaas de eerste drie 

punten mee vanaf de Leemkamp. Deze drie punten hebben we in de return 

trouwens weer keurig mee terug genomen. Het najaar trad in en daarmee 

ook de blessures en de coronapandemie. Dit resulteerde erin dat er 

geregeld een beroep moest worden gedaan op het tweede elftal van onze 
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vereniging. In goed overleg werd hier altijd gehoor aan gegeven waarvoor 

een welgemeend dank op zijn plaats is. Hoogtepunt van deze personele 

uitwisseling was misschien wel het doelpunt in de laatste minuut thuis 

tegen Lemele. Dinand Hekman promoveerde een strakke voorzet tot 

doelpunt door het leer in de rechter bovenhoek te koppen. Vreugde alom 

en wederom drie punten die bijgeschreven konden worden. Ondanks dat 

het eerste vaak een beroep moest doen op het tweede haalde de ploeg de 

titel met vlag en wimpel binnen, nogmaals van harte gefeliciteerd.  

En zo werd gestaag toe gewerkt naar de winterstop en deze kwam door 

corona eerder dan verwacht en gehoopt. Enkele wedstrijden werden 

uitgesteld en ook de trainingen konden geen doorgang meer vinden onder 

de normaal gesproken condities. Trainer Wijkman liet zich hierdoor niet uit 

het veld slaan en ontbood zijn keurkorps op de parkeerplaats om in ieder 

geval nog wat te doen. Met voetvolley en conditionele oefeningen werd 

toegewerkt naar de tweede seizoenshelft. De resultaten lieten even op zich 

wachten door bovengenoemde pandemie en blessures binnen de selectie. 

Bijna iedere week moest er geschoven worden met spelers waardoor 

automatismen creëren lastig werd. Resultaat, een lange periode van 

nederlagen. Enige vorm van nuance is wel op zijn plek gezien het feit dat er 

tegen clubs afgetrapt werd die niet in de vierde klasse thuis horen. Ook 

werd er geregeld fikse weerstand geboden, ook wel eens niet. Je kunt 

natuurlijk ook niet altijd zes gooien. 

Het tij werd gelukkig wel gekeerd en met het intreden van het voorjaar 

werden de punten weer gepakt en vestigde Mvv’69 zich strak op de 

negende plaats in de competitie. Het was ook wel duidelijk dat deze 

negende plaats het hoogst haalbare zou zijn voor dit seizoen. Echter diende 

dit nog wel even bevestigd te worden door punten. Hieraan werd gehoor 

gegeven en Marle 1 bond buurman Daarle tweemaal aan de zegekar. Ook 

sportclub Rijssen kon voor de tweede keer een nederlaag noteren 

gezamenlijk met BZSV. Uit bij GFC werd knap een punt gehaald en 

Achilles’12 werd op de Leemkamp verslagen. Die week erop werd 

Bornerbroek in eigen huis de punten ontnomen door een taai Mvv’69 

waardoor het punten aantal op 29 kwam te staan.  
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Die 29 punten is ook het eindresultaat van dit seizoen, sinds lange tijd het 

meeste aantal punten dat het eerste elftal heeft behaald. Een mooie 

prestatie ondanks een bewogen seizoen. Zat er meer in? Ja misschien wel 

echter is ploeg dit seizoen toegegroeid naar hecht elftal zowel binnen als 

buiten de lijnen. Werd een zaterdag binnen de lijnen niet gepresteerd dan 

werd dat na die tijd ruimschoots goed gemaakt. Werd er binnen de lijnen 

wel gepresteerd dan werden deze prestaties moeiteloos doorgetrokken. Al 

met al een prima basis om volgend seizoen er nog meer uit te halen. 

Hopelijk is iedereen in de voorbereiding weer hersteld en kan er op volle 

sterkte weer afgetrapt worden voor seizoen 2022-2023.  

Als afsluiter goed om stil te staan bij de mensen die het wekelijks mogelijk 

maken om überhaupt te presteren. Om te beginnen bij de familie 

Heisterkamp die elke zaterdag ervoor zorgt dat het Marles oranje ook 

oranje blijft. Familie Heisterkamp hartelijk dank voor iedere week schone 

shirts. Ons stralende tenue wordt mogelijk gemaakt door onze sponsor, 

autobedrijf Piksen uit Marle. Hartelijk dank voor wederom een jaar van 

sponsoring. Dat voetballen blessures op levert valt helaas niet uit te sluiten, 

echter met Marieke Schonewille binnen de gelederen wordt de kans hierop 

aanzienlijk kleiner. Marieke hartelijk dank hiervoor. Dit seizoen hebben 

meerdere grensrechters binnen de vereniging ons uit de brand geholpen, 

heren hartelijk dank voor de moeite. Dat voetbal zonder supporters 

eigenlijk niets is heeft de corona crisis ons wel geleerd. Supporters hartelijk 

dank voor uw steun ieder weekend, wij zullen ervoor zorgen dat er volgend 

seizoen nog meer valt te juichen.  

Rest ons alleen nog het stoppen van Berry Grotenhuis. Berry heeft 

aangegeven meer tijd te willen steken in het wielrennen. Gelukkig blijft de 

deur op een kier en blijft Berry wel beschikbaar in tijden van krapte. Berry 

bedankt voor je inzet binnen en buiten de lijnen voor ons eerste elftal en 

veel succes en plezier op de fiets.  

Op naar volgend seizoen,  

Namens Marle 1 een fijne zomer en tot snel. 



 
 
 
Dinand Kamphuis 
Grupakkersweg 3 
Hellendoorn 
06-53246513 

AQ Cooling BV
Rijpwetering 1 
3543 AT Utrecht
https://www.aqcooling.nl cooling



 

MVV’69 Dames 1 
 
Het seizoen is ten einde, helaas voor ons als dames al eerder dan gehoopt. 
Door de vele blessures waren we genoodzaakt om de meeste wedstrijden af 
te zeggen. De laatste wedstrijd die wij hebben gespeeld was tegen 
Hardenberg’85 op 16 april’22. Door een krappe selectie en een aantal 
spelers van buitenaf ging deze wedstrijd dan ook verloren. Over één ding 
zijn we het eens, dit was niet ons seizoen. We gaan met volle moed richting 
het nieuwe seizoen en hopen dat alle geblesseerden weer zijn opgeknapt. 
Om het seizoen toch nog een beetje met een wedstrijdgevoel af te sluiten, 
hebben we twee keer 7x7 gespeeld, tegen Den Ham en Hellendoorn.  
Wij willen onze trainers en leiders bedanken voor hun inzet dit seizoen. We 
hopen op een mooi volgend seizoen! 

Echter was er bij onze foute party wel een grote opkomst       Aangezien wij 
als dames dit jaar 50 jaar bestaan, hebben wij afgelopen 14 mei’22 een 
foute party georganiseerd om alvast in de sfeer te komen voor het feest op 
14&15 oktober’22.  Het was een geslaagde en gezellige avond en willen 
iedereen bedanken voor hun komst en fooi. Ook grote dank aan de 
vrijwilligers, zonder jullie was dit niet gelukt. We kijken uit naar het feest in 
oktober  
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Iedereen een fijne zomerstop en we zien jullie graag volgend 
seizoen weer. 

 

 

 

Marlecup 2022 
 

Na 2 jaar geen mixtoernooi, konden wij dit jaar weer een voetbaltoernooi 
organiseren. 
Wij hebben de naam mixtoernooi veranderd naar de naam Marlecup. 
Er was dit jaar een grote opkomst van 14 senioren teams en 8 kinderteams. 
Het was weer een geslaagde dag en we hadden er mooi weer bij. 
Na het voetballen hadden we weer een barbecue waar de opkomst ook 
groot van was ongeveer 200 mensen waren er aanwezig. 
Nogmaals willen wij de sponsoren, vrijwilligers en alle deelnemers 
bedanken. 



Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham  T 0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl
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       Uitslag Mini / JO9                                                                Uitslag JO9 / JO12 
1. Team Geel                                                                     1. Go Ahead Eagles                                                     
2. Team Groen                                                                  2. Pec Zwolle 
3. Team Oranje                                                                 3. FC Twente en 

Heracles Almelo 
4. Team zonder                                                                  

 
Bij de senioren heeft het team Den Marle Ham het toernooi gewonnen. Het 
team Berentschot werd 2de en het team Vergane Glorie werd 3de. 
 
Op zaterdag 17 december staat er een Top2000 quiz op de planning, noteer 
het allemaal vast in je agenda. 

 

 
 

Met sportieve groet, 
De activiteitencommisie 

 

 

 
 
 
 

 

 



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

WinkelCAV
Hart voor boer en buitenleven

Dorpsstraat 58

7683 BL Den Ham

T 0546-67 12 51 

www.cavwinkel.nl

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

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

Bestel óók online! www.cavwinkel.nl

Alles op het gebied van  
dier, tuin en agri!

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

Bijna  
3000m2!



 

Wel en wee in de ogen van de razende reporter 
 
Jawel mensen daar ben ik weer. Nou intussen zijn we weer mooi een paar 
maand verder en ja ja wat is er weer wat gebeurd de afgelopen tijd. 
Ten eerste die stomme klootviool van een Poetin. Hij blijft maar doorgaan 
en wij staan toch wel machteloos toe te kijken helaas.  
Ik hoop voor iedereen dat het verstand binnenkort de doorslag gaat geven, 
zodat het weer vredig mag worden daar. 
 
Autorijden, tja dat is ook een dure hobby aan het worden. Het sap wat die 
auto van mie opslobbert is bienoa nie meer op te breng’n, ma goed zolang 

as de baas zelf ok nog genog slobbert mut wie ma nie klaag’n      . Ook hier 
geldt rustig blijven en maar hopen dat ook de brandstofprijzen naar 
beneden gaan. 
 
De Bulder. Ja doar wil ik ook nog een medische update van geven. Het gaat 
namelijk hartstikke goed met de Bulder. Getuige het feit dat de razende 
reporter en de bulder op onze stalen gemotoriseerde rossen de bergen van 
zuid Frankrijk hebben beklommen. En eerlijk is eerlijk die beproeving heeft 
de Bulder met glans van de schans doorstaan, met als klap op de vuurpijl de 
beklimming van de Bonette met een hoogte van maar liefst 2.802 mtr. 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Houtzagerij Twente B.V. 
Hammerweg 16   7447 SM Marle

Willem en Joost van Dijk
mobiel: 06-30407213

Uw gewenste hout op maat gezaagd

www.houtzagerijtwente.nl

Voor al uw fietsen
en elektrofietsen

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

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

Ga toch vissen...

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

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



 

Zie hier een trotse Bulder op de Bonette. Mieters mooi dat de Bulder dit 

allemoal weer kan en mag beleven       Doar bint wie ma wat blie met.  

Alleen het bierdrinken det is der wa een bettie of, maar goed doar hef hij 

zien spoor’n a wa met verdient. Scheelt weer een biertanktransport per 

week en dat komt de stikstofproblematiek weet ten goede. De Bulder hult 

van veuruut kiek’n want det is pas regeren      . 

Dan zit ik nog met de activiteitencommissie. Dat schijnen en behoren hele 

sportieve en actieve mensen te zijn. Nu kan ik ze allemaal wel gaan 

benoemen, maar de FBI en ik hebben er één op de korrel genomen en dat is 

Marije Hutterd. U kent haar vast wel dat dartelende blonde meisje dat soms 

met een klein hondje door de buurtschap Marle smakt.  

En de vraag is natuurlijk is zij dan die actieve persoon, tja…………….wat zal ik 

daar nu van zeggen. Wat doet ze voor de dagelijkse kost en hoe ziet haar 

vrije tijd eruit. Ik neem u aan de hand van schokkende beelden mee naar 

het dagelijks bestaan van Marije Hutterd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Coninckserveweg 3
7447 PS  Hellendoorn
06 - 42312662

DEN HAM            0546 - 67 13 71  

Voor al uw loonwerk
houden wij ons

van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.

www.reiminkdenham.nl

Kleinjan  vof
Voor al uw metselwerk
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Telefoon: 0546  - 673896
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Email: metselbedrijfkleinjan@gmail.com



 

Dit is wellicht haar meest actieve bezigheid, eten en drinken. Ook de kleur 

van haar haar en uiterlijk kleurt gelijk gezond bij het zien van allerlei 

versnaperingen. Dit heeft zij zelfs bij haar werkgever afgedwongen als 

secundaire arbeidsvoorwaarde. Deze niet nader te noemen werkgever is 

hier ook nog in mee gegaan.  

Mocht hier geen gehoor aan worden gegeven, dan gaat ze namelijk 

demonstreren en dat doet ze dan wel als volgt: 

 

 

 

 

 

 

 

Ze is ook druk met paardje rijden. Ze heeft hiervoor een minder begaafde 

knol aangeschaft, zo hoeft ze zelf niet te lopen en komt ze toch voorruit. 

Omdat de knol (ja het paardje is niet gek) de laatste tijd weigerde om haar 

nog te vervoeren doet ze dit nu vermomd, zodat het paardje denkt dat het 

telkens een andere amazone is die haar rug opklautert. 

Zie hiervoor onderstaande foto: 
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Ook heeft zij geprobeerd om eens een keer actief te gaan fietsen, maar 

omdat ze niet eens wist dat er fietsen waren (ja wel van horen zeggen, 

maar nooit opgezeten) hebben ze vanuit een goed doel, de vriendenloterij, 

een fiets ter beschikking gesteld. Ja echt ze doen er alles aan om haar actief 

te krijgen. Echter ook dit plan is in het bekende water gevallen, want wat 

bleek zij kwam geen meter vooruit op dit stalen rosje. Ook hier is uiteraard 

een foto van (zie onder). 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto is ook goed te zien dat ze ter plekke belt met de hulpdienst van 

de ANWB.  

Omdat het stalen rosje niet vooruit wilde, heeft ze bij de hulpdienst van de 

ANWB gevraagd welk soort brandstof er in moest. Van dit gesprek zijn 

opnames maar het gaat te ver om hierover in detail te treden. 

Maar het toppunt van niet actief zijn, is toch wel het volgende. Ooit was 

Marije leider van de dames en stond ze naast de lijn om haar ploegmaten 

aan te moedigen. Maar werd er gescoord, dan had ze wel weer een trucje 

om niet actief te hoeven juichen. Hier kwamen namelijk haar paardrij-

kwaliteiten van pas, door op de rug van haar broer te springen en die met 

een zweep te commanderen om te gaan springen, zodat het leek dat zij zelf 

aan het springen en juichen was na een gescoorde goal. Zie foto hieronder 

dat zegt wel weer genoeg dunkt mij. 

 



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 ,  

 

( u kunt nu ook online uw afspraken maken) 

Stomerij  

Pasfoto’s 

DHL pakketdienst 

Natuurgeneeskundige: Boaz Groeneveld 

Wij bieden u in Nijverdal 

Beauty school ( workshops)  

Stomerij 

Luxe huidverzorging van de merken :  

Lancome, Clarins, Clinique, Collistar,  

Biotherm, Lancaster. 

Rituals  
 



 

                                              ie kunt goed ziene dat onze Heralds alias Nelson, 

                                 het niet makkelijk hef.  

 

                                             Het juichen van Marije komt goed uit de verf. 

 

                                              

 

 

 

 

 

Nou u leest het wel weer, een boel info waarbij de vraag kan worden 

gesteld kunnen we hier wat mee?? Het antwoord is nee, maar ik vond het 

wel mooi om Marije aandacht te geven in ons clubblad, want dat krijgt ze 

anders ook niet.  

Verder Marije vind ik je een leuke lieve meid en ik heb zelfs vernomen dat 

ook jouw werkgever goed over jou te pas is. 

Zijn er verder nog serieuze zaken te melden dan……………………………… 

JAZEKER HET 2e ELFTAL IS KAMPIOEN en dat is alweer 22 jaar geleden meen 

ik nog te kunnen herinneren. Vanaf deze kant mijn gelukwensen nogmaals 

voor het behalen van deze titel. Machtig prachtig en dat nog wel tegen Den 

Ham, dat met 6-1 werd verslagen.  

Eerlijk is eerlijk ik heb genoten van het veldspel van het 2e en ik denk dat ik 

wel weet hoe dat komt: 

Veel spelers hebben namelijk een paar keer mee gedaan bij het 3e en ja 

daar leer je pas voetballen hè      . Het niveau van het 2e was best aardig 



Glazenwasser nodig? 
Bel of mail Ross Salland Glasbewassing!

0548 - 611 340   |   info@rosssalland.nl

Glasbewassing   |   Schoonmaak
Zonnepaneelreiniging   |   Houtwerkreiniging

Wij hanteren scherpe tarieven

WWW.ROSSSALLAND.NL

Stobbelaar - Broeze
Hellendoorn

De zaak voor al uw:
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Hellendoorn
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maar stond in mijn ogen toch nog wel een beetje in de schaduw van het 

spel van het 3e. En ja waarom worden wij dan geen kampioen??  Op deze 

vraag heeft ook uw razende reporter helaas niet het goede antwoord op dit 

moment.  

Eddie Achterberg zong altijd “eenmaal zullen wij de kampioen zijn”. Aan 

deze strohalm hou ik mij dan ook maar vast, tegen beter weten in 

trouwens. 

Wat wel genoemd mag worden is de geweldige sfeeractie van het 3e. Een 

gigantische voorraad rook en vuurwerk besteld door onze Erwin Poots deed 

het goed voor aanvang van de wedstrijd. Het KNMI deed ook een duit in het 

zakje, door zelfs een plaatselijke code oranje af te geven.  

De sfeer na die tijd was ook geweldig en volgens mij zijn er vele personen in 

gepaste dronkenschap op huis aan gegaan. Van horen zeggen zijn er 

personen geweest die ’s morgens wakker werden en toch wel zoiets 

hadden dat er mensen in het ziekenhuis waren die nog wel eens beter te 

pas konden zijn dat zij op dat moment. 

Zo dit was mijn bijdrage voor het clubblad deze keer. In mijn volgende 

stukje komt nog wel meer info (FTT, voorbereiding Groep 3, diepte 

interview Johan Schutte), maar ik stop er voor nu mee, want het is wel weer 

mooi geweest. 

Weet je wat, ik denk dat ik er maar één vat en dan droom ik nog even weg 

over een kampioenschap van het 3e. Hmmmm ik hoor de stem van Eddie 

Achterberg al schallen over Sportpark de Leemkamp en zie Maxima al 

samen met onze jongens onder de douche staan. Maaaaaaaaarrrrrrrrrr 

helaas toen ging de wekker      

Het gaat jullie goed en weet, neem alles met een knipoog en lach erom en 

wellicht bent u de volgende keer wel aan de beurt, want weet uw razende 

reporter hoort en ziet alles getuige dit stukje. 

Met een gigantische knipoog, groet ik jullie. 

Uw razende reporter 



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

Brink 13, Den Ham  
Telefoon 0546 - 671568

KOOP BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS

ZIJ STEUNEN ONS



8 juni was de laatste training al weer van het seizoen … dit was een hele 
speciale training ……. 

Ouder tegen kind voetbal! 

Na nog even geoefend te hebben op scoren was het om 18.15uur zover. De 
ouders werden vooraf nog even gewaarschuwd door scheidsrechter Harjan dat 
hij alleen rode kaarten bij zich had, en dat er bij gevaarlijk/gemeen spel niet 
getwijfeld werdt om een kaart te trekken! 

Het start signaal klonk, en 15 kinderen stoven op de bal af ( je kunt je hier vast 
wel een voorstelling van maken hoe dit er uit zag, … iets met een zwerm bijen  
en honing     ). Er werd gestreden om de bal, de bal werd niet alleen van de 
ouders afgepakt… onderling werd er ook gestreden. Meerdere ouders hebben 
geen jeugd opleiding bij MVV’69 gehad, dit was goed te zien… er vielen al snel 
rode kaarten voor de ouders  en doelpunten voor de mini’s! Het was een 
bijzondere mooie wedstrijd met  een 7-3 winst voor de Mini’s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als afsluiter van het seizoen zijn 18 Juni de Mini’s overdag uitgenodigd op jeugd 
voetbalkamp van MVV’69. Hierna worden de velden door de gemeente 
gesloten voor herstel en onderhoud, en begint de zomerstop. 

We hopen na de zomerstop iedereen weer te zien … en hopelijk kunnen we 
dan met 1 of 2 teams mee doen aan de mini competitie. 

Een hele fijne vakantie gewenst allemaal !! 
                                      Lijkt het jou ook leuk om eens mee te trainen?? … 

                                      Kom gerust een keer kijken, na de zomerstop trainen we weer  

                                       op de woensdag avond van 18.00 tot ongv. 18.45. 



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



Mini’s MVV’69 
De mini’s hebben dit seizoen onder leiding van Julia & Lieke alleen getraind. Er 
waren een paar kids die op zaterdag zwemles hebben, hierdoor hadden we niet 
genoeg kids om mee te doen aan een competitie. 

Om voor de oudste mini’s  toch een beetje een idee te krijgen van een 
wedstrijdje te voetballen was er in de voorjaarsvakantie een vriendschappelijk 
wedstrijdje georganiseerd tegen Daarle…. Een ontzettend mooi gezicht om de 
kinderen hun 1e “echte wedstrijd 
“te zien spelen…. Wat waren ze 
enthousiast, wat wedt er gestreden. 
Maar helaas hadden de kids uit 
Daarle al meerdere wedstrijdjes 
gespeeld, wat goed te zien was in 
het veld. De eindstand doet er niet 
toe,  maar de kids ( en ouders) 
hebben genoten en waren een hele ervaring rijker. 

Wie de Jeugd heeft, heeft de toekomst.  

Na de voorjaars vakantie kregen we een explosief aantal aanvragen van kids  
die het leuk leek om eens mee te trainen…. SUPER ….En jaaaaa…. Als je 
eenmaal een training van Julia en Lieke mee hebt gedaan, ben je verkocht      .  

De laatste weken waren er maar liefs 15 kinderen, waardoor we de groep op 
hebben gesplitst. 

 

 



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

Email: rk.logistiek@outlook.com

Voor al uw vee- en koeltransporten
 Logistiek BV

veilig & vertrouwd 
in uw auto rijden?

profile  heuver,  

úw specialist!

den ham | Vroomshoopseweg 25 | T 0546-804 480

www.profile-heuver.nl



Jo12 
De competitie zit er inmiddels weer op. De 4e fase zaten we met gelijkwaardige 
tegenstanders ingedeeld, de eindstand was vaak met 1 of 2 
doelpunten meer…. ( voor de tegenstander …helaas ). Maar dat 
mocht de pret niet drukken, het waren dan ook vaak zenuw 
slopende wedstrijden, die we op het laatste moment toch nog net 
moesten verliezen. 

Afgelopen week hebben de kids hun laatste training gehad , 
die werd afgesloten met fles voetbal….. het was de 
bedoeling dat er zoveel mogelijk water in de fles bleef 
zitten. Na het fluitsignaal werd dit verhaal snel anders, toen 
werd het: …. Wie zo snel mogelijk een ander kledder nat 
kon krijgen! 

Na een paar jaar weinig extra’s te kunne doen door corona, 
konden we afgelopen zaterdag 11 juni  weer mee doen aan het jaarlijkse 
mixtournooi.  Jo12 en de oudste kinderen van Jo9 werden samen in teams 
opgedeeld, met een van de ouders als Coach.  Een mooie middag met super 
weer en werd afgesloten met een puntzak patat. 

Volgende week 18/19 juni  staat het voetbalkamp weer gepland. Die na het 
grote succes van vorig jaar, ook dit jaar weer plaats zal vinden in het Mooie 
plaatsje Marle, accommodatie de Leemkamp. 

Hierna worden de velden door de gemeente gesloten voor herstel/ reparatie, 
en zal de zomerstop  intreden. 

Via deze weg wil ik de Toppers uit het 2e elftal Ruben 
/Bas/Dinand & Jhon ( en Sanna)  hartelijk bedanken voor 
hun inzet, vrijetijd en energie. Door ombeurt deze club 
kids  2x in de week te trainen….  En af en toe een zaterdag 
mee te gaan met een wedstrijd. Deze trainingen hadden 
in het loop van het seizoen zichtbaar effect. Toppie. 

Ook Carolien bedankt voor je aanwezigheid als Leider , was jufvrouw Rianne!! 

 

       Via deze weg iedereen een fijne vakantie gewenst! 
                                                                                              Groetjes Linda 



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 een 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

Heeft u wat te vieren? 
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op bestelling! 

Kom eens langs in het 
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zondagsschooltje 
in buurtschap Marle! 
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Jubileumfeest Marle 1035 jaar  

 
 
 
 
 
 

 
Marle 1035 jaar! Van donderdag 21 t/m zondag 24 juli vieren we het 1035-
jarig bestaan van ons mooie buurtschap Marle. We vieren dit met samen 
met alle Marlenaren en iedereen die zich betrokken voelt met de Marlese 
gemeenschap. Dit doen we in een heus feestweekend waarin verschillende 
activiteiten worden georganiseerd.  
 
Het thema van dit jaar is ‘Marle in tropische sferen’. Alle buurten hebben 
een tropisch land toegewezen gekregen en toveren hun eigen buurt om tot 
een tropisch oord. Het belooft een zomers sfeertje te worden in Marle! 
 
Donderdag 21 juli 
De officiële opening van het feestweekend is om 20.00u op het feestterrein. 
De opening wordt verzorgd door Burgermeester Eijbersen en wethouder 
Dubbink. Om 20.30u maakt de cabaretgroep Twente Plat m.m.v. Karel van 
de Kate hun opwachting. Lekker lachen om al het moois dat de Twentse 
humor te bieden heeft! DJ Alexander sluit de avond af met wat mooie 
plaatjes.  
 
Vrijdag 22 juli 
De vrijdag staat in het teken van gezelligheid, creativiteit en samenwerking. 
Er wordt om 10.30u gestart met het houtdorp voor alle basisschoolkinderen 
(t/m 12 jaar). Vervolgens zullen zij samen lunchen. Na de lunch is er om 
13.30u een schuimparty.  
 
Om 17.00u start de barbecue voor alle buurten!  
 
Vanaf 20.30u zal de band Creebles de dag afsluiten met een knallend feestje 
in de feesttent. Met een flinke dosis energie gaat Creebles niet eerder naar 
huis voordat het dak eraf is! 





 

Zaterdag 23 juli 
De zaterdag is een dag vol trekker spektakel, actie en strijd! Om 10.00u 
wordt gestart met de trekker behendigheid. Wie kan het beste 
achteruitrijden, ringsteken of over de wipwap?  
 
Om 13.00u start de spellenmiddag voor alle buurten. Deze spectaculaire 
middag wordt bepaald welke buurt zowel fysiek als mentaal het sterkste is. 
De buurten nemen tijdens ‘tropische spelen’ tegen elkaar op. Ze mogen zich 
bewijzen op spectaculaire stormbanen, waterbakken en in een spannende 
kennisronde. Tussendoor kunnen de deelnemers bijkomen op Marle Beach. 
Dan snel naar huis om te douchen want om 19.00u start de pubquiz! Meld 
je team aan door een mailtje te sturen met je teamnaam en het aantal 
personen naar algemeen@paasweekendmarle.nl. Maximaal 6 personen per 
team. Vol = vol. Het inschrijfgeld is €15.-. Wie ‘s avonds het feestje in de tent 
afsluit blijft nog even een verrassing. 
 
Zondag 24 juli 
Op zondag wordt het weekend afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst 
om 10.30u. Aansluitend is er een brunch voor alle buurten uit Marle om dit 
jubileumweekend met elkaar af te sluiten.  
 
We zijn nog op zoek naar personen die willen helpen achter de bar of de 
garderobe. Lijkt het je leuk om te helpen, stuur dan een mailtje naar 
bar@paasweekendmarle.nl   
 
Voor meer informatie over het jubileumweekend kun je kijken op 
www.paasweekendmarle.nl/1035  
 

Wij hopen op een fantastisch feestweekend!  
 

Stichting Supporters Marle 
 
 
 
 
 
 

mailto:algemeen@paasweekendmarle.nl
mailto:bar@paasweekendmarle.nl
http://www.paasweekendmarle.nl/1035
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Livera Rijssen-Grotestraat 6-7461 KG-Rijssen 

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

Lever je kassabon in bij het bestuur MVV’69



 

Hierbij een update van de werkgroep Energie Transitie Marle. 
De laatste vergadering hebben we afscheid genomen van Annemarie 
Dubbink en Gerrit Haselhorst. 
Beiden hebben een functie gekregen 
binnen de gemeente Hellendoorn.    

 
 
 
 
 
Om transparant te kunnen  handelen is deze 
combi-functie niet wenselijk. 
Annemarie en Gerrit, we danken jullie voor 
de tomeloze inzet voor onze werkgroep en 
wensen jullie heel veel succes als wethouder 
en raadslid! 

 
Bovenstaande betekend dat we behoorlijk zijn ingekrompen als werkgroep. 
Maar dit stopt ons niet, de werkgroep gaat door! Voorlopig neemt Ria 
Bakhuis de rol van voorzitter op zich en gaan de werkgroep-leden zelf actief 
opzoek naar nieuwe leden. Hopelijk kunnen we de volgende keer melden of 
dit is gelukt. 
Binnen Marle gaat het goed met het aantal zonnepanelen. We lopen goed 
op schema en hebben op dit moment al ruim de helft behaald van onze 
doelstelling voor 2030. Toch denken we dat we niet alles hebben 
meegenomen in onze telling. Zou u ons op de hoogte willen houden als u 
panelen heeft gelegd of wanneer u van plan bent dit binnenkort te gaan 
doen? 
Tip: Wanneer er nieuwe subsidieregelingen of ander actueel nieuws is dan 
plaatsen we dit op de website van Plaatselijk Belang Marle. 
https://www.pbmarle.nl  

 
Hartelijke groet, 

Ria Bakhuis 
 

 

https://www.pbmarle.nl/


  



 

Plaatselijk Belang Marle 
Terugkijkend op de afgelopen drie maanden zien we dat de activiteiten 
langzamerhand weer opstarten. Dorpsbudgetaanvragen voor verschillende 
initiatieven worden weer ingediend. Alle ingediende aanvragen hebben dit 
jaar een tegemoetkoming gekregen.  
Zo houden we ons Marle levendig en actief! 
De ledenvergadering van 2022 heeft niet plaats kunnen vinden in februari. 
Dit was door de Corona maatregelen niet mogelijk. We hopen, en gaan 
ervan uit dat dit in 2023 weer mogelijk is. 
De aankomende periode gaat het Plaatselijk Belang zich bezig houden met 
de BOP (Buurtschaps Ontwikkelings Plan). Op dit moment loopt er een 
subsidieaanvraag om dit traject te kunnen bekostigen. Hiervoor hebben we 
de samenwerking gezocht met Stimuland, die vertrouwd is met dit 
soort trajecten voor een buurtschap. 
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. We zoeken nog 3 inwoners die mee 
willen helpen. 
Wil je graag een keer meedraaien of heb je vragen, laat het ons weten! 
 
Fijne vakantie gewenst en een vriendelijke groet, 

Bestuur Plaatselijk Belang Marle  
 
 

 
 
 
 
 
 
 



Inspireert
en realiseert!

alfabetreclame.nl

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

(Elektrische) fietsen | Bromfietsen | Scooters | Postkantoor 

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

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

Lifestyle fietsen | Vakkundige werkplaats



 

MSV 
Alweer bijna een sportseizoen achter ons .Inmiddels zijn we een beetje 
gewend om in de sporthal in Hellendoorn  te sporten. 
Hier kunnen we gebruik maken van verschillende attributen, behalve 
volleybal doen we nu ook andere balspelen het laatste kwartier. maar 
verandering van spijs doet eten, is het gezegde. 
We zijn nog in overleg om een dagje met elkaar uit te gaan, dit nog i.v.m. 
 het 50jarig bestaan. Maar op dit moment zijn enkele dames uit de running, 
we willen wel graag dat iedereen mee kan. 
Vanaf maandag 13 juni gaan we de laatste weken voor de vakantie buiten 
sporten. Dit hebben we vorig jaar  ook gedaan en is ons goed bevallen. 
Hopelijk is het weer ons goed gezind. 
We doen dit bij V/D Vegt aan de Heuversteeg. Op het plein heerlijk in de 
buitenlucht. De 11de juli is de laatste avond voor de vakantie, dit sluiten we 
meestal gezellig af met eventueel jeu de boules en daarna gezellig 
"borrelen"" 
We gaan de  vakantie weken weer fietsen op de maandagavonden vanaf de 
"handwijzer".  29 augustus beginnen we weer in de Voordam in 
Hellendoorn. 
Hierbij iedereen alvast een helefijne vakantiegewenst      

dames, MSV. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Beste Marlenaren 
 

Het is alweer juni 2022. 
Allereerst willen we iedereen die geslaagd is Feliciteren maar als je het  niet 
hebt gered wensen we je succes bij de volgende keer. 
 Wij willen u/jullie alvast uitnodigen voor de Inloopdag in samenwerking 
met Open Monumentendag 2022. Wij houden deze dag op zaterdag 10 sept 
2022 weer bij de “Brummel” schrijf deze datum in je agenda 
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 is best moeilijk, maar we hebben in 
iedergeval dhr ENNO DE BOER [bekend van het tv oost programma tussen 
kaf en koren] uitgenodigd om Antieke spullen te taxeren heeft u leuke 
Antieke Spullen en wilt u weten wat het waard is neem het gerust mee. 
We zijn nog druk bezig met het verder invullen van die dag dus laat u 
verrassen 
 We maken ook een hoekje vrij om de dingen en verhalen en informatie die 
we verzameld 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 
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VAN CBS DE MARLIAANTJES 
 
Beste inwoners van Marle en omstreken, 
 
Een berichtje vanaf de Hammerweg. We praten u graag even bij. 
 
Oud ijzer actie 
Zaterdag 5 maart heeft de oud ijzer actie plaatsgevonden. Dit heeft het 
fantastische bedrag van € 4083,85 opgeleverd. Hiervoor willen we iedereen 
bedanken! De opbrengst gaat naar een nieuwe fietsenstalling en een deel 
wordt gebruikt om voor de leerlingen een feestelijke schooldag te 
organiseren. 
 
Nationale Pannenkoekdag De Nationale Pannenkoekdag op 18 maart was 
een feest! Na een lange tijd waarin we elkaar niet gezien hebben of op 

afstand moesten blijven, konden we nu met jong en oud genieten van 
pannenkoeken en elkaar ontmoeten. Terwijl iedereen genoot van heerlijke 
pannenkoeken, zongen de kinderen liedjes en werden er moppen getapt. 



 

Kortom het was ouderwets 
gezellig en we vonden het heel 
fijn om alle opa’s en oma’s en 
oudere buurtgenoten weer te 
ontmoeten! Alle moeders die 
geholpen hebben, willen we ook 
hartelijk bedanken. Alleen 
SAMEN kunnen we dit soort 
mooie activiteiten realiseren. Na 
aftrek van de kosten hebben we 
het geld van de fooienpot 
geschonken aan het ‘Buurthuus’. 
Een belangrijke plek waar we 
elkaar vroeg of la(a)t(er) weer 
hopen te ontmoeten! 

 
Receptie 100 jaar Cbs De Marliaantjes 
Na ruim 2 jaar van voorbereiding en uitstellen van de datum, was het 
afgelopen 13 mei dan toch ein-de-lijk zo ver! De receptie vanwege het 100-
jarig bestaan. En wat was het een feest! Prachtig mooi weer, een gezellig 
onderkomen, hapje en een drankje, (oude) bekenden ontmoeten, de school 
bekijken. Wat hebben we samen genoten! Bijzonder om terug te kijken op 
‘die goede oude tijd’ en vooruit te kijken, dat ook. Zo ontvingen we van 
Stichting Supporters Marle € 1000,- als bijdrage voor speeltoestellen op het 
schoolplein. Heel fijn om ons zo gesteund te weten door de gemeenschap 
van Marle (en omstreken) en zo de toekomst tegemoet te gaan met mooie 
nieuwe plannen waaronder het schoolplein. Zoals de bestuurder van SCO-T 
zei: ‘Op naar de 125 jaar!’ Daar gaan we voor. 
 
Terugkijken en vooruitkijken 
Het schooljaar loopt alweer ten einde. Nog even terugkijken en vooruit. 
Sinds de uitgave van het vorige clubblad kijken we terug op een mooi 
project met kijkavond waarbij we de ouders weer uit konden nodigen. Fijn 
dat dit in deze vorm weer door kon gaan. Kinderen hebben genoten van 
voorstellingen in het ZINiN theater, het werken met de nieuwe 
rekenmethode gaat al veel gemakkelijker en we hebben zinvolle gesprekken 
gevoerd in het leerling- en ouderpanel. We hebben genoten van het 



 

Schoolontbijt, de Koningsspelen, maandopeningen en de Paasviering. De 
kinderen van groep 8 hebben de Centrale Eindtoets gemaakt en de 
plaatsingen op het voortgezet onderwijs zijn allemaal rond. Na het lange 
Pinksterweekend werken we nu toe naar het einde van het schooljaar. We 
zien nog uit naar leerzame lessen, actieve gymlessen, er zijn veel 
aanmeldingen voor de Avond4Daagse die binnenkort plaatsvindt. Ook staat 
het laatste deel van het schooljaar in het teken van afscheid nemen. 
Natuurlijk denken we hierbij aan groep 8, maar ook in het bijzonder aan juf 
Coby Heijink die na 15 juli hoopt te gaan genieten van haar welverdiende 
pensioen. Ook vanaf deze plek wensen we haar, samen met haar man en 
kinderen, alle goeds voor de toekomst! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Namens het team van CBS De Marliaantjes wensen we iedereen een goede 
zomer en veel plezier en succes met alles wat tot die tijd nog moet en mag! 
 
Een hartelijke groet, mede namens het team van CBS De Marliaantjes en 
graag tot ziens! 
 

Marieke Meijerink 
 
 
 
 
 



 

 



 

BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
Voorzitter Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 
Secretaresse  Anja Kamphuis  Kasteelstraat 1c 06-20022103 
Penningmeester Jolanda Gerrits  Werminkserve 9 06-24977845 
2e Penningmeester Bertine Lusseveld  Meerseweg 8 0546-673259 
Bestuurslid Yvonne Veurink  Leemkampweg 5 06-23307552 
Bestuurslid Dick de Weert  Ganzenmars 10 0546-673221 
Bestuurslid Nymphe Hoogenkamp  Piksenweg 39 06-13197355  
Bestuurslid Lieke Thijs  Veldhuizenweg 2 06-48423279 
  
CORRESPONDENTEN 
Activiteitencommissie Mirjam Stokman  Oude Twentseweg 5a 06-30021794 
Boerendansers Gerrit Haselhorst  Hammerweg 23 0546-673169 
C.J.V. Laura Braakman  Hellendoornseweg 37 06-14446928 
Countryclub Gerrit Tigchelhoff  Olde Blenkestraat 23 0548-614971 
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  Meester werkmanstraat 24a 06-27201872 
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. 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. 



www.piksen.nl

Hammerweg 6 - Marle
T 0548 681 287

SPECIALIST
  IN OPEL

www.facebook.com/autobedrijfpiksen @autopiksen

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF




