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Van de redactie 
  
Al weer het laatste clubblad van dit jaar. Voor de 

meeste verenigingen het komende winterseizoen 

met activiteiten, voor de voetbal de winterstop. 

Een seizoen met ups en downs. De redactie hoopt 

dat het gebracht heeft wat er van verwacht werd. 

Dat alle inspanning niet tevergeefs is geweest en er plezier aan beleefd werd. 

Want daarvoor doe je het toch?  

 

De Vriendenkring wil alle verkopers en kopers van koek en loten dank zeggen 

voor hun medewerking. Daar zijn we dankbaar voor! In tegenstelling tot de 

vorige jaren, deze keer geen krentenwegge voor de Kerst. We kregen niet 

voldoende venters bijeen, zodat het risico van onverkocht brood er dik inzat. 

Daarom maar afgeblazen. 

 

Het was een bewogen jaar met veel heftige gebeurtenissen. Vliegrampen, 

aanslagen, oorlogen her en der. Met vele slachtoffers. Honger, armoede,veel 

verborgen leed, voedselbanken, vluchtelingen, kortom veel verdriet en 

ellende. En dan staat Kerst voor de deur. Feest van Vrede. Soms heel moeilijk 

of zelfs lijkt het onmogelijk om te kunnen geloven dat het ooit gebeuren zal. 

Maar laten we ons toch maar aan die boodschap blijven vasthouden, dan blijft 

de hoop op een betere toekomst daarop leven.  

 

De redactie wenst  iedereen gezegende kerstdagen, een fijne jaarwisseling en 

een fantastisch begin van het komende jaar! 

 

 

 

COPY CLUBBLAD  
 

VOOR 7 maart  
INLEVEREN 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

De eerste helft van het seizoen is al weer voorbij. Het 

sinterklaasfeest is alweer gevierd en de kerstdagen en 

jaarwisseling komen er al weer spoedig aan.  

Als we even terug kijken op de afgelopen maanden dan 

hebben we iets unieks mee mogen maken. Op zaterdag 28 

november werden 3 jeugdteams op dezelfde dag 

kampioen. De B, D en F zowel spelers als trainers en 

begeleiders willen wij nogmaals via deze weg feliciteren met dit geweldige 

resultaat. Daarnaast hebben ook de andere jeugdteams mooie resultaten 

neergezet. De dames moeten toch nog wel even wennen aan het niveau- 

verschil in de klasse hoger maar hebben ook al enkele mooie resultaten 

neergezet. Door de nieuwe indeling en versterking van het team kon groep 3 

(het 3
e
) zelfs al het tien puntenbal vieren voor de winterstop na de geweldige 

winst in Hulsen. Het 2
e
 elftal draait lekker mee maar heeft hier en daar nog 

wat punten laten liggen om echt bovenin mee te draaien. Het eerste is volop 

bezig met een leerproces wat al wel resultaat heeft maar helaas nog niet is 

kunnen omzetten in punten. Wel is het op de goede weg en hebben wij er het 

volste vertrouwen in dat de resultaten er zeker kunnen komen met dit jonge 

team op de lange termijn.  

Bestuurlijk zijn er weinig bijzonderheden al blijft het lastig vrijwilligers in 

het algemeen te krijgen. Wij zijn samen de club en als iedereen een klein 

beetje helpt dan kunnen wij als kleine club hier veel baat bij hebben. 

Iedereen is druk tegenwoordig en heeft een volle planning/agenda maar als 

iedere speler, lid, ouder of verzorger minimaal 1 dagdeel of een aantal uren 

per jaar kan helpen bij een taak, dan helpt dit iedereen voort en blijft het ook 

leuk voor de vaste ploeg vrijwilligers. Het kan van alles zijn, van een keer 

helpen schoonmaken, een bardienst draaien, een wedstrijd fluiten of als vaste 

vlagger bij het eerste. Er zijn voldoende taken van groot tot klein van 

eenmalig en met enige regelmaat. Om een beetje in de de kerststemming te 

komen zou ik zeggen: Geef je zelf eens op en geniet van het plezier wat het 

aan anderen geeft.  

Als afsluiter willen wij als bestuur iedereen een vrolijk kerstfeest en 

gelukkige jaarwisseling wensen. En hopen wij iedereen in goede gezondheid 

te zien tijdens het speedsoccer toernooi en/of op de nieuwjaarsreceptie op  

9 januari.  

Wilco Schuurs Voorzitter 
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DAMES 
 

Hoi allemaal, 

 

Het is alweer een tijdje geleden dat we naar de 4e 

klasse zijn verhuisd. Ik persoonlijk denk dat we 

het niet slecht doen. We staan op de 7e plek van 

de 11. Hierbij is het verschil tussen de punten van 

ons en de nummer 4 minimaal. Klagen mogen we 

absoluut niet. Zo winnen we wel eens maar 

moeten we het ook af en toe met een verlies doen. Na een bespreking 

op het trainingsveld kunnen we er zaterdags weer tegen aan!  

 

Ook zijn de dames altijd in voor een feestje. Zo trouwde onze 

penningjuffrouw Inge met haar Robert. We willen jullie nogmaals 

feliciteren. Na een avond vol goeie muziek, lekkere sapjes en heerlijke 

broodjes beenham konden de dames zich de volgende ochtend vroeg 

melden op het trainingsveld. Je snapt het wel, van trainen kwam niet 

zoveel!  

 

We willen jullie graag fijne kerstdagen en een heel goed 2016 wensen. 

 

Dames MVV69 
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Op zaterdag 21 November zijn we in het Buurthuus aan het potstoten 

geweest. 

Ruim 20 personen hebben in 2 rondes uitgevochten wie het best met 2 

ballen, een keu en biljart met hindernis overweg kon.  

Lisanne Tichelhoff en Gea Haller waren hierin de beste dames, 

Dinand en Mans Kamphuis, mogen zich winnaar bij de heren noemen. 

  

Speedsoccer  9 Januari 2016  
We gaan ook 2016 sportief inluiden, met het jaarlijkse speedsoccer. 

Als jij hebt vergeten je op te geven, kom gerust kijken, neem je 

sportkleding mee, dan kunnen we je vast nog wel in een team 

plaatsen.  

Senioren + B / Junioren (C&D) / Pupillen (F&E) + begeleiding 

Junioren & Pupillen  

Programma:  

 11.00 uur vertrek bij kantine in Marle  

 12.00 – 16.00 uur voetballen, 2 velden.  

 Vanaf 16.30 uur nieuwjaarsreceptie, er wordt heerlijke 

erwtensoep geserveerd.  

 
Locatie Speedsoccer: Good Life Sports // Vijverweg 4 // 7641 LH // 

Wierden  

  

Nieuwjaarsborrel!!  zaterdag 9 januari 2016, 16:30 uur 
 

De feestdagen staan weer voor de deur, en daarmee wil MVV’69 jullie 

graag uitnodigen voor de nieuwjaarsborrel!  

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 9 Januari 2016 vanaf 16:30 

bij Buurthuus de leemkamp.  

  

Wij wensen jullie alvast prettige feestdagen en hopelijk tot ziens bij de 

Leemkamp.  

 

Groetjes de activiteitencommissie 
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Hierbij een stukje van het tweede 
 

We zijn alweer een aantal maanden onderweg in de competitie en met de 

winterstop voor de boeg is het tijd om eens terug te kijken op de eerste 

seizoenshelft. Het seizoen werd begonnen met drie bekerwedstrijden, 

waarvan twee ruim werden gewonnen. Wij werden eerste in de poule en dus 

gingen wij door naar de volgende ronde waarin Hellendoorn de tegenstander 

was. 

Na deze drie bekerwedstrijden begon eerst de competitie met een 

uitwedstrijd tegen BZSV. Wij begonnen sterk aan de wedstrijd en het leek 

erop dat de eerste competitiewedstrijd gelijk drie punten zou opleveren. 

Helaas konden wij de voorsprong niet vasthouden en eindigde de eerste 

wedstrijd in een gelijkspel. Op basis van het vertoonde spel waren wij echter 

van mening dat we met vertrouwen naar de overige wedstrijden in de 

competitie konden kijken. De tweede wedstrijd werd gewonnen, maar helaas 

ging de derde wedstrijd verloren. Na een serie van drie 

competitiewedstrijden was het tijd voor de bekerwedstrijden tegen 

Hellendoorn. De wedstrijd in en tegen Hellendoorn hebben wij helaas 

verloren, waardoor wij uitgeschakeld zijn voor de beker.  

Uiteindelijk hebben wij op het moment van schrijven negen wedstrijden in 

de competitie gespeeld. Drie wedstrijden werden er gewonnen, twee werden 

er gelijkgespeeld en vier gingen er verloren. Wij staan nu met elf punten op 

de zevende plek en doen nu in de middenmoot mee. Voor de winsterstop 

staat er nog een wedstrijd op het programma tegen Blauw Wit ’66. Bij winst 

kunnen wij met een goed gevoel de winsterstop ingaan en kunnen wij bij het 

ingaan van de tweede seizoenshelft naar boven kijken.  

 

Groeten,  

het tweede 
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Op dinsdag 17 november hebben 2 D pupillen van MVV’69 met goed 

gevolg de kennismakingscursus pupillenscheidsrechters van de 

vereniging S.N.O. in Nijverdal afgerond. 

Na 6 avonden spelregel kennis, een conditietraining en het fluiten van 

een pupillenwedstrijdje, wachtte Jesse Hulsman en Jelmer Ekkel het 

welverdiende papiertje! 

Scheidsrechtersvereniging Nijverdal en Omstreken (S.N.O.) 

organiseert in het kader van het kennismaken-met- sport-project  van 

de Gemeente Hellendoorn al jaren een kennismakingscursus fluiten 

voor kinderen uit groep 8. 

Er werden niet alleen spelregels geleerd, maar ook  bijvoorbeeld hoe 

je een wedstrijd moet voorbereiden of hoe je de sfeer van een 

wedstrijd  moet aanvoelen. 

Kortom alle onderdelen van het scheidsrechtersvak kwamen aan bod. 

Tijdens de slotavond op 17 november mochten alle deelnemers, 

waaronder Jesse en Jelmer  de opgedane kennis in praktijk brengen. 

Daarna volgde de uitreiking van de S.N.O.- en KNVB certificaten 

MVV’69 feliciteert Jelmer en Jesse met het behaalde succes en wenst 

jullie veel plezier bij het begeleiden van onze eigen E- en F- pupillen 

wedstrijdjes.  
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Geboren 
 

 

9 juli 

Rowan 
Zoon van Arjen Nekkers & Hetty Stevens 

Koetshuisstraat 6 

7447 XM   Hellendoorn 

 
22 September 

Yelte  
Zoon van Wim Stevens & Joyce Luttenberg 

Rozemarijn 3 

7443 EM   Nijverdal 

 

9 november 

Niels 
Zoon van Martijn Luttenberg & Jolanda Boerdijk 

Coninckserveweg 5 

7447 PS  Hellendoorn 
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Uitslag verloting Stichting Vriendenkring Marle 2015 

 

1e prijs            nr. 2905          Laptop                         

2e   “               nr. 1704          Tegoedbon                  

3e   “               nr. 1581          Fotoshootbon              

4e   “               nr. 2933          Benzinebon                 

5e   “               nr. 2988          Tegoedbon                  

6e   “               nr. 1137          Tegoedbon                  

7e   “               nr.1921           Portemonnee               

8e  “               nr. 2486           Krentenwegge             

9e  “               nr. 1700            Snuisterijbon               

 

 

VAN DE SOOS 
 
Op 22 december is er, net als vorig jaar, een gezamenlijke 

kerstmiddag met een stamppotbuffet . De aanvang is 13:30 uur en de 

kosten zijn € 7,50 per persoon. 

De volgende soosmiddag is op 19 januari 2016 en begint om 14:30 

uur. 

De jaarvergadering is op 16 februari en begint om 14:00 uur. 

Deze middag komt historisch Marle opnieuw om wat van het vroegere 

Marle te laten zien. 

Namens het bestuur van de soos wens ik u allen goede Kerstdagen en 

een voorspoedig 2016. 

 

Een hartelijke groet, 

 

Gerrie Lammerink 
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BOVEN OP HET NIEUWS    
 

 

INTERVIEW MET WILCO SCHUURS. 
 

Het heeft even geduurd om Wilco te strikken voor een gesprek. Hij is er niet 

echt happig op. Maar nu hij al een tijdje voorzitter is van MVV’69 kan hij er 

niet meer onderuit en wordt het tijd om hem beter te leren kennen. 

 

WIE IS WILCO SCHUURS? 

Ik ben geboren  op 15 augustus bij de Schaapskooi 

in Nijverdal. Ben samenwonend met mijn vriendin 

Evelien Jansen  en ons zoontje Pepijn aan de 

Rozenstraat 1 in Almelo.  

 

WELKE OPLEIDINGEN ZOAL GEVOLGD? 
Uiteraard het lager onderwijs gevolgd door  M.B.O. 

Werktuigbouwkunde, HBO Small business en 

retailmanagement. 

 

WOON JE AL LANG IN ALMELO? 

8 Jaar, daarvoor in Elen en Rhaan aan de Fijne Weversweg.  

 

Heb je zelf nog gevoetbald? 
Ik voetbal nog steeds. Nu in groep 3 met völle wille! 

 

WAT HEEFT JE ER TOE GEZET OM VOORZITTER TE WORDEN VAN 

MVV’69? 

Ik werd gevraagd door Jan Ruiter en ik zat al in de activiteitencommissie al 

voorzitter. Na een goed gesprek met Jan was ik overtuigd dat ik een goede 

opvolger kon zijn als voorzitter. Door mijn werkervaring in een 

leidingevende functie ben ik overtuigd dat ik de club kan helpen naar een 

mooie toekomst.  

 

WAT DENK JE TE KUNNEN TOEVOEGEN AAN HET BESTUUR VAN MVV’69? 

Door een moderne kijk op aansturen van het bestuur en daarmee 

samenhangend het veranderen van kleine dingen, die een groot effect kunnen 

hebben en veel gemak kunnen opleveren. 
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ZOU JE WAT WILLEN VERANDEREN AAN DE STRUCTUUR EN  OF CULTUUR 

BIJ MVV’69? 

De cultuur zelf verandert in het algemeen en zo heeft elke club of vereniging 

een probleem doordat er steeds minder vrijwilligers zijn. Door zelf er voor 

de volle 100 % tegenaan te gaan hoop ik een voorbeeld te zijn, en hoop ik 

dat vele handen, weer licht werk maken. En dat niet steeds dezelfde 

personen de kar moeten trekken. Wat de structuur betreft, zorg voor korte 

lijnen, duidelijkheid t.o.v. afspraken. Niet te lang iets laten sudderen, maar 

zo snel mogelijk oplossen.  

 

VOLG JE DE ELFTALLEN IN EN MET HUN RESULTATEN? 

Zeker, ik vind dat zeer belangrijk en probeer sowieso elke 

kampioenswedstrijd van de jeugd aanwezig te zijn. En daarnaast wedstrijden 

te volgen van de overige teams, als ik zelf niet hoef te spelen. 

 

ENIG IDEE HOE WE DE RESULTATEN KUNNEN VERBETEREN? 

Door betere trainingsopkomst en voor iedereen geldt: fanatiek bezig zijn met 

je sport. Daarnaast is het opleiden van de trainers zeer belangrijk. We 

hebben bijvoorbeeld in samenwerking met de hoofdtrainer een interne 

training opgezet voor de jeugdtrainers. Dat gaat sowieso resultaat voor de 

toekomst opleveren en op korte termijn, een beter opgeleide trainer zorgt 

voor een leerzame training wat ook weer meer plezier oplevert voor de 

spelers.  

 

PERSOONLIJK VIND IK DAT DIVERSE 1
E
 ELFTALSPELERS STIL ZIJN 

BLIJVEN STAAN IN HUN ONTWIKKELING. WAT DOEN WE DAARMEE? 

Daar ben ik het niet helemaal mee eens. Juist door het aantrekken van Johan 

(onze huidige hoofdtrainer) hebben juist alle spelers weer een stap vooruit 

gedaan en sommigen zelfs een sprongetje! Het blijft voorlopig nog een lange 

leerweg, maar met dit jonge elftal kunnen we wel de toekomst in. En ook de 

motivatie is positief verbeterd. 

 

ZIJN ER BIJ MVV’69 NOG PLANNEN VOOR VERANDERINGEN, ZOALS 

VERBOUW OF ONDERHOUD? 

Ja, van de gehele achtergevel gaan we de deuren en kozijnen vernieuwen. 

Daarnaast gaan we bekijken hoe we het gebouw beter energiezuinig kunnen 

maken. 
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WAAR DENK JE DAT MVV’69 EINDIGT? 

MVV’69 eindigt niet!! Als dat het geval zou zijn, zou de club opgeheven 

worden. En als de buurtschappen er met volle overtuiging voor blijven staan, 

kunnen we hier tot in lengte van dagen een lekker balletje, sportief trappen. 

Wat de ranglijst betreft, zou het mooi zijn als we van de laatste positie 

afkomen.  En op lange termijn meedraaien in de middenmoot. 

 

IS HET MOGELIJK OM DE ACTIVITEITEN VAN MVV’69 MAAR OOK WAT 

ER IN MARLE PLAATSVINDT TE COÖRDINEREN EN DOOR EEN 

ACTIVITEITENROOSTER IN HET CLUBBLAD TE PLAATSEN, ZODAT 

IEDEREEN OP DE HOOGTE IS? 

Ja, in de Beheerscommissie van het Buurthuus wordt steeds meer overlegd, 

al kan de communicatie nog beter afgesteld. 

 

WAT VIND JE VAN HET CLUBBLAD?  

Doordat de diverse elftallen en verenigingen bij toerbeurt een stukje 

inleveren, is het goed gevuld met actueel nieuws. Wel vind ik het jammer 

dat ik het nog steeds toegestuurd krijg. Kan het wel meenemen uit de kantine 

wanneer het daar klaar ligt. 

 

HEB JE NOG ANDERE HOBBY’S? 

Naast mijn drukke werk, sociale leven en MVV’69 zowel als speler en 

bestuurlijk blijft er weinig tijd over voor andere hobby’s. 

 

WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 
Recht door zee, mijn ja is ja en mijn nee is nee. 

 

WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE? 

Ik ben heerlijk eigenwijs, maar kan wel mijn ongelijk bekennen. 

 

WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN? 

Achterbaks gedoe, achter de rug om over iemand kletsen. 

 

WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 

Geluk voor iedereen en alles om me heen. Zou graag wat minder ego- 

gedachten en -handelen zien en meer saamhorigheid. 

 

HEB JE EEN LIJFSPREUK? 

Nee niet echt. 
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WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 

Nergens van. 

 

WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI KWIJT? 

Ja, ik zal beginnen met een vraag: Wanneer heb je voor het laatst iets voor 

een ander gedaan, zonder iets terug te vragen? Ik zou het mooi vinden dat 

iedereen onbaatzuchtig, ook eens aan een ander denkt. Verwacht niet direct 

een vergoeding voor jezelf, maar vraag om een vrijwillig onbaatzuchtige 

daad voor een ander. 

 

 

 

Wilco, 

 

Dankjewel voor dit gesprek. Dat het uiteindelijk gelukt is, doet me deugd. 

Uit alle antwoorden blijkt dat je kort en bondig kunt samenvatten wat je 

zeggen wilt. Dat blijkt ook wel uit de lengte van dit gesprek. En wat me 

aansprak was de spontane en eerlijke manier waarop, recht voor zijn raap. Je 

houdt van een rechttoe rechtaan benadering en verwacht van iedereen dat zij 

dat ook doen tegenover jou. Eerlijkheid staat hoog bij  je in het vaandel, en 

aan achterbaks gedoe heb je een grondige hekel, daar hou ik ook van. Ik 

hoop dat je nog een hele mooie tijd tegemoet gaat als voorzitter en dat je 

toekomstverwachtingen bewaarheid mogen worden. Daarvoor wens ik je alle 

mogelijke succes en je ook nog geregeld langs de lijn te mogen ontmoeten. 

 

Wim van der Strate 
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Welke ontwikkelingen zijn er in 2016 te verwachten voor het 

Buurthuus de Leemkamp. 
 

Het gaat goed met het Buurthuus de Leemkamp in Marle. Dank zij de vele 

vrijwilligers zoals bijvoorbeeld de onderhoudsploeg, de schoonmaakploeg, 

de bardienstmedewerkers, maar ook de  vrijwilligers die betrokken zijn bij 

de vele activiteiten zoals bijvoorbeeld het koken voor ouderen, de gym, de 

makers van dit prachtige Clubblad en de vele vrijwilligers die ingezet 

worden bij MVV’69. 

Zonder de hulp van de vrijwilligers kan een vereniging lees een Buurthuus 

Marle niet bestaan. Ook in de toekomst zal een beroep op u worden gedaan 

om in welke vorm dan ook als vrijwilliger te worden ingezet zodat het 

Buurthuus Marle blijvend een prominente rol blijft vervullen. Gerdien 

Kosters heeft de taak van Joan Schutte als beheerster over genomen. Dit pakt 

zij op een goede wijze op. Bij de vergaderingen van de beheerscommissie 

schuift zij ook aan. Met name de invulling van de bardiensten verdient nog 

aandacht. Voor het komende half jaar zijn de bardiensten wel ingevuld maar 

de wens is dat er vooral op de zaterdagen aanvulling komt. Om hier 

invulling aan te geven is een verantwoordelijkheid van alle verenigingen. 

De beheerscommissie als afvaardiging van de verengingen heeft ook het 

afgelopen jaar meerdere malen bij elkaar gezeten om te overleggen. Het 

afgelopen jaar is de jeu de boules  baan gerealiseerd. Inmiddels is er een 

groepje van ongeveer 12 personen die in de zomerperiode op woensdag- 

avond spelen. In de winterperiode is dit gezet op de vrijdagmiddag. Heeft u 

zin om actief bezig te zijn in de buitenlucht maar daarnaast ook gezellig een 

kop koffie, pilsje of een drankje te pakken met z’n allen, dan bent u altijd 

welkom. Wilt u samen met bijvoorbeeld de familie, de buurt of met uw werk 

gebruik maken van de jeu de boules baan neem dan contact op met Gerdien 

Kosters, de beheerster van het Buurthuus. 

 

Voor het komend jaar staan er weer enkele onderhoudsprojecten op stapel. 

De achtergevel van het Buurthuus zoals de ramen en de deuren zijn in 

dermate slechte staat dat deze komend jaar worden vervangen. De eerste 

offertes zijn inmiddels binnen. Verder is het een wens om de grote zaal aan 

te pakken, dit zal waarschijnlijk niet in 2016 plaats vinden. Wel wordt alvast 

een inventarisatie gemaakt onder de verenigingen of en zo ja welke wensen 

er  leven. Bedoeling is in elk geval dat de zaal gezelliger wordt gemaakt, het 

plafond mogelijk wordt vervangen, kortom veel wensen.  
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Een ander onderwerp is de verwarming, de verlichting en de ventilatie. 

Onderzocht gaat worden welke mogelijkheden er zijn om energie te 

besparen en de ventilatie te verbeteren. Ook de boiler is op termijn aan 

vervanging toe, ook daar zou de nodige besparing op kunnen worden 

behaald.  

 

Om de nodige verbeteringen te kunnen realiseren is het noodzakelijk dat er 

de financiële  middelen zijn. Met dank aan de vrijwilligers en de bestedingen 

in het Buurthuus ( U DUS ) is het mogelijk gelden te reserveren voor het 

onderhoud. Echter de eigen financiële middelen zijn niet voldoende. Met 

name  STICHTING SUPPORTERS MARLE heeft aangeven een nog nader 

te bepalen financiële  bijdrage te kunnen leveren. Zoals bekend organiseert 

Stichting Supporters Marle o.a.  elk jaar het Paasweekend Marle met veel 

activiteiten waaronder de Trekkerslep. Om het evenement in goede banen te 

leiden zijn veel vrijwilligers nodig. Stichting Supporters Marle organiseert 

dit evenement en hoe meer bezoekers hoe meer omzet hoe beter voor de 

gehele bevolking. Stichting Supporters Marle  is druk met de 

voorbereidingen voor het komend Paasweekend. Veel vrijwilligers zijn weer 

nodig om dit in goed banen te leiden, dus wilt u ook een bijdrage leveren 

meldt u dan aan bij  Stichting Supporters Marle.  

 

Plaatselijk Belang Marle is ook een belangrijke partij in het geheel. 

Plaatselijk Belang heeft zoals de naam al zegt, het  belang van alle inwoners 

van Marle centraal staan. Ook Plaatselijk Belang reserveert gelden voor het 

onderhoud van het Buurthuus.  

 

Gerrit Haselhorst 
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Wat gaat de Marlese Boerendansers het jaar 

2016 brengen? 
 

En alweer is er bijna een jaar verstreken. En ook het 

afgelopen jaar zijn er weer de nodige optredens 

verzorgd in de regio door de Marlese 

Boerendansers. De Blenke en het Krönnenzommer 

worden elk jaar wel een aantal malen bezocht. De recreatiezaal in zowel het 

Krönnenzommer als de Blenke zitten altijd vol. Er moet meestal worden 

geschoven met bedden en stoelen om iedereen een plaatsje te kunnen geven. 

Vele bekenden uit Marle maar ook uit Hellendoorn en verdere omgeving 

genieten van de dans, de sketches en de oude liedjes die worden gezongen. 

In de Blenke is Mies van Wijk een trouwe gast die overigens nog lid is van 

de Marlese Boerendansers. Ook Geertje Kappert als oud lid van de Marlese 

Boerendansers is steeds aanwezig als wij optreden in Krönnenzommer. 

Voor komend jaar staan de eerste optredens gepland. De Marlese 

Boerendansers kunnen veel meer optredens krijgen, dit heeft mede te maken 

dat er helaas meerdere boerendansgroepen in de regio ophouden te bestaan. 

Ook voor de Marlese Boerendansers wordt het steeds moeilijker om de 

optredens te blijven verzorgen.  Het aantal leden blijft wel gelijk maar steeds 

vaker is er uitval door ziekte of gebrek. Om toch te kunnen blijven bestaan is 

het noodzakelijk dat er nieuwe leden bij komen.  2016 wordt daarom ook 

voor de Marlese Boerendansers een cruciaal jaar.  

Ook in de toekomst wil de Marlese Boerendansers een gezellige groep 

blijven, een groep die samen repeteert, samen danst, samen er zorg voor 

draagt dat de cultuur blijft behouden en samen tijdens optredens 

bewoners van verzorgingshuizen een gezellige avond te bezorgen. 

Om dit blijvend te kunnen realiseren zijn nieuwe leden NODIG!!! 

Heeft u belangstelling en wilt u een bijdrage leveren aan het in stand houden 

van een stukje cultuur, en bewoners van verzorgingshuizen een lach en een 

traan bezorgen, lid zijn van een gezellige groep die naast het dansen ook nog 

de nodige activiteiten organiseert ……KOM BI OONS AN !!! 

Voelt u zich aangesproken ….kom gewoon een keer op een oefenavond in 

het mooie Buurthuus de Leemkamp. Maar uiteraard kunt u ook eerst contact 

opnemen met een van de leden bijvoorbeeld Willy Kampman 0548-610839 

of  Henriette Haselhorst 0546-673169 

De Marlese Boerendansers wenst u prettige feestdagen en een gelukkig en 

gezond 2016. 

Namens Marlese Boerendansers Gerrit Haselhorst 
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STICHTING SUPPORTERS MARLE 
 

Nieuws van de Stichting Supporters Marle 

 

Het einde van het jaar is alweer in zicht en wij als bestuur hebben ook iets te 

vieren in de maand december. Het is namelijk al 25 jaar geleden dat 

Stichting Supporters Marle is opgericht. Dit heugelijke feit willen wij als 

bestuur natuurlijk niet ongemerkt voorbij laten gaan, maar meer informatie 

hierover volgt.  

Wij zijn alweer druk bezig met de voorbereidingen voor Paasweekend Marle 

2016 en de eerste bands zijn alweer geboekt. Zet maar vast in uw agenda 25, 

26 en 28 maart 2016, want dan barst het feest weer los.  

 

Wij wensen iedereen prettige kerstdagen en natuurlijk een fantastisch 2016! 

 

 

Groet’n, 

 

Stichting Supporters Marle 
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MVV’ 69 E1 

 

Na het kampioenschap van afgelopen seizoen in de 4
e
 

klasse, zijn we dit jaar begonnen in de 3
e
 klasse. 

De competitie ging van start op 12 september uit bij 

Des E2. De wedstrijd ging gelijk op waarnaar wij de 

winst uiteindelijk verdiend over de streep konden trekken met 2-5. Een goed 

begin van het nieuwe seizoen. Hierna volgden een paar wisselende resultaten 

met winst, verlies en gelijkspel. De laatste paar wedstrijden waren we in 

goede doen, vooral de winst met 4-6 in en tegen de latere kampioen 

Hoonhorst was hier een hoogtepunt van.  

Zaterdag 5 december sloten we de competitie af met een overtuigende 

overwinning van 4-0 tegen v.v. Hellendoorn E3. Daarnaast zijn we op een 

keurige 4
e
 plaats geëindigd met 23 punten uit 11 wedstrijden. 

De winterstop zal in het teken staan van de zaalvoetbalcompetitie waarin we 

weer hopen op goede resultaten. Verder kunnen we zo de winterstop mooi 

doorkomen en fris beginnen aan de 2
e
 seizoenshelft op het grasveld.   

Het E1 team bestaat uit de volgende spelers: Joël Grotenhuis, Niels Podt, 

Niels Kleinjan, Daniël Heuver, Daniël Koldewé, Kristian Reefhuis, Kristian 

Jaspers, Luuk Stobbelaar, Brent Roelofs.  

Het team staat onder leiding van trainers/leider: Robbert Schipper, Peter 

Schuttevaar, Marijn Reefhuis, Bert Kamphuis & Leendert-Jan Haller. 

Ook willen we iedereen bedanken voor het aanmoedigen en het meerijden 

naar de uitwedstrijden. Verder wensen wij iedereen prettige feestdagen en 

een gezond en sportief 2016 toe. 

Hopelijk zien we u na de winterstop weer langs de zijlijn! 

 

Met vriendelijke groet, 

MVV’69 E1 
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D1 2015 
Dit is mijn eerste jaar in de D1 van MVV’69 , in het begin was het best 

lastig om buitenspel te leren. Het grote veld is niet zo’n probleem want je 

bent met meer spelers. We spelen in de 5
e
 klasse met 14 spelers en zijn 

kampioen geworden. Het was best makkelijk alleen tegen de Zweef was 

lastig maar toch hebben we met 6-3 gewonnen. Er waren veel supporters 

komen kijken van MVV’69 en de Zweef. De een na laatste wedstrijd 

moesten we in Almelo spelen, als we die wonnen waren we kampioen en dat 

is ons gelukt, we hebben gewonnen met 1-5. Toen we weer bij MVV’69  

waren stond er een huifwagen met Belgische trekpaarden klaar, de eigenaar 

van de paarden en de huifwagen is mijn opa. Met de paarden gingen we een 

rondje door Marle maken. Toen we weer terug waren kregen we patat en 

cola, allemaal kregen  we ook nog een bekertje. Ik en de rest van het team 

waren allemaal heel blij dat we kampioen zijn. Alleen moeten we 12-12 nog 

een wedstrijd daarna is onze competitie afgelopen.                                 

                                                                

                                                

Van Sem Hulsman 
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B1 Kampioen 

 

Zaterdagmorgen 28 november was het dan zover. De "kampioenswedstijd" 

tegen V.V. Hellendoorn! Er moest gewonnen worden. Na de warming-up 

werden er eerst nog een aantal foto's gemaakt met onze shirt-, en sinds 

vandaag ook tassensponsor Hoveniersbedrijf Berentschot. Om 10.40 hadden 

we ons verzameld in de kleedkamer om daarna gezamenlijk het veld op te 

lopen. Erwin Poots zorgde voor de muziek en de nodige show (zie 

onderstaande video). Erwin hiervoor bedankt! Nadat de tribune volledig vol 

zat, het spandoek hing en de toeters gereed waren konden we beginnen. 

Nadat we hadden gewisseld van kant, mocht Hellendoorn aftrappen. Na 10 

minuten gevoetbald te hebben zetten wij een goede aanval op, dit leidde tot 

de 1 tegen 0. Het spel golfde op en neer wij kregen kansen maar Hellendoorn 

ook. Wij wisten de kansen te benutten en maakten de 2-0. Toen zakte het 

tempo terug en gebeurde er vrijwel niks. Af en toe een kans maar ook niet 

meer dan dat. 2-0 werd ook de ruststand. Nadat we de thee op hadden 

begonnen we weer aan de wedstrijd. We hielden het tempo 

gelijk hoog en zetten Hellendoorn onder druk. Dit had effect, want door een 

fout in de verdediging konden wij gemakkelijk de 3-0 binnenschieten. Er 

kwam weer een periode waar weinig in gebeurde. Totdat wij de 4-0 

maakten. Toen ging het snel de 5-0 en 6-0 waren binnen de kortste keren een 

feit. Zo ging het verder, we konden er makkelijk door heen komen, werden 

7, 8 en 9-0 werden gemaakt. Op het laatst vond iedereen het wel goed, en 

kregen we nog een doelpunt tegen. Dit kon de pret niet drukken want we zijn 

kampioen! 

 

Ook na de wedstrijd werden er weer een aantal foto's gemaakt. Onder andere 

voor het spandoek. Op het veld werden de trainer, vlagger, leidster en 

leider bedankt door de ouders. Door middel van een attentie. (zie de foto's) 

Alle ouders bedankt hiervoor! Nadat iedereen had gedoucht hebben we 

gezamenlijk in de kantine iets gegeten en gedronken. Dit hebben wij 

gekregen van de vereniging. Hiervoor dank!  

's Avonds was er door de leiding van de B1een feestavond georganiseerd 

voor de spelers, ouders, en onze sponsor René Berentschot. Rond half 9 was 

iedereen aanwezig en begonnen we met een kop koffie. Tijdens de koffie 

werd verteld dat we binnenkort een mooi T-shirt krijgen met de opdruk: 

MVV'69 B1 kampioen 2015.  
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Ook werd verteld dat er een hapjesbuffet klaar stond. Deze werd later 

geopend door de speelsters uit ons team. Het was een gezellige en geslaagde 

zaterdag. Iedereen die hierbij betrokken was, BEDANKT. 

  

Groeten de B1: 

 

Koen Hutterd, Lieke Thijs, Jan Kamphuis, Bert Kamphuis, BerryGrotenhuis, 

Luus Marsman, Iris Kamphuis, Melissa Schutte, Bram Beumer,  

Marijn Reefhuis, Sabine Kamphuis, Mart Roelofs 

 

Jelle Grefelman, Gert Schutte, Gerda Hutterd, Wim Reefhuis 
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December 2015 

Na vele jaren van inventariseren, lobbyen, plannen maken, onderhandelen en 

ons als PB Marle hard maken voor woningbouw in Marle is het uiteindelijk 

gelukt om de uitwerking van deze plannen te realiseren. Op de website is te 

zien hoe het één en ander gestalte zou moeten krijgen (Zie bijgevoegde 

schets!). Het is zelfs gelukt om 2 “kap”schuur woningen (Twee onder één 

kap) te mogen gaan realiseren. Ook dit is heel bijzonder en heeft heel wat 

praten en overleg gekost om dit te mogen gaan uitvoeren! 
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Van de vier belangstellende starters hebben zich echter vrij plotseling twee  

kandidaten terug getrokken. Dit betekent dat we hopen dat zich nog twee 

gegadigden aanmelden als starters voor dit bijzondere project. Het is echt 

een unicum dat dit bij voldoende belangstelling gerealiseerd kan worden. 

Mocht er echter geen verdere belangstelling zijn dan is dit echt einde verhaal 

en kunnen we dit hoofdstuk definitief sluiten in de wetenschap dat deze kans 

zich nooit en dan ook echt nooit meer gaat voordoen. Zonde van al het werk, 

de inspanningen en de inzet de afgelopen jaren. We hopen dat iedereen zich 

hier bewust van is en dat zich toch nog twee “starters” aanmelden, zodat we 

het traject van starterswoningen in Marle toch kunnen realiseren. Voor 

informatie kunt u terecht bij het secretariaat PB Marle.   

Aan het voormalige CJV-gebouw heeft inmiddels een forse verbouwing 

plaats gevonden. Helaas heeft de gemeente Hellendoorn verzuimd met PB 

Marle contact op te nemen over de aanpassing van het gebouw. Dit was wel 

afgesproken indertijd. Er zijn inmiddels excuses gemaakt, maar dat betekent 

dat er geen actie vanuit PB Marle heeft kunnen plaats vinden. Resultaat een 

forse uitbouw aan een karakteristiek en historisch gebouwtje. 

Bij navraag blijkt dat de 

uitbouw past binnen het 

bestemmingsplan en de 

monumentenstatus.  

De monumentencommissie 

Hellendoorn heeft er gericht 

naar gekeken en het huidige 

resultaat goedgekeurd. 

Als PB Marle schatten we in dat 

we in Marle niet echt 

gecharmeerd zijn van deze 

uitbouw en vinden dat het karakteristieke gebouwtje zijn waarde volledig 

verloren heeft. PB Marle betreurt dit ten zeerste en vindt gezien de 

inspanningen die er gedaan zijn om het gebouwtje te behouden voor het 

nageslacht en in zijn oude glorie te herstellen, de huidige situatie ronduit te 

gek voor woorden. We kunnen er echter weinig aan doen! 

We zijn inmiddels al behoorlijk gewend aan het Buurthuus De Leemkamp. 

Het draaiende houden ervan vraagt echter wel de inzet van vrijwilligers. Dit 

betekent niet dat een klein groepje actievelingen alles voor haar rekening 

dient te nemen. Vele handen maken licht werk, dus niet duiken of je 

verschuilen achter een ander. Handen uit de mouwen en af en toe bereid zijn 
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uw bijdrage te leveren en niet altijd dezelfde personen het vrijwilligerswerk 

laten doen. We rekenen op ieders bijdrage en participatie.  

Inmiddels zitten we in de donkere winterse dagen waardoor goed te zien is 

(of eigenlijk niet!) dat we op diverse doorgaande wegen toch echt duidelijk 

verlichting of alternatieve verlichtingsmarkeringen missen.  

Ook zien we dat er door de slecht verlichte stukken weg, veel meer met 

groot licht gereden wordt. Dit verblindt weer tegenliggers en veroorzaakt 

duidelijk hinder en gevaar. We hebben dit reeds besproken met de gemeente 

en zijn als PB Marle aan het inventariseren waar echt extra verlichting of 

duidelijke markeringen gewenst zijn. U kunt uw bijdrage leveren door tips, 

adviezen e.d. door te geven via info@pbmarle.nl , zodat we dit mee kunnen 

nemen richting de gemeente. Ook kan het zijn dat er op sommige niet 

doorgaande wegen onnodige verlichting aanwezig is. Ons inziens zouden 

deze verlichtingsbronnen verplaatst kunnen worden naar de drukke 

doorgaande wegen, dus naar die plekken waar het echt nodig is. Dus 

nogmaals geef uw advies door aan PB Marle. 

Inmiddels zijn de plannen met betrekking tot de Noord-Zuid verbinding 

bekend geworden. Goed nieuws is dat Marle de huidige verbinding middels 

de Schuilenburgerweg met het dorp Hellendoorn behoudt. We zijn erg blij 

dat deze wens uiteindelijk gehonoreerd is, zodat er onnodig omrijden wordt 

voorkomen en er een logische verbinding met het dorp Hellendoorn blijft 

bestaan. 

 

 

 

            

 

 

 

 

 

mailto:info@pbmarle.nl
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Beste Marlenaren 

Allereerst willen wij u allen heel Goede Feestdagen 

wensen 

en natuurlijk het Allerbeste voor 2016 

 

We willen u ook graag laten weten dat we op 10 september 

weer een inloopdag houden  samen met open 

monumentendag. 

Verdere informatie in het volgende clubblad en onze 

facebookpagina. 

 

We hebben weer heel veel nieuw materiaal van u ontvangen 

waar we heel blij mee zijn. 

Natuurlijk zijn we zoals altijd op zoek naar nog meer 

dus als u wat voor ons hebt houden we ons graag 

aanbevolen. 

 

Namens alle leden van Historisch Marle 

Truus Arnold 

0610332321 of: historie.marle@gmail.com 
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VAN CBS DE MARLIAANTJES 

 

Terugkijkend op de afgelopen maanden kunnen we zeggen dat er weer veel 

gebeurd is op de Marliaantjes. In oktober hebben we de opening van de 

bovenzaal gecombineerd met de presentatie van ons project over Australië, 

Amerika, Antarctica en de oceanen. Veel mensen uit Marle hebben van de 

gelegenheid gebruik gemaakt om een kijkje te komen nemen in de school. 
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Na de herfstvakantie zijn we met een project begonnen over de moderne 

geschiedenis. Een indrukwekkend project waarbij de kinderen grote 

betrokkenheid hebben getoond. 

 

De kinderen van groep 8 zijn zich inmiddels aan het oriënteren op de 

overstap naar het Voortgezet Onderwijs. We bezoeken met de kinderen Doe-

dagen op verschillende scholen, zodat de kinderen alvast een beeld krijgen 

van de VO-scholen die er zijn. 

 

Op 11 november hebben we met de kinderen op school ontbeten tijdens het 

Nationaal Schoolontbijt. De kinderen van groep 3/4/5 werden uitgenodigd 

om met de burgemeester te komen ontbijten. Zo’n aanbod konden we 

natuurlijk niet laten lopen en dus zijn we met 15 kinderen en begeleiders 

naar het gemeentehuis getrokken. Na een heerlijk ontbijt hebben de kinderen 

een rondleiding gehad door het gemeentehuis. Erg interessant allemaal! 
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In november heeft onze school meegedaan met de schoenendoosactie van 

Actie4kids. In totaal zijn er 42 prachtig versierde dozen ingeleverd. Een 

mooi aantal; we weten zeker dat de kinderen die deze dozen krijgen er erg 

blij mee zijn!  

 
 

Voor het eerst dit schooljaar hebben we een techniekmiddag op school 

gehouden. In alle groepen stond de hele middag in het teken van techniek. 

Met onze leskisten van de Zwaluwstaarten zijn alle kinderen van groep 1 t/m 

8 druk bezig geweest. Zo hebben de kinderen in groep 1/2 ontdekt welke 

voorwerpen kunnen drijven en welke voorwerpen zinken in een bak met 

water. Maar ook het experimenteren met magneten was een leerzaam 

onderdeel. 

In groep 3/4/5 werd gebouwd met houten stokjes en hebben kinderen een 

lavalamp, een kabelbaan en een propjesschieter gemaakt. 

In groep 6/7/8 is o.a. geëxperimenteerd met stroomschakelingen, het bouwen 

van sterke constructies met papier en de kinderen mochten een echte 

waterpas maken. 

Al met al een geslaagde middag! In maart hebben we nog een keer een 

techniekmiddag. 
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Onze school beschikt inmiddels over een nieuwe website: 

 http://www.sco-t.nl/demarliaantjes.  Nog niet alle pagina’s zijn volledig 

gevuld, maar dat komt in de komende periode. 

 

De oudercommissie organiseert dit jaar, net als vorig jaar, een 

oliebollenactie. Als het goed is heeft iedereen in Marle een flyer in de 

brievenbus gehad.  De kinderen komen met bestellijsten langs de deur. 

Mocht er niemand langskomen, maar wilt u toch oliebollen bestellen dan 

kunt u contact opnemen met: 

Betty Stobbelaar 0548-681492 e-mail: bettystobbelaar@canaldigitaal.nl  

Miranda Heuver  0548-625717 e-mail: miranda.kids@hotmail.com   

Janine Hendriks   0548-681641 e-mail: janine@piksen.nl  

De oliebollen worden op 30 december gebakken. 

 

Op vrijdag 4 december heeft Sinterklaas weer een bezoekje gebracht aan 

onze school. In een gele sportwagen maakte hij zijn entree, samen met 

Zwarte Piet. In alle groepen is hij een poosje geweest en gelukkig was er 

voor alle kinderen een cadeautje. 

 

 

 

http://www.sco-t.nl/demarliaantjes
mailto:bettystobbelaar@canaldigitaal.nl
mailto:miranda.kids@hotmail.com
mailto:janine@piksen.nl
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Nu gaan we ons opmaken voor de kerstviering. Samen met de kinderen, de 

ouders en ons team mogen we stil staan bij het wonder van de geboorte van 

het kindje Jezus. 

 

Namens de collega’s van de Marliaantjes wens ik u en jullie alvast hele 

goede en gezegende feestdagen toe en een gelukkig 2016! 

 

Esther van der Schee-Roest 
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BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 

 
Voorzitter Tonny Stevens Heuversteeg 17 0548-681381 

Secretaresse  Jolanda Gerrits Werminkserve 9 06-24977845 

Penningmeester Wim van der Strate Grotestraat 79-25 0548-615539 

2e Penningmeester Christian Blaauwgeers Veldmanserve 63 06-25562674 

Bestuurslid Bertine Lusseveld Meerseweg 8 0546-673259 

Bestuurslid Dick de Weert Ganzenmars 10 0546-673221 

Bestuurslid Wim Bakhuis Zichtweg 4 0572-366922

   

CORRESPONDENTEN 

Biljartclub A. Kamphuis Schuilenburgerweg 44a 06-55114322 

Boerendansers Gerrit Haselhorst Hammerweg 23 0546-673169 

C.J.V. Dianne Schuttevaar Hammerweg 16a 06-12939219 

Countryclub Gerrit Tigchelhoff Olde Blenkestraat 23 0548-614971 

Damesvoetbal Nymphe Broekmate Hellendoornseweg 43 0548-681621 

Jeugd Wim Reefhuis Noordelijke  kanaaldijk 3 0546-671635 

M.S.V. Nelleke Hutterd Koemaste 25 0548-655492 

M.V.V.'69  

Plaatselijk Belang Marle Lydia Postma Hellendoornseweg 44 0548-681744 

Ouderengym Jennie Voortman Zuidelijke kanaaldijk 1 0548-681254 

Supportersvereniging Anouk Broekmate Prins Bernhardstraat 31 06-23929136 

Vrouwenvereniging Mevr. A. Hallink Ommerweg 141 0548-681536 

Wijkhoofd ouderensoos Mevr. G. Lammerink Boerkampweg 2 0548-681470 

 

BANKREKENINGNUMMER  NL47RABO 0120998076 

VAN RABOBANK  NOORD en WEST TWENTE 

t.n.v. W.A. VAN DER STRATE INZAKE STICHTING VRIENDENKRING MARLE 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om mutaties voor het clubblad 

( b.v. : adreswijziging, of vertrek ) door te geven aan: 

 

Dick de Weert, Ganzenmars 10, 7683SB  Den Ham 

 

Telefoon 0546-673221     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 

mailto:ddeweert@hetnet.nl
mailto:h.bartels@mvv69.nl

