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C.J.V. Lieke Haselhorst  Hammerweg 25 
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Damesvoetbal Mirjam Stokman 
Jeugd Wim Reefhuis  Noordelijke  Kanaaldijk 3 0546-671635 
M.S.V. Nelleke Hutterd  Koemaste 25 0548-655492 
M.V.V.'69 Wilco Schuurs            Rozenstraat 1 06-52306913 
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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 Irma Beumer 
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VAN RABOBANK NOORD en WEST TWENTE 
T.n.v. W. A. van der Strate,  INZAKE STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
 
 

 
Wilt u zo vriendelijk zijn om mutaties voor het clubblad 

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

Dick de Weert, Ganzenmars 10, 7683SB  Den Ham 
 

Mobiel: 0652228167     Email: g.j.d.deweert@gmail.com 
 
 
 

Aan- of afmeldingen leden voetbal: 
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Jaargang 41                           Maart 2018                                 No. 1 
 

VAN DE REDACTIE 
 

Weer een nieuwe jaargang is begonnen voor ons 

clubblad. De Vriendenkring heeft al onze 

adverteerders weer bezocht met de vraag of ze 

bereid waren om weer een advertentie te 

plaatsen. Gelukkig wilden de meesten dat wel. 

Dankzij  hen, kan de redactie weer een jaar vooruit. Daarvoor zijn we dan 

ook zeer erkentelijk en herhalen het hier nog maar eens:  

 

KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS! 
 

We doen hier ook weer een beroep op onze correspondenten om de 

mededelingen van en voor hun vereniging weer te verzorgen, zodat de lezer 

weer op de hoogte gebracht wordt van wat er daar zoal gebeurt of staat te 

gebeuren. 

 

De acties die de Vriendenkring afgelopen jaar verzorgd heeft, zijn weer goed 

verlopen. De koeken, loten en krentenbroden zijn alle verkocht, waarvoor we 

zowel de kopers als verkopers hartelijk willen bedanken. Daar profiteren 

diverse verenigingen van, door middel van een geldelijke ondersteuning.   

 

De winterstop is weer voorbij en de bal kan gelukkig weer rollen als koning 

winter tenminste geen sneeuw of vorst brengt. We hopen op een sportief 

blessurevrij svervolg met mooie resultaten wat de voetbal aangaat en voor de 

andere verenigingen op een goede voortzetting van het seizoen. 

        De redactie 

 

 

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD 

 
VOOR 18 JUNI A.S. 

 
INLEVEREN 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

Op moment van schrijven zit ik in het zonnige Orlando 

Florida. Nu denk je misschien wel, wat doet dit nu weer 

in het stukje van de bestuurstafel.  

Lees verder en zie de link.  

Het jaar is traditioneel gezellig begonnen met het 

Speedsoccer-toernooi en de Nieuwjaarsborrel. Goed om 

iedereen weer te zien en te proosten op een succesvol en 

gezellig 2e deel van het seizoen. Ook mooi om te zien is dat het 2e in een 

nieuw tenue en trainingspakken is gestoken door Winters tegelzetbedrijf en 

de JO9 en mini’s nieuwe trainingspakken heeft gekregen van Heuver 

verreiker verhuur. Tevens is er een KNVB cursus jeugdvoetbal trainer – 

coach van start gegaan bij MVV ’69. Het blijven ontwikkelen en verbeteren 

van de jeugdopleiding is van groot belang voor de toekomst en het is goed te 

zien dat hier graag gebruik van wordt gemaakt. 

MVV’69 viert volgend jaar haar 50-jarig jubileum en ik hoop dat wij ook 

nog vele jubileumfeestjes daarna kunnen vieren. Van groot belang hiervoor 

zijn alle vrijwilligers die dit mogelijk maken, niemand uitgezonderd.  

En hier ligt nu net het heikele punt. We worden over het algemeen allemaal 

steeds drukker en agenda’s staan vol gepland. Daardoor worden een aantal 

vrijwilligers dat al veel doet voor de club met nog meer taken belast. Soms is 

het zelfs niet mogelijk nieuwe vrijwilligers te vinden voor iemand die wil 

stoppen met een functie. Wij mogen van geluk spreken dat er nog 

vrijwilligers in ons midden zijn met veel clubliefde en daardoor dan toch 

maar door gaan met de functie zolang er geen vervanger is. Maar dit kan 

natuurlijk niet zo doorgaan. Wij moeten met zijn allen de schouders eronder 

zetten en iedereen moet bij zichzelf nadenken waar hij goed in is en wat hij 

of zij voor de club kan betekenen.  

Toen ik nu bijna 3 jaar terug begon als voorzitter, zat ik in een andere positie 

qua werk en het deed en doet het mij nog steeds veel plezier wat ik als 

vrijwilliger voor de club kan betekenen. Nu is mijn werk behoorlijk 

veranderd en zit ik zelf ook in de positie dat ik steeds minder beschikbaar 

ben, doordat mijn werk meer internationaal is geworden en ik hierdoor 

regelmatig in het buitenland zit. Hierdoor hebben de andere bestuursleden 

extra werk moeten verrichten wat ik persoonlijk oneerlijk vind en de club 

niet ten goede komt. Aan het einde van mijn termijn is het dan ook 

noodzakelijk een andere voorzitter aan te stellen. Ik zou het zeer op prijs 

stellen als iemand die hiervoor open staat zich bij mij of een ander 
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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



Hellendoornseweg 38a   -   7447 SH Marle
tel. 0548 - 68 12 89,  mob. 06 - 50 52 23 13

• Inname van landbouwfolie en wikkelfolie
• Reparatie hydrauliekslangen
• Takkenversnipperaar tot rond 25 cm
• Klepelmaaier voor het maaien van sloten en bermen

LOONBEDRIJF
MOLLINK MARLE

Erik Tempert  
Amerikalaan 28-30
Vroomshoop  
Tel.: 06 - 46 22 16 18
info@tbtbetonvloeren.nl

www.tbtbetonvloeren.nl

Nieuw:
Designbetonvloeren
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bestuurslid meldt, zodat wij kunnen uitleggen wat de functie van voorzitter 

inhoudt.  

Nogmaals het is daarnaast van groot belang dat wij aanmeldingen gaan 

krijgen van ouders, verzorgers en leden voor allerlei vrijwilligerswerk 

binnen de club. Vele handen maken licht werk.  

 

Wilco Schuurs, voorzitter 

 

 

VANUIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE: 
 

SINTERKLAASAVOND: 

Op 9 december 2017 kwam Sinterklaas langs bij de seniorenelftallen, 

trainers en bestuur. Het was een geslaagde avond met een muziekbingo en 

verschillende personen werden in het zonnetje gezet door Sinterklaas. We 

hopen dat Sinterklaas volgend jaar weer langs komt bij de senioren.  

 

SPEEDSOCCER EN DE NIEUWJAARSBORREL: 

Op 6 januari 2018 vond het welbekende Speedsoccer-toernooi plaats. Het 

was een geslaagde en sportieve middag en het werd afgesloten met een druk 

bezochte Nieuwjaarsreceptie. Er is al weer gereserveerd voor volgend jaar.  

 

Noteer alvast in uw agenda: 

Mixtoernooi: 16 Juni 2018 
 

De Activiteitencommissie   

Geboren 
  

24-12-217  Karlijn 

Dochter van Jeroen & Annemiek Luttenberg  

Kooiweg 2, 7447 PX  Hellendoorn 

  

26-12-2017  Lizzy Norah ( Lizzy ) 

Dochter van Gerard & Jolanda Gerrits  

Werminkserve 9, 7447 VA  Hellendoorn 
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Het eerste elftal, Seizoen 2017/2018 
 

Allereerst zijn er wat veranderingen in de leiding en het team. Jan Sasbrink 

en Johan Schutte zijn gestopt als leiders bij MVV en Peter de Weert heeft 

deze taak overgenomen. Daarnaast is de selectie aangevuld met 2 spelers uit 

de jeugd en een nieuwe keeper. Dit zijn Berry Grotenhuis, Marijn Reefhuis 

en Wessel Ring. Hiernaast zijn wij dankbaar voor de wekelijkse aanvulling 

van spelers uit het tweede elftal i.v.m. blessures. Het eerste elftal is het 

seizoen goed begonnen met een nieuw presentatiepak en nieuwe tassen, 

gerealiseerd door Autobedrijf Piksen. Er zat hier wel een consequentie aan 

vast: het eerste mag niet meer de rode lantaarndrager zijn in het huidige 

seizoen. 

 

We zijn het seizoen gestart met drie bekerwedstrijden. Deze wedstrijden 

werden gespeeld tegen vv Hellendoorn, vv Bergentheim en SVVN. Deze 

tegenstanders waren een maatje te groot, maar het was wel een goede 

voorbereiding op de competitie.  

De competitie zijn we begonnen in Balkbrug tegen vv Avereest. Daarbij zijn 

we gelijk al Patrick Jaspers kwijt geraakt voor de gehele eerste seizoenshelft 

door een sleutelbeenbreuk. Doordat Patrick niet meer kon voetballen heeft 

hij wekelijks een wedstrijdverslag gemaakt voor de site van MVV.  

Na de verloren wedstrijd tegen vv Avereest is er van RV en DKB ook nog 

verloren. Op zaterdag 14 oktober zijn de eerste 3 punten van het seizoen 

binnen gehaald.  

Na een zwaarbevochten duel tegen vv Daarlerveen (met Ramon Zomer in de 

basis) is Marle er met de 3 punten vandoor gegaan.  

Op zaterdag 4 november hebben wij tegen DRC’12 gespeeld en gewonnen, 

echter heeft deze club zich teruggetrokken uit de competitie en zijn wij de 3 

punten kwijt geraakt.  

Op zaterdag 2 december was de jaarlijkse seizoensderby in- en tegen SP 

Daarle. Deze wedstrijd is in 0-0 geëindigd en hiermee komt het puntentotaal 

op 4 punten, ofwel de 11e plaats.  

 

De tweede seizoenshelft zijn we begonnen in Almelo tegen PH. Dit was een 

leuke wedstrijd voor de doelpuntenspaarpot van PH. Wij wensen hen veel 

succes in de derde klasse volgend seizoen. De rest van het seizoen zullen we 

de steun van de toeschouwers nodig hebben.  

Tot langs de lijn! 

 

 



EH
* Binnenwanden   * Systeemplafonds   * Afbouw

H. Braakman  •  Hellendoornseweg 37 A  •  7447 SG  Hellendoorn
Tel. 0548 - 681 662 • Mobiel 06 - 290 52 372

LA HELLENDOORN

RUSTPUNT en thee arrangement “OP DE THEE BIJ Til”

Boerderij “de Brummel”
Mathilde en Hans Blekkenhorst

Zuidelijke Kanaaldijk 1
7447 SV  Hellendoorn
tel: 0548 681483
www.boerderijdebrummel.nl
e-mail: opdetheebijtil@hotmail.com  

Gastouderopvang
Koekeloere

Mirjam Stokman

Tel: 06-30021794
Oude Twentseweg 5a

7447 SB  Hellendoorn
Email: stokmanmirjam@hotmail.com



LAS & INSTALLATIE BV

B M H Bedrijvenweg 53a

7442 CW  Nijverdal

bmh-hellendoorn.nl

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568
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DAMESVOETBAL 
 

Dames onderweg naar de top! 

 

Op 23 september 2017 ging het damesteam - met 

een heel nieuwe samenstelling en jeugdig elan -  

op eigen terrein enthousiast van start.  

De eerste wedstrijden waren we nog niet helemaal 

op elkaar ingespeeld en scoorden we geen punten. 

Maar onder de bezielende leiding van onze nieuwe 

trainer, Alexander Hutterd ging het in de loop van 

de competitie steeds beter.  

We staan nu op een eervolle achtste plaats met een 

totaal van twaalf punten.  

Het is een spannende competitie, want het onderlinge puntenverschil is 

klein.  

Vogido staat op plaats twee met een puntentotaal van negentien. 

Alleen de koploper IJVV - die dus ook niet in deze competitie thuishoort - 

heeft zevenentwintig punten. 

De tweede helft van de competitie gaan we er weer vol goede moed en 

vurige inzet tegenaan en hopen aldus nog enkele treetjes op de sportieve 

ladder te stijgen.  

Uw geestdriftige aanmoedigingen bij de thuiswedstrijden zullen ons hierbij 

zeker ondersteunen. 

 

Dames MVV'69 
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BOVEN OP HET NIEUWS  
 

INTERVIEW MET WESSEL RING. 
 

Wessel keept sinds het begin van dit seizoen in het 1e elftal. Na hem enige 

gewenningstijd gegund te hebben, heb ik hem gevraagd voor dit gesprek en 

zo aan de lezers en supporters voor te stellen. 

 

WIE IS WESSEL RING? 

Ik ben geboren op 19 september 1998 in het 

ziekenhuis van Almelo en woon nu  aan de 

Bornerbroeksestraat 176 in Almelo alleen met mijn 

vader. 

 

WELKE OPLEIDINGEN GEVOLGD  EN GA 

JE EVT. NOG DOEN? 

Na de gebruikelijke lagere school ben ik naar het 

gymnasium aan Reggesteijn in Nijverdal gegaan. 

Dat werd een kansloos jaar. Ik kon de focus niet krijgen en ben daardoor 

blijven zitten. Daarna de 4-jarige Havo opleiding waar ik ook mee gestopt 

ben. De gezinsproblematiek was daar deels de oorzaak van. Ook mijn eigen 

motivatie was er niet. Mijn ouders zijn inmiddels gescheiden.  

 

WIL JE NOG VERDER MET OPLEIDINGEN, STUDIES? 

Al met al moet er druk achter zitten, ik moet uitgedaagd worden. Ik wil 

verder met een Hbo-opleiding richting pedagogie. Dit is mijn laatste jaar 

Mbo, hierna ga ik naar een 2 jarige Hbo-opleiding. 

 

WAT DOE JE VOOR DE KOST? 

Ik werk als pizzabakker in een restaurant. Daarnaast werk ik in mijn vrije 

dagen als buitenwerker en zijn we vooral bezig met tuinen bestraten en 

inrichten. 

 

HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69? 

Ik speelde eerst bij SVVN maar kreeg daar een meningsverschil in de 

winterstop met de trainer. Toen ik te horen kreeg dat ik niet meer in de 

selectie zou spelen en naar A-2 moest was voor mij het plezier eraf en koos 

ik er voor om te stoppen bij SVVN. Ik werd toen getagd op  Facebook in  het 

bericht dat MVV een keeper zocht. Daarop heb ik contact met de trainer van 



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



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

Schilder- en Autospuitbedrijf
Onze deskundigheid is Uw zekerheid

SLUIJER
*  Autolak in elke kleur.
*  Fleurig onderhoudsschilderwerk binnen / buiten.
*  Muurverf in elke gewenste kleur.
*  Glasweefsel - behang - scan - glas.
*  Alle bekende merken verf.
*  Deskundig advies.
Dalvoordeweg 7 - Daarle - Tel. 0546 - 697370

Dorpsstraat 27
Nieuwe Twentseweg 27
Hellendoorn

tel. 0548-654195
tel. 0548-681377

fax. 0548-681600

www.zaaldijk.nl
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MVV, Johan Reimink, gezocht en zo ben ik hier beland. Ik ervaar het als 

prettig met geen sterke druk die opgelegd wordt en als je wat verkeerd doet, 

word je niet afgebrand. 

 

WAAROM JUIST MVV’69? 

Toevallig dus door een getagd bericht. Dat leek me wel leuk en een 

uitdaging. 

 

HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?  

Ik ben begonnen bij ASV 57 en daar in de F als speler en in de E als keeper. 

Mijn moeder verhuisde toen naar Nijverdal en ben daarom overgegaan naar 

SVVN waar ik in D-3 ben begonnen als veldspeler. Daarna C-2 als keeper. 

2e jaar naar B-1 en i.v.m. spelerstekort na 3 jaar B-1  naar de A-1 waar ik 

anderhalf  jaar keeper ben geweest. Daarna dus, dankzij Facebook en het 

positieve verhaal van Johan Reimink, naar MVV’69. 

 

OP WELKE POSITIE SPEEL JE ZELF HET LIEFST? 

Als keeper. 

 

HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIE? 

Nee, niet echt. Ik kijk wel naar wat ze doen tijdens een wedstrijd en daar leer 

ik van. 

 

OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.  

Ik hou van praten met medespelers, probeer ze te coachen, kan mee 

voetballen, bal veroveren. Probeer meestal het spel te hervatten door opbouw 

via de backs. Ben rustig in het doel. 

 

WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET 

LEKKER SPEELT, WAARMEE PEP JIJ JEZELF DAN WEER OP? 

Proberen het zo snel mogelijk te vergeten en mezelf weer volledig focussen 

op de wedstrijd. 

 

WAT ZIJN, WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN? 

Dee bekerfinale met de B-1 bij SVVN. Het hele avontuur en de sfeer er 

omheen vergeet je niet. En wanneer er een goede wedstrijd is gespeeld, 

onthoud je de mooie dingen. 
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WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN? 

2x een ingescheurde enkelband gehad waardoor ik met krukken moest lopen. 

Een hersenschudding opgelopen waardoor ik wedstrijden gemist heb. En 

daar ondervind ik nog steeds de naweeën van, al wordt dat gelukkig minder. 

 

WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN JOUW 

TEAM EN WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU? 

Er heeft meer ingezeten. Bij sommige wedstrijden hebben we punten laten 

liggen, die we wel verdiend hadden. Daar hou je dan een zuur gevoel aan 

over. Soms pech zoals bij BZSV. Dan wordt de bal van richting veranderd 

door een medespeler en krijg  je een doelpunt tegen. En als team niet genoeg 

geconcentreerd om de wedstrijd te winnen. Soms ben je het even kwijt en 

dan is het direct goed mis. 

 

HEB JE NOG ANDERE HOBBIES? 

Darten, met vrienden uitgaan, en voetbal kijken op tv. 

 

WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 

Ik ben rustig, en probeer dat ook uit te stralen. Ben vrolijk, spraakzaam, 

gezellig, eerlijk. Maar zeg ook waar het op staat. 

 

WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE, WAAR KUN JIJ JE 

KWAAD OVER MAKEN?? 

Kan soms heel boos worden, maar daar ben ik niet trots op. Soms 

gemakzuchtig bijvoorbeeld met de studie. Heb daar niet uitgehaald wat erin 

zat. 

Chagrijnige mensen kan ik me kwaad over maken. Aan achterbaks gedoe. 

Als het tegenzit met wat je jezelf hebt voorgenomen.  

 

WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 

Heb ik nu nog niet. Eerst de studie afmaken. Wel gelukkig en gezond 

blijven. 

 

HEB JE EEN LIJFSPREUK? 

Nee.  

 

WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 

Een dag iets verkeerd gedaan. Prakkiseren over: “ Had ik het anders kunnen 

doen?” 

 



 Orthopedisch maatschoeisel
 Semi-orthopedisch schoeisel

 Individuele aanpassing
 Verbandschoenen

Aanpassing confectieschoeisel
 Steun/correctiezolen

 Reparatie

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

G. Boschstr. 2a
Hellendoorn
Tel. 0548-654767

Noorderweg 12
Vroomshoop

Tel.0546-642340

Voor al uw
poot-, 
consumptieaardappelen,
uien, hooi en stro
naar

FA. KAMPHUIS
Hammerweg 11, Marle (Hellendoorn)
Telefoon 0548 - 681271

w w w. s c h u l d i n k t e g e l s . n l

 

Schilders- en behangersbedrijf
Kroezenhoek 4h - 7683 PM   Den Ham
Tel.: (0546) 673 128 / Mob: 06-23 83 92 13

www.schildersbedrijfstegeman-denham.nl



Hancateweg Oost 15   Hellendoorn    0546-671229

te huur gevraagd:
Land voor aardappelen 
bieten en maïs teelt

Hendri Dunantplein 12a
Nijverdal

0548 - 62 05 03 

Smidsstraat 2a
Hellendoorn

0548 - 65 41 85 

Bennie Ekkel
Roggestraat 4a  Den Ham  0546-671323

www.bennieekkel.uw-slager.nl

Uw E-bike specialist met 24 uurs service
Wij zijn er voor, tijdens en na uw aankoop!

Brink 9
7683  BP Den Ham
www.waanders-rijwielen.nl

Tel: (0546) 67 27 68
info@waanders-rijwielen.nl
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WIE IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM? 

Heracles, omdat ik in Almelo woon. Mijn ouders hebben niets met voetbal, 

daarom door onze buurman meegenomen en zo ben ik er blijven hangen. 

 

WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM? 

Ibrahimovic. Hij kan alles maken en zeggen en blijft alsnog presteren. 

 

WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM? 

Mourinho. Hij durft tegen stroming in te gaan, net wat anders te doen dan de 

rest. 

 

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

KWIJT? 

Nee. 

 

 

Wessel, 

 

Bedankt voor de tijd die je hebt genomen om dit gesprek aan te gaan. Ik heb 

bewondering voor de eerlijke antwoorden die soms na enig nadenken eruit 

kwamen.  

Je hebt in je leven al behoorlijk wat meegemaakt en dat heeft je gevormd tot 

de mens die je nu bent. Je hebt veel over de diverse thuissituaties gesproken, 

waar ik je zeer erkentelijk voor ben en enorm waardeer.  

Daarom is alles waar we het over gehad hebben, hier niet vermeld.  

Je weet prima waaraan je nog moet werken en ik hoop dat je de studie met 

volle inzet aangaat en daarin slaagt.  

Maar boven alles hoop ik dat je wens van gelukkig worden en gezond 

blijven mag uitkomen. Daarvoor wens ik je alle succes.  

En dat we elkaar nog vaak mogen ontmoeten, zowel op het veld als 

daarbuiten. 

Wim van der Strate 
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HET JEUGDBESTUUR 

 

Terugkijkend naar 2017 was het toch wel een mooi 

seizoen waar de jeugd het prima heeft gedaan. De JO-17 

moest het helaas doen met een 11e plek en gaat naar de 

4e klasse. Dit seizoen zal het vast beter gaan. De JO-15 

wist op een inhaalwedstrijd in Ommen het 

kampioenschap alsnog binnen te halen. Super gedaan! 

Ook de JO-13 zijn dit seizoen kampioen geworden. 

                                 Top!! 

 

Bij de JO-9 worden, zoals we vorige keer hebben uitgelegd, de standen niet 

meer gepubliceerd. Uiteraard spelen zij wel hun wedstrijden. Ook hebben we 

een leuke groep mini’s die in een eigen regionale competitie speelt. 

Al met al doen we het voor zo’n kleine club uitstekend. 

 

De winterstop hebben de JO-13 en de JO-9 gebruikt voor de zaalcompetitie. 

De einduitslagen hiervan zijn nog niet bekend maar de JO-13 heeft het zeer 

goed gedaan. De JO-9 heeft het met wisselende resultaten afgewerkt. Voor 

hen was het vooral heel leuk en leerzaam. Vooral de vele balcontacten en het 

snellere spel is toch wel heel anders dan op het veld.  

En uiteraard hebben alle jeugdteams mee gedaan aan het speed-soccer- 

toernooi. 

 

Naast de competitie doen er nog twee teams mee in het bekertoernooi. De 

JO-15 heeft de derde wedstrijd gewonnen en is door. De JO-13 heeft de 

laatste wedstrijd gelijk gespeeld, waarna er strafschoppen volgden. Deze 

hebben ze gewonnen, waardoor ook zij door zijn. 

 

Verder kijkend naar de toekomst organiseert MVV in samenwerking met de 

KNVB binnenkort een trainerscursus voor onze huidige en toekomstige 

jeugdtrainers. Deze zullen vijf avonden duren en starten 21 februari.  

Ook voor het jeugdplan zijn het bestuur en de trainers/leiders in gesprek 

geweest. Dit onder leiding van Ab v.d. Velde van de KNVB.  

We blijven ons als vereniging dus volop doorontwikkelen. 

 



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

- douchedeuren
- Binnendeuren
- Scheidingswanden
- Beloopbaar glas
- Spiegels
- Brandwerend glas
- isolatieglas

Ronald Ligtenberg
Vossenweg 1,
7447SC - Hellendoorn
0548-655427

www.ligro-interieurs.nl

Voor al uw glas zoals:

Nieuw !!

hans gerrits 06 17004864

hobbysmid@hotmail.nl

sta-tafel met ingebouwde bbq

 ruim 40 jaar specialist in 

faunavoorzieningen         
- wildrasters 
- wildtunnels 
- wildpassages 

hekwerken 
- landschappelijke gaashekwerken 
- industriële hekwerken
- paneelhekwerken

paardenomheiningen      
-     paardenomheiningen 
- manegebakken 
- paddocks

Arfman Hekwerk B.V. 
Ondernemersweg 15  
7451 PK  HOLTEN  
Tel  (0548) 36 29 48   
Fax (0548) 36 50 42 

  tenretnI
www.arfman.nl 
e-mail  info@arfman.nl 

Koop bij onze 
adverteerders, 
zij steunen ons.



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...

www.indetonne.nl
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Als het goed is hebben alle jeugdleden een uitnodiging mee gekregen voor 

het kamp dat dit jaar op 8, 9, en 10 juni zal plaatsvinden. We hopen dat het 

enthousiasme ook dit jaar groot zal zijn. 

 

Rest ons nog om iedereen een mooi en sportief seizoen toe te wensen. 

 

Namens het jeugdbestuur; 

Bianka Beverdam 
Rectificatie !!!!! 
 

Enkele keren per jaar komt het clubblad van Marle uit. 

Wij doen ons best om dit zo leuk mogelijk te maken door elke editie diverse 

stukjes aan te leveren. 

Wij vragen de jeugdteamleiders dan om een verslag te maken van de 

afgelopen periode. 

Ook voor het vorige clubblad waren enkelen vlijtig bezig geweest. 

Keurig geschreven, dat was niet het probleem, maar in het verslag bij de F 

en de Mini’s zaten helaas een paar kleine foutjes. 

Futiliteiten zou men denken, anderen was het waarschijnlijk niet opgevallen, 

geschreven uit onwetendheid. 

Maar voor de desbetreffende personen met desastreuze gevolgen. 

Familie stond op de stoep om verhaal te halen, vrienden die beledigd waren 

omdat ze geen uitnodiging hadden gehad, de buren, kennissen, school, noem 

het maar op. 

De wildste verhalen deden weer de ronde, zoals het een echte buurtschap 

betaamd, ze hadden heel wat uit te leggen……. 

Uiteraard kwamen ze verhaal halen (bij mij ) 

Maar omdat het hier begonnen is zullen we het ook hier eindigen ☺ 

Linda en Jolanda zijn niet getrouwd, ook niet stiekem ! 

Ze hebben dan ook niet de achternaam van hun partner, maar nog gewoon 

hun meisjesnaam. 

Linda v.d. Vegt en Jolanda Zandvoort, onze welgemeende excuses voor dit 

misverstand!!  

Ik hoop dat jullie nu weer rustig verder kunnen.  

 

Uiteraard verwacht ondergetekende wel een kaart mocht het in de toekomst 

toch nog tot een huwelijk komen, dit om toekomstige misverstanden te 

voorkomen ☺ 

 

Met vriendelijk groet: BB 
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JO15-1 

Hierbij nog een klein stukje van de C1. 

We begonnen het seizoen met 2 nieuwe trainers en een nieuwe leider. 

Als we kampioen zouden worden, dan kregen we 100 euro om iets leuks 

mee te doen. 

En het seizoen startte goed, de eerste wedstrijd wonnen we met 11-1 tegen 

Lemelerveld. 

Daarna 8-3 tegen Hulzense Boys. De derde wedstrijd wonnen we met 5-2 

tegen Oranje Nassau. Maar toen verloren we met 5-2 van Vroomshoopse 

Boys! Hierna hebben we in korte tijd 2 keer gelijk gespeeld. Toen werd het 

spannend, maar daarna hebben we alles gewonnen. Maar Den Ham ging ook 

goed en de laatste wedstrijd van ons moest nog beslissen of we kampioen 

zouden worden. ’s Avonds 20 december moesten we uit tegen JCO. De 

eerste goal was voor hen en daarna scoorden ze nog 2 keer en stonden we 

dus 3-0 achter. Toen werden we eindelijk wakker en gingen wij ook 

voetballen! En uiteindelijk stond het 3-3 toen de lampen uitvielen, het was 

vlak voor rust, we zouden de 2e helft iets langer doorgaan op een ander veld. 

De 2e helft ging het er hard aan toe maar wij scoorden 4-3 en ook nog 5-3 en 

toen we uiteindelijk 6-3 maakten hadden we de wedstrijd beslist. Na 2 

flessen Champagne gingen we douchen, maar eerst nog even feesten. En we 

hadden ook nog 100 euro in de pocket. Daarvan gingen we uiteindelijk 

bowlen, en nu beginnen we met volle moed aan een nieuw seizoen. 

Groetjes, 

De aanvoerder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



herenkapsalon

Roggestraat 2a - 7683 AH Den Ham
Telefoon 0546 - 671212

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

 
De nieuwste trends op gebied van: 

BEHANG - VERF - RAAMDECORATIE BINNEN EN BUITEN 
Wij adviseren u graag! 

 
www.wemekampschildersbedrijf.nl 

 

Kleinjan  vof
Voor al uw metselwerk
Voor aannemers en particulieren
Bossinkkamp 1a, 7683 SL  Den Ham
Telefoon: 0546  - 673896
Mobiel: 06 - 51524263
Email: metselbedrijfkleinjan@gmail.com
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Trekkergebrul en geronk van motoren met een 

vleugje boerenrock, dat is Paasweekend 

Marle! 

 

In het weekend van 30 maart t/m 2 april 2018 

staat Paasweekend Marle 2018 op het 

programma. En wat voor een programma! Er komen 

bekende artiesten richting Marle en er zal weer veel motorisch geweld te 

zien zijn gedurende het gehele weekend.  

 

Het lijkt een traditie te worden, ook dit jaar start het Paasweekend Marle op 

vrijdag (30 maart) met de zitmaaierrace. Om 17:00 uur moeten de rijders 

aanwezig zijn, en om 18:00 uur zal het eerste startschot klinken. Het is de 

eerste wedstrijd van het seizoen voor de rijders voor het Overijssels 

kampioenschap 2018. Het unieke van deze wedstrijd is dat hij start in de 

avondzon, maar dat de rijders ook in de schemer en het donker moeten 

rijden. Extra spanning voor de toeschouwers. In de pauze van de zitmaaiers 

zal er weer een brommercross worden gehouden. Zij zullen strijden voor de 

titel; beste brommercrosser van Marle. Wie wil dit nou niet zijn? Opgave 

kan vanaf 17:00 uur in de jurywagen op het terrein. 

De tent’deuren’ gaan vanaf 20:00 uur open voor de heren van Bökkers. Zij 

zijn graag geziene gasten in Marle. Want met de heren van Bökkers weet je 

zeker dat het een gezellig feestje wordt.  

Zaterdagmiddag 31 maart zetten wij het feestje voort voor alle jonge 

feestgangers. Deze middag zal er weer een gezellige kindermiddag worden 

gehouden vanaf 14:00 uur. Er is genoeg vertier zoals knutselen, spelen en 

knuffelen met dieren. De middag zal afgesloten worden met een leuke 

kinderdisco. Met een beetje geluk brengt de paashaas ook nog een bezoekje. 

Alle (groot)ouders zijn ook uitgenodigd voor deze middag. 

Na afloop van de kindermiddag is er om 17:00 uur de (je raadt het al)  

5 UURSSHOW. Een gezellig samenzijn met een lekker drankje en gezellige 

muziek.  

De zaterdagavond staat altijd garant voor een gezellig avondje uit. Dit jaar 

zullen de heren van FRAGMENT hun muziek ten gehore brengen. Tijdens 

het 1030 jarig bestaan van Marle hebben zij al laten horen wat zij kunnen, en 

de organisatie was zo enthousiast dat ze ook tijdens het Paasweekend het dak 

er af zullen spelen!  

Paasmaandag (2 april) staat voor de 21ste keer in het teken van de 

Trekkerslep. Ook dit jaar stonden de deelnemers te popelen om zich in te 

kunnen schrijven tijdens de opgaveavond. Binnen een mum van tijd waren 
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de eerste klasses al vol en moest de organisatie mensen op de reservelijst 

plaatsen. Vanaf 10.00 uur zullen de sleppers van start gaan. In de 

verschillende klasses zijn er in totaal 250 startbewijzen vergeven. Opnieuw 

zal er niet alleen een slepcompetitie zijn voor de volwassenen, ook de 

kleinere sleppers onder ons kunnen zich vanaf 13.30 uur inschrijven voor de 

Scelter-Slep. Dit jaar zal het Paasweekend Marle afgesloten worden door de 

heren van de BTW band. Deze veelzijdige band zal er voor zorgen dat het 

een Paasweekend wordt voor in de boeken.  

 

Voor meer informatie en leuke acties kijkt u op onze facebookpagina 

www.facebook.com/paasweekendmarle     

Of onze website  

www.paasweekendmarle.nl  

Wij zien u graag terug op het feestterrein aan de Meester Werkmanstraat 

nabij de rotonde in Marle (gemeente Hellendoorn). 

 

 

 

 

 

 
 

 
Over een paar weken is het zover, Paasweekend Marle, met ook weer de 

gezellige kindermiddag. 

 

De Paashaas is er om samen met jullie te knutselen, eieren te zoeken en 

schilderen. Ook is er weer een knuffelhoek met echte konijnen en andere 

dieren om lekker mee te knuffelen. Je kunt geschminkt worden, er is een 

legotafel, een mini fietscrossbaan en cup cake versieren. 

Nieuw dit jaar: “maak je eigen Paasstuk” en een eitje-tik wedstrijd. Verder 

zijn er springkussens en een zandbak. Kortom, er is van alles te doen.  

 

 

Kindermiddag  

Paasweekend Marle  

http://www.facebook.com/paasweekendmarle
http://www.paasweekendmarle.nl/


Voor kwaliteit en gezelligheid

kinderen knippen € 9,50

bel voor informatie of afspraak

Stobbelaar - Broeze
Hellendoorn

De zaak voor al uw:
Speelgoed

Huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen

Kado artikelen

B. Knol
Kruissteenweg 9
7642 VZ  Wierden
Tel: 0546 - 571071
Mobiel: 06- 54307568

ROSS SALLAND

Voor elke verstopping, schoonmaakklus of  mobiel toilet
Nijverdal GOOR Almelo Lemelerveld

0548 - 611340 0547 - 763976 0546 - 815434 0572 - 371665

www.rosssalland.nl



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

Hellendoornseweg 40 . 7447 SH Marle . Tel. 0548 - 681316
info@pannenkoekenhuus.nl . www.pannenkoekenhuus.nl

Advertebtie_Logo_adres_maart_2014.indd   1 18-3-2014   14:15:49
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Alle kinderen krijgen ranja en iets lekkers aangeboden. 

 

Jullie zijn van harte welkom op zaterdagmiddag 31 maart vanaf 14.00 uur bij 

onze kindermiddag in de feesttent in Marle, neem je papa, mama, opa’s en 

oma’s mee. 

 

 

Tot zaterdagmiddag 31 maart as. om 14.00 uur in de feesttent in Marle 

(bij de rotonde). 

 

Toegang is gratis! 

PS: vergeet je kleurplaat niet, deze kun je inleveren tot 15.00 uur voor de 

kleurwedstrijd.  

Er zijn leuke prijzen te winnen! 

 

Er is een verschoningsruimte 

en een mindervalidentoilet aanwezig. 
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Nieuwbouw
Verbouw

Onderhoud
Renovatie
Reparatie

Bel ons voor advies
of een vrijblijvende offerte

Vo s s e b o e r w e g  11 ,   7 6 8 3  S H   D e n  H a m
Tel: 0546 - 671 088, mob: 06 - 26 89 44 45
www.vandervegtrietdekkers.nl

Bruiloften
Vergaderingen

Thema - avonden
Presentaties

Kookstudio
Hammerweg 7
7447 SL Marle -

Hellendoorn
Telefoon 0548 - 681491

INFO@BACCO.NL
WWW.BACCO.NL

Expert is kampioen in de beste service.

Dus bezorgen we thuis wanneer het ú uitkomt!

Van experts kun je meer verwachten.

Rijssensestraat 280, 7441 AN Nijverdal, Tel: (0548) 62 00 00



Ketelaarweg 2, 7447 SX  Hellendoorn
Tel.: 0546-671250 Fax: 0546-432498 Mob: 06-54970367

Email: rktransport17@gmail.com

Voor al uw vee- en koeltransporten
 Transport BV
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COUNTRY CLUB MARLE 
 

 

Algemeen 
De Country Club Marle biedt aan 

liefhebbers van country- dans en -muziek 

wekelijks haar lessen aan die plaats vinden 
in buurthuus De Leemkamp. Op de 

woensdagavonden wordt dansles gegeven aan beginners en half 

gevorderden. Op de donderdag avonden zijn de lessen voor 
gevorderden.     

Het ledenbestand van de Country Club Marle staat momenteel op 40 

leden. (maart 2018)  

Via de beginnerscursus KMM Linedans hebben we opnieuw 4 nieuwe 
leden mogen verwelkomen. 

De country KOPPEL danscursus loopt sinds september ’17 op volle 

toeren. Dwz: 2 x per maand op de vrijdagavonden van 20.00 – 22.00 
uur. De cursus loopt t/m april ’18. Bij voldoende belangstelling zal 

de cursus in september haar vervolg krijgen. 

 
Houten Dansvloer    
Naar aanleiding van de aanvraag voor een geldelijke ondersteuning 
voor  de aanschaf van materiaal (balkhout en platen) voor een 

verplaatsbare houten dansvloer wil de country club Marle hiervoor 

graag haar dank uitspreken aan het Plaatselijk Belang Marle voor de 

royale tegemoetkoming die zij aan de club hebben toegekend welke is 
voortgekomen uit het dorpsbudget.  

Voor realisatie en montage van de 18 vloerdelen wil de country club 

Marle haar dank uitspreken aan Ruiter Bouwbedrijf uit Haarle. In de 
werkplaats van Ruiter Bouw hebben we rond de jaarwisseling de 

ruimte en houtbewerkingsmachines mogen inzetten om zo de 

‘mobiele houten dansvloer’ te realiseren.  De dansvloer bestaat uit 18 
delen en beslaat een oppervlakte van ong. 7,5 x 7,5 mtr. 

Nogmaals bedankt: Plaatselijk Belang Marle en Ruiter Bouw Haarle. 

 

Ladies Event 2018     
We kunnen terugkijken op een voor ons zeer geslaagd evenement. 

Een terugblik vindt u elders in dit blad. 
 

Country Club Marle 

GerritTigchelhoff 
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LADIES EVENT 2018 
 

Wat een fantastische avond hebben we gehad. We hebben ruim 200 

bezoekers mogen verwelkomen met een drankje.  We hebben ons 

streefbedrag ruimschoots gehaald en gaan nu op zoek naar mooie 

blouses voor onze demo’s.   Mede door de vele standhouders en de 

make-over in samenwerking met Cindy Sieben Make-up  en Tendy 

Schulte Kapster, de Kleding Truck uit  Enschede en Heidi Schutte 

Fotografie waarbij Rianne van Haarst de winnares was, je zag er 

fantastisch uit! Ook de verloting was een groot succes, zowel van de 

leden van de country dancers die allemaal mooie prijzen beschikbaar 

stelden en natuurlijk het Rad van Fortuin waar mooie prijzen te 

winnen waren van de sponsors, ze stonden er voor in de rij. Alle 

sponsoren alsnog hartelijk bedankt!  

Foto’s van deze geweldige avond zijn nog 2 weken te zien op de 

facebook pagina van CDM Ladies Event 2018. 

 

Allen bedankt  namens de Country Dancers Marle. 

                                                 Jose Ruiter en Gerda Jansen of lorkeers. 
 

 

 



T W E E W I E L E R S

-- Het brom-snor-fiets adres --

-- Tevens Postagentschap en wenskaarten --

Hellendoornseweg 7a          Daarle                 tel. 0546 - 697319
info@valk-tweewielersport.nl

WWW.VALK-TWEEWIELERSPORT.NL

Koestraat 4 - Hellendoorn
0548 654450

LLL
Esweg 39 - 7688 RA  Daarle

Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF
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Beste Marlenaren  
 

HISTORISCH MARLE houdt op ZATERDAG 8 SEPTEMBER 

weer een INLOOPDAG  

in samenwerking met OPEN MONUMENTENDAG.  

 

U bent Van Harte Welkom van 10.00 tot 16.30 uur  

Er staat koffie en thee voor u klaar. 

In het vorige clubblad hebben we helaas de verkeerde datum geplaatst.  

 

We mogen ook nu weer te gast zijn bij rustpunt “DE BRUMMEL”  

Zuidelijke Kanaaldijk 1 7447 SV In Marle. 

 

Dit jaar hebben we Jan Breukelaar bereid gevonden om zijn 

medewerking te verlenen. 

 

Verdere informatie is te zijner tijd o.a. op onze  

facebookpagina te lezen 

 

En zoals altijd zijn we nog steeds op zoek naar verhalen, foto’s,  

krantenknipsels, documenten enz. Als u die aan ons wilt lenen om er 

een kopie van te maken houden we ons graag aanbevolen.  

 

Misschien hebt u ze al digitaal en mogen wij ze hebben, stuur ze dan  

naar historie.marle@gmail.com  

 

want wat vandaag gebeurt is morgen geschiedenis. 

 

GRAAG TOT ZIENS OP 8 SEPTEMBER   

 

Vriendelijke groet namens de groep 

 

Truus Arnold 

 
 

 

mailto:historie.marle@gmail.com
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KERSTVIERING 2017 

 

Op dinsdag 19 december jl. hebben wij met de gezamenlijke 

verenigingen uit Marle Kerst gevierd. Voor aanvang werd er buiten op 

de midwinterhoorn geblazen. Deze middag waren 67 mensen 

aanwezig, een mooie opkomst. Iedereen werd hartelijk welkom 

geheten, hierna volgde een gebed, zongen we samen enkele 

Kerstliederen. Het Kerstevangelie werd uit de bijbel, Lucas 2, gelezen. 

Hierna gingen we gezamenlijk eten. We hadden de keuze uit 

verschillende soorten stamppot met hachee, worst, ribbetjes en 

speklappen. 

  

Na het warme eten 

luisterden we naar een vrij 

verhaal.  

Aansluitend aan dit verhaal 

kregen we een toetje, 

daarna werd er nog een 

gedicht voorgedragen.  

Tot slot werd iedereen 

bedankt voor de komst naar 

deze viering en sloten we af 

met een kop koffie met een 

bonbon.  

Het was een zeer geslaagde 

dag. 
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Irma Beumer 

 
 
 



Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham T  0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl   
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Op het moment dat u dit clubblad leest, is het hopelijk echt lente!  

Als school kijken we er naar uit dat de kinderen weer lekker buiten kunnen 

spelen, op ons grote grasveld. Door al het koude en natte weer van de 

afgelopen maanden is het daar vaak niet van gekomen. 

 

In het vorige clubblad schreef ik al dat we, in samenwerking met Het 

Plaatselijk Belang Marle, de gemeente Hellendoorn en Stichting De Welle, 

een opzet aan het maken zijn voor een sport- en cultuuraanbod voor de 

kinderen in Marle. Inmiddels is de opzet klaar en zal op woensdagmiddag 21 

maart de aftrap plaatsvinden bij De Leemkamp. Zoals het nu lijkt zijn heel 

veel kinderen enthousiast over het programma en hebben we als team hoge 

verwachtingen t.a.v. het aantal deelnemende kinderen. In het volgende 

clubblad zal ik er meer over vertellen. 

 

In de afgelopen weken hebben we in alle groepen gewerkt over het 

onderwerp De Middeleeuwen. Op 8 maart hebben we met alle kinderen een 

workshop gevolgd die resulteerde in een prachtige voorstelling met als titel 

“Kantelen en minstrelen”. Veel (groot)ouders hebben hiervan genoten! 

En op maandagavond 12 maart was de school open voor alle 

belangstellenden om het werk van de kinderen in de klassen te bekijken. Op 

die avond hebben we officieel afscheid genomen van enkele leden van de 

oudercommissie (Betty Stobbelaar, Miranda Jansen, Johan Braakman en 

Wim Hoentjen) en een lid van de GMR (Jolanda Braakman). Aan het einde 

van het schooljaar zullen deze ouders hun taak neerleggen. Uiteraard hebben 

we hen even in het zonnetje gezet! We zijn als school immers heel erg blij 

met de geboden ouderhulp. Zonder die hulp zouden veel activiteiten niet 

gerealiseerd kunnen worden. Ons motto is en blijft daarom: “Samen kom je 

verder!”. 

 



 23 

 

Op de website van school http://www.sco-t.nl/demarliaantjes staan in het 

fotoalbum veel mooie foto’s. 

 

De oudercommissie heeft op zaterdag 10 maart haar jaarlijkse oud ijzeractie 

gehouden. We willen alle mensen in Marle hartelijk bedanken voor hun 

bijdrage. 

 

In de periode tot de zomervakantie staat er voor de kinderen nog genoeg op 

de planning: Paasmaaltijd, Centrale Eindtoets voor groep 8, Koningsspelen, 

schoolreisje, Teachersday, ….  

Maar ook als team hoeven we ons niet te vervelen: we gaan nadenken over 

de planning voor volgend schooljaar, de groepsindeling moet besproken 

worden, we moeten het jaar nog evalueren,… Kortom: genoeg te doen!  

De huidige politiek lijkt kleine scholen goed gezind te zijn; er komen extra 

middelen beschikbaar. Hoe we die gaan inzetten zullen we nog moeten 

bespreken. Maar we weten wel zeker dat we als Marliaantjes alle 

mogelijkheden hebben om de school goed draaiend te houden en te blijven 

zorgen voor goed onderwijs voor alle kinderen! 

 
 
 
 
 

http://www.sco-t.nl/demarliaantjes
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Met vriendelijke groet, 

Esther van der Schee-Roest 

 

 

PAASVUUR 2018 

 

Zoals alle andere jaren is er ook dit jaar aan de Hammerweg 37 bij ’n Dros 

weer een paasvuur. 

Jullie mogen vanaf 22 MAART a.s. weer snoeihout komen brengen.  

Kiepen op de weg i.v.m. grasland niet onnodig stuk te rijden.  

Dus takken en snoeihout/overig onbehandeld hout.  

 

GEEN afval, pallets of dikke stukken hout wat behoord tot brandhout. 

 

1 april a.s., zondag 1e Paasdag, om half negen in de avond wordt het 

paasvuur aangestoken. 

Kom gezellig even kijken met het gezin en warm je lekker op bij het 

vreugdevuur.  

Dit jaar vragen we, degene die het snoeihout komen brengen, ook om een 

vrije gift, zoals we dat vorig jaar ook hebben gedaan om de kosten te kunnen 

drukken.  

En daar zijn we jullie dan ook dankbaar voor. 

 

DUS OP DE WEG KIEPEN NIET OP HET GRASLAND KOMEN. 

 

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Gerrit Jansen. 

Tel: 06-20168841  



dealer van Beltona en Masita Teamwear

 

BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
Voorzitter Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 
Secretaresse  Jolanda Gerrits  Werminkserve 9 06-24977845 
Penningmeester Wim van der Strate  Grotestraat 79-25 0548-615539 
2e Penningmeester Bertine Lusseveld  Meerseweg 8 0546-673259 
Bestuurslid Anja Kamphuis  Woertheweg 10 06-20022103 
Bestuurslid Dick de Weert  Ganzenmars 10 0546-673221 
Bestuurslid Wim Bakhuis  Zichtweg 4 0572-366922 
  
CORRESPONDENTEN 
Activiteitencommissie Inge Luttenberg 
Boerendansers Gerrit Haselhorst  Hammerweg 23 0546-673169 
C.J.V. Lieke Haselhorst  Hammerweg 25 
Countryclub Gerrit Tigchelhoff  Olde Blenkestraat 23 0548-614971 
Damesvoetbal Mirjam Stokman 
Jeugd Wim Reefhuis  Noordelijke  Kanaaldijk 3 0546-671635 
M.S.V. Nelleke Hutterd  Koemaste 25 0548-655492 
M.V.V.'69 Wilco Schuurs            Rozenstraat 1 06-52306913 
Plaatselijk Belang Marle Tim ten Toom 
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 Irma Beumer 
 
BANKREKENINGNUMMER  NL47RABO 0120998076 
VAN RABOBANK NOORD en WEST TWENTE 
T.n.v. W. A. van der Strate,  INZAKE STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
 
 

 
Wilt u zo vriendelijk zijn om mutaties voor het clubblad 

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

Dick de Weert, Ganzenmars 10, 7683SB  Den Ham 
 

Mobiel: 0652228167     Email: g.j.d.deweert@gmail.com 
 
 
 

Aan- of afmeldingen leden voetbal: 
Petra Roelofs, Hancateweg – West 8, 7447 TC Hellendoorn 

Tel.: 0572 - 331003 
Email: ledenadministratie@mvv69.nl 
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SPECIALIST
   IN OPEL

www.facebook.com/autobedrijfpiksen @autopiksen

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF
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