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VAN DE REDACTIE
Het mixtoernooi is weer geweest en daarbij is het
einde van het
seizoen gekomen.
Tijd om de balans op te maken…..Een aantal
activiteiten van de laatste weken:
sponsortoernooi, mixtoernooi, voetbalkamp en de koekactie.
Voetbalkamp was weer een vermoeiend, maar geslaagd feestje.
De koekactie is weer prima verlopen!
We willen alle kopers en verkopers hartelijk danken voor de aankoop en
hulp. Zonder jullie inzet kunnen we dit niet realiseren. Dank hiervoor!
Vanaf deze kant willen we Wim v/d Strate van harte feliciteren met zijn
koninklijke onderscheiding.
Voor zijn vele jaren inzet, is een lintje krijgen, een welverdiend en prachtig
gebaar.
Verder wensen wij iedereen een fijne vakantie en geniet van de vrije tijd
samen. Zo hopen we het nieuwe seizoen weer in goede gezondheid en met
frisse moed te beginnen.
De redactie
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Het seizoen is weer voorbij en wat voor een. Er is veel
strijd geleverd en er zijn mooie resultaten behaald.
Daarnaast is er ook ruimte voor verbetering maar als
geheel gaat de club vooruit. Een mooi voorbeeld hiervan
is dat 12 jeugdtrainers met succes de KNVB-cursus basis
coach/trainer hebben afgerond. Dit moet ook succes voor
de toekomst garanderen.
Er zijn zoals gewoonlijk in de voetbal ook wat wijzigen. Zo is er
bijvoorbeeld afscheid genomen van Johan Reimink als hoofdtrainer en
willen wij hem bedanken voor zijn bewezen diensten. Hierbij hoort
natuurlijk ook de aanstelling van een nieuwe hoofdtrainer voor het 1 e elftal
en dit is Arjan Visscher. Naast een hoofdtrainer hebben wij ook een
keepertrainer kunnen aanstellen Rene Altena. Nieuwe trainers bij de start
van het nieuwe seizoen en tevens ook nieuwe spelers. Voor komende
seizoen kunnen wij een aantal oud-spelers terug verwelkomen en ook
nieuwe spelers verwelkomen binnen onze club. Een zeer positieve
ontwikkeling waar wij met z’n allen trots op kunnen zijn.
Richting het eind van het seizoen zijn er natuurlijk ook een aantal tradities;
het mixtoernooi, de vrijwilligersavond en wat nieuwere tradities; het
sponsortoernooi en het jeugdkamp. Allemaal mooie evenementen die veel
plezier binnen de club brengen. Maar dit alles kan niet zonder onze
vrijwilligers en hierbij wil ik dan ook iedereen bedanken die er voor gezorgd
heeft dat het seizoen weer goed is verlopen en iedereen plezier heeft kunnen
beleven aan zijn hobby.
Helaas zijn er ook nog steeds openstaande functies binnen de club. Hierbij
wil ik nogmaals iedereen aansporen na te denken over eventuele vervangers
of zelf wat meer te betekenen voor de club. Wij proberen er ook mensen
voor te vragen, maar als bestuur kunnen wij dit niet alleen. Meld je zelf aan
of vraag naar openstaande taken/functies. Want als het zoals nu blijft
doorgaan gaan er een keer gaten vallen en dit wil toch niemand op zijn
geweten hebben dat er wedstrijden niet gespeeld kunnen worden of andere
zaken niet geregeld zijn. De club zijn wij met z’n allen.
Dat er veel steun voor de club is blijkt wel uit de clubkas actie van de
Rabobank. Dit jaar is er nog meer opgehaald als vorig jaar. Iedereen bedankt
voor zijn stem. Als laatste willen voor nu iedereen alvast een fijn vakantie
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Heineken Brouwerijen Deventer

Maagdenburgstraat 5, 7421 ZA Deventer - Tel.: 0570 - 687 700

CUMELA
Loon-Grondverzetbedrijf,
Landbouwmechanisatie
24 uurs Hydrauliek Service

Voor al uw agrarische en aanverwante werkzaamheden 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,
p
, onderhoud en onderdelenvoorziening
g
Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen of mailen naar
info@fafokkert.nl
Kijk ook op onze website www.fafokkert.nl

LOONBEDRIJF
MOLLINK MARLE
Hellendoornseweg 38a - 7447 SH Marle
tel. 0548 - 68 12 89, mob. 06 - 50 52 23 13
• Inname van landbouwfolie en wikkelfolie
• Reparatie hydrauliekslangen
• Takkenversnipperaar tot rond 25 cm
• Klepelmaaier voor het maaien van sloten en bermen

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

Nieuw:

Designbetonvloeren
www.tbtbetonvloeren.nl

wensen en wij hopen elkaar weer te zijn op de teampresentatie avond op
vrijdag 31 augustus.
Wilco Schuurs
Voorzitter

Het eerste elftal
Afsluiting seizoen 2017 / 2018
Het voetbalseizoen is weer afgesloten en we kunnen wel weer terugkijken op
een bewogen seizoen. We zijn als 11e geëindigd op de ranglijst, waarmee we
boven Daarlerveen zijn gebleven. Na de winterstop heeft Johan Reimink ons
plots verlaten en kwamen we zonder trainer te zitten. We willen Johan
danken voor zijn inzet en tijd bij het team en de vereniging in de jaren dat hij
MVV 1 heeft getraind. Herald Hutterd heeft de taak als trainer tijdelijk
overgenomen, waarvoor ook onze dank.
Het seizoen ging verder en ook het speelschema liep door. Tegen DKB en
BZSV konden we geen punten pakken, maar in april lukte dat wel. 2 maal
gelijk tegen SC Rijssen en RV hebben ons 2 punten opgeleverd. Daarna
volgde koploper PH en dit maal moesten wij thuis, wat in ons voordeel
werkte. Die ploeg was nu lang niet zo sterk en dat was ook terug te zien in
de uitslag, we verloren wel maar niet zoals het de vorige keer was geëindigd.
De week erna volgde de derby thuis tegen Daarle, maar door een echte offday verloren we dik met 0-4. Tegen SVV werd er weer lekker gevoetbald
maar konden we net geen punten pakken. De week er na wel, weer een
derby, dit maal tegen Daarlerveen. We waren de sterke bovenliggende ploeg
waardoor we hebben weten te winnen met 5-2. Deze mentaliteit hebben we
meegenomen naar Bruchterveld, waar we weer een sterke pot hebben
gespeeld. Door een arbitrale blunder werd het in de laatste 5 minuten 2-1
voor de tegenstander, maar hier hadden we minstens een punt verdiend. De
laatste twee wedstrijden tegen Lemele en SVV werden verloren, al kon dit
voor ons niks meer aan de ranglijst veranderen. Een teamafsluiting bij de
club en teamuitje bij Kartplaza, De Sallandse Berg en afsluiting in Hengelo
hebben weer voor twee gezellige avonden gezorgd, waar de nodige verhalen
weer over zijn los gekomen.
Inmiddels hebben we een nieuwe hoofdtrainer gevonden, zijn naam is Arjan
Visscher en komt uit De Krim. Hij heeft ook een keeperstrainer
meegenomen, Rene Altena is komend seizoen ook in Marle te vinden.
Daarnaast zijn we bezig geweest met het werven van nieuwe leden. Met
succes hebben we drie nieuwe spelers komend seizoen in de selectie. Met al
deze nieuwe mensen komt ons team komend seizoen in een sportieve lift
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naar boven. We hopen jullie allemaal ook komend seizoen weer langs de lijn
en in de kantine te zien, wij hebben er in ieder geval zin in!
Het eerste
Na 25 doelpunten te hebben gemaakt in de 6e klasse heeft ook groep 3 het
seizoen 2017/2018 er op zitten.
Het aantal tegendoelpunten is groter, maar dit heeft meer met de tegenstand
te maken, we wensen Deto 7 ook veel succes in de 5e klasse...
Er wordt hard gewerkt in het veld en best aardig gevoetbald. Gelukkig weten
we de sfeer er goed in te houden, ook als we een wedstrijd niet kunnen
winnen.
Onder het genot van een biertje gaat het vaak over dat ene doelpuntje wat we
toch maar even wisten te maken, of een actie, waarin iemand weer ver boven
zijn eigen kunnen uit steeg.
Uiteraard hebben we liever tegenstanders die net zo goed kunnen voetballen
als wij, dit hebben we ook maar weer eens bij de KNVB aangegeven.
Helaas hebben we geen vaste keeper, maar gelukkig zijn er een aantal Multi
talenten die deze taak op zich willen nemen, maar;
Ben je, of Ken je een goede keeper, die zich verveelt onder de lat, dan zijn
we op zoek naar jouw, want jij kunt het verschil maken!
Naast voetbal spelen er ook nog andere belangrijke zaken binnen ons team.
We hebben namelijk het nieuwe huis van Albert Kappert ingewijd en hebben
hem een mooi bankje cadeau gedaan.
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* Binnenwanden * Systeemplafonds * Afbouw

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

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

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

B M H
LAS &INSTALLATIE BV

Bedrijvenweg 53a
7442 CW Nijverdal

bmh-hellendoorn.nl

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568

DAMESVOETBAL
Tijdens de start van de tweede seizoenshelft
moesten de dames meteen volle bak. Er stonden
een aantal pittige wedstrijden op het programma.
We hebben vooral veel vechtlust laten zien,
opgeven is voor de speelsters in ons team geen
optie. Mooi om te zien dus! Over het hele seizoen
gezien hebben we als team, maar ook zeker als
individuele speelsters, progressie geboekt. We
raakten beter op elkaar ingespeeld en vormden een
steeds hechter team. Dit heeft er zelfs enkele keren
toe geleid dat we terugkwamen van een
achterstand en met de drie punten terug naar huis zijn gegaan. Uiteindelijk
hebben we als dames een mooie tweede seizoenshelft neergezet. Zo mochten
we het seizoen afsluiten op een eervolle zevende plaats met een totaal van 25
punten.
Een goed vooruitzicht is dat er volgend seizoen een aantal fitte jonge
speelsters van de jeugd overkomen. Daarnaast hebben zich een aantal
nieuwe speelsters gemeld. Fijn dat we als team op deze manier kunnen
blijven groeien. We maken ons nu op voor komend seizoen waarin we
wederom voetballen in de vierde klasse met een hopelijk nog beter
eindresultaat.
Tot slot willen we graag onze sponsors, trainer, leiders, vlaggers en
supporters bedanken voor dit seizoen!
Dames MVV’69
PS: We zijn nog op zoek naar een vlagger voor de uitwedstrijden voor
komend seizoen, dus mocht je ons af en toe of volledig uit de brand willen
helpen dan horen we graag van je!
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ACTIVITEITENCOMMISSIE
Mixtoernooi 2018
Op 16 juni 2018 vond de jaarlijkse afsluiting van het voetbalseizoen weer
plaats. Namelijk het mixtoernooi. Met ruim 110 volwassenen en een flinke
groep van de jeugd hebben wij het voetbalseizoen afgesloten. Het was een
geslaagde dag met mooi weer en het is weer zonder problemen verlopen.
Mooi om te zien hoe ook mensen van buiten de club enthousiast mee doen
om er zo een sportieve dag van te maken. Deze dag is echter niet mogelijk
zonder alle sponsoren en vrijwilligers en wij willen deze dan nogmaals
bedanken voor hun inzet op deze dag.
Tot na de zomervakantie. We hopen er dan ook weer een sportief en gezellig
voetbalseizoen van te maken.
De Activiteitencommissie

Vuttersploeg MVV69 op toekomst voorbereid.
Tijdens de koffiepauze van de vuttersploeg werd het idee geopperd om een
krijtkar te maken waar je op kan zitten . Nu stond er bij een van de vutters
nog een schootmobiel in de schuur . Wim Kleinjan heeft zijn brein laten
werken zie hier het resultaat .
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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

Dorpsstraat 27
tel. 0548-654195
Nieuwe Twentseweg 27 tel. 0548-681377
Hellendoorn
fax. 0548-681600

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

www.zaaldijk.nl

Fietstocht “Kraak de boerderijcode”.
Woensdag 6 juni was weer de gezellig fietstocht
voor de schoonmaakgroepen. Het weer was ons
heel goed gezind en iedereen had er zin in.
Wij waren met ongeveer 30 dames, en vertrokken
tegen half acht in groepjes van 6 van het
Buurthuus de Leemkamp.
Wij kregen een puzzelopdracht die wij onderweg
moesten oplossen.
Na ongeveer een halfuur fietsen en keuvelen kwamen wij bij “Bulls
Weide”voor de koffiepauze met iets lekkers, en wat te drinken.

Het smaakte ons goed en de sfeer was gezellig. Iets later ging het dan weer
verder door de prachtige natuur en wij werden vergezeld met veel gekwaak
van o.a. de….. KIKKERS.
Bij terugkomst bij de Leemkamp moesten wij de punten bij elkaar tellen en
de code kraken met de cijfers. De winnende groep kreeg een leuk presentje.
Wij zaten gezellig buiten bij elkaar met een lekker drankje en hapje, en later
werden wij ook nog getrakteerd op ijs en slagroom.

Het was een gezellige en geslaagde avond.
Bedankt voor de goede organisatie en graag tot volgend jaar.
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BOVEN OP HET NIEUWS
INTERVIEW MET BERRY GROTENHUIS
Berry heeft het afgelopen seizoen diverse malen als invaller maar ook vanaf
het begin van de wedstrijd meegedaan met het eerste elftal. Dus de hoogste
tijd om hem aan de lezer voor te stellen.
WIE IS BERRY GROTENHUIS?
Ik ben geboren op 19 april 1999 thuis aan de
Ommerweg 136B en woon daar nog bij mijn ouders
en 2 broers, Jesper van 16 en Joël van 13 jaar.
De huiselijke sfeer is hartstikke goed, dus verblijf ik
daar met veel plezier.
WELKE OPLEIDINGEN GEVOLGD EN GA
JE EVT. NOG DOEN?
Na de gebruikelijke Jan Barbierschool, naar
Reggesteijn Noetsele de Havo-opleiding met na 5
jaar het diploma. Vorig jaar naar de Hbo-opleiding Sociaal Werk in
Enschede, voor ca ½ jaar en toen overgestapt naar de opleiding Media Info
Communicatie. Dat is een heel brede opleiding met in het 1 e jaar oriënterend
voor de definitieve keuze in september. Dat wordt waarschijnlijk
Journalistiek en duurt 2 ½ jaar. In het 3e jaar begint de stageperiode.
WIL JE NOG VERDER MET STUDEREN?
Eerst deze opleiding afronden en daarna eventueel een Universitaire
vervolgopleiding. Hoop dat de stageplek een vervolg mag krijgen bij een
mooi bedrijf.
WAT DOE JE VOOR DE KOST?
Ik werk in het weekend bij Pizzeria Bacco in de keuken als assistent kok.
In de bediening ligt me niet zo erg.
HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69?
Ik moest eerst mijn zwemdiploma behalen en ben daarna met 6 jaar
begonnen in de F’jes, daarna alle jeugdelftallen doorlopen en van het 2e
elftal de laatste periode dit jaar naar het 1 e.
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Voor al uw

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

www.schildersbedrijfstegeman-denham.nl

naar

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

Orthopedisch maatschoeisel
Semi-orthopedisch schoeisel
Individuele aanpassing
Verbandschoenen
Aanpassing confectieschoeisel
Steun/correctiezolen
Reparatie

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

Noorderweg 12
Vroomshoop
Tel.0546-642340

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

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

Hendri Dunantplein 12a
Nijverdal
0548 - 62 05 03

Smidsstraat 2a
Hellendoorn
0548 - 65 41 85

Uw E-bike specialist met 24 uurs service
Wij zijn er voor, tijdens en na uw aankoop!
Brink 9
7683 BP Den Ham
www.waanderss-rijwielen.nl
TTel: (0546) 67 27
7 68
info@
f waanderss-rijwielen.nl

Bennie Ekkel

Roggestraat 4a Den Ham 0546-671323

www.bennieekkel.uw-slager.nl

WAAROM JUIST MVV’69?
Dat kwam door mijn vader. Hij heeft vanaf zijn jeugd hier gevoetbald,
bovendien zaten op de Jan Barbierschool ook jongens die er voetbalden, dus
was de keuze snel gemaakt.
HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?
In de jeugd tot en met het B-elftal speelde ik op het middenveld. In de A in
de spits en afwisselend op het middenveld. En nu dan in het 1 e.
OP WELKE POSITIE SPEEL JE ZELF HET LIEFST?
Het liefst in de spits.
HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIE?
Nee, geen overeenkomsten. Das wel moeilijk om van jezelf te zeggen. Ik
kijk wel naar andere spitsen hoe ze spelen en daar leer ik van hoe ze
reageren in de diverse situaties..
OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.
Ik ben redelijk balvaardig en balvast. Niet snel. Zie wel de ruimte voor de
medespelers waar ik de bal aan kan geven.
WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET
LEKKER SPEELT, WAARMEE PEP JIJ JEZELF DAN WEER OP?
Proberen zo snel mogelijk die momenten te vergeten, mijn hoofd leegmaken,
luisteren naar medespelers, niet blijven hangen en simpel gaan spelen.
WAT ZIJN, WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN?
Het behaalde kampioenschap met het A-elftal. 2 Keer in de bekerfinale met
de E’tjes die we 1 keer gewonnen hebben,waar ik toen enorm zenuwachtig
was maar ook enorm blij, dat heb ik nog steeds onthouden! Met elkaar
ervoor knokken en voluit gaan!
WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN?
De verloren bekerwedstrijd in de E waar ik enorm teleurgesteld over was.
De elleboogbreuk, opgelopen met skeeleren. Nadat ik hersteld was, na 2
wedstrijden weer gevallen en opnieuw gebroken, waardoor ik een seizoen
lang niet kon spelen. Wel komen kijken maar ernaast te zitten vond ik
verschrikkelijk en hoop ik niet weer mee te maken.
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WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET
EERSTE EN WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU?
Te laag uiteraard. Er heeft meer ingezeten, maar in het begin een paar
wedstrijden weggegeven. Na een paar gelijke spelen op rij, als die ook
gewonnen zouden zijn, waren we hoger geëindigd. Soms zat ook alles tegen,
maar we moeten ook naar onszelf kijken. De trainingsopkomst is slecht, in
januari soms 6 man, waardoor je nooit lekker kunt samen- en ingespeeld
raken op elkaar. Wanneer dat beter wordt, komen er vast en zeker meer
punten.
HEB JE NOG ANDERE HOBBIES?
Ik vind Darten erg leuk, volg Engels- en buitenlands voetbal, basketbal en
vooral het spektakel er omheen en ga graag met vrienden uit.
WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN?
Ben eerlijk, rustig en kalm, niet te gauw gek in de kop, kan goed tegen
kritiek en laat soms wat van me afglijden wanneer het niet terecht is, maar
ben zelf ook kritisch.
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE, WAAR KUN JIJ JE
KWAAD OVER MAKEN??
Het plannen kan beter, dat wil zeggen dat ik de leuke en gemakkelijke
dingen snel doe, maar de minder leuke dingen voor me uitschuif en daardoor
soms in tijdnood kom. Ik ben niet gauw boos, maar kwaad kan ik me maken
over achterbaks gedoe, achter iemands rug om iets zeggen over een persoon.
WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN?
Tot nu toe ten 1e school afronden en hopen dat ik daarna wat kan gaan doen
waar ik gelukkig gezond oud mee kan worden. Aan huisje, boompje, beestje
denk ik nog niet, dat komt nog wel, daarvoor hoop ik nog tijd genoeg te
krijgen.
HEB JE EEN LIJFSPREUK?
Nee.
WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN?
Over een opdracht die ik uitstel, een hekel aan deadlines, soms prakkiseren,
maar meestal slaap ik goed gelukkig.
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WIE IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM?
FC Twente, dat is een club uit de buurt. De laatste jaren minder en vind het
jammer dat het zo gegaan is.
WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM?
Kevin de Bruyne. Dat is een complete voetballer die bijna alles kan, een
leider die vooral normaal blijft doen.
WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM?
Zidane. Hij straalt een en ander uit. Maar hij is kalm en komt professioneel
over.
WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI
KWIJT?
Vond Johan Reimink prima kerel, hij heeft me laten debuteren bij het eerste
en heeft de jeugd een kans gegeven. Tijdens de trainerloze periode zijn we
prima opgevangen door Herald Hutterd en Peter de Weert die Johan
vervangen hebben. Samen hebben ze de competitie tot een goed einde
gebracht.
Berry,
Dank je wel voor de bereidheid om dit gesprek aan te gaan en je zo kenbaar
te maken aan de lezers en toeschouwers tijdens de wedstrijden.
Ik werd aangenaam verrast door je openheid en antwoorden op de vragen.
Heb je leren kennen en vooral waarderen door de manier waarop dat
gebeurde. Je hebt me geraakt met je eerlijkheid, de hekel aan achterbaks
gedoe en openheid in je antwoorden.
Een duidelijke mening over diverse zaken en vooral wat je eigen toekomst
betreft. Je weet wat je wilt en hoopt te bereiken.
Daar mag je best trots op zijn.
Berry, blijf die je bent, open en recht door zee, daar hou ik van. En ik hoop
voor jou dat je toekomstwensen mogen uitkomen en dat de supporters en ik
je nog vaak en lang kunnen ontmoeten. Zowel op het veld als daarbuiten.
Wim van der Strate
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Het

afgelopen

seizoen

van

de

JO13-1

We begonnen in augustus met een samengevoegd team
een aantal die al een jaar in de JO13 hadden gespeeld
en heel veel spelers die uit de JO11 kwamen. Dit is
natuurlijk even wennen voor iedereen, ook voor de
trainers. Wat voor team krijg ik voor me en hoe haal ik
het beste uit elke speler. Het eerste seizoenshelft
verliep ontzettend goed en we werden kampioen. De
spelers waren natuurlijk ontzettend blij en de trainers
en natuurlijk de ouders ontzettend trots op wat dit team heeft bereikt. In de
winterstop gingen we met twee gemengde teams de zaal in. Dit verliep goed,
we hoefden geen verre afstanden te rijden en de kinderen leerden er veel,
bijvoorbeeld de snelheid van de bal inschatten. Nadat we klaar waren in de
zaal begonnen de wedstrijden op het veld alweer (beker en competitie) In de
beker zijn we gekomen tot de halve finale. De voorjaarscompetitie verliep
wat moeizamer sterkere tegenstanders en veel blessures waardoor we
constant posities moesten wisselen. Toch vind ik en de rest van de trainers
dat de spelers geknokt hebben tot het eind. We zijn dan wel onderaan
geëindigd, maar zijn altijd positief gebleven en hebben gekeken naar wat we
geleerd hebben in de wedstrijden en hoe we ons verder kunnen ontwikkelen.
Volgend seizoen blijft dit team nog een jaar bij elkaar (met één extra speler
die afgelopen seizoen nieuw is aangemeld bij de sportvereniging). We gaan
als team dan weer knokken en weer een mooie en goede ontwikkeling
doormaken. Verder heeft dit team leuke activiteiten gedaan: We hebben met
het gehele team sinterklaas gevierd, gebowld (uit voor het kampioenschap)
en we gaan eind juni nog met het team gezellig een afsluiting doen. Wat
hebben we een leuk
Jaar gehad!!
Tot volgend seizoen.
Groetjes de JO13 en leiding.

12

Voor al uw glas zoals:
-

douchedeuren
Binnendeuren
Scheidingswanden
Beloopbaar glas
Spiegels
Brandwerend glas
isoůĂƟĞglas
Ronald Ligtenberg
Vossenweg 1,
7447SC - Hellendoorn
0548-655427

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

www.ligro-interieurs.nl


   

Koop bij onze
adverteerders,
zij steunen ons.

    
   
ruim 40 jaar specialist in
faunavoorzieningen

Arfman Hekwerk B.V.
Ondernemersweg 15
7451 PK HOLTEN
Tel (0548) 36 29 48
Fax (0548) 36 50 42
Internet
www.arfman.nl
e-mail info@arfman.nl

-

wildrasters
wildtunnels
wildpassages

-

landschappelijke gaashekwerken
industriële hekwerken
paneelhekwerken

hekwerken

paardenomheiningen
- paardenomheiningen
- manegebakken
- paddocks

www.indetonne.nl

www.visworm.nl

9RRUDOXZ¿HWVHQ
HQHOHNWUR¿HWVHQ

Oude Twentseweg 5 / 7447 SB / 0624721799

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

Ga toch vissen...

Houtzagerij Twente B.V.
Hammerweg 16

7447 SM Marle

Willem en Joost van Dijk
mobiel: 06-30407213

Uw gewenste hout op maat gezaagd
www.houtzagerijtwente.nl

Kamp 2018
Het weekend van 8,9 en 10 Juni zijn we met de jeugd van MVV op Kamp
geweest naar Klein Oever in Balkbrug.. Het is een mooie locatie met een
grote accommodatie, een klein veld, een heel groot speelveld en een
zwembad
Vrijdag om 16.00 uur vertrok de eerste groep. Daar aangekomen werden de
slaapplaatsen toegewezen en konden de bedden opgemaakt worden en de
omgeving verkend. Ook moesten er nog twee tenten worden opgezet. Nadat
het de hele morgen flink geregend had was het sinds ons vertrek gelukkig
droog. Ondertussen werd de maaltijd bereid. Dit keer waren dat wraps , die
goed in de smaak vielen.
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Om 8.45 kwam de tweede groep aan en hebben we verschillende balspellen
gespeeld. Later op de avond zijn we nog even naar het bos gegaan voor het
dierengeluiden spel. Daarna begon voor vele een korte nacht …………..

Zaterdag begon de dag al vroeg, en dat viel niet voor iedereen mee… Om
9.30 kwamen ook de mini’s een dagje bij ons. Samen hebben we de hele
morgen spelletjes gedaan. 12.00 was het weer tijd voor de lunch. De oudere
kinderen waren hierna de hele middag vrij, en konden lekker gaan
zwemmen. Het was heerlijk weer. Voor de mini’s en de jo9 hadden we een
leuke speurtocht uitgezet. Daarna mochten ook zij lekker gaan spelen en
zwemmen. Om 18.00 uur kwam onze voorzitter ons een heerlijke Chinese
maaltijd brengen. Hierna was het voor de mini’s en sommige f-jes weer tijd
om naar huis te gaan. Wij begonnen om 20.00 uur met de pub quiz.
Sommige vragen hadden we overgenomen van vorig jaar, maar bleken toch
nog steeds moeilijk ͫ. Later op de avond hadden we voor de d, c, en b een
kralenroute. Helaas ging dit bij alle groepen mis zodat zij zeker twee uur
14

hebben gelopen ͓. De rest ging lekker bij het kampvuur zitten met een
broodje knakworst en warme chocolademelk. Uiteraard hebben ook de
lopers dit gekregen, dat hadden ze wel verdiend. Het duurde nog wel een
paar uurtjes voordat de laatsten gingen slapen. De leiding vermaakte zich
intussen met een spelletje mens erger je niet.

Tja, en dan is het alweer zondag. De zwaarste dag van het weekend . Met
moeite schuift iedereen aan voor een vrij rustig ontbijt. Om 10.00 uur gaan
we nog een voetbaltoernooitje spelen. De snelheid is er bij de meeste wel uit.
Na de lunch moet alles weer ingepakt worden, de tenten afgebroken en
schoon gemaakt. Omdat het zo mooi weer is laten we iedereen nog even z’n
gang gaan. Al dan niet vrijwillig nemen de meeste nog een verkoelende duik
in het zwembad. Maar dan breekt toch echt het tijdstip van vertrek aan. Om
vier uur arriveren we bij de kantine waar iedereen nog een patatje krijgt en
weer (uitgeput) naar huis ging.
Wij bedanken de leiding die het weekend heeft geholpen, de ouders die
hebben gereden, Wilco voor de maaltijd, Renee Willems en fam. Potgieter
voor het lenen van de tenten, Gerrit Tigchelhoff voor het lenen van de
geluidsinstallatie en De Vriendenkring voor de financiële bijdrage !
En natuurlijk alle kinderen bedankt voor een gezellig weekend 
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p.s alle foto’s staan op de website
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herenkapsalon
DEN HAM

0546 - 67 13 71

Voor al uw loonwerk
houden wij ons
van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.
Roggestraat 2a - 7683 AH Den Ham
Telefoon 0546 - 671212

www.reiminkdenham.nl

Coninckserveweg 3
7447 PS Hellendoorn
06 - 42312662

De nieuwste trends op gebied van:

BEHANG - VERF - RAAMDECORATIE BINNEN EN BUITEN

Wij adviseren u graag!

Kleinjan vof
Voor al uw metselwerk
sŽŽƌĂĂŶŶĞŵĞƌƐĞŶƉĂƌƟĐƵůŝĞƌĞŶ
www.wemekampschildersbedrijf.nl

Bossinkkamp 1a, 7683 SL Den Ham
Telefoon: 0546 - 673896
Mobiel: 06- 51524263
ŵĂŝů͗ŵĞƚƐĞůďĞĚƌŝũŅůĞŝŶũĂŶΛŐŵĂŝů͘ĐŽŵ

STICHTING SUPPORTERS MARLE
Inmiddels is iedereen alweer bezig met de
zomervakantie, maar wij als organisatie
willen graag nog even terugblikken naar
het Paasweekend Marle. Het was weer een
mooi en gezellig Paasweekend Marle. Wij
als organisatie hebben genoten, en wij
hopen de bezoekers ook.
De zitmaaierrace op vrijdagavond trok weer veel belangstellenden langs de
zijlijn die konden kijken naar een mooie race.
De heren van Bökkers zorgden voor een gezellige afterparty in de feesttent.
Op zaterdagmiddag hadden wij (zo langzamerhand traditiegetrouw) weer de
kindermiddag. Elk jaar komen er weer meer kinderen gezellig knutselen,
bouwen en dansen. Een mooi gezicht!
De heren van FRAGMENT kwamen weer richting Marle. Tijdens het
jubileumfeest in juli 2017 kwamen zij op zaterdagavond de tent op de kop
zetten, en hebben wij ze maar meteen voor Paasweekend 2018 uitgenodigd.
In de pauze kwamen de feestdirecteuren nog even langs om echt het dak eraf
te blazen! Een geslaagd feestje was het resultaat.
Op maandagmorgen ging iets na 10 uur het trekker gebrul weer los. Maar
liefst 250 deelnemers verschenen aan de start onder toeziend oog van het
toegestroomde publiek.
Maar niet alleen de volwassen trekkerliefhebber had wat moois te zien, bij
de kinderen werd er weer een heuse skelterslep gehouden. Enthousiast
namen de kinderen plaats achter het stuur en trokken de ‘martelkoare’ over
de baan.
Na afloop van de trekkerslep hebben de heren van de BTW band voor het
tweede jaar op rij Paasweekend Marle afgesloten. Wat een super feest!
Via deze weg willen wij nogmaals alle vrijwilligers en sponsoren bedanken
voor het mede mogelijk maken van het Paasweekend Marle.
Wij zien u graag volgend jaar 19, 20 en 22 april op het feestterrein in Marle
voor Paasweekend Marle 2019.
Groet’n,
Stichting Supporters Marle
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OUDERENSOOS
Jaarverslag over het jaar 2017
21 februari was de jaarvergadering van de ouderen in Marle.
Deze middag was de heer Bonhof uit Wapenveld aanwezig.
Hij is een bekende van het tv-programma “Tussen Kunst en Kitsch”.
Iedereen had oude voorwerpen of sieraden meegebracht om deze op
waarde te laten taxeren.
Ook vertelde meneer Bonhof hoe sommige voorwerpen vroeger
werden gebruikt. Het was een gezellige en leerzame middag.
Op 11 april hebben we een gezamelijke broodmaaltijd gehad met
verschillende verenigingen uit Marle.
Op 20 juni zijn we met de Soos een middag uitgeweest.
Om 14:00 uur werden we verwacht bij restaurant “De Nieuwe Brug”
in Ommen voor koffie/thee met gebak.
Daarna maakten we een huifkarrentocht door Archem en Lemele.
Er werd onderweg van alles verteld over bepaalde boerderijen en
streken.
Voor onderweg hadden we hapjes en drankjes meegenomen.
Na terugkomst bij “De Nieuwe Brug” stond er een lekker diner op ons
te wachten.
19 september was de eerste soosmiddag na de zomervakantie.
We hadden voor deze middag Dinie Zimmer uit Ermelo uitgenodigd.
Zij was in het verleden trouwambtenaar en vertelde wat ze zoal had
meegemaakt met huwelijksvoltrekkingen.
Ook deed ze verschillende voordrachten die ze zelf had gemaakt en
zong liedjes bij een gitaar.
Hierna hebben we pannenkoeken gegeten bij Henk van de Vegt.
25 oktober was er “in de Klaampe” te Westerhaar de viering: “dag
van ouderen” met medewerking van het Almelo’s viswijvenkoor “de
Schellevissen”.
Hier zijn we met de soos naar toe geweest.
19 december hadden we een Kerstmiddag samen met de andere
verenigingen uit Marle en hebben we genoten van een stamppotbuffet.
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Op 20 januari 2017 is Hendrika Kerkdijk- Hutterd overleden op de
leeftijd van 94 jaar. Zij woonde aan de Beltmansweg 9 te Hellendoorn
maar bezocht in het verleden jarenlang de soos in Marle.
We wensen de nabestaanden sterkte toe om dit verlies te verwerken.
Het aantal leden was op 31 december 2017 twintig personen.
Tot slot wens ik u, namens het bestuur, veel plezier en gezondheid
voor het komend jaar bij de soos in Marle

Creatief seizoen 2018-2019
Hallo dames,
Zin om in het najaar/winter creatief bezig te zijn?
We beginnen (ongeveer) eind september met de nieuwe activiteiten.
Op maandagavond of dinsdagochtend creatief en op woensdagochtend
handwerken (ongeveer 1x per maand).
Voor de dames die afgelopen seizoen ook hebben meegedaan, aan
handwerken of creatief, volgt verdere informatie.
Voor informatie (of om je alvast op te geven als nieuw lid)
kun je bellen naar:
Janny Bakhuis
tel: 0548-681282 of
Tonny Stevens
tel: 0548-681381
19

Paasviering 2018
Op 27 maart 2018 hebben wij met verschillende verenigingen uit Marle een
paasviering gehad. Er waren deze middag bijna 50 mensen aanwezig. We
werden welkom geheten, er werden enkele liederen gezongen en er werd
gelezen uit Lucas. Na het gebed werd er begonnen aan een broodmaaltijd. Er
waren diverse soorten brood, bolletjes, koffiebroodjes, beschuiten,
krentenbollen en ook het ei ontbrak niet. Na de maaltijd werd er nog een
gedicht voorgedragen over Palmpoasen van Johanna van Buren. We sloten
af met een gebed. We kunnen terugkijken op een gezellige en geslaagde
middag.
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ROSS SALLAND
www.rosssalland.nl
Voor elke verstopping, schoonmaakklus of mobiel toilet
Nijverdal
GOOR
Almelo
Lemelerveld
0548 - 611340 0547 - 763976 0546 - 815434 0572 - 371665

H
Hier had uw advertentie kunnen staan

Stobbelaar - Broeze
Hellendoorn
De zaak voor al uw:

Voor kwaliteit en gezelligheid

kinderen knippen € 9,50
bel voor informatie of afspraak

Speelgoed
Huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen
Kado artikelen

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

VROUWENVERENIGING MARLE
Het middaguitstapje is dit jaar op woensdag 5 september.
We vertrekken om 14:00 uur bij het Buurthuus in Marle met auto’s.
Aan dit uitstapje zijn kosten verbonden.
Later volgt het verdere programma voor het nieuwe seizoen.
We wensen jullie allemaal een fijne vakantie
en hopelijk tot 5 september!

MSV
We zijn dus nog steeds actief bezig . We hebben nog 18 dames die bijna
trouw elke week komen. Het was de laatste paar weken flink warm, maar
toch flink de oefeningen doen. Hierbij wordt natuurlijk flink gezweet en
gesteund. Maar we lachen dit wel weg. Alle dames zijn al 25 jaar of meer lid
dus dit zegt wel iets. 23 april hebben we onze jaarvergadering gehad. Hierbij
hebben we het programma voor het komende seizoen besproken. Ze waren
er allemaal voor om de laatste avond voor de zomervakantie weer te gaan
jeu- de-boulen. op die prachtige baan bij het buurthuus. Daarna kunnen we
binnen nog gezellig wat drinken en wat napraten met een hapje. De
maandagavonden v.a. 23 juli en de hele maand augustus gaan we weer
fietsen. We verzamelen ons bij Grondman (19.30uur). wie zin heeft kan
meefietsen. We fietsen zo rond de 15 of 20 km. We wensen iedereen een
fijne zomer en tot ziens.
dames M.S.V.
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Koninklijke onderscheiding voor Gerrie Lammerink
Een koninklijke onderscheiding (het lintje) is een symbolische erkenning
voor persoonlijke bijzondere verdiensten voor de samenleving.

Marle is een hechte actieve gemeenschap met een rijk verenigingsleven. Het
centrale ontmoetingspunt van het verenigingsleven is het BUURTHUUS de
Leemkamp. Dertien verenigingen
verrichten op gezette tijden hun
activiteiten. Om al deze activiteiten in goede banen te leiden zijn vele
vrijwilligers van groot belang.
Eén van deze vrijwilligers is Gerrie Lammerink.
Vanuit de Marlese gemeenschap kwam de wens Gerrie voor te dragen voor
een koninklijke onderscheiding.
De beheers commissie is de overkoepelende commissie die de vele
activiteiten in goede banen leidt. In deze hoedanigheid heeft de beheers
commissie dan ook graag aan het verzoek voldaan om een aanbevelingsbrief
te maken voor Mevrouw Gerrie Lammerink..
De aanbevelingsbrief moet aan een behoorlijk aantal voorwaarden voldoen.
Belangrijk is om aan te geven waarom,…….. in dit geval Gerrie een
Koninklijke onderscheiding verdient.
Chronologisch is onderstaand beschreven waarom de Marlese gemeenschap
meende dat Gerrie koninklijk onderscheiden diende te worden.
Gerrie is geboren en getogen in Marle, getrouwd met haar jeugdliefde vanaf
de lagere school banken
( is waarschijnlijk bij velen niet bekend) Evert Lammerink. Naast haar
drukke werkzaamheden als boerin op de boerderij heeft Gerrie vele
vrijwilligerstaken op haar genomen.
Vanaf haar 16e jaar is zij actief in het verenigingsleven van Marle. Haar
eerste ervaringen met het verenigingswerk was de christelijke meisjes
vereniging later opgegaan in de Christelijk Jongelingsvereniging Marle
afgekort de CJV.
De CJV organiseert voor haar donateurs een toneelvoorstelling. De
voorbereidingen voor de toneelvoorstelling worden vanaf het prille begin tot
heden met veel passie en verve verricht door Gerrie. Het begint in de zomer
met het bestellen van de toneelboekjes, het lezen, en vervolgens de
rolverdeling.
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Bruiloften
Vergaderingen
Thema - avonden
Presentaties

Expert is kampioen in de beste service.
Dus bezorgen we thuis wanneer het ú uitkomt!
Van experts kun je meer verwachten.

Kookstudio
Hammerweg 7
7447 SL Marle Hellendoorn
Telefoon 0548 - 681491
INFO@BACCO.NL
WWW.BACCO.NL

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

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

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Reparatie

Transport BV
Voor al uw vee- en koeltransporten
Ketelaarweg 2, 7447 SX Hellendoorn
Tel.: 0546-671250 Fax: 0546-432498 Mob: 06-54970367
Email: rktransport17@gmail.com

Naast de CJV heeft Gerrie nog een groot aantal andere activiteiten binnen de
gemeenschap Marle. Zo draait Gerrie op gezette tijden bardiensten en heeft
de nodige inbreng bij de vrouwenvereniging.
Ouderen bijstaan is wat Gerrie aan het hart ligt. Op een reactie over het vele
werk wat zij verrichte voor de ouderen zij zei een keer
“de ouderen hebben na de oorlog hard gewerkt om te zorgen dat wij
een goed bestaan hebben laten wij hen nu helpen om een goede oude
dag te beleven”.
Gerrie heeft de taak als wijkhoofd ouderensoos onlangs overgedragen.
Jarenlang was zij het wijkhoofd en sprong Gerrie in de bres voor de ouderen.
Bij Stichting de Welle kennen ze haar als een persoon die opkomt voor de
ouderen en dan met name voor de ouderen in Marle. Ouderen willen graag
een uitje Gerrie gaat het regelen, willen graag een spreker Gerrie regelt de
spreker. Maar ook de uitjes naar bijvoorbeeld het van de Valk museum en
een bezoek aan de “Brummel” is mede georganiseerd en begeleidt door
Gerrie . En om al deze activiteiten uit te dragen is zij één van de
correspondenten van de het clubblad.
De Stichting Supporters organiseert onder andere het 1000 jarig plus feest.
Dit feest, wat om de vijf jaar wordt gevierd heeft een vast onderdeel en dat is
de revue. De revue wordt voor bijna 100 procent geschreven door Gerrie. Dit
vergt vele maanden werk aan voorbereidingen zoals het inventariseren van
wetenswaardigheden over inwoners van Marle, het maken van foto’s, het
schrijven van de teksten en het componeren van de muziek. Vervolgens
dienen de juiste personen gezocht te worden en daarna het repeteren en
bijstellen. Weken van te voren is ook overleg met het organiserende comité
over de uitvoering. Alleen al de revue vergt maanden werk aan
voorbereiding en menig zondagmiddag wordt hieraan besteedt.
En of bovenstaand nog niet genoeg is heeft zij in het verleden jarenlang in
het bestuur gezeten van de basisschool de Marliaantjes en nog steeds heeft
Gerrie een sterke band met de school. Haar kinderen maar nu ook haar
kleinkinderen gingen en gaan naar de school de Marliaantjes. En ook daar
draagt zij haar steentje bij door al meer dan 30 jaar de kinderen naar de
avondvierdaagse te begeleiden en loopt deze uiteraard mee.
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Alle reden om Gerrie voor te dragen voor een koninklijke onderscheiding.
Dus aanbevelingsbrieven schrijven overleggen met de verenigingen, maar
alles wel in het geheim. De grootste angst was dat Gerrie het voor die tijd te
horen zou krijgen …..en een ieder kent Gerrie “waarom ik, er zijn er die het
veel meer verdienen dan ik.”
Begin april een telefoontje van de gemeente het heeft de koning behaagt om
Gerrie koninklijk te onderscheiden op 26 april. Maar om te worden
onderscheiden is het van belang dat Gerrie wel in het huis van bestuur en
cultuur aanwezig is zonder dat Gerrie argwaan krijgt.
Stichting de Welle heeft een uitnodiging verzonden aan Gerrie en Minie
Grefelman met het verzoek om op 26 april om 9.45 uur aanwezig is zijn voor
een bespreking.
Gerrie heeft nog geprobeerd om hier onderuit te komen maar door uitstekend
toneelspel van Minie heeft zij gemeend dan toch maar naar het huis van
bestuur en cultuur te gaan voor een overleg met stichting de Welle.
Uiteraard was dit een smoes om er zorg voor te dragen dat Gerrie in het huis
van bestuur was en meegetroond werd naar het Zinin theater waar alle
kandidaten die waren voorgedragen werden verwelkomt door de
burgemeester.
Het begon te dagen bij Gerrie en groot was dan ook de verbazing
(verbijstering) dat haar man kinderen kleinkinderen verdere familie en
kennissen aanwezig waren bij de uitreiking van de koninklijke
onderscheiding.
Gefeliciteerd Gerrie je hebt het verdiend.
De beheers commissie
Gerrit Haselhorst
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LLLLOON- & GRONDVERZETBEDRIJF
Esweg 39 - 7688 RA Daarle
Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

+HWEURPVQRUÀHWVDGUHV
TWEEWIELERS
-- Tevens Postagentschap en wenskaarten -Hellendoornseweg 7a
Daarle
tel. 0546 - 697319
info@valk-tweewielersport.nl
WWW.VALK-TWEEWIELERSPORT.NL

Koestraat 4 - Hellendoorn
0548 654450

Historisch Marle
Nodigt U uit
Zaterdag 8 sept Van 10.30 tot 16.30
Voor een inloopdag samen met Open Monumentendag
met als thema Europa
WAAR: Bij Boerderij*De Brummel* Zuidelijke Kanaaldijk 1 in Marle
De koffie/thee staat voor u klaar met iets lekkers er bij
Dit jaar is een bezoek aan de monumentendag in Marle extra interessant
Wat is er zoal te zien:
Jan Breukelaar met een Expo van oude gebruiksvoorwerpen
Van de Boerderij / Winkel of Kapper,
Met daaraan verbonden een oald gerei KWIS

Film “OUD MARLE”. Dia Presentaties van Huizen Door de jaren heen.
Foto’s van de Monumenten in Marle
uitleg over het ontstaan van het zondagsschooltje ,een presentatie over het
Kanaal en de Regge Gemaakt door Albert Samson
Foto’s van bruidsparen door de jaren heen, Filmpjes, Klassenfoto’s enz. enz.
enz. enz.

ǯƬ zijn ook aanwezig
Laat u verrassen. Tot ziens op 8 sept
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HELP WANTED!
Veel mensen in de huidige maatschappij worden steeds drukker en drukker
maar daarnaast we willen ook graag dat we ons in het mooie Marle
verbonden en saamhorig kunnen voelen. Om dit ook in de toekomst te
kunnen bewerkstelligen moeten we de bestaande evenementen die er al zijn
maar ook nieuwe evenementen en activiteiten organiseren. Op dit moment
wordt er al geweldig veel werk verricht door een geweldige groep
vrijwilligers van de verschillende verenigingen die actief zijn in Marle. Maar
ook deze vrijwilligers worden in hun dagelijkse leven steeds drukker en
daarnaast komt er steeds meer kijken bij het organiseren van een evenement
of activiteit als voorheen. Kortom: om de bestaande activiteiten te kunnen
blijven organiseren en misschien nog wel meer leuke activiteiten te kunnen
bedenken en uitvoeren is er hulp nodig. Vrijwilliger zijn betekent niet altijd
een wekelijkse of maandelijkse verplichting, soms is een paar uur per jaar u
inzetten voor Marle al van grote waarde waardoor een bepaalde activiteit
door kan gaan….!
Deze zomer zullen bestuursleden van Plaatselijk Belang Marle bij u langs
komen met een enquête waarin onder andere aan u de vraag gesteld wordt of
en hoe u zich in kunt zetten voor een leefbaar en saamhorig Marle. Denk er
alvast eens over na....
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We zijn bezig met de laatste loodjes van dit schooljaar! Als dit clubblad
uitkomt, zal het waarschijnlijk (bijna) vakantie zijn. Daar kijken we allemaal
naar uit!
In de afgelopen maanden hebben we als school meegedaan met een tweetal
pilots rondom bewegen.
Als eerste de pilot “sport- en cultuuraanbod in de kleine kern”. In goede
samenwerking met de Gemeente Hellendoorn, Plaatselijk Belang Marle en
Stichting De Welle hebben we als school gezorgd voor een mooi sport- en
cultuuraanbod voor de kinderen van groep 3 t/m 8. Met als doel om de
kinderen kennis te laten maken met verschillende sporten en culturele
workshops. Vanaf eind maart t/m eind juni was er bij De Leemkamp iedere
woensdagmiddag een activiteit voor de kinderen. Onder deskundige leiding
van de stagiaires Roy en Tim werd er flink gesport en gespeeld. Wat mooi
dat we dit in Marle hebben kunnen realiseren!
Met de betrokken samenwerkingspartners hebben we een en ander al
geëvalueerd. Veel positieve punten zijn besproken. Natuurlijk zijn er ook
nog verbeterpunten: zo moeten we de periode waarin activiteiten
aangeboden worden beter spreiden, de cultuurworkshops kunnen nog
uitgebreid worden en de interne communicatie kan nog wat steviger
neergezet worden.
Op dit moment wordt bekeken hoe we het sport- en cultuuraanbod ook
volgend jaar weer kunnen aanbieden.
De tweede pilot van de Gemeente Hellendoorn waar we aan meegedaan
hebben is de pilot “Meer en beter bewegen”. Deze pilot heeft zich gericht op
het uitbreiden van onze huidige methode voor bewegingsonderwijs met
lessen over de juiste looptechniek. Als team hebben we voorlichting
gekregen en we hebben vervolgens vier lessen aan de kinderen uit alle
groepen gegeven. Twee lessen in aanwezigheid van een professional en 2
lessen door de eigen leerkrachten. Ook deze pilot wordt door de gemeente en
de betrokken scholen nabesproken. Op dit moment is nog niet bekend of en
hoe deze pilot voortgang gaat krijgen.
Naast al het sporten hebben de kinderen in de afgelopen maanden ook hard
geleerd. De kinderen van groep 7 hebben de Cito-Entreetoets gemaakt en de
kinderen van groep 8 de Centrale Eindtoets. En met goed resultaat, want de
schoolscore van groep 8 lag ruim boven het landelijk gemiddelde.
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Waar onze kleine school groot in is, is de samenwerking met de ouders. We
willen graag een laagdrempelige school zijn. Een school waarin veel
gelegenheid is tot overleg, samenwerking en afstemming. Uiteraard in het
belang van de kinderen. Ons motto is immers nog steeds “Samen kom je
verder!”.
Onze oudercommissie (OC) heeft op de ouderavond afscheid genomen van
enkele ouderleden. En dan is het altijd spannend om te zien of er voldoende
nieuwe ouders zijn die deze lege plekken gaan invullen. Even leek het erop
dat we niet voldoende ouders konden krijgen, maar op het laatste moment
hadden we 5 nieuwe ouders die bereid zijn om mee te gaan helpen in de OC.
En daar zijn we heel blij mee!
Maar ook met alle andere ouders die in school helpen zijn we erg blij; de
MR-ouders, de bibliotheekouders, de moeders in het kriebelteam, de
schoonmaakouders,…..
In de laatste weken voor de zomervakantie zijn er altijd genoeg activiteiten
voor de kinderen: het schoolreisje, Teachersday (dan vieren alle juffen
gezamenlijk hun verjaardag), afscheid van groep 8, een spelletje koersbal
spelen en een maandopening.
Ook het team verveelt zich niet in deze periode. De voorbereidingen voor het
nieuwe schooljaar zijn in volle gang. De groepsindeling is bekend (we
krijgen een nieuwe juf op school erbij en we kunnen mede daardoor de
verschillende combinatiegroepen regelmatig splitsen) en de jaarkalender
begint vorm te krijgen.
We mogen als team terugkijken op een goed schooljaar. We zijn blij met alle
dingen die we hebben kunnen realiseren, blij met de samenwerking met
ouders en andere betrokkenen en blij met de kinderen die op onze school
zitten.
En zo gaan we , ondanks de drukke weken die we nog voor de boeg hebben,
met een goed en tevreden gevoel de vakantie in!
We wensen alle kinderen en ouders hele fijne en zonnige (vakantie)dagen
toe!
Met vriendelijke groet, mede namens het team,
Esther van der Schee-Roest
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Wilt u zo vriendelijk zijn om mutaties voor het clubblad
( b.v. : adreswijziging, of vertrek ) door te geven aan:
Dick de Weert, Ganzenmars 10, 7683SB Den Ham
Mobiel: 0652228167

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

Aan- of afmeldingen leden voetbal:
Petra Roelofs, Hancateweg – West 8, 7447 TC Hellendoorn
Tel.: 0572 - 331003
Email: ledenadministratie@mvv69.nl

SPE CIALI S T
IN OPEL

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF

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

www.piksen.nl

@autopiksen

