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VAN DE REDACTIE 

 

 
De vakantie zit er voor de meesten van ons weer 

op. We hopen dat iedereen weer uitgerust, de kop 

leeg gemaakt, met frisse moed aan het nieuwe 

seizoen gaat beginnen. 

 

Binnenkort komen de lotenverkopers weer bij u aan de deur. Stel ze niet 

teleur en maak ze “los”. De opbrengst van deze en de andere acties komt ten 

goede aan o.a.  MSV en MVV.  

 

Ook draagt de Vriendenkring dit jaar weer bij aan het jeugdkamp met   

€ 1000,-  Ze hebben er van genoten! Mooi dat zo de jeugd meer betrokken 

wordt bij onze club. We hebben ze nodig! 

 

De 1e voetbal competitiewedstrijden zitten er weer op, met mooie en minder 

mooie uitslagen. We hopen dat iedereen weer heel veel plezier gaat beleven 

aan het voetballen. En blessurevrij mogen blijven.  

 

Maar ook aan het komende seizoen voor de verenigingen, op de voorkant 

van het clubblad vermeld. Jullie wensen we ook een prachtig seizoen!  

 

       De Redactie 

 

 
 

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD 
 

VOOR 3 december A.S. 
 

INLEVEREN 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

Allemaal welkom terug van de zomervakantie. Er zijn 

ondertussen alweer heel wat meters gelopen, balletjes 

getrapt en zijn wij het seizoen officieel gestart met de 

teampresentatie avond.  

De eerste winstpartijen zijn voor vele teams alweer 

binnen wat veel goeds betekend voor het seizoen. Dit 

kan ook niet anders als je kijkt hoe fanatiek er getraind is 

en wordt. Laten we de positieve lijn door blijven zetten en mooi uitslagen 

behalen dit seizoen.  

Dit is tevens het seizoen van het 50-jarig jubileum van de club. Een mooie 

mijlpaal en iets waar iedereen betrokken bij de club trots op kan zijn. Wij 

laten dit natuurlijk niet zomaar voorbij gaan en er staan dan ook een groot 

feest, reünie en leuke activiteiten gepland van 9 tot 11 mei 2019. Mochten er 

nog leuke ideeën zijn dan horen wij dit natuurlijk graag. Verdere informatie 

en definitieve planning volgen later. 

Om nog jaren door te gaan met de club moeten wij allemaal wel gaan 

nadenken over wat wij kunnen doen voor de club en ons ook aanmelden 

voor functies, anders ontstaan er echt problemen. Zo hebben wij als 

voorbeeld nog steeds geen officiële wedstrijdsecretaris en kunnen de 

vaste/actieve vrijwilligers dit er niet zomaar bij oppakken. Daarnaast zijn wij 

ook op zoek naar een nieuwe secretaris en een voorzitter. Nu wordt er vaak 

makkelijk gedacht dat lost zich wel op maar ikzelf moet er bijvoorbeeld echt 

mee stoppen aangezien het niet te combineren is met mijn werk wat niet 

inhoudt dat ik niks ga doen als vrijwilliger binnen de club. Nu zeggen er 

sommige mensen dan moet je mij maar vragen als je iemand een keer nodig 

hebt. Deze losse manier werkt niet en biedt geen continuïteit en tevens zorgt 

dit voor zoveel regelwerk als er zich iets voordoet, dat andere taken blijven 

liggen. Ik hoop dan ook dat er een ommezwaai komt en iedereen zich begint 

te beseffen dat er iets moet gebeuren en er aanmeldingen komen. 

Helaas is het vorige keer niet vermeld maar Evert Braakman een belangrijk 

persoon voor MVV’69 is op 8 april jl. overleden. Wij hebben als club hier al 

bij stil gestaan met een minuut stilte voor aanvang van wedstrijden destijds 

maar willen ook via deze weg alsnog de familie condoleren en wensen hen 

veel sterkte toe. 

 

Wilco Schuurs  

Voorzitter 



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 onderdelenvoorzieningp , g

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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HET BESTUUR VAN MVV’69 NODIGT HIERBIJ ALLE 

LEDEN, VRIENDENKRING, EN STICHTING 

SUPPORTERS MARLE UIT TOT HET BIJWONEN VAN 

DE ALGEMENE LEDENVERGADERING, WELKE 

GEHOUDEN WORDT OP DINSDAG  30 OKTOBER 

2018 IN ONS CLUBGEBOUW. DE NOTULEN VAN DE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN MAART 2018 

LIGGEN TER INZAGE IN HET BUURTHUIS, TEVENS ZULLEN EEN AANTAL 

EXEMPLAREN TER BESCHIKKING LIGGEN TIJDENS DE VERGADERING. 
 
AANVANG 20.30 UUR. 
 
 

AGENDA  

 

1. OPENING 

2. NOTULEN 

3. MEDEDELINGEN + INGEKOMEN STUKKEN 

4. WEL EN WEE VAN MVV’69 

5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017/2018 

6. VERSLAG KASCOMMISSIE 

7. BEGROTING 2018/2019 

8. RONDVRAAG 

9. SLUITING 
 

Vriendelijk Groetend, 

BESTUUR M.V.V.’69. 
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Het eerste 
 

De zomerstop is weer achter de rug en de voorbereidingen van het nieuwe 

seizoen zijn in volle gang. De eerste trainingen onder leiding van Arjan 

Visscher zijn begonnen. Samen met het tweede elftal zijn we de eerste 

training in de Lemelerberg begonnen met een stuk hardlopen. De andere 

traingingen hebben gewoon in Marle plaats gevonden. Naast nieuwe 

trainingen zijn er veel oefenwedstrijden gepland. We hebben inmiddels drie 

bekerwedstrijden en vier oefenwedstrijden gespeeld. De eerste 

oefenwedstrijd tegen SVV werd met 1-2 verloren, maar de tweede wedstrijd 

tegen RKSV hebben we 5-0 gewonnen. Ook in de beker ging het prima, we 

speelden tegen teams uit de derde klasse. Twee bekerwedstijden werden 

verloren en een hebben we er gewonnen. Er wordt fanatiek gespeeld en dit 

biedt perspectief voor het komende seizoen in de competitie. Tot langs de 

lijn! 

 

15-06-2018  Reuven  ( Reuven Willem Jan ) 

Zoon van Ronald & Mette Sasbrink-Lohuis 
Schothoeksweg 2, 7447 TK   Marle 
 

10-08-2018   Yva  ( Yva Gerdien ) 

Dochter van Adriaan & Marieke Immink 
Piksenweg 3a, 7688 PG   Daarle 

 

 

 

 

 

 

 



EH
* Binnenwanden   * Systeemplafonds  * Afbouw

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

LA OORNHELLENDOHELLENDOORN

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 

 

MVV’69 Vrouwen 1 

 

Op vrijdag 31 augustus vonden de 

teampresentaties plaats, waarbij onder andere de 

dames voorgesteld werden aan de andere leden en 

supporters van MVV’69. De selectie van de dames 

is flink uitbereid dit seizoen. Meerdere dames 

hebben zich aangemeld bij MVV’69 en daarnaast 

zijn er een aantal meiden doorgestroomd vanuit de 

jeugd, waardoor de selectie nu uit ruim 20 dames 

bestaat. De vrouwen van MVV’69 hebben dit 

seizoen een goede start gemaakt. De eerste twee wedstrijden werden 

gewonnen. 

De eerste wedstrijden van het seizoen zullen de dames zich gaan proberen te 

plaatsen voor de volgende ronde in de beker, waarna op zaterdag 22 

september de competitie van start zal gaan. De competitie-indeling van de 4e 

klasse ziet er totaal anders uit dan vorig seizoen, dus er zijn nieuwe kansen 

die hopelijk goed benut gaan worden! De trainingen zullen dit jaar wederom 

verzorgd worden door Alexander Hutterd. Daarnaast worden de dames 

begeleid door Gerdien Kosters, Mirjam Stokman en Erna Mondeel. 

 



 6 

BOVEN OP HET NIEUWS  

 

 

INTERVIEW MET MART ROELOFS. 
 

Na een jaar bij vv Hellendoorn in de “voetbalkeuken” meegetraind en 

gespeeld te hebben, is Mart weer op het oude, voor hem bekende MVV’69 

“voetbalnest” teruggekomen. Daarom willen hem graag aan de lezer 

voorstellen. 

 

WIE IS MART ROELOFS? 

Ik ben geboren op 29 augustus 2000 in Almelo. Ik 

woon nu aan de Hancateweg West 8 in Hellendoorn. 

Woon daar met mijn 2 broers bij onze ouders.  

 

WELKE OPLEIDING VOLG JE NU NOG? 

Ik zit nu in HAVO 5 en volg dat aan het Reggesteijn 

College Noetsele, Nijverdal. 

  

WIL JE NOG VERDER MET OPLEIDINGEN, 

STUDIES? 

Ja, ik wil graag de Technische kant op. Welke richting dat wordt, ben ik 

nog aan het uitzoeken. 

 

WAT DOE JE VOOR DE VERMEERDERING VAN JE ZAKGELD? 

Ik werk bij Hoveniersbedrijf Berentschot in de vakanties. 

 

HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69? 

Dat kwam vooral door Jesper Grotenhuis, die ik al ken vanaf de 

basisschool. Hij heeft mij gevraagd om eens een keer mee  te trainen. Ik 

vond het spelletje hartstikke mooi en ben er gebleven. Ik kwam in een leuk 

team met Stefan Poots als goeie trainer. 

 

HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?  

Ik ben begonnen bij MVV’69 in de F als 7- of 8-jarige. Daarna de E1, D, 

C, B, en A elftallen doorlopen. Werd wel regelmatig gevraagd om mee te 

doen in een hoger team. In het E-team  begonnen met Marijn Reefhuis in 

de achterhoede. In het A-elftal op de mid-mid positie. En nu als linksback 

in het 1ste elftal.  



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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OP WELKE POSITIE SPEEL JE EN WAAR HET LIEFST? 
Ik speel nu dus op de linksback positie, maar het liefst centraal op het 

middenveld. Daar heb je meer overzicht op het spel, zowel aanvallend als 

verdedigend. 

 
HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIE? 

Dat weet ik eigenlijk zo niet. Ik kijk wel naar andere goede spelers, zowel 

in Nederland als in het buitenland. Geniet van Memphis, maar vooral van 

Christian Eriksen. Hij scoort en speelt de bal snel af, brengt snelheid in het 

spel en is absoluut niet egoïstisch.   

  

OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.  

Qua techniek gaat het aardig goed, ik heb redelijk veel trucs om de 

tegenstander op het verkeerde been te zetten. Ben niet egoïstisch, niet heel 

snel maar wel een goed tempo, speel vrij snel de bal weer door. Probeer 

zoveel mogelijk een vrije positie te zoeken, mijn medespelers te helpen 

door mezelf aan te bieden, zodat ook zij de bal kwijt kunnen.  

 

WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET 

LEKKER SPEELT, WAARMEE PEP JIJ JEZELF DAN WEER OP? 

Proberen rustig en geconcentreerd te blijven. En simpeler te gaan spelen. 

En als ik een fout maak, gewoon proberen te vergeten en door voetballen. 

En proberen die fout niet weer te maken. 

 

WAT ZIJN, WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN? 

Het kampioensfeest van het D-elftal met de leiders Erwin en Stefan Poots 

en Leon Jol, en aansluitend met het team naar Center Park. Dat was 

hartstikke mooi! Tegen SVVN mijn allereerste wedstrijd in het  1e mogen 

meedoen en nu basisspeler in het 1ste.  Daarin gaat het spel veel sneller 

dan in de jeugdteams. Nog niet gescoord, maar al wel een assist gegeven.  

 

WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN? 

Vooral last gehad van mijn rechterknie. Dat kwam door een botsing met 

een tegenstander, waardoor de knieën tegen elkaar kwamen. Daardoor een 

scheurtje in de kruisband en problemen met de meniscus. Maar de fysio en 

veel fietsen heeft me daar vanaf geholpen.  

 

WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET 1E? 

Daar kun je nu nog niks over zeggen, want de competitie is nog niet 

begonnen. We hopen op een beter resultaat dan de afgelopen jaren. 
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HEB JE NOG ANDERE HOBBIES? 

Motorcross voor mezelf. Heb een Suzuki 85 cc. Meestal ga ik samen met 

vrienden crossen, dichtbij de Jan Barbierschool, daar aan de overkant van 

de weg oefenen. De snelheid, het zover mogelijk springen en het gevaar in 

de uitdaging met vrienden is enorm mooi. Vroeger wel BMX gereden, 

maar nu niet meer. 

 

WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 

Ik maak graag een grapje maar ben ook serieus. Help graag andere mensen. 

En ik ben eerlijk. 

 

WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE? 

Ik kom regelmatig te laat op afspraken, doordat ik wel de tijd in de gaten 

houd, maar vaak is het eerder tijd, dan ik nog dacht te hebben. 

 

WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN? 

Ik heb er een hekel aan dat mensen achter mijn rug over mij praten en aan 

achterbaks of stiekem gedoe. 

 

WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 

Hoop dat ik een goeie baan krijg, goede vrienden houden, waar je van op 

aan kunt en die je volledig kunt vertrouwen. Gezond en gelukkig blijven. 

 

HEB JE EEN LIJFSPREUK? 

Volgens mij niet, maar als er iets niet goed gaat, proberen te vergeten en 

weer doorgaan. Dat zijn leermomenten. 

 

WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 

Van ruzie. 

 

WIE IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM? 

Tottenham Hotspur. Dat zijn harde werkers en met een goed resultaat. 

Ze hebben geen groot budget, om spelers te kopen, maar ze doen het goed! 

 

WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM? 

Neymar, ik vind het mooi om naar zijn spel te kijken. Hij heeft mooie trucs 

die zijn tegenspelers vaak gek maken. 

 

WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM? 

Jürgen Klopp. Hij maakt spelers beter. 



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



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.waanderss-rijwielen.nl

Tel: TT (0546) 67 277 68
info@ff waanderss-rijwielen.nl
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WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI 

KWIJT? 

Nee, volgens mij niet, maar verder vond ik het een leuk gesprek.  

 

 

Mart.  

 

Allereerst mijn dank dat je toestemde om dit gesprek te gaan houden. 

Ik heb genoten van je antwoorden, waarover je soms even moest nadenken 

voordat ze kwamen.  

Wat mij geraakt heeft, was je eerlijkheid en vooral het vertrouwen dat je 

mij gaf. Dat was wederzijds. Veel is er besproken, hier niet vermeld, want 

wat in dat vertrouwen gezegd werd, blijft onder ons.  

 

Je hoopt dat ook op de training iedereen zich volledig inzet. Dat doe je zelf 

ook. Dat siert je.  

 

Wat ik mooi vond was, dat  je van  de fouten die je soms maakt, daar niet 

in blijft hangen, daarna sorry kunt zeggen en weer doorgaat.  

Je zei het mooi: “Dat zijn leermomenten”.  Daaruit blijkt dat je er 

volwassen mee kunt omgaan. 

 

Ik hoop dat jij je doelstelling zult bereiken met goede vrienden om je heen 

en later met een baan in de techniek waarin je jouw energie kwijt kunt.  

 

Tenslotte hoop ik nog heel lang van je te kunnen genieten, zowel op het 

veld, langs de lijn en daarbuiten. 

     

      Wim van der Strate 
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JO-9 

 

Wij zijn Sabine en Merle en wij trainen de Jo-9. Dit is 

voor ons het eerste jaar dat we training geven zonder 

begeleiding. 

We trainen op de maandag en de woensdag. De Jo-9 is 

een leuke en gezellige groep. Ze zijn erg enthousiast 

als ze weer mogen trainen en erg speels. Ze hebben al 

een aantal wedstrijden gespeeld samen en er zit al 

vooruitgang in. Dat is erg leuk om te zien. Helaas nog 

geen winst gehad, maar die komt nog wel. We hebben er zin in om er samen 

met het team een mooi seizoen van te maken! 

 

 

Voetbalvrienden... 
 

Wij zijn de jongens van de Jeugd Onder 17, bij velen beter bekend als de B-

jeugd. Hoewel we qua leeftijd een gemêleerd gezelschap zijn, hebben we 1 

ding gemeen. Wij willen en kunnen allen voetballen! 

 

Voorbereiding: 

Direct na de bouwvakvakantie zijn we weer gestart met de trainingen. Dat 

moest ook wel want, in verband met de Hellendoorn Rally, stond op 1 

september al de eerste bekerwedstrijd op het programma tegen de 'buurman' 

Hulzense Boys. Ondanks dat de conditie nog niet goed genoeg was hebben 

we wel een ruime overwinning behaald, eindstand 13-4. En als echte profs 

stond op woensdag al de volgende wedstrijd op het programma. In een 

uitwedstrijd op eigen terrein was het Luctor Et Emergo dat toch echt nog een 

maatje te groot was, zowel qua voetballen maar vooral ook wat betreft de 

lengte. Hoewel we ook nog genoeg kansen hadden om vaker te scoren was 

de conditie nog niet goed genoeg en de nederlaag terecht 8-2. Na een lichte 

uitlooptraining op donderdag stond zaterdag alweer de derde wedstrijd op 

het programma. Uit naar Deto. In een wat rommelige eerste helft ging het 

gelijk op, ruststand 2-3. Na rust was het anders en hoe.... 

De ene na de andere goede aanval vol heerlijke driehoekjes werd door ons 

op de mat gelegd. Helaas was de eindpass nog niet altijd goed waardoor het 

nog maar 2-6 was.  



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

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

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

www.ligro-interieurs.nl

Voor al uw glas zoals:

 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

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

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

Ga toch vissen...

www.indetonne.nl



 11 

In de blessuretijd moesten we helaas nog een tegendoelpunt incasseren. 

Eindstand 3-6 met een heerlijke 2e helft, een goed gevoel en weer een beetje 

meer conditie. 

 

Competitie: 

Op Zaterdag 22 september spelen we onze eerste competitiewedstrijd in en 

tegen Lemele. Pas dan weten we waar we staan en wat ons dit seizoen te 

wachten staat. Maar voetballen kunnen we. Hoewel wij het zelf in het veld 

moeten laten zien kan jullie support langs de lijn ons net helpen om dat 

laatste stapje te zetten. Waardoor we nog beter en sterker worden. En dat 

hebben we nodig om tegen de 'grotere' jongens te kunnen spelen. 

 

Benieuwd wie wij zijn! Kom eens kijken langs de lijn, ook bij slecht weer. 

In de tribune zit je droog en in de kantine kun je weer opwarmen. Wij zorgen 

voor de inzet. 

 

Graag tot (een) zaterdag. 

 

Spelers en begeleiding JO17G 
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OUDERENSOOS  
 

Afgelopen 19 juni hadden wij ons jaarlijks uitstapje met de soos. Om 

13.15 uur zijn we vertrokken naar Natuurmuseum Holterberg, bij de 

meesten beter bekend als Piet Bos. Velen van ons waren er al wel eens 

geweest, maar voor sommigen was dat al wel 30 à 40 jaar geleden. 

We kregen een mooie leerzame rondleiding waarin niet alleen verteld 

werd over de dieren die voorkomen op de Sallandse Heuvelrug, op de 

Veluwe, de Waddeneilanden, maar ook over de dassen, ganzen, 

gemzen en steenbok.  

Een leerzame middag 

met mooie opgezette 

dieren. Hierna gingen 

we koffie/thee drinken 

met een lekker stuk 

appeltaart bij het Lösse 

Hoes.  Na gezellig te hebben bijgekletst gingen we tot slot weer 

richting Hellendoorn. Bij restaurant In de Tonne sloten we het reisje af 

met een diner. We kunnen terugkijken op een geslaagde middag.  

We zouden het leuk vinden om nieuwe leden te verwelkomen. In het 

kort hoe een jaar eruitziet. Elke 3e dinsdag van de maand (behalve juli 

en augustus) komen we samen. In februari is er de jaarvergadering, in 

juni het reisje, in september de start na de vakantie (dan gaan we ook 

ergens eten) en in december vieren we met alle verenigingen 

gezamenlijk Kerst. De middagen beginnen om 14.30 uur en eindigen 

rond 16.30 uur. In de maanden januari, maart, april, mei, oktober en 

november beginnen we met een kopje koffie/thee, daarna is er tijd 

voor spelletjes en we sluiten af met een paar rondjes bingo. Lijkt het 

u/jullie wat, kom gerust een middag. De datums voor  de volgende 

middagen zijn: 18 september, 16 oktober en 20 november 2018. 

  

   
  
  

 



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

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

 

Maandag 16 juli hadden we onze laatste avond voor de zomervakantie. Voor 

wie het nog niet weet. ze hebben prachtige jeu de boules banen bij het 

Buurthuis. Na eerst een kopje  koffie, hebben we heerlijk gespeeld, het gaat 

er  nogal fanatiek  tegenaan. Nadien hebben we nog gezellig in de kantine 

wat gedronken. We hebben een prachtige zomer gehad. We konden dan ook 

elke maandagavond weer heerlijk fietsen, mooi dat er dan ook enkele dames 

meegaan die niet op de gym zitten, maar ook in Marle is het ons kent ons. 

Maandag 3sept. zouden we weer beginnen, maar de dames wilden wel weer 

iets anders. We hebben een afspraak gemaakt bij de "Brummel".  Hier zwaait 

Mathilde Blekkenhorst de scepter. De dames wilden wel een high tea. We 

hadden afgesproken om eerst een uurtje te fietsen. We hadden  ons weer bij 

de Handwijzer verzameld. Om 14.00 was iedereen aanwezig. Nadat we een 

uurtje de omgeving verkend hadden, kwamen we om goed 15.00 uur bij de 

Brummel. Mathilde had alles al klaar staan. Ze heeft de schuur heel gezellig 

omgebouwd met in het midden een lange tafel met allerlei ouderwetse 

dingen . We kregen ruim twee uur lang van allerlei soorten thee en allerlei 

lekkers, bijna alles zelf gemaakt, het was in een woord grandioos. Alles zo 

lekker en prachtig gemaakt, echt een aanrader en een aanwinst voor  Marle 

en omgeving. Het was een geslaagde middag.  Vorige week maandag de 

10de zijn we weer begonnen met gym. We hebben nog enkele dames in de 

lappenmand, laten we hopen dat die dames ook snel weer mee kunnen doen. 

Als er nog dames zijn die graag ook eens meewillen naar de gymavond, 

schroom niet en informeer even. We sporten op maandagavond van 19.30 tot 

20.30 uur in Den Ham. 

H GR. dames M.S.V. 

 

 

.  
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Beste Marlenaren 

 

Zaterdag 8 sept een Prachtige en Gezellige Inloopdag/Open 

Monumenten Dag gehad. Er waren zo'n 140 bezoekers. Daar zijn we 

erg blij mee. Wij willen iedereen die heeft meegewerkt hartelijk 

danken. 

 

Jan Breukelaar heeft onderstaand bericht geschreven en geeft ook 

De Uitslag Old Gerei Kwis in Marle bij de Brummel tijdens 

Monumentendag.  

 

Zaterdag 8 september 2018.  

Een prachtdag voor Monumentenliefhebbers.  Op een unieke locatie 

snoven zo’n 140 bezoekers restanten van de Oudheid binnen.  Voor 

mij veel “oude” bekenden. Bijzonder! Vijfentwintig gasten durfden de 

10 vragen -  Kwis Old Gerei -  aan. Vanaf half elf was er koffie, 

broodjes, soep, paling en diverse kaassoorten. Velen lieten zich deze 

versnaperingen na een “bioscoop” bezoekje en snuffelen in de talloze 

Oud -Marle – Fotoboeken dan ook goed smaken. Hulde aan de 

organisatie! 

 

Uitslag Old Gerei Kwis. 

Hoofdprijs:   T. Kleinjan, Boerkampweg 4, Hellendoorn ( 10 goed ).  

Gedeelde tweede plaats:  Hans Dekker, Molenstraat 29, Den Ham ( 9 

goed) en  Gerrit Haselhorst, Hellendoornseweg 31, Marle (ook 9 

goed). 

 

Oplossing: 

01.  veeschaar – schaapscheerdersschaar 

02.  ploertendoder 

03.  kruitzakje – kruithoorn v. geweer. 

04.  knijpkat. 

05.  flitspuit – insectenverdelger – verstuiver. 

06.  schietmasker  (o.a. varkens doden). 

07.  appelschilmachientje – fruitschiller – klokhuisboor. 

08.   schraper – teenkrabber voor varkens. 



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

ROSS SALLAND

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

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

www.rosssalland.nl

H

Hier had uw advertentie kunnen staan



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
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09.   mutsen (knipmutsen) plooier – haarkrultang. 

10.   twister – zakkensluiter – draadspanner (takkenbossen) –

draadvlechter. 

Graag tot ziens en dank voor uw deelname aan deze Old Gerei Kwis.  

Jan Breukelaar.  Goodgaon! 

 

Als alles goed verlopen is hebben de prijswinnaars inmiddels hun prijs 

ontvangen. 

Natuurlijk zijn we nog steeds op zoek naar nieuwe foto’s en 

informatie over Marle en haar inwoners, als u die hebt en wij mogen 

die kopiëren neem dan contact met ons op historie.marle@gmail.com 

Alvast bedankt. 

Namens Historisch Marle graag tot ziens en hartelijke groeten  

        

       Truus Arnold 

 

 

 

 
 

 

OUDERENGYM 
 

We hebben gym in Marle op woensdagmiddag vanaf 3 tot ruim 4 uur 

in het Buurthuis in Marle.  

We maken er een gezellige middag van, eerst gym en daarna praten 

we wat na onder het genot van een kop koffie. 

Het zou mooi zijn als we een aantal nieuwe  leden krijgen.  

Heb je belangstelling kom dan eens een keer kijken op 

woensdagmiddag. 

 

Hartelijke groet, 

 

Jenny Voortman, tel. 0548681254 

 

mailto:historie.marle@gmail.com
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CJV: 2018/2019       

 

 

   
Het nieuwe CJV seizoen komt er weer aan...... 
                                   en daar willen we jou graag voor uitnodigen! 

 

Wat doen we zoal op de avonden? 

Spelletjes, dropping, bingo, zwemmen, schaatsen, 

sinterklaasavond, kerstviering, film kijken en nog veel meer!  

 

Start:  Vrijdag 2 november 2018 

Voor wie: Voor iedereen die naar het voortgezet onderwijs 

  gaat 

Waar:  De bovenzaal van basisschool “De Marliaantjes” 

Begintijd: 19:00 uur 

Eindtijd: 21:00 uur 

 

Kosten:  € 17,50  

 

Tot dan! 

 

Groetjes het bestuur, 

Jelle Grefelman 

Annerieke van Lenthe 

Matthijs van Wijk 

Laura Braakman 

Lisanne Tigchelhoff 

Lieke Haselhorst 



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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Griezeltocht 
MARLE  

In de herfstvakantie komt er een griezelige Halloweenwind 
deze kant op. 

Met als gevolg dat Marle ook last krijgt van deze 
betovering. 

Deze griezelige wind wordt in 2018 verwacht 

rond Hammerweg-Zuid op vrijdag 26 oktober. 

Dit wordt vast en zeker een leuke en spannende 
gebeurtenis. 

Dus wil je dit bewonderen en deelnemen aan deze 
griezeltocht? 

Geef je dan op via de website 

griezeligmarle.jimdofree.com 

 
Het zou mooi zijn als jezelf ook griezelig verkleed gaat,  

maar niks is verplicht. 
Na afloop is er een (warm)drankje en iets lekkers bij het 

kampvuur. 
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Buurthuis “De Leemkamp” 
Leemkampweg 2b Marle (Hellendoorn) 

vrijdag 26 oktober 2018 
Starttijd tussen 18.30 en 19.30 uur 

Ongeveer 3 km. 
 

Voor iedereen die durft  
(gericht op leeftijd 4-13 jaar) 

Kosten € 1,- per kind 

Jij komt toch ook? (als je durft……) 
 

Geef  je op voor 12 oktober en kijk voor alle info op 

 
Griezeligmarle.jimdofree.com 

 
Tot griezels! 

 
Hammerweg-zuid 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



T W E E W I E L E R S
-- 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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Op 3 september hebben we onze schooldeuren, na 6 weken vakantie, weer 
geopend voor alle kinderen. Wat was het fijn om elkaar na zo’n lange tijd te 
zien! Sommige kinderen waren echt gegroeid in de vakantie. 
 
Tijdens de eerste maandopening van dit schooljaar hebben we gesproken 
over hoe fijn het is om elkaar weer te zien na een lange vakantie. En we 
hebben geluisterd naar een verhaal waarin een muisje geholpen wordt om 
de weg te vinden. Soms is het lastig om de weg te vinden, om iets te maken 
wat je niet goed begrijpt, iets te doen wat je nog niet zo goed kan…. En dan 
kan elkaar helpen, in woorden of daden, heel fijn zijn! Ons motto is niet 
voor niets “Samen kom je verder!”.  
 
Dit schooljaar werken we overwegend in 4 vaste groepen. Dat is heel fijn 
werken, voor zowel de kinderen als de leerkrachten. 
 
Ook dit jaar staat er genoeg op onze schoolagenda: 
Op dit moment werken we aan het project “Nederland” en op donderdag 
18 oktober van 19.00-20.00 uur laten we graag zien wat de kinderen 
allemaal geleerd hebben over hun eigen land. 
 
We hebben weer veel  leesactiviteiten op het programma staan, want lezen 
vinden we heel erg belangrijk. Zo houden we op school de 
voorleeskampioenschappen. De leerling die het mooiste kan voorlezen mag 
onze school gaan vertegenwoordigen tijdens de gemeentelijke ronde van 
het voorleeskampioenschap.  
Ook houden we iedere maand in de groepen 5 t/m 8 een boekenkring, 
waarbij de kinderen met elkaar in gesprek gaan over boeken die ze gelezen 
hebben.  
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En natuurlijk hebben we onze mooie schoolbibliotheek, waarin heel veel 
leuke kinderboeken staan. 
 
De groepen 6/7/8 gaan dit schooljaar in mei op kamp in Ommen. Dat duurt 
nog even, maar is wel een spannend en leuk vooruitzicht… 
 
Afgelopen schooljaar hebben we, samen met het Plaatselijk Belang Marle 
en de gemeente Hellendoorn, een mooi sport- en cultuuraanbod voor de 
kinderen in Marle neergezet. Dit aanbod wordt vervolgd, maar het overleg 
hierover is nog gaande. 
 
Voor deze keer een korte bijdrage; tegen de tijd dat het volgende clubblad 
uitkomt, is er vast meer te melden! 
 
Met vriendelijke groet, mede namens het team, 
 

 
Esther van der Schee-Roest 

 

 



Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham T  0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl   





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 

157284 Stichting Vriendenkring Marle - Clubblad omslagen.indd   2 15-03-18   10:52



www.piksen.nl

Hammerweg 6 - Marle
T 0548 681 287

SPECIALIST
  IN OPEL

www.facebook.com/autobedrijfpiksen @autopiksen

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF




