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VAN DE REDACTIE
De competitie is afgelopen met wisselende resultaten
voor de diverse elftallen. Hoe dat kunt u lezen in de
bijdrage van de diverse teams.
Ook ligt het verenigingswerk stil gedurende de
zomermaanden en hebben zowel de voetballers (ters) als de verenigingen de
tijd om zich weer uit te rusten en op te laden voor het komende seizoen.
Wij zijn blij dat we met u kunnen terugkijken op een paar prachtige maanden
met als uitschieter het 50-jarig jubileum, wat een schitterend en gezellig feest is
geworden met de receptie, reünie, de wedstrijd tegen de oud-spelers van FC
Twente en feestavond.
Het jeugd voetbalkamp en het mixtoernooi als een prachtige afsluiting van de
voetbalcompetitie. Een mooie fotoreportage staat in dit blad. Geweldig de inzet
van zoveel vrijwilligers, verenigingen, bestuur, enz. die er samen voor gezorgd
hebben dat alles perfect verliep.
De koekactie is weer perfect verlopen, alles kwijtgeraakt. Daarvoor onze
hartelijke dank aan de verkopers en kopers!
Dan staat de vakantie voor de deur. We wensen iedereen prachtig weer, een
goed humeur, genieten en gezond weer terugkomen.
En voor de thuisblijvers, om welke reden ook, wensen we uiteraard ook een
goede tijd en voor iedereen een fijne vakantie.
De redactie

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD
VOOR 9 SEPTEMBER A.S.
INLEVEREN
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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, onderhoud en onderdelenvoorziening
Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen of mailen naar
info@fafokkert.nl
Kijk ook op onze website www.fafokkert.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het voetbalseizoen is weer voorbij. Er zijn
weer mooie prestaties geleverd. Er is ook
weer genoeg gebeurd zo voor de zomerstop.
We hebben dit seizoen weer kampioenen,
gefeliciteerd toppers! En wat dachten jullie van
het mooie 50 jarig jubileumfeest.
Wat hebben we mooie dagen gehad en wat zijn we verwend. Bedankt
voor alle mooie cadeaus en woorden. Bedankt ook voor alle
vrijwilligers die geholpen hebben en voor iedereen die er een mooi feest
van heeft gemaakt. De foto’s staan op de site om nog even na te
genieten.
Dan hebben we nog de vrijwilligersavond gehad, het jeugdkamp en het
mixtoernooi. Ook was er voor de laatste wedstrijd van het 1e een bus
geregeld naar Kampen door de Vriendenkring. Dit wordt zeer
gewaardeerd. Allemaal mooie activiteiten, waarvan er meerdere elk jaar
weer terugkomen.
Ook dit seizoen hebben zich weer vele vrijwilligers ingezet voor onze
mooie club. Zonder vrijwilligers geen voetbal! Heel erg bedankt
daarvoor. Dat er veel steun voor de club is blijkt ook wel uit de Rabo
clubkas campagne. Dit jaar is er € 908,37 opgehaald.
Allemaal bedankt voor het stemmen
Voor het volgend seizoen zijn de trainers en leiders ook weer bijna
allemaal ingevuld. Bij het schrijven van dit stukje zijn er helaas nog een
paar vacatures. We zijn nog op zoek naar een leider voor het gezellige
3e elftal. Ook zijn we nog steeds op zoek naar een voorzitter, dus zijn
we op zoek naar jou, meld je dan bij het bestuur!
Voor het starten van het nieuwe seizoen hebben we weer een
teampresentatie op vrijdagavond 30 augustus. Dus zet deze datum vast
in je agenda.
We wensen jullie allemaal een fijne vakantie.
Het bestuur MVV’69
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25- jarige jubilarissen Jan Stokman, Ronald Sasbrink, Jelle Grefelman, Leon
Jansen of Lorkeers, Rick Mollink
40- jarige jubilarissen Gert Schutte en Jan Podt

50- jarige jubilarissen Geerhard Kleinjan, Henk Kosters, Gerdien Kosters,
Hendrikus Kamphuis, Jan Sasbrink, Henk Sasbrink,
Herman Schutte, Johan Schutte, Harm v/d Vegt, Wim v/d Vegt, Henk v/d
Vegt, Gertjan Vrijlink, Herman Vrijlink, Gerrit Huisjes,
3

4

5

6

7

ACTIVITEITENCOMMISSIE
50jarige jubileum

Met het 50jarige jubileum hebben wij veel aandacht aan de jeugd besteed.
Op vrijdagmiddag 10 mei hebben wij een voetbalmiddag georganiseerd voor
de kinderen van de Jan Barbierschool en de Marliaantjes, de kinderen
konden zo kennismaken met het spel voetbal. Na al het harde werken hadden
de kinderen genoten van een lekker bakje patat.
Op zaterdag 11 mei waren er ook weer leuke activiteiten voor de jeugd, zo
was er een bungeerunbaan, een levend sjoelbak, een stormbaan en voor de
aller kleinsten was er een springkussen. Tussen de middag kregen de
kinderen een heerlijke lunch.
Om half 3 begon de wedstrijd tussen MVV’69 1 en FC Twente All Stars. De
mini’s, JO9 en JO10 mochten aan de hand meelopen het veld op. De spelers
van JO13 stonden op het veld klaar met vlaggen. Na afloop hebben alle

kinderen een mooie bidon gekregen met het logo van MVV’69 erop.

Mixtoernooi

Op zaterdag 15 juni hebben wij het seizoen weer afgesloten met het
mixtoernooi. Er was een goede opkomst met veel spelers van MVV’69 maar
ook veel van buitenaf. Ook dit jaar is deze dag weer goed verlopen en
hebben we die afgesloten met een goed verzorgde bbq. Sponsoren bedankt
voor het mede mogelijk maken van deze dag!
In het volgende voetbalseizoen zal in het najaar weer een darttoernooi
plaatsvinden. Dus oefenen geblazen.
Met vriendelijke groet,
de activiteitencommissie
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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

-

-

Natuurgerijpte Goudse kaas
Natuurgerijpte
Goudse
- kaas
Beemster van ‘t mes

Zuivellight
35+‘tkaas
- - Beemster
van
mes

-

-

-

Diverse soorten kruiNoten en zuidvruchten
denkazen

-

Diverse soorten kruidenkazen

Zuivellight 35+ kaas
Geitenkaas

-

Streekproducten

-

Enz. enz.

Ik kom geheel vrijblijvend bij u langs
zodat u kunt proeven van de (h)eerlijke
producten van
Jet’s Kaas&zo

Erik Tempert

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

Designbetonvloeren

06-23832406
info@kaasaanhuis.com
www.kaasaanhuis.com

www.tbtbetonvloeren.nl

Geboren
19-04-2019

Lauren Rinettha ( Lauren )

Dochter van Mark & Mirjam Luttenberg
Oude Twentse 5a, 7447 SB Hellendoorn
19-05-2019

Sanne

Dochter van Hans & Sandra Kroese
Mekkelinkweg 4, 7447 RW Hellendoorn
28-05-2019

Marlou Gerlinde ( Marlou )
Dochter van Gerard & Jolanda Gerrits
Werminkserve 9, 7447 VA Hellendoor

Beste mensen,
Hartelijk bedankt voor alle steun op welke manier dan ook
die Gerrit Jan en wij hebben gekregen
na de ziekenhuisopname en nu nog steeds krijgen bij het
verblijf in de Weemelanden in Vriezenveen!
Gerrit Jan en Janneke Haller
Annemieke en Patrick, Roos en Bas,
Leendert Jan en Gea
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HE
LA

HELLENDOORN

* 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

VAN DE TRAINER
Het eerste elftal start seizoen 2018/2019 met een nieuwe hoofdtrainer en een
keeperstrainer. Arjan Visscher zal vanaf dit seizoen aan het roer staan bij
MVV 1, een jonge ambitieuze trainer die met veel inzet en passie dit avontuur
aangaat.
Keeperstrainer René Altena zal dit seizoen op de donderdagen met de keepers
aan de gang gaan en zaterdags de hoofdtrainer assisteren.
Beide heren komen van v.v. DKB en hebben vooraf een doel wat ze willen
bereiken binnen MVV: Het aantal tegen doelpunten verminderen, geen dikke
nederlagen meer en niet op de laatste plaats eindigen. Maar het
allerbelangrijkste om een TEAM neer te zetten dat voor elkaar wil vechten en
door het vuur wil, MVV’69 op de kaart te zetten!!!
Samen met leider Peter de Weert en assistent scheidsrechter Jarno Thijs word
het avontuur aangegaan.
De voorbereiding: De voorbereiding start op 16 augustus met een
conditionele training op de Lemelerberg, na deze training gaan de selectiespelers nog een uur trainen op het sportpark. Zaterdag 18 augustus is er een
“kennismaking training” allerlei activiteiten en een gezamenlijke lunch als
ochtendsessie. S ’middags word er een oefenpotje gespeeld tussen het “1e en
2e”elftal, zo kon de nieuwe trainer gelijk zien wat voor vlees hij in de kuip
had.
Er werden een aantal oefenwedstrijden gespeeld, 2x tegen SVV (2x verloren)
RKSV(winst) Dos’63(winst). Later in het seizoen werd er nog geoefend tegen
SC Rijssen(gelijk) SC Lutten 2(verlies) Kloosterhaar combi A’s 1e en
2e(winst) Sportlust Vroomshoop (verlies) Vitesse’63(verlies). Er wordt
fanatiek getraind door spelers en keepers en de selectie wordt fitter en fitter
en tijdens de bekerwedstrijden wordt langzaam maar zeker de selectie
duidelijk voor de nieuwe trainer.
Bekercompetitie:
In een poule met 2x een 3e klasse en een ex 3e klasse team word MVV met 1
overwinning knap 3e in de poule. De eerste wedstrijd ging met een gemixt
team verloren tegen Voorwaarts, waar MVV prima 70 minuten overeind bleef,
kwam er na veel blessureleed en conditionele problemen een grote uitslag op
het bord. MVV kwam noodgedwongen met 10 man te staan en ging er met 60 vanaf. De 2e wedstrijd ging MVV een stuk beter, tegen het net
gedegradeerde Drienerlo wist de ploeg uit Marle te winnen met 2-1, en waren
de intenties van trainer Visscher duidelijk te zien in deze wedstrijd: MVV op
de kaart zetten en niet meer het lachertje van de competitie te zijn.
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Volgens de bookmakers is dit een van de weinige overwinningen in de
bekercompetitie van MVV. De laatste wedstrijd is tegen SCD’83 uit
Dedemsvaart een ploeg die al jaren in de middenmoot meedraait van de 3e
klasse. MVV speelt een prima wedstrijd en verliest nipt met 2-1, en kan zo
terugkijken op een prima voorbereiding!
Transfers:
Voor en tijden de voorbereiding zijn er een aantal gesprekken geweest met
spelers van “buitenaf”. Na keiharde onderhandelingen komen Rik
Huisken(SVZW), Joeri Kosters(Den Ham) en Mart Roelofs (Hellendoorn) de
selectie van trainer Visscher versterken. Ook vanuit de jeugdafdeling van
MVV komen 2 talenten het 1e elftal versterken, Jesper Grotenhuis en Jesse
Ekkel maken de overstap naar de selectie. Halverwege het seizoen klopt Steijn
Roelofs op de deur van het 1e en laat ook gelijk zien dat hij het niveau aankan
en trainer Visscher kan dan niet meer om hem heen en neemt hem ook op in
de selectie.
Competitie indeling seizoen 2018/2019:
Deze had een Zwolse inbreng, 6 ploegen in en om Zwolle maakt het tot een
zware competitie. HTC, DKB, Daarlerveen, Bruchterveld, Wijthmen, ’s
Heerenbroek, Kampen, Lemele, Dieze West, Wilsum, SVV en Spc. Daarle
zijn dit seizoen de tegenstanders van MVV’69
Selectie MVV 1 seizoen 2018/2019:
• Keepers: Marc Boeve, Wessel Ring
• Verdediging: Rick Heisterkamp, Rik Huisken, Niek Stokman, Jasper
Bosch, Ronald Sasbrink, Mart Roelofs.
• Middenveld: Arjan Egberts, Jesper Grotenhuis, Berry Grotenhuis,
Patrick Jaspers, Jesse Ekkel, Erwin Poots.
• Aanval: Joeri Kosters, Stefan Eektimmerman, Jeroen Thijs, Stefan
Boeve, Steijn Roelofs
1e helft competitie:
De eerste helft van de competitie verloopt met ups en downs, veel blessures
maken het er voor trainer Visscher niet gemakkelijker op. Aan de
trainingsopkomst kan het niet liggen want die is al vanaf de eerste training top,
iedere week staat bijna de volledige selectie volle bak te trainen, met veel inzet
en fanatisme. Complimenten voor de groep dat zij elke week er weer stonden!!
Dat er een andere wind door MVV waait is men de laatste weken wel duidelijk
geworden en vergeleken met de laatste jaren gaat het er nu anders aan toe,
maar alles met 1 doel!! MVV op de kaart te zetten en te fungeren als TEAM!
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De eerste wedstrijd verliep anders dan verwacht, de gehavende selectie werd
afgedroogd uit bij Lemele met 5-1. Vervolgens werd er verloren van
nieuwkomer ’s Heerenbroek met 2-0 en uit bij HTC verloor de ploeg uit Marle
nipt met 1-0. Thuis tegen het goed spelende Kampen werd er met 1-3 verloren,
de uitwedstrijd bij Wilsum had. MVV meer verdiend, hier verloren de
oranjehemden (toen in het blauw) met 2-0, maar toch zag je beetje bij beetje
MVV uit hun schulp kruipen, het werd elke week een stukje beter, dit was op
de scoreborden misschien niet te zien maar op het veld wel. Het eerste punt
werd behaald tegen Wijthmen 2-2 en langzaam kwam er een stijgende lijn in
het team van Visscher, de selectie werd fitter en fitter en de blessures namen
af. Langzaam kwam het geloof in de ploeg en gingen ze als een TEAM de
strijd aan. Het 2e punt wisten ze te behalen tegen SVV met een 2-2 eindstand
in een spannende wedstrijd. Thuis tegen Bruchterveld kregen de
oranjehemden geen poot aan de grond en werd er met 0-2 verloren. Toen
kwam de derby van het oosten Spc. Daarle vs MVV’69, al weken werd
hierover gepraat door de supporters “disse muj winnen” werd er gezegd maar
in een slechte wedstrijd stond er na 90 minuten 1-1 op het scorebord. De
grootste nederlaag kwam tegen Daarlerveen er werd met 1-6 verloren tegen
misschien wel de beste ploeg van deze competitie. Uit bij Dieze West werd
het een doelpuntenfestijn de wedstrijd ging met 6-4 verloren, hier had MVV
ook zeker meer verdiend. De uitwedstrijd bij DKB was met 45 minuten al
gespeeld met noodgedwongen wissels en een draak van een wedstrijd werd er
verloren met 4-0. De eerste helft van de competitie verliep zoals al gezegd
anders dan verwacht, dit zou en moest veranderen volgens de hoofdtrainer,
die teleurstellend terug kijkt op de 1e competitiehelft.
2e helft competitie:
De 2e helft van de competitie verliep een stuk beter, de ploeg is aan elkaar
gewend en iedereen weet en kent zijn taken binnen de selectie en vol goede
moed strijdt het team van trainer Visscher weer ten tonele. Dat achteraf dit het
beste seizoen zou worden sinds de laatste 6 seizoenen hadden misschien
weinig
mensen
verwacht.
De eerste wedstrijd van MVV is op 2 februari uit tegen Bruchterveld, de
wedstrijd eindigde in een 2-2 stand een prima resultaat voor MVV. De
uitwedstrijd tegen ’s Heerenbroek verliep qua uitslag hetzelfde als thuis, er
werd met 2-0 verloren, maar in deze wedstrijd had MVV de kansen en het
betere van het spel. Het betere van het spel liet MVV de 2e helft van de
competitie steeds vaker zien en er werd elke week met volle inzet en beleving
gespeeld. Waar MVV uit tegen Lemele er kansloos vanaf ging, liet het thuis
de tanden zien en speelde het terecht gelijk met 1-1, ook in deze wedstrijd
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B M H
LAS &INSTALLATIE BV

Bedrijvenweg 53a
7442 CW Nijverdal

bmh-hellendoorn.nl

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568

waren er kansen op meer. Kansen op meer, dat was deze helft van de
competitie zeker aan de orde, er werden wedstrijden totaal onterecht verloren
en er werden ook heel veel kansen om zeep geholpen, en dan krijg je het deksel
op de NEUS! De eerste winst van het seizoen kwam tegen Wilsum (1-0) een
verdiende overwinning waar MVV zichzelf eindelijk eens beloonde en lieten
ze zien dat hard werken loont!!. De thuiswedstrijd tegen DKB werd met 1-0
verloren, een prima wedstrijd weer van MVV dat de kampioenskandidaat tot
74 minuten op 0-0 hield, en ook in deze wedstrijd had MVV de mogelijkheden
om er meer uit te halen en lieten ze zien niet meer het lelijke eendje te zijn.
Dan de thuiswedstrijd tegen SVV, deze werd met 0-2 verloren waar MVV een
dozijn aan kansen om zeep hielp ging SVV met de punten naar huis. MVV de
kansen SVV de punten! Thuis tegen Dieze West was vooraf gezien een zware
pot , maar waar MVV kei en keihard hun best deed leken de bezoekers er
weinig zin in te hebben 1-1 eindstand, ook hier had er zeker meer in gezeten
voor MVV. Uit bij Daarlerveen werd er gestunt, een 0-2 achterstand werd
omgebogen in een 2-2 eindstand en weer een klasse prestatie van MVV. De
inhaalwedstrijd tegen Wijthmen werd met 2-0 verloren in een saaie pot. Dan
de wedstrijd van het seizoen thuis tegen Spc. Daarle deze werd terecht met 10 gewonnen en blijft Daarle op de gehate laatste plek staan. De wedstrijd thuis
tegen de kampioen HTC gaat nipt verloren in een 2-3 nederlaag en zelfs tegen
de kampioen had MVV hier meer uit kunnen halen. Aan de hand van dit
resultaat kun je zien dat de ploeg veel stappen heeft gemaakt dit seizoen, dikke
complimenten naar de heren van MVV 1 die alles gewoon goed oppakken en
er met zijn allen wat van maken. De laatste wedstrijd van het seizoen is uit
naar Kampen en word er met een bus (geregeld. Aan de hand van dit resultaat
kun je zien dat de ploeg veel stappen heeft gemaakt dit seizoen, dikke
complimenten naar de heren van MVV 1 die alles gewoon goed oppakken en
er mat zijn allen wat van maken. De laatste wedstrijd van het seizoen is uit
naar v.v. Kampen en wordt er met een bus (geregeld door de Vriendenkring,,
BEDANKT!!) afgereisd richting Kampen. In een bijzondere wedstrijd werd
er met 2-1 nipt verloren met een hele goede 1e helft en een mindere 2e helft.
Afsluiter: Het seizoen werd afgesloten met een gezellige BBQ met de
senioren teams en vrouwenelftal en uiteraard de sponsoren.
De selectie , staf wil hoofdsponsor Autobedrijf Piksen hartelijk bedanken voor
het nieuwe tenue, tassen, sjaals etc.!!! super geregeld en ook zeker een dikke
dikke pluim waard!!.
MVV 1 heeft een prima seizoen gedraaid misschien qua punten niet te zien,
maar in de stappen die het team gemaakt heeft wel. De club en ploeg heeft het
prima gedaan in een zware competitie.
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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!

Hancateweg Oost 15 Hellendoorn

0546-671229

Brink 9
7683 BP Den Ham
www.waanders-rijwielen.nl
Tel: (0546) 67 27 68
info@waanders-rijwielen.nl

te huur gevraagd:
Land voor aardappelen
bieten en maïs teelt
1403097 Slagerij Bennie Ekkel
1x Sponsorbord 2500 x 600 mm tbv V.V. Den Ham
Enkelzijdig

Bennie Ekkel
Roggestraat 4a Den Ham 0546-671323

www.bennieekkel.uw-slager.nl

•
•
•

13 punten uit 24 wedstrijden
54 doelpunten tegen (vorig seizoen 88)
23 doelpunten voor ( vorig seizoen 17)

Maar het allerbelangrijkste is dat MVV weer op de kaart staat en dat er zomaar
niet meer van MVV gewonnen word er staat een TEAM!!(leuk feitje dat
Daarle onder ons geëindigd is).
De planning voor seizoen 2019/2020 is inmiddels klaar en wij hopen u dan
ook allen weer te zien! Ook een groot compliment voor onze captain dat met
zijn 39 jaren jong(oud) er nog een seizoen aanplakt!! Rick grote klasse!!.
Doelpuntenmakers:
• Joeri Kosters 8x
• Ronald Sasbrink 4x
• Stefan Eektimmerman 3x
• Jesper Grotenhuis 2x

* Jeroen Thijs 1x eigendoelpunt
* Mart Roelofs 1x
* Arjan Egberts 1x
* Berry Grotenhuis 1x

KANTELEN….
Het 2e elftal van MVV is dit seizoen op de 4e plek geëindigd, na de 5e plek
van vorig seizoen hebben we dus de stijgende lijn te pakken. Na een moeizaam
begin van het seizoen, waarin we meerdere wedstrijden verloren, hebben we
het na de winterstop goed opgepakt. Op een enkele baggerwedstrijd na,
werden de overwinningen aan de lopende band binnen gehaald en stonden we
zelfs op de 2e plek! De (sub)top stond echter heel dicht bij elkaar, zodat we bij
onze laatste wedstrijd 2e maar ook nog 5e konden eindigen. Een gelijkspel zou
genoeg zijn voor plek 2, maar helaas waren we die middag door de hitte
bevangen en lukte het niet om op de juiste momenten te kantelen.
Na afloop hebben we het seizoen gezellig afgesloten met een buffetje bij
Dinand Winters (onze sponsor), en hier ging het kantelen ons veel beter af…
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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

Alles op het gebied van

dier, tuin en agri!

Bijna
3000m2!

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

Bestel óók online! www.cavwinkel.nl
Dorpsstraat 58

T 0546-67 12 51

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

7683 BL Den Ham

www.cavwinkel.nl

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

CAV
Winkel
Hart voor boer en buitenleven

Uiteindelijk waren we het er over eens dat een 4e plek met 39 punten een
formidabel resultaat is! Op een enkeling na is het 2e een erg jong team dat
zich dit seizoen goed ontwikkeld heeft.
Een groot aandeel hierin heeft natuurlijk onze trainer, Herald Hutterd, die ons
als een ware drill instructor van oefenstof heeft voorzien. Kilometers sjouwen
over de Lemelerberg, elke week grondoefeningen waar ze bij de commando's
bang van worden..., en vervolgens oefeningen om te kantelen, zodat we dit
zaterdags weer in de praktijk kunnen brengen.
Dankzij (of ondanks) deze fanatieke trainingen en coaching van Herald is er
een hecht team ontstaan, dat 90 minuten lang kan blijven strijden voor een
overwinning. Helaas hadden enkele tegenstanders wat meer ervaring in het
team, waar we het dan tegen af moesten leggen. Daarnaast moesten wij heel
wat ervaring inleveren omdat Dinand (naast sponsor aan het begin van het
seizoen ook nog speler van het team) helaas (weer) geblesseerd raakte en
definitief zijn voetbalschoenen achter de tegels geplakt heeft. Dinand nog
bedankt voor je jarenlange inzet!
Nu we toch aan het bedanken zijn, ook de vele gastspelers tijdens dit seizoen
en natuurlijk onze scheidsrechters Mark, Roelof en Johan, hartelijk dank voor
jullie inzet!
Tenslotte willen we benadrukken dat naast de sportieve prestaties in het veld,
ook de gezelligheid binnen het team erg belangrijk is. Zo hebben we onder
andere een jaarlijks teamuitje waar iedereen vol verwachting naar uitkijkt.
Echter heeft de huidige organisatie (John, Theo en Hekman) waarschijnlijk
het hele budget er al in de voorbereidende vergaderingen volledig
doorgejaagd, zodat we nu aan het begin van het nieuwe seizoen een grandioze
en onvergetelijke dag/avond verwachten.
Iedereen een goede vakantie gewenst en tot volgend seizoen!
Groeten, de strijders van het 2e
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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

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

HET WEL EN WEE VAN MVV`69- 3
Nou daar gaan we dan. Een stukje schrijven over het wel en wee van MVV`69
3. Veel wordt er over ons niet geschreven, terwijl er toch een boel gebeurt
rondom dit elftal. Ik neem jullie mee naar het wel en wee van Groep 3
Laat ik beginnen met de hoogtepunten…..
Tja……….
Dus…….
Hmmmm……

Goed voor zover de hoogtepunten over het afgelopen seizoen.
Dan maar even naar andere bijzondere gebeurtenissen van het seizoen 20182019.
Bij het bekend worden van onze selectie werd de hoop gevestigd om hoog te
kunnen eindigen in de competitie. Jonge spelers erbij en natuurlijk een bak
aan ervaring, dus eigenlijk kon het gewoon niet misgaan.
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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

Op deze plek kan in het
volgende clubblad,
Uw
advertentie staan

Eerste wedstrijd uit naar Den Ham 8. Vol moed, trots
en natuurlijk met het bekende mes tussen de tanden
werd het koeveld in Den Ham betreden. Maar wat
stonden we in zeeeeeeeeeeeeeeeeerrrrrrr korte tijd
weer met de benen aan de grond, met een kansloze
15-1 aan de broek.
Tja dan ga je twijfelen, zou het aan de zware training
liggen of zat de vakantiealcohol nog onderin de
kuiten. Groep 3 stond voor een raadsel.
Maar goed door deze nederlaag wel stief onderan in
de competitie. En eerlijk is eerlijk, dit hebben we mooi vol gehouden tot aan
de winterstop. Constant veldspel hadden we wel in die tijd. Alles werd ruim
verloren.
Dus in januari maar even een dag weg. Kijken of we de rust en ons goede spel
terug zouden kunnen vinden. Dit mocht natuurlijk niet eeuwig blijven
voortduren.
Met de trein zijn we een dag naar Utrecht geweest. Aangezien dit een besloten
bijeenkomst was, kan ik hier natuurlijk niet al teveel over uitweiden.
Maar goed de tweede helft van de competitie moest het anders en vooral veel
beter natuurlijk.
De uitslagen werden steeds kleiner en de tegenstander kreeg steeds moeilijker
vat op ons spel.
Zo lieten we Albert Kappert alle ballen ingooien, aangezien hij een deel van
zijn vinger mist, kwamen zijn ingooiballen met een vernuftig effect terug het
veld in. De tegenstander werd er gek van.
Het gevoel bekroop ons dat er iets moois in de lucht ging hangen. En jawel op
6 april 2019 was het zover. Het gevoel van ons team was goed. Tijdens de
warming up was het eigenlijk al wel duidelijk, er zou wel eens gewonnen
kunnen worden………..
SVVN 5 was de tegenstander die ingemaakt moest worden. Vanaf het begin
tot het eind van de wedstrijd bleef dit een duel dat iedereen deed sidderen.
1-1 met de rust. In de tweede helft werd het publiek helemaal gek. We kwamen
voor met 2-1 en vervolgens trokken we met 3-2 deze wedstrijd definitief naar
ons toe.
De douchescene was ontroerend. Huilende spelers vlogen elkaar in de armen.
Ja beste lezers je moet het gezien hebben om er echt een goed gevoel en beeld
bij te hebben. Eigenlijk was dit dan ook de meest bizarre wedstrijd van het
hele seizoen. De wedstrijden erna werden weer ouderwets en op glansrijke
manier verloren.
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Voor al uw glas zoals:
-

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

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

www.ligro-interieurs.nl

w w w. s c h u l d i n k t e g e l s . n l
SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL

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

hekwerken

paardenomheiningen

-

wildrasters
wildtunnels
wildpassages

-

landschappelijke gaashekwerken
industriële hekwerken
paneelhekwerken

- paardenomheiningen
- manegebakken
- paddocks

De reactie van onze trouwste supporter was dan ook:
Er was geen kanteling meer mogelijk, we bleven dus onderaan staan met 3
waardevolle punten natuurlijk. Ook met het doelsaldo zat het wel snor. 12 voor
en 150 tegen!!!
Nu hoor ik jullie weer denken 150 tegen dat is toch niet normaal????!!!!
Nou met Wim Bakhuis als keeper is alles mogelijk. Voor degene die geestelijk
een mindere dag hebben, zou ik zeggen kom een keer kijken naar een
wedstrijd met Wim Bakhuis op goal. Binnen enkele minuten bent u weer
geheel de oude. Wat deze artiest (want dat is hij!) met zijn capriolen allemaal
teweeg brengt is ongekend.
Zodra Wim in zijn gele keepershirt het veld op komt, lijkt het nog wel wat,
maar komt de eerste de beste bal recht op hem aan, dan begint het gemieter.
Penalty’s tegen. Ook zoiets!! Wij hebben een linksback, genaamd Remco ten
Hove, alias Catweazle. Deze dappere krijger met puntbaard laat werkelijk
geen enkele speler heel. Binnen of buiten de zestien vliegen zijn directe
tegenstanders door de lucht. Mooi is altijd, dat goed te zien is dat zijn tactiek
zo is dat er géén bal wordt gespeeld. Buiten de zestien geeft dit geen probleem,
maar er binnen wel natuurlijk. Remco bedankt voor de vele slidings, we
hebben genoten.
Dan hebben we ook nog iets speciaals op de
rechtsbackpositie. Jan Aitink alias Jan van Nats.
61 jaren jong!!!! En nog steeds elke week een
vaste kracht van ons elftal. Een taaie die je wel 6
keer voorbij moet en dan nog kom ie der nie
langs…
Helaas ging het met onze Jan dit seizoen
helemaal mis. Eerst in de wedstrijd tegen vv
Hellendoorn, waarbij Jan een bal hard en vol op
zijn rechterarm kreeg, met als gevolg botbreuken
en dus ook einde eerste seizoenshelft.
Tja en dan krieg ie dit!!!!
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www.indetonne.nl

www.visworm.nl

Voor al uw fietsen
en elektrofietsen

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

Maar onze Jan zat niet bij de pakken neer en begon weer met conditie op te
bouwen, echter doordat hij ook een niet te noemen innige sport met zijn vrouw
Jannie bedrijft, kreeg zijn hart het te zwaar te voorduren.
Dus begin januari maar eens op pad naar de medische staf van Groep 3.
Hierbij werd geconstateerd dat er enkele omleidingen moesten komen. Er
volgde een ingreep die zeer succesvol bleek te zijn. Drie omleidingen verder
en onze Jan is weer de oude en dat is voor ons en natuurlijk ook voor Jannie
hartstikke mooi.
De sport ( hoe innig dan ook ) kan weer bedreven worden volgend seizoen.
Nou volgens mij heb ik genoeg verteld over het wel en wee van ons team
Groep 3.
Nu lijkt het allemaal heel sneu dat we bijna elke week verliezen, maar ik kan
u hierbij uit de droom helpen……Dat is het ook…….
Groeten, Arjan Kamphuis
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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

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

DAMES
Wij als dames kijken terug op een wisselend seizoen. Je kunt ons een
dieselteam noemen... we gingen het seizoen moeizaam van start maar
naarmate de competitie vorderde gingen de wedstrijden steeds beter en lieten
we mooi voetbal en samenspel zien. Bijvoorbeeld Den Ham, de nummer 2 in
de competitie, die toen nog meespeelde voor het kampioenschap, was niet
voorbereid op een nederlaag bij haar thuiswedstrijd. Het was een spannende
wedstrijd maar we mogen zeggen dat we terecht de overwinning hebben
gepakt. Deze overwinning gaf ons het zelfvertrouwen. Ook tegen de nummer
3 Oranje Nassau hebben we een mooie pot gevoetbald. Uiteindelijk scoorden
zij in de 90e minuut nog een goal door middel van een vrij trap net buiten de
zestien waardoor de eindstand 2-2 werd. Uiteindelijk zijn we op een 9e plek
geëindigd maar we kijken uit naar volgend seizoen waarin trainer Alexander
Hutterd ons klaarstoomt om als concurrent mee te spelen in de competitie.
Naast de competitie zijn we de laatste, en komende tijd erg actief als team. We
hebben met twee teams meegedaan met het voetvolleybaltoernooi in
Daarlerveen, en jaja daar hebben we de 1e plek veroverd. In juni vertrekken
we met drie caravans naar Gramsbergen om een heel weekend mee te spelen
met het internationaal vrouwen voetbal toernooi. Verder mogen we jullie het
geweldige nieuws mededelen dat twee van onze toppers een kleine meid
hebben gekregen. Mirjam is bevallen van een mooie dochter Lauren en Sandra
van het prachtige meisje Sanne, nogmaals gefeliciteerd.
We nodigen jullie als supporters graag uit om ook het komende seizoen weer
langs de lijn te staan om ons de overwinningen toe te juichen!
Groetjes Dames 1 MVV’69
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Da drogisterij Fredriek
Wij bieden u in Hellendoorn

Wij bieden u in Nijverdal

Schoonheidssalon :

Beauty school ( workshops)

Gezichtsbehandelingen, Pedicure ,

Stomerij

Definitief ontharen

Luxe huidverzorging van de merken :

( u kunt nu ook online uw afspraken maken)

Lancome, Clarins, Clinique, Collistar,

Stomerij

Biotherm, Lancaster.

Pasfoto’s

Rituals

DHL pakketdienst
Natuurgeneeskundige: Andre vonk

zeer uitgebreid assortiment geuren

DA Fredriek Hellendoorn

DA - MOOI Fredriek Nijverdal

Dorpsstraat 14a

Keizerserf 10c

0548-655715

0548-621343

www.da-fredriek.nl

www.da-fredriek.nl

BOVEN OP HET NIEUWS
INTERVIEW MET GEERHARD KLEINJAN

Geerhard is de enige, nog in leven zijnde oprichter van MVV’69. In het
kader van het 50 jarig jubileum van MVV’69 leek het mij goed om hem voor
dit gesprek te vragen en te laten vertellen wat er in die 50 jaar zoal gebeurd
is.
WIE IS GEERHARD KLEINJAN?
Ik ben geboren als boerenzoon in 1938 aan
de Hammerweg 31, waar ik nu nog woon.
Het boerenbedrijf heb ik samen met Dinie
Bolman, mijn vrouw, gerund. Met haar was
ik ruim 50 jaar gelukkig getrouwd.
De laatste jaren geniet ik volop van mijn
pensioen.

WAT ZIJN JE HUIDIGE BEZIGHEDEN NU
OVERDAG?
Veel klussen, hulp met onderhoud, en veel
weg met dank aan het Buurthuis. Zit in de
vuttersploeg van het Buurthuis, doe mee met
Jeu de Boule, Koersbal, de Soos en eet er 1x
per maand mee.
WAT WAS DE AANLEIDING DESTIJDS OM EEN VOETBALCLUB OP TE
RICHTEN, TERWIJL ER IN HELLENDOORN EN HULSEN AL VERENIGINGEN
WAREN?

Het ging vooral om de Marlese jeugd, daar was hier niet veel voor te doen.
Marle grenst aan Hellendoorn, Den Ham en Daarle. Dankzij de schooljeugd
vonden wij dat daar wat voor gedaan moest worden in Marle. De
concurrentie van de omliggende plaatsen was stevig en als we niets zouden
doen, waren we de jeugd ook kwijt aan de verenigingen daar.
WAT WEET JE NOG OVER DIE BEGINPERIODE?
We zijn begonnen op de schapenweide die kosteloos beschikbaar werd
gesteld door W. Schutte. Dat was nogal wat, want kom een boer niet aan zijn
grond. En door de ruilverkaveling kwam er naast Braakman ruimte vrij waar
nu het trainingsveld ligt. Evert stelde toen ook het huidige hoofdveld ter
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beschikking. De vrouwen van de oprichters, Evert Braakman, Willem
Schutte, Gerrit Jan Sasbrink, en ondergetekende, die we enorm veel dank
verschuldigd waren, hebben ontzettend veel gedaan en gaven ons de extra
steun in de rug, koffie zetten door Riek Schutte en Willy Braakman jaren als
kantine beheerder. Evert was 25 jaar penningmeester en zelf ben ik er na 10
jaar uitgestapt, omdat in 1970 de Marliaantjesschool een voorzitter zocht. Ik
had toen 1 keer de ledenvergadering bezocht en was direct aan de beurt.
Koskamp zou toen hoofd van de school worden. O.a. gingen we rond met
het verzoek om een renteloze lening van F100,- om een huis bij de school te
kunnen realiseren. Dat liep geweldig, iedereen deed mee en later waren er
velen die het geld niet weer terug hoefden. De aankoop van nieuwbouw en
verbouw van o.a. de kantine ging supersnel, doordat er nimmer tevergeefs
een beroep op de Marlese bevolking en vrijwilligers werd gedaan. Al met al
prachtige 10 jaar gehad.
WE HEBBEN HET 50-JARIG JUBILEUM INMIDDELS AL WEER ACHTER DE
RUG. WAT WEET JE NOG VAN DE ACHTER ONS LIGGENDE 50 JAAR?
De 1e receptie, de beurs, die grandioos verliep, de verloting met als
hoofdprijs een auto, in 1987 met het 1000 jaar Marle feest de
vriendschappelijke wedstrijd tegen Heracles, waarbij de wedstrijdbal met
een parachutist gedropt werd, de storm waarbij toen in de tent een balk naar
beneden kwam, gelukkig niemand geraakt werd en er verscheidene mensen
daarna naar huis gingen, het koeschijten, inmiddels al voor de 2e keer, de
wedstrijd tegen de Old Stars van FC Twente dit jaar. En ook hier weer, dat
alles in goede harmonie verliep zonder enige wanklank.
HOE ZIE JIJ DE TOEKOMST VOOR MVV’69? IK HERINNER ME DE
WOORDEN VAN HARM GROTENHUIS ALS OUD VOORZITTER TOEN HEM
DAT GEVRAAGD WERD. VOLGENS HEM ZOU HET MOEILIJK WORDEN
MAAR HIJ HAD WEL VERTROUWEN DAT HET GOED ZOU KOMEN.
Dat is ook uitgekomen. Zelf ben ik er ook niet somber over en heb
vertrouwen dat het wel goed blijft gaan. Belangrijk is sowieso dat de
Marliaantjes blijft bestaan, want daar komt onze nieuwe aanwas uit. En het
Buurthuis zorgt voor de Marlenaren als een soort van 2e huis. Maar vooral
heel belangrijk, de Marlese bevolking staat achter ons.
HOE WAS DE VERSTANDHOUDING MET ELKAAR ALS OPRICHTERS I.V.M.
DE VELE PROBLEMEN DIE JULLIE TEGENKWAMEN?
Die was fantastisch. Willem, Evert ik waren al vrienden vanaf de jeugd.
Later kwam Harm van de Vegt erbij, die heeft enorm veel gedaan voor
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MVV’69, wat ook door de KNVB geëerd werd met een gouden clubspeld.
Mede doordat de Marlenaren achter ons stonden. Voor een 1e verbouwing
moet je geld zien los te krijgen. De verstandhouding onderling was en is
goed en men ziet het resultaat. Trots op de besturen van de andere
verenigingen, hoe die met ons hebben samengewerkt en gemaakt hebben
zoals het nu is geworden. Met elkaar er iets grandioos moois van gemaakt.
En vooral de zelfwerkzaamheid was fantastisch en maakte heel veel
mogelijk. De kosten berekenen en het spul op de rails zetten. De mensen
overhalen, zoals buurman Willems met de grond voor de Jeu de Boule baan,
het pestvoer weghalen, zodat er meer parkeerruimte vrijgemaakt werd, het
kabaal in de feesttent dat ze echt wel hebben gehoord, ze geven geen kik, dat
is nou Marle. Men staat er volledig achter.
WAREN ER OOK DIEPTEPUNTEN?
Het ontvallen van mijn eigen vrouw, de hartstilstand van Evert Braakman in
de Grolsch Veste waar toen nog gelukkig op tijd ingegrepen kon worden,
goede bekenden, de 2 jeugdspelers, Harm Grotenhuis, Roel Scheepers die
veel te vroeg zijn weggeraakt.
WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET 1E?
Natuurlijk graag een beetje hoger. De jongens toch stimuleren om te blijven
voetballen. De jeugd vreugde aan het voetballen geven, daar zitten leuke
spelers bij, dus er is toekomst. Zorgen dat de saamhorigheid blijft.
WAT ZIJN JE HOBBY’S?
Zelf orgelspelen thuis, orgelconcerten beluisteren in een kerk, Koersbal, Jeu
de Boule, de gemoedelijkheid die daarbij heerst, klussen rond de woning,
genieten van het pensioen.
WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN?
Dat laat ik graag aan anderen over om daar wat over te zeggen.
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE, WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER
MAKEN?

Dat ben ik niet zo vaak. Wel aan achterbaks gedoe. Ik heb graag dat je
mensen kunt vertrouwen. Soms kan ik wel nors overkomen.
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WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN?

Wel graag goeie vader zijn voor de kinderen en opa voor de kleinkinderen.
Hoop er aan mee te kunnen werken dat we gezond blijven, dat Marle blijft
bestaan zoals het is en kunnen genieten van de gemeenschap.
HEB JE EEN LIJFSPREUK?
Niet lullen, maar poetsen!
WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN?
Wanneer er problemen zijn in gezin- en familieomstandigheden.

WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI
KWIJT?
Ik wil graag nogmaals de ervaring noemen met de Marlese bevolking, de
medewerking, de grandioze inzet van de vrouwen van de oprichters voor het
vele werk door hen gedaan. Maar vooral met elkaar er voor zorgen dat we
Marle met de Marlenaren zo kunnen houden.

Geerhard,
het was mij een enorm genoegen om zo nader kennis met je te kunnen
maken. Ik heb genoten van de fantastische sfeer die er ontstond tijdens dit
gesprek.
Heb diep respect voor de manier waarop jij en de medeoprichters ervoor
geknokt hebben om MVV’69, de kantine, die later verbouwd werd tot het
Buurthuis en jij de Marliaantjes later op bestuursgebied te kunnen bijstaan.
Lang niet alles staat hierin, er is zoveel in goed wederzijds vertrouwen
gezegd en besproken, daar is dit de plaats niet voor.
Wat mij vooral aansprak is dat jij en de medeoprichters in de loop der jaren
zoveel steun hebben ondervonden vanuit de Marlese gemeenschap en dat je
dat zo vaak ter sprake hebt gebracht en er nog steeds met heel veel
dankbaarheid op terug kunt kijken.
We hebben elkaar nodig ook in de toekomst.
Ik hoop nog heel lang van je te mogen genieten bij de wedstrijden van
MVV’69 en wens je alle goeds en geluk voor de toekomst.
Wim van der Strate
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Jo9
Met een kleine selectie aan kinderen zijn we de
voorjaarscompetitie begonnen:
Nick Heuver – Thijs Harmsen – Kian van Eerde – Sem
Nijman – Bram Hesselink – Niels Heuver en om de beurt
ging Ruben of Maarten Harmsen met ons mee!
Ook kon gelukkig Liam Meulman ons af en toe versterken
vanuit de mini's! De standen worden vanuit de KNVB niet
bijgehouden, dus konden we ook geen kampioen worden!
Ondanks een kleine selectie konden we mooi mee komen in
de competitie en zijn ergens in de middenmoot beland!
Zaterdag 25 mei hebben we de laatste uitwedstrijd tegen Hardenberg gespeeld,
de jongens hadden er zin in en waren vast besloten om te gaan winnen!Het
was een mooie wedstrijd, de jongens gingen er voor….. met als
eindstand……1-4 Gewonnen!!!!!
( nu moet ik er misschien even bij vertellen dat ik voorafgaand aan de
wedstrijd de jongens had beloofd dat we bij winst patat en frikadellen gingen
eten in de kantine, haha!)
Ondanks dat was het een mooie afsluiter van het seizoen.
En ook een mooi afscheid voor Sem ( hij gaat na de zomer voetballen in
Hellendoorn, omdat dit praktischer is voor hem en zijn ouders omdat hij hier
woont!)
En voor Kian, hij stopt met voetballen!

Kian en Sem Bedankt!
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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

Voor al uw
ijzerwaren
&
Gereedschappen

Koop bij onze
adverteerders,
zij steunen ons.

Vroomshoopseweg 6 - Den Ham
Tel: 0546 673 199

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

Voetbalkamp
Op 31 mei, 1 en 2 juni zijn we met de jeugd op voetbalkamp geweest.
Ook dit keer was onze bestemming Balkbrug. Eerst waren de weerberichten
niet zo gunstig maar uiteindelijk hebben we prachtig weer gehad. Zondag was
het zelfs wel iets te warm.
Omdat niemand vrijdags nog naar school moest konden we met z’n allen op
vrijdagmiddag vertrekken. Eerst de tent opzetten, auto’s uitpakken en bedden
opmaken. Toen konden ze tot het avondeten wat voor zich zelf gaan doen. Om
zes uur was het tijd voor de wraps. Ondanks dat de eerste snoep/chipszakken
alweer leeg waren, hadden ze toch honger en was in no time alles op 😮😮. Na
het eten stonden enkele spelletjes gepland en om 10 uur zijn we naar het bos
gelopen voor het dierengeluiden spel. Toen de kinderen s’avonds uiteindelijk
naar bed gingen werd er uiteraard nog niet geslapen. Sommigen zijn zelfs de
hele nacht wakker gebleven. Tja, dat breekt je de volgende dag op 😬😬. De
zaterdagmorgen doen we altijd een spelletjescircuit, en ook al ben je moe je
moet wel mee doen ! Zaklopen, hoepels gooien, water overbrengen,
paardenrace, estafette en een ei overbrengen.
De foto’s staan op Facebook en de site 😀😀. ‘sMorgens zijn ook de mini’s
aangekomen voor een dagje. Ook zij hebben meegedaan met de spelletjes.
Zaterdagmiddag is altijd vrij voor de oudsten, kunnen ze even bijkomen en
relaxen. Er werd gezwommen, gevoetbald, op de trampoline gesprongen, of
gewoon helemaal niets gedaan. De E, F en mini’s gingen op speurtocht.
Daarna mochten ook zij lekker zwemmen. Het water was overigens nog wel
heeeeeel koud 😨😨 maar heerlijk verfrissend.
Om zes uur stond de macaroni klaar en werd er flink gegeten. In rap tempo
waren de pannen leeg. Zaterdagavond zijn we begonnen met de pubquiz
waarna nog even naar de Champions League kon worden gekeken.
Ondertussen gingen de kleinsten naar het kampvuur. Toen moesten de B en D
nog op fotospeurtocht. De vermoeidheid sloeg spontaan toe, maar er was geen
genade. Gelukkig was het dit jaar een korte route en zaten ze na een uurtje
weer bij het kampvuur met warme chocolademelk en broodjes knakworst.
Opvallend snel lag iedereen hierna in bed en werd het een rustige nacht.
De volgende morgen werd iedereen wreed gewekt door de corveedienst 😂😂
en was het weer tijd voor het ontbijt. Met moeite werd er nog een klein
voetbaltoernooitje afgewerkt. Het was erg warm !! Gelukkig kwam Jonathan
heerlijk verfrissende ijsjes brengen 🍦🍦, onze dank hiervoor. Hierna werd door
sommigen nog even gezwommen. Na de lunch was het tijd om op te ruimen
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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
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en in te pakken. Bij het wachten op vervoer werd er liever binnen als buiten
gezeten vanwege de warmte.
Eenmaal aangekomen bij de kantine stond Gerdien klaar met de patat en
frikadellen, waarna iedereen weer naar huis toe ging.
Wij willen iedereen bedanken die heeft bijgedragen aan dit kamp; de
Vriendenkring voor hun financiële bijdrage, fam. Potgieter voor het lenen van
de tent, Gerrit Tigchelhof voor het lenen van de geluidsinstallatie, MVV'69,
en natuurlijk de kinderen en leiding !!!!!
Namens de organisatie,
Peter en Bianka
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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
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veilig & vertrouwd
in uw auto rijden?

profile heuver,

úw specialist!
www.profile-heuver.n l
den ham | Vroomshoopseweg 25 | T 0546-804 480

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
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LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF
LLL
Esweg 39 - 7688 RA Daarle
Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

-- Het brom-snor-fiets adres -TWEEWIELERS
-- Tevens Postagentschap en wenskaarten -Hellendoornseweg 7a
Daarle
tel. 0546 - 697319
info@valk-tweewielersport.nl
WWW.VALK-TWEEWIELERSPORT.NL

primerahofman.nl - Hellendoorn - 0548654339
Bij ons vind je

Koestraat 4 - Hellendoorn
0548 654450

BEHEERSCOMMISSIE
Marle is samen met de naaste buurtschappen een actieve bruisende
gemeenschap. Noaberschap, elkaar helpen, er zijn voor elkaar, zorg voor onze
ouderen en jongeren, en de Marliaantjes maakt dat Marle en de buurtschappen
leefbaar zijn en blijven . Ook buurtschappen waar (nog) geen overlast is van
drugsverslaving, overmatig alcoholgebruik en vernielingen.
Verenigingen spelen een zeer belangrijke rol om de leefbaarheid in de
buurtschappen op peil te houden en mogelijk nog te versterken.
Eén van die verenigingen voor Marle en buurtschappen is MVV’69.
MVV’69 is vijftig jaar geleden opgericht als voetbalvereniging, maar heeft
daarnaast een zeer belangrijke bijdrage gehad, en hopelijk ook in de toekomst
in het verenigingsleven. Meerdere stichtingen en verenigingen zijn
voortgekomen uit MVV’69.
MVV’69 heeft haar vijftigjarig jubileum groots gevierd met een receptie voor
genodigden, veel activiteiten voor de kinderen onze toekomst, een reünie
en uiteraard de gezellige feestavonden met muziek en optredens.
De verenigingen die samen de beheerscommissie vormen en de stichting
Marlese Agrariërs hebben drie eiken moeras lindes aangeboden, met een
belangrijke bijdrage van Plaatselijk Belang Marle, die inmiddels voor de
Proatruumte staan. Meerdere ideeën zijn de revue gepasseerd om een passend
cadeau te geven waar meerderen plezier aan beleven.

Fred zorgt voor veel, ook het water.
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De eiken moeraslindes zorgen voor schaduw, zodat samen met de
geïnstalleerde airco de Proatruumte tijdens de warme dagen behaaglijker is.
De beheerscommissie komt op gezette tijden bij elkaar om de lopende zaken
te bespreken. Voor de Proatruumte heeft MMV ‘69 een airco aangeschaft, de
zonnecollectoren staan al een tijdje op het dak en besparen energie.
Uiteraard zijn er wensen zoals het opknappen van de grote zaal. Er is een lijst
opgesteld met werkzaamheden en uitgaven die op korte en middellange
termijn zijn te verwachten. Een voorbeeld is de verwarmingsketel die op enig
moment aan vervanging toe is.
Het Buurthuis is en wordt steeds meer een centrum waar veel activiteiten
worden verricht. Zoals MVV’69, Countrydancers, de Soos, Vrouwenvereniging en koken voor ouderen.
Heel veel vrijwilligers zetten zich belangeloos in om in en om het Buurthuis
alles in goede staat te houden.
MVV’ 69 nogmaals gefeliciteerd
Namens de Beheerscommissie
Gerrit Haselhorst
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LEKKERE UNIEKE PROEVERIJ

Openingstijden:
Vrij. van 10:00 tot 17:00 Zat. van 10:00 tot 17:00
Hammerweg 3 Marle (gemeente Hellendoorn)
06 - 23 92 41 51 - info@rokerijmarle.nl

Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham

T 0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl

HISTORISCH MARLE
Beste Marlenaren en iedereen die Marle een warm hart toedraagt.
Kortgeleden werd het Kokhuus bij de Brummel een gemeentelijk
Monument en 17 mei was de onthulling van het Monumentenschildje
op het Kokhuus bij "de Brummel".

De onthulling werd gedaan door Ernst Haitsma voorzitter van het
Kernteam Open Monumentendag en Mathilde Blekkenhorst-Voortman
eigenaresse van het Kokhuus. Mathilde had zelfs een prachtige taart
laten maken. Historisch Marle wenst de fam. Blekkenhorst en
Voortman veel plezier met hun Monument.
In De Week van Hellendoorn en Nijverdal van 17 mei stond een stukje
over het Gemeentelijk Monument Kokhuus van de Brummel.
Annemieke van Ipenburg heeft een paar leuke stukjes geschreven in het
Twents Volksblad van 28 mei over de onthulling van het
Monumentenschildje op het Kokhuus van “de Brummel”

32

En 4 juni over een aantal zeer gepassioneerde vrouwelijke
ondernemers in Marle.
Zeer de moeite waard
Zoals altijd zijn we nog steeds op zoek naar verhalen, foto’s,
krantenknipsels, documenten enz. Als u die 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.
Vriendelijke groet namens Historisch Marle
Truus Arnold
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Beste inwoners van Marle en omstreken,
In het vorige clubblad heeft u kunnen lezen dat de school in het midden van
het schooljaar stilstond bij toetsing, evaluatie en dat wij ons opmaakten voor
Pasen, de lente en de bijbehorende thema’s etc.
Inmiddels is het alweer de maand juni en blikken wij terug op enkele
indrukwekkende momenten voor De Marliaantjes:
- De nationale Pannenkoekdag onder andere was een zeer geslaagde dag!
Met maar liefst ± 90 ouderen, alle kinderen, een heleboel vrijwilligers en het
team hebben wij kunnen genieten van een hartverwarmende gezellige
ochtend bij De Leemkamp. Middels deze weg willen wij nogmaals iedereen
bedanken
voor
het
bijdragen
aan
deze
ochtend.
Zoals de school graag ziet en uitdraagt: ’Samen kom je verder!’.
- Naast deze leuke, sociale pannenkoekdag hebben wij op school een fijne
Paasviering gehad, waarbij we ons hebben gericht op het paasverhaal en de
boodschap achter Pasen. De kinderen hebben ook nog groepsdoorbrekend
geknutseld en lekker gesmikkeld van een paaslunch, waarbij een eitje niet
mocht ontbreken.
- Daarnaast hebben wij enkele mooie appelbomen aangeboden gekregen
van het CNME Hellendoorn in de borders langs het plein (aan de rechterkant
van de school) en staat er een prachtige Linde die ons hopelijk veel schaduw
zal bezorgen op den duur.
- Tot slot willen wij noemen dat wij als school enorm trots zijn op de uitkomst
van de tevredenheidspeilingen, waarbij de leerlingen ons als school een cijfer
van 8,7 toeschrijven en de ouders een 8,3. Beide prachtige cijfers die
aantonen dat wij met elkaar tevreden zijn.
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Daarnaast heeft onze school het enorm goed gedaan bij de landelijke
eindtoets, welke verplicht is voor alle basisscholen. Onze school heeft een
score behaald van 536,8, een mooie score boven het landelijk gemiddelde
van 535,7. Kortom, met een positieve blik op naar de laatste periode van dit
schooljaar!
In de laatste periode van dit schooljaar richten we ons dan ook uiteraard op
alle basislessen, om zo te blijven werken aan de ontwikkeling van onze
leerlingen en waarbij we allen tevreden kunnen blijven. Wij vinden het
belangrijk dat wij goed onderwijs geven en gaan dan ook vol goede moed aan
de slag om het schooljaar goed af te ronden.
Naast het harde werken, hebben we ook nog hele leuke activiteiten
ondernomen of in het verschiet.
Zo ging groep 6 t/m 8 op schoolkamp naar Ommen in de week voor
Hemelvaartsdag en gaan de groepen 1/2 en 3 t/m 5 na het Pinksterweekend
op schoolreisje.
De kleuters bezoeken dan speelboerderij de Keijzer in Vriezenveen en de
middenbouw gaat naar het Avonturenpark Hellendoorn.
Daarnaast doen een heleboel kinderen mee aan de avond4daagse, hebben
we nog de teachersday in het verschiet en maken we er samen vast een
onvergetelijke tijd van!
Met vriendelijke groet,
Esther van der Schee-Roest
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DAMES M.S.V.
Zo alweer bijna zomervakantie. Zo'n jaar vliegt voorbij. Met mooie en minder
mooie momenten, maar dit hoort ook bij het leven. Maar de dames van
M.S.V. gaan stug door.
In april hebben we onze jaarvergadering weer gehad. Dit keer konden we in
de oude bestuurskamer zitten. De andere mooie zaal was bezet, toch fijn dat
zo'n mooi Buurthuis goed bezet is. En goed beheerd wordt door o.a. Gerdien
Kosters.
Marle kan trots zijn op zoveel clubs : koersbal de bejaardengym- biljarten .
het samen eten de countryclub en natuurlijk de voetbal. Er zullen er vast nog
wel wat zijn, nou geweldig toch.
Dit jaar in april was er het 50 jarig bestaan. Dit was ook goed georganiseerd.
En prachtig dat de heer Breukelaar ook was uitgenodigd, hij was jarenlang de
grote inspirator voor Marle.
We stonden ook stil bij de afwezigheid van enkele eerste bestuursleden van
M.S.V. de eega's kregen een bos bloemen. Er wordt nog een paar weken
gesport en de dames gaan bij goed weer in de vakantie de maandagavonden
weer fietsen. Er is elk jaar nog genoeg animo, maar als er nog dames zijn die
mee willen fietsen, kom gerust. We vertrekken vanaf de Handwijzer om
19.30
Een zomergroet van de dames M.S.V.
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BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE

Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
2e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Tonny Stevens
Jolanda Gerrits
Wim van der Strate
Bertine Lusseveld
Anja Kamphuis
Dick de Weert
Wim Bakhuis

CORRESPONDENTEN
Activiteitencommissie
Boerendansers
C.J.V.
Countryclub
Damesvoetbal
Jeugd
M.S.V.
M.V.V.'69
Plaatselijk Belang Marle
Ouderengym
Supportersvereniging
Vrouwenvereniging
Wijkhoofd ouderensoos

Inge Luttenberg
Gerrit Haselhorst
Laura Braakman
Gerrit Tigchelhoff
Mirjam Stokman
Wim Reefhuis
Nelleke Hutterd
Janine Hendriks
Tim ten Toom
Jennie Voortman
Anouk Broekmate
Mevr. A. Hallink
Irma Beumer

Heuversteeg 17
Werminkserve 9
Grotestraat 79-25
Meerseweg 8
Woertheweg 10
Ganzenmars 10
Zichtweg 4

0548-681381
06-24977845
0548-615539
0546-673259
06-20022103
0546-673221
0572-366922

Hammerweg 23

0546-673169

Olde Blenkestraat 23

0548-614971

Noordelijke Kanaaldijk 3
Koemaste 25
Hammerweg 6

0546-671635
0548-655492
06-43251825

Zuidelijke Kanaaldijk 1
Prins Bernhardstraat 31
Ommerweg 141

0548-681254
06-23929136
0548-681536

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

SPE CIALI S T
IN OPEL

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF

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

www.piksen.nl

@autopiksen

