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VAN DE REDACTIE
De zomervakantie zit er weer op en we hopen dat
iedereen er van genoten heeft en goed uitgerust en
met frisse moed weer aan het nieuwe seizoen kan
beginnen.
De eerste beker en vriendschappelijke wedstrijden zijn inmiddels al gespeeld
en op 21 september begint de competitie met gelijk al de derby MVV’69 1 De Zweef 1 uit Nijverdal.
De Vriendenkring is blij met de verkoop van de koeken, dat ging fantastisch,
alles verkocht. Binnenkort komen de verkopers van de loten weer bij u aan de
deur. Stel ze niet teleur en maak ze los. Dankzij de opbrengst o.a. daarvan kan
onze jeugd weer een weekend op jeugdkamp, dus willen we hierbij de ouders
oproepen er op toe te zien dat ze hun kinderen ook aansporen om hun best te
doen de loten te verkopen.
In onze Vriendenkring krijgen we te maken met een vacature. Wim Bakhuis
stopt er mee. Vanaf deze plaats willen we hem enorm bedanken voor zijn
geweldige inzet die hij deed in de voorbije jaren voor de Vriendenkring, o.a.
met de diverse acties. We gaan hem echt missen en hopen binnenkort een
nieuw lid aan u voor te stellen.
Tot slot wenst de redactie alle Marlese verenigingen weer een mooi seizoen
toe. En speciaal onze voetballers een sportief en blessurevrij seizoen . Dat het
effect van een goede training zich mag uiten in een mooi resultaat op de
ranglijst. Daarvoor willen we Arjan Visscher en de andere trainers heel veel
succes wensen.
De redactie.

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD
VOOR 2 december A.S.
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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
Allemaal weer welkom terug na de
zomerstop. De vakantie is weer voorbij,
dus er wordt al weer door alle teams
fanatiek getraind.
Er zijn alweer een paar wedstrijden
gespeeld met mooie winstresultaten.
Hou dat dus vast.
Dit seizoen zijn we weer van start gegaan met de teampresentatie.
Altijd weer een mooi begin van een nieuw seizoen.
Om dit seizoen geslaagd te maken kunnen we natuurlijk niet zonder
alle vrijwilligers, want “samen maken we de club.” Dus wordt u
gevraagd, aarzel dan niet om ons te helpen.
Wij zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar een voorzitter. Als
voorzitter doe je het natuurlijk ook niet alleen, dus kom eens praten
als je het wat lijkt.
Per 1 september verbiedt de gemeente het om op de sportvelden te
roken. We gaan voor een rookvrije generatie.
Ook geldt voor MVV’69, niet meer roken langs de lijn en in de
tribune.
Er wordt nog wel eens vergeten om een adres- of e-mailwijziging door
te geven.
Dus is dit gewijzigd, geeft dit dan door aan onze ledenadministratie.
Op dinsdag 29 oktober is de algemene ledenvergadering, dus hopelijk
zien we jullie dan allemaal om 20:30 uur in de kantine.
We starten met een positieve blik en laten we er met zijn allen een
mooi seizoen van maken.
Het bestuur MVV’69
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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

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 IN ONS
CLUBGEBOUW .

DINSDAG 29 OKTOBER
AANVANG 20:30 UUR
DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN MAART 2019
LIGGEN TER INZAGE IN HET BUURTHUIS, TEVENS ZULLEN EEN AANTAL
EXEMPLAREN TER BESCHIKKING LIGGEN TIJDENS DE VERGADERING.

AGENDA
1. OPENING
2. NOTULEN
3. MEDEDELINGEN + INGEKOMEN STUKKEN
4. WEL EN WEE VAN MVV’69
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2018/2019
6. VERSLAG KASCOMMISSIE
7. BEGROTING 2019/2020
8. RONDVRAAG
9. SLUITING
Vriendelijk Groetend,
BESTUUR
M.V.V.’69
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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

DAMES 1
In de zomerstop hebben wij als dames niet stil gezeten. Op vrijdag 21
juni vertrokken we met drie caravans naar Gramsbergen om mee te
doen aan het internationaal vrouwen voetbal toernooi. De vrijdag
begon goed, alle wedstrijden gewonnen! Op naar het themafeest, het
was een gezellige avond!

De volgende dag moesten we weer aan de bak, de eerste wedstrijd
hadden we gewonnen, we waren toen door naar de kwartfinale, deze
hadden we net verloren na penalty’s. Uiteindelijk zijn wij op een nette
7de plaats geëindigd.
De eerste twee bekerwedstrijden hebben we ook alweer gespeeld, de
eerste wedstrijd tegen Den Ham Vr2 hebben we dik gewonnen met 81. Zaterdag 7 september hadden wij onze tweede bekerwedstrijd tegen
Daarle VR1. Het was een spannende wedstrijd.. de eindstand werd 22. Zaterdag 14 september hebben wij onze derde bekerwedstrijd tegen
Daarlerveen Vr1, als wij deze winnen staan wij bovenaan in de poule
en gaan wij door in de beker.
Ook in de competitie proberen wij weer zoveel mogelijk punten te
behalen en zo hoog mogelijk te eindigen.
Sportieve groetjes,
Dames1
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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

BOVEN OP HET NIEUWS
INTERVIEW MET JOERI KOSTERS.
Joeri kwam begin vorig seizoen terug van de vv Den Ham waar hij een paar
jaar verdienstelijk gevoetbald heeft. In het voorbije jaar is hij dermate goed
geacclimatiseerd, dat het nu tijd wordt om hem aan de lezers voor te stellen.

WIE IS JOERI KOSTERS?
Ik ben geboren op 31 januari 1998 thuis aan de Hammerweg 17. Woon daar
nu nog en ben de zoon van Henk en Gerdien Kosters en het jongere broertje
van zusje Chantal.
WELKE OPLEIDINGEN HEB JE ZOAL GEVOLGD?
Na het lager onderwijs ging ik naar de CSG Het Noordik in Vroomshoop,
waar ik de opleiding Bouw en Infra en daarna Vakman Grond, Weg en
Waterbouw Stratenmakers gevolgd heb. Vervolgens in dienst gekomen bij
Vitens waar ik de opleiding monteur Gas - Water en Warmte, niveau 2 en 3
gehaald heb. Nu ben ik bezig met niveau 4, middenkader functionaris volg,
die 3 jaar duurt.
WIL JE NOG VERDER MET STUDEREN / OPLEIDINGEN?
Ik zie wel wat er op mijn pad komt en beslis dan wel.
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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

WAT DOE JE VOOR DE KOST?
Buiten Vitens, beunhazen, straten.
HOE EN WANNEER KWAM JE BIJ MVV’69 TERECHT?
Ik heb de jeugdelftallen daar doorlopen tot aan 1 jaar C1. Daarna ben ik
naar Den Ham gegaan. Dat kwam omdat daar de vrienden van school ook
speelden, maar het vooral een uitdaging voor mezelf was.
WAAROM TOEN JUIST MVV’69?
Het was een eigen familievereniging van vroeger uit. Mijn opa was 1 van de
oprichters, mijn ouders en neef voetbalden er, oom en tante waren altijd druk
met MVV’69, dus was toen de keuze niet zo moeilijk.
HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?
Na in de C1 van MVV’69 kwam ik in de C1 van Den Ham, daarna direct
overgegaan naar de A1, omdat de spits van A1 naar het 1e ging, vervolgens
naar het 2e en onder de 23 jaar werd ons team de beste in de Beltonacompetitie. Daar heb ik een stuk ervaring opgedaan waar ik nu nog plezier
van heb. Ik voetbal nu met heel veel plezier bij MVV’69 en wil wel even
kwijt dat ik daar heel goed ben opgevangen.
OP WELKE POSITIE EN MET WELK NUMMER SPEEL JE?
Als spits met nummer 9, nu nog steeds.
HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DEZE POSITE?
Nee niet perse, was wel fan van Christiano Ronaldo en Zlatan Ibrahimovic.
Ronaldo is getruukt en beiden staan altijd op de juiste positie en hebben een
neusje voor de goal.
OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.
Heel eerlijk gezegd ben ik best wel een arrogante voetballer. Ik moet de
ballen wel krijgen en als het niet lukt raak ik snel geïrriteerd. Soms maak ik
een schwalbe en probeer daarmee wat te bereiken. Maar wie doet dat nou
niet?
WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET
LEKKER SPEELT, HOE PEP JE JEZELF DAN WEER OP?
Door er voor te gaan vechten, dan wil het wel lukken, maar bij een te grote
achterstand gaan de koppen hangen en ook die van mij. Als iedereen
hard werkt, ga ik mee in de strijd.
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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

WAT ZIJN/WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN?
Met het C1 van Den Ham in het 1e jaar kampioen geworden en ook mooi,
topscorer met 46 doelpunten. De grote toernooien, tegen hogere clubs, daar
wonnen we gewoon van. We hadden een mooi team toen.
En uiteindelijk mijn terugkomst bij MVV’69.
WAT ZIJN/WAREN JE VOETBAL DIEPTEPUNTEN?
Na de C1 en 2e jaar A kreeg ik een tackle op mijn enkel en werd daardoor
een periode van 8 weken uitgeschakeld, waar ik nu nog steeds last van heb.
Daar heb ik nog een litteken aan overgehouden.
WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIST VAN HET 1E?
Als ik kijk naar de vorige seizoenen is er qua de stand niet veel veranderd,
maar qua voetbal zijn we er op vooruitgegaan. En ik hoop en vertrouw er op
dat het dit jaar beter gaat.
WAAR BASEER JE DAT OP?
Dat ligt aan de laatste trainer, Arjan Visscher. De conditie wordt beter, we
krijgen meer spelinzicht en niet onbelangrijk, iedereen heeft meer
spelplezier.
HEB JE NOG ANDERE HOBBIES?
Ja, ik ga regelmatig motorcrossen, elke maandag kickboksen. En als ik tijd
over heb, naar de sportschool waar ik mezelf ga uitdagen voor een betere
conditie, kracht en incasseringsvermogen.
WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN?
Ben sociaal, kan goed met mensen omgaan. En de rest moet men maar tegen
mij persoonlijk zeggen. Ga wel de confrontatie aan bij onenigheid.
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE?
Ik laat nog te vroeg mijn kop hangen als het tegen zit.
WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN?Ik maak me niet snel
kwaad, maar kan slecht tegen onrecht. Op TV over de VAR, sommige
beslissingen zijn echt aanvechtbaar/oneerlijk en duren soms veel te lang
voordat het spel hervat wordt.
WAT IS DE DOELSTELLING IN JE LEVEN?
Gezond blijven en uiteindelijk vriendin, kinderen, huisje, boompje, beestje.
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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

HEB JE EEN LIJFSPREUK?
Nee.
WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN?
Als er problemen in de familie zijn, zoals ziekte, onenigheid of wanneer
dingen niet goed gaan bij mensen.
HEB JE EEN FAVORIETE CLUB?
Nee, heb ik eigenlijk niet.
EEN FAVORIETE SPELER DAN?
Zie mijn antwoord bij overeenkomsten met profs op dezelfde positie. Zlatan
Ibrahimovic en Christiano Ronaldo.
EN MISSCHIEN EEN FAVORIETE TRAINER?
Heb ik niet.
WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI
KWIJT?
Nee, ik heb alles wel gezegd wat ik zeggen wou.
Joeri,
dankjewel voor dit gesprek. Ik ben weer meer van je te weten gekomen en
zodoende de lezer ook hoop ik.
Wat mij aansprak was je eerlijkheid en openheid naar mij toe, dat je niets
van jezelf hebt achter gehouden.
Daarom staat hier ook niet alles vermeld wat in dat vertrouwen werd
uitgesproken.
Je eigen fouten en tekortkomingen heel goed kennen en delen, maar er ook
voor willen knokken om daar wat aan te gaan doen.
Daar mag je best trots op zijn. Dat ben ik ook op jou ;-)
En wens je toe dat jouw toekomstdromen mogen uitkomen.
Ik ben blij je weer te zien voetballen bij MVV en hoop daar nog heel lang
van je te mogen genieten.
Wim van der Strate
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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

PILATES, YOGA & WANDELCOACHING

WWW.PUURHEIDI.NL

JO10
Hallo,
Wij zijn dit seizoen begonnen met een groep van 10
fanatieke spelers genaamd: Luuk, Floor, Sem, Nick,
Niek, Lieke, Thijs, Milou, Guus en Tononio. Op
maandag 26 augustus zijn we begonnen met de eerste
training. De eerste training en de daaropvolgende
training werd er goed getraind. Dit met als resultaat dat
we de eerste bekerwedstrijd verloren en de tweede
wedstrijd gelijk speelden, deze stijgende lijn hopen we in
de competitie door te zetten. Met goede inzet van de
spelers hopen wij er een succesvol seizoen van te maken.
Hierbij is support vanaf de zijlijn erg belangrijk!
Groetjes Sanna & Carlin
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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

Het is inmiddels alweer even geleden maar wij
als organisatie willen graag met u terugkijken
naar het Paasweekend Marle 2019 en
Koningsdag 2019.
Wat hadden wij als organisatie geluk met het
weer tijdens de Pasen dit jaar. Wij als
organisatie kijken terug op een geslaagde editie en
hopen dat u dat als bezoeker ook zo heeft ervaren.
Op vrijdagavond zijn wij traditiegetrouw gestart met de zitmaaierrace. Er
stonden veel fans langs de zijlijn hun favoriete coureurs aan te moedigen.
Daarnaast werd ook dit jaar de brommercross gereden met een aantal
plaatselijke favorieten. De uitslag is als volgt:
jeugd 1. Gerrit Rovers, 2. Daniek Hesselink 3. Harmen Rovers.
Andere klasse:
1. Thomas Smalbrugge, 2. Niels Veldkamp, 3. Josh Gottemaker
In de feesttent heeft het publiek genoten van de band; Høken met de
Heinoos. Het publiek werd opgewarmd door de (voor ons bekende) heren
van de BTW Band. Wat een feest was het, en het bleef dan ook nog lang
gezellig.
Op zaterdagmiddag konden de jongste bezoekers weer richting de feesttent
gaan voor een leuk feestje. Dit jaar had het een iets andere invulling, er werd
namelijk een circusvoorstelling ingestudeerd. Alle kinderen deden
enthousiast mee en hebben zichtbaar genoten, net als de vaders, moeders,
opa’s en oma’s die kwamen kijken. Een erg gezellige middag voor jong en
oud.
Op zaterdagavond werden de confettikanonnen en vlammenwerpers
klaargemaakt. Er stond een heuse 90’s party op de planning, en dat hebben
wij geweten. De Feestdirecteuren trapten de avond af en brachten iedereen al
in 90’s sfeer. De Swingo Bingo maakte het feest compleet.
Op maandag konden wij in het zonnetje genieten van de trekkerslep. Wat
hebben wij een geluk gehad met het weer! Er werd in verschillende klassen
weer gestreden om de titel; beste slepper van Marle. Inmiddels een mooie
traditie, die door veel bezoekers wordt bezocht.
De jonge sleppers hadden duidelijk een goed trainingsjaar gehad, het was
een echte strijd om de ‘martelkoare’ zo ver mogelijk over de baan te trekken.
Na afloop van de trekkerslep kon men genieten van een gezellig stukje
muziek van de heren van Opschaakl’n. Het was een mooie afsluiting van een
gezellig en mooi weekend!

10

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

De vrijwilligersavond is ook gehouden waarbij wij alle vrijwilligers in het
zonnetje hebben gezet en met elkaar nog konden napraten over hoe
afgelopen jaar is verlopen. Tijdens deze avond hebben wij ook afscheid
genomen van twee bestuursleden: Stefan Schulte en Anouk Broekmate. Het
voorzitterschap van Stefan is overgenomen door Sven Beumer. Wij wensen
Sven hier veel succes mee, en blijven er samen een mooi feestje van maken!
Naast het paasweekend organiseren wij ook Koningsdag. Dit jaar waren de
weergoden ons helaas niet erg goed gezind. Maar een beetje regen houdt ons
niet tegen. De buurten hadden allemaal een spel bedacht en deze werden
s’ middags op het voetbalveld bij het Buurthuis gespeeld. Het was erg
gezellig. s’ Avonds vond er een strijd tussen de verschillende buurten plaats
in de vorm van een pubquiz. Het was een gezellige dag samen.
Via deze weg willen wij nogmaals alle vrijwilligers en sponsoren bedanken
voor het mede mogelijk maken van het Paasweekend Marle. Zonder jullie
geen feest!
Wij zien u graag volgend jaar 10, 11 en 13 april op het feestterrein in Marle
voor Paasweekend Marle 2020.
Groet’n,
Stichting Supporters Marle

11

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

SOOS
Reisje Soos 18 juni 2019.
Wanneer u dit clubblad
leest, is het alweer een
paar maanden geleden dat
wij als Soos ons jaarlijks
uitje hebben gehad. We
zijn dit jaar naar de
Manderveense Aardbei
geweest. We vertrokken
om half 2 via een
toeristische route richting
Manderveen. Daar
aangekomen werden we
getrakteerd op een kop
koffie/thee en kregen
daarbij een beschuit met
aardbeien en een enorme
toef slagroom. Nadat we dit op hadden, was er gelegenheid om rond te
kijken op het bedrijf, er waren diverse kassen met aardbeien en er was
een winkeltje waar je even lekker rond kon neuzen. Een enkeling van
de groep heeft nog zelf aardbeien geplukt, de meesten echter kozen
voor het gemak en kochten een bak aardbeien in het winkeltje.
Aansluitend kregen we nog een film te zien over het reilen en zeilen
van het bedrijf. Hier werden we verwend met een schaaltje ijs met
natuurlijk......aardbeien en slagroom. Hierna vertrokken we richting
Vroomshoop. We gingen eten bij Lunchroom Saartje. We genoten van
de soep, boerenschnitzel met verschillende groenten, rauwkost en
patat en tot slot nog een lekker toetje. We kunnen terugkijken op een
geslaagd middagje uit.
Irma Beumer
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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
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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

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

Hallo Jongens & Meisjes,
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 1 november 2019
In tegenstelling tot eerdere jaren zullen we de eerste vrijdagavond om
19.00 uur vertrekken vanaf de parkeerplaats bij basisschool “De
Marliaantjes”. Naar verwachting zijn we er om 21.00 uur weer. Zorg voor
warme kleding!
Voor wie: Voor iedereen die naar het voortgezet onderwijs gaat
Waar/verzamelpunt: De bovenzaal van basisschool “De Marliaantjes”
Begintijd:
19:00 uur
Geschatte eindtijd:
21:00 uur
Kosten:
€ 17,50
Tot dan!
Groetjes het bestuur,
Jelle Grefelman
Matthijs van Wijk
Laura Braakman
Lisanne Tigchelhoff
Ilse Braakman
Anke Beumer
Jasper Bosch
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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
Fuutweg 12, 7442 CL Nijverdal, 0548 - 610571

www.olthof-beplating.nl

Hellendoornseweg 40 . 7447 SH Marle . Tel. 0548 - 681316

info@pannenkoekenhuus.nl . www.pannenkoekenhuus.nl
Advertebtie_Logo_adres_maart_2014.indd 1

18-3-2014 14:15:49

Beste inwoners van Marle en omstreken,
Na 6 weken zomervakantie hebben wij op 26 augustus onze schooldeuren
weer geopend en alle kinderen en ouders verwelkomd in de school. De
kinderen hebben mooie vakantieverhalen verteld in de klas; het is mooi om
die ervaringen met elkaar te mogen delen.
Vlak voor de zomervakantie hebben we afscheid genomen van onze groep 8
leerlingen. Hun tijd op de basisschool zat erop en het werd tijd om uit te
vliegen. Gelukkig mogen we dit schooljaar ook weer nieuwe leerlingen op
school verwelkomen. Ons leerlingaantal blijft daardoor stabiel en dat is fijn.
In deze eerste periode van het schooljaar staat er genoeg op de agenda:
- We werken in de hele school aan het project “Verkeer” en de kinderen
zullen tijdens een projectavond op 17 oktober laten zien wat ze allemaal
geleerd hebben.
- Begin oktober besteden we ook aandacht aan de Kinderboekenweek
(lezen vinden we immers heel belangrijk!). Het thema is dit jaar “Reis mee!”
En dat sluit heel goed aan op ons eigen project “Verkeer”.
De kinderen mogen in deze periode weer verhalen/gedichten schrijven en
tekeningen maken. De mooiste inzendingen worden beloond met de
gouden griffel en penseel.
- Ook organiseren we in deze periode het voorleeskampioenschap op
school, natuurlijk met een echte kinderjury erbij. Welke leerling mag onze
school gaan vertegenwoordigen tijdens het gemeentelijke
voorleeskampioenschap?
- Groep 8 doet mee aan de actie Kinderpostzegels. De kans is dus groot dat
een leerling van onze school bij u aan de deur komt voor de verkoop van
kaarten en/of kinderpostzegels.
- Met de kinderen en ouders van groep 2 t/m 8 houden we ouder-kind
gesprekken. Dit is een gesprek tussen leerkracht, ouder en kind.
14

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

- We zijn gestart met een nieuwe communicatieapp, Parro. Met deze app
communiceren we met de ouders over wat er op school gebeurt en we
delen foto’s. Ook wij gaan met onze tijd mee!
Naast bovenstaande activiteiten richten we ons uiteraard vooral op het
geven van goed onderwijs; dat is onze belangrijkste taak! Ook hierin zijn
nieuwe ontwikkelingen:
Groep 3 is gestart met een nieuwe methode voor het lezen en in de hele
school zijn we gestart met het aanleren van blokletters. Dat is wel even
wennen, maar de kinderen pakken dit goed op.
Voor wie wel eens op onze website kijkt, zal zien dat deze niet bijgewerkt is.
Dat klopt; de site komt te vervallen. Alle relevante schoolinformatie staat
op https://www.scholenopdekaart.
Voor nu wens ik u allen een fijne nazomer toe en wellicht tot ziens op onze
projectavond
Met vriendelijke groet
Esther van der Schee-Roest
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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

GYM MARLE
In september zijn we weer begonnen met de gym in Marle.
We hebben een mooi aantal leden, maar we kunnen er nog meer
gebruiken!
Het is op woensdagmiddag van drie tot vier uur.
Eerst zijn we sportief bezig en daarna drinken we even koffie.
We proberen om er samen een mooie middag van te maken!
Heb je belangstelling, kom dan maar een middag kijken.
Mocht je vragen hebben, mag je ook bellen tel. 0548681254.
Vr. Groet,
Jenny Voortman
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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

Ver. van Plaatselijk belang Marle 2019
De winteravonden komen er weer aan.
Velen weer zin, om naar een cursus te gaan?
Wij willen jullie uitnodigen.
Dus kom dinsdag 24 september, om 20.00 uur naar het Buurthuis.
We laten dan zien, wat het programma voor deze winter is.
Er zijn: 6 lessen handwerken, kosten € 20,6 lessen creatief, kosten € 27,50 (excl. Materialen).
Net als vorige jaren, hopen we weer een gezellige verrassende,
leerzame winter te hebben.
Dus graag tot ziens in “de Leemkamp”
Hartelijke groetjes,
Alie telf. 0546 671 565
Tonnie telf. 0548 681 381
Janny telf. 0548 681 282
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HISTORISCH MARLE
Beste Marlenaren
Op 14 september jl. was het open monumenten dag.
Wij als Historisch Marle hebben dit jaar niet mee gedaan.
Het Gemeentelijk Monument de Marlese Rokerij, en het Kokhuus van
de Brummel waren gelukkig wel open
Volgend jaar houden we op de tweede zaterdag in september weer een
inloopdag in samenwerking met Open Monumentendag.
Noteer die datum alvast in uw agenda wij komen later met meer
informatie.
Volgend jaar is het 75 jaar geleden dat wij bevrijd zijn en was de
tweede wereldoorlog gelukkig afgelopen.
Nu is onze vraag. Heeft u nog foto’s en/of verhalen over de die
periode en de bevrijding laat het ons alstublieft weten.
Wij zijn natuurlijk ook nog steeds op zoek naar foto’s, oude verhalen,
brieven, statuten, enz. uit andere tijden, die we mogen kopieren, of als
u die al heeft een [digitale]kopie houden we ons ook aanbevolen, maar
ook dingen van kort geleden.
Want wat nu gebeurd is morgen HISTORIE.
Dus alles wat met Marle en onze Historie te maken heeft willen we
graag hebben om het te bewaren voor de toekomst.
Reacties graag naar historie.marle@gmail.com of een berichtje via
facebook als u dat wilt Bellen kan ook op nummer 0548681464
Alvast bedankt.
Namens Historisch Marle
Truus Arnold
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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

Mirjam Stokman
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

