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VAN DE REDACTIE
Allereerst is de Vriendenkring enorm blij dat er op
het laatste moment genoeg aanmeldingen voor
nieuwe leden binnenkwamen. Dus de komende tijd
zult u het clubblad blijven ontvangen en gaan de
acties door (als de corona het toelaat). In het eerste clubblad
van komend jaar zullen de nieuwe leden aan u voorgesteld worden.
Wel geeft Wim van der Strate voor de 100e en laatste keer een interview in dit
blad. Hij vindt dat een mooi resultaat en stopt met de interviews en ook als
penningmeester van de Vriendenkring. Het 1e gesprek in 1993 was met Jan
Sasbrink gevolgd door een dubbelgesprek met Klaas de Weert en Jan Klein
(beide inmiddels overleden). Het laatste gesprek kunt u in dit blad lezen. Wim
heeft het met enorm veel plezier gedaan en bewaart prachtige herinneringen
aan deze gesprekken, de openheid en eerlijke antwoorden, waarvoor dank
nogmaals aan ieder die er aan meegewerkt heeft.
De vriendenkring wil de adverteerders hartelijk danken voor hun steun het
afgelopen jaar door het plaatsen van een advertentie in ons blad.
Dat ondanks de moeilijke tijd die zij als zakenlieden door Corona doormaken.
Hierdoor konden wij het blad uitbrengen. Daarom nog een keer:

KOOP BIJ EN STEUN ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ
HEBBEN ONS GESTEUND.
Ook mogen onze correspondenten niet vergeten worden. Dankzij hen kon
iedereen lezen wat er zoal gebeurde bij hun verenigingen en bleef zo op de
hoogte. Ook voor komend jaar hopen wij weer op hun medewerking.
Dan tenslote. Het jaar loopt weer op zijn eind. De Kerstdagen komen er weer
aan en de jaarwisseling. Al met al was het een moeilijk jaar doordat de corona
danig heeft thuis gehouden en diverse feestjes, vergaderingen en de sport,
zowel binnen als buiten niet mochten doorgaan. Er werd veel van ons
gevraagd om ons aan de regels te houden. En we zijn er nog lang niet af, al
komt het moment van een vaccinatie dichterbij. Laten we hopen dat het helpt.
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En toch Kerst mogen en kunnen vieren. Wat ruim 2000 jaar geleden door
engelen gezongen werd, hopen we nu toch weer te kunnen zingen: Vrede op
aarde. Dat eindelijk de oorlogen, de moordpartijen, de vreemdelingenhaat, het
vluchtelingenprobleem, de publieke waanzin, het ikke ikke en de rest kan
stikke, enz. voorbij mogen zijn. Laten we ons en elkaar maar vasthouden aan
die hoop dat ondanks alles, toch eens die grote zomer zal komen en : He got
the whole world in His hand.
Wij wensen iedereen een gezegende Kerst, een rustige jaarwisseling en vooral
een goed begin toe.
De Vriendenkring

I.v.m. Corona kunnen we de advertentie niet meer persoonlijk ophalen,
daarom zult u een telefoontje of e-mail krijgen. We hopen dat dit voor u geen
reden is om geen advertentie meer te plaatsen.
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VAN DE BESTUURSTAFEL
Helaas heeft het coronavirus opnieuw toegeslagen en
zijn alle competities stil gelegd. De jeugd traint nog
wel volop en (sommige) seniorenteams trainen onder
strikte voorwaarden. Laten we hopen dat we snel
weer gewoon kunnen voetballen. En dat we op
zaterdag lekker een wedstrijd kunnen spelen en
daarna kunnen genieten van een drankje in de kantine. De speedsoccer
en nieuwjaarsborrel zullen begin januari niet doorgaan door de corona
situatie.
De webshop in samenwerking met Intersport Ramon Zomer is
inmiddels helemaal klaar. Op onze website kun je deze vinden. Je kan
hier allerlei kleding bestellen. Bij elke bestelling krijgt de vereniging
een stukje van het bedrag mee. Als je iets bestelt, doe dat dus via de
webshop. Bovendien geldt er voor de maand november en december
een extra hoge korting.
Nu de kantine dicht moet blijven lopen we inkomsten mis. Daarom
doen we mee met een rondjevoorjeclub. Je kan een rondje geven via de
website www.rondjevoorjeclub.nl. Vul bij zoek je club, MVV’69 in, en
geef een rondje. Alvast hartelijk bedankt voor jullie rondje!
Onlangs is het bedrag van de ClubSupport van de Rabobank bekend
gemaakt. Dit heeft is ons een mooi bedrag van € 971,71 opgeleverd!!
Allemaal hartelijk bedankt voor het stemmen!
Hierbij willen we alle vrijwilligers en sponsors bedanken, dat jullie ook
klaar stonden voor de club in dit bijzondere jaar!
Wij wensen iedereen alvast fijne en gezonde feestdagen! En een sportief
2021!
De algemene ledenvergadering zal begin volgend jaar plaatsvinden,
afhankelijk van de situatie rondom het coronavirus. Dit zullen wij te
zijner tijd kenbaar maken op socialmedia en via de mail.
Het bestuur van MVV’69

Inspireert
en realiseert!
alfabetreclame.nl

MVV’69 – 2
Het amateurvoetbal ligt stil, en daar is geen bal aan. Uiteraard is het
belangrijkst dat we het virus te boven komen, en hopelijk kunnen we in
het nieuwe jaar weer een balletje gaan trappen. Nadat we na deze zomer
‘gewoon’ met het nieuwe seizoen gestart waren, was het een enorme
teleurstelling dat we half oktober toch weer moesten stoppen. We
missen het voetballen en de gezelligheid bij de club natuurlijk wel heel
erg.
Dit seizoen was er een goede seizoenstart voor het 2e elftal. Het begon
er al mee dat we dit jaar weer normaal ingedeeld zijn bij teams uit de
regio, iets waar we al erg blij mee waren. Dit seizoen was hiermee bij
voorbaat al vele malen beter dan het vorige.
Vorig seizoen hadden ze ons namelijk ingedeeld in een competitie met
alleen maar teams uit Hengelo en Almelo …., en dus 1 uit Marle! Welke
koekenbakker dat had bedacht? Iemand die niet opgelet heeft bij
topografie, of dacht dat wij toch uit Mariaparochie komen, zeg het maar.
Maar goed, een andere indeling was blijkbaar niet meer mogelijk, dus
wij toch vol goede moed aan het seizoen begonnen. Tegen veel
verenigingen hadden we nog nooit eerder gespeeld, en zo kwamen we
dus voor de 1e keer op hun sportpark. Helaas was dat bij een aantal
hopelijk ook de laatste keer, want van een leuk potje voetballen hadden
ze daar nog nooit gehoord….
Dat het vorige seizoen vroegtijdig beëindigd werd was voor ons in dat
opzicht niet erg.

Heineken Brouwerijen Deventer

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

CUMELA
Loon-Grondverzetbedrijf,
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24 uurs Hydrauliek Service


Voor al uw agrarische en aanverwante werkzaamheden waaronder:
∗ 
Verhuur van shovel, minikraan en mobiele kranen
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werkgang
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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

Dit seizoen dus nieuwe ronde, nieuwe kansen. De meesten van ons
hadden ondanks het stilleggen van het voetbal, wel doorgetraind in het
voorjaar, en toen in de zomer de velden weer opengingen zijn we weer
volle bak aan de voorbereiding begonnen. De oefenwedstrijden
verliepen nog niet helemaal soepeltjes, maar in de 1e bekerronde waren
we onverslaanbaar. Met 2 overwinningen en 1 gelijkspel door naar de
volgende ronde, op naar de Kuip, de kortste weg naar Europees
voetbal…
Dit grote succes konden we in de 1e competitiewedstrijden nog niet
direct doorzetten, en we lieten eigenlijk meteen onnodig punten liggen.
Maar na een 2-1 verlies en een 1-1 gelijkspel kun je wel stellen dat er
een stijgende lijn was ingezet, en in de 3e en 4e wedstrijd werd met 5-1
en 7-1 de volle winst gepakt!
Helaas werd daarna het voetbal stilgelegd, en moeten we maar
afwachten of en hoe dit seizoen nog afgemaakt gaat worden.
Blijf gezond, en hopelijk zien we elkaar spoedig weer terug op de
velden en in het buurthuus.
Groeten,
De strijders van MVV’69 - 2

DAMES MVV’69
We zijn weer fit, hebben zin om een balletje te trappen en afsluitend een
welverdiend drankje te nuttigen in de kantine. Met deze gedachte gingen we
weer van start met het onderbroken seizoen. Tijdens de trainingen was de
opkomst erg groot en werd er fanatiek getraind onder leiding van Alexander
en Gerdien. Dit was dan ook terug te zien in de behaalde resultaten. Op dit
moment staan we op een mooie tweede plek, drie punten achter de nummer
één, welke één wedstrijd meer heeft gespeeld. De laatst gespeelde wedstrijd
was tegen OZC, waar wij nog een appeltje mee te schillen hadden… In de
beker hebben wij na een zware wedstrijd de punten in Ommen moeten laten
liggen (4-2). Dit keer waren wij vastberaden om revanche te nemen en de
punten in Marle te houden. Het fluitsignaal klonk in Marle en de bal werd
goed rond getikt. We gingen de rust in met 1-1. Vol goede moed begonnen we
aan de tweede helft, waarbij de bal meerdere malen de netten in vloog. Dit
resulteerde in de welverdiende uitslag: 4-2! Helaas was een feestje in de
kantine niet mogelijk, maar dit betekent niet dat we minder blij waren met de
overwinning. Tevens was dit onze laatste wedstrijd tot nu toe en hebben wij
op 14 oktober voor het laatst getraind. We hopen snel weer op het veld te
kunnen staan om een balletje te tikken en deze goede lijn door te kunnen
trekken.

Daarnaast zijn wij nog steeds op zoek naar één of meerdere vlaggers. Vind jij
het leuk om ons (af en toe) bij te staan en houd je ook wel van een biertje, dan
horen wij graag van je!
Wil je op de hoogte blijven van dit geweldige team? Volg al onze avonturen
op en rond het veld via Instagram (mvv69vr1) en Facebook (MVV’69 VR 1)!
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Geboren
19-10-2020

Marly ( Marly Jody )

Dochter van René & Suzanne Altena
Marsstraat 14, 7782 RK De Krim
22-11-2020

Elin

Dochter van Chiel & Elise Jansen of Lorkeers - Poppe
Veldmanserve 71, 7447 BK Hellendoorn
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LAS &INSTALLATIE BV

Bedrijvenweg 53a
7442 CW Nijverdal

bmh-hellendoorn.nl

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568

BOVEN OP HET NIEUWS
INTERVIEW MET JESSE HULSMAN
Jesse werd aan het begin van dit seizoen vanuit de A-jeugd toegevoegd aan
het 1e elftal. Hij heeft daar al wedstrijden in gespeeld, dus weer tijd om hem
beter te leren kennen.
WIE IS JESSE HULSMAN?
Ik ben geboren 29 oktober in Brørup in het
midden van Denemarken, waar mijn ouders
toen woonden. Woon nu aan de
Coninckserveweg 2 in Hellendoorn. Samen
met mijn 18-jarige zus Femke en 15-jarige
broer Sem wonen we nog bij onze ouders.
WELKE OPLEIDINGEN HEB JE ZOAL
GEVOLGD?
Na het lager onderwijs aan de Jan
Barbierschool ben ik naar het VMBO
Vechtdalcollege gegaan in Ommen, daarna naar Landstede Raalte voor het
MBO Veehouderij. Zit daar in het 1e jaar van de 3-jarige opleiding.
WIL JE NOG VERDER MET STUDEREN/ OPLEIDINGEN?
Als alles goed gaat dan wil ik naar de HBO-opleiding veehouderij
WAT DOE JE VOOR DE KOST?
1x in de week op zaterdagavond geiten melken bij familie Podt en in de
vakantie werken bij Berentschot. Ben graag buiten.
HOE EN WANNEER KWAM JE BIJ MVV’69 TERECHT?
Daar heeft Jan Grotenhuis medeoorzaak van, en mijn vrienden o.a. Jasper
Dijstra en Jelmer Ekkel die daar ook voetbalden.
WAAROM TOEN JUIST MVV’69?
Het was een mooie kleine club, niet al te groot, waar het altijd gezellig was.
Een vriendenclub.

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.
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Hammerweg 7
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HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?
Nadat ik mijn zwemdiploma gehaald had, mocht ik op de voetbal. Begonnen
in de F-jes, daarna de E, D, C en vanwege ontbreken van de B naar de A. En
dit jaar naar de senioren in het 1e. Het tempo ligt daar veel hoger, waar ik wel
even aan moest wennen, maar ook lekker fanatiek, en dat bevalt me prima.
OP WELKE POSITIE SPEEL JE EN MET WELK NUMMER?
Links back of rechts midden met nr. 5. In de jeugd met 10 als aanvallende
middenvelder.
HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP
DEZELFDE POSITIE?
In de jeugd met Frenkie de Jong, al kan ik bij lange na niet aan hem tippen.
Hij is behendig aan de bal, speelt uitdagend en een geweldige middenvelder.
OMSCHRIJF ZELF EENS ALS VOETBALLER.
Ben meer een verdedigende middenvelder, dan heb je goed overzicht op het
spel, dus een mooie positie als spel verdeler.
WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTIJD ZIT, WAARMEE PEP
JIJ JEZELF DAN WEER OP?
Door kwaad op mezelf te worden, dan speel ik vanzelf wel weer beter. En door
opbouwend coachen van de medespelers. Dat ervaar ik als positief!
WAT ZIJN/WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN?
Kampioen geworden met de jeugd en de overstap naar het 1e elftal. Dat is toch
een stap hoger op. Dat was een mooie ervaring met beter en sneller voetbal.
WAT ZIJN/WAREN JE VOETBAL DIEPTEPUNTEN?
Mijn sleutelbeenbreuk, waarvan het herstel 1 maand duurde. Dat was een
rotgevoel.
WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET 1E?
We zijn prima begonnen in het nieuwe seizoen tegen Heracles, waar we direct
al 3 punten mee naar huis namen. Jammer genoeg hebben we nu door de
Corona hier geen vervolg aan kunnen geven.

Heeft u wat te vieren?
Wij leveren hapjes en catering
op bestelling!

Kom eens langs in het
monumentale
zondagsschooltje
in buurtschap Marle!
U kunt bij ons terecht voor feestjes, vergaderingen,
demonstraties en proeverijen. Ook bent u van harte
welkom voor een lekker hapje en een drankje, een
heerlijke hightea of lekkere tapas!
Geopend op vrijdag en zaterdag
van 10.00 uur tot 17.00 uur
en op afspraak.
Hammerweg 3, 7447SL Marle
06 23 92 41 51
info@rokerijmarle.nl - www.rokerijmarle.nl

WAAR BASEER JE DAT OP?
Er komen veel mensen op de trainingen, iedereen is lekker fanatiek, maar wel
met een goeie sfeer. Dat ligt ook aan de trainer. Hij pept de boel prima op.
HEB JE NOG ANDERE HOBBIES?
Ja, ik ga regelmatig motorrijden op mijn Kawasaki 80cc, en houd schapen
voor de handel.
WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN?
Ben sociaal, wil graag andere mensen helpen, altijd de volle 100% willen
geven, om iets te bereiken.
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE?
Ik ben een gelukkig mens.
WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN?
Ik maak me niet snel kwaad, maar kan er slecht tegen als dingen niet eerlijk
gaan. Aan achterbaks gedoe.
WAT IS DE DOELSTELLING IN JE LEVEN?
Gewoon gelukkig worden en blijven. Plezier hebben in het leven en vooral
gezond blijven.
HEB JE EEN LIJFSPREUK?
Doen wat je mooi vindt.
WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN?
Als ik niet kan slapen. Maar gelukkig niet door problemen.
HEB JE EEN FAVORIETE CLUB?
FC Twente, das een mooie club met goede voetballers.
EEN FAVORIETE SPELER?
Frenkie de Jong, fijne voetballer, durft risico's te nemen. Is zeer behendig met
de bal en altijd vrolijk.

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

SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL

Erik Tempert

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

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

www.tbtbetonvloeren.nl

EEN FAVORIETE TRAINER?
Jurgen Klopp, omdat hij altijd positief coacht, nooit negatief over andere clubs
en zorgt voorgoed aanvallend voetbal.
WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI
KWIJT?
Vond het een mooi gesprek. Heb nog wel eieren te koop met een zeer speciale
aanbieding.
Jesse,
Dank je wel voor dit gesprek. Je had je goed voorbereid, want de antwoorden
kwamen zeer snel, daarom waren we mooi op tijd klaar.
Ik heb van je genoten van de manier waarop je in het leven staat en de vragen
beantwoordde. Eerlijk en recht door zee, je houdt niet van grootspraak, staat
met beide benen stevig op de grond en weet al wat je na je studie gaat doen.
En wat ik heel mooi vond was dat je anderen graag wilt voorthelpen. Daar
mag je best trots op zijn, houd dat vol.
Jesse ik hoop dat je toekomstwensen vervuld mogen worden, dat je bereikt
wat je graag zou willen worden. Blijf wie je bent en geniet van de mooie
dingen die op je pad komen. Ik hoop je nog heel vaak te mogen ontmoeten,
zowel op het veld als daarbuiten.
Wim van der Strate

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

Beste lezers, vrienden en natuurlijk fans van Groep 3,
De razende reporter heeft het sportpark meerdere malen bezocht, maar tja
Corona…………..
Dus er was niet veel te beleven op de sportparken. Alles lag stil, dus ook
geen flitsende wedstrijden van Groep 3 kunnen bewonderen. Een vreselijke
tijd voor de razende reporter zult u kunnen begrijpen.
En dus wat ga je dan doen…………..juist thuis zitten met je gezin en leuke
spelletjes doen.
Zo kwam uw razende reporter dan ook met het idee om met een Groep 3
Ganzenbord Spel te komen. Er is dan ook een heus Groep 3 speelbord
gefabriceerd, waarbij het kostenaspect totaal buiten beschouwing is gelaten!
Het moest er gewoon van komen.
Veel speelplezier in deze roerige tijden,
Groeten,
Uw razende reporter
Om het spel te kunnen spelen gelden de volgende voorbereidingen:
-

Zorg voor een dobbelsteen;
Zorg voor pionnen;
Zorg voor veel alcoholische versnaperingen.

Er gelden ook enkele regels deze zijn als volgt:
De spelers gooien om de beurt met de dobbelsteen. Wie hierbij het hoogste
aantal ogen gooit, mag de eerste worp doen, waarna hij zijn pion evenveel
vakjes vooruitzet als hij ogen heeft gegooid. De onderstaande spelregels
moeten echter goed in acht worden genomen.
•

Wie bij de eerste worp een 1 gooit, moet ineens doorgaan naar nr 38,

alwaar clown Wim Bakhuis je lastigvalt met bloopers en grappen en je 4
beurten moeten overslaan;
•

De volgende nummers hebben de volgende betekenissen:

•

nr 9. Je hebt een forse tackle van Remco ten Hove moeten incasseren.

Je gaat van het veld met een dubbele beenbreuk en zware psygische schade.
Terug naar de start om het opnieuw te proberen.
•

nr 14. In de melkstal met Jan van Nats. De koeien geven goed melk en

dus mag je 3 plaatsen verder.
•

nr. 18 Frikandellen (vr)eten met Herald Hutterd, met als gevolg

verschrikkelijk aan de diarree. Met krampen naar het toilet, één beurt
overslaan.
•

nr 24 Oeps samen met Albert Kappert een ongeluk met de grasmachine

gehad. Stukje vinger weg, zoeken dus en terug naar plaats 5.
•

nr 31 Naar de kapper met Harjan Veurink. Dat ging lekker vlot, je mag

door naar plaats 40.
•

nr 38 Wim Bakhuis. Als je aan het begin 1 hebt gegooid en je komt

voor de tweede of weet ik de hoeveelste keer hier dan ben je de weg dus echt
compleet kwijt. Reset jezelf, neem een slok bier en begin weer bij plaats 33.
•

nr. 44 Je bent zojuist buitenspel gezet door Henrie Dood, dus 3 beurten

overslaan.
•

nr. 52 Even conditie opdoen met Martijn Jansen of Lorkeers. Lekker op

de mountainbike, dit gaat niet erg snel met hem. Blijf op je plaats en wacht
tot iemand van je medespelers je inhaalt. Is er geen medespeler meer dan 1
beurt overslaan.
•

nr. 58 Met Feyenoord hooligan Stefan Poorts ruiten ingegooid bij een

Ajaxshop. Dus de gevangenis in en 2 beurten overslaan.
•

nr. 62 Oh, oh het jaarlijkse uitje met Groep 3, dus compleet naar de

kloten cq bijnadoodervaring. Begin opnieuw.

VAN HET JEUGDBESTUUR
Waren de teams dit seizoen weer met frisse moed begonnen, helaas heeft dit
niet lang geduurd�
Vanaf eind September mocht er geen publiek meer bij de wedstrijden zijn, heel
vervelend maar ze mochten gelukkig nog voetballen.
Maar de besmettingen met het coronavirus werden nog niet minder dus
nieuwe maatregelen. Vanaf 14 Oktober zijn ook alle wedstrijden afgelast voor
zowel de jeugd als de senioren. Dat was balen, voor de tweede keer dit jaar
ligt alles weer stil. Gelukkig was er voor de jeugd nog wel een lichtpuntje. Tot
18 jaar mogen zij nog trainen en dat is wel heel fijn.
Want je conditie bijhouden is best belangrijk, en ook tactisch valt er natuurlijk
nog een hoop te leren. Maar bovenal is het vooral ook heel gezellig! Ook zijn
er enkele jongeren die bij de senioren spelen maar nog geen 18 zijn bij de
training van de jo17 aangesloten. Top �
Aangezien de kantine ook gesloten moest worden zijn ook daar alle
activiteiten afgelast. Dat betekende voor de jeugd dat de Sinterklaasviering
niet doorging. Gelukkig heeft de Sint met twee van zijn pieten nog tijd vrij
kunnen maken om even langs te komen op een training.
Daar hebben ze een balletje mee getrapt en deelde de pieten chocoladeletters
en een zakje pepernoten uit. Dit was een mooie verassing �.

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

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

Ondertussen zitten we alweer in December en kijken we uit naar een nieuw
begin in 2021. Het jaarlijkse speedsoccer toernooi gaat helaas niet door net als
de receptie in de kantine. Hoe en wanneer de we het nieuwe jaar gaan opstarten
weten we nu nog niet. Het is afwachten wanneer de besmettingen met het
COVIDvirus weer zover gedaald zijn dat de maatregelen worden
teruggedraaid. Uiteraard houdt het bestuur iedereen daarvan op de hoogte via
mail, app en Social media.
Ons rest alleen nog om iedereen een hele fijne feestdagen te wensen, geniet
ervan.
En wensen wij iedereen een goed, sportief maar vooral gezond 2021
Namens het jeugdbestuur;
Bianka Beverdam

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

MVV 69 JO9
Hierbij een stukje van de JO9, wij zijn dit rare seizoen goed begonnen met 4
overwinningen en 1 verloren wedstrijd, en toen kwam de competitie stil te
liggen i.v.m. corona.
Gelukkig mogen wij wel door trainen en dit doen we dan ook elke week met
veel plezier.
Wij gaan dit jaar ook nog enkele onderlinge toernooitjes voetballen op de
zaterdag.
Ook kwam er op maandag 23 november nog een verrassing bij ons op het
trainingsveld,
Sinterklaas en zijn Pieten kwamen samen met ons voetballen, en brachten nog
snoep en een chocoladeletter voor ons mee.
Hopelijk mogen we binnenkort weer competitie voetballen met onze ouders
en/of verzorgers en familie langs de lijn.
Groeten de JO9

Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham

T 0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl

PILATES, YOGA & WANDELCOACHING

WWW.PUURHEIDI.NL

JO12
Na de nieuwe coronamaatregelen mogen we met de jongens en meiden van
JO12 alleen nog trainen. Helaas dus even geen wedstrijden, maar de
trainingsopkomst is dan ook erg goed. Elke maandag en woensdagavond
proberen we er weer een leuke training neer te zetten, en de kinderen gaan er
met veel enthousiasme in.
We hopen dat dit zo blijft
natuurlijk. Op 23 november
kregen we onder de training
nog even bezoek van
sinterklaas en 2 pieten, en
opeens konden alle
kinderen zich voorbeeldig
gedragen… � Samen met
de JO9 gaan we onderling
een paar keer een
toernooitje houden om zo
toch nog een beetje het
wedstrijd gevoel te houden,
en zo hebben de kinderen nog een keer wat anders dan alleen maar training.
We hopen dat we snel weer een wedstrijd kunnen spelen, en dat iedereen
gezond blijft!
Groetjes Berry, Carlin en Sanna

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

Beste
Marlenaren

Historisch Marle wenst u
alvast Goede en Fijne
Feestdagen en het Allerbeste in 2021
Verder willen wij u vragen om 11 sept 2021 alvast in uw agenda te
zetten want dan houden we als alles weer normaal open is en goed
gaat een inloop dag in samenwerking met Open Monumentendag.
Wij mogen dan weer te gast zijn bij de “BRUMMEL”
Natuurlijk houden we u op de hoogte van het wat en hoe.
Kijk o.a. op de Facebookpagina van Historisch Marle voor het
laatste nieuws
In 2021 is het 75 + 1 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Helaas kon
het afgelopen jaar niet doorgaan
Wij als Historisch Marle richten op 11 sept 2021 tijdens de inloopdag
een hoekje in met o.a. verhalen uit de oorlog zoals mensen die beleefd
hebben en ook verhalen over waar onderduikers zijn geweest in Marle
We zijn zoals altijd 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 erg 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. Op dit moment
kunnen we vanwege de corona regels helaas nog niet bij u
langskomen om de vragen of u wat voor ons hebt.
Namens Historisch Marle
Vriendelijke groet Truus Arnold

Koop bij onze

adverteerders
zij steunen ons

DEN HAM

0546 - 67 13 71

Voor al uw loonwerk
houden wij ons
van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.

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

Enquêteresultaten Energietransitie Marle

Inwoners van Marle kiezen voor zon op dak en zijn van mening
dat de energieopgave het beste georganiseerd kan worden in
overleg met de inwoners. Dit zijn twee van de kaders die de
inwoners van Marle via een enquête hebben meegegeven aan de
Energie Transitie Marle (ETM) werkgroep. Met de enquête wil de
ETM-werkgroep in beeld krijgen wat de houding van de inwoners
van Marle is ten opzichte van de energietransitie.
De resultaten
De ETM-werkgroep is blij met de respons van 95 ingevulde enquêtes
en acht het, net als de respondenten, van belang dat de transitie in
overleg met de inwoners van Marle wordt georganiseerd. De
respondenten staan voor het merendeel positief tegenover zon op dak
en boerderijmolens met een masthoogte van 15 meter. Daarentegen
zijn zonnepanelen op landbouwgrond geen optie. Ook staat het
merendeel van de respondenten niet open voor windmolens met een
masthoogte van 100 meter. Wanneer er duurzame opwekking in Marle
wordt gerealiseerd, wordt het van belang geacht dat de opbrengsten
ten goede komen aan de gemeenschap en dat er aandacht is voor
inbedding in het landschap.
Aan de slag met de resultaten
Wat gaat de ETM-werkgroep met de resultaten doen? De resultaten
geven de ETM-werkgroep kaders mee. Aan de hand van deze kaders
kan de werkgroep samen met de inwoners van Marle aan de slag met
het uitwerken van mogelijkheden om de energietransitie verder vorm
te geven. Vervolgens kan de werkgroep de gemeente informeren over
de mogelijkheden welke de inwoners van Marle in hun eigen
omgeving zien.
Wilt u de uitkomsten van de gehouden enquête zelf inzien, kijk dan op
www.pbmarle.nl. Heeft u vragen of opmerkingen neem dan contact op
met een van de ETM werkgroep leden of mail naar etm@pbmarle.nl.

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

VAN CBS DE MARLIAANTJES
Beste inwoners van Marle en omstreken,
Een nieuw stukje in het clubblad is een mooi moment om even terug te
blikken en vooruit te kijken.
Dit schooljaar zijn we gestart met 52 kinderen. Fijn dat we de afgelopen
periode ook nieuwe leerlingen konden verwelkomen! Zoals het er nu
uitziet, groeien we dit schooljaar door naar 58 kinderen.
Naast het ‘gewone lesgeven’ zijn we als school bezig een doorgaande lijn te
ontwikkelen voor dag- en weektaken. We willen hiermee de zelfstandigheid
van kinderen bevorderen. En kinderen keuzevrijheid geven in het plannen
van hun taken. Ook willen we door middel van keuzewerk kinderen de
gelegenheid bieden, iets te kiezen dat hen extra aanspreekt. Juist dat maakt
leren ook leuk!
Het bijzondere aan deze ‘Coronatijd’ is dat we kinderen die in quarantaine
zitten via ‘Hangouts’ gelijk/live betrekken bij de uitleg van bijvoorbeeld
rekenen of het dictee. Zo kan het onderwijs toch doorgaan. Ook is het een
mooie manier om het contact met klasgenoten en de leerkrachten te
onderhouden. Fijn om elkaar ondanks de quarantainemaatregelen toch te
kunnen zien.
Het project ‘En toen?’ hebben we in oktober afgesloten door het delen van
een film met alle ouders/verzorgers. Hierop waren alle kinderen te zien.
Vanwege Corona deze keer helaas geen afsluitende projectavond, maar wel
een mooie en blijvende herinnering aan datgene wat er allemaal geleerd en
gemaakt is.
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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

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

Noorderweg 12
Vroomshoop
Tel.0546-642340

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

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

De kinderen van groep 8 hebben zich ingezet voor de verkoop van de
jaarlijkse kinderpostzegelactie. En daarmee hebben ze het fantastische
bedrag opgehaald van €839,00! Een groot compliment voor de kinderen! En
u wordt hartelijk bedankt voor uw bijdrage om kinderen een veilig thuis te
bieden!
De Kinderboekenweek was weer een succes. Er is veel gelezen en na een
spannende voorleeswedstrijd zijn ook dit schooljaar weer de
schoolkampioenen bekend geworden. Rhoswen Baan is onze
schoolkampioen geworden. Rhoswen had een aansprekend stukje gekozen
en dit las ze heel mooi op toon aan ons voor! Famke Marskamp zal onze
school vertegenwoordigen bij de voorleeswedstrijd van de gemeente
Hellendoorn. Famke las een verhaal voor waarin haar opa een rol speelde,
toen hij nog op De Marliaantjes zat. Leuk om naar te luisteren. Heel veel
succes straks Famke! Uit elke
groep is daarnaast een
winnaar gekozen voor het
Gouden Penseel en uit de
groepen 5 t/m 8 zijn winnaars
uitgeroepen voor de Gouden
Griffel. Wat veel talent hebben
we op school!
De huidige periode staat natuurlijk in het thema van Sinterklaas en (daarna)
Kerst. Een gezellige tijd om als school met elkaar te beleven en te vieren.
Dat gaan we dan ook zeker doen! In aangepaste vorm, maar zeker niet
minder gezellig.
Ook goed om te melden is dat de u welbekende oliebollenactie weer van
start is gegaan. Bestellen kan nog tot 11 december. Dit jaar betaalt u voor 8
oliebollen met of zonder krenten €6,00 en vijf appelbeignets kosten ook
€6,00. Mochten er geen kinderen langs zijn gekomen dan kunt u uw
bestelling ook voor 11 december per mail doorgeven aan
imminkjohan@hotmail.com of via dienkeruijterkamp@gmail.com Uw
betaling graag uiterlijk 11 december overmaken aan Stichting Vrienden van
de Marliaantjes op rekening: NL55 RABO 0161 4782 63 o.v.v. uw naam en
adres. Woensdag 30 december worden de oliebollen gebakken en ’s

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

middags bij u afgeleverd. Een lekkere actie en u steunt er een goed doel
mee. Namelijk de aanschaf van nieuw buitenspeelgoed/toestellen voor
groep 1 t/m 8. Van harte aanbevolen.
Een andere datum om alvast te noteren is zaterdag 6 maart 2021. Dan vindt
namelijk de jaarlijkse oud ijzer actie plaats. Ze zeggen wel ‘Wie wat
bewaart, die heeft wat.’ Dat zou tegen die tijd natuurlijk heel mooi zijn. En 6
maart, helpen wij u er graag vanaf!
100 jaar CBS De Marliaantjes dat willen we graag met u vieren op vrijdag 10
september 2021 tijdens de receptie van 16:00-20:00 uur. Natuurlijk blijft dit
onder voorbehoud van de ontwikkelingen rondom Corona, maar als
organisatie zijn we enthousiast van start gegaan en hopen we u en jullie
allemaal te ontmoeten aan de Hammerweg 8! In verband met de
organisatie willen we u vragen zich vooraf aan te melden. Dit kan per mail
via marliaantjes100jaar@gmail.com
Houdt u ook onze Facebooksite in de gaten? Wanneer u hier zoekt op
‘basisschool De Marliaantjes’ vindt u ons vanzelf!
En tot slot een leuk nieuwtje. Het
bestuur van SCO-T heeft besloten
dat de benedenverdieping van
ons schoolgebouw dit schooljaar
opgeknapt zal worden. Er komen
nieuwe kozijnen in voorzien van
dubbel glas, een nieuw plafond
met LED verlichting, er zal
geschilderd worden en er komt
een nieuwe vloer in. Alles weer
lekker fris en klaar voor de komende jaren!

Vanaf deze plaats een hartelijke groet, mede namens het team van CBS De
Marliaantjes en graag tot ziens!
Marieke Meijerink

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
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BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE

Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
2e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

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

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

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

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

Mirjam Stokman
Gerrit Haselhorst
Laura Braakman
Gerrit Tigchelhoff
Laura Braakman

Oude Twentseweg 5a
Hammerweg 23
Hellendoornseweg 37
Olde Blenkestraat 23
Hellendoornseweg 37

06-30021794
0546-673169
06-14446928
0548-614971
06-14446928

Nelleke Hutterd
Janine Hendriks
Tim ten Toom
Jennie Voortman
Margreet Hesselink
Mevr. A. Hallink
Irma Beumer

Koemaste 25
Hammerweg 6
Ekkelweg 6
Zuidelijke Kanaaldijk 1

0548-655492
06-43251825
06-34030375
0548-681254

Ommerweg 141
Ekkelweg 2

0548-681536
0548-681581

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

