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BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
Voorzitter Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 
Secretaresse  Anja Kamphuis  kamphuisanja@hotmail.com 
Penningmeester Jolanda Gerrits  vriendenkringmarle@gmail.com 
2e Penningmeester Bertine Lusseveld  bertlusseveld@gmail.com 
Bestuurslid Yvonne Veurink  yvonnejanknegt@gmail.com 
Bestuurslid Dick de Weert  g.j.d.deweert@gmail.com 
Bestuurslid Nymphe Hoogenkamp  nymphebroekmate@hotmail.com  
Bestuurslid Lieke Thijs  liekethijs8@gmail.com   
 
CORRESPONDENTEN 
Activiteitencommissie Mirjam Stokman  stokmanmirjam@hotmail.com 
Beheerscommisie Gerrit Haselhorst  haselhorst.gerrit@gmail.com 
CBS De Marliaantjes Marieke Meijerink  m.meijerink@sco-t.nl 
C.J.V. Laura Braakman  laura.braakman@hotmail.com 
Countryclub Gerrit Tigchelhoff    gerrit@countrydancersmarle.nl 
M.S.V. Nelleke Hutterd  7447at25@hetnet.nl 
M.V.V.'69 Janine Hendriks  janine@piksen.nl 
Plaatselijk Belang Marle Tim den Toom  t_den_toom@hotmail.com 
Seniorengym Jennie Voortman  debrummel1@hotmail.com 
Supportersvereniging Margreet Hesselink  magreetgrefelman@hotmail.com 
Vrouwenvereniging Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 
Wijkhoofd ouderensoos Irma Beumer  beumergeiten@gmail.com 
 
 
BANKREKENINGNUMMER  NL47RABO 0120998076 
VAN RABOBANK NOORD en WEST TWENTE 
T.n.v. Jolanda Gerrits,  INZAKE STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
 

 
Wilt u zo vriendelijk zijn om mutaties voor het clubblad 
(Zoals. : adreswijziging, of vertrek) door te geven aan: 

 
Dick de Weert,  

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

Aan- of afmeldingen leden voetbal: 
Petra Roelofs,  

Email: ledenadministratie@mvv69.nl 
Leden M.V.V.’69 kunnen met de voetbal.nl app gegevens wijzigen. 

Zoals adres, telefoonnummer, etc. 
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VAN DE REDACTIE  
 

Af en toe daalt de temperatuur nog weer naar het 
vriespunt, maar grotendeels maakt de winter plaats 
voor het voorjaar. Ondertussen heeft de tribune van 
MVV’69 een opknapbeurt gekregen. Het bord van de 
‘Stichting Supporters’, welke aan de bovenkant van de tribune is bevestigd, 
is vernieuwd. Dit geeft een frisse uitstraling aan de tribune.  
 
Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart zal de C.J.V. Marle het toneelstuk 
‘’Liever de lucht in!’’ presenteren. Het toneelstuk zal plaatsvinden in de 
Leerkamer te Hellendoorn. Daarnaast staat op zaterdag 1 april staat de 
derby van MVV’69 heren 1 tegen S.C. Lemele heren 1 op het programma, 
waarbij uw support voor deze wedstrijd erg gewaardeerd zal worden. 
 
Het verblijdende nieuws van drie geboortes heeft ons bereikt: Sofie 
Stokman, Vai Hoogenkamp en Ravi Bouwmeester zijn in de afgelopen 
maanden geboren. Wij wensen de gezinnen veel geluk toe! 
 
Tot slot staat in juni, rond Vaderdag, de eerstvolgende actie van de 
Vriendenkring weer op het programma, namelijk de koekactie. Ter zijner 
tijd zal hier meer bekend over worden gemaakt, waarbij wij uiteraard 
uitzien naar een mooie opbrengst. 

De redactie 

 
 

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD VOOR  
 

A.S. 12 juni INLEVEREN 
 



Hellendoornseweg 38a   -   7447 SH Marle
tel. 0548 - 68 12 89,  mob. 06 - 50 52 23 13

• Inname van landbouwfolie en wikkelfolie
• Reparatie hydrauliekslangen
• Takkenversnipperaar tot rond 25 cm
• Klepelmaaier voor het maaien van sloten en bermen

LOONBEDRIJF
MOLLINK MARLE

www.indetonne.nl

SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL



 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
De competities zijn weer volop bezig na de winterstop! 
De trainer van het 1e Rutger Wijkman, keeperstrainer 
Marcel van der Berg en Albert Kleinjan hebben hun 
contract verlengd met 1 seizoen. Hier zijn we erg blij 
mee!!  
De laatste maanden zijn er aantal leuke activiteiten 
geweest. Op 17 december heeft de activiteitencommissie 

een Top2000 quiz georganiseerd. Dit was een super geslaagde avond met 
heel veel animo! Zaterdag 7 januari was de nieuwjaarsreceptie met 
daarvoor afgaand oud Hollandse spelletjes voor de jeugd en de senioren. 
Ria Thijs heeft heerlijke snert gekookt. Ria hartelijk bedankt! Bij de 
nieuwjaarsreceptie zijn ook de jubilarissen gehuldigd. 

  
25 jaar: Chiel Jansen of Lorkeers, Dion Tigchelhof, Anja Kamphuis, Herma 
Sasbrink, Hetty Stevens, Greetje Haselhorst (de laatste 2 ontbreken op de 
foto) 50 jaar: Bennie Schutte, Jan Kleinjan (ontbreekt op de foto), Rieks 
Kleinjan en Erna Mondeel. Ook is er een gezellige vrijwilligersavond geweest 
om alle vrijwilligers te bedanken voor al hun inzet. Via deze weg nogmaals, 
alle vrijwilligers hartelijk bedankt! 
De Stichting Supportersvereniging Marle heeft er voor gezorgd dat het 
reclamebord aan de voorzijde van de tribune helemaal is vernieuwd, top! 
De algemene ledenvergadering zal op dinsdag 18 april om 20.30 uur 
plaatsvinden in de kantine, dus komt allen! 

Het bestuur van MVV’69 



De studio voor BEWEGINGSTHERAPIE of 

BINDWEEFSELTHERAPIE of WANDELCOACHING 

 Voor al uw
poot-, 
consumptieaardappelen,
uien, hooi en stro
naar

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

Bel ons voor advies
of een vrijblijvende offerte

Vosseboerweg 11, 7683 SH  Den Ham
Tel.: 0546 671 088, Mob.: 06 26 89 44 46

info@vandervegtrietdekkers,nl
www.vandervegtrietdekkers.nl

Nieuwbouw, Onderhoud en Renovatie



 

In memoriam  

Herman Vrijlink 
Vanaf het eerste uur, dus ruim 50 jaar, was Herman ( van de Bulder) lid van 
MVV ‘69. Jarenlang natuurlijk  als actief en spelend lid in het 2e maar 
voornamelijk ook in het 3e elftal.  In de achterhoede op de links back 
positie. Dat was zijn plek. Daarna nog een periode  als leider van het 3e 
elftal. De laatste jaren was hij vooral trouwe supporter en altijd aanwezig bij 
de thuiswedstrijden van het 1e elftal  samen met zijn broer Gerrit Jan. En 
natuurlijk na afloop  de 3e helft,  even in de kantine om een paar biertjes te 
doen en wat bij praten.  Hij was zoals werd gezegd “een stille genieter op de 
achtergrond”. Jammer was het dan ook dat hij toch al geruime tijd kampte  
met zijn gezondheid. De laatste weken ging het echter snel achteruit en 
uiteindelijk is hij op 8 februari 2023 overleden op 63 jarige leeftijd.  
We zullen hem missen en we wensen de kinderen en  familie veel sterkte 
toe dit verlies te verwerken. 

MVV ‘69 
 

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 18 APRIL 
                                  AANVANG 20:30 UUR 

DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN NOVEMBER 2022 LIGGEN T.Z.T. 
TER INZAGE IN HET BUURTHUIS, TEVENS ZULLEN EEN AANTAL EXEMPLAREN TER BESCHIKKING 

LIGGEN TIJDENS DE VERGADERING. 
AGENDA  

1. OPENING 

2. NOTULEN 

3. AFTREDEND PENNINGMEESTER: ALEXANDER HUTTERD 

        BIJ GEEN BEZWAAR, TOETREDEND: MARIJE HUTTERD 

4. MEDEDELINGEN + INGEKOMEN STUKKEN 

5. WEL EN WEE VAN MVV’69 

6. RONDVRAAG 

7. SLUITING                                                                                                                      

Vriendelijke Groet, BESTUUR M.V.V.’69 



 
 
 
Dinand Kamphuis 
Grupakkersweg 3 
Hellendoorn 
06-53246513 

AQ Cooling BV
Hoofdvestiging:
Rijpwetering 1 
3543 AT  Utrecht
info@aqcooling.nl

cooling
Vestiging Oost:
Nikola Teslastraat 1-14
7442 PC  Nijverdal
www.aqcooling.nl



 

Dames MVV’69  
De eerste seizoenshelft zit er alweer op en we draaien goed mee in de 
middenmoot van de vijfde klasse. Helaas hebben we een aantal keren 
onnodig puntenverlies geleden, waardoor we nu uitkomen op 5 gewonnen 
wedstrijden, 3 keer gelijk en 4 keer verloren. Dit resulteert in het totaal van 
18 punten. Een grote domper in 2022 was het wegvallen van onze 
geweldige keeper Merle, zij heeft haar kruisband gescheurd. Maar 
inmiddels al geopereerd en druk aan het revalideren. Dan zul je vast 
denken, wie staat er nu onder de lat. Dat was niet lang een vraagteken, 
want de vervangende keeper is namelijk onze Femke, super dat ze dit 
aandurft! Ook we blikken even terug op onze laatste gespeelde wedstrijd 
van 2022. Deze wedstrijd tegen Oranje Nassau dames 2 werd namelijk 15 
minuten voor het eindsignaal met een stand van 2-2 gestaakt vanwege de 
weersomstandigheden. Althans hiermee kwam de tegenstander (destijds 
koploper) aanzetten. Zij vonden dat het veld te hard werd en wilden graag 
op een ander moment terugkomen om de laatste 15 minuten te voetballen. 
Van ons had dit niet gehoeven, wij vonden deze stand prima en waren 
tevreden. Maar goed, we moesten maar akkoord gaan…. Door de staking 
waren we wel mooi wat eerder klaar, want deze avond hadden we ook ons 
teamfeest en wel een themafeest met het thema ‘jungle’. Het was een 
gezellige avond. We hebben eerst samen gegeten, vervolgens een aantal 
spelletjes gedaan en daarna lekker gedronken :) De wedstrijd tegen Oranje 
Nassau hebben we inmiddels uitgespeeld, dit gebeurde op zaterdag 21 
januari. Gelukkig op een zaterdag dat dames 1 van ON ook moest 
voetballen, zodat zij geen speelster uit dat team konden meenemen. Na 
een kwartier voetballen is de stand niet veranderd. Wij waren de betere 
partij, maar wisten niet te scoren. Wel hebben we goed voetbal laten zien, 
tegen een goede tegenstander. Helaas is dit ook wel eens anders, tegen een 
wat mindere tegenstander spelen wij namelijk ook niet goed. We zijn 
geneigd om mee te gaan in het spel van de tegenstander, waardoor het 
niveau hevig daalt. Hier zijn we ons bewust van en proberen hieraan te 
werken :)  We gaan er met zijn allen voor werken om het onnodige 
puntenverlies achter ons te laten en te focussen op de wedstrijden die 
komen gaan, zodat de punten met ons meegaan!  



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

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

www.ligro-interieurs.nl

Voor al uw glas zoals:

 Orthopedisch maatschoeisel
 Semi-orthopedisch schoeisel

 Individuele aanpassing
 Verbandschoenen

Aanpassing confectieschoeisel
 Steun/correctiezolen

 Reparatie

• Natuurgerijpte Goudse kaas
• Beemsterkaas
• Zuivellight 35+ kaas
• Diverse soorten kruidenkaas
• Geitenkaas
• Noten en zuidvruchten
• Streekproducten
• Enz. enz.

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

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

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



 

Nog even een speciaal bedankje. Sinds een aantal weken spelen wij 
namelijk in nieuwe broekjes. Deze zijn gesponsord door Livera Rijssen, 
super! Zo lopen wij er weer netjes bij.  

Ook hebben we een nieuw lid bij de dames, namelijk Lieke Dasselaar. We 
heten je van harte welkom!  

Wil je niets missen van de dames van MVV’69? Volg ons dan op Facebook 
en Instagra 

 
 
 

VAN DE JEUGDCOMMISSIE  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Bestel gemakkelijk je schutting op  
www.schuttingdeal.nl

T 085 0666307 E info@schuttingdeal.nl



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



(H) eerlijk vlees! oa te koop bij Weidehuus 
Koestraat 6 Hellendoorn



 

Een Ode aan de Gebroeders Vrijlink 
Het is begin maart als ik dit stukje schrijf voor ons clubblad. Ik had een mooi 
stuk in elkaar gezet en wilde dit opsturen naar de redactie om te plaatsen. 
Maar helaas het ging jammerlijk anders. 
Op dinsdag 7 maart jl. werd ik ’s avonds gebeld door de zwager van Gertjan 
Vrijlink. Met de mededeling “Arjan, de Bulder is een uur terugge 
overleed’n”. Ik was er stil en kapot van, ook al wist ik natuurlijk dat het 
eraan zat te komen.  
Die avond heb ik dan ook maar besloten om niet mijn stuk te plaatsen, 
maar om een stukje te schrijven over de gebroeders Vrijlink. 
 
Herman en Gertjan Vrijlink. Twee mooie stille genieters. Weinig woorden, 
maar daden. En als het niet zinde dan kreeg je dat ook zeker te horen.  
 
 
 
 
      Herman Vrijlink  
                                                                                      een trotse opa. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Herman ken ik vooral als degene waarmee ik heb gevoetbald in het 3e elftal. 
Herman was een werker in het veld en stond z’n mannetje wel. Op oudere 
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 RK Trading
 � Nonkeswijk 2C

 7687 AZ Daarlerveen

� +31(0)6 4617 1919  

� info@rktrading.nl  

� www.rktrading.nl



 

leeftijd ging het voetballen niet meer en is hij leider geweest van het 3e. 
Ook hier is hij op den duur mee gestopt. 
Herman woonde gelukkig met zijn gezin aan de E.J. Boschweg 10 in Daarle. 
Herman kreeg lichamelijk steeds meer kwalen, maar dat weerhield hem er 
niet van om elke zaterdag op zijn fiets naar De Leemkamp te fietsen.  
De thuiswedstrijden van het eerste keek hij altijd. Samen met Gertjan 
stonden ze langs de lijn om hun MVV ’69 aan te moedigen. Uiteraard moest 
er na de wedstrijd ook een biertje worden genuttigd en dat deden ze altijd 
met een koppeltje op hun vaste plek. Het kleine statafeltje bij de twee 
palen in de kantine dat was de plek waar ze altijd stonden na te praten. En 
reken er maar op dat de heren gezellig een glaasje bier konden drinken, 
want dat hoorde en paste ook bij de gebroeders.  
Minder mooi werd de tijd voor Herman toen zijn oudste zoon Rik, ALS bleek 
te hebben. Een slopende ziekte die Rik niet kon winnen. In 2019 is Rik dan 
ook overleden aan deze ziekte. Dat heeft er flink in gehakt bij de familie 
Vrijlink en begrijpelijk natuurlijk. Het leven werd verder opgepakt en 
Herman bleef weer komen bij de voetbal. Ook bij het 50 jarig bestaan van 
de voetbal was hij er nog bij. Ik zei nog: “Herman knap daj a weer hier bint 
noa zo’n toestand. Het nuchtere antwoord van Herman was dan ook: “Och 
Kroese ik kan wa thuus bliem zit’n, ma doar wut ok allemoal niet better van. 
Wie zult verdan mun”.  
Nooit hoorde je Herman klagen. Hij droeg zulke zaken gewoon bij zich 
zonder zich daar verder over te uiten.  
Vervolgens kwam de volgende klap. Zijn vrouw Gerda overleed aan de 
gevolgen van kanker.  
Weer een periode van verdriet drong aan, maar ook hier sleepte Herman 
met zijn gezin zich  weer doorheen. Knap en sterk van hun allemaal.  
Het is ongeveer begin februari 2023. Herman wordt zieker. Hij heeft een 
bacterie bij zich en moet naar het ziekenhuis. Ironisch genoeg krijgt ook 
Gertjan weer klachten aan zijn hart en ook hij moet naar het ziekenhuis en 
dus liggen beide broers in het ziekenhuis te kijken.  
Gertjans toestand leek zorgelijk, maar het is Herman die eigenlijk het ziekst 
is en komt te overlijden op 8 februari jl. Hij zal zeker gemist worden bij de 
voetbal. 
 



morrenhof-jansen.nl

“ Hoe mooi is het 
 om je eigen energie  
 op te wekken!”

GEWOON GOED.

Vestiging Gramsbergen
T 088 - 254 90 60

Vestiging Enschede
T 053 - 431 75 54

Vestiging Vriezenveen 
T 088 – 254 90 80

Vestiging IJsselmuiden 
T 038 – 332 00 12

Vestiging Dalfsen
T 088 – 254 90 00

Coninckserveweg 3
7447 PS  Hellendoorn
06 - 42312662

DEN HAM            0546 - 67 13 71  

Voor al uw loonwerk
houden wij ons

van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.

www.reiminkdenham.nl

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



 

Dan Gertjan. Gertjan heb ik ook mee gevoetbald, maar Gertjan ken ik het 
beste van alle motortochten die we hebben gehad. Het was volgens mij 
ergens in 1995 dat we besloten om met een koppeltje motormuizen een 
lang weekend weg te gaan. Het zou België worden en de bloei van nog 
meer motortochten was geboren.  
Gertjan reed altijd eerst op een Honda Magna, maar in de tussentijd 
droomde hij al over een Harley Davidson. Hij zei dan ook een keer: “ik goa 
nog een keer een echten motor koop’n” 
Die motor kwam er dan ook en oh wat was hij trots op zijn stalen ros. Met 
deze motor heeft hij diverse ritten en landen aangedaan. Na deze motor 
volgden nog twee Harley’s. 
Het koppeltje werd kleiner waar we elk jaar mee op vakantie gingen, maar 
de Bulder en ik bleven toch altijd rijden met elkaar.  
Daar kwamen later Dinand Kamphuis en Kay de Heer nog bij en met z’n 
vieren hebben we echt heel veel kilometers erop geknald.  
Vele landen hebben we bezocht. Denk maar aan Zweden, Noorwegen, 
Duitsland, Zwitserland, Oostenrijk, Schotland, Frankrijk, Luxemburg en 
België. Mooie tijden waar de Bulder ontzettend van kon genieten.  
Met z’n vieren waren we ook een mooi stel. Nooit geen scheve gezichten en 
dus ook nooit geen gezeur. De Bulder vond vaak alles wel goed. Hij was een 
makkelijk man in de omgang. 
Ook is het een keer misgegaan. Hij ging met nat weer onderuit met zijn 
Harley. Aan de motor gelukkig geen schade, maar de regenbroek was wel 
kapot. Hij zei dan ook: “ik gunge zo plat deur de bocht, da’k zelfs met 
shagbuul oaver het asfalt gunge”. 
Gertjan woonde mooi aan de Ketelaarweg in Marle. Echt zijn plekje waar hij 
het goed had met de buren, maar ook met de familie die geregeld om de 
deur kwamen kijken. 
Dat deed de Bulder altijd heel goed. Hij was gek met zijn familie. 
Maar ook Gertjan kreeg gezondheidsproblemen. Hij kreeg voor jaren terug 
problemen aan zijn hart en werd hartpatiënt. Stoppen met roken moest hij 
en dat was geen probleem voor hem. Zo eigenwijs was hij wel. 
Maar ook Gertjan bleef niet hangen in het probleem, maar keek vooruit. Hij 
maakte weer wat van zijn leven. Hij kon weer werken en motorrijden. En 
natuurlijk zaterdags naar de kantine om met vrienden naar de voetbal te 
kijken en om een lekker glaasje bier te nuttigen. 
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Vervolgens kwam corona om de deur kijken. Op vakantie gaan was lastig, 
want we waren net opgehokte kippen en konden nergens naar toe. “Ach 
dan ried wie toch deur Nederland hin, doar ist ok wa mooi”, was zijn 
reactie. 
Toen kreeg Gertjan weer last van zijn hart. Een bacterie had hem te pakken 
en het werd spannend voor de Bulder of hij dit gevecht kon winnen. Maar 
goed het blijft een Vrijlink en dus werd deze strijd gewonnen. In dat jaar 
heeft hij niet met ons mee gekunt op vakantie. Jammer maar natuurlijk 
begrijpelijk. De Bulder had dan wel de strijd gewonnen, maar had bij lange 
na de energie niet om op vakantie te gaan.  
Het was januari 2022 en ik vroeg de Bulder of een vakantie er nog in zat 
voor het komende jaar. En zelfverzekerd als hij was zei hij: “Kroese wie goat 
dit joar wa weer riene”.  
Nou dat was mooi om te horen, maar ik weet dat de rest van de familie 
maar ook zijn internist het een hele spannende onderneming vonden. Toch 
is het allemaal goed gekomen en heeft hij genoten als de oude Bulder, zoals 

het hoort    . 
De hoogste bergpas van Europa werd bedwongen en dus kon hij die ook 
weer afvinken van zijn lijstje. 
 
 
 
 
 
      De bulder op hoogste                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
        bergpas van Europa 
           “de La Bonette”  
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In december van het zelfde jaar werd nog gesproken om op vakantie te 
gaan in 2023, maar helaas ook voor Gertjan sloeg het noodlot toe.  
Hij had nog een oude kwaal aan zijn hart waar hij aan geholpen moest 
worden, maar ook bij Gertjan kwam de oude bacterie weer op visite en 
moest hij halsoverkop weer naar het ziekenhuis. Daar kreeg hij de harde 
mededeling dat er geen mogelijkheid meer was om te helpen dit keer.  
Gertjan werd naar huis gestuurd om te wachten op het onvermijdelijke. 
Samen zijn we voor een aantal weken nog bij hem op visite geweest. Daar 
hebben we nog mooie herinneringen opgehaald met elkaar. 
Ook werd door de Bulder nog het laatste verzoek neergelegd bij ons: 
“Vente wie hebt zovulle met mekaar jach, maar wult jullie, ast gedoan is 
met mie, ok het leste ritje met mie riene” 
Daar hebben we uiteraard volmondig ja geantwoord. 
Op 7 maart is Gertjan helaas dan ook overleden. 
 
We zullen bij de voetbal beide broers enorm gaan missen en ik wil de 
naaste familie heel veel sterkte toewensen met dit grote verlies. En laten 
we eerlijk zijn, de familie Vrijlink heeft de laatste jaren al genoeg voor de 
kiezen gehad. Teveel als je het mij vraagt. 
 
Dit was mijn bijdrage voor dit clubblad dit keer. 
En vergeet niet: Pluk de dag, het kan mon zo ma aans wene. 
 
Het ga jullie goed, 
 

Uw razende reporter 

 
 
 
 
 
 
 



Ommerweg 1, 7447RA  Hellendoorn
T. 0548-654747              F. 0548-654811
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WinkelCAV
Hart voor boer en buitenleven

Dorpsstraat 58

7683 BL Den Ham

T 0546-67 12 51 

www.cavwinkel.nl

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

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

Bestel óók online! www.cavwinkel.nl

Alles op het gebied van  
dier, tuin en agri!

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

Bijna  
3000m2!



 

OUDERENSOOS MARLE 
Jaarverslag 2022 

In verband met corona was het in januari en februari helaas niet mogelijk 

om een soosmiddag te organiseren. 

Gelukkig kon dit weer vanaf maart. In maart, april en mei hadden we 

gewone soosmiddagen. Eerst gezamenlijk koffie/thee drinken, bijkletsen, 

daarna onder het genot van een drankje een spelletje: sjoelen, rummikub 

of dammen en ter afsluiting nog een paar rondjes bingo. 

Op 21 juni: eindelijk weer een reisje. Het laatste reisje dateerde van 18 juni 

2019. Om 14.00 uur vertrokken we vanaf buurthuus “de Leemkamp” naar 

Landbouwmuseum “de Laarman” in Luttenberg. We begonnen deze middag 

met koffie of thee met appeltaart. Daarna kregen we de gelegenheid om 

het museum te bekijken. Er was een grote collectie oude 

landbouwmachines, trekkers, werktuigen en gereedschappen. Ook kregen 



Hancateweg Oost 15   Hellendoorn    0546-671229

te huur gevraagd:
Land voor aardappelen 
bieten en maïs teelt

Smidsstraat 2a, Hellendoorn
0548 - 65 41 85 

Bennie Ekkel
Roggestraat 4a  Den Ham  0546-671323

www.bennieekkel.uw-slager.nl

22-04-2014

1403097 Slagerij Bennie Ekkel
1x Sponsorbord 2500 x 600 mm tbv V.V. Den Ham
Enkelzijdig

Uw E-bike specialist met 24 uurs service
Wij zijn er voor, tijdens en na uw aankoop!

Brink 9
7683 BP Den Ham
www.waanders-rijwielen.nl

Tel: (0546) 67 27 68
info@waanders-rijwielen.nl



 

we een kijkje in een boerderij-inrichting met beste kamer, keuken, kelder 

en bedstee. Daarnaast was er een expositie van blikken en trommels. Nadat 

we dit alles bezichtigd hebben, sloten we deze middag af met een etentje 

bij Hancate 2.0 in Hellendoorn. 

De start na de vakantie was op 20 september. Deze middag na de 

zomerstop hadden wij als gasten Truus Arnolds en Mannie Bakhuis van 

Historisch Marle. Zij lieten ons oud filmmateriaal en foto’s zien. Zo waren er 

veel oude schoolfoto’s waarbij zelfs onze leden nog namen van leerlingen 

konden toevoegen. Ook kregen we oude films te zien. Bernard en Teuntje 

Weggeman met hun bakkerij, een boerenbruiloft en zelfs de optocht van 

1000 jaar Marle ontbrak niet. Ter afsluiting van deze middag aten wij soep 

met een broodje in het buurthuus. 

In oktober en november waren er gewone soosmiddagen. 

Op 20 december was er een soosmiddag die in het teken stond van Kerst. Er 

werden gedichten en liederen voorgelezen en ook een mooi oud 

Kerstverhaal ontbrak niet deze middag. Ook werden er nog enkele rondjes 

bingo gespeeld.   

In 2022 kregen wij er 2 nieuwe leden bij; Jannie Bakhuis en Jo Schutmaat. 

Op 31 december bedroeg het ledenaantal: 20  

Groeten, het  bestuur 

 

 

 

 

 

 



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:

OLTHOF BEPLATING NIJVERDAL
Fuutweg 12, 7442 CL  Nijverdal, 0548 - 610571

www.olthof-beplating.nl

0548-745330



 

CJV Marle  
seizoen 2022-2023 
Hallo allemaal! 
 
Het CJV-seizoen is inmiddels volop bezig en er zijn al verschillende gezellige 
avonden geweest!  
 
Sinterklaas is gevierd aan de hand van een dobbelspel. Zoals gewoonlijk 
werd er weer hard gestreden voor de grootste en zwaarste cadeaus. 
Daarnaast is de schaatsbaan in Nijverdal bezocht en is in de bioscoop de 
film “De Tatta’s” gekeken. Verschillende avonden zijn ook gehouden in de 
bovenzaal van de Marliaantjes. Zo werd luidkeels het Nederlands elftal 
aangemoedigd (helaas heeft dit niet geholpen), werd een avond de kennis 
getest aan de hand 
van een pubquiz, 
zijn de weerwolven 
van Wakkerdam 
ontmaskerd en zijn 
er mooie prijzen 
gewonnen bij de 
bingo.  
 
2023 begon ook 
gelijk goed: de 
Marliaantjes werd 
voor één avond 
geruild met het 
Buurthuis, waar de 
pizzarettes klaar op tafel stonden. Blijkbaar wonen er echte Italianen in 
Marle, want de pizza’s waren heerlijk!  
 
Ook dit jaar werd er nog een avond gegriezeld en gegruweld in de donkere 
bossen van Hellendoorn. De jeugd werd in het pikkedonker gedropt en 
moest het bestuur zien te vinden. Om met de tijd mee te gaan werd er dit 
jaar gekozen om aan de hand van coördinaten verschillende punten te 
vinden. Uiteindelijk is iedereen veilig bij het eindpunt aangekomen, waar 



Bruiloften
Vergaderingen

Thema - avonden
Presentaties

Kookstudio
Hammerweg 7
7447 SL Marle -

Hellendoorn
Telefoon 0548 - 681491

INFO@BACCO.NL
WWW.BACCO.NL

Expert is kampioen in de beste service.

Dus bezorgen we thuis wanneer het ú uitkomt!

Van experts kun je meer verwachten.

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

LLL
Esweg 39 - 7688 RA  Daarle

Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF



 

een goed verdiend glas ranja op hen stond te wachten. We kunnen dus 
concluderen dat het jaar al goed geslaagd is tot nu toe! De laatste avond 
komt inmiddels steeds dichter bij. Wat wij dan gaan doen blijft zoals elk jaar 
een verrassing, maar het belooft nu al een gezellige avond te worden.  
 
Inmiddels zijn de jongeren weer op pad geweest en zijn de 
donateurskaarten voor het toneelstuk weer rondgebracht. Wij hopen dan 
ook jullie allemaal te zien op 24 of 25 maart in de Leerkamer in 
Hellendoorn.  
 

Groetjes het bestuur 

C.J.V. Marle  

presenteert het toneelstuk: 

“‘LIEVER DE LUCHT IN!” 
Auteur: Henk Sloots  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2023 in de Leerkamer te Hellendoorn. 
Zaal open: 19.00 uur 

 
       Aanvang: 19.30 uur 



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 een 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

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. 
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info@rokerijmarle.nl - www.rokerijmarle.nl 

Heeft u wat te vieren? 
Wij leveren hapjes en catering 
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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 



 

STICHTING SUPPORTERS MARLE  
 
Paasweekend Marle, een weekend vol 
motorisch geweld en een muzikaal 
festijn.  
 
Het is weer tijd voor een feestje! 
Paasweekend Marle is dit jaar op vrijdag 7 april, 
zaterdag 8 april en Paasmaandag 10 april. 
 
Vrijdag 7 april 
Vrijdagavond starten we met de zitmaaierrace en brommercross. De rijders 
moeten om 17:00u aanwezig zijn, de strijd zal dan om 18:00u beginnen. In 
de pauze van de zitmaaiers zal er een brommercross worden gehouden. 
Opgeven kan vanaf 17:00u in de jurywagen op het feestterrein.   
 
’s Avonds om 20.00u barst het feest los in tent. Coverband ‘Bandje voor de 
Sfeer’ staat te popelen om de feesttent in Marle goed op zijn kop te zetten. 
Deze ervaren muzikanten hebben bewezen elke tent ondersteboven te 
zetten. Tijdens de spectaculaire show komen de bekendste meezingers, 
vernieuwende medleys en knallende ballads voorbij zodat in Marle 
gegarandeerd het dak eraf gaat!  
 
Zaterdag 8 april 
Zaterdagmiddag van 14:00u-17:00u is de gezellige kindermiddag. Deze 
middag is voor kinderen uit Marle en omstreken. Er is een springkussen, 
legotafel, je kunt eieren zoeken, cup cakejes versieren en er is zelfs een 
kinderdisco! Ook kun je dit jaar weer meedoen met de kleurplaatwedstrijd! 
De kleurplaat kun je vinden op www.paasweekendmarle.nl of op de 
Facebook-pagina van Paasweekend Marle. Om kans te maken op een prijs 
moet je de tekening tussen 14.00u en 15.00u inleveren in de feesttent.  
 
’s Avonds staat coverband Boulevard op het podium voor een gezellig 
feestje! Tijdens een avond met Boulevard komt alles voorbij! Medleys, 
creatieve mash-ups en de nieuwste hits gecombineerd met eigenheid en 

http://www.paasweekendmarle.nl/
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CUMELA
Loon-Grondverzetbedrijf,
Landbouwmechanisatie
24 uurs Hydrauliek Service

Voor al uw agrarische en aanverwante werkzaam-
heden waaronder:
*   Verhuur van shovel, minikraan en mobiele kranen
*   Meststrooien met breedstrooier
*   Zodenbemesten en bouwland injecteren
*   Mesttransport
*   Grasmaaien met Claas triple maaier 9100 CONTOUR
*   Gras- en maïs zaaien
*    Gras- en maïshakselen met  

toevoeging
*   Graslandvernieuwing
*    Spitten en inzaaien in één  

werkgang
*   Slootonderhoud

Tevens het adres voor reparatie, onderhoud en onderdelenvoorziening

Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen of mailen naar 
info@fafokkert.nl

Kijk ook op onze website www.fafokkert.nl

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



 

een knaller van een show. Met hun eindeloze enthousiasme pakken ze elk 
publiek zijn ze van plan om het publiek in Marle helemaal in te pakken.  
 
Maandag 10 april 
Paasmaandag is traditiegetrouw de Trekkerslep. De ingeschreven sleppers 
zullen vanaf 10:00u starten en in verschillende gewichtsklassen om de 
prijzen strijden. Ook de jonge sleppers kunnen zich op maandagmiddag 
bewijzen. Vanaf 13:30u kunnen zij zich in de tent inschrijven voor de 
skeltertrek.  
 
De Poelepetaten zullen het weekend met een volle bak energie afsluiten in 
de feesttent. De poelepetaten zijn een oersound dreunend door elk stukje 
lichaam. Als coverband met nummers van o.a. normaal, jovink en bökkers 
speelt de band alle bekende hits zoals ‘brommers kieken, oerend hard, 
svetlana en deurdonderen’!  
 
Wil je nog helpen voor, tijdens of na het Paasweekend, stuur dan een 
mailtje naar algemeen@paasweekendmarle.nl of laat het weten aan een 
van de bestuursleden! 
Voor meer informatie en leuke acties kun je kijken op 
www.paasweekendmarle.nl of kijk op onze Facebook-pagina Paasweekend 
Marle.  
 
Wij hebben er ontzettend veel zin in en zien je graag in de feesttent in 
Marle op 7, 8 en 10 april! 
 

Stichting Supporters Marle 
 

 

 

 

 

mailto:algemeen@paasweekendmarle.nl
http://www.paasweekendmarle.nl/


Inspireert
en realiseert!

alfabetreclame.nl

Hellendoornseweg 7a, Daarle | T: (0546) 697 319

(Elektrische) fietsen | Bromfietsen | Scooters | Postkantoor 

Oldtimers | Bakfietsen | Onderdelen | Accesoires | Wenskaarten
Lifestyle fietsen | Vakkundige werkplaats | Postorderverzending

(Elektrische) fietsen | Bromfietsen | Scooters | Fietsverhuur
Oldtimers | Bakfietsen | Onderdelen | Accessoires

Lifestyle fietsen | Vakkundige werkplaats
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Heuver
V e r r e i k e r
v e r h u u r
Hammerweg 5, 7447 SL  Hellendoorn
T. 06-50 65 44 05
E-mail info@heuververreiker.nl  
www.heuververreiker.nl



 
 



  



 

MSV 

We  sporten dus nu in de Voordam in Hellendoorn. Het was even wennen 
aan de vrij grote ruimte. Maar we zijn inmiddels gewend. 
We hebben hier allerlei attributen die we kunnen gebruiken. We deden als 
eindspel altijd volleybal, maar hier zijn ook andere sporten mogelijk, zo 
doen we soms badminton. of curling en nog enkele balspelen . 
We zijn wel heel enthousiast bezig. 
Ook hebben we er twee dames bij gekregen , We zijn dus op 
maandagavond een uurtje heerlijk bezig. 
In maart of april zullen we onze jaarvergadering plannen en o.a. de 
zomerperiode bespreken. 
Onze vergadering houden we natuurlijk in het mooie Buurthuus. 
Bij deze wensen we alle clubs van Marle veel succes en plezier dit seizoen. 
hartelijke groeten, 

 dames M.S.V. 
 

  

  

   

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 



Ketelaarweg 2, 7447 SX  Hellendoorn
Tel.: 0546-671250 Mob: 06-54970367

Email: rk.logistiek@outlook.com

Voor al uw vee- en koeltransporten

 Logistiek BV

Brink 13, Den Ham  Telefoon 0546 - 671568

Naast onderhoud & service aan uw auto, verlenen wij
ziekenvervoer diensten.

Heeft u een machtiging gekregen voor taxivervoer?
Bel direct naar ons, wij plannen de ritten voor u in!

Tel.nr. (0546) 67 25 55

Bertil Jansen



 

 
 
 

VAN CBS DE MARLIAANTJES 
 
Beste inwoners van Marle en omstreken, 
 
Een berichtje vanaf de Hammerweg. We praten u graag even bij. 
 
Samen 
Hoe mooi samen is, hebben we na 3 jaar weer mogen ervaren. Als 
kinderen, team en ouders hebben we weer samen Kerst gevierd. We 
hebben genoten van een mooie musical die door groep 3/4 werd 
opgevoerd onder leiding van juf Jolanda Wemekamp. Ook de andere 
groepen hebben een stukje en/of lied opgevoerd. Hoe trots kun je zijn om 
aan je ouders/verzorgers te laten zien, waar je zo lang voor geoefend hebt! 
En ook andersom. Hoe mooi is het om je eigen kind op het podium te zien 
tussen zijn/haar klasgenoten. 
 
Oliebollenactie  
Eind december volgde de jaarlijkse oliebollenactie. Deze actie heeft het 
mooie bedrag van €674,90 opgeleverd. Iedereen die hieraan heeft 
bijgedragen willen we hartelijk bedanken! Bij het schrijven van dit stukje 
moet de oud ijzer actie nog plaatsvinden. Het zijn mooie acties die extra 
mogelijkheden opleveren voor de kinderen en school. Van de opbrengst 
van deze acties gaan we in ieder geval kijken naar een muziekinstallatie die 
ook buiten te gebruiken is. 
 
Nieuwe site 
Op dit moment is de oude website nog 
zichtbaar, maar binnenkort is de nieuwe 
website te zien via https://www.sco-
t.nl/websites/demarliaantjes/ een mooie 
manier om onze zichtbaarheid te vergroten. Als 
school zijn we bezig met onze missie en visie. 
Welke school willen we zijn? Wat is onze 

https://www.sco-t.nl/websites/demarliaantjes/
https://www.sco-t.nl/websites/demarliaantjes/


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

Voor al uw fietsen
en elektrofietsen

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

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

Ga toch vissen...

Mekkelinkweg 6b
7447 RW Hellendoorn
T 0548 681 596
F 0548 681 822
E info@berentschot.nl
I www.berentschot.nl

Voor al uw Ijzerwaren
&

Gereedschappen

Vroomshoopseweg 6 - Den Ham
Tel. 0546 673 199



 

toegevoegde waarde? Ook kwam daaruit naar voren dat het belangrijk is 
om zichtbaar te zijn als school. Het vernieuwen van de site is stap 1. 
Daarnaast willen we ook meer zichtbaar worden via bijv. social media. 
Uiteraard kunnen we ook mond-tot-mond reclame goed gebruiken. Mocht 
u nog ouders spreken die een school zoeken voor hun kind, dan hopen we 
zeker dat u ze doorverwijst naar ons voor een kennismakingsgesprek en 
rondleiding! 
 
Schoolplein 
Het concept schoolplein wordt op dit moment opnieuw bijgewerkt n.a.v. 
opmerkingen van leerlingen, het team en ouders. Stapje voor stapje hopen 
we zo tot het definitieve ontwerp te komen. Ondertussen zijn we ook nog 
bezig met de financiering. Hierbij hebben we fantastische hulp ontvangen 
van de Vrouwenvereniging, Plaatselijk Belang, MVV ’69, de Gemeente 
Hellendoorn en de Gemeente Twenterand. Zij hebben aangegeven de 
vernieuwing van ons plein van harte te ondersteunen en dit is voor de 
aanvraag van de subsidie bij de provincie Overijssel een voorwaarde. 
Hiermee kunnen wij weer verder. Over samen gesproken! 
 
2023 
In de afgelopen periode hebben we een mooie Coole Tech Box gewonnen, 
zijn juf Coby en juf Hanny op school geweest om voor te lezen, vonden er 
oudergesprekken plaats en zijn er mooie rapporten mee naar huis gegaan. 
De komende tijd gaan we aan de slag met de thema’s ‘Hoe werkt het’ en 
‘Bouwen’, vieren we biddag, gaat er nog een groep naar het ZINiN voor een 
voorstelling, vinden het leerling- en ouderpanel plaats en nemen we bij de 
leerlingen van de groepen 6 t/m 8 de jaarlijkse Leerlingtevredenheidspeiling 
af. Kortom… dankbaar en met goede zin vervolgen wij dit schooljaar! 
 
Een hartelijke groet, mede namens het team van CBS De Marliaantjes en 
graag tot ziens! 
 

Marieke Meijerink 

 





www.piksen.nl

Hammerweg 6 - Marle 
T 0548 681 287

SPECIALIST
   IN OPEL

www.facebook.com/autobedrijfpiksen @autopiksen

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF

 

BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
Voorzitter Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 
Secretaresse  Anja Kamphuis  kamphuisanja@hotmail.com 
Penningmeester Jolanda Gerrits  vriendenkringmarle@gmail.com 
2e Penningmeester Bertine Lusseveld  bertlusseveld@gmail.com 
Bestuurslid Yvonne Veurink  yvonnejanknegt@gmail.com 
Bestuurslid Dick de Weert  g.j.d.deweert@gmail.com 
Bestuurslid Nymphe Hoogenkamp  nymphebroekmate@hotmail.com  
Bestuurslid Lieke Thijs  liekethijs8@gmail.com   
 
CORRESPONDENTEN 
Activiteitencommissie Mirjam Stokman  stokmanmirjam@hotmail.com 
Beheerscommisie Gerrit Haselhorst  haselhorst.gerrit@gmail.com 
CBS De Marliaantjes Marieke Meijerink  m.meijerink@sco-t.nl 
C.J.V. Laura Braakman  laura.braakman@hotmail.com 
Countryclub Gerrit Tigchelhoff    gerrit@countrydancersmarle.nl 
M.S.V. Nelleke Hutterd  7447at25@hetnet.nl 
M.V.V.'69 Janine Hendriks  janine@piksen.nl 
Plaatselijk Belang Marle Tim den Toom  t_den_toom@hotmail.com 
Seniorengym Jennie Voortman  debrummel1@hotmail.com 
Supportersvereniging Margreet Hesselink  magreetgrefelman@hotmail.com 
Vrouwenvereniging Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 
Wijkhoofd ouderensoos Irma Beumer  beumergeiten@gmail.com 
 
 
BANKREKENINGNUMMER  NL47RABO 0120998076 
VAN RABOBANK NOORD en WEST TWENTE 
T.n.v. Jolanda Gerrits,  INZAKE STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
 

 
Wilt u zo vriendelijk zijn om mutaties voor het clubblad 
(Zoals. : adreswijziging, of vertrek) door te geven aan: 

 
Dick de Weert,  

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

Aan- of afmeldingen leden voetbal: 
Petra Roelofs,  

Email: ledenadministratie@mvv69.nl 
Leden M.V.V.’69 kunnen met de voetbal.nl app gegevens wijzigen. 

Zoals adres, telefoonnummer, etc. 




