
Retourzending: Ganzenmars 10, 7683 SB  Den Ham

CLUBBLAD MARLE

C. J. V.

Country club

Marlese Boerendansers

M. S. V.

Ouderengym

Ouderensoos

Stichting Supporters

Stichting Vriendenkring

Vrouwenvereniging

 

 
m
vv
‘69



www.autobedrijfnekkers.nl

occasions diagnose & hybride specialist

Nijverheidsweg 15B
7442 CH Nijverdal
0548 - 62 44 88
info@autobedrijfnekkers.nl

www.facebook.com/autobedrijfnekkers

ONDERHOUD
REPARATIE

APK
AIRCO SERVICE



 

Jaargang 45                     December 2022                         No. 4 
 

VAN DE REDACTIE  
De buitentemperatuur daalt weer een stukje naar 
beneden en de heren en dames van MVV’69 gaan 
alweer richting de winterstop. De mannen van het 
eerste elftal hebben de laatste tijd meerdere punten 
behaald, evenals het derde elftal, welke netjes 
bovenin de ranglijst meedoen. 
Daarnaast zijn de countrydansers meerdere avonden per week in grote 
getalen aanwezig en zullen ook de SOOS en het koken met ouderen 
doorgaan met de activiteiten in de aankomende ‘donkere’ maanden. 
 

Op 14 en 15 oktober heeft ‘het jubileumweekend’ in het kader van het 50 
jarig bestaan van de dames van MVV’69 plaatsgevonden. De 
burgemeester van de gemeente Hellendoorn opende op vrijdagavond de 
reünie, waarna op  zaterdag het huidige dameselftal tegen de ‘All-stars’ 
van MVV’69 hebben gevoetbald. ’s Avonds is het weekend, onder leiding 
van een DJ, afgesloten met een groot feest. Al met al kunnen de dames 
terugkijken op een geslaagd weekend, wat nog geruime tijd herinnerd zal 
worden. 
 

De verloting van de Vriendenkring stond op 10 november op de agenda, 
waarbij de trekking dit jaar uitgevoerd werd door Wim van der Strate. 
Ondertussen hebben de prijswinnaars, welke veelal afkomstig zijn uit 
Marle, de prijzen opgehaald of thuisgebracht gekregen en kunnen wij jullie 
mededelen dat de verloting een mooie opbrengst heeft opgeleverd. 
Daarnaast heeft eind november de koekactie plaatsgevonden. Vrijwilligers: 
bedankt voor het helpen met het verkopen van de speculaaskoeken! 
 

Dit jaar stond Sinterklaas op 2 december bij MVV’69 voor de deur. De 
kinderen uit de jongste jeugdelftallen waren uitgenodigd om dit feest 
samen te vieren. Een ochtend vol snoepgoed en zoetigheid heeft bij veel 
kinderen een glimlach op het gezicht getoverd.  
 

De Stichting Supporters Marle organiseert op 23 december 2022 weer een 
lichtjesroute. Net als voorgaand jaar zullen de inwoners van Marle 
gevraagd worden om hun creativiteit te uiten door een object, zoals hun 
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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

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



 

huis, te versieren met lichtjes. Onderweg zal er een hapje en een drankje 
aangeboden worden. U wordt van harte uitgenodigd om de sfeer ‘te 
komen proeven’. 
 
Tot slot wensen wij u alvast prettige feestdagen en een gelukkig nieuwjaar 
in goede gezondheid! 
 

De redactie 
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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!



 

VAN DE BESTUURSTAFEL 
Inmiddels is het seizoen al weer in volle gang en wordt er 
weer hard gestreden om de punten. 
Na een moeizame start is het 1e elftal  voorzichtig 
opgeklommen, op moment van schrijven, naar de 7e plek 
met 10 punten. Alhoewel de concurrentie op de hielen 
zit, want het verschil tussen plaats 5 en 9 is maar 2 
punten. 

Wij zijn ook bijzonder ingenomen met het feit dat Albert Kleinjan bereid is 
gevonden om trainer te worden van het 2e elftal. Samen met de beide 
leiders, Peter de Weert en Henk Kosters proberen ze dit seizoen ook weer 
een goed resultaat te kunnen neer zetten. Al zal dat wel wat  lastiger 
worden na het fantastische kampioenschap afgelopen seizoen.  
Ook het derde elftal, in de volksmond groep 3, is weer met volle moed 
begonnen. Eerder dan verwacht zijn ze al bijna toe aan het 10 punten 
festijn. Bertjan Kloosterman en Arjan Kamphuis hebben in september 
afscheid genomen als spelend lid maar laatstgenoemde gaat verder als 
leider van het 3e. 
De dames zijn ook weer, na hun 50 jarig jubileum, terug op aarde. Het 
geweldige feestweekend was een doorslaand succes met op vrijdag 14 
oktober een reünie voor alle oud leden, leden, trainers en leiders die 
afgelopen jaren actief zijn geweest bij de dames. En zaterdag 15 oktober 
natuurlijk ’s middags de jubileumwedstrijd waarbij veel publiek aanwezig 
was en ter afsluiting  ‘s avonds de grandioze feestavond. Maar goed aan 
alles komt een eind, er moet weer gevoetbald worden en dat doen ze naar 
behoren, spelen goed mee in de competitie en staan in de middenmoot. 
De jeugdteams weren zich aardig, met speciale aandacht even voor de 
mini’s. Dat groepje bestaat inmiddels al uit meer dan 12 leden, de toekomst 
van onze vereniging. De leider is Ivo Meulman en op eigen initiatief gaat hij 
dit “jonge volk” in een mooi nieuw tenue steken. Hulde daarvoor. 
Ook is Ivo, samen met Dennis Mollink toegetreden tot de jeugdcommissie.    
Op dinsdag 22 november was er weer de algemene ledenvergadering. Zoals 
bij alle verenigingen zijn de energielasten behoorlijk opgelopen en behoeft 
dit constant de nodige zorg en aandacht. Omdat er zonnepanelen op het 
dak liggen is met name het gasverbruik een aandachtspunt. Daarom is voor 



ALTIJD SFEER. ALTIJD GEZELLIG.

Kom bij ons langs voor een lekkere lunch of een 
heerlijk diner met als afsluiter een van onze 

lekkere desserts. Natuurlijk bent u altijd welkom 
voor enkel een kopje koffie met een gebakje of 
een drankje met iets lekkers van de borrelkaart. 

Hancate 2.0 voor elke weekdag!

OMMERWEG 153, HELLENDOORN
WWW.HANCATE20.NL

Brink 13, Den Ham  
Telefoon 0546 - 671568

KOOP BIJ ONZE 
ADVERTEERDERS

ZIJ STEUNEN ONS



 

de grote zaal een airco besteld, zodat diverse groepen die hier gebruik van 
maken, niet in de kou zitten.   
Op zaterdag 7 januari is er weer de nieuwjaarsreceptie waar dan ook weer 
enkele jubilarissen worden gehuldigd. Op vrijdag 27 januari is er weer een 
vrijwilligersavond.  
De uitbreiding van de parkeerplaats is nu helemaal klaar. Eind van het jaar 
zal nog door Berentschot Hoveniers een heg gepland worden langs de 
parkeerplaats en in het strookje bij de fietsenstalling. René bood aan om dat 
voor niets te doen. “Zie het maar als een stukje extra sponsoring “! 
Tanken en tegelijkertijd MVV’69 sponsoren kan nu met Avia 
Clubsparenkaart. Een initiatief van onze hoofdsponsor Autobedrijf Piksen. 
Iedereen met zo’n kaart, leden , familie, vrienden en ieder die verder de 
club een warm hart toe draagt kan punten sparen bij elke tankbeurt. Die 
punten worden omgezet naar een bedrag voor MVV’69. De kaarten zijn 
verkrijgbaar in het buurthuis of bij Piksen.  
Nu staan de gespaarde punten op de voorpagina van onze website. Voor 
elke 100 punten krijgen we € 2,-. De punten worden 1x per maand 
bijgewerkt. 
Daarnaast hebben we weer 2 nieuwe bordsponsoren erbij nl. Jet’s Kaas & zo 
uit Marle ( kaas en zo aan huis) en Protapijt (vloer en raamdecoraties) uit 
Nijverdal. Livera Rijssen, in de persoon van Gerlinde Kleinjan gaat de dames 
weer in nieuwe voetbalbroekjes steken. Om alle misverstanden te 
voorkomen de shirtjes en sokken konden nog wel een tijdje mee. En 
tenslotte heeft Landkracht uit Hellendoorn nieuwe shirts gesponsord  voor 
de JO 12.  
Allen hartelijk dank hiervoor! 
Wij zijn als club bijzonder blij met onze sponsoren. Voor ons maar ook voor 
hen zijn het ongekende tijden en zonder hun steun kun je een club niet in 
de benen houden.  
Bij deze dan ook een oproep aan al onze leden………  denk en besteed als 
het kan bij onze sponsoren want zij denken ook aan ons !! 
 
Wij wensen iedereen alvast fijne en gezonde feestdagen! En een sportief 
2023!  

Bestuur MVV’69  



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



 

 

 
VAN DE JEUGDCOMMISSIE  
 
We zijn weer volop aan het voetballen, en wat zijn we blij dat het allemaal 
weer kan en mag. De jo17 heeft eerst de bekerwedstrijden afgewerkt en is 
nu bezig aan hun reguliere competitie.  De jo12 en jo9 zijn inmiddels al aan 
de tweede fase van de competitie bezig  
De mini’s hebben dit jaar mee gedaan met regionale wedstrijden. Zij  spelen 
3 december de laatste wedstrijd. Het is mooi om te zien dat er ondanks de 
wisselende resultaten de kinderen toch veel plezier hebben in het 
voetballen. Dit uiteraard ook dankzij de trainers en leiders !! We zijn dan 
ook heel dankbaar dat ze hun tijd en energie in onze jeugd willen 

steken , top! 
 
Met ingang van dit nieuwe seizoen hebben we er ook twee commissie 
leden bij.  Ivo Meulman en Dennis Mollink komen de jeugd commissie 
versterken. Welkom!! Fijn dat jullie dit willen doen. 
 
2 December gaan we met de jongste jeugd nog Sinterklaas vieren. 





 

Hopelijk is iedereen lief geweest en hoeft er niemand in de zak  
Hierover volgende keer meer.  
 
Nu we bijna aan het einde van het najaar seizoen zijn kunnen we toch 
redelijk tevreden terugkijken. 
Er zijn aardig wat jonge voetballertjes/-sters bij gekomen. 
Uiteraard kunnen we altijd nieuwe leden bij, en dit dan in alle leeftijden! 
Want ook de jo17 kan nog wel wat versterking gebruiken.  
Kom gerust eens langs bij een wedstrijd of een training.  
En verder is iedereen natuurlijk van harte welkom op de Leemkamp om 
onze jeugd aan te moedigen  
 
Tenslotte wensen wij iedereen alvast hele gezellige feestdagen, maak er 
wat moois van. 
 

Bianka Beverdam 

 
 
Elke woensdag avond om 18.30 is er een hoop lol, sportiviteit en lachende 
gezichten want dan trainen Lieke en Julia de mini's.  Het is een fanatieke 
club met jongens en meisjes. Er kan altijd meer bij.  Er is wel genoeg animo, 
waardoor ook de eerste wedstrijden een feit zijn, zelfs met -2. We hebben 
veel verschillende leiders. Niet verklappen, maar die nog nooit voetbal 

hebben gespeeld maar ons met veel humor coachen   
Er wordt flink gestreden, de mini's zijn echt niet bang voor de grote 
tegenstander. We hebben een super goede keeper. En de mini's worden 
wekelijks aangemoedigd door een speciale mascotte. Ja ja, Gerda de kat. 
Wat ook erg leuk is, er zijn teamleden waarvan de derde generatie alweer 
voetbalt bij MVV 69. Hoe mooi is dat.  
Nieuwsgierig naar ons en onze talenten? Kom gerust na de winterstop.  
Hoe klein de mini's ook zijn, de sfeer voor de derde helft is goed. Want na 
de wedstrijd/training dan maken we nog plezier met een glaasje ranja. Of 
met zijn allen naar Sint mvv69 
 



  



 

 
 
 

 
 



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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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 



 

We spelen inmiddels al weer in einde van 2e Fase van de Competitie.  

Na de Herfstvakantie zijn we weer op sterkte ingedeeld, wat een heel stuk gemakkelijker voetbalt 
voor de kids. We hebben nu maar liefs 2x gewonnen, en onze keeper heeft zelfs gescoord met een 
grandioze uittrap!! Verliezen gebeurd met een minder aantal doelpunten. Het zijn gewaagde 
tegenstanders, wat veel leuker voetbal oplevert Een enkele speler ( ons doelpunten kanon ,            
”de grote vrees voor de tegenstander” )… in ons team begint goed te verdienen! 

                 10 december Spelen we thuis 9.30 onze laatste wedstrijd van de 2e fase. 

                 14 december zal onze laatste training zijn voor de winterstop 

               Lijkt het je ook leuk om eens met ons mee te trainen?  

     Kom gerust eens langs bij de training of neem contact op met 06-12697747                              
We trainen op de woensdag avond van 18.15 tot 19.15uur 

Dinand H. 

     Dinand H. 

Zoek de verschillen 
! 



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

Email: rk.logistiek@outlook.com

Voor al uw vee- en koeltransporten
 Logistiek BV

veilig & vertrouwd 
in uw auto rijden?

profile  heuver,  

úw specialist!

den ham | Vroomshoopseweg 25 | T 0546-804 480

www.profile-heuver.nl



 

Doar giet hin……. 
 

Jep doar giet hin. Het is inmiddels een spannende tijd, want de Sint is in het 
land en het is natuurlijk weer spannend of ik nog mee moet in de zak van de 
zwarte piet. Ja sorry ik blijf hem toch Zwarte Piet noemen omdat ik hiermee 
opgegroeid ben. Ik noem dat cultuur erfgoed en daar moet je gewoon vanaf 
blijven. 
Ja soms moet je ook politiek als razende reporter een standpunt 

innemen    . 
Ik mag trouwens hopen dat enkele ministers en ambtenaren door de Sint 
eens goed op hun nummer worden gezet. Het is wel overduidelijk dat deze 
personen er op dit moment een grote puinhoop van hebben gemaakt. 
Gaat er dan nog wel wat goed in dit landje. Ja gelukkig wel, want Groep 3 
laat sportief gezien gigantisch van zich spreken. We hebben inmiddels 5 
wedstrijden gespeeld en hebben 9 punten al op zak. En ja ik zie u alweer 
denken: 9 punten dat is toch niets apart. Nou niks is minder waar want dat 
zijn nu al meer punten dan wat we vorig jaar het hele seizoen hebben 
behaald. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En dan krijg je vanzelf dit soort praktijken. Een middelvinger naar alle critici, 
sportjournalisten etc. die groep 3 altijd in een ander daglicht hebben gezet. 
Heerlijk dat arrogantie gedoe. Wat ook mooi is om te vermelden is het feit 



Glazenwasser nodig? 
Bel of mail Ross Salland Glasbewassing!

0548 - 611 340   |   info@rosssalland.nl

Glasbewassing   |   Schoonmaak
Zonnepaneelreiniging   |   Houtwerkreiniging

Wij hanteren scherpe tarieven

WWW.ROSSSALLAND.NL

Stobbelaar - Broeze
Hellendoorn

De zaak voor al uw:
Speelgoed

Huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen

Kado artikelen

Noorderweg 12
Vroomshoop

Tel.0546-642340

G. Boschstr. 2a
Hellendoorn
Tel. 0548-654767 w w w. s c h u l d i n k t e g e l s . n l

primerahofman.nl - Hellendoorn - 0548654339

Bij ons vind je



 

dat geblesseerde spelers er alles aan doen om zo snel mogelijk fit te 
worden. Een mooi voorbeeld hiervan is Wim Bakhuis. Wim, onze clown, is 
al geruime tijd uit de running. Dat is voor ons, maar ook zeker voor het 
publiek ontzettend jammer. En dat vindt hij zelf ook. Dus hoe groot was de 
verbazing voor de razende reporter dan ook dat ik de beste man aantrof in 
de sportschool. Ik heb hier gelukkig geen beeldmateriaal van, maar ik zal u 
ongeveer uitleggen hoe dat trainen eruit zit. Op zijn telefoon heeft hij 
allerlei oefeningen staan die hij dan moet uitvoeren. Ziet dit er soepel 
uit………helaas voor hem Nee.  
 

Ooit een oud vrouwtje zien inparkeren, nou zo ziet het bij hem er ook 
ongeveer uit. Maar Wim ik hoop echt dat je snel weer te bewonderen bent 
op het veld bij Groep 3 en dat je nog vele successen met ons groepje mag 
beleven.  
 

En dan de keuringsuitslag van de FTT. 
Het was dan eindelijk zo ver. De FTT kon losgaan op het testen van allerlei 
frikandellen. Eerst maar even een voorstelrondje doen 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Van links naar rechts de echte fijnproevers: Herald Hutterd, de razende 
reporter en Remco ten Hove. Allen gekleed in het bekende Groep 3 tenue 
met een daarbij behorende kokmuts van de FTT. Echte professionele 
fijnproevers van de frikandel. Na de tactiek onder het genot van een pilsje 
te hebben besproken, werd het tijd om per fiets koers te zetten richting 



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

De studio voor BEWEGINGSTHERAPIE of 

BINDWEEFSELTHERAPIE of WANDELCOACHING 

 



 

Nijverdal, waar we 5 cafetaria’s hebben aangedaan. Alles maar dan ook 
alles werd door de cafetaria’s uit de kast gehaald om een topproduct voor 
de FTT aan te bieden. Door ons werd vervolgens middels een 
keuringsformulier de frikandellen getest op van alles en nog wat. Zo werd 
uiteraard de smaak, maar ook de kleur van de frikandel getest. Ook werd er 
gelet op de kwaliteit van de saus en vergeet ook zeker de overige 
keuringspunten, zoals vriendelijkheid, parkeergelegenheid, smaak van het 
bier……  Kortom een heel gedoe al met al. En hebben we een winnaar 
uiteindelijk gekozen. Het antwoord is JA, maar het is een winnaar met een 
heel donker randje. De winnaar van de test is cafetaria de Watertoren. Hier 
serveren ze de lekkerste frikandel. Maar waarom een winnaar met een 
donker randje, nou dat heeft te maken met het feit dat hier geen bier werd 
geserveerd, maar cola. Dat was voor de FTT een echte domper, want zeg 
nou zelf. Bij een frikandel hoort toch een pilsje.  

 

 

 

 

 

 

 

Toch hebben we hier, net als bij alle andere cafetaria’s het raam voorzien 
van de FTT-teststicker. Een extra kwaliteitskeurmerk dat het met de 
frikandellen bij alle testlocaties wel snor zit. Ik heb al gehoord dat de omzet 
bij de meeste cafetaria’s omhooggeschoten is. Ik heb inmiddels al een van 
de eigenaren zien rijden in een dikke Mercedes. 
 

Na het testen zijn we nog gezellig wezen afpilsen in een horecatent in 
Nijverdal. Midden in de nacht hebben de testmeesters afscheid moeten 
nemen van elkaar. Herald zag het nog wel zitten om een adresje verder te 
gaan. Hij zou daar een vrouwtje scoren door dansend met een pilsje zijn 
moves te laten zien. Heeft dit geleid tot enig succes………..de razende 
reporter heeft hier geen duidelijk antwoord op.  



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
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Livera Rijssen-Grotestraat 6-7461 KG-Rijssen 

Van uw aankoop bij LIVERA RIJSSEN gaat 10% naar de club! 

Lever je kassabon in bij het bestuur MVV’69



 

Onze andere testmeester had ook snode plannen. Hij zou zijn liefje nog 
verblijden met zijn komst en dacht ook nog wel iets voor elkaar te krijgen. 
Nou mensen hier kan ik kort over zijn. Dit is ook een fiasco geworden. Ik 
heb namelijk zijn tegenligger gesproken en die heeft bevestigd dat Remco 
er niet helemaal meer mee klaar kwam. De beste man moest lange karnen 
veur dat hij botter kreeg. Maar eerlijk is eerlijk na zo’n avond testen en bier 
drinken, moet je ook niet te veel meer willen. 
 

Maar zonder gekheid. De sfeer in het FTT-team is gewoonweg heel erg goed 
en ik wil mijn deelnemende meestertesters ook vriendelijk bedanken. 
Wellicht dat dit nog wel keer moet gebeuren. 
 

Dan nog even heel kort terugblikken op het jubileum van de vrouwen van 
MVV’69. Een halve eeuw vrouwenvoetbal op het Marlese voetbalveld. 
 

De dames hebben er een mooi weekend van gemaakt. De reunie was een 
grandioos succes. Mooie avond waarbij de nieuwe burgermeester het 
weekend opende. ’s Avonds een mooie kennisquiz over de historie van de 
dames. Waarbij ook goed te zien was dat in jaren 70 en 80 iedereen 
dezelfde kapper had.  
 

Alle gekkigheid op een stokje, maar we mogen best heel erg trots zijn dat 
deze heugelijke gebeurtenis is gevierd. 
 

Nou voorlopig wel even genoeg weer gedrampt. Ik weet dat ik in gebreke 
ben gebleven vanwege het feit dat het grote interview met Johan Schutte 
nog niet heeft plaatsgevonden. De razende reporter had dit nog willen 
inplannen, maar goed de redactie zat mij flink op de huid. 
 

Ik moest en zou mijn stukje klaar hebben voor 1 december 2022. Maar 
beloofd is beloofd het interview komt erin. Ik ga er wel vanuit dat Johan 
hem ook dan wel koud heeft staan. 
 

Rest mij jullie niets anders dan hele fijne kerstdagen en een hele goede 
jaarwisseling te wensen, waarbij een goede gezondheid het belangrijkste is. 

Met een razende groet, 
De razende reporter 

 
 

 



 
 
 
Dinand Kamphuis 
Grupakkersweg 3 
Hellendoorn 
06-53246513 

AQ Cooling BV
Rijpwetering 1 
3543 AT Utrecht
https://www.aqcooling.nl cooling



 

ETM 
Rondleiding Urenco 
Het lijkt dat er met het terugdringen van de broeikasgassen (CO2) met name 
naar Zonnepanelen en Windmolens in het buitengebied wordt gekeken.  
 

Als energiewerkgroep willen we het mooie van het buitengebied behouden,  
en kijken we ook naar alternatieve duurzame bronnen.  
 

Zo heeft kernenergie de laagste CO2 
uitstoot van alle energiebronnen. 
 
De ontwikkeling van kleine kerncentrales  
(Small Modular Reactors, SMR) staat niet 
stil.  
En er is al 60 jaar ervaring opgedaan met 
deze ‘nieuwe technologie’ in de vorm van 
kleine reactoren voor scheepsvoortstuwing 
(onderzeeboten, ijsbrekers). 
 
Bron:https://www.nucleairnederland.nl/th
emas/energie/ 

 

 

Hierover kwam ik in het buurthuus met de Kuper aan de praat, en er 
ontstond het idee om een rondleiding bij Urenco te organiseren. Urenco is 
mijn werkgever en we maken verrijkt uranium dat kerncentrales gebruiken 
om elektriciteit mee op te wekken. 
 

Op bezoek bij Urenco 
Alle geïnteresseerden moesten ruim van te voren hun naam en 
adresgegevens doorgeven, want de beveiliging bij Urenco is streng. Dat 
komt omdat de ultracentrifuge waarmee Urenco uranium verrijkt 
staatsgeheime technologie is.  
Bij aankomst bij Urenco controleert de bewaking alle ID kaarten en kon het 
gezelschap doorlopen naar de ontvangstruimte. 
 

Onder het genot van een kop koffie kregen we uitleg bij de luchtfoto over 
de gebouwen op het terrein. 

https://www.nucleairnederland.nl/themas/energie/
https://www.nucleairnederland.nl/themas/energie/


Da drogisterij Fredriek 

DA Fredriek Hellendoorn 

Dorpsstraat 14a 

0548-655715 

www.da-fredriek.nl 

DA - MOOI Fredriek Nijverdal 

Keizerserf 10c 

0548-621343  

www.da-fredriek.nl 

Wij bieden u in Hellendoorn  

Schoonheidssalon : 

Gezichtsbehandelingen, Pedicure ,  

 

( u kunt nu ook online uw afspraken maken) 

Stomerij  

Pasfoto’s 

DHL pakketdienst 

Natuurgeneeskundige: Boaz Groeneveld 

Wij bieden u in Nijverdal 

Beauty school ( workshops)  

Stomerij 

Luxe huidverzorging van de merken :  

Lancome, Clarins, Clinique, Collistar,  

Biotherm, Lancaster. 

Rituals  
 



 

Er komen maar liefst 7452 zonnepanelen op een van de gebouwen 
waardoor het een van de grotere zonneparken op bedrijventerreinen in de 
regio Overijssel wordt. 
 

Vervolgens werd er een bedrijfspresentatie gehouden, met filmpjes hoe 
kernsplitsing werkt, het proces van uraniumerts tot stroom uit de 
kerncentrale. Welke rol Urenco hierin heeft, en hoe dit proces verloopt. Bij 
Kernenergie wordt ook vaak de straling, het gevaar en het afval genoemd, 
hier kregen we ook uitleg over en meer informatie stond in een brochure 
die we konden mee nemen. 
 

Urenco heeft 4 vestigingen, de grootste staat in Almelo, hier werken meer 
dan 300 mensen. De Urenco groep heeft een capaciteit die groot genoeg is 
om jaarlijks 180 kerncentrales van elk 1000 MWe van verrijkt uranium te 
voorzien en ruim een kwart van dat uranium komt uit de fabriek in Almelo. 
 

Na de presentatie was het tijd voor de rondleiding door verrijkingsfabriek 
SP5. In de entree was te zien, dat de fabriek modulair is opgebouwd. De 
opening van iedere hal, was een officieel gebeuren en in 2012 was destijds 
nog kroonprins Willem Alexander bij de opening van hal 7 aanwezig. 
 

Dan de trap op, richting regelzaal: van hieruit worden de fabrieken SP4 en 
SP5 bediend. We zagen grote overzicht schermen met daarop de status van 
het verrijkingsproces in de fabrieken. Met de computers op de desk zoomen 
de operators verder in op het proces.  
De regelzaal is 24/7 bemand (m/v). 
 

Na een kleine wandeling door de fabriek, keken we in het logistieke gebouw 
CRDB, waar meer dan 100 cilinders liggen opgeslagen. De cilinders worden 
in de ruimte verplaatst met een automatische kraan. In elke cilinder zit 
maximaal 12500KG uranium.  
Urenco verwerkt uranium in de vorm van uraniumhexafluoride (UF6), dit is 
een vorm gasvormig wordt door het te verwarmen. Vervolgens gaat het in 
onderdruk door de fabriek. 
 

Na uitleg over het logistieke proces, liepen we richting de process service 
corridor, met een blik op 50 jaar geschiedenis van de ultracentrifuge. Hier 
staat ook het eerste type centrifuge van Urenco en aan de hand van een 
film, werd er telkens een nieuwer type uitgelicht. 
 



- 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



 

Vervolgens gingen we de trap af, naar een raam, waar achter een cascade 
met draaiende centrifuges is te zien. Het blijft bijzonder dat dit met zo'n 
hoog toerental, zonder onderhoud kan. 
 

Aansluitend, werd er nog 
iets over de verschillende 
soorten straling uitgelegd, 
alvorens we de take-off in 
gingen.  
Hier stonden we tussen 
grote verwarmingsboxen, 
waar een cilinder in gaat 
en wordt opgewarmd. 
Voedingsmateriaal gaat 
van daaruit richting de 
centrifuges. Aan de 
overkant staan boxen 
waarin het verrijkte 
uranium weer wordt 
opgevangen en wordt 
afgekoeld tot het weer een 
vaste stof is. 

 

 

Doormiddel van een "hand voet kleding" monitor stelden we zeker dat 
niemand in de ruimte in aanraking kwam met radioactief materiaal. Alle 
metingen zijn schoon en dan zijn we aan het eind van de tour door SP5 
gekomen. We kijken nog wat rond in een verzamelruimte, waar 
verschillende UF6 en Urenco gerelateerde items liggen, vervolgens gaat de 
reis naar huis en een aantal van ons maakt nog een tussenstop bij "De 
Gezelligeit" om nog even na te praten over alles wat ze hebben gezien. 
 

Mocht je ook geïnteresseerd zijn in een rondleiding bij Urenco, 
dan kun je contact met me opnemen, en gaan we samen wat regelen. Of je 
stuurt een mailtje naarbezoek@urenco.com 
 

Harjan, ETM / PB Marle 

 

 

mailto:bezoek@urenco.com


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



 

CJV MARLE – seizoen 2022/23  
Op 4 november’22 is het nieuwe CJV-seizoen weer begonnen. In 

vergelijking met voorgaande jaren is er een enorme opkomst met 

jongeren die zich (weer) hebben willen aansluiten bij de groep….er 

hebben zich dit jaar namelijk 21 jongeren aangemeld. Ook het 

bestuur is dit jaar uitgebreid, Elise Immink en Tygo Blaauwgeers 

zullen dit jaar meelopen om vervolgens ook CJV-avonden te 

organiseren. 

De eerste CJV-avond heeft plaatsgevonden bij de familie Ekkel in 

Marle. Daar hebben we een kennismakingsspel gedaan en hebben 

we gezellig marshmallows gegeten rondom het vuur. Vervolgens 

hebben we op 11 november in de bovenzaal bij basisschool de 

Marliaantjes een aantal spellen gedaan, waaronder sjoelen en 

darten. Ten slotte zijn we wezen zwemmen bij zwembad ‘De Kolk’ in 

Wierden, wat ook zeer geslaagd was. Dit betekent dat de eerste drie 

CJV-avonden er alweer op zitten.  

Gelukkig staan er nog genoeg leuke activiteiten gepland voor de 

aankomende maanden. Denk hierbij aan schaatsen, een dropping, 

leuke spellen en een sinterklaasavond. Nu de welbekende Sint weer 

in het land is, willen we dit natuurlijk niet ongezien voorbij laten 

gaan      . Daarnaast staan de aankomende maanden ook in het teken 

van het toneelstuk, dat normaliter eens in de twee jaren wordt 

gespeeld. De toneelspelers zijn al druk aan het repeteren, dus dat 

betekent veel goeds.  

Het toneelstuk zal plaats vinden op vrijdagavond 24 maart en 

zaterdagavond 25 maart 2023. Wij hopen op een grote opkomst!! 
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 RK Trading
 � Nonkeswijk 2C

 7687 AZ Daarlerveen

� +31(0)6 4617 1919  

� info@rktrading.nl  

� www.rktrading.nl



 

OUDERENSOOS MARLE 
Hallo lezers, 
Vanaf maart 2022 hebben wij de soosmiddagen, na de corona, weer 
maandelijks op kunnen pakken. We hebben leuke middagen gehad 
en zelfs het reisje kon weer doorgaan. In het volgende clubblad volgt 
het jaarverslag over 2022. Ook wij zijn nog steeds op zoek naar 
enkele nieuwe leden. Dus lijkt het je wat, kom gerust eens kijken. 
Elke 3e dinsdag van de maand van 14.30 tot 16.30 uur. 

Aangezien wij verder niet veel te melden hebben, willen wij graag 
onderstaand gedichtje met jullie delen. Het heet: Het spiegeltie 

Doar was een heeln, heeln zet terugge 
een boertie, met een kromme rugge. 
Hij was niet meer zo jong van joaren 
en wörden al dunne in de hoaren. 
An weelde was hij niet e’wend 
en ’n spiegel had hij nooit e’kend. 
Maar toen hij eens an ’t spitten was 
toen vun hij zo’n mooi stukkie glas, 
’t zat onder ’t smeer en onder ’t zaand 
hij nam het in zien warkmanshaand. 
Hij veagen het zaand of an de broek 
en keek een zettie niet zo kloek. 
“Det is  mien va” fluustern hij devoot, 
maar den is toch al joaren dood!” 
Hij stak het twiefelend in zien zak 
en bekeek het thuus op zien gemak. 
“Mien va, mien va, den goeien man, 
hij is ’t vaste, want hij kik mie an!” 
En aaltied mosse der noar kieken, 
hij vun hum toch zó sprekkend lieken. 
Maar toen begun hij te overleng 
wat zien vrouwe der van zol zeng. 



Gastouderopvang
Koekeloere

Mirjam Stokman

Tel: 06-30021794
Oude Twentseweg 5a

7447 SB  Hellendoorn
Email: stokmanmirjam@hotmail.com

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



 

Zie was een baas, een hellig wief 
en mangs een bettie agressief. 
En umdat hij bange veur heur was 
verstoppen hij het biezundere glas. 
En alle oamde keek hij gauw nog eam 
“Mien va… da-k dit nog mag beleam.” 
Totdat zien vrouwe argwaan kreeg 
en marken dat hij iets verzweeg. 
En toen hij ’n keer de deure uut was 
zöchen zie heel goed en vun het glas. 
Zie dreajn het umme en keek en keek 
en raakn toen finaal van streek! 
Zie-j det noe, ik dache ’t wel 
der is een aand’re vrouwe in ’t spel. 
Mien man, den hef gin hatte in ’t lief, 
maar…hoe kumpe aan zo’n lilijk wief? 
 

Het bestuur van de oudersoos wenst u fijne feestdagen! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL

www.indetonne.nl



 

Samen eten  
Alweer 10 jaar geleden is er in het buurthuus begonnen met “samen 
eten”.  Gewoon voor de gezelligheid omdat je met meer mensen aan 
tafel zit en gezelschap prettig vindt. Fijne sociale contacten. We 
hebben in de loop der jaren een vrij constant aantal deelnemers 
gehad. Toch is de laatste tijd het aantal deelnemers wat 
teruggelopen. Wij als vrijwilligers en ook de deelnemers zouden het 
mooi vinden als er enkele nieuwe gezichten aanschuiven. 
 
Elke 4e dinsdag van de maand (uitgezonderd juli, augustus en 
december) is er samen eten in het buurthuus, van 10.00 uur tot ca. 
13.30 uur. We beginnen met koffie drinken. Hierna is er gelegenheid 
voor een spelletje, gewoon bijkletsen of helpen koken. Rond 12 uur 
gaan we gezamenlijk eten. Ook is het mogelijk om als je 10.00 uur te 
vroeg vindt, alleen voor de maaltijd aanschuift om 12.00 uur.  
 
Kosten per maaltijd bedragen € 10.00 per persoon. 
 
Lijkt het je wat, neem dan contact op met: 
Miny Grefelman, tel.nr. 0546-697639 
Tonny Stevens, tel.nr. 0548-681381 
Irma Beumer, tel.nr. 0548-681581 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bestel gemakkelijk je schutting op  
www.schuttingdeal.nl

T 085 0666307 E info@schuttingdeal.nl



 

 

 
 
 

 
 
 

Beste Marlenaren 
Het is alweer begin december 

we maken ons op voor Kerst en Nieuwjaar  
Allereerst wensen wij u allen dan ook alvast 

Goede feestdagen en het allerbeste voor 2023 toe. 
 
Wij zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar foto’s, oude verhalen, 
brieven, rekeningen, statuten, advertenties enz. uit vervlogen tijden 
heeft u die, mogen wij die kopieren of als u die al digitaal heeft 
houden we ons ook aanbevolen voor een[digitale]kopie , 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. 

 
Wij zijn ook nog steeds op zoek naar MENSEN die ons willen helpen 
de HISTORIE van MARLE te verzamelen. Lijkt u dit wat. Meld u aub. 

aan via onderstaand mailadres 
Reacties graag naar historie.marle@gmail.com of een berichtje via 
facebook, als u liever wilt bellen dat kan ook op nummer 0610332321 

Blijf gezond en kijk naar elkaar om. 
Hartelijke groeten Namens Historisch Marle 

Truus Arnold 
 
 

mailto:historie.marle@gmail.com


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



 

Lichtjesroute Marle 
 
Na vele enthousiaste reacties gaat 
ook dit jaar de lichtjesroute in 
Marle door! 
 
De lichtjesroute kan gereden 
worden van 23 t/m 26 december, 
met op 23 december een hapje en drankje onderweg. Dit wordt 
aangeboden door sponsoren uit Marle. Dit jaar is ook een vrije gift mogelijk. 
De opbrengst hiervan wordt verdeeld onder de sponsoren die vrijdagavond 
een hapje en drankje aanbieden. Sponsors super bedankt!! 
 
Vrijdag 23 december 
Vrijdag 23 december kan vanaf 19.00u gestart worden met de lichtjesroute. 
De start van de route is ter hoogte van de Hellendoornseweg 48, tussen de 
Reggebrug en Meilink. Graag aanrijden vanaf de Reggebrug kant.  
 
Alle Marlenaren krijgen een flyer met de route in de bus. Ook zullen wij de 
route op de Facebookpagina van Paasweekend Marle zetten en worden er 
pijlen geplaatst langs de route. De route is wat gewijzigd ten opzichte van 
vorig jaar. We hopen dat hierdoor de doorstroom wat beter verloopt en de 

files iets minder lang zijn dan vorig jaar. Al was dat ook erg gezellig.        
 
We kijken uit naar een mooi verlicht Marle!  
 
Paasweekend Marle 
Ook zijn we weer bezig met de voorbereidingen voor Paasweekend Marle 
2023! Paasweekend Marle zal volgend plaats vinden op 7, 8 en 10 april. 
Noteer de data alvast in je agenda!  
 
Tot slot is John Hutterd nieuw aangeschoven in het bestuur. Welkom John 
en we kijken uit naar een mooie samenwerking!  
 

Stichting Supporters Marle  
 



dat smaakt naar meer

www.kloostermansweide.nl

100% 
ANGUS

DUURZAAM VLEES VAN 
BLACK ANGUS KOEIEN EN 

TAMWORTH VARKENS



 

 
 
 
 

VAN CBS DE MARLIAANTJES 
 
Beste inwoners van Marle en omstreken, 
Een berichtje vanaf de Hammerweg. We praten u 
graag even bij. 
 
December 
It’s the most wonderful time of the year! 
Sinterklaas, Kerst, oud en nieuw. Het jaar 2022 
loopt ten einde. Maar niet voordat we heerlijk 
samen genieten van heel veel gezelligheid. 
Rommelpiet is geweest en we zien op moment 
van dit schrijven, uit naar de komst van 
Sinterklaas. Ondertussen wordt er al druk 
geoefend voor de liedjes en musical die we met 
Kerst hopen op te voeren. 
 
Oliebollenactie  
De jaarlijkse oliebollenactie gaat door! Bakker Lorkeers gaat weer voor ons 
aan de slag. Heeft u ook zin in heerlijke oliebollen? Dan bent u bij ons aan 
het juiste adres. U kunt 8 oliebollen met of zonder rozijnen bestellen voor 
€8,- of 5 appelbeignets ook voor €8,- U kunt uw bestelling tot uiterlijk 9 
december doorgeven via dienkeruijterkamp@gmail.com hierbij ook graag 
uw telefoonnummer vermelden. Het totaalbedrag van uw bestelling kunt u 
ook tot 9 december overmaken via: Stichting Vrienden van De Marliaantjes 
NL 55 RABO 0161 4782 63 o.v.v. uw naam/adres. Donderdag 30 december 
wordt uw bestelling bij u thuisbezorgd en kan het grote genieten beginnen! 
De bestemming en opbrengst van deze actie worden vermeld in het 
volgende clubblad. 
 
 
 

mailto:dienkeruijterkamp@gmail.com


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

 Schilders- en behangersbedrijf
Voorstraat 16, 7683 VB  Den Ham
Tel.: (0546) 673 128 
Mob.: 06-23 83 92 13



 

Schoolplein 
Samen met leerlingen, ouders en team hebben we nagedacht over de 
vernieuwing van ons schoolplein. We willen graag een uitdagend 
schoolplein, waar jong en oud zich tijdens en na schooltijd heerlijk kan 
vermaken. En dat we ook kunnen benutten bij de gymlessen die wekelijks 
gegeven worden. Met de ideeën en voorstellen die er al liggen, hopen we 
tot een definitief plan te komen. We hebben als doel dat het nieuwe plein 
voor de zomer is gerealiseerd. We houden u op de hoogte. 
 
Afscheid 
Na bijna 23 jaar is de tijd aangebroken 
dat we afscheid gaan nemen van ‘onze 
Ria.’ Ria Bartels heeft besloten om per 1 
januari 2023 met pensioen te gaan. Op 
woensdag 14 december zullen we 
afscheid nemen van Ria. Het is haar van 
harte gegund, maar we gaan haar ook 
zeker missen. Ria was namelijk ‘1 van De 
Marliaantjes’ en van harte betrokken bij 
het wel en wee van de school en de 
mensen op school en in Marle. Ria we wensen je ook vanaf deze plek, 
samen met Henk, de kinderen en kleinkinderen, alle goeds! 
 
2023 
We zien uit naar 2023. Een nieuw jaar om met plezier naar school te gaan. 
Een jaar waarin kinderen zich mogen doorontwikkelen. Ieder naar zijn/haar 
eigen mogelijkheden en talenten. Wat zijn we trots op ‘onze kinderen!’ En 
blij om samen met (u als) ouders/verzorgers om de kinderen heen te staan, 
ze te begeleiden in dit proces. Samen leren én samen spelen. Samen zien 
we met heel veel plezier en vertrouwen 2023 tegemoet!  
 
Een hartelijke groet, mede namens het team van CBS De Marliaantjes en 
graag tot ziens! 
 

Marieke Meijerink 

 



   

Geef je op door te mailen naar:   

                 foutisgoed@hotmail.com    
 !! Let op: een kind kan zich alleen opgeven         
met minimaal 1 begeleider ! 

      Een Party voor kinds …..                          
.           ….en ouders !! 
                   Van 4 tot 13 jaar 

NNeem je:  broer/ zus – opa/oma - Oom/tante-   
…  neefje/nichtje - buurman- buurvrouw….  

           Grust mee !! 

Met  Kermis games & gastoptredens van bekende Party artisten !! 



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



 

 



 

BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
Voorzitter Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 
Secretaresse  Anja Kamphuis  Kasteelstraat 1c 06-20022103 
Penningmeester Jolanda Gerrits  Werminkserve 9 06-24977845 
2e Penningmeester Bertine Lusseveld  Meerseweg 8 0546-673259 
Bestuurslid Yvonne Veurink  Leemkampweg 5 06-23307552 
Bestuurslid Dick de Weert  Ganzenmars 10 0546-673221 
Bestuurslid Nymphe Hoogenkamp  Piksenweg 39 06-13197355  
Bestuurslid Lieke Thijs  Veldhuizenweg 2 06-48423279 
  
CORRESPONDENTEN 
Activiteitencommissie Mirjam Stokman  Oude Twentseweg 5a 06-30021794 
Boerendansers Gerrit Haselhorst  Hammerweg 23 0546-673169 
C.J.V. Laura Braakman  Hellendoornseweg 37 06-14446928 
Countryclub Gerrit Tigchelhoff  Olde Blenkestraat 23 0548-614971 
M.S.V. Nelleke Hutterd  Koemaste 25 0548-655492 
M.V.V.'69 Janine Hendriks  Hammerweg 6 06-43251825 
Plaatselijk Belang Marle Tim ten Toom  Ekkelweg 6 06-34030375 
Ouderengym Jennie Voortman  Zuidelijke Kanaaldijk 1 0548-681254 
Supportersvereniging Margreet Hesselink  Meester werkmanstraat 24a 06-27201872 
Vrouwenvereniging Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 
Wijkhoofd ouderensoos Irma Beumer  Ekkelweg 2 0548-681581 
 
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. 



www.piksen.nl

Hammerweg 6 - Marle
T 0548 681 287

SPECIALIST
  IN OPEL

www.facebook.com/autobedrijfpiksen @autopiksen

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF




