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Van de redactie 

 
De eerste wedstrijden na de winterstop zitten er 

weer op met wisselend resultaat voor zowel de 

jeugd als de senioren. Een wedstrijd van het 1e 

elftal springt er toch wel uit, n.l. tegen DKB thuis 

in Marle. Die werd geleid door een scheids uit 

Hardenberg, die zo anti MVV floot, dat het een schande is dat hij nog fluit. 

Meer woorden er maar niet aan vuil maken. 

 

De Vriendenkring heeft inmiddels afscheid genomen van Christian 

Blauwgeers. We hebben hem een cadeaubon overhandigd. Christian en 

Rolanda, ook van af deze plek nogmaals enorm bedankt voor alles wat jullie 

voor de Vriendenkring gedaan hebben. Het was fijn en voelde goed om zo te 

kunnen samenwerken.  

 

Inmiddels is Anja Kamphuis, de speelster uit het 1e damesteam, onze 

gelederen komen versterken. Waarvoor wij haar  zeer erkentelijk zijn. We 

hopen dat zij ook met heel veel plezier aan onze acties haar medewerking 

verleent en op een geweldige samenwerking.  

 

Pasen staat er aan te komen waarin het lijdensverhaal weer verteld en 

gezongen gaat worden, met o.a. de Mattheus Passion. Een aanrader voor 

iedereen die zich daarvoor probeert in te leven.  

 

En dan het Paasweekend en de daaromheen plaatsvindende festiviteiten. Dat 

Marle die dagen ook gaat bruisen, staat vast als een paal boven water. We 

wensen de organisatie alle mogelijk succes. 

En voor iedereen prachtige en gelukkige Paasdagen. 

 

     De redactie 

COPY CLUBBLAD  

 
VOOR 6 juni  

INLEVEREN 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

Time flies when you’re having fun!  

Mijn eerste jaar als voorzitter is alweer bijna een feit en ik 

moet zeggen dat het jaar voorbij gevlogen is. Het plezier 

hebben in de voetbal en alle zaken er omheen is de 

belangrijkste reden hiervoor. Het nieuwe jaar hebben we 

als club zijnde traditiegetrouw met een grote groep 

sportief ingeluid met het speedsoccer toernooi in Wierden 

en aansluitende de nieuwsjaarborrel. Altijd goed om iedereen weer even te 

spreken zo vlak voor het seizoen.  

 

Op dit moment is het seizoen al weer een paar wedstrijden onderweg en zijn 

wij vanuit het bestuur al bezig met de voorbereidingen voor het nieuwe 

seizoen. Naast de voetbal an sich zijn er ook veel andere belangrijke zaken 

waar wij mee bezig zijn zoals bijvoorbeeld ons mooie buurthuis de 

Leemkamp. De achtergevel is nodig aan onderhoud/vervanging toe en 

daarnaast kijken we hoe wij energie kunnen besparen. Dit gaat in goede 

samenwerking met de andere verenigingen in de beheers commissie.  

 

Dergelijke zaken worden ook besproken in de ledenvergadering en ik zou 

jullie daar dan ook graag in grote getalen zien zodat iedereen zijn mening 

kan geven en hulp kan bieden zodat wij samen aan een nog betere en 

mooiere club kunnen werken.  

Tevens zijn er weer een aantal jubilarissen welke wij zullen huldigen tijdens 

de ledenvergadering en het ook verdienen een applaus te krijgen van zoveel 

mogelijk aanwezigen.  

Een ander belangrijk punt binnen deze vergadering zijn de openstaande 

vacatures binnen de club die  bij voorkeur nog ingevuld dienen te worden 

voor het nieuwe seizoen.  

Een van die vacatures is bestuurslid aangezien Harjan Veurink af zal treden 

binnen het bestuur. Al ben ik er niet bang voor dat Harjan nog zeer actief 

blijft binnen de club. Hij is een vertrouwde kracht en houdt van aanpakken. 

Hierbij willen we Harjan dan ook alvast bedanken voor zijn inzet en wij 

hopen zoals gezegd zo nu en dan toch nog een beroep op hem te kunnen 

doen. Gelukkig hebben we als bestuur voor deze vacature al een kandidaat 

gevonden in Sandra Noordman maar tegenkandidaten kunnen zich nog 

melden of voor andere taken als vrijwilliger.  
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Voor het volgende seizoen zijn wij wederom op zoek naar nieuwe spelers. 

Het is een zeer groot uitdaging om alle elftallen in zowel de jeugd als wel bij 

de senioren aan het voetballen te houden. Dit is een uitdaging voor ons allen 

en wij hebben dan ook ieders inzet en hulp nodig bij het werven van nieuwe 

leden. (Een keer vrijblijvend mee trainen kan natuurlijk altijd). Een elftal 

terug trekken uit de competitie of niet eens laten starten aan het nieuwe 

seizoen zien wij als een doodsteek voor de club. Dit effect is ook te zien bij 

clubs in de buurt en wij zijn met zijn allen er verantwoordelijk voor dit niet 

te laten gebeuren. 

 

Daarom wil ik dan ook afsluiten met het volgende vriendelijke doch 

dringende verzoek: 

Kom allen op de ledenvergadering van dinsdag 29 maart! 

 

Wilco Schuurs 

Voorzitter    

 

 

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERSAVOND 

ZATERDAG 16 April 2016 
 

Graag nodigen wij alle vrijwilligers, die zich op elke mogelijke manier 

inzetten voor M.V.V.’69 uit, voor onze jaarlijkse vrijwilligersavond in 

buurthuis ‘De Leemkamp”. De avond start om 20.30 uur, met een lekker 

bakje koffie. Wat u daarna te wachten staat blijft nog even een 

verassing! We hopen op uw komst. 

 

Trainers, leiders, verzorgster, bar-crew, onderhoudsploeg, 

grensrechters, scheidsrechters, commissieleden, 

wedstrijdsecretarissen, consul, bestuur, pupil begeleidsters, shirt-en 

tassensponsoren,  alle andere vrijwilligers, en besturen van de 

Vriendenkring en Stichting Supporters Marle……………….laat jullie 

verrassen!!         
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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 OP DINSDAG 29 MAART 2016 

IN HET BUURTHUIS “DE LEEMKAMP”. DE NOTULEN VAN DE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 27 OKTOBER 2015 

LIGGEN TER INZAGE IN HET BUURTHUIS, TEVENS ZULLEN EEN 

AANTAL EXEMPLAREN TER BESCHIKKING LIGGEN TIJDENS DE 

VERGADERING. 

 
AANVANG 20.30 UUR. 

 
AGENDA  

1. OPENING 

2. NOTULEN 

3. MEDEDELINGEN + INGEKOMEN STUKKEN 

4. WEL EN WEE VAN MVV’69 + JAAROVERZICHT 2015 

5. BESTUURSVERKIEZING- BESTUURSLID: 

Aftredend is Harjan Veurink. Het bestuur stelt Sandra Noordman 

voor als kandidaat in de vacature. Mochten er tegenkandidaten 

zijn, dan kan hun naam schriftelijk aan de secretaris meegedeeld 

worden. De mededeling dient door vijf leden ondertekend te zijn en 

voor de ledenvergadering aan de secretaris afgegeven te worden. 

6. FLEXIBEL LIDMAATSCHAP 

7. RONDVRAAG 

8. HULDIGING 25-JARIGE LEDEN:  

Dhr. Jos Dubbink, Mevr. Gerlinde Kleinjan, Dhr. Wim Kleinjan, 

Dhr. Dennis Mollink, Dhr. Harjan Veurink 

9. HULDIGING 40-JARIGE LEDEN: 

 DHR. ROEL KLEIN 

10. SLUITING 

 

Vriendelijk Groetend, 

BESTUUR M.V.V.’69. 
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DAMES 
 

Bericht van Dames MVV, 

 

Zo, de winterstop is weer voorbij. Het heeft even 

geduurd maar eindelijk kunnen we weer de weide in. 

We zijn de winterstop uitgekomen met als doel onze 

plek in de middenmoot te behouden. Gezien het feit dat 

onze trainer Herald een cursus volgt, kregen we begin 

februari training van zijn cursusvrienden. Je raadt het 

wel, flink gelach en veel uitleg maar de dames van 

MVV begrepen de kneepjes van het vak. De tactieken blijven natuurlijk 

geheim. Verder staan er binnenkort nog belangrijke potjes voetbal op ons te 

wachten. Derby tegen Daarle, Lemele/Lemelerveld en Juventa. Vol spanning 

wachten we dit weer af natuurlijk. We hadden zaterdag 5 maart ons jaarlijkse 

teamuitje. Herald mocht gezellig met zijn 21 dames op pad naar Intenz en 

Kartplaza. Na een avondje karten, bowlen en lasergamen hebben de dames 

& Herald de Barbier bezocht. Je raadt het al, het was wederom beregezellig. 

Graag tot langs de zijlijn! 
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ACTIVITEITENCOMMISSIE  
 

We zijn het jaar weer sportief begonnen, met een speedsoccertoernooi op 

zaterdag 9 januari. 

Het is altijd een gezellige drukke boel, met bijna alle spelende leden bij 

elkaar, van jong tot oud. 

 

De wedstrijden duurden 10 minuten, maar omdat het spel constant door gaat, 

was ondergetekende na iedere wedstrijd volledig buiten adem. Al 

rondkijkend, concludeerde ik, dat ik niet de enige was, voor de zekerheid 

hebben we een paar deuren open gezet... 

 

De teams waren dit jaar goed in gedeeld, met dank aan de jeugdcommissie, 

bij de Junioren hadden we een gedeelde 1e plek voor Arsenal en Chelsea, en 

een gedeelde 2e plek voor Liverpool en  Southampton. 

Bij de Pupillen was de uitslag als volgt: 1: Go Ahead Eagles, 2: PEC Zwolle, 

3: De Graafschap, 4: FC Twente. 

 

Bij de Senioren streden 10 teams in 2 poules om de titel, de besten van de 

poule mochten tegen elkaar, dit jaar gaat de eer naar: 1: AC Gooische 

Vrouwen, 2: FC Penoza, 3: FC Gilmore Girls, 4: Homeland. 

Niek, bedankt voor de mooie namen, mocht je een suggestie voor volgend 

jaar hebben, stuur deze naar ac@mvv69.nl  

Op MVV69.nl kun je zien, wie in welk team heeft gespeeld. 

 

Na 4 uur fanatiek sporten, en een warme douche, zijn we naar ons Buurthuus 

gegaan, hier hebben de Junioren en Pupillen een medaille voor de prestatie 

in ontvangst genomen. 

We konden  genieten van heerlijke patat, of Ria's overheerlijke erwten soep!! 

Onder het genot van een heerlijk glaasje is de dag mooi afgesloten, en het 

jaar goed ingeluid. 

Alle vrijwilligers bedankt!!! 

 

De activiteitencommissie. 

 

ps. Zaterdag 11 Juni is het mixtoernooi 

 

 

 

mailto:ac@mvv69.nl
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Geboren 
 

27-12-2015 

Eva Guusje ( Eva ) 
 

Dochter van Dennis van de Boom & Alja Burger 

 

Marsdijk 6a, 7447 RX    Hellendoorn 

 

 

 

Beste Marlenaren 
Zoals al aangegeven houden wij op Open Monumenten dag  

10 september 2016 weer een inloopdag. 

De locatie is net zoals de vorige keer bij de “BRUMMEL” Zuidelijke 

Kanaaldijk 1 in Marle.  

We zijn al druk bezig er een mooie presentatie van te maken. 

Meer informatie volgt in het volgende clubblad. 

Wel hebben we nog een vraag:  

Als u schilderijen achter glas van zilverpapier en/of merklappen 

Huwelijk of Geboorte hebt, mogen wij daar dan een foto van maken 

voor een presentatie?  

Of als u er al een digitale foto van hebt, mag u die natuurlijk ook naar 

ons mailadres sturen historie.marle@gmail.com  

Of een telefoontje naar 0610332321 

Alvast bedankt. 

 

 

Vriendelijke Groet 

Namen Historisch Marle 

Truus Arnold 

 

mailto:historie.marle@gmail.com
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BOVEN OP HET NIEUWS    
INTERVIEW MET JOHAN REIMINK. 

 
Onze huidige trainer, Johan Reimink, is alweer enige tijd bezig. Nadat Bert 

Huesken het voor gezien hield tijdens vorig seizoen,  heeft hij het stokje van 

hem overgenomen. En nu het seizoen na de winterstop alweer enige tijd 

bezig is, wordt het tijd om hem aan de lezers voor te stellen. 

 

WIE IS JOHAN REIMINK? 

Ik ben geboren  op 30 juli 1949 in Hellendoorn. 

Woon nu in Wierden. Dat hebben we bewust gedaan, 

omdat ik hier overal (lees teveel) ergens bemoeienis 

mee had. Daarom bewust enige afstand genomen. Ik 

ben gehuwd met Hennie Tigchelhoff sinds 4 mei 

1979.We hebben 2 kinderen een dochter en een zoon.  

Beide gehuwd, bij de dochter onze 2 kleinkinderen 

en bij de zoon als alles goed gaat binnenkort de 1e 

nakomeling. 

 

WELKE OPLEIDINGEN ZOAL GEVOLGD EN WAT DOE JE VOOR DE KOST? 
Uiteraard het lager onderwijs aan de St. Sebastianusschool in Hellendoorn. 

Daarna de Technische school in Almelo de opleiding Elektrotechniek, waar 

ik elke dag op de fiets naar toe ging. Van de grond af aan begonnen bij Freie 

in Nijverdal,Caraco IJs in de Technische dienst, daarna in de bouw bij 

Suiker en Roosies (later Wiederholt). En tenslotte in 1980 naar Van Dam in 

Rijssen waar ik tot op heden werk. Na een ongeluk in 1992, van de steiger 

gevallen, in de werkplaats de Materieeldienst mogen opzetten, wat inhoudt  

het regelen en inkopen van het elektrische en handgereedschap voor alle 

monteurs. Het keuren van het elektrische gereedschap en het verzorgen van 

de calibratie van de meters die voor het  keuren van de installaties worden 

gebruikt. 

 

HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER UIT EN WAAR HEB JE GESPEELD? 

Begonnen bij SOS, daar zat  ik  met 16 jaar in het eerste. Ik heb zelfs nog 

met Abe Lenstra gespeeld, voor de jonge lezer: vraag aan je ouders wie dat 

was! Al met al ging dat niet zo goed, een kans gemist in het 1e  en ernaast 

gezet, daarna bij de Rappe Klomp in Marle, bedrijfsvoetbal, Nieuwstad. In 

Marle kreeg ik toen een gesprek met Gerrit Jan Sasbrink van MVV ‘69. Met 

als gevolg dat ik gemotiveerd raakte en er 10 jaar gespeeld heb. Daarna naar 
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SVZW in Wierden, waar begonnen ben in het 7e de veteranen, nog een tijdje 

teruggeweest in het 2e elftal, later weer  in het 7e waarmee we kampioen 

werden en dat werd getraind door Gerrit Pesman. Hierna naar het 4e dat toen 

een jeugdelftal was in opleiding voor de senioren, waarmee we ook 

kampioen werden.  

 

WANNEER BEN JE BEGONNEN MET CURSUSSEN VOOR TRAINER? 

In 1987 - 1988 als Jeugd Voetbal Trainer, TC 3, Techniektraining, 

Taaktraining, 4 – 4, Coördinator een gedeelte, omdat er teveel vrije tijd in 

ging zitten, bijscholingscursussen en looptechniek trainingen speciaal voor 

voetballers in Almere. 

  

WAT WAREN OP VOETBALGEBIED DE HOOGTEPUNTEN? 

Samen met MVV ’69  tegen VESOS 2 een wedstrijd gespeeld om het 

kampioenschap, wat we niet gered hebben. Wat ons later tegen DOS 37 wel 

lukte. 

 

EN WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN? 

Had regelmatig de enkels kapot, en door blessures niet mee mogen doen 

tegen de oud spelers van het Nederlands elftal tijdens het 40 jarig jubileum 

van MVV’69. 

 

HEB JE NOG ANDERE HOBBY’S? 

Ik heb wel hobby’s, maar kom er niet aan toe. Ben wel creatief bezig met 

bloemen, stukjes en boeketten. 

 

WAT IS JE DOELSTELLING IN EN VOOR HET LEVEN? 

Gezond blijven, al heb ik wel whiplash en lichamelijke problemen en hoop 

die met alternatieve geneeskunst te bestrijden. Maar vooral genieten van 

onze kinderen en kleinkinderen! 

 

HEB JE EEN LIJFSPREUK? 

Mens, wees mens en blijf mens! 

 

WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 

Eerlijkheid en open minded en kan goed met de jeugd overweg. 

 

WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE? 

Soms ben ik te snel met de mond, recht voor zijn raap wat uiten en daarna 

soms denken, dat had ik beter niet of anders kunnen zeggen. Maar ik loop 
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niet weg daarna en geef altijd de kans om het conflict of meningsverschil uit 

te praten. 

 

WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 

Onrechtvaardigheid,niet eerlijk behandeld worden. Van achterbaks gedoe. 

Vroeger over hoe zet ik een elftal neer, nu ben ik slimmer.  

 

WAT HEEFT JE ER TOE BEWOGEN OM JA TE ZEGGEN OP DE VRAAG OF  JE 

TRAINER VAN MVV’69 WILDE WORDEN? 

In juli vorig jaar ben ik  gestopt bij Juventa. Daarna ben ik toen benaderd 

door Jan Sasbrink met de vraag of ik trainer wou worden. Heb toen even 

respijt gevraagd en daarna in een gesprek met het dagelijks bestuur eerst 

gezegd dat ik de club in 1e instantie wel wilde voorthelpen voor een periode 

van 3 maand. Wilco en Alexander hebben me toen zover gekrehgen om het 

voor 1 jaar te proberen. Ik was nog niet in het bezit van een volledige 

licentie doordat ik te weinig punten had. Door een bijscholingscursus in 

Rotterdam de benodigde punten behaald, dus bevoegd.  

En wat ik hier in de praktijk breng is dat ik tussen de spelers sta als een van 

hen, maar als het moet er ook boven. De uiteindelijke beslissing ligt bij mij. 

 

WAT TREKT JE? 

Uiteindelijk kort en bondig: Het is mijn cluppie. Ik heb er zoveel 

levenservaring en levensvreugde opgedaan! 

 

WAT VERWACHT JE TE BEREIKEN, WAAR DENK JE TE EINDIGEN? 

Op langere termijn, middenmoter worden met over een tijdje de aankomende 

jeugd inpassen en als alles meezit een keer een periode te pakken. We zijn 

momenteel ook bezig met de jeugdtrainers om een jeugd voetbalplan in 

werking te zetten om zo iedere speler en speelster de basis vaardigheden bij 

te brengen. 

 

WIE VAN DE 3, HIDDINK, VAN GAAL, COCU? 

Van Gaal, het is een vakman. 

 

WIE VAN DE 3, PSV, AJAX, TWENTE? 

Ajax, omdat het mijn jeugdliefde is. Technisch voetbal.  

 

WIE VAN DE 3, HUNTELAAR, VAN PERSIE, MEMPHIS? 

Huntelaar. 
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WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI KWIJT? 

Ja, ik wil ook hier mijn dank en respect uitspreken richting  mijn vrouw, 

omdat ik de ruimte heb gekregen en nog krijg om dit vak te beoefenen. 

Johan, 

 

Dankjewel voor dit gesprek. Lang niet alles is hier vermeld waarover we 

gesproken hebben, dat zou teveel ruimte in beslag hebben genomen. En het 

was al laat genoeg toen het gesprek beëindigd werd. Ik heb genoten van je 

eerlijke antwoorden en ook wel de zelfkritiek. Dat siert je. We hebben wel 

veel gemeen qua karakter, eerlijkheid, het haten van achterbaks gedoe, het 

goed met de jeugd kunnen omgaan, het soms recht voor zijn raap voor de 

mening uitkomen wat wel eens hard kan overkomen. Maar er niet voor 

weglopen! 

Ik hoop dat jij en ik het mogen meemaken dat MVV’69 een middenmoter 

wordt en dat je succes mag behalen met MVV’69. Wens je daarvoor alle 

mogelijke succes en tenslotte dat ik  je nog vaak in goede gezondheid mag 

ontmoeten langs de lijn en in het Buurthuus! 

 

Wim van der Strate 
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PAASVUUR 2016 

 

Zoals alle andere jaren is er ook dit jaar aan de 
Hammerweg 37 bij ’n Dros weer een paasvuur. 

Jullie mogen vanaf 18 maart a.s. weer snoeihout komen 
brengen. Dus takken en snoeihout/overig onbehandeld 

hout. GEEN afval, pallets of dikke stukken hout wat 
behoord tot brandhout. 
27 maart a.s., zondag 1e paasdag, om half negen in de 

avond wordt het paasvuur aangestoken. 
Kom gezellig even kijken met het gezin en warm je lekker 

op bij het vreugdevuur. Dit jaar vragen we, degene die het 
snoeihout komen brengen, ook om een vrije gift, zoals we 
dat vorig jaar ook hebben gedaan om de kosten te 

kunnen drukken. En daar zijn we jullie dan ook 
dankbaar voor. 
Voor verdere vragen kun je contact opnemen met Gerrit 

Jansen. 
Tel: 06-20168841  
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Zonder muziek geen Marlese 

Boerendansers 
 

Het is  23 februari 2016 half 7  avonds in het 

Meulenbelt te Almelo. De eerste bewoners van 

het  Meulenbelt komen in rolstoelen, rollators en 

bedden naar de grote recreatiezaal.  

Ruim voor 7 uur is de recreatiezaal gevuld met 

over de 200 bewoners en verzorgers.  

Om exact 7 uur kondigt één van de verzorgsters aan dat de Marlese 

Boerendansers klaar staan voor het optreden.  

Bij de opkomst zit de sfeer er al goed in het belooft weer een prachtig 

optreden te worden. Het gevarieerde programma van de Marlese 

Boerendansers slaat aan. Herman Kampman praat de dansen op 

humoristische wijze aan elkaar. Tussendoor doet Minie Grefelman enkele 

gedichten van o.a. Johanna van Buren. Het gedicht de Zunnebloome wordt 

bijna altijd door haar voorgedragen waarna de Marlese boerendansers de 

Zunnebloome dansen.  

Onder leiding van Christiaan Goetink worden er enkele liedjes van vroeger 

gezongen die spontaan door de bewoners worden meegezongen.  

 

En dan….  zonder muziek geen Marlese Boerendansers!! 

De Marlese Boerendansers hebben momenteel drie accordeonisten te weten 

Tonny van de Kolk, Femmy Hammers en José Schuurman. Tonny heeft vele 

jaren ervaring o.a. al jaren bij de Marlese Boerendansers. In  het verleden 

heeft hij ook vele jaren gespeeld in een muziekband.  

Femmy en José spelen beiden ook al weer een aantal jaren bij de Marlese 

Boerendansers.  Maar ook bij de meezingavond in het Parkgebouw te 

Rijssen waren beiden van de partij. Een avond om niet snel te vergeten met 

medewerking  van het Shantykoor Riessen, de Reggezangers uit 

Hellendoorn / Nijverdal en als klap op de vuurpijl een optreden van Ancora. 

 

Ook Gait Twilhaar heeft vele jaren gespeeld bij de Marlese Boerendansers. 

Echter gezien zijn respectabele leeftijd speelt hij niet meer bij de Marlese 

Boerendansers. Maar Gait en zijn vrouw Jo die meedanste, zijn nog 

regelmatig te zien op een repetitie avond in het Buurthuus.  
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Om de optredens in o.a. de Blenke, het Lieverdinck, Krönnenzommer, het 

Meulenbelt, Vriezenhof, de Schutse en het Haarhuis te kunnen blijven vol- 

houden is het noodzakelijk dat er nieuwe leden bij de Marlese Boerendansers 

komen. Dus geef je om ouderen en wil je deze een gezellige avond bezorgen 

en daar zelf voldoening uit halen, kom eens langs in het Buurthuus en maak 

kennis met een gezellige en leuke groep die cultuur en het welzijn van met 

name ouderen hoog in het vaandel heeft staan.  

Zoals wellicht bekend wordt er in de gezondheidszorg flink bezuinigd. Voor 

een optreden krijgen wij een geringe vergoeding. Om de ouderen een 

gezellige avond te kunnen blijven bezorgen worden er kosten gemaakt.  

De Marlese Boerendansers komen traditiegetrouw 

binnenkort weer met het toiletpapier bij u aan de 

deur. 

Bij voorbaat dank voor het kopen van het toiletpapier, u bent het dagelijks 

nodig en u steunt er de Marlese Boerendansers mee en indirect ook de 

ouderen die daardoor een gezellige avond of middag hebben.  

 

Gerrit Haselhorst  
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Het is alweer bijna zover.. Paasweekend Marle 

2016. De organisatie is alweer een aantal 

maanden druk bezig met de voorbereidingen. 

Er is een mooi programma in elkaar gezet met 

voor ieder wat wils.  

Ook dit jaar zullen de zitmaaiers het 

Paasweekend aftrappen met hun zitmaaierrace op 

vrijdagavond 25 maart 2016 vanaf 17.00 uur. Daarnaast zullen de 

autotrekkers in actie komen, ook dit jaar zullen zij proberen de sleepwagen 

zover mogelijk de baan op te trekken. Vanaf 20.00 uur is iedereen welkom in 

de feesttent waar de heren van Bökkers opnieuw hun opwachting zullen 

maken. Wij vertrouwen er op dat de heren er net zo’n feest van maken als 

vorig jaar. Kom op tijd want VOL = VOL.  

 

Op zaterdagmiddag 26 maart 2016 zijn alle kinderen uit Marle en omstreken 

van harte welkom vanaf 14.00 uur in de feesttent. Er is voor hen een 

gezellige kindermiddag georganiseerd waarbij de paashaas niet mag 

ontbreken. Deze middag kunnen de kinderen knutselen, spelen, eieren 

zoeken en er zijn zelfs echte dieren om gezellig te knuffelen. Nieuw dit jaar 

is een echte kinderbingo met leuke prijsjes. Kom gezellig langs vanaf 14.00 

uur en neem gerust je vriendjes en vriendinnetjes, vader, moeder, opa’s en 

oma’s mee.  

 

Vanaf 20.00 uur worden de deuren van de feesttent geopend voor alle 

feestgangers. Deze avond zullen de bandleden van de PPM band ervoor 

zorgen dat de voetjes van de vloer gaan. Zij spelen namelijk een heel breed 

genre waardoor het voor iedereen een topfeest zal worden, voor zowel jong 

als oud. 

 

Op maandag 28 maart 2016 zal voor de 19e keer de Trekkerslep 

plaatsvinden. Vanaf 10.00 uur zal de strijd in de verschillende klasses 

losbarsten. Dat de startbewijzen in Marle gewild zijn werd ons wel duidelijk 

tijdens de inschrijfavond op 11 februari jl. Na een half uur waren alle klasses 

al vol. Waardoor wij helaas een aantal sleppers hebben moeten teleurstellen. 

De jonge trekkerfans worden ook uitgedaagd om hun kunsten te vertonen op 

onze skeltertrekbaan. Vanaf 13.30 uur kunnen zij zich inschrijven in de 

feesttent en vanaf 14.30 uur zal ook bij de kinderen de strijd losbarsten. 

Aansluitend aan de Trekkerslep zullen de heren van MEUK ervoor zorgen 

dat dit gezellige paasweekend met een knaller wordt afgesloten.  
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Wij hopen als organisatie straks weer terug te kunnen kijken op een geslaagd 

Paasweekend 2016.  

 

Maar wat doet de Stichting Supporters Marle eigenlijk nog meer? Wij 

organiseren Koningsdag en hebben in het verleden ook de jubileumfeesten 

van Marle georganiseerd.  

Waarom organiseert de Stichting Supporters Marle eigenlijk het 

Paasweekend? Gelden die eventueel hiermee gegenereerd worden, vloeien 

weer terug naar de Marlese samenleving. In de laatste jaren hebben we een 

bijdrage geleverd in hulpmiddelen voor MVV ’69, de verbouwing van de 

voetbalkantine, de geluidsinstallatie, een bijdrage voor de ouderensoos, etc. 

Wij hopen ook in de komende jaren o.a. een bijdrage te kunnen leveren in de 

renovatie/verbouwing van het Buurthuus en andere goede doelen voor de 

samenleving. 

 

Maar, we kunnen dit niet zonder jullie, ja jullie! De Stichting Supporters 

Marle is een organisatie die dit feest alleen kan organiseren met behulp van 

vele vrijwilligers. Elk jaar hebben we ons weer verbaasd over de eindeloze 

inzet van alle vrijwilligers. Mooi, om te zien waarin een klein buurtschap 

groot kan zijn. Kortom, met z’n allen maken we er weer iets moois van dit 

jaar! 

 

PS: Dus mochten er nog mensen zijn die graag willen helpen, neem dan 

contact met ons op. 
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In het vorige clubblad schreef ik over de oliebollenactie die door de 
oudercommissie georganiseerd is. Het bleek een zeer geslaagde actie te 
zijn, want op 30 december heeft de oudercommissie, met hulp van ouders 
en vrijwilligers, in totaal 162 pakken oliebollenmix gebruikt en rond de 2700 
oliebollen gebakken! Een hele prestatie. Na aftrek van de kosten bleef er 
een prachtig bedrag over van ongeveer € 1200,-.   

 

In januari hebben we met hulp van heel veel ouders de school een extra 
schoonmaakbeurt gegeven. Fijn om te merken dat ook bij dit soort 
activiteiten de betrokkenheid groot is. Onze missie is niet voor niets 
“Samen kom je verder!”. 
 

De kinderen en ouders van groep 8 hebben in januari ons schooladvies voor 
het Voortgezet Onderwijs gekregen. Nog een paar maandjes en dan gaan 
de achtste groepers onze school verlaten.  
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In de bovenzaal hebben we inmiddels gordijnen hangen bij het podium; dit 
komt de akoestiek ten goede! 
 

Van 27 januari t/m 6 februari 
hebben we aandacht besteed aan 
de Nationale Voorleesdagen. We 
hebben 3 gasten op school gehad 
die hebben voorgelezen voor de 
kinderen. Dat was erg leuk. 
Ook mochten we in groep 3/4/5 
de voorleeshond Layca welkom 
heten. Mathilde Blekkenhorst 
heeft verteld waarom Layca een 
voorleeshond is. Daarna mochten 
2 kinderen uit groep 3/4/5 aan 
Layca gaan voorlezen. 
 
 
 
 

Op 6 februari heeft de oud ijzeractie € 869,- opgebracht. Dit bedrag komt in 
z`n geheel ten goede aan de kinderen van onze school. We willen alle 
vrijwilligers bedanken voor hun inzet, de Fam. Kamphuis bedanken dat we 
weer gebruik mochten maken van kantine en terrein en alle mensen 
bedanken die bereid zijn geweest om oud ijzer aan de weg te zetten! 
 

In groep 5 /m 8 hebben we de afgelopen periode gewerkt aan het project 
“Verkeer”. Bij dit project hoort een musical “Reis om de wereld in 30 
dagen”. Met alle kinderen van de school hebben we deze musical 
ingestudeerd. Op 25 februari hebben we de musical twee keer opgevoerd,  
’s middags voor de opa’s en oma’s en ’s avonds voor de ouders. 
 

Ook voor de komende maanden staan er nog genoeg activiteiten op de 
agenda: 14 maart de jaarlijkse ouderavond, 18 maart pannenkoekendag, 
Koningsspelen, kamp voor groep 6/7/8, schoolreisje, techniekmiddag en het 
afscheid van groep 8. 
Genoeg te doen! 
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Veranderingen, dat is kortweg het thema van deze bijdrage aan het clubblad 

vanuit Plaatselijk Belang Marle. Om te beginnen de verandering van auteur 

van deze stukjes in het clubblad. Vele jaren achtereen zorgde de aftredend 

voorzitter Jeroen Langbroek voor een uitgebreide uiteenzetting van al 

hetgeen waar wij als PB Marle druk mee zijn. Want druk heeft hij het ermee 

gehad, in de korte tijd dat ik met hem in het bestuur mocht zitten heb ik 

Jeroen leren kennen als iemand met hart voor Marle en als iemand die altijd 

het overzicht hield in soms complexe thema’s waar we als PB mee bezig 

waren, denk hierbij bijvoorbeeld aan de starterswoningen. We hebben Jeroen 

tijdens de afgelopen ledenvergadering al bedankt voor zijn inzet maar ook 

via deze weg wil ik dat nogmaals doen; Jeroen bedankt! En veel succes en 

plezier in het leven na PB Marle. 

 

Wanneer er een voorzitter aftreedt betekend ook dat er een nieuw persoon 

deze plek mag innemen. Vanuit het bestuur ben ik, Tim den Toom, gevraagd 

om deze rol op me te nemen en dit heb ik toegezegd. Ik kom oorspronkelijk 

niet uit Marle dus lang niet iedereen zal me kennen. Omdat ik het zelf altijd 

prettig vind om de achtergrond van mensen te leren kennen kan ik niet 

achterblijven en zal ik me hier wat verder voorstellen. Niet uit Marle dus 

maar in 1980 geboren in het Zuid-Hollandse dorpje Schelluinen. Vervolgens 

zijn we toen verhuisd naar het kleine dorpje Oudendijk in Brabant. Dit is een 

dorpje dat qua grootte en beleving te vergelijken is met Marle. Na schooltijd 

was ik altijd te vinden bij de Oudendijkse melkveehouders waar ik meehielp 

met alle voorkomende werkzaamheden op de boerderij. Na de HAVO ben ik 

Veehouderij gaan studeren op de HAS Den Bosch. Na een mooie studietijd 

met stages in o.a. Nieuw-Zeeland ben ik gaan werken als bedrijfsadviseur 

vleesvee bij een groot mengvoerbedrijf in Brabant. Dit deed ik een aantal 

jaar toen ik mijn vriendin Sabrina tegenkwam op de Hellendoorn Rally en ik 

al snel besloot om naar Nijverdal te verhuizen. Na een aantal maanden werd 

ik benaderd door CAV Den Ham voor de functie van bedrijfsadviseur 

melkvee. Hier heb ik niet lang over na hoeven denken en heb de baan 

geaccepteerd. Na dit zeven jaar gedaan te hebben werk ik nu als Key 

Accountmanager  voor een grote diergeneesmiddelenfabrikant. In de 

tussentijd ben ik in 2010 samen met Sabrina en onze dochters Bibi en Pippa 
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verhuisd naar de Ekkelweg nummer 6. Een prachtige plek met daarbij de 

ruimte voor Sabrina om onze dressuurstal Equisage Stables te kunnen 

runnen. Onze dochters van 9 en 7 jaar oud gaan naar school op de 

Marliaantjes en zijn daarnaast ook lid van MVV’69. Zodoende zult u ons 

ook regelmatig op de Leemkamp kunnen treffen. Schroom dan ook niet om 

me aan te spreken wanneer u iets kwijt wilt wat van belang kan zijn voor 

Marle en waar wij als PB Marle mogelijk invloed kunnen uitoefenen. 

 

Van belang voor Marle…. Voor de leefbaarheid van Marle in de toekomst is 

de aanleg van een glasvezelnetwerk zeker van belang. Op dit moment vindt 

de zogenaamde vraagbundeling plaats waarbij we een resultaat van minimaal 

50%moeten halen. Dit betekent dat meer dan de helft van de huishoudens 

een glasvezelabonnement voor minimaal 1 jaar moet afsluiten voordat Cogas 

het glasvezelnetwerk gaat aanleggen. Laten we ons realiseren dat dit voor de 

komende jaren onze enige kans is. Een kans die we niet voorbij moeten laten 

gaan, een goede internetverbinding is een must voor ons allen.  

Denk aan gezinnen met studerende kinderen, bedrijven die steeds meer 

zaken online moeten regelen maar ook wanneer u als oudere zo lang 

mogelijk in Marle wilt blijven wonen is snel internet een must vanwege Zorg 

op Afstand wat steeds belangrijker wordt. 

Om u zo goed mogelijk te willen helpen met uw keuze en eventuele vragen 

te beantwoorden hebben we twee extra inloopspreekuren georganiseerd. Op 

deze avonden zal Harold Kleinjan van Expert Doornenbal aanwezig zijn om 

zowel technische informatie als informatie over de providers te verstrekken.  

 

De spreekuren zullen zijn op: 

 Woensdag 6 april om 20:00uur in Buurthuus De Leemkamp te Marle 

 Maandag 11 april om 19:00uur in Noaberhuus te Hellendoorn 

 

Mocht u hier niet naar toe kunnen komen dan zijn de websites 

www.glasvezelbuitenaf.nl en www.helloworldglasvezel.nl een aanrader om 

te bezoeken. Daarnaast kunt u de zogeheten ambassadeurs benaderen, voor 

Marle zijn dit: Wim Haselhorst, Fred Potgieter, Rene Willemsen, Jeroen 

Langbroek, Marco van Wijk of ondergetekende benaderen. Zij kunnen u 

helpen met al uw vragen rondom glasvezel.  

 
 

 

 

 

http://www.glasvezelbuitenaf.nl/
http://www.helloworldglasvezel.nl/
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OUDERENSOOS 
 

Jaarverslag van de ouderensoos 2015 

Op 17 februari was de jaarvergadering van de soos. We begonnen om 

14:00 uur en hadden ‘de Historische kring’ Marle uitgenodigd om ons 

wat te laten zien van Marle in vroegere tijden. Omdat de apparatuur 

ons ten dele in de steek liet hebben we wat van Nijverdal en 

Hellendoorn gezien. Ook was er een quiz aan verbonden. 

 

Op 24 maart hadden we een gezamenlijke broodmaaltijd, met 

verschillende verenigingen uit Marle, die in het teken stonden van 

Pasen. 

 

Op 23 juni gingen we met de bus een middag uit naar museum ‘de 

Wachter’ in Zuidlaren. Daarna hadden we een diner bij restaurant 

‘Cornelis’ in Dalen. 

Deze reis is ons grotendeels aangeboden door de supportersvereniging 

in Marle. 

Hiervoor onze zeer hartelijke dank! 

 

Op 15 september brachten we een bezoek aan bierbrouwerij ‘de Pauw’ 

tussen Den Ham en Ommen waar we verschillende soorten bier 

konden proeven. 

 

Daarna hebben we pannenkoeken gegeten bij ‘het Pannenkoekenhuis’ 

in Marle. 

 

Op 22 december hebben we met de andere verenigingen uit Marle een 

kerstmiddag gehouden in het buurthuus ‘de Leemkamp’ met een 

stamppotbuffet. Het was een zeer geslaagde middag. De stichting 

‘Marlese Agrariërs’ heeft hiervoor een bijdrage geleverd om deze 

middag te bekostigen. Hartelijke dank hiervoor! 

 

Het bestuur is uitgebreid met Irma Beumer, zodat we de verschillende 

taken beter kunnen verdelen. Het ledenaantal per 31 december 2015 

bedraagt 20 personen. 
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Er zijn afgelopen jaar twee oud- leden overleden. Op 12 april 2015 is 

op de leeftijd van 94 jaar Hermina Schuurs-Kamphuis overleden. Zij 

woonde voorheen aan de Hellendoornseweg 42 te Marle, maar de 

laatste jaren in de Blenke te Hellendoorn. 

 

Op 4 november kwam er een einde aan het leven van Gerritdina 

Tighelhoff-Haselhorst. Zij woonde aan de Meester Werkmanstraat 22 

in Marle en is 91 jaar oud geworden.  

Deze twee mensen hebben jarenlang de soos bezocht en genoten van 

het samenzijn van de ouderen in Marle. 

Wij gedenken hun leven en wensen de families sterkte toe. 

 

Mevrouw Haselhorst-van Haarst heeft bedankt voor de soos omdat zij 

in het Liefferdinck aan allerlei activiteiten deelneemt en vervoer hier 

naartoe moeilijk wordt. 

Wij wensen haar al het goeds toe voor de toekomst. 

 

Tot slot wens ik iedereen ook namens het bestuur een voorspoedig 

jaar toe en veel plezier op de soos in Marle. 

 

Gerrie Lammerink 
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BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 

 
Voorzitter Tonny Stevens Heuversteeg 17 0548-681381 

Secretaresse  Jolanda Gerrits Werminkserve 9 06-24977845 

Penningmeester Wim van der Strate Grotestraat 79-25 0548-615539 

Bestuurslid Anja Kamphuis 

Bestuurslid Bertine Lusseveld Meerseweg 8 0546-673259 

Bestuurslid Dick de Weert Ganzenmars 10 0546-673221 

Bestuurslid Wim Bakhuis Zichtweg 4 0572-366922

   

CORRESPONDENTEN 

Biljartclub A. Kamphuis Schuilenburgerweg 44a 06-55114322 

Boerendansers Gerrit Haselhorst Hammerweg 23 0546-673169 

C.J.V. Dianne Schuttevaar Hammerweg 16a 06-12939219 

Countryclub Gerrit Tigchelhoff Olde Blenkestraat 23 0548-614971 

Damesvoetbal Nymphe Broekmate Hellendoornseweg 43 0548-681621 

Jeugd Wim Reefhuis Noordelijke  kanaaldijk 3 0546-671635 

M.S.V. Nelleke Hutterd Koemaste 25 0548-655492 

M.V.V.'69  

Plaatselijk Belang Marle Lydia Postma Hellendoornseweg 44 0548-681744 

Ouderengym Jennie Voortman Zuidelijke kanaaldijk 1 0548-681254 

Supportersvereniging Anouk Broekmate Prins Bernhardstraat 31 06-23929136 

Vrouwenvereniging Mevr. A. Hallink Ommerweg 141 0548-681536 

Wijkhoofd ouderensoos Mevr. G. Lammerink Boerkampweg 2 0548-681470 

 

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 

 

Telefoon 0546-673221     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 

mailto:ddeweert@hetnet.nl
mailto:h.bartels@mvv69.nl

