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Van de redactie 
 
Weer een nieuwe jaargang van het clubblad.  

Dankzij onze adverteerders, kunnen we weer een 

jaar vooruit. Daarvoor is de Stichting 

Vriendenkring Marle hen dan ook zeer 

erkentelijk. 

 

Ook willen we onze correspondenten weer dankzeggen voor het afgelopen 

jaar, met hun verslagen van de diverse verenigingen. En uiteraard de leden 

van de Vriendenkring die de advertenties weer binnengehaald hebben en hun 

medewerking aan de acties, georganiseerd door de Vriendenkring. 

 

Nu we het daar toch over hebben, iedereen die de krentenbroden verkocht of 

gekocht heeft, hartelijk dank. We zijn weer alles kwijt geraakt. 

De koekactie wordt weer op 14 juni gehouden, dan kunt u daar vast rekening 

mee houden. 

 

Dan is er na de winterstop weer begonnen met de voetbalwedstrijden. Met 

wisselende resultaten voor alle elftallen. We hopen op een mooi slot van de 

competitie met goede resultaten. En vooral zonder blessures.  

En voor de andere verenigingen nog een mooie tijd tot aan de 

zomervakantie. 

       De redactie 

 

 

COPY CLUBBLAD  
 

      VOOR 28 november 
 

INLEVEREN 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

Het nieuwe jaar is begonnen en er is veel gebeurd sinds 

het vorige clubblad, zowel voor als achter de schermen. 

Het jaar is traditiegetrouw geopend met het Speedsoccer 

toernooi en de nieuwjaarsborrel. Er zijn zonnepanelen 

geplaatst op ons mooie Buurthuus welke mogelijk zijn 

gemaakt door het Plaatselijk Belang. En redelijk 

ongepland hield onlangs de boiler er mee op. Voor 

iedereen 2 weken lang een koude douche. Uit recent onderzoek is gebleken 

dat dit gezond is dus laten wij het maar positief bekijken. Uiteraard wordt er 

aan gewerkt en wordt er op dit moment een nieuwe zonneboiler geplaatst en 

zijn wij hier financieel voor een deel in gesteund door de 

Supportersvereniging. Het Buurthuus wordt daarmee steeds meer energie 

neutraal en wij verwachten hiermee goed in te spelen op de ontwikkelingen 

in de energiemarkt.  

Het voetbalseizoen is ondertussen ook weer begonnen al werden er in het 

begin nog veel wedstrijden geschrapt vanwege het weer. Wat niet verkeerd 

was aangezien de selectie redelijk beperkt de winter door was gekomen en 

voor veel elftallen om verschillende redenen. Helaas hebben wij ook geen 

grote spelersaankopen kunnen doen tijdens de winterperiode maar wij hopen 

wel op nieuwe aanmeldingen eind van dit seizoen.  

Tevens zijn wij met vele andere interessante ontwikkelingen bezig achter de 

schermen maar hier hopen wij iedereen meer over te kunnen vertellen tijdens 

de ledenvergadering op 4 april.  

Wilco Schuurs  

Voorzitter 

 

 

Geboren  
  

22-11-2016 Tess Geralde ( Tess )  

Dochter van Jos Dubbink & Gerlinde Kleinjan  

 Vossenweg 5, 7447SC   Hellendoorn 
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HET BESTUUR VAN MVV’69 NODIGT HIERBIJ ALLE LEDEN, 

STICHTING VRIENDENKRING MARLE, EN STICHTING 

SUPPORTERS MARLE UIT TOT HET BIJWONEN VAN DE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING, WELKE 

GEHOUDEN WORDT OP DINSDAG 4 APRIL  2017 IN 

HET BUURTHUUS “DE LEEMKAMP”. DE NOTULEN VAN DE 

ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 25 OKTOBER 2016 

LIGGEN TER INZAGE IN HET BUURTHUUS, 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 2016 

5. RONDVRAAG 

6. HULDIGING 25-JARIGE LEDEN:  

• Dhr. Stefan Bartels 

• Mevr. Ria Bartels-Maathuis 

• Dhr. Leendert-Jan Haller 

• Dhr. Martijn Jansen of Lorkeers 

• Dhr. Albert Kamphuis 

• Dhr. Hermi Mondeel 

7. SLUITING 

 

Vriendelijk Groetend, 

BESTUUR M.V.V.’69. 
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SPEEDSOCCER 
Wij zijn het tweede deel van het seizoen gezellig en sportief begonnen. Op 7 

januari 2017 was het inmiddels traditionele Speedsoccertoernooi met 

aansluitend de nieuwjaarsborrel. Zowel de spelers van de jeugd als van de 

senioren hebben zich weer uitstekend vermaakt en sportief gespeeld deze 

dag. Ria Thijs, nogmaals bedankt voor de heerlijke snert tijdens de 

nieuwjaarsborrel! 

 

 

 

MIXTOERNOOI 

 

Alvast vooruitkijkend op de zaken kunnen wij mededelen dat op 10 juni 

2017 de traditionele afsluiting van het seizoen weer plaats vindt. Deze dag 

zal weer gevuld zijn met overdag het mixtoernooi voor jong en oud. Als 

afsluiting zal er een heerlijke barbecue klaar staan. Opgave hiervoor volgt ter 

zijne tijd via de website of via de leiding van je team.  

 

De activiteitencommissie  
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DAMES  
 
Ja, daar zijn we weer.  

Het is tijd voor een stukje over het wel en 

wee van de dames van MVV.  

 

Het seizoen begon afwisselend met een aantal 

nederlagen maar ook met winst o.a. tegen 

Sportclub Daarle, V.V. Den Ham en HHC 

Hardenberg. Door het wisselvallige  weer na 

de winterstop is er nog weinig gevoetbald. 

Elke wedstrijd wordt er weer geknokt en dat is niet altijd even 

makkelijk met de bezetting van dit moment. Aan de inzet en 

doorzettingsvermogen ligt het zeker niet. Er staan nog veel 

wedstrijden op het programma voor de tweede seizoenshelft die we zo 

goed mogelijk hopen door te komen.   

We zijn daarom ook heel blij met de meiden van de A die ons elke 

keer weer uit de brand helpen. Ook diegenen die niet elke week 

beschikbaar zijn maar toch af en toe een wedstrijd mee doen en verder 

iedereen die zich inzet voor het damesteam, bedankt! Uiteraard hopen 

wij dat de zwangere dames na hun bevalling en de geblesseerden na 

het herstel ook weer snel aan kunnen sluiten.  

Hier wordt in ieder geval druk aan gewerkt want er is babynieuws. Bij 

deze willen wij Gerlinde en Jos feliciteren met de geboorte van Tess. 

Net als Marieke, Adriaan en Lynn met de geboorte van Myrthe. Heel 

veel geluk met elkaar!  

Herald Hutterd heeft aangegeven dat hij stopt als trainer van de dames 

aan het einde van het seizoen. Herald, alvast bedankt voor alles!  

 

Oproep!! 

Voel je een klik met de dames van MVV?  

Meld je aan en trap een balletje met ons mee!  

 

Dames MVV’69 
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BOVEN OP HET NIEUWS  
 

INTERVIEW MET MARK BOEVE 

 

Mark speelt al een tijdje in het 1e van MVV  ’69 en houdt in eerste instantie 

de boot af wanneer ik hem vraag voor een interview. Pak maar een ander 

krijg ik te horen. Maar na enig aandringen zitten we toch  bij elkaar voor 

dit gesprek. 

 

 

WIE IS MARK BOEVE? 
Ik ben geboren op 7 augustus 1985 thuis  aan de 

Bruggenbeltweg 6 gemeente Hellendoorn. Woon nu 

sinds 2007 in de Jasmijnstraat 27 te Almelo. Ben 

momenteel weer vrijgezel. 

  

WELKE OPLEIDINGEN HEB JE ZOAL GEVOLGD? 

Na de lagere school heb ik de chauffeursopleiding gevolgd maar niet 

afgemaakt. Dat bleek niet te zijn wat ik eigenlijk wel wou. Heb toen een 

oriëntatiejaar gedaan bij de Koninklijke Marechaussee. Niet afgemaakt. 

Daarna een opleiding voor Magazijnmedewerker via destijds nog Van 

Buren en afgemaakt. 

  

WIL JE NOG VERDER MET OPLEIDINGEN, STUDIES? 

Nee, school was en is niet mijn favoriet. 

 

WAT DOE JE VOOR DE KOST? 
Ik ben sinds 2002 begonnen bij BMN Bouwmaterialen Nijverdal als 

heftruckchauffeur. En werk daar nu nog met veel plezier. 

 

HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69. 

Ik had al bij Hellendoorn gevoetbald, maar toen kreeg ik gezeur met mijn 

knie en dus gestopt. Daarna ben ik gaan fietsen, mountainbike en bij 

wielerclub CC Nijverdal.  

Ik werd wel eens gevraagd door Jan Stokman die ik kende van de 

Barbierschool om eens mee te gaan naar MVV. Toen begon het weer  te 

kriebelen.  

De uitstraling van MVV sprak me aan en ik dacht bij mezelf: “Als ik ooit 

weer begin, dan is het hier.” En daar ben ik begonnen in 2010. 



 7 

HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?  

Ik ben begonnen in het 3e elftal bij MVV in de spits. En heb eind vorig jaar 

een paar keer meegedaan met het 1e elftal. En sta sinds het begin van dit 

seizoen vast in het 1e. 

 

HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIE? 

Dat zou ik niet weten. En ik wil me daar absoluut niet mee vergelijken. 

  

OP WELKE POSITIE SPEEL JE ZELF HET LIEFST? 

Als laatste man. Dan heb je meer speloverzicht en bovendien ligt 

verdedigen mij wel. 

 

OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.  

Lang zijn heeft zo zijn voordelen. Je ziet alles aankomen en je daarop 

instellen. Heb wel spelinzicht, soms iets te flegmatiek, ben een redelijk 

technische voetballer, soms hard maar wel fair. Ik probeer meestal het 

voetballend op te lossen, ook al gaat dat wel eens mis, omdat ik soms beter 

de bal had kunnen weg roeien in plaats van het voetballend op te lossen. 

Maar dat zit nu eenmaal in me en dat kan ik moeilijk veranderen.  

 

WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET 

LEKKER SPEELT, WAARMEE PEP JIJ JEZELF DAN WEER OP? 

Proberen rustig en geconcentreerd te blijven. En simpeler te gaan spelen. 

De bal weg roeien en soms wel eens een keer unfair ten opzichte van de 

tegenstander moeten zijn. 

 

WAT ZIJN, WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN? 
Die heb ik nog niet veel meegemaakt bij MVV. Wel mooi was de winst 

vorig jaar bij BZSV in Borne. Zij gingen nog voor een periodetitel maar 

wij namen mooi de 3 punten mee naar Marle.  

En het seizoen met het 3e waarin we toch iets van 20 punten pakten. 

 

WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN? 
De onwillige knie, waardoor het lichamelijk en sportief niet altijd gaat 

zoals ik wel graag zou willen. Maar verder gelukkig geen ernstige 

blessures gehad. 

 

WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET 1E? 

Kan beter. Wel hebben we wedstrijden gespeeld, waar we niet kregen wat 

we wel verdienden. Maar er zit progressie in. 
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WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU? 

We hebben nog te kort samengespeeld. Het zal vast beter gaan, wanneer 

we langer met elkaar samenspelen.En soms laten we het misschien teveel 

over ons heen komen. Ook mag de conditie wel wat beter worden maar 

door soms misschien wat simpeler te voetballen maak je je hetzelf wat 

makkelijker. Maar door meer te tikken maken we zeker stappen in de 

vooruitgang 

  

HEB JE NOG ANDERE HOBBIES? 
Voetballen is mijn grootste hobby. Verder mag ik graag motorrijden, heb 

zelf een Yamaha R1, een buikschuiver. De motorsport  en crossmotoren 

vind ik prachtig. ’s Zomers pak ik graag de fiets. 

 

WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 
Ik ben rustig, eerlijk, behulpzaam en als ik kan, wil ik iemand  wel helpen, 

wik ik wel praten bij problemen met en bij een ander.  

 

WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE? 
De maatschappij op dit moment. Er is geen wederzijds respect meer voor 

elkaar in het algemeen. Gelukkig hier wel!   

En ook aan achterbaks gedoe. 

 

WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN? 
Vooral in het verkeer. Zoals bumperklevers, constant links rijden,En te 

langzaam op een weg waar harder gereden mag worden. Dan verlies ik mn 

rust wel eens haha 

 

WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 
Huisje, boompje, beestje en kinderen. 

 

HEB JE EEN LIJFSPREUK? 
Nee. 

 

WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 

Van het niet in slaap kunnen komen. 

 

WIE IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM? 

Ajax, daar ben ik mee opgegroeid. 
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WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM? 

Heb ik momenteel niet. Heb wel genoten van Jari Litmanen. 

 

WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM? 

Die heb ik zo niet. 

 

WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI 

KWIJT? 
Keek eerst wel een beetje tegen dit gesprek op, maar vond het achteraf een 

erg leuk gesprek.  

En ik hoop dat we met het 1e nog een paar mooie resultaten kunnen halen.  

 

 

Mark.  

Om bij  je laatste antwoord aan te sluiten, ook ik heb genoten van dit 

gesprek.  

Van de dingen die vertrouwelijk werden verteld en hier niet weergegeven 

worden.  

Van je verrassende antwoorden op vragen die je soms moeilijk vond.  

Je houdt niet van grootspraak, kent jezelf heel goed en  je weet dat, 

ondanks de benoemde min- en pluspunten in dit gesprek, zonder enige 

schroom perfect weer te geven. Dat verdient respect. 

Wat mij geraakt heeft was je oprechtheid en openheid naar elkaar toe. Dat 

voelde goed!   

Ik hoop dat je toekomstwens vervuld wordt, dat de knie het nog heel lang 

volhoudt, dat MVV, de supporters en ik nog lang van je kunnen genieten 

en dat we elkaar nog vaak mogen begroeten bij MVV.   

    

 

      Wim van der Strate 
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Dit jaar hebben de jongste jeugdteams tijdens de 

winterstop weer met veel plezier mee gedaan aan de 

zaalcompetitie. 

Ook de resultaten waren niet slecht: 

Jo13 hadden twee teams en zijn als tweede en derde 

geëindigd.  

Jo11 heeft een mooie eerste plaats behaald. 

Jo9   Is als vierde geëindigd . 

Tussendoor heeft alle jeugd natuurlijk nog mee gedaan 

aan het Speedsoccer toernooi, dat weer prima georganiseerd was door de 

activiteitencommissie, met als afsluiting een lekkere bak patat en een mooie 

medaille. 

 

Ondertussen is de competitie weer begonnen en zijn de eerste wedstrijden 

gespeeld. 

Gelukkig hebben wij geen kunstgras en hoeven we ons geen zorgen te 

maken over de risico’s hiervan. 

Voetballen bij MVV’69 is gewoon gezond, puur natuur ! 

Dus iedereen die zin heeft om eens tegen een bal te trappen, kom gerust eens 

langs om mee te doen met de trainingen. 

Jong en oud, iedereen is welkom!! 

Ook waren er nog twee teams door voor de beker. 

De JO13 moesten 4 Maart  thuis tegen Marienheem,  helaas hebben zij hier 

met 0-6 verloren. 

De JO11 moesten uit tegen DOS, zij maakten er in de laatste minuut nog 2-2 

van en moesten de wedstrijd beslissen met strafschoppen. 

Dit hebben ze helaas verloren. 

Beide zijn dus niet door en kunnen zich verder richten op de competitie. 

 

Verder gaan we dit jaar voor het eerst met alle jeugdleden op kamp. 

Dit zal gebeuren in het weekend van 19, 20 en 21 mei. 

Alle aanmeldingen zijn binnen en we zijn blij dat bijna iedereen mee gaat ! 

We gaan hard aan het werk om er een geslaagd weekend van te maken. 

Op de site van MVV staat een link ‘voetbalkamp’. 

Hier zullen we te zijner tijd de nodige informatie plaatsen. 

Ook willen we op de Facebookpagina van MVV informatie en foto’s 

plaatsen. 
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Als iemand er bezwaar tegen heeft dat zijn foto op de site of  Facebook komt 

graag even contact met ons opnemen. 

 

Tot slot wensen wij alle jeugd veel succes en plezier dit seizoen. 

 

De jeugdcommissie. 

 
 

JO 19 (A1)  
Vorig seizoen hadden we weer een A1, er waren een aantal spelers die uit de 

C1 kwamen en die direct doorgingen naar de A omdat er geen B1 elftal 

gerealiseerd kon worden. De rest had één seizoen in de B1 gespeeld en 

gingen door naar de A1. De A1 werd ingedeeld in de 4e klasse.  Maar in het 

begin was het voor iedereen even wennen. De eerste wedstrijden werden dan 

ook dik verloren, naarmate het seizoen vorderde ging het steeds beter. De 

spelers konden elkaar steeds beter vinden in de wedstrijden. De wedstrijden 

werden dan ook niet meer zo dik verloren, als in het begin van het seizoen. 

Van de laatste drie wedstijden werden er twee gewonnen en één gelijk 

gespeeld. We kregen het ritme steeds beter te pakken. We eindigden toen op 

een 9e plek. Dit seizoen begon met maar één oefenwedstrijd, die werd 

gewonnen met 5-2 van Rohda Raalte. Door de winterse omstandigheden 

werden er ook twee oefenwedstrijden afgelast. De eerste competitiewedstrijd 

werd ook afgelast door de vorst. Op 4 maart werd dan ook de eerste 

competitiewedstrijd gespeeld en werd gelijkgespeeld 2-2 tegen Dos’ 37. Tot 

zover het nieuws van JO 19 (A1) 

Wim Reefhuis 

 
 

 

Het “zware” leven van de D1 
 

De jongens van de D1 hebben een bijzondere “zware” periode achter de rug. 

Op 26 november 2016 hebben ze de beslissende wedstrijd om het 

kampioenschap gespeeld. Gelukkig werd deze wedstrijd royaal gewonnen. 

Bij “thuiskomst” in de kantine in Marle, werden ze als grote kampioenen 

gehuldigd. Vervolgens kregen ze een welverdiende rondtocht door Marle in 

de vrachtwagen van Roelof Kamphuis; de trotse sponsor van de D1. Wat een 

feest! 
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Het feest ging echter nog verder, want deze supersponsor heeft het team nog 

een verrassing aangeboden: een avondje bowlen!! De datum en nadere 

details zouden nog volgen. 

Maar goed, eerst op 7 januari deelgenomen aan het fantastische Speedsoccer. 

Twee dagen later kwam er een appje in de groepsapp van de D1 met de 

mededeling dat Roelof Kamphuis voor 10 januari het bowlingfestijn had 

geboekt. 

Dus op 10 januari om 18.00 uur verzamelde de D1 zich bij de kantine en 

gingen ze op weg naar Nijverdal. Het was een leuke, gezellige en zeer 

geslaagde avond. Maar liefst 3 !! bowlingbanen mochten worden gebruikt. 

Natuurlijk een aparte bowlingbaan voor de leiders en trainers; het zou 

immers een behoorlijke afgang zijn als ze werden ingemaakt door hun eigen 

jongens………………….       

Na afloop van het bowlen werd iedereen nog verblijd met een bord patat. 

Fantastisch!! 

Bij deze willen wij de sponsor van de D1, Roelof Kamphuis, bedanken voor 

alles! Echt geweldig wat je allemaal hebt geregeld. 

Bij deze willen wij ook Leendert Jan, Stefan, Jesse, Bert en Bennie bedanken 

voor wat jullie allemaal voor onze jongens doen. Iedere week weer!! Ik vind 

het heel bewonderenswaardig en ik denk dat ik dit namens alle ouders mag 

zeggen. 

We wachten af wat de voorjaarscompetitie gaat brengen. Wie weet, krijgt het 

“zware” leven van de D1 nog meer leuke gevolgen………………… 

                         

Groeten van Brent en Petra 
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Hallo lezers,  

Vorig seizoen zijn we iets te hoog ingedeeld,  waardoor we veel wedstrijden 

hebben verloren, maar alleen de laatste wedstrijd hebben we het goed 

gedaan. We hebben toen met 3-2 gewonnen van SVV'56 JO9-1. Dat was 

natuurlijk het mooiste hoogtepunt van vorig seizoen. Gelukkig gaat het dit 

seizoen veel beter. Hebben nu 2 wedstrijden gehad en hebben ze allebei 

gewonnen. De 1e wedstrijd van het seizoen hebben we met 7-2 gewonnen 

van De Zweef  Jo9-6G. De 2e wedstrijd hebben we met 11-0 gewonnen van 

Juventa'12  Jo9-7G. We staan nu gedeeld 1e samen met Hellendoorn Jo9-4.  

Nu maar hopen dat het dit seizoen veel beter gaat dan vorig seizoen.  

Met vriendelijke groet,  

F1 
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Kerstmiddag 

 

Op dinsdag 20 december 2016 was de kerstviering in Buurthuus "de 

Leemkamp". Er waren deze middag bijna 60 mensen aanwezig. Met 

meerdere verenigingen vierden wij het Kerstfeest, nl. de Ouderensoos, 

Jeu de boules, Koersbal,  Creatief en de Vrouwenvereniging. Fijn dat 

wij dit samen vierden met zoveel mensen van de verschillende 

verenigingen.  

 

 

 

 

We openden deze middag met een welkomstwoord, we zongen  

kerstliederen en luisterden naar het Kerstevangelie uit de Bijbel. 

Enkele groepen van basisschool "de Marliaantjes" hebben meegewerkt 

aan deze middag. Zij deden een kaarsenspel, zongen samen met de 

ouderen en vertelden/zongen over de geboorte van Jezus en over de 

wijzen. 
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Ook kreeg iedere aanwezige van de kinderen een mooie 

eigengemaakte kerstkaart. Prachtig was dit. Als dank hiervoor werden 

de kinderen getrakteerd op een zak patat en drinken. Na het optreden 

van de kinderen gingen wij eten. We hadden een stamppotbuffet: 

zuurkool, boerenkool, hutspot, hachee en diverse soorten vlees. Na het 

warme eten kregen we nog een heerlijk toetje. Na het eten sloten we af 

met een dankgebed en het zingen van "Ere zij God!" Tot slot kregen 

we nog een kop koffie met een bonbon. Het was een zeer geslaagde 

middag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Namens het organiserend comité, Irma Beumer 
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Beste Marlenaren 
 

Van Johan Alferink hebben we een krantenknipsel uit het Twents 

Volksblad van 30 oktober 1953  gekregen. 

 

Met een stukje naar aanleiding van het overlijden van de heer G. van 

der Muelen waarin het volgende staat. 

Tijdens de oorlog vond de heer G.vander Muelen als onderduiker een 

onderkomen in Marle. 

Hij was van ’t ogenblik, waarop deze omgeving van de vijand werd 

bevrijd, getuige. 

Het moment van de bevrijding werd aangekondigd met klokgelui van 

de Ned. Herv. Kerk te Den Ham. 

Dit schijnt op de overledene wel een zeer diepe indruk te hebben 

gemaakt, getuige het feit, dat het zijn laatste wens is geweest, dat deze 

klokken ook tijdens zijn teraardebestelling hun klanken zouden laten 

horen. 

 

Dat het gemeentebestuur deze laatste wens van de overledene gaarne 

eerbiedigde, spreekt vanzelf. 

 

Wij willen nu graag weten bij wie de heer van der Muelen 

ondergedoken is geweest 

Reacties graag naar historie.marle@gmail.com alvast bedankt. 

Natuurlijk zijn wij nog steeds op zoek naar foto’s, oude verhalen, 

brieven, statuten enz. of een [digitale],kopie maar ook dingen die kort 

geleden zijn gebeurd, want wat nu gebeurt is morgen HISTORIE. 

Dus alles wat met Marle en de historie te maken heeft. 

Ook foto’s en zo van het feest van Marle deze zomer zijn heel 

welkom. 

 

Alvast bedankt. 

 

Namens Historisch Marle 

Truus Arnold 
 

 

mailto:historie.marle@gmail.com
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PAASVUUR 2017 

 

Zoals alle andere jaren is er ook dit jaar aan de 
Hammerweg 37 bij ’n Dros weer een paasvuur. 
Jullie mogen vanaf 31 maart a.s. weer snoeihout komen 

brengen. Kiepen op de weg i.v.m. grasland niet onnodig 
stuk te rijden. Dus takken en snoeihout/overig 
onbehandeld hout. GEEN afval, pallets of dikke stukken 

hout wat behoord tot brandhout. 
 

16 april 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. 
DUS op de weg kiepen, Niet op het grasland komen. 
 

Voor verdere vragen kun je contact opnemen met  
 

Gerrit Jansen. 
Tel: 06-20168841  
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Algemeen 
De Country Club Marle biedt aan liefhebbers van country- 
dans en muziek wekelijks haar lessen aan die plaats vinden in 
Buurthuus De Leemkamp. Op de woensdagavonden wordt 
dansles gegeven aan beginners en half gevorderden. Op de 
donderdagavonden zijn de lessen voor gevorderden.  
  
Het ledenbestand van de Country Club Marle bestaat 
momenteel uit 38 leden (maart 2017). Elk seizoen wordt 
afgesloten door een gezellige avond die door eigen leden wordt 
georganiseerd, waarbij muziek, een houten dansvloer, 
strobalen, bier en natuurlijk de aloude countrysfeer niet 
ontbreken. Country-line-dancing is: ontspanning (vrije 
dansavonden), maar ook inspanning (lesavonden), houden van 
countrymuziek maar ook van moderne (non)country muziek, 
kijken naar andere linedansers, demonstraties vertonen, 

kortom de sfeer opsnuiven van country & western oftewel, 
country .  .  .  . a way of life. 
Country & Linedance Oamd. Op zaterdagavond 20 mei 
organiseert de countryclub Marle i.s.m. Noabers een daverende 
countryavond in de grote zaal van Partycentrum Noabers in 
Hellendoorn. Voor deze avond hebben we countryband 
SAVANNAH uitgenodigd. Zij zijn voor de 6e keer op rij 
uitgeroepen tot beste countryband van Nederland. Kaarten zijn 
in de voorverkoop af te halen bij Primera Hofman, Hellendoorn. 
Wees er op tijd bij, VOL = VOL!! 
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Beginnerscursus KMM.    De maand september starten de 
reguliere lessen weer voor de leden, maar ook een 
beginnerscursus op 3 woensdagavonden, de zogeheten Kennis 
Maken Met linedance.  De countryclub Marle nodigt u van 
harte uit om hieraan deel te nemen. Kijkt u  voor nadere info 
op www.countrydancersmarle.nl 
KMM Koppel-dansen    Als je houdt van muziek én dans én 
een avondje ontspanning, zoek dan alvast een voor jou 
geschikte partner . .  .  want de countryclub is dit voorjaar 
gestart met 3 avonden –(17 februari, 17 maart en 21 april). 

Kennismaken met  Koppeldansen die bedoeld is voor stellen 
die bv. het stijldansen ook leuk vinden. Aanvang KMM 20:00 
uur. Bij voldoende belangstelling gaan we dit najaar in de 
maand september om de 2 weken een koppel danscursus 
starten in Buurthuus De Leemkamp. Kom dus snel nog even 
langs op bovengenoemde datums om te kijken wat 
Koppeldansen inhoudt. Dansen is in dit geval plezier voor 
twee.  
 

Country Club Marle 

GerritTigchelhoff 
 

 

 

 

 

http://www.countrydancersmarle.nl/
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PAASWEEKEND MARLE 2017 

 

Pasen staat weer voor de deur en dat betekent 

weer veel gezelligheid rondom het feestterrein 

aan de Meester Werkmanstraat te Marle.  

 

Op vrijdagavond 14 april barst het motorisch geweld weer los met de 

zitmaaierrace, de inschrijving hiervan zal starten om 17.00 uur. De wedstrijd 

zal starten in de avondzon maar deze zal al snel over gaan in het schemer 

wat zal zorgen voor een extra stukje spanning in de wedstrijd. 

Aansluitend zal de tent vanaf 20.00 uur geopend zijn voor alle mensen die 

wel zin hebben in een feestje. Want niemand minder dan ‘the Dirty Daddies’ 

zullen hun opwachting maken in het mooie Marle. Dit jaar is een speciaal 

jaar voor deze heren, zij bestaan namelijk 5 jaar en zullen er dan ook de 

‘ultieme Dirty Experience’ van maken. Een band met een breed repertoire, 

gegarandeerd een feest!  

 

Zaterdagmiddag 15 april gaan wij om 13.30 uur van start met de gezellige 

kindermiddag. Dit wordt weer een middag vol knutselen, spelen en 

knuffelen met de dieren. De paashaas mag tijdens dit kinderfeest natuurlijk 

niet ontbreken. De middag zal worden afgesloten met een gezellige 

kinderdisco voor alle kinderen. Natuurlijk zijn alle (groot) ouders ook deze 

middag uitgenodigd.  

Om 20.30 uur zullen de deuren open gaan om de heren en dames van Q5 

New Style welkom te heten. Deze band zal er voor zorgen dat de voetjes van 

de vloer zullen gaan met hun brede muzieklijst.  

 

Paasmaandag (17 april) staat voor de 20ste keer in het teken van de 

Trekkerslep. Ook dit jaar stonden de deelnemers te popelen om zich in te 

kunnen schrijven tijdens de opgavenavond. Binnen een mum van tijd waren 

de eerste klasses al vol en moest de organisatie mensen op de reservelijst 

plaatsen. Vanaf 10.00 uur zullen de sleppers van start gaan. In de 

verschillende klasses zijn er in totaal 250 startbewijzen vergeven. Opnieuw 

zal er niet alleen een slepcompetitie zijn voor de volwassenen, ook de 

kleinere sleppers onder ons kunnen zich vanaf 13.30 uur inschrijven voor de 

Scelter-Slep. Dit jaar zal het Paasweekend Marle afgesloten worden door de 

heren van de BTW band. Deze veelzijdige band zal er voor zorgen dat het 

een paasweekend wordt die wij niet snel zullen vergeten.  
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Dan nog een rectificatie na aanleiding van ons vorige bericht. Hierin gaven 

wij aan dat het 1030 jarig bestaan van Marle van 21-24 juli zou zijn, maar dit 

klopt niet. Wij starten namelijk op donderdagavond 20 juli en zullen de 

feestweek afsluiten op zondag 23 juli. Het volledige programma van deze 

feestweek zal in het volgende clubblad worden gepubliceerd en houdt 

daarnaast onze facebookpagina en website in de gaten.  

 

www.paasweekendmarle.nl en www.facebook.com/paasweekendmarle 

 

Tot op het feestterrein!  

 

Groet’n, 

 

Stichting Supporters Marle   

 

 

 
 

http://www.paasweekendmarle.nl/
http://www.facebook.com/paasweekendmarle
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C.J.V. Marle 
presenteert het toneelstuk: 

 

“‘N OPA UM IN TE LIESTEN” 
Auteur: Bernd Gombold  
Vertaler: Ben ten Velde 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Op vrijdag 24 en zaterdag 25 maart 2017 in 
de Leerkamer te Hellendoorn. 

 

 Zaal open: 19.00 uur 

 Aanvang:19.30 uur 
 

 Marle oost: vrijdag 24 maart 2017 

 Marle west: zaterdag 25 maart 2017 
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MSV 

Al ruim veertig jaar gaan we nog elke maandagavond naar Den Ham 

om te sporten. En nog altijd met plezier. Ja, ja en nog steeds zijn er 

dames bij van het eerste uur. O.a. Willie Braakman, zij is al die jaren 

heel getrouw en doet nog goed mee. De oefeningen die we doen 

worden aan onze leeftijd aan gepast.  

We beginnen altijd met een paar rondjes looppas. Ieder op haar eigen 

tempo. 

Ook hebben we enkele dames uit Den Ham, die altijd in zijn voor een 

grapje. Ook doen twee dames de deuren open, en sluiten af en doen 

daarna het alarm er weer op, waarbij dit in  het begin nog weleens 

misging. Maar ze zijn niet voor een gat te vangen en het loste zich 

goed op. 

Op dit moment hebben we enkele dames in de lappenmand, nee niet 

door te fanatiek sporten.  

Ook doen we elke week een partijtje volleybal, hierbij hebben we een 

vaste dame die het scorebord bijhoudt en een beetje scheidsrechter is. 

Dit is soms wel nodig. Zo doet iedereen wat ze kan. We doen dit met 

elkaar en we hopen zo nog enkele jaren door te gaan. Het is goed voor 

lichaam en geest. 

In april hebben we onze jaarvergadering, in het mooie Buurthuus. Na 

de jaarvergadering zullen we weer laten weten wat we komend 

seizoen zoal gaan doen.  

Hartelijke groeten dames 

MSV 
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OUDERENSOOS 
 

Jaarverslag van de Soos in Marle 2016 

 

Op 16 februari was de jaarvergadering van de Soos. 

Deze middag was de historische kring Marle als gast in ons midden. 

Ze hebben ons veel oude beelden en foto’s laten zien van hoe het vroeger 

was in Marle. 

Op 22 maart hebben we genoten met verschillende verenigingen uit Marle 

van een broodmaaltijd die in het teken stond van Pasen. 

Op 14 juni hebben we een bezoek gebracht aan het bakkerij en IJsmuseum 

van Gerrit Valk in Hellendoorn. 

Hierna zijn we naar landgoed Schuilenburg gegaan waar we konden 

luisteren naar een verhalenverteller en genieten van een houthakkersbuffet. 

Op 20 september rond kwart voor drie werden we verwacht bij boerderij de 

Brummel aan de Zuidelijke Kanaaldijk te Marle. 

Hier gingen we op de thee bij Til. 

Het was een zeer gezellige en smakelijke middag. 

Op 20 december hebben we kerstfeest gevierd met verschillende 

verenigingen ui Marle, met een stamppotbuffet. 

De kinderen van de Marliaantjes hebben meegewerkt aan deze middag. 

Door overlijden moesten wij op 2 juni afscheid nemen van Geertje 

Haselhorst-Kemper in de leeftijd van 86 jaar, zij woonde aan de 

Hammerweg 25 in Marle. 

Wij herinneren ons Geertje als een liefdevol mens die genoot van de dingen 

die het leven gaf. 

Wij wensen de naaste familie troost en kracht toe om dit verlies een plek te 

geven in hun verdere leven. 

Het aantal leden van de Soos was op 31 december 2016    personen. Van de 

Supportersvereniging Marle hebben we een heel mooi bedrag ontvangen om 

die te besteden voor onze ouderen. 

De Marlese Agrariërs hebben een bijdrage geleverd aan het stamppotbuffet 

met het kerstfeest. 

Heel hartelijk dank hiervoor. 

Rest mij nu nog om namens het bestuur u een goed en gezond jaar toe te 

wensen. 

Gerrie Lammerink  
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VAN CBS DE MARLIAANTJES 
De tijd gaat snel, zo ook bij ons op school. We hebben net genoten van een 
week voorjaarsvakantie en maken ons nu op voor het voorjaar. 
Terugblikkend op de afgelopen periode zijn er weer veel dingen de moeite 
waard om te vermelden.  
In november hebben we meegedaan aan de Jumbo actie (Den Ham). De 
vele kaartjes die we ontvingen moesten wel allemaal ingevoerd worden in 
het systeem. Een flinke klus, maar gelukkig vonden de kinderen dit ook heel 
eg leuk om te doen. Uiteindelijk heeft het ons een cheque van €550,- 
opgeleverd. Hiervan hebben we teken- en knutselmaterialen aangeschaft. 
Op 2 december kwamen Sinterklaas en Zwarte Piet een bezoek brengen 
aan onze school. Omdat we op vrijdag altijd gym hebben in Daarle, heeft 
Sinterklaas de gymles bijgewoond in ’t Kadiek in Daarle. Sinterklaas waagde 
zich niet aan de gymtoestellen, maar Zwarte Piet deed volop mee met de 
kinderen.  
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Na het Sinterklaasfeest begon direct de voorbereiding op het kerstfeest. De 
kinderen van groep 3/4/5 mochten op 20 december een deel van het 
kerstfeest van de verschillende verenigingen uit Marle bijwonen. De 
kinderen hebben liedjes gezongen en kerstkaarten uitgedeeld.  
Daarna mochten ze genieten van een lekker bakje patat. Het was een 
geslaagd kerstfeest. 
Op 21 december hebben we het kerstfeest voor alle ouders gevierd in de 
bovenzaal van school. Dit jaar hebben de kinderen van groep 3/4/5, met 
ondersteuning van alle andere kinderen in de school, een musical 
ingestudeerd. Voor de generale repetitie hebben we alle opa’s en oma’s 
uitgenodigd. 
’s Avonds de viering voor alle ouders; ook deze was zeer goed geslaagd. 
Alle kinderen kregen na afloop een mooi leesboek en een tas met wat 
lekkers. We vinden het fijn dat we op deze manier de boodschap van het 
kerstfeest kunnen uitdragen. 
Op donderdag 22 december hebben alle ouders meegewerkt aan een 
heerlijk kerstbuffet op school. 
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Op 30 december heeft de oudercommissie de oliebollenactie gehouden. 
Ook nu liep dit weer gesmeerd en smaakten de oliebollen erg lekker.  
De actie heeft ongeveer €925,- opgeleverd. Een prachtig bedrag. We willen 
alle mensen die bij ons oliebollen besteld hebben hartelijk bedanken! 
Na twee weken kerstvakantie gingen de schooldeuren weer open. In januari 
worden alle Cito-toetsen afgenomen en dat is altijd een drukke periode, 
zowel voor de kinderen als voor de leerkrachten. De uitslagen van de 
toetsen worden verwerkt in het rapport, dat begin februari aan de kinderen 
is meegegeven. Natuurlijk horen daar ook de 10-minutengesprekken bij. 
We vinden het belangrijk dat ouders goed op de hoogte zijn van de 
vorderingen van hun kind(eren).  
Half januari hebben we op 2 avonden, met behulp van heel veel ouders, de 
school een extra schoonmaakbeurt gegeven. Wat is het fijn en bijzonder dat 
de ouderbetrokkenheid bij ons op school zo groot is! Wat dat betreft is het 
motto van onze school nog steeds heel actueel: “Samen kom je verder!” 
Mede dankzij de oudercommissie worden er veel extra acties gedaan om 
geld in te zamelen. Denk aan de oud ijzeractie op 4 maart. Op het moment 
van schrijven van dit verhaal is de opbrengst nog niet bekend. 
Op school zijn er altijd wel zaken die we graag willen aanschaffen. Het geld 
van de acties kan gebruikt worden voor nieuwe sporttenues en boeken 
voor in de schoolbibliotheek. 
In de komende periode staan er ook genoeg activiteiten op het programma: 
Op 13 maart hebben we een ouderavond over het belang van (voor)lezen 
voor de taalontwikkeling. 
Een week later gaan groep 6/7/8 Wandelen voor Water in Nijverdal.  
Eind maart zijn er de wedstrijden van het schoolvoetbaltoernooi.  
Daar kijken de kinderen al naar uit! 
De kinderen van groep 8 maken in april nog de Centrale Eindtoets. Daarna 
nog een Paasviering en de Koningsspelen.  En dan vieren we meivakantie! 
U heeft het kunnen lezen…. ook al zijn we een kleine school, we 
ondernemen veel activiteiten. Activiteiten die allemaal ten goede komen  
aan de ontwikkeling van “onze” kinderen! 
Als team zijn we trots op onze school, op onze ouders en op de 
betrokkenheid van een ieder. 
 

Met vriendelijke groet, 
Esther van der Schee-Roest 
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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 

2e Penningmeester Bertine Lusseveld  Meerseweg 8 0546-673259 

Bestuurslid Anja Kamphuis  Woertheweg 10 06-20022103 

Bestuurslid Dick de Weert  Ganzenmars 10 0546-673221 

Bestuurslid Wim Bakhuis  Zichtweg 4 0572-366922

   

CORRESPONDENTEN 

Boerendansers Gerrit Haselhorst  Hammerweg 23 0546-673169 

C.J.V. Gonneke Bartels  Johanna van Burenstraat 11 06-30017809 

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 Wilco Schuurs            Rozenstraat 1 06-52306913 

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

