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Van de redactie 

 
De voetbalcompetitie is afgelopen. De jeugd 
heeft het fantastisch gedaan met de behaalde 
kampioenschappen. De seniorenteams met 
wisselende resultaten. Zie daarvoor o.a. het 
interview met John Hutterd waarin hij enkele 
oorzaken daarvoor noemt. 
We kunnen weer terugzien op een schitterend mixtoernooi met smakelijke 
broodmaaltijd en na afloop een heerlijke barbecue. 
 
De Vriendenkring heeft weer de koekactie georganiseerd die perfect 
verlopen is, alles verkocht. Zowel de verkopers als de kopers, geweldig 
bedankt voor uw medewerking! 
 
Ook heeft de Vriendenkring het jeugdkamp gesponsord met bijna  
€ 1000,00. We vonden dat wel zo belangrijk om daaraan mee te werken, 
omdat simpel gezegd, de jeugd de toekomst is en wordt van MVV ’69! 
En dat werd door iedere deelnemer gewaardeerd! 
 
Dan staat de vakantie voor de deur.  
De redactie wenst iedereen een prachtige tijd om tot rust te komen en 
uitgerust met frisse moed, samen de schouders eronder te kunnen zetten bij 
elke vereniging voor het komende seizoen.  
We hopen elkaar dan in goede gezondheid weer te zien! 

 
 

    De redactie 
 

COPY CLUBBLAD  
 

      VOOR 11 september 
 

INLEVEREN 
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VAN DE BESTUURSTAFEL  
 
 
Het seizoen zit erop en iedereen mag genieten van een 
verdiende zomerrust. 
Op 18 mei kregen wij de droevige mededeling dat Hilco 
Kloosterman plotseling was overleden. Hij zal erg gemist 
worden als vriend van velen binnen onze club en zijn  
actieve bijdrage in de club. Wij wensen de familie en 

vrienden sterkte met het verwerken van dit verlies. 
Wij willen alle vrijwilligers en sponsoren bedanken voor de trouwe steun en 
hulp welke het mogelijk maakt dat wij ieder jaar weer veel plezier beleven 
op ons mooi sportpark en in ons buurthuis de Leemkamp. Tevens alle 
stemmers van de Rabobank clubkas campagne bedankt, door jullie hebben 
wij een zeer mooi bedrag binnen gehaald. (zie onze website) 
Het was een mooi eind van het seizoen, 2 teams kampioen bij de jeugd en 3 
mooie evenementen.  
Het jeugdkamp dat na jaren afwezigheid weer terug was en waar de gehele 
jeugd mee mocht was een zeer groot succes dit mede door de super 
organisatie en vele vrijwilligers. (mede mogelijk gemaakt door de 
Vriendenkring) 
Het 2e evenement en voor het eerst dit jaar was het sponsortoernooi waar 9 
teams van sponsoren aan mee deden. Een zeer sportieve en gezellige avond 
met veel mooie en spannende wedstrijden. Wij hopen hier dan ook een 
mooie traditie van te kunnen maken met volgend jaar nog meer deelnemende 
teams.  
Als laatste en traditiegetrouw de afsluiting van het seizoen met het 
mixtoernooi. Een gezellige dag voor iedereen betrokken bij de club.  
 
Zoals al aangegeven in het vorige clubblad zijn wij als bestuur samen met 
andere vrijwilligers achter de schermen druk bezig geweest om ook volgend 
seizoen weer een succes te laten worden. Zo zijn er dit jaar zeer veel nieuwe 
leden bij gekomen zelfs nog op de laatste dagen dat overschrijven mogelijk 
was. Nieuwe vrijwilligers hebben zich ook gemeld al mag dit nog steeds 
want er zijn nog openstaande vacatures. De teamindelingen voor volgend 
seizoen zijn klaar en er is een mooie jeugdindeling gemaakt en ook alle 
seniorenteams zijn beter bezet.  
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Vrijdag 1 september organiseren wij een teampresentatie avond voor alle 
teams inclusief ouders, leiders en trainers. Geniet van de zomerrust en wij 
zien jullie graag tijdens deze avond om het seizoen fris en fruitig met elkaar 
te starten. 
  

Wilco Schuurs  
Voorzitter 

 
MIXTOERNOOI 10 JUNI 2017 

 
Ook dit jaar is het voetbalseizoen weer op de gebruikelijke manier 
afgesloten, het lijkt ook wel dat de weergoden iedere 2e zaterdag van juni 
ons gunstig gestemd zijn! 
8 Seniorenteams, 4 pupillen en 4 junioren teams streden allemaal voor de 
overwinning. 
 
Voor de junioren en pupillen was er veel tijd tussen de wedstrijden, volgend 
jaar proberen we deze wedstrijden weer parallel te laten lopen, dan zijn we 
wel meer scheidsrechters nodig. Dit is een mooie gelegenheid om hierin 
ervaring op te doen! 
 
Grote namen bij de Junioren; Bayern München, Borussia Dortmund, Schalke 
04 en Wolfsburg. 
Lokale favorieten bij de Pupillen; FC Twente, Heracles, PEC Zwolle en Go 
Ahead Eagles. 

Er was voor de jeugd ook een springkussen, en na afloop patat en een 
medaille. 
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Bij de senioren zijn dit jaar iets grotere teams aangehouden, en iets langere  
wedstrijden. Iedereen heeft tegen elkaar kun spelen. 
Houthandel Doldersum heeft bij de seniorenteams gewonnen, ze hebben een 
dinerbon van Italiaans restaurant Bacco gekregen. 
De overige teams, in volgorde van resultaat: Berentschot, 
Pannenkoekenhuus, Bacco, Autobedrijf Piksen, Winters Tegelzetbedrijf, 
Fotografie Heidi en Kamphuis fietsen. 

 
Wie in welk team zit is terug te vinden op www.mvv69.nl 
 
Door o.a. het mixtoernooi zijn er ook weer een aantal nieuwe leden bij 
gekomen, geweldig! 
De dag werd weer afgesloten met een verloting en een BBQ, aangeboden 
door onze sponsoren, iedereen hartelijk dank voor deze geslaagde dag! 
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We hopen dat iedereen van een heerlijke zomervakantie mag genieten, en 
volgend seizoen weer fit aan de competitie kan beginnen. 

 
 

De activiteitencommissie 
 
Ps. Zaterdag 14 Oktober 2017 is er weer een darttoernooi 

 
 

 
 
 



 6 

Geboren  
  

07-03-217  Myrthe Martha ( Myrthe ) 

Dochter van Adriaan & Marieke Immink  

Hellendoornseweg 49, 7447 SG  Hellendoorn 

  

05-04-2017  Lotte  

Dochter van Hans Kroese & Sandra Noordman  

Mekkelinkweg 4, 7447 RW  Hellendoorn 

 
23-05-2017  Loïs  

Dochter van Leon & Mariska Jansen of Lorkeers  

Nicolaïstraat 8, 8151 BP  Lemelerveld 
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BOVEN OP HET NIEUWS  

 

INTERVIEW MET JOHN HUTTERD 

 
John is een tijdje uit de running geweest, maar hij valt al weer regelmatig in  
of staat er vanaf het begin in. Daarom nu de hoogste tijd voor dit gesprek.  
 

WIE IS JOHN HUTTERD? 

Ik ben geboren op 1 juli 1996 thuis aan de 
Heuversteeg 8 in Marle. Woon daar nog steeds 
bij mijn ouders en mijn broer Koen. 
 

WELKE OPLEIDINGEN GEVOLGD  EN 

GA JE EVT. NOG DOEN? 

Na de Marliaantjes 4 jaar de VMBO 
Theoretische leerweg aan Reggesteijn, W. de 
Clercqstraat in Nijverdal. Daarna bij Remo West 
Twente De opleiding  Mechatronica MBO niveau 
2 in Rijssen in combinatie met BBL. Bij Reginox 
Technische Dienst Rijssen. 2 jaar de opleiding 
niveau 3 Mechatronica, bij Nemaco Bouwmachines Nijverdal als 
onderhouds-monteur Buiten Dienst.  
 
WAT DOE JE VOOR DE KOST? 

Bij Nemaco zoals hiervoor al gezegd. Daar werk ik nu nog steeds. Niveau 4, 
1e jaar. Die opleiding duurt 2 jaar voor Mechatronica, De opleiding bestaat 
uit Elektro, lassen,  Allround Hydraulic. Dat is 4 dagen in de week werken 
en 1 dag naar school. 
  
WIL JE NOG VERDER MET OPLEIDINGEN, STUDIES? 
Na niveau 4 op Elektrotechnisch gebied nog een opleiding en een lascursus 
erbij misschien.  
 
HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69? 
Dat weet ik niet meer zo precies. Dat kwam door mijn vader die hier al een 
tijdje gespeeld had. En door mijn kameraden. Het was zowat de enige club 
hier in de buurt. Volgens mij toen ik mijn zwemdiploma gehaald had, mocht 
ik beginnen met voetballen. Dit is hoogstwaarschijnlijk in de E of F geweest.  
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WAAROM JUIST MVV’69? 

Het was en is een mooie buurtclub waar iedereen elkaar kent. En vooral de 
saamhorigheid groot is. 
 
HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?  

Ik ben begonnen in de F, daarna de E, D, de C weet ik niet zeker, B, 1 jaar A 
en daarna weer 1 jaar  B. Dat was in verband met spelerstekort. Het laatste 
jaar in de A en met 17 jaar naar het 2e elftal. Toen Jarno Thijs geblesseerd 
raakte, werd ik door Jan Sasbrink gevraagd of  ik niet naar het 1e wilde, ook 
weer in verband met spelerstekort.  
 

HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIE? 

Dat weet ik eigenlijk zo niet en moeilijk van mezelf te zeggen. Ik doe 
gewoon mijn ding en voel me daar uitstekend bij.   
  

OP WELKE POSITIE SPEEL JE ZELF HET LIEFST? 

Rugnummers zeggen me niet zoveel. Ik speel het liefst in de verdediging als 
back, maar eventueel zou ik ook wel als voorstopper kunnen. 
 

OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.  

Ik ben rustig, niet gauw aangebrand. Doe gewoon mijn ding dus. Probeer 
altijd de bal naar een vrijstaande medespeler te spelen. Hou wel van fysiek 
spel, maar ben nooit gemeen. 
 
WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET 

LEKKER SPEELT, WAARMEE PEP JIJ JEZELF DAN WEER OP? 

Proberen gewoon de tegenspeler goed in de gaten te houden. Door simpeler 
te gaan voetballen. Mijn rust pakken en door opbouwende aanwijzingen van 
medespelers. Mopperen van medespelers is verspilde moeite, ik weet zelf 
ook wel wanneer er wat verkeerd gaat en probeer daar dan aan te werken. 
 

WAT ZIJN, WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN? 
Het kampioenschap in de junioren met het D en B elftal. En de afgelopen 2 
jaar de winstpunten  pakken met het 1e. 
 

 

WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN? 
Mijn enkelblessure in het B-elftal. En het afgelopen jaar rugproblemen. Heb 
daarvoor hulp gekregen van en bij de fysiotherapeut. 
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WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET 1E? 

Er  zit af en toe wel iets meer in. Maar doordat er studenten in ons team 
zitten, die soms een tijd stage in het buitenland moeten lopen, door 
blessures, kregen we te vaak met wisselspelers te maken waardoor er vaak 
nooit een op elkaar ingespeeld team op het  veld stond. Geweldig jammer, 
maar het is niet anders. 
 

HEB JE NOG ANDERE HOBBIES? 

In de zomerstop skeeler ik graag op de harde weg. ’s Winters schaats ik 
graag op natuurijs. Van kunstijs ben ik geen liefhebber. Verder mag ik thuis 
graag knooien, helpen bij de buren op de boerderij. Het boerenwerk vind ik 
mooi om te doen, trekkerwerk, zoals maaien, schudden, rillen op het 
grasland. 
 

WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 
Ik blijf in het algemeen rustig en word niet gauw boos op een ander. Kan 
veel incasseren van wat een ander doet of laat. Sta gauw klaar voor een 
ander en probeer snel wat te regelen daarvoor. Heb een goed 
incasseringsvermogen. 
 
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE? 
Ik zeg soms te snel ja geef te snel toe, waardoor ik soms in tijdnood kom. Al 
met al wel eens iets te goed voor een ander. 
 
WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN? 
Ik word niet snel kwaad, maar wel van laksigheid, wanneer de beste stuurlui 
aan de wal staan, zelf niet wat doen, maar wel commentaar overal op 
leveren! 
 

WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 
Huisje, liefst buitenaf, maar daar moet wel geld voor zijn, boompje, beestje, 
gezin. 
Werk houden, nu na 2jaar een vast contract krijgen en houden.  
 

HEB JE EEN LIJFSPREUK? 
Doe maar normaal, dan doe je gek genoeg. 
WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 

Ik lig eigenlijk nooit wakker, behalve bij ziekte in het gezin. 
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WIE IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM? 

FC Twente, das een club in de buurt waar ik mee opgegroeid ben. 
 

WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM? 

Wout Brama. Hij is een rustige speler, die vaak al weet waar de bal naar toe 
moet als hij aangespeeld wordt. Daardoor brengt hij snelheid in het spel. 
 
WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM? 

Heb ik niet. 
 
WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN EI 

KWIJT? 
Ik vond het een mooi gesprek, soms moeilijk omdat ik op tv lang niet alles 
volg rondom het voetbal in Nederland en daar buiten. Maar MVV is een 
mooie club! 
 
 
John, 
Allereerst mijn dank dat je toestemde om dit gesprek te gaan houden. 
Ik heb genoten van je antwoorden, waar je soms even over na moest denken 
voordat ze kwamen.  
Je openheid naar mij toe en je oprechtheid voelde goed. Je kent je zelf heel 
goed, houdt absoluut niet van grootspraak.  
Wat mij raakte was dat je vaak klaar staat voor een ander en die voorthelpt. 
Soms ten koste van jezelf. Maar dat verdiend wel respect, oog hebben voor 
je medemens, daar mag je best trots op zijn.  
 
John ik hoop dat jij je doelstelling zult bereiken met een vaste baan als 
monteur, waarbij je ook iemand voort kunt helpen en waarin je jouw energie 
kwijt kunt.  
 
Tenslotte hoop ik nog heel lang van je te kunnen genieten, zowel op het 
veld, langs de lijn of daarbuiten. 

     

Wim van der Strate 
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Het Wel een Wee… van de E! (JO11-1) 
Wat een seizoen was dat… Met name een seizoen met 
hoogtepunten waar we van genoten hebben. De 
najaarscompetitie gestart met leuke en spannende 
wedstrijden, maar soms ook vrij makkelijke wedstrijden 
maar toch vooral genoten van de laatste wedstrijd bij 
Juventa waarin de eindzege veilig gesteld moest 
worden. En dat was niet makkelijk.. Zo ook de laatste 
wedstrijd in de voorjaarscompetitie tegen Hellendoorn. 

Na een kraker van een wedstrijd en 3 -1 achterstand toch nog 3-3 weten te 
spelen en opnieuw kampioen geworden!  
De dames en heren van de E hebben laten zien te zijn gegroeid op meerdere 
vlakken. Ze hebben inzet getoond op trainingen en hebben als team een 
knappe prestatie neergezet door 2 keer op het veld en 1 keer in de zaal 
kampioen te worden dit seizoen en daar mogen ze trots op zijn! Voetbal is 
een teamsport en dat hebben ze laten zien. Positief coachen en elkaar steunen 
op het veld, ook als het even tegenzat en dat siert dit team. Nu op naar 
volgend seizoen waar er weer een stapje bijgezet moet gaan worden (zowel 
conditioneel als mentaal) maar daar hebben we na dit seizoen alle 
vertrouwen in!  
 

 

https://www.mvv69.nl/upload/teams/934.jpg
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Plaatselijk Belang Marle steunt Stichting Hoog Overijssel, u ook? 

Met de oprichting van deze  stichting is Actiecomité Hoog Overijssel 
klaar voor een gang naar de rechter. Daar voelt zij zich toe 

genoodzaakt, omdat de overheid nu niet uit eigen beweging wil 

meewerken aan een verhoging van de geplande vliegroutes van e n naar 

Lelystad Airport. 

In 2019 opent Lelystad Airport de deuren voor grote passagiersvliegtuigen. 
Op termijn zullen er jaarlijks 45.000 vliegbewegingen plaatsvinden op deze 
nieuwe luchthaven, die bedoeld is om vakantievluchten over te nemen van 
Schiphol.  
Over de vliegroutes van en naar Lelystad is grote onrust ontstaan in delen 
van Overijssel en Friesland. Deze routes liggen behoorlijk laag, omdat 
vliegtuigen niet door het luchtruim van Schiphol mogen vliegen. Overigens 
mogen alleen Lelystad vliegtuigen hier niet vliegen. Vliegtuigen van- en 
naar andere vliegvelden vliegen allemaal in het hogere luchtruim. 
Actiecomité HoogOverijssel kwam per toeval achter deze laagvliegroutes en 
trok in januari van dit jaar stevig aan de bel. Inmiddels zijn de provincies 
Overijssel en Fryslân, net als de gemeenten onder de vliegroutes bij het 
initiatief aangesloten. Allemaal maken ze zich ernstige zorgen en pleiten 
voor hogere vliegroutes. Het Rijk heeft inmiddels toegezegd de indeling van 
het luchtruim te gaan veranderen, maar pas ruim nadat Lelystad open is. 
En daarom gaat Hoog Overijssel naar de rechter. Gea de Wit-Verwey uit 
Hoonhorst, woordvoerder van Hoog Overijssel: “We zijn de afgelopen 
maanden in gesprek getreden met staatssecretaris Dijksma, maar ook met de 
Luchtverkeersleiding en de militaire luchtverkeersleiders. Wat die 
luchtverkeersleiders betreft; die zien ons plan wel zitten. Mevrouw Dijksma 
ook, maar pas op langere termijn. Ze wil beginnen met vliegen op lage 
hoogte. Wij zijn bang dat het kwaad dan al geschied is. Daarom pleiten wij 
ervoor om deze zaak meteen goed te regelen. Wij zijn niet principieel tegen 
Vliegveld Lelystad maar dan wel met de minst mogelijke overlast. 
Wim Liesker uit Ossenzijl, ook van Hoog Overijssel woont in het prachtige 
en stille natuurgebied van Weerribben/Wieden: “wij willen niet dat het Rijk 
deze poort naar Lelystad nu al open zet” Het ministerie ziet zelf ook in dat 
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de routes hoger kunnen. Dan moet ze dat ook meteen doen. Zo niet, dan zien 
we elkaar bij de rechter.” 
De leden van Hoog Overijssel achten zich verre van kansloos in een 
procedure tegen de staat. “Het dossier Lelystad Airport staat bol van de 
fouten”, zegt Ben Schrijver uit Lemelerveld, eveneens lid van Hoog 
Overijssel. “Ten eerste heeft het Rijk de gebieden waar de vliegroutes boven 
zijn gelegd, nooit geïnformeerd. Ze hebben dat gedaan in de gemeenten 
Zwolle, Kampen en Zwartewaterland, maar verder nergens. En al helemaal 
niet in Friesland. Dat is een grof schandaal. De meeste mensen die hier 
straks mee te maken krijgen, weten nu nog steeds niet wat ze boven hun 
hoofd hangt.  Wij hebben becijferd dat 21 procent van het grondgebied van 
Overijssel, Drenthe, Friesland en Gelderland te maken krijgt met forse 
geluidsoverlast. Bij elkaar honderdduizenden mensen.” 
Leon Adegeest uit Dalfsen en bestuurslid van de Stichting denkt ook dat 
Hoog Overijssel sterk staat. “Als je het dossier Lelystad doorneemt, leer je al 
snel hoe men heeft geprobeerd Overijssel en Friesland vanaf het begin 
buitenspel te zetten. In de eerste aanvraag uit 2013 waren de routes heel 
anders gepland dan nu. Dit is tijdens het proces, na mogelijkheid van 
indienen van zienswijzen, nog gebeurd. Het Rijk maakt tot nog toe een erg 
zwakke indruk in het dossier Lelystad Airport. Hier in de regio zijn de 
laatste tijd veel vragen gesteld aan staatssecretaris Dijksma, vooral over de 
vlieghoogte. Maar de ene keer antwoordt men dat vliegtuigen op 4.000 voet 
boven Dalfsen gaan vliegen, en de andere keer op 6.000 voet. Adegeest roept 
Overijsselaars, Friezen, Drenten en sympathisanten daarom op om Hoog 
Overijssel te ondersteunen. “Het liefst financieel. We gaan een procedure 
voeren, maar die kan lang gaan duren en kost natuurlijk geld. Alle beetjes 
zijn welkom. Want die vliegroutes boven Overijssel kunnen niet alleen 
hoger, ze moeten ook veel hoger.” 
 
Voor een bijdrage aan de kosten voor acties en juridische procedures:  
Bankrekening nr.   NL17 RABO 0319 0997 76   
 t.n.v. Stichting HoogOverijssel.  
Ons mailadres: info@stichtinghoogoverijssel.nl  Zie ook: 
www.hoogoverijssel.nl  
 

mailto:info@stichtinghoogoverijssel.nl
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DAMES M.S.V. 
 

Maandag 10 april hebben we onze jaarvergadering weer gehad. Bijna 

alle dames waren aanwezig, want dan kunnen ze ook gezellig 
bijkletsen. Want op de sportavond willen ze fanatiek bezig zijn en is 
er niet veel tijd om uitgebreid te praten. We beginnen de vergadering 

om ongeveer kwart over acht als de koffie op is. We hadden geen 
bijzondere punten op de agenda. maar we hebben een paar zieke 

dames die deze avond nog wel aanwezig waren. We leven met hen 
mee en wensen hen en hun gezin veel sterkte. De laatste gymavond 
voor de vakantie hebben we op 17 juli, we willen dan weer gaan jeu 

de boules bij het Buurthuus en daarna gezellig een hapje en drankje. 
De overige maandagavonden van juli en augustus willen we weer 

fietsen vanaf half acht bij de handwijzer. Dus dames schroom niet als 
je zin hebt, kom. Iedereen is welkom. We fietsen niet zo ver en nemen 
onderweg ergens een kopje koffie. We beginnen maandag 4 september 

dan weer. Hierbij wensen we iedereen een fijne vakantie en tot ziens 
IN MARLE. 

hartelijke groeten, dames M.S.V. 
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OUDERENGYM IN MARLE. 
 
Vanaf woensdagmiddag 13 september 2017, tussen drie en vier uur, hopen 
we weer te beginnen met de gym in Marle. We gaan eerst sporten en daarna 
drinken we samen koffie.  
We kunnen echter nog wel wat nieuwe leden gebruiken!  
Geef je op als lid of kom eerst maar eens vrijblijvend kijken. 
 
Hartelijke groet, 
 
Jenny Voortman, 
Tel.no.  0548681254 
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Beste Marlenaren 

Wij zijn natuurlijk nog steeds op zoek naar foto’s, oude verhalen brieven 
statuten enz. of een [digitale] kopie maar ook dingen die kort geleden zijn 
want wat nu gebeurd, is morgen HISTORIE 
Dus alles wat met Marle en de historie te maken heeft. 
Ook foto’s en zo van alle onderdelen van het feest van Marle en de Obstacle 
Run deze zomer zijn heel welkom. Weten ze over honderd jaar hoe het feest 
van 1030 bestaan van Marle is gevierd. 
 

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

Namens Historisch Marle 
Truus Arnold 

 

 

 
 

mailto:historie.marle@gmail.com


 17 

Jubileumfeest Marle 1030:  ‘Kleurrijk Marle’  

 
Het is al weer even geleden, maar wij als 
organisatie kijken terug op een mooi 
Paasweekend. De weergoden waren ons 
gelukkig goed gezind! Dit was vrijdagavond  
al goed te merken tijdens de zitmaaierrace,  
hierbij was er veel publiek langs de zijlijn. De kindermiddag werd ook druk 
bezocht, hierbij werd er veel geknuffeld met de konijntjes, cavia’s en 
kuikentjes, geknutseld en gezellig gedanst! De Dirty Daddies en Q5 zorgen 
beide avonden weer voor een gezellige sfeer in de tent. De maandag werd 
ook weer druk bezocht, een klein regenbuitje mocht de pret niet drukken. De 
250 deelnemers lieten weer zien hoeveel pk’s ze in huis hadden. Na het 
trekker geweld buiten konden de mensen nog even gezellig de tent in met de 
heren van de BTW band. Een mooie afsluiting van een gezellig weekend!  
 
Maar dat is niet het enige feestje dat dit jaar door ons wordt georganiseerd. 
Wij zijn namelijk druk bezig met de laatste voorbereidingen voor Marle 
1030. Het thema dit jaar is ‘Kleurrijk Marle’. Elke buurt heeft een kleur 
toegewezen gekregen, en deze kleur wordt gebruikt voor de versiering van 
de verschillende buurten.  
Donderdag 20 juli zal het feest om 19.30 uur worden geopend met 
medewerking van de Marliaantjes. Vanaf 19.45 uur is de feesttent geopend 
waar de taarten van Heel Marle Bakt kunnen worden geproefd. Deze worden 
eerder op de avond al aangeleverd op het feestterrein om door een 
professionele jury te worden gekeurd. 20.00 Uur start de revue met het 
onderwerp: ‘Weej nog van vrogger en noe?’ In de pauze zullen de Marlese 
Boerendansers voor de laatste maal een optreden geven. Daarnaast zal er een 
proeverij zijn die verzorgd wordt door ‘Stichting Marlese Agrariërs’. Na 
afloop van de revue zullen de Boerendansers de feesttent over nemen en er 
een gezellige countryavond van maken, waar u ook zelf aan kunt deelnemen. 
Vrijdag 21 juli zullen wij om 12.15 uur van start gaan met pannenkoeken 
eten voor alle kinderen in de basisschool leeftijd. Aansluitend zal om 13.00 
uur het houtdorp van start gaan. Kinderen dienen hierbij zelf een hamer mee 
te nemen! Om 15.00 uur zullen wij starten met Marles got talent. Hieraan 
mag iedereen (jong en oud) die een leuk kunstje, liedje, dansje kent 
meedoen! S’ avonds zal de sterrit worden verreden. Tussen 18.00 – 19.00 
uur kunt u zich inschrijven in de feesttent. Tussen 18.30 – 19.30 uur zullen 
de rijders van start gaan.  
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Aansluitend zullen de heren van Fragment er een knallend feestje van maken 
in de feesttent.  
Zaterdag 22 juli staat in het teken van de ‘Kleurrijk Marle obstacle run’. 
Vanaf 10.30 uur zullen de lopers van start gaan vanaf het feestterrein. 
Onderweg zullen zij onder andere 10 obstakels tegen komen die ontworpen 
en gebouwd zijn door de verschillende buurten. De 10 kilometer lange route 
zal door heel Marle gaan, waarbij ook plekken worden aangedaan die menig 
Marlenaar niet kent. De buurten zullen s’ middags met elkaar de strijd 
aangaan. Zij zullen vanaf 13.30 uur starten. Aansluitend zullen wij om 17.00 
uur een gezellige barbecue organiseren. S’ avonds wordt de tent omgebouwd 
tot gezellige Bierstube. Wir sind Spitze zal dan er een gezellig feestje van 
maken in Duitse sferen. De dresscode voor deze avond is, u raadt het vast al: 
Lederhose oder Dirndl. Iedereen die verkleed komt heeft gratis entree!     
De zondag sluiten wij af met een mooie kerkdienst in het dialect om 10.30 
uur door drs. P. ten Kley. Aansluitend zal er ook een gezamenlijke brunch 
plaatsvinden, hiervoor dient u zich op te geven  bij uw buurtcaptain.  
 
Wij hopen er samen met u weer een mooi jubileumfeest van te maken! Voor 
meer informatie kijkt u op onze website www.marle1030.nl of onze 
facebook www.facebook.com/marle1030  
 

Tot op het feestterrein!  
 

Groet’n, 
 

Stichting Supporters Marle   
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

http://www.marle1030.nl/
http://www.facebook.com/marle1030
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Programma Kleurrijk Marle 1030 
 
Donderdag 20 juli 2017 

19.30 uur: Opening m.m.v.  kinderen Marliaantjes 
19.45 uur: Inloop met proeverij taarten ‘Heel Marle Bakt’ 
20.00 uur: Revue ‘Weej nog van vrogger en noe?’ 
In de pauze optreden Boerendansers Marle en proeverij m.m.v.  Stichting 
Marlese Agrariërs 
22.00 uur: Countryavond met medewerking van de Marlese Countrydansers  
 
Vrijdag 21 juli 2017 
 
12.15 uur: Pannenkoeken eten voor alle basisschool jeugd 
13.00 uur: Houtdorp (eigen hamer meenemen) 
15.00 uur: Marles Got Talent voor jong en oud 
18.00 uur: inschrijving sterrit 
18.30 uur: Start sterrit 
20.30 uur: Fragment en uitslag sterrit 
 
Zaterdag 22 juli 2017 
 
10.30 uur: Start obstacle run ‘Kleurrijk Marle’ 
13.30 uur: Start obstacle run ‘Kleurrijk Marle’ buurten 
17.00 uur: Barbecue  
20.30 uur: Tiroler avond m.m.v. Wir Sind Spitze (Gratis entree voor 
iedereen in Lederhose of Dirndl) 
 
Zondag 23 juli 2017 
10.30 uur: Kerkdienst in het Twents, voorganger is drs. P.ten Kley 
Aansluitend een gezamenlijke brunch voor alle buurten.  
 
Voor meer informatie over opgaves etc. kijkt u op onze website 
www.marle1030.nl  
 
 
 
  

http://www.marle1030.nl/
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VAN CBS DE MARLIAANTJES 
 
Terwijl ik mijn bijdrage schrijf voor dit clubblad, resten ons nog enkele 
schoolweken voordat de zomervakantie begint. Deze laatste schoolweken 
hebben we als team echter nog wel hard nodig om het schooljaar goed af te 
kunnen sluiten. Wat moet er altijd veel gebeuren zo vlak voor de 
zomervakantie…. Afscheid van groep 8, planning maken voor 2017-2018, 
toetsen afnemen, rapporten schrijven, groepsindeling 2017-2018 maken, 
systemen doorschuiven, schoolgids schrijven en nieuwe jaarplannen 
opstellen. 
 
Op 21 juni hebben we met alle collega’s een evaluatiedag. We gaan dan 
terugblikken op het afgelopen schooljaar: wat hebben we allemaal gedaan, 
waar zijn we trots op, wat kan nog beter of wat kan anders? Terugblikken is 
goed, vooral als het ons  informatie oplevert welke we weer kunnen 
gebruiken in het nieuwe schooljaar. 
 
Als ik even terugblik op de afgelopen periode dan zijn er weer mooie dingen 
te melden. 
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Op 4 maart heeft de oudercommissie van school haar jaarlijkse oud 
ijzeractie gehouden. Dit verliep heel goed, met een prachtige opbrengst als 
resultaat: ruim €1900,-! Hartelijk dank aan iedereen die hieraan een 
bijdrage heeft geleverd. 
Het geld dat de oudercommissie met alle acties in het afgelopen jaar heeft 
binnen gehaald, zal voor een deel besteed worden aan nieuwe schoolshirts 
voor de leerlingen.  
 
Op 13 maart hebben we onze jaarlijkse ouderavond gehouden. Het thema 
van deze avond was “Het belang van (voor)lezen”. Als Bibliotheek Op 
School-school willen we graag duidelijk maken hoe belangrijk lezen en 
voorlezen is voor de taalontwikkeling van een kind. Ook zijn op deze avond 
enkele schoolontwikkelingen besproken. We hebben afscheid genomen van 
2 oudercommissieleden, Peter Blaauwgeers en Albert Kleinjan. Beide 
vaders hebben zich gedurende vele jaren voor de school ingezet, waarvoor 
hartelijk dank! 
 
In april hebben we een ongeplande ontruimingsoefening gehouden. We 
oefenen dit twee keer per jaar. Het is belangrijk om dit met regelmaat te 
oefenen, zodat de kinderen weten wat er moet gebeuren als het 
(brand)alarm afgaat. Bij deze oefening was de school in 4 minuten 
ontruimd; prima! 
 
Op 8 mei heeft de inspectie van het onderwijs een bezoek gebracht aan 
onze school in het kader van een kwaliteitsonderzoek. Dat onderzoek werd 
grondig uitgevoerd! De leerkrachten zijn geobserveerd tijdens hun 
lesgevende taken, er zijn gesprekken gevoerd met leerkrachten, directeur, 
ouders en leerlingen, documenten zijn bestudeerd….met als gevolg dat we 
aan het einde van de dag een prima beoordeling mochten ontvangen. De 
inspecteur was zeer tevreden over de rust in de school, de goede 
werkhouding van de kinderen en het plezier dat de kinderen hebben in het 
leren. Ook de leerresultaten zijn op orde. Al met al zijn we blij met het 
oordeel van inspectie. Natuurlijk zijn er ook aandachtspunten genoemd. We 
zullen deze meenemen in onze planning van komend jaar. 
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Ik heb nu vooral 
over 
schoolontwikkeling
en geschreven, 
maar natuurlijk zijn 
er ook veel 
activiteiten geweest 
die voor de 
kinderen de moeite 
waard waren. Ik 
noem er enkele: 
Lego Challenge 

groep 5/6, Floralia groep 6, projectavond voor alle kinderen en ouders over 
het thema “Planten”, bezoekje aan het tuincentrum groep 1 t/m 5, 
Koningsspelen, schoolvoetbaltoernooi, Paaslunch en een wedstrijd eitje  tik 
…. Bijna te veel om op te noemen! 
 
Op onze site staan veel mooie foto’s in het fotoalbum. 
 
Aan het einde van het schooljaar nemen we afscheid van 8 leerlingen uit 
groep 8. Deze kinderen gaan allemaal de overstap maken naar het 
Voortgezet Onderwijs. Een belangrijke en ook wel spannende stap. De 
kinderen gaan naar verschillende scholen in de omgeving. We hopen dat 
alle kinderen op een plek komen die bij hen past en waar ze zich optimaal  
kunnen ontwikkelen. 
 
Onze school is gesloten van 24 juli t/m 1 september. Op maandag 4 
september gaan de schooldeuren weer open. 
 
Rest mij nog om u allen een hele fijne zomervakantie toe te wensen! 
 

Met vriendelijke groet, 
Esther van der Schee-Roest 
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EEN FIJNE VAKANTIE  
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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. Lieke Haselhorst  Hammerweg 25 

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

