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VAN DE REDACTIE
De 1e uitgave van 2019 ligt met vertraging in de
uw bus. Dat komt doordat Dick de Weert
opgenomen moest worden vanwege een
bacteriologische infectie bij zijn hartklep. Maar
hij gaat gelukkig vooruit en was weer in staat om
de advertenties en tekst klaar te stomen voor de drukker.
Ook wij wensen hem hier van harte beterschap en verdere gezondheid toe.
We willen vooral onze adverteerders dank zeggen voor hun bereidheid om
weer een advertentie te plaatsen. Daardoor kunnen wij dit blad uit laten
komen.
En niet te vergeten de correspondenten, die trouw hun copij aanleveren ,
zodat iedereen op de hoogte wordt gehouden van het reilen en zeilen in
Marle en omgeving.
25 mei is de laatste competitiewedstrijd van het 1e in Kampen. De
Vriendenkring heeft een bus geregeld en de kosten geregeld, zodat er gratis
meegereisd kan worden om de spelers aan te moedigen. In de kantine hangt
een lijst waarop je jezelf kunt opgeven, doe dat tijdig, want vol is vol. We
hopen zo op een prachtige en gezellige middag met elkaar
28 mei is weer onze koekactie waar we weer op uw medewerking rekenen.
De Redactie

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD
VOOR 3 JUNI A.S.
INLEVEREN
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Heineken Brouwerijen Deventer

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

CUMELA
Loon-Grondverzetbedrijf,
Landbouwmechanisatie
24 uurs Hydrauliek Service


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

* Graslandvernieuwing

* Spitten
en inzaaien in één

werkgang

* Slootonderhoud
Tevens het adres voor reparatie, onderhoud en onderdelenvoorziening
Voor vrijblijvende informatie kunt u bellen of mailen naar
info@fafokkert.nl
Kijk ook op onze website www.fafokkert.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL
Het is alweer bijna 4 jaar geleden dat ik
begonnen ben als voorzitter en met mijn
aftreden binnenkort zal dit het laatste stukje zijn
dat ik schrijf voor dit onderdeel van ons mooie
blad. Ik kijk met veel plezier terug op de 4 jaar
als voorzitter. Vele bakken koffie, gesprekken
en vergaderingen later ben ik ook blij met wat
ik samen met het bestuur de beheerscommissie
en alle andere vrijwilligers en verenigingen heb kunnen realiseren. Ik wil
iedereen hiervoor dan ook bedanken en vooral in het laatste jaar waar ik zelf
minder heb kunnen betekenen voor de club maar dit met liefde is opgevangen
door anderen. Helaas is er ondertussen nog geen vervanger gevonden voor de
functie voorzitter, al hebben wij gelukkig wel een kandidaat voor de secretaris
functie kunnen vinden, aangezien ook Mette het bestuur gaat verlaten. Kom
dan ook allen naar de aanstaande ledenvergadering om mee te helpen en
denken naar een oplossing voor het voorzitterschap en natuurlijk onze
jubilarissen te huldigen en de andere agendapunten te behandelen.
Over jubilarissen gesproken de club zal dit jaar haar 50-jarig jubileum vieren
van 9 t/m 11 Mei. Voor meer informatie en de laatste updates vraag ik jullie
onze website en facebookpagina goed in de gaten te houden. De voorbereiding
is in volle gang en er is bijvoorbeeld al een leuke actie ‘schijt je rijk’ opgestart
waar je meer info over kan vinden in de kantine.
Daarnaast is er ook weer de clubkasactie van de Rabobank en ik hoop dat er
weer net als vorige keer vaak op ons gestemd wordt.
Tot slot wil ik iedereen vragen hun steentje bij te dragen aan de club zodat er
nog vele jubilea gevierd kunnen worden.
Wilco Schuurs
Voorzitter
Overlijden Gerlinde Woudsma
Op 22 januari ontvingen wij het trieste bericht dat Gerlinde Woudsma op
veel te jonge leeftijd is overleden. Namens MVV’69 wensen wij Jarno, Siebe
en Sterre veel sterkte in deze moeilijke tijd.
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LOONBEDRIJF
MOLLINK MARLE
Hellendoornseweg 38a - 7447 SH Marle
tel. 0548 - 68 12 89, mob. 06 - 50 52 23 13
• Inname van landbouwfolie en wikkelfolie
• Reparatie hydrauliekslangen
• Takkenversnipperaar tot rond 25 cm
• Klepelmaaier voor het maaien van sloten en bermen

-

-

Natuurgerijpte Goudse kaas
Natuurgerijpte
Goudse
- kaas
Beemster van ‘t mes

Zuivellight
35+‘tkaas
- - Beemster
van
mes

-

-

-

Diverse soorten kruiNoten en zuidvruchten
denkazen

-

Diverse soorten kruidenkazen

Zuivellight 35+ kaas
Geitenkaas

-

Streekproducten

-

Enz. enz.

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

Erik Tempert

Amerikalaan 28-30
Vroomshoop
Tel.: 06 - 46 22 16 18
info@tbtbetonvloeren.nl
Nieuw:

Designbetonvloeren

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

www.tbtbetonvloeren.nl

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 26 MAART 2019 IN HET BUURTHUIS “DE
LEEMKAMP ”. DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE
LEDENVERGADERING VAN OKTOBER 2018 LIGGEN TER
INZAGE IN HET BUURTHUIS , TEVENS ZULLEN EEN AANTAL
EXEMPLAREN TER BESCHIKKING LIGGEN TIJDENS DE
VERGADERING .

AANVANG 20.30 UUR.
AGENDA
1.
2.
3.
4.
5.

OPENING
NOTULEN
MEDEDELINGEN + INGEKOMEN STUKKEN
WEL EN WEE VAN MVV’69 + JAAROVERZICHT 2018
BESTUURSVERKIEZING
- Aftredend en niet herkiesbaar is Mw. M. Lohuis. Het bestuur stelt
mw. J. Hendriks 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 alvorens de ledenvergadering aan de secretaris afgegeven te
worden.
- Aftredend is dhr. W. Schuurs als voorzitter. Betreft deze functie ligt
er nog geen geschikt voorstel voor een nieuwe kandidaat binnen de
vacature.

6. VACATURES
7. RONDVRAAG
8. HULDIGING 25-JARIGE LEDEN:
GERRIT SCHUTTEVAAR , J AN STOKMAN, RONALD SASBRINK
J ELLE GREFELMAN, LEON J ANSEN OF LORKEERS, RICK M OLLINK

9. HULDIGING 40-JARIGE LEDEN:
GERT SCHUTTE , J AN PODT

10. SLUITING
Vriendelijk Groetend,
BESTUUR M.V.V.’69.
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HE
LA

HELLENDOORN

* Binnenwanden * Systeemplafonds * Afbouw

H. Braakman • Hellendoornseweg 37 A • 7447 SG Hellendoorn
Tel. 0548 - 681 662 • Mobiel 06 - 290 52 372

Gastouderopvang
Koekeloere
Mirjam Stokman
Tel: 06-30021794
Oude Twentseweg 5a
7447 SB Hellendoorn
Email: stokmanmirjam@hotmail.com

VAN UIT DE ACTIVITEITENCOMMISSIE.
Wij zijn ook 2019 weer sportief begonnen met het speedsoccertoernooi.
Nadien stond er weer heerlijke snert van Ria Thijs klaar in de kantine tijdens
de Nieuwjaarsreceptie. Dit jaar voor het laatst van Ria want zij heeft het
stokje overgedragen aan Inge Luttenberg.
Namens de activiteitencommissie: Ria ontzettend bedankt voor het al die
jaren maken van de heerlijke snert.
Aansluitend aan de Nieuwjaarsreceptie was er een gezellige karaokeavond
waar luidkeels werd meegezongen met de meest foute nummers.
Momenteel zijn we druk bezig met de voorbereidingen van het 50-jarige
bestaan van MVV ’69. Samen met het bestuur en het jeugdbestuur wordt er
gekeken naar een leuke invulling hiervoor. Voor de jeugd zullen op
vrijdagmiddag 10 mei en zaterdagochtend 11 mei hiervoor activiteiten
plaatsvinden. Houdt de website in de gaten voor meer informatie.
Het mixtoernooi staat ook al weer op het programma op 15 juni. Het zal dit
jaar een andere invulling krijgen. Ook hierover volgt nog meer informatie.
Houdt de website in de gaten.
Om jullie alvast warm te maken voor het volgende voetbalseizoen. In het
najaar van 2019 vindt weer het darttoernooi plaats. Dus oefenen geblazen.
Mochten jullie nog tips en suggesties hebben voor de invulling van een leuke
avond. De ideeënbus hangt er nog steeds.
Met vriendelijke groet,
De activiteitencommissie

Geboren
17-01-2019 Xepp
Zoon van Wim & Joyce Stevens
Ommerweg 139, 7447 RC Hellendoorn
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B M H
LAS &INSTALLATIE BV

Bedrijvenweg 53a
7442 CW Nijverdal

bmh-hellendoorn.nl

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568

VRIJWILLIGERSAVOND
ZATERDAG 6 April 2019

M.V.V.’69

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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Ommerweg 1, 7447RA Hellendoorn
T. 0548-654747
F. 0548-654811
w w w. b a r t e l s a s s u r a n t i e n . n l

Alles op het gebied van

dier, tuin en agri!

Bijna
3000m2!

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

Bestel óók online! www.cavwinkel.nl
Dorpsstraat 58

T 0546-67 12 51

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

7683 BL Den Ham

www.cavwinkel.nl

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

CAV
Winkel
Hart voor boer en buitenleven

Kom langs in
buurthuis “De
Leemkamp”
en koop het
winnende
vak!!!!
De koe wordt vrijdagavond 10mei ±20.00 uur losgelaten
tijdens het 50-jarig jubileum van M.V.V.’69.
Eén vak kost € 2,50. Je kunt zoveel vakken kopen als je wilt.
Prijzengeld € 500 voor de koper van het vak waar de koe schijt.
Daarnaast zullen er nog 4 andere prijswinnaars zijn. Er wordt namelijk
ook een loterijtrekking gehouden, waar mooie geldbedragen tegenover
staan. Hieraan doen alle verkochte vakken mee.
De koe zal vrijdag 10 mei rond de klok van 20.00 uur het veld
binnentreden. Vervolgens krijgt ze 1,5 uur de tijd om haar grote
boodschap achter te laten op het voetbalveld.
Wanneer de koe niet binnen deze tijd schijt, dan is de eigenaar van het
vak waar de koe op dat moment staat (wanneer de timer af gaat), de
gelukkige winnaar.
Wanneer de schijt is verspreid over meerdere vakken dan zal de prijs
worden gesplitst en zullen dus twee of meer vak-eigenaren de
prijzenpot moeten delen.
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Voor al uw

poot-,
consumptieaardappelen,
uien, hooi en stro
Schilders- en behangersbedrijf
Kroezenhoek 4h - 7683 PM Den Ham
Tel.: (0546) 673 128 / Mob: 06-23 83 92 13
www.schildersbedrijfstegeman-denham.nl

naar

FA. KAMPHUIS

Hammerweg 11, Marle (Hellendoorn)
Telefoon 0548 - 681271

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

Schilder- en Autospuitbedrijf

Onze deskundigheid is Uw zekerheid

*
*
*
*
*
*

SLUIJER

Autolak in elke kleur.
Fleurig onderhoudsschilderwerk binnen / buiten.
Muurverf in elke gewenste kleur.
Glasweefsel - behang - scan - glas.
Alle bekende merken verf.
Deskundig advies.

Dalvoordeweg 7 - Daarle - Tel. 0546 - 697370

www.zaaldijk.nl

DAMESVOETBAL

De laatste wedstrijd voor de winterstop was de bekerwedstrijd tegen FC
Zutphen VR1. Het was een mooie en spannende wedstrijd. De uitslag was 11 maar omdat het een bekerwedstrijd was moest er een winnaar uitkomen en
dus werden er penalty’s genomen. Maar helaas hebben we de penaltystrijd
niet gewonnen. Inmiddels is de tweede seizoenshelft al in volle gang en
hebben we onze eerste wedstrijden gespeeld. Helaas hebben we in die 4
wedstrijden nog 0 punten gepakt en dus staan we op een matige 10 e plek.
Sommige wedstrijden speelden we goed en hadden we een goede inzet maar
helaas was het net niet genoeg om de punten binnen te slepen. Er staan in
totaal nog 8 wedstrijden op het programma, dus we gaan er alles aan doen om
van die 10e plek af te komen. Sinds kort hebben wij ook een Facebook- pagina
waarop u ons kunt volgen. Daarop plaatsen wij kleine verslagen van
trainingen, wedstrijden en andere activiteiten.
MVV’69 Vrouwen 1
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Orthopedisch maatschoeisel
Semi-orthopedisch schoeisel
Individuele aanpassing
Verbandschoenen
Aanpassing confectieschoeisel
Steun/correctiezolen
Reparatie

G. Boschstr. 2a
Hellendoorn
Tel. 0548-654767

Noorderweg 12
Vroomshoop
Tel.0546-642340

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

Op deze plek kan in het
volgende clubblad,
Uw
advertentie staan

BOVEN OP HET NIEUWS
INTERVIEW MET RIK HUISKEN.
Sinds het begin van seizoen 2018 - 2019 is Rik een vaste waarde voor ons 1e
elftal. En daar inmiddels al zo goed ingeburgerd, dat het de hoogste tijd wordt
om hem nader aan de lezer voor te stellen.
WIE IS RIK HUISKEN?
Ik ben geboren op 20 april 1993 aan de Ten
Cateweg in Wierden.
Ik heb een oudere broer en een zusje, zij
wonen niet meer thuis.
Zelf heb ik een vriendin, maar ik woon nog
bij mijn ouders.
WELKE OPLEIDINGEN GEVOLGD
EN GA JE EVT. NOG DOEN?
Na de lagere school ben ik de opleiding
Bouwkunde gaan volgen, dit lag me niet zo,
dus ben ik vrij snel overgeschakeld naar de
opleiding MBO Veehouderij. Daarna HBO
Dier- en Veehouderij in Dronten gevolgd,
waar ik in september 2018 mijn diploma
behaald heb.
WIL JE NOG VERDER MET STUDEREN?
Voorlopig niet, maar je weet het nooit zeker.
WAT DOE JE VOOR DE KOST?
Ik werk nu bij ForFarmers in Duitsland als melkveespecialist.
HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69?
Via Arjan Egberts en Jarno Thijs ben ik in contact gekomen met MVV.
Daarnaast heb ik een aantal keren deelgenomen aan het jaarlijkse mixtoernooi.
Vorig seizoen had ik een gesprek met Arjan Visscher, destijds de nieuw
aangestelde trainer. Na afloop van het gesprek was ik erg enthousiast en zag
ik het wel zitten om te komen voetballen bij MVV.
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Hendri Dunantplein 12a
Nijverdal
0548 - 62 05 03

Smidsstraat 2a
Hellendoorn
0548 - 65 41 85

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

Hancateweg Oost 15 Hellendoorn

0546-671229

Brink 9
7683 BP Den Ham
www.waanders-rijwielen.nl
Tel: (0546) 67 27 68
info@waanders-rijwielen.nl

te huur gevraagd:
Land voor aardappelen
bieten en maïs teelt
1403097 Slagerij Bennie Ekkel
1x Sponsorbord 2500 x 600 mm tbv V.V. Den Ham
Enkelzijdig

Bennie Ekkel
Roggestraat 4a Den Ham 0546-671323

www.bennieekkel.uw-slager.nl

WAAROM JUIST MVV’69?
Arjan Visscher heeft mij gevraagd voor dit team en het leek mij een leuke
uitdaging om weer eens wat nieuws te proberen. De sfeer rond de voetbalclub
is gemoedelijk en dat bevalt mij wel.
HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?
Bij SVZW heb ik de jeugdelftallen doorlopen. Toen overgegaan naar de
senioren in het 10e, een vriendenteam, vervolgens een aantal jaren in het 4e
elftal gevoetbald, totdat ik overging naar MVV 1.
OP WELKE POSITIE SPEEL JE ZELF HET LIEFST?
De laatste seizoenen als centrale verdediger bij SVZW met rugnummer 2.
Momenteel speel ik ook op deze positie maar dan met nummer 4. Dit is mijn
plek, hier heb je goed overzicht op het spel.
HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIE?
Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht, maar ik vind Matthijs de Ligt wel
een speler waar ik mezelf mee kan vergelijken, een sterke verdediger die ook
een aardig balletje kan koppen.
OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.
Ben kopsterk, rustig, heb spelinzicht, een redelijke techniek en
doorzettingsvermogen.
WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET LEKKER
SPEELT, WAARMEE PEP JIJ JEZELF DAN WEER OP?
Tegen mezelf zeggen, dat kan gebeuren en gewoon weer doorgaan. Er is
weinig coachend commentaar van medespelers. Dat is een punt waar we aan
werken.
WAT ZIJN, WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN?De behaalde
kampioenschappen, o.a. in de C-1 jeugd en met het 10e elftal, daarvanhebben
we zo’n grandioos feest gehad, waar men in Wierden nu nog over spreekt!
WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN?
Ik heb mijn been gebroken toen in de C-leeftijd, dat kreeg ik tijdens de
gymnastiekles op school. Daardoor ruim een half jaar eruit gelegen met
voetbal. Verder heb ik gelukkig weinig blessures gehad.
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Voor al uw glas zoals:
-

douchedeuren
Binnendeuren
Scheidingswanden
Beloopbaar glas
Spiegels
Brandwerend glas
isolatieglas
Ronald Ligtenberg
Vossenweg 1,
7447SC - Hellendoorn
0548-655427

Geerdijk 4a, Den Ham 0546-672420
Meyboomstraat 1a, Nijverdal 0548-612943

www.ligro-interieurs.nl

Koop bij onze
adverteerders,
zij steunen ons.
w w w. s c h u l d i n k t e g e l s . n l

ruim 40 jaar specialist in
faunavoorzieningen

Arfman Hekwerk B.V.
Ondernemersweg 15
7451 PK HOLTEN
Tel (0548) 36 29 48
Fax (0548) 36 50 42
Internet
www.arfman.nl
e-mail info@arfman.nl

hekwerken

paardenomheiningen

-

wildrasters
wildtunnels
wildpassages

-

landschappelijke gaashekwerken
industriële hekwerken
paneelhekwerken

- paardenomheiningen
- manegebakken
- paddocks

WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET
EERSTE EN WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU?
Te laag uiteraard. Dat moet nog beter. We zijn zwaar ingedeeld, maar er zit
veel potentie in deze jonge ploeg. De trainingsopkomst is goed, waardoor we
beter op elkaar ingespeeld raken en daar de vruchten van gaan plukken tijdens
de wedstrijden die nog komen.
HEB JE NOG ANDERE HOBBIES?
Ik ben vrij actief in de fokkerijwereld. Doe mee aan verschillende
veekeuringen. Daarnaast ben ik actief in verschillende besturen, waaronder de
Fokstudieclub Wierden.
WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN?
Ben eerlijk, spontaan, open naar een ander en kom voor mezelf op.
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE, WAAR KUN JIJ JE
KWAAD OVER MAKEN?
Over de stand op de ranglijst. Als mensen achter mijn rug om praten. Heb
moeite met nee zeggen, waardoor ik soms wat teveel hooi op de vork neem
voor dingen waar ik eigenlijk geen tijd voor heb.
WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN?
Huisje, boompje, beestje. En een leuke baan, waardoor ik met plezier naar het
werk kan blijven gaan.
HEB JE EEN LIJFSPREUK?
Als je wat doet, doe het dan goed. Ga voor de 100% of anders niet.
WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN?
Als er wat gebeurd is en het is niet goed gegaan. Of bij problemen in de
familie. Maar verder slaap ik gelukkig goed.
WIE IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM?
FC Twente, kort samengevat: Kom Uut Twente!
WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM?
Ik heb geen duidelijke voorkeur. Kijk wel graag naar spelers die op dezelfde
positie spelen.
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www.indetonne.nl

www.visworm.nl

Voor al uw fietsen
en elektrofietsen

Oude Twentseweg 5 / 7447 SB / 0624721799

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

Ga toch vissen...

Houtzagerij Twente B.V.
Hammerweg 16

7447 SM Marle

Willem en Joost van Dijk
mobiel: 06-30407213

Uw gewenste hout op maat gezaagd
www.houtzagerijtwente.nl

WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM?
Zoals Arjan training geeft, bevalt me goed. Verder heb ik zo geen favoriet.
WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN,
WIL JE NOG EEN EI KWIJT?
Ik wil wel graag zeggen, dat ik met open armen ben ontvangen. De sfeer is
hier heel gemoedelijk. En mijn verwachtingen over wat ik hier zou aantreffen
zoals training, voetbal, worden bewaarheid. Kortom: ik pas hier tussen.

Rik,
Dank je wel voor de tijd die je mij gaf om je beter te leren kennen. Je vond het
soms moeilijke vragen, maar we kwamen er samen wel uit.
Ik heb genoten van de manier waarop je, na even nagedacht te hebben, de
vragen beantwoordde, en hoe je in het leven staat.
Gewoon ervoor gaan, maar dan ook voor de volle 100% en niet halfbakken.
Waardeer je openheid en ook het willen openstaan naar de medemens. Dat
siert je.
En geweldig hoe je de sfeer hier bij MVV’69 neerzet, je er helemaal thuis
voelt en er tussen past.
Ik hoop voor je, dat het nog lang zo blijft. Dat je toekomstwensen mogen
uitkomen en we elkaar nog vaak mogen tegenkomen, zowel als supporter
langs de lijn, als daarbuiten.
Wim van der Strate
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herenkapsalon
DEN HAM

0546 - 67 13 71

Voor al uw loonwerk
houden wij ons
van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.
Roggestraat 2a - 7683 AH Den Ham
Telefoon 0546 - 671212

www.reiminkdenham.nl

Coninckserveweg 3
7447 PS Hellendoorn
06 - 42312662

Kleinjan vof
Voor al uw metselwerk
Voor aannemers en particulieren
Bossinkkamp 1a, 7683 SL Den Ham
Telefoon: 0546 - 673896
Mobiel: 06- 51524263
Email: metselbedrijfkleinjan@gmail.com

De
JO13 heeft in de winterstop een zaalcompetitie gespeeld.
Dit is voor de jeugd een ontzettend leuke ervaring waar ze
veel van leren. De spelers merkten in de zaal dat de bal veel
sneller rolt dan op het gewone voetbalveld en dat het een
kleiner veld is dus je moet blijven bewegen. Hier werd de
conditie nogal op de proef gesteld. We speelden dit jaar de
zaalcompetitie eens in Dalfsen. Hier zijn wij voorgaande
jaren nog niet eerder geweest. We speelden tegen Lemele,
Ommen en Dalfsen. In de zaal spelen we 5 tegen 5. Dus
ieder team verdeelt het team in twee kleinere teams. We zijn
in de zaal 3e en 5e geëindigd van de 8 teams die mee speelden.
9 februari begon de voorjaarscompetitie en deze eerste wedstrijd kon helaas
niet doorgaan i.v.m. te weinig spelers vanuit onze kant. De eerste wedstrijd
speelden we 23 februari thuis tegen Voorwaarts. Na een lange tijd voor te
hebben gestaan is de eindstand 3-3 geworden. Onze tweede wedstrijd hebben
we tegen Enter gespeeld. We speelden als team ontzettend sterk en hebben
met 1-10 gewonnen. Voor ons weer een mooi seizoen voor de boeg. De spelers
maar ook de leiding heeft er weer ontzettend veel zin in.
We spelen thuis om 9:45 uur, komt u ons eens aanmoedigen?
De JO13
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Da drogisterij Fredriek
Wij bieden u in Hellendoorn

Wij bieden u in Nijverdal

Schoonheidssalon :

Beauty school ( workshops)

Gezichtsbehandelingen, Pedicure ,

Stomerij

Definitief ontharen

Luxe huidverzorging van de merken :

( u kunt nu ook online uw afspraken maken)

Lancome, Clarins, Clinique, Collistar,

Stomerij

Biotherm, Lancaster.

Pasfoto’s

Rituals

DHL pakketdienst
Natuurgeneeskundige: Andre vonk

zeer uitgebreid assortiment geuren

DA Fredriek Hellendoorn

DA - MOOI Fredriek Nijverdal

Dorpsstraat 14a

Keizerserf 10c

0548-655715

0548-621343

www.da-fredriek.nl

www.da-fredriek.nl

STICHTING SUPPORTERS MARLE
Paasweekend Marle, een weekend vol
motorisch geweld en een muzikaal festijn.
In het weekend van 19 t/m 22 april 2019 staat
Paasweekend Marle weer op het programma.
Ook dit jaar heeft de organisatie een mooi
programma gemaakt, met voor ieder wat wils.
Op vrijdagavond 19 april start het weekend met de zitmaaierrace. De rijders
moeten om 17:00 uur aanwezig zijn, de strijd zal om 18:00 uur los gaan. Ook
dit jaar zullen de rijders op een mooie baan rijden, startend in de avondzon. In
de pauze van de zitmaaiers zal er net als vorig jaar een brommercross worden
gehouden. De rijders kunnen ook dit jaar de felbegeerde titel; beste
brommercrosser van Marle in de wacht slepen. Opgeven kan vanaf 17:00 uur
in de jurywagen op het terrein.
Vanaf 20.00 uur is iedereen van harte welkom in de tent voor de heren van
Høken met de Heinoos. Zij zullen het paasweekend muzikaal aftrappen. Maar
het podium zal niet alleen door hen betreden worden, ook de heren van de
BTW band zullen langskomen om het plaatje compleet te maken.
Komt dat zien, komt dat zien, het circus komt eraan!
Net zoals voorgaande jaren organiseert het Paasweekend Marle op
zaterdagmiddag (20 april a.s.) de kindermiddag. Naast de springkussens en
de knuffelhoek hebben wij dit jaar een heus circus!! Voor de
basisschoolkinderen in en rondom Marle.
Kinderen die mee willen doen met het circus moeten om 13:30 uur aanwezig
zijn, in de feesttent te Marle. Dan gaan we oefenen om allerlei kunstjes te leren
voor een spectaculaire circus voorstelling. Voor alle ouders, opa’s en oma’s
en ander hooggeëerd publiek is er om 16:15 uur een daverende voorstelling
van de kinderen.
Natuurlijk is er, net als voorgaande jaren, een kleurwedstrijd. Om kans te
maken op een prijs moet je de tekening tussen 13:15 uur en 13:30 uur
inleveren in de feesttent. De kleurplaat is te vinden op de website
www.paasweekendmarle.nl
Dus komt allen naar het circus in Marle!!
De zaterdagavond staat altijd in het teken van een gezellig feestje. Dit jaar
pakken wij het groots aan. Wij organiseren namelijk een 90’s party in Marle.
De tent is vanaf 20:30 uur geopend. De heren van de Feestdirecteuren zullen
jullie dan verwelkomen met een gezellig deuntje. Maar niet alleen de heren
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van de Feestdirecteuren komen naar Marle, ook gaan wij met z’n allen een
potje SWINGO BINGOËN. Jullie dachten dat dit het was? Nee hoor… Om
de puntjes op de i te zetten komen de heren van de Party Animals naar Marle.
Dus pak je aussie uit de kast, stof je Nike’s af en komt allen naar de feesttent
in Marle.
Paasmaandag (22 april) staat voor de 22ste keer in het teken van de
trekkerslep. Ook dit jaar stonden de deelnemers te popelen om zich in te
kunnen schrijven tijdens de opgave avond.
Het resultaat was dan ook al snel dat de eerste klassen vol zaten, en dat de
organisatie mensen op de reservelijst heeft moeten plaatsen. De ingeschreven
sleppers zullen vanaf 10:00 uur starten. In de verschillende klassen zijn er in
totaal 250 startbewijzen vergeven. Een mooie traditie is het dat niet alleen de
volwassenen aan elkaar gewaagd zijn, maar ook de jonge sleppers. Vanaf
13:30 uur kunnen zij zich in de tent inschrijven voor de skelterslep. Dit jaar
wordt het Paasweekend Marle afgesloten door de heren van Opschaakl’n! Zij
zorgen voor een staaltje boerenrock aan het eind van het Paasweekend.
Voor meer informatie en leuke acties kijkt u op onze facebookpagina
www.facebook.com/paasweekendmarle of onze website
www.paasweekendmarle.nl
Wij zien u graag terug op het feestterrein!

Om de circusmiddag tot een daverend succes te maken, hebben we
vrijwilligers nodig! Geef je op bij:
Tendy Schulte
(tendyschulte@gmail.com tel: 06-21971907)
Jolanda Gerrits
(gerardenjolanda@live.nl tel: 06-24977845)
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KOMt DAT ZIEN

Over een paar weken is het zover, Paasweekend
Marle, met ook weer de gezellige kindermiddag.
Dit jaar hebben we een echt circus in Marle , de
kinderen die mee willen doen met het circus
moeten om 13:30 uur aanwezig zijn in de feesttent
en om 16:15 uur wordt er een daverend optreden
gegeven door de kinderen.
Verder is er de knuffelhoek met echte konijnen en andere dieren
om lekker mee te knuffelen, een springkussen en een zandbak. Ook
zal de Paashaas weer aanwezig zijn.
Alle kinderen krijgen ranja en iets lekkers aangeboden.
Tot zaterdagmiddag 20 april as. om 13.15 uur in de feesttent in Marle (bij de rotonde),
neem je ouders, opa&oma en iedereen die het leuk vindt mee.
Toegang is gratis!
De kleurplaat voor de kleurwedstrijd kun je inleveren tussen 13:15 uur en 13.30 uur in de
feesttent, er zijn weer leuke prijzen mee te winnen. De kleurplaat is te downloaden op
de website www.paasweekendmarle.nl
Er is een verschoningsruimte en een mindervalidentoilet aanwezig.

Paasweekend
Marle
2019
vrijdag
19 April

Zitmaaierrace & brommercross
aanvang 17:00 uur

zaterdag
20 April

KinDErMidDAg

maandag
22 April

Trekkerslep & aanvang
Skeltertrek
10:00 uur

Høken met de Heinoos
& de BTW-band
tent open 20:00 uur

aanvang 13:30 uur

de Feestdirecteuren,
Swingo Bingo &
the Partyanimals
tent open 20:30 uur

Opschaakl’n
aansluitend in de
feesttent

www.paasweekendmarle.nl

Feesttent marle

Geachte leden van Plaatselijk Belang Marle
Afgelopen 25 februari hebben we weer onze jaarlijkse Algemene
Ledenvergadering gehouden. Ondanks de niet al te grote opkomst, hebben we
een aantal goede discussies kunnen voeren over onder andere wat de
energietransitie/klimaatakkoord zal gaan betekenen op de verschillende
niveaus (globaal, landelijk, provinciaal, regionaal). Gezien de discussie en
complexiteit van het onderwerp zal er de komende tijd meer hierover
geïnformeerd gaan worden. Mocht u proactief mee willen denken over dit
onderwerp, horen we het graag!
Hierbij willen we ook nogmaals aangeven dat er nog twee vacante
bestuursfuncties zijn, bent u of kent u iemand die mee wil denken over hoe we
Marle leefbaar houden, laat het weten!
Als agendapunt hadden we ook het voorstel tot contributieverhoging naar
€7,50 per jaar staan. Dit is zonder bezwaar goedgekeurd tijdens de
ledenvergadering en zal dus per 2019 ingaan. We zullen dit jaar ook
langskomen met een automatisch incassoformulier om zo de inning van de
contributie te versoepelen.
Tijdens de ALV van 25 februari zijn er door een aantal aanwezige leden
vragen gesteld aan het college, zie hieronder de reactie vanuit het college:
1. Verzoek om afvalbakken te plaatsen bij bankjes, o.a. bij de
Haringsteeg/Boerkampweg en bij de Heuversteeg richting brug.
Het gemeentelijke beleid tot heden is dat wij geen afvalbakken plaatsen. Onze
ervaring is dat de gemiddelde recreant het afval zelf mee neemt.
Wij kunnen niet bij elke bank in het buitengebied afvalbakken plaatsen omdat
het vrij intensief is om daar een onderhoudsroute voor op te zetten. Binnen de
kom staan ca. 200 afvalbakken en buiten de bebouwde kom ca. 100 bakken.
Deze worden gemiddeld 1 keer per week geledigd (in centrum Hellendoorn
en Nijverdal overigens 2 keer per week).
Met de huidige bezetting en budgetten is uitbreiding van die ophaalroute niet
mogelijk.
2. Er zijn veel nestkastjes geplaatst i.v.m. de bestrijding van de
eikenprocessierups. Gevraagd wordt wat hier verder mee gebeurt en hoe het
zit met het onderhoud?
15
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ROSS SALLAND
www.rosssalland.nl
Voor elke verstopping, schoonmaakklus of mobiel toilet
Nijverdal
GOOR
Almelo
Lemelerveld
0548 - 611340 0547 - 763976 0546 - 815434 0572 - 371665

Voor al uw
ijzerwaren
&
Gereedschappen
Vroomshoopseweg 6 - Den Ham
Tel: 0546 673 199

SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL

Stobbelaar - Broeze
Hellendoorn
De zaak voor al uw:

Voor kwaliteit en gezelligheid

kinderen knippen € 9,50
bel voor informatie of afspraak

Speelgoed
Huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen
Kado artikelen

Door de plaatsing van nestkastjes voor de koolmees kan de eikenprocessierups
worden bestreden. In het eerste jaar was ruim 80% van die kastjes bezet. Dat
bleek tijdens de najaarsronde waarbij de kastjes werden nagekeken en
schoongemaakt.
Vorig jaar zijn er, a.g.v. de goede resultaten, nog ruim 100 kastjes opgehangen
aan eiken.
Het is de bedoeling om dit jaar ons beleid op het gebied van de bestrijding te
evalueren en te bepalen of bijstelling nodig is.
3.Aan de Goossenweg ligt een productiebos. Daar is het een modderbende.
Gemeente, doe er wat aan.
De gemeente heeft geen bospercelen aan de Goossenweg. Wel liggen er
enkele percelen van Staatsbosbeheer. De melding is niet duidelijk over waar
het een bende is.
4. Waarom is er langs de Zuidelijke en Noordelijke Kanaaldijk zo rigoureus
gerooid/gemaaid?
Het Waterschap Vechtstromen heeft hier werkzaamheden uitgevoerd omdat
er veel dood hout zat in de bomen. Inmiddels hebben wij geconstateerd dat er
ook weer nieuwe bomen geplant zijn.
5. Waarom zijn de nieuwe lichtmasten 1 meter langer dan de oude?
Sommige oude lichtmasten waren 5 meter lang, de nieuwe standaardlengte is
6 meter. Vandaar dat we nu naar die maat zijn overgegaan.
6. Voor de school De Marliaantjes ligt een fietspad. Deze wordt als gevaarlijk
ervaren bij het oversteken met kinderen i.r.t. voorbij rijdende fietsers. Kan hier
iets van gekleurde markering aangebracht worden? Of een andere maatregel?
Naar aanleiding van enkele meldingen is besloten om dit jaar op het fietspad,
ter lengte van het schoolterrein, een rode slijtlaag op het fietspad aan te
brengen.
De komende edities van het Clubblad proberen we u te informeren over de
overige actiepunten die uit de ALV zijn voortgekomen.
Namens het bestuur.
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Het adres voor onderhoudsvrije dak- en wandbeplating voor al
uw schuren; landbouwschuren en bedrijfshallen.
Tevens voor onderhoudsvrije windveren; topgevels e.d.
Vraag vrijblijvend een prijsopgave bij:

HENK OLTHOF
Fuutweg 12, 7442 CL Nijverdal, 0548 - 610571

www.olthof-beplating.nl

Hellendoornseweg 40 . 7447 SH Marle . Tel. 0548 - 681316

info@pannenkoekenhuus.nl . www.pannenkoekenhuus.nl
Advertebtie_Logo_adres_maart_2014.indd 1

18-3-2014 14:15:49

OUDERENSOOS
Jaarverslag soos 2018
In januari, april, mei, oktober en november waren er gewone
soosmiddagen.
Op 20 februari was de jaarvergadering. Deze middag was het duo
Tiz'nix aanwezig. De heren zongen een Nederlands repertoire en ook
een paar "vassies" in hun eigen streektaal. Ook werden er veel bekende
liedjes gezongen waaraan iedereen die wou mocht meezingen.
Op 20 maart waren alle leden en het bestuur uitgenodigd bij Gerrie
Lammerink thuis. De reden hiervan was dat Gerrie na vele jaren
besloten heeft om te stoppen als voorzitter. We hadden een proeverij en
ook de bingo ontbrak niet. Bij het naar huis gaan kreeg zelfs iedereen
nog een snoepzakje mee.
Op 27 maart vierden we met de gezamenlijke verenigingen Paasfeest.
Het jaarlijkse reisje was op 19 juni.
We bezochten Natuurmuseum Holterberg beter bekend als Piet Bos.
Het was een leerzame middag en konden genieten van vele opgezette
dieren.
Hierna gingen we koffie drinken met daarbij een stuk appeltaart bij het
Lösse Hoes.
We sloten het reisje af met een diner in restaurant In de Tonne.
De start na de vakantie was op 18 september. Deze middag waren
Herma Imhof, Jenny en Cor Dokters te gast. Zij verzorgen jaarlijks
enkele seniorenmiddagen voor de Protestantse Kerk in Nijverdal.
De dames deelden verschillende verhalen en gedichten met ons over bv.
ouder worden met de daarbij behorende pijntjes en kwaaltjes, over
alleen komen te staan, over opoe en oma.
Cor zorgde tussen de verhalen door voor de muziek. We hoorden
bekende nummers, zoals het Dorp van Wim Sonneveld, Spiegelbeeld
en ome Jan.
Daarna gingen we pannenkoeken eten bij het Pannenkoekenhuus.
De kerstviering was op 18 december. Er werden Kerstliederen
gezongen, het Kerstevangelie werd gelezen, er werd een declamatie
voorgedragen door enkele dames.
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Bruiloften
Vergaderingen
Thema - avonden
Presentaties

Expert is kampioen in de beste service.
Dus bezorgen we thuis wanneer het ú uitkomt!
Van experts kun je meer verwachten.

Kookstudio
Hammerweg 7
7447 SL Marle Hellendoorn
Telefoon 0548 - 681491
INFO@BACCO.NL
WWW.BACCO.NL

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

Bel ons voor advies
of een vrijblijvende offerte
Vo s s e b o e r w e g 11 , 7 6 8 3 S H D e n H a m
Tel: 0546 - 671 088, mob: 06 - 26 89 44 45

www.vandervegtrietdekkers.nl

Nieuwbouw
Verbouw
Onderhoud
Renovatie
Reparatie

We hadden deze middag een stamppotbuffet en daarna een lekker
toetje. We sloten af met een kop koffie.
Tot zover de middagen.
In 2018 zijn er enkele leden/oud-leden overleden:
* Mevrouw Geertje Kappert-Veldman, overleden op 5 februari, zij is
84 jaar geworden.
* De heer Evert Braakman, overleden op 8 april, hij is 81 jaar
geworden.
* Mevrouw Femmie Klein-Zijnge, overleden op 23 april, zij is 80 jaar
geworden.
* Mevrouw Aaltje Cornelia Wieldraayer, overleden op 13 november,
zij is 78 jaar geworden.
* Mevrouw Henny Haselhorst-Van Haarst, overleden op 20
november, zij is 89 jaar geworden.
Wij wensen de nabestaanden kracht en sterkte toe om dit verlies een
plek te geven.
Op 31 december bedroeg het aantal leden: 18.
Dit was het jaarverslag over 2018.
Irma Beumer
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veilig & vertrouwd
in uw auto rijden?

profile tyrecenter heuver,

úw specialist!
www.profile-heuver.n l
den ham | Vroomshoopseweg 25 | T 0546-804 480

Transport BV

Voor al uw vee- en koeltransporten
Ketelaarweg 2, 7447 SX Hellendoorn
Tel.: 0546-671250 Fax: 0546-432498 Mob: 06-54970367
Email: rktransport17@gmail.com

VAN CBS DE MARLIAANTJES
Beste inwoners van Marle en omstreken,
In het vorige clubblad heeft u kunnen lezen dat de school zich opmaakte
voor de prachtige decembermaand. Een maand vol gezelligheid, drukte en
fijne momenten. Zo hebben we genoten van het bezoek van Sinterklaas in
een camper aan de school, hebben we samen een prachtig kerstfeest
gevierd en hebben we maar liefst met hulp van de oudercommissie € 685,opgehaald met de oliebollenactie! Van dit opgehaalde geld zal er een
(nieuwe) schaduwplek bij de kleuters worden gerealiseerd. Bedankt voor
één ieder die hieraan meegeholpen heeft.
Op het moment dat dit clubblad bij u door de bus valt, heeft onze actieve
oudercommissie inmiddels de volgende actie ook alweer erop zitten, op
zaterdag 9 maart hebben zij zich ingezet om oud-ijzer op te halen. Wat fijn
om te zien, dat iedereen zich zo goed inzet. Zoals onze schoolslogan al
meldt: ‘Samen kom je verder!’.
Na een prachtige vakantie vol feestdagen zijn we vol goede moed gestart
aan het tweede deel van het schooljaar. De groepen 3 t/m 8 zijn dan ook
fris begonnen, door iedere donderdag lekker sportief te gaan zwemmen bij
het Ravijn te Nijverdal onder het mom: ‘Swim2play’. De kinderen hebben
hier enorm van genoten.
Naast het ‘genieten’ van onderwijs, was het ook een moment voor de
school om te meten. Hoe staat het met de niveaus van alle kinderen? Zijn
onze kinderen tevreden over de school? En hoe zit dit met de ouders? We
hebben daarom een toetsweek gehad, 10-minutengesprekken gevoerd,
evaluaties gehouden en hebben tevredenheidspeilingen uitgezet. We
vinden het als school belangrijk om kritisch te kijken naar ons onderwijs en
ons te blijven ontwikkelen. N.a.v. alle gegevens maken we nu weer nieuwe
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LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF
LLL
Esweg 39 - 7688 RA Daarle
Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

-- Het brom-snor-fiets adres -TWEEWIELERS
-- Tevens Postagentschap en wenskaarten -Hellendoornseweg 7a
Daarle
tel. 0546 - 697319
info@valk-tweewielersport.nl
WWW.VALK-TWEEWIELERSPORT.NL

primerahofman.nl - Hellendoorn - 0548654339
Bij ons vind je

Koestraat 4 - Hellendoorn
0548 654450

plannen. Wel zijn wij erg trots om te melden, dat de school beoordeeld
wordt met een 8,3 als cijfer door de ouders.
Op vrijdag 22 maart besteden we als school weer aandacht aan de
Nationale Pannenkoekdag. Dit doen wij ééns in de drie jaar. Dit jaar is het
thema: ’Pannenkoeken bakken met je hart’. Het doel van de dag is, naast
samen plezier maken en enorm smullen van pannenkoeken, de eenzame
ouderen verbinden door ervoor te zorgen dat ze elkaar en anderen
ontmoeten. Deze dag zijn de opa’s en oma’s van alle kinderen welkom in
het buurthuis De Leemkamp. Naast de eigen grootouders, zijn uiteraard ook
andere ouderen (65+) uit de buurt van harte welkom om samen met ons
een pannenkoek te eten. Als u geen flyer heeft ontvangen in de brievenbus,
kunt u zich nog opgeven door te mailen naar: e.vanderschee-roest@sco-t.nl
of even te bellen naar 0548-681270. Wij willen dan graag weten met
hoeveel personen u komt op 22 maart om 10:50 in De Leemkamp te Marle.
De aankomende periode bereidt de school zich voor op: nieuwe projecten,
de lente en het ‘op weg naar Pasen’. Samen kijken we erg uit naar natuurlijk
het mooie weer, maar ook de vieringen en plannen die komen gaan. Het
wordt hoe dan ook een prachtige periode.

Met vriendelijke groet,
Esther van der Schee-Roest

Deze foto van Onbekende
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Beste Marlenaren
Historisch Marle wil u alvast laten weten dat
Op vrijdag 17 mei het GEMEENTELIJK
MONUMENTEN bordje op het KOKHUUS van de
BRUMMEL wordt onthult
Verdere informatie is te zijner tijd o.a. op onze
facebook pagina te lezen
Wij willen MVV 69 natuurlijk feliciteren met hun
50 jarig bestaan
En zoals altijd zijn we nog steeds op zoek naar
verhalen, foto’s,
Krantenknipsels, documenten enz. als u die ons wilt
lenen om er een kopie van te maken houden we ons
Graag aanbevolen. Misschien hebt u ze al digitaal en
mogen wij ze hebben stuur ze dan naar
historie.marle@gmail.com want wat vandaag
gebeurt is morgen geschiedenis.
Graag tot ziens op 17 mei
Vriendelijke groet namens de groep
Truus Arnold
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LEKKERE UNIEKE PROEVERIJ

Openingstijden:
Vrij. van 10:00 tot 17:00 Zat. van 10:00 tot 17:00
Hammerweg 3 Marle (gemeente Hellendoorn)
06 - 23 92 41 51 - info@rokerijmarle.nl

Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham

T 0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl

C.J.V. Marle
presenteert het toneelstuk:

“ALS DAT MAAR GOED GAAT”

Op vrijdag 29 en zaterdag 30 maart 2019
in
de Leerkamer te Hellendoorn.
• Zaal open: 19.00 uur
• Aanvang: 19.30 uur
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BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE
Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
2e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Tonny Stevens
Jolanda Gerrits
Wim van der Strate
Bertine Lusseveld
Anja Kamphuis
Dick de Weert
Wim Bakhuis

CORRESPONDENTEN
Activiteitencommissie
Boerendansers
C.J.V.
Countryclub
Damesvoetbal
Jeugd
M.S.V.
M.V.V.'69
Plaatselijk Belang Marle
Ouderengym
Supportersvereniging
Vrouwenvereniging
Wijkhoofd ouderensoos

Inge Luttenberg
Gerrit Haselhorst
Lieke Haselhorst
Gerrit Tigchelhoff
Mirjam Stokman
Wim Reefhuis
Nelleke Hutterd
Tim ten Toom
Jennie Voortman
Anouk Broekmate
Mevr. A. Hallink
Irma Beumer

Heuversteeg 17
Werminkserve 9
Grotestraat 79-25
Meerseweg 8
Woertheweg 10
Ganzenmars 10
Zichtweg 4

0548-681381
06-24977845
0548-615539
0546-673259
06-20022103
0546-673221
0572-366922

Hammerweg 23
Hammerweg 25
Olde Blenkestraat 23

0546-673169

Noordelijke Kanaaldijk 3
Koemaste 25

0546-671635
0548-655492

Zuidelijke Kanaaldijk 1
Prins Bernhardstraat 31
Ommerweg 141

0548-681254
06-23929136
0548-681536

0548-614971

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
Mobiel: 0652228167

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

SPE CIALI S T
IN OPEL

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF

Hammerweg 6 - Marle
T 0548 681 287
www.facebook.com/autobedrijfpiksen

www.piksen.nl

@autopiksen

