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VAN DE REDACTIE
Het laatste clubblad van dit jaar al weer.
Allereerst willen we onze correspondenten bedanken
voor hun medewerking met bijdragen van hun
vereniging.
En dan onze adverteerders die ook dit jaar weer hun steentje bijdroegen.
Daardoor is het clubblad geworden tot wat u dit jaar hebt kunnen lezen. Ook
nu weer geldt:
KOOP BIJ ONZE ADVERTEERDERS, ZIJ STEUNEN ONS OOK!
De koekactie en verloting zijn prima verlopen, voor de kerstkransen hopen
we dat ook op dit moment van schrijven. Daarvoor zijn we onze lezers ook
weer dankbaar.
Voor de lege plek van Wim Bakhuis zoeken we een vervanger. We zijn een
gezellige club, die zich met elkaar inzetten voor MVV'69 en MSV. Denk
alleen maar aan de € 1000,00 voor het jeugdkamp en de
€ 500,00 voor MSV en dan nog het mixtoernooi en de gezamenlijke busreis
voor de laatste competitiewedstrijd van het 1e afgelopen seizoen. DUS
AARZEL NIET EN MELD JE AAN.
Het 1e elftal boekt mooie resultaten, kijk maar op stand van de ranglijst, wat
ook aan de spelers en trainers een boost geeft. Ook de andere elftallen
draaien goed mee. Kortom: DOORGAAN!
Een bewogen jaar ligt bijna achter ons met o.a. de boeren-, leraren- en
bouwersprotesten. De onvrede hier, bende oorlog, moorden, de oorlogen in
veel landen, de rampen die gebeurd zijn en nog plaats vinden. Asielzoekers,
klimaat, stikstof, met pfas verontreinigde grond, en wat komt er nog meer
over ons heen? Een mensenleven is niets meer waard lijkt het wel. Al die
problemen lossen wij niet zo maar op, we kunnen alleen maar hopen en
bidden dat de wereldleiders eindelijk eens eensgezind worden in de aanpak
daarvan.
En om dan met Kerst het Vrede op aarde te gaan zingen, lijkt wel een gotspe.
En toch heeft dat ruim 2000 jaar geleden geklonken en nog wel door
engelen. Laten we ons daar maar aan vasthouden. Elkaar ruimte geven in
hoe we dat beleven en weten dat we er niet alleen voor staan.
He gots the whole world in His hand.
We willen iedereen gezegende Kerstdagen een fijne jaarwisseling en een
goed begin toewensen.
De redactie
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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 BESTUURSTAFE
Op het moment van schrijven moeten er
nog een paar wedstrijden worden gespeeld
voor de winterstop. Bijna alle teams draaien
mooi in de middenmoot mee. Enkele teams
hebben het iets zwaarder en de dames
draaien bovenaan mooi mee. Van de jongste
jeugd wordt geen stand bij gehouden, daar telt
het plezier. Na de winterstop wensen we
iedereen weer een sportief seizoen toe.
Ben je nu vrijwilliger, sponsor, lid of supporter, we kunnen niet zonder
elkaar. Iedereen heel erg bedankt voor jullie betrokkenheid bij onze club in
2019.
Wil je ook iets doen bij onze club, geef je dan op. Er zijn verschillende taken
om te doen. Vraag gerust eens wat de mogelijkheden zijn. Je bent welkom.
We zoeken nu met spoed een wedstrijdsecretaris en een voorzitter is ook nog
niet gevonden.
Denk ook in 2020 aan onze sponsoren. Gun ze het beste en indien mogelijk,
maak gebruik van hun diensten.
De activiteitencommissie heeft weer het speedsoccertoernooi geregeld. Deze
eerste activiteit van 2020 is op 4 januari. We hopen jullie na die tijd te zien in
het Buurthuis voor de nieuwjaarsborrel.
Tot slot wensen wij iedereen prettige kerstdagen, een goede jaarwisseling en
een gelukkig en sportief 2020.
Het bestuur MVV’69

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD VOOR 9 maart A.S. INLEVEREN
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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

DAMES 1
Vorige keer was te lezen, dat wij goed op weg waren in de bekercompetitie.
De laatste wedstrijd in de poule moesten wij tegen Daarlerveen. Deze
wedstrijd hebben wij met ruime cijfers gewonnen. Daardoor eindigden wij
als eerste in de poule. De volgende ronde in de beker moesten wij tegen
Hulzense Boys VR1. Deze wedstrijd hebben wij ook gewonnen, waardoor
wij weer een ronde verder zijn. De volgende wedstrijd in de bekercompetitie
staat gepland op 14 december. Dan zijn wij thuis te zien tegen Activia VR1.
Alle support is welkom! Vorige jaar was deze wedstrijd ons eindstation,
hopelijk lukt het ons om nu door te bekeren!

Ondertussen is de competitie ook van start gegaan. Die zijn wij uitstekend
begonnen. We hebben 5 wedstrijden gewonnen, 2 wedstrijden gelijk
gespeeld en 1 wedstrijd verloren. Dit maakt momenteel dat wij de derde
plaats op de ranglijst in beslag nemen. Wij gaan ons best doen om deze lijn
voort te zetten de komende weken. Daarnaast staat er zaterdag 30 november
een geweldig teamfeest op het programma. Voorafgaand voor dit teamfeest
zal de derby tegen Daarle gespeeld worden. Spannend!!
De dames van MVV’69 wensen iedereen alvast fijne feestdagen en een
sportief nieuw jaar.
Sportieve groetjes,
Dames 1 MVV’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

ACTIVITEITENCOMMISSIE
Het voetbalseizoen is alweer halverwege en de eerste activiteit staat
binnenkort op het programma. Op zaterdag 14 december wordt er een
top2000 quiz georganiseerd. Er zijn al heel wat opgaves binnen en wij hopen
dan ook op een gezellige avond.
Dan staat 2020 alweer voor de deur en dat wordt weer traditioneel geopend
met het speedsoccertoernooi. Aansluitend vindt de nieuwjaarsborrel plaats,
met dit jaar de eigengemaakte snert van Inge Luttenberg. Ook is er dit jaar
weer een karaoke bij.
Via deze weg willen wij ook graag alle sponsoren bedanken, namens jullie
kunnen wij de activiteiten realiseren.
Alvast hele fijne feestdagen gewenst.

Geboren
06-11-2019

Lise
Dochter van Pascal Hekkink & Gonneke Bartels
Johanna van Burenstraat 11, 7447 HB Hellendoorn
13-11-2019

Mees
Zoon van Leon & Mariska Jansen of Lorkeers
Weerdhuisweg 9a, 8152 AW Lemelerveld
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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

BOVEN OP HET NIEUWS
INTERVIEW MET JESPER GROTENHUIS.
Jesper voetbalt dit seizoen in het 1e elftal. Hij komt uit de B jeugd, heeft het A
elftal overgeslagen en direct in het 1e elftal geplaatst. Dus wordt het tijd om
hem aan de lezer voor te stellen.
WIE IS JESPER GROTENHUIS.?
Ik ben geboren op 15 december 2001 thuis aan de
Ommerweg 136B in Hellendoorn. Woon daar nu nog
bij mijn ouders samen met 1 broertje en 1 broer. Ben
nog vrijgezel maar kijk al wel rond.
WELKE OPLEIDINGEN GEVOLGD EN GA JE
EVT. NOG DOEN?
Na de lagere school ben ik de opleiding Havo aan het
Reggesteijn College Noetsele in Nijverdal gaan volgen.
Zit daar nu in het examenjaar en denk dat af te ronden
met een diploma.
WIL JE NOG VERDER MET STUDEREN?
Ja, met een studie in de technische richting. Weet nog niet welke, maar dat kan
nog uitgezocht worden.
HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69?
Via mijn vader, hij speelde daar al.
WAAROM JUIST MVV’69?
Onder andere omdat mijn opa mede–oprichter was, mijn vader en broer
heerlijk fanatiek waren, dus kon ik daar niet onderuit. De keuze was daardoor
gemakkelijk en ik heb er absoluut geen spijt van.
HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?
Begonnen in de mini's en vervolgens de F, E, D, C en B. Geen A maar direct
naar het 1e.
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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

OP WELKE POSITIE SPEEL JE ZELF HET LIEFST?
In de jeugd wisselend als mid-mid of als spits, eigenlijk dezelfde positie als
nu, aanvallende middenvelder met rugnummer 7. Daar speel ik het liefst.
HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIE?
Daar heb ik nog nooit zo over nagedacht, maar neem als voorbeeld Kevin
de Bruijne en Frenkie de Jong. Zo gemakkelijk als alles gaat bij hen.
Daar kan ik nog heel veel van leren.

OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.
Ben redelijk snel, heb een goeie dribbel, ben niet vies om te helpen verdedigen
indien nodig en hou nog wel van een duel.
WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, NIET LEKKER
SPEELT, WAARMEE PEP JIJ JEZELF DAN WEER OP?
Door een sliding te maken op het randje, niet vuil of gemeen, en zo het team
aan te moedigen en laten zien dat de mouwen opgestroopt moeten worden.
WAT ZIJN, WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN?
De behaalde kampioenschappen, in de jeugd. De exacte jaartallen weet ik niet
meer.
WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN?
De gebroken neus, en met het masker op een bal vol op de neus, niks gebroken
gelukkig. Heb er nu gelukkig geen last meer van en heb er ook geen angst
voor.
WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN HET
EERSTE EN WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU?
Die is nu positief gelukkig. We hebben de laatste jaren veel onderaan gestaan
en nu als 8e met 10 punten. Dat is al een hele vooruitgang ten opzichte van
vorig seizoen.
WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU?
O.a. aan de trainer en een combinatie van ervaren spelers die de jonge
generatie optrekken met en door de aanwijzingen die ze je geven en waar je
wat aan hebt.
HEB JE NOG ANDERE HOBBY'S?
Af en toe ga ik vissen, vind darten mooi om te doen en te kijken en ga graag
met de kameraden stappen, drink dan sinas –;)
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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

WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN?
Ben eerlijk, een doorzetter en heb humor.
WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE, WAAR KUN JIJ JE
KWAAD OVER MAKEN?
Over oneerlijkheid, wanneer er achter mijn rug, over me gepraat zou worden,
zeg het dan maar rechtstreeks tegen mij. Als mensen iets anders zeggen dan
de waarheid. Dan denk ik als je niet weet wat er aan de hand is, kun je je beter
stil houden.
WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN?
Gelukkig zijn en blijven, oud worden, opa worden, want dan merk je pas dat
zij meer levenswijsheid hebben dan de jeugd, gezond blijven.
HEB JE EEN LIJFSPREUK?
Doe maar gewoon normaal, dan doe je al gek genoeg.
WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN?
Ik lig tot nu toe nooit wakker, ben een gelukkig mens.
WIE IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM?
P.S.V. En dat al sinds ik op voetbal zit. Gezellige volksclub.
WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM?
Ronaldo, Messi, Kevin de Bruijne. Het gemak waarmee zij voetballen en hoe
ze zich inzetten voor de voetbalsport. Vermaak voor de toeschouwers.
WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM?
Pep Gardiola, Jürgen Klopp. Die laten hun teams aanvallend voetbal spelen.
Das wat anders met Mourinho, hij laat de spelers inzakken en maakt zich druk
om de pietluttigste dingen.
WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN,
WIL JE NOG EEN EI KWIJT?
Nee, vond het mooi gesprek. 'T is goed zo.
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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

Jesper,
Met heel veel plezier kijk ik terug op ons gesprek. Ik werd aangenaam
verrast door de openheid en eerlijke antwoorden die je gaf. En waaruit bleek
dat je over veel dingen al goed hebt nagedacht en daarover een mening hebt
gevormd waar ik respect voor heb.
Wat me raakte was, dat je een gelukkig mens bent, hou dat vast. Dat je opa
wilt worden, omdat je nu al merkt dat dan de levenservaring ook meespreekt.
Nu is alles zwart-wit maar op oudere leeftijd is er ook een tussenkleur grijs
met meerdere mogelijkheden.
Ik hoop dat je wensen vervuld zullen worden, maar vooral ook dat je de
jongen blijft die je nu bent, waarvan ik kan genieten op het veld en als mens.
Wim van der Strate
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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

PILATES, YOGA & WANDELCOACHING

WWW.PUURHEIDI.NL

Jo-8 & de Mini’s
Zoals het in marle normaal is hebben we net een clubje
kids bij elkaar voor de jeugd onder de 8 .
Deze helden zijn dit Seizoen: Bram Hesselink – Ruben &
Maarten Harmsen – Liam Meulman – Niels Heuver ….
ze worden versterkt door de 2 stoere Meiden Merel Lohuis en Fleur Hutterd.
Milan Heuver traint op dit moment alleen.
We spelen 6 tegen 6 competitie… dus normaal gesproken net genoeg voor
een wedstrijd, maar helaas hebben we 2 wedstrijden moeten verzetten door
te weinig spelers.
De KNVB houdt geen standen bij maar we spelen mooi mee in de
middenmoot van de competitie.
We trainen tegelijk met de Mini’s , om zo de verschillende voetbal niveaus te
combineren.
De Super leuke trainers zijn dit seizoen : Gerwin Heuver / Linda vd Vegt Jo8
Mini’s: Julia Braakman / Nymphe Broekmate (om de week)
De Leiders Henriëtte Hutterd en Esther die zorgen dat de zaakjes rond de
wedstrijd geregeld worden!
Ondanks dat we soms een eind moeten reizen (Langeveen – Fleringen )
maken we er met dank aan de gezellige ouders ,een gezellig en sportief uitje
van.
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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

w w w. s c h u l d i n k t e g e l s . n l
SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL

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

Wist je dat:
-

Het super spannend is om te trainen nu het weer vroeg donker is,….
De kinderen waren er met elkaar van overtuigd dat er drone’s of Uvo’s over
het trainingsveld van MVV zagen vliegen!!
Maar de trainer zag deze niet… haha!
De week er op waren ze er weer,…. maar toen begon er bij de trainer een
lichtje branden bij het zien van laag over vliegende vliegtuigen !
De keepers nu training krijgen van Jari Schuttevaar ( topperrrrrr !! )
We op dit moment een keeper hebben die de bal zover uit kan schieten…
dat hij een zakje snoep krijgt wanneer hij scoort bij het uitschieten !

Dat Jo8 versterking kan gebruiken !

De Mini’s Landon Aboconie – Morris Baan – Dilan Meulman – Gijs Veurink
trainen dit seizoen alleen.
We proberen de kids op een spelende wijze vaardig te maken met de bal.
Plezier staat voorop …. En dit hebben ze!
Klieren & gek doen dat kunnen ze heel goed.... we kunnen soms zo een circus
beginnen, het zijn soms net clowns.
We hopen dat er nog kinderen (v.a. 4 ½ jaar) zijn in Marle – Elen & Rhaan –
Hancate & Egede die het wel leuk lijken om te voetballen lekker buiten actief
bezig te zijn . Kom gerust eens kijken of mee doen met

trainen op woensdag avond van 18.15 - 19uur.
Het zou fijn zijn als we na de zomervakantie een leuk clubje kids bij elkaar
hebben om mee te kunnen doen aan de mini competitie.

Iedereen Welkom !
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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

Groetjes Linda
MVV’69 JO 15-1G
We begonnen dit seizoen met een oefenwedstrijd tegen SVVN. Die wedstrijd
wonnen we aardig gemakkelijk.
Hierna stonden de bekerwedstrijden op de planning, we zaten bij:
VV Hellendoorn en Dedemsvaart in. Deze wedstrijden wonnen we ook aardig
gemakkelijk, dus we dachten te makkelijk over de competitie. De start van de
competitie verliep erg slecht, we verloren de eerste 6 wedstrijden. In elke
wedstrijd creëerden we wel kansen, maar maakten we ze niet af. Bij de 7 de
wedstrijd kwam het keerpunt daar wonnen we met 7-4 van HHC JO15-5. We
hebben goed gespeeld en daarvoor werden we eindelijk beloond met 3 punten.
De volgende wedstrijd speelden we opnieuw tegen VV Hellendoorn, deze
wedstrijd wilden we allemaal winnen, maar met rust stonden we 0-1 achter.
We creëerden veel kansen maar we maakten ze weer niet af. Na rust gingen
we er vol tegenaan. De beste man van Hellendoorn werd gewisseld, waarna er
voor ons ruimte op het middenveld kwam en al snel vielen er veel doelpunten.
De eindstand was 10-2.
Week later, de wedstrijd bij HHC JO15-4, moesten we op kunstgras, dus we
stonden eigenlijk al met 1-0 achter, want wij zijn niet echt fan van kunstgras.
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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

Hele wedstrijd hebben we op hun helft gevoetbald en dat leidde dus ook tot
een 0-4 overwinning.
Afgelopen week zaterdag 30 november, de wedstrijd tegen de Zweef. We
wisten al dat dit een lastige wedstrijd zou worden. Het was een gelijkwaardige
tegenstander, maar ze hadden een zeer snelle rechtsbuiten die het ons heel
moeilijk maakte, hij heeft alle doelpunten gescoord en dit leidde tot een 1-7
verlies.
We hebben nog 1 wedstrijd te spelen en dat is tegen La Première, zij staan op
de 2de plek dus het zal een lastige laatste wedstrijd worden.
We staan momenteel rond de 8ste plek, er had meer in gezeten maar na de
winterstop wordt het hopelijk weer beter.
14 December hebben we ook nog een bekerwedstrijd op de planning staan
tegen Langeveen. Dat gaat een zeer lastige wedstrijd worden, aangezien zij
derde klasse voetballen en wij vierde. We gaan ons best doen en hopen het
Langeveen toch nog lastig te maken.
Geschreven door speler JO15:
Joël Grotenhuis

SINTERKLAASFEEST
Op vrijdagavond 29 november kwamen Sinterklaas en zijn pieten de jeugd
van MVV`69 weer verblijden met een bezoek. Om zeven uur kwamen ze aan
bij de kantine, waar 30 kinderen hen welkom heetten. Onder aanvoering van
de leiding hebben zij toen allerlei spelletjes gedaan terwijl de pieten ze
voorzagen van de nodige pepernoten en de Sint toekeek of het allemaal goed
verliep. Tussendoor hielden we nog een kleine Sinterklaas Kahoot Quiz waar
iedereen aan mee mocht doen. Natuurlijk won Sinterklaas dit, maar ook de
ouders en kinderen hadden goed hun best gedaan. Na een beker limonade
gingen de kinderen weer verder met de spelletjes, waarna als laatste de leiding
het beslissende spel mocht spelen. De jury heeft de uiteindelijke winnaar
bekend gemaakt en die kreeg nog wat lekkers. Gelukkig hadden de pieten ook
nog cadeautjes mee gebracht en kregen alle kinderen van Sint wat mee. Na het
uitpakken hebben we de Sint en zijn pieten uitgezwaaid en kon iedereen weer
naar huis. Het was een geslaagde avond. De foto`s kunt u ook vinden op de
site.
De organisatie
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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
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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

Koop bij onze
adverteerders,
zij steunen ons.

Vroomshoopseweg 6 - Den Ham
Tel: 0546 673 199

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

VRIJDAG 18 OKTOBER 2019
De regen komt met bakken uit de lucht, de wind giert om het Buurthuis.
Terwijl we aan het versieren zijn, houden we ons hart vast.....als dat vanavond
maar goed gaat. Het weerbericht waarschuwt voor code geel. En er wordt rond
19.00 uur een dikke bui verwacht. Maar als het dan eenmaal zover is, blijkt
het gelukkig mee te vallen. Rond 18.15 uur druppelen de eerste kinderen
binnen. Om 18.30 uur wordt de eerste groep verwelkomd door dhr. Griezel en
zijn zoon, Sukkelinus. De kinderen worden op pad gestuurd met een juiste
uitnodiging voor de heksen en ander gespuis die rondlopen in het normaal zo
rustige Marle. Dhr. Griezel is jarig en houdt een griezelfeestje...
Maar voordat het zover is moet eerst de griezeltocht gelopen worden. De
kinderen ontmoeten de geesten Gezeltje en Gezelina in de geheimzinnige
schaduwschuur, die hun een verhaal proberen duidelijk te maken. Daarna
komen ze bij de popcornheksen voor iets lekkers. Onderweg zoeken ze naar
een weggelopen hond van de oudjes Geert en Marie. Na wat schrikeffecten
ontmoeten ze Cobra, de slangentemster.
In de weilanden zien ze een vreemde, lichtgevende verschijning.....daarna is
er iemand gevangen genomen en komen ze oog in oog te staan met boeven en
heuse politiemannen. Via de gevangenis van Marle komen ze bij de
stationsheksen waarna ze in de griezelkar vervoerd worden naar het
Buurthuis.....tenminste, dat was de bedoeling als er geen pech onderweg was.
Gelukkig is het niet ver meer lopen. Onderweg komen ze bij de bloedbank.
Een enkeling is dapper en wil wel even aan het infuus. Daarna worden ze
opgeschrikt door de griezelband. Eenmaal aangekomen bij het Buurthuis
kunnen de kinderen van de schrik bekomen onder het genot van een bekertje
ranja met wat lekkers. En dan barst een heuse griezeldisco los. Er wordt tot
diep in de avond gedanst!
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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

Kortom... we kunnen weer terugkijken op een zeer geslaagde avond. Aan de
reacties te merken, kunnen we alvast weer wat gaan bedenken voor volgend
jaar. Voor sommigen mocht het wel wat spannender. Met deze wens zullen we
voor volgend jaar zeker rekening houden!
Hopelijk zien we jullie dan in oktober weer.....als je durft!!
Omdat de herfstvakantie best vroeg is, is de datum voor 2020 nog niet bekend.
Gelukkig konden we dit jaar weer hulp krijgen van vele vrijwilligers en
sponsors en mochten we gebruik maken van menig erf, schuren en weilanden.
Zonder jullie hulp konden wij geen griezeltocht organiseren. Nogmaals heel
hartelijk bedankt. We hopen dat we volgend jaar met veel hulp weer een mooie
griezeltocht kunnen neerzetten.
Tot griezels!
Linda, Janine, Jeanette
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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
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veilig & vertrouwd
in uw auto rijden?

profile 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

COUNTRY CLUB
MARLE

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 woensdag avonden wordt line-dansles gegeven aan
beginners en half gevorderden. Op de donderdag avonden zijn de
lessen voor gevorderden.
Het ledenbestand van de Country Club Marle staat momenteel op 40
leden. (november 2019)
Via de beginnerscursus KMM Linedans hebben we opnieuw 5 nieuw
beginnende dansers mogen verwelkomen.
De country KOPPEL dans cursus loopt sinds september ’17 op volle
toeren. Dwz: 2 x per maand op de vrijdagavonden van 20:00 – 22:30
uur. De cursus loopt t/m april ’20. Misschien wekt dit ook uw
belangstelling? Kom gerust eens langs om te kijken of te proberen.

Marlenaren Let op: De Country Club Marle hoopt op 4 juni ’20
haar 15-jarig jubileum te vieren en willen dit niet ongemerkt voorbij
laten gaan. De organisatie is op dit moment druk doende om op
zaterdagavond 6 juni ’20 een grote countryavond te organiseren
die voor iedereen toegankelijk zal zijn en waarvoor ik u, als lezer van
dit mooie clubblad, alvast wil uitnodigen om eens een kijkje te komen
nemen, en de sfeer te proeven van een countryavond. Een heuse
countryband en dj, line- en koppeldansers, gekoeld bier, fris en wijn,
strobalen, houten dansvloer, bbq, en veelal een super gezellige sfeer,
het zijn dé ingrediënten voor een gezellige Marlese avond en ook nog
eens op Marlese grond. Waardan? Locatie? Nadere info hopen we in
het volgende clubblad te melden. Noteer de datum 6 juni alvast in je
agenda zodat je niets hoeft te missen.

Country Club Marle
GerritTigchelhoff
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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

Beste Marlenaren
Historisch Marle wenst u Goede en Fijne Feestdagen en
het allerbeste in 2020
Verder willen wij u vragen om 12 sept. 2020 alvast in uw agenda te
zetten, want dan houden we weer een inloopdag in samenwerking
met Open Monumentendag.
Wij mogen dan weer te gast zijn bij de “BRUMMEL”
Natuurlijk houden we u op de hoogte van het wat en hoe.

In 2020 is het 75 jaar geleden dat we bevrijd zijn. Er
wordt van alles georganiseerd in de Gemeente
Hellendoorn, hou de media in de gaten dan leest u wat
waar te doen is
Wij als Historisch Marle richten op 12 sept. 2020 tijdens de inloopdag
een hoekje in met verhalen uit Marle
We zijn zoals altijd 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 erg 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.
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

CJV Marle
seizoen 2019 – 2020
Hallo allemaal,
Het vorige seizoen is in maart afgesloten met de ledenvergadering in de
Leerkamer te Hellendoorn. We hopen dat iedereen heeft genoten van de
toneelvoorstelling “Als dat maar goed gaat!”. Via deze weg willen wij graag
nogmaals iedereen bedanken die heeft geholpen, gespeeld, geregisseerd,
gesouffleerd, gedoneerd of gesponsord.
Op de gezellige avond hebben we afscheid genomen van Annerieke van
Lenthe en Lieke Haselhorst, ook jullie willen we bedanken voor al jullie inzet
de afgelopen jaren. Binnen het bestuur is hierdoor het één en ander gewijzigd.
Laura Braakman heeft de functie van voorzitter overgenomen. Jasper Bosch
heeft de functie van penningmeester overgenomen. Anke Beumer en Ilse
Braakman zijn toegetreden tot het bestuur in de functie van bestuurslid.
Op vrijdagavond 1 november jongstleden is het CJV seizoen weer van start
gegaan. We zijn om 19.00 uur met de fiets vertrokken vanaf de basisschool
richting de schuur bij Nieuwenhuis. Hier zijn we begonnen met enige uitleg
omtrent het aankomende seizoen, een voorstelrondje en een
kennismakingskwartet. Jelle had de vuurkorf aangestoken en daarna hebben
we gezellig marshmallows en broodjes gebakken. De tweede avond vond
plaats in school, hier hebben we een potje bingo gespeeld, waarbij zoals
gewoonlijk fel werd gestreden om de bewegende kerstmuts. De avond werd
afgesloten met een fanatiek potje “Wie ben ik?”, mede door de vele
familieleden dit jaar, met de meest grappige personen en vooral ook niet te
vergeten; dieren. Op vrijdag 15 november hebben we gezwommen bij
zwembad “de Kolk” in Wierden en een week later heeft het jaarlijkse
darttoernooi plaatsgevonden. Anke was aanwezig, dus het weerwolvenspel
mocht deze avond zeker niet ontbreken. Op vrijdag 29 november hebben we
sinterklaas gevierd, er werd weer vrolijk op los gedobbeld om de grappige
maar vooral ook leuke cadeautjes.
De aankomende avonden staan er nog verschillende leuke activiteiten op het
programma. Zo zullen we dit jaar nog gaan schaatsen en Kerst vieren met door
iedereen zelf gemaakt eten.
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Vind je het leuk om af en toe op de hoogte te worden gehouden van onze
activiteiten? Tegenwoordig zijn wij ook actief op Instagram en Facebook.
Op vrijdag 7 februari a.s. willen wij (mits de (weer)omstandigheden het
toelaten) een vossenjacht organiseren, wil jij je aanmelden als vrijwilliger of
weet je nog leuke andere activiteiten voor op de vrijdagavond? Dan horen wij
dit graag!
Groetjes, het bestuur,
Laura Braakman
Jasper Bosch
Jelle Grefelman
Matthijs van Wijk
Lisanne Tigchelhoff
Ilse Braakman
Anke Beumer
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Op zaterdag 7 maart 2020
komen de oudercommissieleden
bij u langs voor de jaarlijkse

Oud ijzer – actie
Van “De marliaantjes”
Zet u uw oude metalen alvast voor ze klaar ?
Wij hopen op een geslaagde ophaalochtend!

Alvast hartelijk bedankt!
De Oudercommissie
Wilt u dit jaar niet meewerken aan de Oud
IJzeractie, dan kunt u dat tot 2 maart a.s.
aangeven via de mail
e.vanderschee-roest@sco-t.nl of via de telefoon
06-13584733 (Henri Lammerink).
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VAN CBS DE MARLIAANTJES
Beste inwoners van Marle en omstreken,
Op het moment dat ik deze bijdrage voor het Clubblad schrijf, genieten we
met de kinderen van de voorbereidingen op het Sinterklaasfeest.
In de bovenzaal hebben we een prachtige camping ingericht voor Piet
Marcella, die moe is van al het harde werken in Spanje. Op Camping De
Marliaantjes mag ze een beetje uitrusten. Maar de Piet maakt er af en toe
wel een potje van; het opruimen gaat haar niet zo goed af…
Dankzij de inzet van de collega’s én de oudercommissie zorgen we voor een
spetterend feest!
Op vrijdag 6 december worden alle Sinterklaasversieringen weer opgeruimd
en schakelen we over op de voorbereiding van het Kerstfeest. In korte tijd
gebeurt er zo veel in de school.
Tussen de bedrijven door werken we hard met de kinderen; daarom zitten
ze immers op school. Het reken-, lees en schrijfonderwijs krijgt ook onze
aandacht en gelukkig werken de kinderen goed mee.
Het project “Amerika, Australië, Antarctica en de grote Oceanen” is boeiend
en levert veel gespreksstof op.
Na de herfstvakantie zijn we weer gestart met het Schoolfruitproject. Drie
dagen in de week krijgen de kinderen een stuk fruit of groente op school.
Lekker en verrassend!
De kinderen van groep 8 zijn zich aan het voorbereiden op de overstap naar
het Voortgezet Onderwijs. Verschillende VO-scholen worden bezocht en de
kinderen kunnen zich zo een beeld vormen van wat hen over een goed half
jaar te wachten staat.
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De oudercommissie heeft het druk met het organiseren van de
oliebollenactie. Hopelijk zijn er kinderen bij u aan de deur geweest voor de
verkoop van oliebollen/appelbeignets. Op maandag 30 december worden
de oliebollen/appelbeignets uitgedeeld.
Maar ook het kerstbuffet op donderdag 19 december moet geregeld
worden. Wat zouden we als school zonder deze ouderhulp moeten?
Op zaterdag 7 maart organiseert de oudercommissie opnieuw een oud
ijzeractie. Als u oud ijzer heeft, wilt u het dan bewaren voor onze school?
Met de opbrengst van de verschillende acties worden dingen voor de
kinderen en de school geregeld en/of aangeschaft. Zo komt er binnenkort
een nieuwe tafeltennistafel op het plein te staan; gekocht van het
ingezamelde geld. De kinderen verheugen zich er nu al op!
Rest mij nog u allen hele goede en gezegende feestdagen toe te wensen en
een goed 2020!
Met vriendelijke groet,
Esther van der Schee-Roest
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Foute
Disco Party
Marle
Inc. Drinken en
lekkere dingen voor
de kids !!

BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE

Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
2e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

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

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

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

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

Mirjam Stokman
Gerrit Haselhorst
Laura Braakman
Gerrit Tigchelhoff
Mirjam Stokman
Wim Reefhuis
Nelleke Hutterd
Janine Hendriks
Tim ten Toom
Jennie Voortman
Anouk Broekmate
Mevr. A. Hallink
Irma Beumer

Oude Twentseweg 5a
Hammerweg 23
Hellendoornseweg 37a
Olde Blenkestraat 23
Oude Twentseweg 5a
Noordelijke Kanaaldijk 3
Koemaste 25
Hammerweg 6
Ekkelweg 6
Zuidelijke Kanaaldijk 1
Prins Bernhardstraat 31
Ommerweg 141
Ekkelweg 2

06-30021794
0546-673169
0548-681662
0548-614971
06-30021794
0546-671635
0548-655492
06-43251825
06-34030375
0548-681254
06-23929136
0548-681536
0548-681581

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 ST
IN OPEL

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF

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

www.piksen.nl

@autopiksen

