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VAN DE REDACTIE  
 
Inmiddels is de jaarwisseling achter de rug en is de 
eerste uitgave van een nieuwe jaargang van het 
clubblad een feit. Vele adverteerders hebben laten 
weten ook aankomend jaar weer een advertentie te 
willen plaatsen in het clubblad. Helaas missen wij enkele adverteerders uit 
de horeca. Erg begrijpelijk dat zij een jaartje overslaan. We hopen dat zij zo 
spoedig mogelijk weer open kunnen gaan. Daarnaast zult u enkele nieuwe 
advertenties tegenkomen. Wij willen de adverteerders bedanken voor hun 
bijdrage aan het clubblad. Mede door uw steun kunnen verschillende 
activiteiten plaats blijven vinden. Daarnaast gaat onze dank uit naar de 
correspondenten, welke wederom een stukje voor het clubblad aangeleverd 
hebben. 
 
In het voorgaande clubblad heeft u kunnen lezen dat Wim van der Strate 
stopt als lid van de Vriendenkring. Wij willen Wim bedanken voor zijn 
jarenlange inzet en wensen hem alle goeds toe voor in de toekomst. Het 
verzorgen van de interviews was een taak die Wim op zich heeft genomen. 
In het vervolg zal Arjan Kamphuis meerdere malen per jaar een stukje of 
verslagje schrijven. Daarnaast heeft Tonny Stevens aangegeven na 40 jaar 
haar lidmaatschap te zullen beëindigen. 
 
Naast de afmeldingen hebben drie enthousiaste dames zich aangemeld als 
lid van de Vriendenkring. Zij zouden zich graag even willen voorstellen.  
Nymphe Hoogenkamp woont samen met Steven in één van de 
starterswoningen aan de Piksenweg, ‘’Kupers Erve’’. Na jaren te hebben 
gevoetbald, kantine diensten gedraaid te hebben en de mini’s te hebben 
getraind, heeft ze zich nu aangesloten bij de Vriendenkring Marle  
Daarnaast zal Yvonne Veurink de redactie komen versterken. Ze is getrouwd 
met Harjan en is moeder van twee kinderen. Yvonne heeft veel plezier in 
haar werk als verpleegkundige voor Thuisgenoten, wat nu een bijzonder 
jaar is door corona. Daar heeft helaas iedereen mee te maken, ook het 
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buurthuis, waardoor we in 2020 elkaar weinig op feestjes of bij de voetbal 
hebben ontmoet. Yvonne gaat in haar vrije tijd graag wandelen, met de 
vriendinnen op stap, toeren met de motor, leuke dingen doen met haar kids 
en op zomer- en wintersportvakantie.  
Als derde lid heeft Lieke Thijs zich aangesloten bij de redactie van de 
Vriendenkring. Lieke is 22 jaar en sinds 2020 werkzaam als verpleegkundige 
in ZGT Almelo. Ze woont met haar ouders en broer in Eelen & Rhaan en 
voetbalt bij de dames van MVV’69. Lieke wil zich graag inzetten voor de 
kleine vereniging, zodat deze kan voortbestaan. 
 
Helaas hebben wij het afgelopen jaar moeten aanzien dat er door het 
coronavirus weinig activiteiten hebben plaatsgevonden bij MVV’69 en het 
buurthuis. Voetbaltrainingen en -wedstrijden zijn afgelast en ook de 
activiteiten in het buurthuis konden niet doorgaan. Sociale contacten 
worden gemist en de inkomsten zijn gering. Ook de acties die u van ons 
gewend bent, hebben plaats moeten maken voor het coronavirus. Erg 
jammer… Inmiddels zijn de voetbaltrainingen voor jongeren tot en met 26 
jaar weer opgestart en hopen wij snel weer een drankje met elkaar te 
kunnen drinken in de kantine. 
 
Blijf gezond en houd vol! 
 
De redactie 
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VAN DE BESTUURSTAFEL 
 

Helaas is er weinig nieuws aan het voetbalfront. Er 
zijn geen verhalen over wedstrijden, hoe de 
competities ervoor staan en er zijn geen feestjes in 
de kantine geweest.  
Op dit moment mogen de spelers t/m 26 jaar wel 
weer een balletje trappen op de voetbalvelden. Dit 

is natuurlijk weer goed nieuws.  
De competities worden niet meer hervat. 
De KNVB hoopt dat er dit seizoen nog gevoetbald kan worden en wil 
dan een Regio Cup organiseren. Laten we afwachten of dit allemaal 
door kan gaan, maar laten we hopen dat alle leden snel weer op hun 
vaste trainingsavond naar het voetbalveld mogen komen. De KNVB 
heeft bekend gemaakt dat de meeste reguliere competities, in het 
nieuwe seizoen, van start gaan op 25 en 26 september. Dus laten we 
positief blijven en ervanuit gaan dat dit dan weer kan. 
De voorbereidingen voor seizoen 2021-2022 zijn ook alweer in volle 
gang. We zijn natuurlijk erg blij dat er al veel vrijwilligers hebben 
toegezegd om nog een seizoen door te gaan. Ook verwelkomen we 
volgend seizoen Rutger Wijkman. Hij zal Arjan Visscher vervangen als 
hoofdtrainer. Rutger is nu hoofdtrainer bij De Zweef. Hij is heel 
positief om bij MVV’69 aan de slag te gaan. Maar we hopen natuurlijk 
dat we Arjan als hoofdtrainer dit seizoen, nog met ons 1e elftal 
kunnen zien spelen. 
Er staan nog vacatures open bij onze club. Dus wil je training geven 
aan de jeugd, keeperstrainer worden of bijvoorbeeld vlagger? Meld je 
dan aan. Ook blijven we melden dat er nog steeds geen voorzitter is 
gevonden. Bedenk goed, zonder vrijwilligers geen club!  
Wil je graag voetballen bij MVV’69, dan kun je op onze website, 
onder kopje ledenadministratie, alle informatie vinden. We heten je 
natuurlijk van harte welkom!  
Want ook zonder leden, geen club! 



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
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Erik Tempert  
Amerikalaan 28-30
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De algemene ledenvergadering heeft 15 februari plaats gevonden. Dit 
moest online, maar we hopen de volgende keer iedereen weer in 
onze kantine te mogen ontvangen.  
Of het snel helemaal “normaal” zal worden valt nog te bezien, maar 
in ieder geval zal het beter worden dan het nu is! Laten we elkaar 
scherp houden en elkaar steunen in de strijd tegen het virus. 
 

Bestuur MVV’69 
 
Overlijden Jan Schutte 
 
Wij ontvingen het droevige bericht dat Jan Schutte op 13 februari is 
overleden. In de eerste jaren van onze club was hij een vaste waarde 
voor onze vereniging. Hij is toen ook jaren vlagger geweest van het 1e 
elftal. Sinds 1,5 jaar was hij actief bij onze onderhoudsploeg in en 
rond ons clubgebouw.  
Namens MVV’69 wensen we zijn familie veel sterkte toe. 
 

Het bestuur van MVV’69 
 
 

HET JEUGDBESTUUR 
 
Helaas is er sinds het vorige clubblad niet veel veranderd voor de 
jeugd. 
Gelukkig mochten zij nog steeds door trainen. 
Na de winterstop zijn we nog wel even voorzichtig geweest met 
opstarten, maar nu is iedereen weer volop bezig. Dat is fijn om te 
zien. 
Ook mooi dat iedereen tot 27 weer aan het trainen is. Nu de rest nog 
….. 
De competities voor dit jaar worden niet meer opgestart. 
Wel is de KNVB bezig om een regio cup op te zetten, hierbij zal er een 
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CUMELA
Loon-Grondverzetbedrijf,
Landbouwmechanisatie
24 uurs Hydrauliek Service

Voor al uw agrarische en aanverwante werkzaam-
heden 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

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



 

competitie komen met clubs uit de buurt. Dit ook om aan de 
minimale verplaatsingen te voldoen. 
Als de jeugd weer wedstrijden mag spelen worden zij hierin 
ingedeeld. 
Dit zou wel heel mooi zijn aangezien ze dit al lang moeten missen. 
 
Verder zijn we alweer voorzichtig begonnen met de indeling voor het 
volgend seizoen. 
Dat wordt weer een hele puzzel ; nieuwe teams, trainers , leiders en 
vlaggers. 
Hiervoor kunnen we ook nog wel een aantal nieuwe jeugdleden 
gebruiken om het plaatje weer compleet te maken. 
Dus mochten er nog kinderen zijn die ook eens een balletje willen 
trappen zijn zij van harte welkom om eens op een training langs te 
komen. 
Natuurlijk mag je dan ook mee doen dus trek je sportkleren aan! 
De mini’s en Jo9 trainen op woensdag van 18.15 tot 19.45 
De Jo12 traint op maandag en woensdag van 18.30 tot 19.45 
 
Voor nu wensen wij iedereen nog een gezellig en sportief seizoen, 
blijf allemaal gezond, en wachten we maar weer af wat de 
mogelijkheden zijn.  

Bianka Beverdam 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- douchedeuren
- Binnendeuren
- Scheidingswanden
- Beloopbaar glas
- Spiegels
- Brandwerend glas
- isolatieglas

Ronald Ligtenberg
Vossenweg 1,
7447SC - Hellendoorn
0548-655427

www.ligro-interieurs.nl

Voor al uw glas zoals:

 ruim 40 jaar specialist in 

faunavoorzieningen         
- wildrasters 
- wildtunnels 
- wildpassages 

hekwerken 
- landschappelijke gaashekwerken 
- industriële hekwerken
- paneelhekwerken

paardenomheiningen      
-     paardenomheiningen 
- manegebakken 
- paddocks

Arfman Hekwerk B.V. 
Ondernemersweg 15  
7451 PK  HOLTEN  
Tel  (0548) 36 29 48   
Fax (0548) 36 50 42 

  tenretnI
www.arfman.nl 
e-mail  info@arfman.nl 

 Orthopedisch maatschoeisel
 Semi-orthopedisch schoeisel

 Individuele aanpassing
 Verbandschoenen

Aanpassing confectieschoeisel
 Steun/correctiezolen

 Reparatie

• Natuurgerijpte Goudse kaas
• Beemsterkaas
• Zuivellight 35+ kaas
• Diverse soorten kruidenkaas
• Geitenkaas
• Noten en zuidvruchten
• Streekproducten
• Enz. enz.

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

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

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



 

 
MVV '69 JO17 
 
Het is inmiddels een jaar geleden dat de club voor het eerst de 
deuren sloot vanwege het coronavirus. In eerste instantie hadden we 
nog de hoop dat het tijdelijk zou zijn en dat we snel weer samen 
mochten voetballen. Maar al snel kwam het bericht dat de competitie 
niet verder ging.. de onafgemaakte competitie hebben wij afgesloten 
als 4de op de lijst. We waren best goed bezig in de 4e klasse, we 
hebben 7 punten behaald in 4 wedstrijden. Maar helaas moesten de 
deuren sluiten en hebben we het seizoen niet af mogen maken. We 
konden gelukkig op sommige momenten nog wel trainen, dat scheelt. 
Maar het voelt anders, want eerder trainden wij om ons voor te 
bereiden voor de wedstrijd. Nu trainen we omdat we het leuk vinden 
en omdat we natuurlijk in top conditie moeten blijven. Gelukkig 
hebben we een leuk team en kunnen we weer samen trainen. In het 
begin hadden we nog wat pass- en trapoefeningen om er weer een 
beetje in te komen, maar uiteindelijk werd het alleen maar partij 
waar meteen het niveau weer hoog lag. We hopen dat we dit jaar wel 
weer wedstrijden kunnen voetballen, maar je weet het niet met het 
virus. Als het trainen maar blijft doorgaan, dan blijven we nog lekker 
in topvorm! 
 

Sportieve groeten,  
Kristian Jaspers en Joël Grotenhuis 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gastouderopvang
Koekeloere

Mirjam Stokman

Tel: 06-30021794
Oude Twentseweg 5a

7447 SB  Hellendoorn
Email: stokmanmirjam@hotmail.com

Voor al uw
poot-, 
consumptieaardappelen,
uien, hooi en stro
naar

FA. KAMPHUIS
Hammerweg 11, Marle (Hellendoorn)
Telefoon 0548 - 681271

Bel ons voor advies
of een vrijblijvende offerte

Vosseboerweg 11, 7683 SH  Den Ham
Tel.: 0546 671 088, Mob.: 06 26 89 44 46

info@vandervegtrietdekkers,nl
www.vandervegtrietdekkers.nl

Nieuwbouw, Onderhoud en Renovatie



 

 



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

WinkelCAV
Hart voor boer en buitenleven

Dorpsstraat 58

7683 BL Den Ham

T 0546-67 12 51 

www.cavwinkel.nl

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

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

Bestel óók online! www.cavwinkel.nl

Alles op het gebied van  
dier, tuin en agri!

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

Bijna  
3000m2!



 

 



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

 
 
 
Dinand Kamphuis 
Grupakkersweg 3 
Hellendoorn 
06-53246513 



 

Corona en de ode aan de frikandel 
 
Terwijl het Corona nog flink van zich doet spreken, zitten wij toch 
allemaal met regeltjes en regeltjes en regeltjes en ga zo maar door. 
Kortom ons leven is even aan een bandje gelegd. 
 
De vraag blijft natuurlijk wat doet Corona met je. Sommigen worden 
er flink ziek van en hebben nog lange tijd last van klachten, waarbij 
vooral vermoeidheid een ernstige is. 
Iets wat uiteraard niet te onderschatten is. Kijk om je heen en je kent 
zelf natuurlijk ook wel mensen die aan Corona lijden of hebben 
geleden. Laten we daarom op dit punt voorzichtig zijn met elkaar. 
 
Maar goed dan hebben we de mensen die nog geen Corona hebben 
gehad en die dus leven volgens de regeltjes. Mensen die bang zijn om 
het te krijgen. Wat doet Corona met dit soort mensen en hoe pakken 
ze zin en onzin van het leven op. 
 
Nou en op dit punt is uw razende reporter op onderzoek uitgegaan en 
kom dan ook met de toepasselijk titel “Corona en de ode aan de 
frikandel”. 
Waar slaat dit op zult u denken, maar middels de rode draad in dit 
verhaal neem ik u mee aangaande de titel “Corona en de ode aan de 
frikandel” 
 
Ten eerste het Corona-virus en de angst hieromtrent. Ik ben tot de 
conclusie gekomen dat er de volgende drie categorien zijn en wel de 
volgende: 
 
De Sporter 
Er kan niet getraind worden dat is nu wel duidelijk, dus gaan onze 
Groep 3 collega’s hun eigen trainingen uitvoeren en wat ik toen 
allemaal zag gebeuren: 



PILATES, YOGA & WANDELCOACHING 

 

        
WWW.PUURHEIDI.NL 

Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham  T 0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl



 

 
Harjan Veurink zag ik hardlopen. Ja echt niet te geloven maar toch is 
het waar. En eerlijk is eerlijk wat heeft die beste man een sierlijke slag 
van lopen. Elke voetlanding gaf hierbij een klap welke op de schaal 
van richter makkelijk was te meten. De pieren bulderen de grond uut 
zullen we maar zeggen. 
 
Dan hebben we nog de mountainbikers. Ja mijne dames en heren ook 
dit geweld vindt momenteel op grote schaal plaats. Henri Dood 
Martijn Jansen of Lorkeers ik noem zo willekeurig enkele sierlijke 
fietsers. Met de krachtuitspatting wat bij hun uit de kuiten komt, 
heeft het materiaal enorm veel te lijden. Het is alsof je een V6 in een 
Nissan Micra gooit, m.a.w. dat giet nooit goed. Wat een geweld. 
 
Conclusie is dus dat de sporter denkt, door veel te trainen hij zo snel 
wordt dat het virus hem niet te pakken kan krijgen. Ik denk dan, rare 
groep die sporters 
 
De niet sporters 
Eigenlijk is dit de grootste groep. De angsthazen voor het Corona-
virus. Dus deze kuddedieren gaan in kleine groepen zich vermaken 
c.q. bezatten en laten we eerlijk zijn……………………Geef ze eens 

ongelijk       
Van de sporters heb ik (gelukkig) geen beelden, wat ook in zijn geheel 
overbodig is. Van de niet-sporters heb ik gelukkig wel beelden. Ja 
echte beelden van geluk en saamhorigheid. 
Deze mensen gaan ervoor zorgen dat plezier de boventoon blijft 
vieren.  



Hancateweg Oost 15   Hellendoorn    0546-671229

te huur gevraagd:
Land voor aardappelen 
bieten en maïs teelt

Smidsstraat 2a, Hellendoorn
0548 - 65 41 85 

Bennie Ekkel
Roggestraat 4a  Den Ham  0546-671323

www.bennieekkel.uw-slager.nl

22-04-2014

1403097 Slagerij Bennie Ekkel
1x Sponsorbord 2500 x 600 mm tbv V.V. Den Ham
Enkelzijdig

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

Brink 9
7683  BP Den Ham
www.waanders-rijwielen.nl

Tel: (0546) 67 27 68
info@waanders-rijwielen.nl



 

Wat sommigen ook hebben is het kweken van een hele andere look, 
de zogenaamd corona look. Het kapsel is wat wilder, maar ook krijgen 
ze het uiterlijkvertoon c.q. lookalike van Remco ten Hove (over deze 
persoon later meer) 

Deze foto’s spreken voor zich. Het is 
natuurlijk wel jammer dat het clubblad 
geen geluid heeft, want het gebulder van 
deze stembanden, doet zelfs Marco 
Bakker verbleken. Een lust voor het 
trommelvlies zo u wilt. Met de klok mee 
Herald Hutterd alias Nelson, Albert 
Kappert en Leendert Jan Haller.  
Van de laatste weet ik zeker dat Janneke 
Haller het pluizige baardje best grappig 
vindt. 

 
 



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

Voor al uw fietsen
en elektrofietsen

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

www.visworm.nl
Oude Twentseweg 5 /  7447 SB /  0624721799

Ga toch vissen...

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

 
Schilders- en behangersbedrijf
Kroezenhoek 4h - 7683 PM   Den Ham
Tel.: (0546) 673 128 / Mob: 06-23 83 92 13

www.schildersbedrijfstegeman-denham.nl



 

De frikandel 
Tja zult u denken wat heeft de frikandel in deze hier te zoeken. Nou 
dat antwoord is eigenlijk vrij simpel. In Nederland bestaat de neiging 
dat mensen soms meer gaan eten in geval van angst en stress…  de 
zogenaamde emotie-eters. 
Ja daar hebben we binnen Groep 3 er ook een paar van. Je kunt je 
heil zoeken in groenten en aardappelen, maar het is junkfood wat 
hier het meest aanspreekt. En als ik zeg junkfood dan kom ik dus 
terecht bij onze oer-Hollandse bekende frikandel. Om de frikandel te 
kunnen omarmen moet je de historie van deze snack wel een beetje 
kennen. Want zeg je frikandel dan kom je terecht bij Gerrit de Vries. 
Ja onze Gerrit de Vries is de uitvinder van de frikandel. Gerrit de Vries 
een slagersknecht die gehaktballen maakte en vond dat zijn product 
een verandering moest ondergaan. Zijn oplossing was niet om de 
smaak te veranderen, maar de vorm. En dus maakte hij van de bal 
een staaf en noemde dit een frikandel (afkomstig van het Duitse 
woord Frikandelle wat betekend platte gehaktbal). Veelal bestaat de 
frikandel uit 50% varkensvlees, 35% rundvlees en 15% kippenvlees. 
De rest betreft kruiden en bindmiddel om de bende bij mekaar te 
houden. Zo dit stukje kennis over de frikandel pakt u zo even weer 
mee. 
Kortom de meest smaakvolle snack voor de gediplomeerde emotie-
eter. En bij Groep 3 hebben we natuurlijk ook topproevers die de 
frikandel hoog in het vaandel hebben staan. 
Met name Herald Hutterd, Remco ten Hove en ook uw razende 
reporter zijn verzot op dit culinaire hoogstandje. Of het nu een 
frikandel speciaal of met mayo is maakt niet uit een frikandel gaat er 
altijd in. Een frikandel bij een lekker pot bier of lekker voor bij de 
koffie het maakt gewoonweg niks uit een frikandel gaat er altijd in. En 
niet te vergeten het werkt rustgevend in tijden van stress.  
Mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm van Mora dat wel 
natuurlijk, maar ook andere merken van frikandellen zijn top 
natuurlijk.  
Maar goed de frikandel geeft rust bij stress en emotie en daarom wil 



Da drogisterij Fredriek 

DA Fredriek Hellendoorn 

Dorpsstraat 14a 

0548-655715 

www.da-fredriek.nl 

DA - MOOI Fredriek Nijverdal 

Keizerserf 10c 

0548-621343  

www.da-fredriek.nl 

Wij bieden u in Hellendoorn  

Schoonheidssalon : 

Gezichtsbehandelingen, Pedicure ,  

Definitief ontharen  

( u kunt nu ook online uw afspraken maken) 

Stomerij  

Pasfoto’s 

DHL pakketdienst 

Natuurgeneeskundige: Andre vonk 

Wij bieden u in Nijverdal 

Beauty school ( workshops)  

Stomerij 

Luxe huidverzorging van de merken :  

Lancome, Clarins, Clinique, Collistar,  

Biotherm, Lancaster. 

Rituals  
zeer uitgebreid assortiment geuren 



 

ik dit stuk dan ook wijden aan de frikandel. Een niet te vergeten stuk 
vlees/snack die ons in tijden van Corona er mooi doorheen kan 
slepen. 
Moraal van het verhaal:  
Al geeft Corona angsten en is het iets wat ons niet verblijdt 
Er is altijd nog de frikandel die rust geeft en er ook nog eens lekker 
inglijdt. 
Ik hoop in mijn volgende stukje weer een boel te kunnen vertellen 
over akties en complotverhalen rondom de club van MVV’69. 
Vooralsnog moet u het doen met de bovenstaande zin en onzin. 
Tot slot: pas goed op jezelf en op elkaar. Ooit komt alles weer goed! 
Ik ga een frikandel eten. 
 

Met een sportieve groet, 
Uw razende reporter 

 
 
 

 



Coninckserveweg 3
7447 PS  Hellendoorn
06 - 42312662

DEN HAM            0546 - 67 13 71  

Voor al uw loonwerk
houden wij ons

van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.

www.reiminkdenham.nl

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

Vroomshoopseweg 6 - Den Ham
Tel.: 0546 673 199

ijzerwaren
&

gereedschap



 

Alweer een jaar verder en helaas, 
weer geen Paasweekend Marle.  

Vorig jaar kon het helaas niet 
doorgaan door Corona.  
Ook de activiteiten op 

Koningsdag konden niet 
doorgaan.  

Het hele jaar geen feesten en activiteiten. Wat was dat kaal en erg 
rustig.  
 
Totdat we begin december een brief kregen met de vraag of er een 
lichtjesroute georganiseerd kon worden. Plaatselijk Belang Marle en 
de Stichting Supporters Marle hadden deze brief gekregen.  
Er kwam al gauw van meerdere kanten hulp.  
De captains werden gevraagd wat hun buurt er van vond.  
Al snel kwamen de reacties: Goed idee, maar erg kort dag.   
Dat klopt, dat vonden wij ook, maar niets is onmogelijk.   
En zoals iemand tegen me zei: Het mut toch altied in de laatste wekke 
gebeur’n.  
Helaas werden vlak voor tijd de regels nog verder aangescherpt en 
konden we geen hapje/drankje aanbieden, wat eigenlijk in eerste 
instantie de bedoeling zou zijn.  
Maar: veiligheid voorop.  De route zou eerst in 1 avond gereden 
kunnen worden, maar dit werd aangepast naar meerdere avonden, 
zodat iedereen tijdens de kerst de gelegenheid had om eens rustig 
een rondje te rijden door Marle.  
En zo werd er in korte tijd veel moois neer gezet en opgehangen.  
We willen alle Marlenaren ontzettend bedanken voor hun inzet: 
BEDANKT!!!  
 
Misschien komt er volgend jaar wel een vervolg. Hopende dat er dan 
meer mogelijk is.  
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 RK Trading
 � Nonkeswijk 2C

 7687 AZ Daarlerveen

� +31(0)6 4617 1919  

� info@rktrading.nl  

� www.rktrading.nl



 

Ook werd er traditie getrouw weer een kerstboom op de rotonde 
gezet.  
Familie Broekmate en Henrie Heuver: Bedankt voor de medewerking.  
 
 
We hadden gehoopt dat we dit jaar weer feest konden vieren tijdens 
Paasweekend Marle,  
maar jammer genoeg kan dit dus niet doorgaan. 
Koningsdag is nog de vraag, maar we verwachten niet dat er in korte 
tijd zoveel versoepelingen komen. We houden u op de hoogte.  
 
We gaan er vanuit dat we volgend jaar weer een prachtig mooi 
Paasweekend kunnen organiseren.  
Zet alvast in de agenda: vrijdag 15, zaterdag 16 en maandag 18 april 
2022.  
 
Blijf gezond en zorg goed voor elkaar.  
 

Met vriendelijk groet,  
Stichting Supporters Marle.  

 



Voor kwaliteit en gezelligheid

kinderen knippen € 9,50

bel voor informatie of afspraak

Stobbelaar - Broeze
Hellendoorn

De zaak voor al uw:
Speelgoed

Huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen

Kado artikelen

Noorderweg 12
Vroomshoop

Tel.0546-642340

G. Boschstr. 2a
Hellendoorn
Tel. 0548-654767 w w w. s c h u l d i n k t e g e l s . n l

Glazenwasser nodig? 
Bel of mail Ross Salland Glasbewassing!

0548 - 611 340   |   info@rosssalland.nl

Glasbewassing   |   Schoonmaak
Zonnepaneelreiniging   |   Houtwerkreiniging

Wij hanteren scherpe tarieven

WWW.ROSSSALLAND.NL



 

Hoe verder?  Met de Energie transitie Marle (ETM)  
 

Op maandag 14 december 2020 heeft de ETM werkgroep als eerste 
werkgroep in de gemeente Hellendoorn het adviesrapport 
overhandigd aan wethouder Nijhof van de gemeente Hellendoorn. De 
gemeente heeft alle adviesrapporten van de werkgroepen in de 
gemeente Hellendoorn mogen ontvangen.  Het totale aanbod vanuit 
deze werkgroepen is 74,73 GWh aan duurzame energie.  (De opgave 
vanuit de regionale energiestrategie Twente (RES) is het opwekken 
van 71 GWh aan duurzame energie in 2030.)De gemeente opdracht 
van 71 GWh aan duurzame energie is daarmee ruimschoots gehaald. 
De opwekking van duurzame energie zal plaatsvinden vanuit zon-op-
dak (40,25 GWh) en zon-op-land (33,48 GWh). De gemeente heeft de 
plannen van de werkgroepen één op één overgenomen en 
aangeboden aan de RES.(Zie de website van Plaatselijk belang voor 
het volledige rapport van de gemeente Hellendoorn)De RES zal alle 
plannen bundelen, en komt met een definitief plan voor de RES 
Twente. In mei zal de gemeenteraad in de gemeente Hellendoorn het 
definitieve plan beoordelen.  
 

De Energietransitie werkgroep gaat zich inzetten voor de 
vervolgplannen die omschreven staan in het initiële adviesrapport 
vanuit Marle. Zo moet er bijvoorbeeld onderzocht worden of een 
coöperatie wenselijk is.  
 
Heeft u als inwoner van Marle ideeën of zelfs plannen, laat het ons 
dan weten, dan kunnen wij samen kijken naar de mogelijkheden.  
 
 
Met vriendelijke groet, 
Werkgroep Energie transitie Marle 
mail adres: etm@pbmarle.nl 
  
 

mailto:etm@pbmarle.nl


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



 

Beste Marlenaren 
Allereerst hopen we dat iedereen bespaard is gebleven voor de 

corona. 
Verder weten we helaas nog niet of dit jaar de inloop dag in 

samenwerking met OMD. door kan gaan dat hangt helemaal af van de 
corona maatregelen.  

Als het kan i.v.m. de corona maatregelen houden we die dag op de 
tweede zaterdag in sept. Noteer die datum 11 sept 2021 alvast in uw 

agenda, wij komen later met meer informatie. 
Het Thema in 2021 Erfgoed voor iedereen. Het is natuurlijk ook 75 +1 

jaar geleden dat wij bevrijd zijn en was de tweede wereldoorlog 
gelukkig afgelopen. Daar houden wij dan ook rekening mee en maken 

een hoekje vrij voor de verhalen en verdere informatie die is 
verzamelt. 

Wij zijn natuurlijk ook nog steeds op zoek naar foto’s, oude verhalen, 
brieven, statuten enz. uit vervlogen tijden, die we mogen kopieren, of 

als u die al digitaal heeft houden we ons ook aanbevolen voor een 
[digitale]kopie , maar ook dingen van kort geleden. Want wat nu 

gebeurd is morgen HISTORIE. We hebben nog de rouwbrieven van 
Meester Mulder en zijn vrouw gekregen van Frieda Boes dank hier 

voor. 
Dus alles wat met Marle en onze Historie te maken heeft willen we 

graag hebben om het te bewaren voor de toekomst. 
Wij zijn ook op zoek naar mensen die ons willen helpen de HISTORIE 

van MARLE te verzamelen. 
Reacties graag naar historie.marle@gmail.com of een berichtje via 

facebook, als u liever wilt bellen dat kan ook op nummer 0610332321 
Blijf gezond en kijk naar elkaar om 

 
Hartelijke groeten 

Namens Historisch Marle 
Truus Arnold 

 

mailto:historie.marle@gmail.com


Bruiloften
Vergaderingen

Thema - avonden
Presentaties

Kookstudio
Hammerweg 7
7447 SL Marle -

Hellendoorn
Telefoon 0548 - 681491

INFO@BACCO.NL
WWW.BACCO.NL

Expert is kampioen in de beste service.

Dus bezorgen we thuis wanneer het ú uitkomt!

Van experts kun je meer verwachten.

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

LLL
Esweg 39 - 7688 RA  Daarle

Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF

Koestraat 4 - Hellendoorn
0548 654450



 

 

VAN CBS DE MARLIAANTJES 
 
Beste inwoners van Marle en omstreken, 
 

Een nieuw stukje in het clubblad is een mooi moment om terug te 
blikken en vooruit te kijken. 
We kunnen wel stellen dat het een bijzonder (school-)jaar is. 
Keken we in de vorige editie van het clubblad nog uit naar de 
kerstviering, inmiddels weten we dat we 14 december hoorden dat 
we een dag later de schooldeuren moesten sluiten. En moest alles 
snel snel, vierden we dinsdagmiddag samen kerst en zaten we 
woensdag 16 december ’s ochtends met de hele klas online. Dat was 
flink schakelen. Maar 
Marle, we did it! Elke 
dag ontmoetten we 
elkaar online en 
hebben de kinderen 
contact gehad met 
elkaar en instructie 
ontvangen. Een groot 
compliment ook 
vanaf deze plaats 
voor de ouders/verzorgers. Zonder jullie begeleiding en tijd hadden 
we het niet zo kunnen doen!  
 

Tijdens de periode van het thuisonderwijs werd er aan de 
Hammerweg hard gewerkt. De benedenverdieping is geschilderd en 
we hebben flink opgeruimd. We hopen dat we u tijdens het feest ‘100 
jaar Cbs De Marliaantjes’ het resultaat kunnen laten zien! 



Ketelaarweg 2, 7447 SX  Hellendoorn
Tel.: 0546-671250 Mob: 06-54970367

Email: rk.logistiek@outlook.com

Voor al uw vee- en koeltransporten
 Logistiek BV

veilig & vertrouwd 
in uw auto rijden?

profile  heuver,  

úw specialist!

den ham | Vroomshoopseweg 25 | T 0546-804 480

www.profile-heuver.nl



 

 

We gaan er vooralsnog vanuit dat we op 10 september 2021 samen 
het 100-jarig bestaan kunnen vieren. De voorbereidingen zijn in volle 
gang en de eerste aanmeldingen hebben we al ontvangen. Heel leuk! 
U komt toch ook? Aanmelden kan per mail via 
marliaantjes100jaar@gmail.com De receptie vindt plaats van 16:00 
uur tot 20:00 uur, natuurlijk onder voorbehoud van de 
ontwikkelingen rondom Corona. U kunt de voorbereidingen ook 
volgen via onze Facebooksite door te zoeken op ‘bassischool De 
Marliaantjes.’ 
 

Waar een kleine gemeenschap groot in kan zijn? In betrokkenheid 
en ergens samen de schouders onder zetten! Prachtig om daar deel 
vanuit te maken als school. Betrokken ouders/verzorgers die tijd 
maken en hun bijdrage leveren en zo voor de kinderen en school het 
verschil maken. Wat bijzonder! Mooie voorbeelden daarvan zijn de 
oliebollenactie en de oud ijzer actie. 
 

Door Corona gingen heel veel zaken 
niet door. Gelukkig kon de 
oliebollenactie georganiseerd door de 
Oudercommissie wel doorgaan. De 
oliebollen van bakker Lorkeers 
smaakten heerlijk. En de opbrengst van 
€ 984,- is fantastisch. Bedankt voor uw 
bestelling! De opbrengst wil de 
Oudercommissie besteden aan de 
aanschaf en inrichting van het plein. 

Zodat de kinderen in de pauze heerlijk kunnen spelen. 
 

Zaterdag 6 maart jl. heeft de oud ijzer actie plaatsgevonden. De 
containers van Doldersum stonden ook dit jaar weer bij Kamphuis aan 
de Ketelaarweg. Fijn dat dat zo kan! We willen iedereen die oud ijzer 
heeft aangeboden hartelijk bedanken! En natuurlijk ook de vaders die 

mailto:marliaantjes100jaar@gmail.com


Geert Pluimers

Ik ben Construction Engineer bij Urenco 

en verzorg daarnaast rondleidingen. Ik laat 

je graag zien wat we doen, hoe we dat doen en 

het meest belangrijk, hoe veilig we dat doen.

Dat geeft mij energie. 
Kom je langs? bezoek@urenco.com



 

er maar druk mee zijn geweest. De actie heeft 2 volle containers en 
het prachtige bedrag van €3.181,02 opgeleverd. De Oudercommissie 
wil de opbrengst gebruiken voor het feest ‘100 jaar De Marliaantjes.’ 
Van elkaar, voor elkaar! 
 

Na een zonnige voorjaarsvakantie zijn we inmiddels weer gestart met 
de lessen. Fijn om weer op school met elkaar aan het werk te kunnen. 
Deze bijzondere tijd vraagt meer dan ooit om maatwerk. Samen 
kijken wat haalbaar en belangrijk is. Daarbij staat natuurlijk het 
welbevinden van de kinderen op nummer 1. Kinderen die goed in hun 
vel zitten, daar begint het mee! 
 

De komende tijd zullen de oudergesprekken plaatsvinden. En zien we 
uit naar de online ouderavond. Fijn om elkaar ondanks de nodige 
beperkingen toch te ontmoeten. We geven een vervolg aan het 
taakwerken en verdiepen ons verder in de aanschaf van een nieuwe 
rekenmethode. Kortom het onderwijs aan de Hammerweg gaat door. 
Samen de toekomst tegemoet! 
 

Een hartelijke groet, mede namens het team van CBS De Marliaantjes 
blijf gezond en graag tot ziens! 
 

Marieke Meijerink 

VAN CBS DE MARLIAANTJES 
  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Heeft u wat te vieren? 
Wij leveren hapjes en catering 

op bestelling! 

Kom eens langs in het 
monumentale 

zondagsschooltje 
in buurtschap Marle! 

 
 

U kunt bij ons terecht voor feestjes, vergaderingen, 
demonstraties en proeverijen. Ook bent u van harte 

welkom voor een lekker hapje en een drankje, een 
heerlijke hightea of lekkere tapas! 

 
Geopend op vrijdag en zaterdag 

van 10.00 uur tot 17.00 uur 
en op afspraak. 

 
Hammerweg 3, 7447SL Marle 

06 23 92 41 51 
info@rokerijmarle.nl - www.rokerijmarle.nl 



 

 



Inspireert
en realiseert!

alfabetreclame.nl

Hellendoornseweg 7a, Daarle | T: (0546) 697 319

(Elektrische) fietsen | Bromfietsen | Scooters | Postkantoor 

Oldtimers | Bakfietsen | Onderdelen | Accesoires | Wenskaarten
Lifestyle fietsen | Vakkundige werkplaats | Postorderverzending

(Elektrische) fietsen | Bromfietsen | Scooters | Fietsverhuur
Oldtimers | Bakfietsen | Onderdelen | Accessoires

Lifestyle fietsen | Vakkundige werkplaats



 

 





 

BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
Voorzitter Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 
Secretaresse  Anja Kamphuis  Kasteelstraat 1c 06-20022103 
Penningmeester Jolanda Gerrits  Werminkserve 9 06-24977845 
2e Penningmeester Bertine Lusseveld  Meerseweg 8 0546-673259 
Bestuurslid Yvonne Veurink  Leemkampweg 5 06-23307552 
Bestuurslid Dick de Weert  Ganzenmars 10 0546-673221 
Bestuurslid Nymphe Hoogenkamp  Piksenweg 39 06-13197355  
Bestuurslid Lieke Thijs  Veldhuizenweg 2 06-48423279 
  
CORRESPONDENTEN 
Activiteitencommissie Mirjam Stokman  Oude Twentseweg 5a 06-30021794 
Boerendansers Gerrit Haselhorst  Hammerweg 23 0546-673169 
C.J.V. Laura Braakman  Hellendoornseweg 37 06-14446928 
Countryclub Gerrit Tigchelhoff  Olde Blenkestraat 23 0548-614971 
M.S.V. Nelleke Hutterd  Koemaste 25 0548-655492 
M.V.V.'69 Janine Hendriks  Hammerweg 6 06-43251825 
Plaatselijk Belang Marle Tim ten Toom  Ekkelweg 6 06-34030375 
Ouderengym Jennie Voortman  Zuidelijke Kanaaldijk 1 0548-681254 
Supportersvereniging Margreet Hesselink  Meester werkmanstraat 24a 06-27201872 
Vrouwenvereniging Mevr. A. Hallink  Ommerweg 141 0548-681536 
Wijkhoofd ouderensoos Irma Beumer  Ekkelweg 2 0548-681581 
 
BANKREKENINGNUMMER  NL47RABO 0120998076 
VAN RABOBANK NOORD en WEST TWENTE 
T.n.v. Jolanda Gerrits,  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 



www.piksen.nl

Hammerweg 6 - Marle
T 0548 681 287

SPECIALIST
  IN OPEL

www.facebook.com/autobedrijfpiksen @autopiksen

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF




