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VAN DE REDACTIE
De herfst is begonnen: de eerste bladeren liggen
weer op de voetbalvelden en de zon moet zo af en
toe plaatsmaken voor regenbuien. Een aantal
mannen hebben de handen uit de mouwen gestoken
om de uitbreiding van de parkeerplaats te realiseren,
welke op zaterdag 3 september voor het eerst
gebruikt kon worden. Daarnaast is de vuttersploeg nog altijd erg
actief betrokken rondom het buurthuis en op de velden, waar het
resultaat van de werkzaamheden duidelijk zichtbaar is.
De eerste bekerwedstrijden zijn achter de rug en is de competitie
van start gegaan. Het derde herenelftal heeft gelijk laten zien wat
ze kunnen: het behalen van 3 punten. Een erg goede prestatie!
De dames van MVV’69 vieren dit jaar het 50 jarig jubileum.
Vrijdagavond 14 oktober wordt er een reünie georganiseerd voor
de oud leden van de dames. Zaterdag 15 oktober zullen de dames
voetballen tegen de ‘All stars’ van Marle, waarbij zij zeker wat
steun kunnen gebruiken langs de lijn. ’s Avonds zal het
feestweekend afgesloten worden met een groot feest.
Tot slot is de jaarlijkse verloting georganiseerd door de
Vriendenkring. De eerste lotenboekjes zijn uitgedeeld, waarna op
10 november 2022 de trekking in de kantine van MVV’69 plaats
zal vinden. We hopen op een mooie opbrengst en zien u graag
binnenkort in het buurthuis van Marle!
De redactie

COPY EERSTVOLGENDE CLUBBLAD VOOR
A.S. 28 november INLEVEREN

Bestel gemakkelijk je schutting op
www.schuttingdeal.nl

T 085 0666307

E info@schuttingdeal.nl

VAN DE BESTUURSTAFEL
De vakanties zijn weer voorbij. De bal rolt weer op de
velden en de eerste beker- en oefenwedstrijden zijn
gespeeld.
De eerste winstpartijen zijn voor vele teams alweer
binnen wat veel goeds betekend voor het seizoen. Dit kan
ook niet anders als je kijkt hoe fanatiek er getraind is en
wordt. Laten we de positieve lijn door blijven zetten en mooi uitslagen
behalen dit seizoen.

De parkeerplaats is aanzienlijk vergroot in samenwerking met Plaatselijk
Belang Marle. Tevens hebben veel vrijwilligers hierbij hun handen uit de
mouwen gestoken. Hartelijk bedankt hiervoor! De gemeente heeft gezorgd
voor mooie verlichting langs de nieuwe parkeerplaats. Verder zijn er nog
een aantal dingen vernieuwd. Zo is langs de velden de oude verlichting
vervangen door energiezuinige led verlichting, is het 2e veld nieuw
ingezaaid, hebben we nieuwe verrijdbare goals en zijn de goals op het 2e
veld vervangen! Met andere woorden, we zijn klaar voor het komende
seizoen!
In het weekend van vrijdag 14 en zaterdag 15 oktober a.s. vieren we dat de
dames 50 jarig bestaan! Deze bijzondere mijlpaal kunnen we natuurlijk niet
onopgemerkt voorbij laten gaan! De dames hebben allerlei dingen
georganiseerd voor dit weekend. Verderop in het clubblad is te lezen wat er
allemaal te doen is!
Op dinsdag 22 november a.s. om 20.30 uur is de algemene
ledenvergadering in de kantine.
We hopen op een mooi en gezond seizoen! Heel veel succes allemaal!
Bestuur MVV’69

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

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 IN ONS
CLUBGEBOUW.

DINSDAG 22 NOVEMBER
AANVANG 20:30 UUR
DE NOTULEN VAN DE VORIGE ALGEMENE LEDENVERGADERING LIGGEN
TER INZAGE IN HET BUURTHUIS , TEVENS ZULLEN EEN AANTAL
EXEMPLAREN TER BESCHIKKING LIGGEN TIJDENS DE VERGADERING .
AGENDA
1. OPENING
2. NOTULEN
3. MEDEDELINGEN + INGEKOMEN STUKKEN
4. WEL EN WEE VAN MVV’69
5. FINANCIEEL JAARVERSLAG 2021/2022
6. VERSLAG KASCOMMISSIE
7. BEGROTING 2022/2023
8. RONDVRAAG
9. SLUITING
Vriendelijk Groetend,
BESTUUR
M.V.V.’69

Orthopedisch maatschoeisel
Semi-orthopedisch schoeisel
Individuele aanpassing
Verbandschoenen
Aanpassing confectieschoeisel
Steun/correctiezolen
Reparatie

Voor al uw glas zoals:
-

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

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

www.ligro-interieurs.nl

•
•
•
•
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•
•

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

DAMES
Het seizoen is weer van start gegaan. De terugblik op afgelopen seizoen
slaan we even over...
Wij kijken vol goede moed uit naar een nieuwe start!
De eerste bekerwedstrijd tegen V.V. Den Ham Vr.2 hebben we gewonnen
met 6-2. Een goed begin dus! De volgende bekerwedstrijden zullen we
strijden tegen v.v. Hellendoorn Vr.3 en Lemele Vr.1.
Na de beker zal de competitie beginnen op zaterdag 24 september om
11.45 uur uit tegen EMMS/SC Lutten Vr.2. We komen dit jaar uit in de 5e
klasse, waar we vele clubs uit de buurt zullen treffen.
Dit seizoen zijn er geen wijzigingen wat betreft de staf. Wel hebben we er
een aantal nieuwe dames bijgekregen waar we heel blij mee zijn, welkom
dames!
Ook hebben we er twee kleine en prachtige aanwinsten bij. Onze linksback
Jantine is op 6 september bevallen van een mooie dochter Merle. Jantine en
Rick, van harte gefeliciteerd met jullie dochter en veel geluk samen! En op
13 september zijn Gonneke en Pascal trotse ouders geworden van Marit.
Van harte gefeliciteerd! Uiteraard hopen wij Merle en Marit over een aantal
jaren ook te zien op de Marlese velden.
50-jarig jubileum dames
Het is (wederom!) tijd voor een feestje. Na
de fantastische foute party van afgelopen
mei zijn we nu druk bezig met de
voorbereidingen voor het feestweekend van
14 en 15 oktober. Want voor wie het gemist
heeft.. de dames vieren dit jaar het 50-jarig
jubileum!
Het programma ziet er als volgt uit:
Vrijdag 14 oktober
Vrijdagavond 14 oktober om 20.00 uur start het feestweekend met een
reünie voor alle oud leden, leden, trainers en leiders die in de afgelopen
jaren actief zijn geweest bij de dames.
Zaterdag 15 oktober
Op zaterdag 15 oktober om 14.00 uur zal het huidige damesteam een
jubileumwedstrijd spelen tegen oud leden van de dames (All-stars). We
zouden het superleuk vinden als zoveel mogelijk oud leden, zich hiervoor

aanmelden. Dus trommel al je oude teamgenoten op voor een gezellige middag

(inclusief 3e helft). Geef je vóór 1 oktober op door een e-mail te sturen naar: damesmvv69@hotmail.com
Uiteraard hopen wij hierbij ook op veel support langs de zijlijn! Wees welkom!
’s Avonds zal het feest om 20.30 uur losbarsten voor alle (oud) leden en iedereen die
zich verbonden voelt met onze club.
Voor alle ins en outs rondom onze wedstrijden en het jubileumfeest volg ons op
Instagram en Facebook @mvv69vr1.
Sportieve groetjes van de dames

50

20.00u

Zaterdag 15 oktober
14.00u
DAMES 1 MVV’69 - ONZE ALL-STARS
20.30u
FEEST MET DJ PIM
Buurthuus ‘de Leemkamp’
Leemkampweg 2b, 7447 SP Marle

Kamp 2022
Op zaterdag 18 en zondag 19 juni hebben we weer een voetbalkamp
gehouden.
Vanaf 10 uur was de jeugd welkom op de Leemkamp en startte we met een
paar leuke groepsspelletjes. We hopen natuurlijk altijd dat het mooi weer
is, maar nu was het wel hēēl erg warm
. Plus het feit dat de meeste de
avondvierdaagse hadden gelopen maakte dat er nog niet veel energie in de
kinderen zat . Maar na een lekkere plons in de zwembadjes die we hadden
klaargezet en een lunch ging het allemaal weer een stuk beter.
S ’middags gingen de oudere kinderen een foto speurtocht lopen. De mini’s
mochten een mooie stoep tekening maken en in het water. Daarna was het
tijd voor het spellen parcours. Er was voor alle leeftijdscategorie een mooie
beker te winnen dus ze deden goed hun best. Ook hier hadden we i.v.m. de
warmte de spelletjes maar een beetje aangepast. Na afloop mocht iedereen
lekker chillen
of zich uitleven in het disco springkussen met een
welverdiend ijsje
Om een uur of half zes waren Harjan en Gijs volop aan het bakken en
konden we aan tafel.
Na het eten en de prijsuitreiking hebben we afscheid genomen van de
mini’s en was het tijd voor het avondprogramma; bingo en een pub quiz.
Hierna mocht iedereen zich nog even uitlevende muziek in het springkussen
mochten ze kiezen, en de discolampen werden steeds mooier zichtbaar.
Toen werd het voor de jongsten toch echt tijd om naar bed te gaan.
De leiding ging hierna nog lekker bij het kampvuur zitten en de oudere
kinderen hadden zich geïnstalleerd voor een film. Die waren nog lang niet
moe …………….. ach , het is maar 1 keer per jaar kamp. Dan maandag op
school maar slapen
Zondag helaas heel ander weer: het regende. Normaal gaan we dan lekker
voetballen, maar hoewel het niet koud was wilde we ook niet dat iedereen
drijfnat werd. Uiteraard hebben we hier plan B voor, maar de kinderen
wilde wel weer een film kijken en we hebben nog spelletjes voor ze
neergezet. Ook het springkussen was nog niet opgehaald en kon nog
worden gebruikt. We hebben ze dus lekker laten doen waar ze zin in
hadden. Maar uiteindelijk werd het toch echt tijd om alles weer in te

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

SHOP ONLINE OP WWW.VANTENDE.NL

www.indetonne.nl

pakken en op te ruimen. Want na een lekkere lunch: een heerlijke zak patat
en een frikandel, kwamen de ouders om iedereen weer op te halen.
Wij vonden het weer erg gezellig en hopen iedereen volgend jaar weer te
zien.
Onze dank gaat uit naar de ouders en leiders die ons het weekend hebben
geholpen.
En de vriendenkring voor hun financiële bijdrage.
Uiteraard MVV’69, en Gerdien voor het bakken van de patat zondag.
De organisatie, Peter en Bianka

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

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

JO9-1
Dit seizoen bestaat de JO9-1 uit een combinatie van de oude JO9 en de
mini's. De oudsten van de mini's zijn doorgestroomd en de jongsten uit de
JO9 blijven nog een jaartje. Eind augustus zijn we gestart met trainen, dit
jaar hebben we 4 trainers waarvan twee heren uit het tweede elftal en
twee dames uit het dameselftal. Doordat we een mooi aantal aan trainers
hebben, zullen we om de week in tweetallen de training verzorgen. De
trainingsopkomst is goed, hopelijk blijft dit doorzetten en worden de
spelers hierdoor wat beter op elkaar ingespeeld zodat we een echt team
worden. 3 september stond de eerste wedstrijd op het programma, een
uitwedstrijd naar Hellendoorn. Voor een groot gedeelte van het team was
dit hun eerste wedstrijd, dus in het begin was het voor iedereen even
wennen, maar dit werd goed opgepakt. Helaas werd er na een mooie en
spannende strijd verloren met 5-3, maar wel 3x gescoord :) We hopen dat
het scorend vermogen zo blijft en dat we in de komende wedstrijden wat
punten kunnen pakken.
Wij spelen onze thuiswedstrijden om 9:30u op sportpark De Leemkamp.
Mocht u wat tijd over hebben dan zien we u graag langs de zijlijn :)

Schilders- en behangersbedrijf
Voorstraat 16, 7683 VB Den Ham
Tel.: (0546) 673 128
Mob.: 06-23 83 92 13

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

Marle 1035 jaar
Afgelopen juli hebben we het 1035jarig bestaan van Marle gevierd. Het
was een prachtig feestweekend voor
alle Marlenaren. Voorafgaand aan het
weekend zijn alle buurten druk geweest met alle versieringen.
Fantastisch om te zien dat alle buurten zulke prachtige creaties
hebben gemaakt waardoor Marle werkelijk was omgetoverd tot een
tropisch oord. Hierbij nogmaals de uitslag van de versiering:
1. Heuversteeg-Zuid
2. Kemperië
3. Hammerweg-Zuid

Van jong tot oud heeft genoten van verschillende activiteiten.
Donderdag is het feestweekend geopend door Burgemeester Jorrit
Eijbersen en wethouder Annemarie Dubbink. Twente Plat heeft
vervolgens samen met Karel van de Kate een optreden gegeven.
Op de vrijdag zijn de kinderen druk bezig geweest om hutten te
bouwen tijdens het houtdorp. Ook hebben ze lekker samen gegeten
hebben en een mooi feestje gevierd tijdens de schuimparty. ’s
Avonds was er een gezellige barbecue voor alle buurten waarna de
band Creebles de avond heeft afgesloten met een knallend feestje.

Zaterdagochtend was het tijd voor de trekker behendigheid. Er werd
volop gestreden tijdens onder andere het ringsteken en de wip wap!
Hieronder de top 3 van de ochtend:
1. Jordy Bosch
2. Dinand Hekman
3. Marc Bosch

In de middag gingen de buurten de strijd met elkaar aan tijdens de
‘tropische marlespelen’. De fanatieke buurten mochten zich bewijzen
op de stormbanen, tijdens het spijkerbroek hangen, kussengevecht in
een waterbak en tot slot een kennisronde. Hieronder de uitslag:
1. Marleseveld
2. Kemperië
3. Hammerweg-Noord

Zaterdagavond werden de hersens nog even gekraakt tijdens de
pubquiz gepresenteerd door Arjan Kamphuis. Feestband Unite heeft
vervolgens de hele tent op zijn kop gezet met een swingend feestje.
Zondagochtend heeft ds. Aangeenbrug een dienst in de tent
gehouden. Traditiegetrouw is het weekend afgesloten met een
brunch voor alle buurten. We hopen dat iedereen een mooi
jubileumweekend heeft gehad!

Lichtjesroute
Door vele enthousiaste reacties uit de buurten zijn we voornemens
om ook dit jaar weer een lichtjesroute te organiseren. De captains
ontvangen hiervoor een mailtje met informatie.
Groet,
Stichting Supporters Marle

HandicapNL en Stichting RuimvolKOENde Collecte.
In de week van 26 september tot en met 1 oktober 2022 is er weer
de collecte voor HandicapNL.
De helft van de opbrengst van deze collecte mag besteed worden aan
een goed doel in je omgeving.
Daar gaan we dit jaar gebruik van maken voor de stichting
“RuimvolKOENde” in Marle.
De stichting “RuimvolKOENde” zamelt geld in om voor Koen KleinJan
een prikkelarme bus aan te kunnen schaffen, wat Koen
mogelijkheden biedt om ergens naar toe te gaan.
En zo is er meer nodig om zijn ontwikkeling (blijvend) te kunnen
ondersteunen.
We hopen op een hele mooie opbrengst van de collecte van
HandicapNL in MARLE, DAARLE, DAARLERVEEN.
Meer indrukwekkende achtergrondinformatie over Koen kunt u lezen
op de website van stichting “RuimvolKOENde.nl”
De collecte willen wij van harte bij u aanbevelen.

SENIORENGYM
Wij zijn dringend op zoek naar nieuwe leden.
Op woensdagmiddag sporten we van 3 tot 4 uur en daarna drinken
we even wat. Het is in het buurthuis in Marle.
Het is goed voor de conditie en verder maken wij er een heel
gezellige middag van.
Mocht je belangstelling hebben kom dan een keer kijken, of geef je
op als lid bij Jenny Voortman Telefoonnummer 0548681254

DUURZAAM VLEES VAN
BLACK ANGUS KOEIEN EN
TAMWORTH VARKENS

100%
ANGUS

www.kloostermansweide.nl

dat smaakt naar meer

Het Grote Zwarte Gat
Tja, wat een titel toch hè, maar zo voelde het gewoon. En waarom dat is
natuurlijk weer de vraag.
Nou ik neem jullie wel mee naar de gebeurtenissen van het zwarte gat(en).
Het was 2 september, de dag dat Stefan Poorts het ja woord gaf aan zijn
liefje Chantal. Uiteraard mocht Groep 3 aanrukken als bruidsjonkers. Iets
wat ons wel ligt natuurlijk. Gehesen in een mooi shirt van Groep 3 zijn we
met een taxi afgereisd richting Boerhaar. De taxichauffeur had een
zonnebril op sterkte, maar maakte er een mooi potje van de heenreis. Via
omwegen kwamen we uiteindelijk aan op de plek van bestemming.
Met een boel tegenzin hebben we een bak koffie achterover gepleurd om
vervolgens over te schakelen naar het gele gerstenat. Het begin van het
eerste zwarte gat.
Al hossend en drinkend zijn we de avond doorgekomen. Op deze beruchte
avond probeerde Remco ten H. gelijk al Chantal in te pikken door
schuifelend met haar over de dansvloer te sjansen. Uiteraard heeft de
razende reporter hier een romantische foto van genomen.

TUINHOUT

SCHUTTINGEN

OVERKAPPINGEN

�

RK Trading

�

+31(0)6 4617 1919

Nonkeswijk 2C

�

info@rktrading.nl

7687 AZ Daarlerveen

�

www.rktrading.nl

Rond 01:00 uur rukte de bus aan om ons allemaal naar huis te brengen. Dit
was echter niet de taxi van de heenweg, maar een compleet ingerichte bus.
Het pasgetrouwde stel dacht er goed aan te doen om ons allemaal naar huis
te brengen. Dus helaas geen huwelijksnacht, maar gewoon lallende gasten
naar huis brengen. Helemaal top! De terugreis ging via Olst, Raalte,
Nijverdal (waar alle anaconda’s nog uit de broek werden gesleurd en een
tuin flink werd bemest. Gratis nog wel. Zo zijn we wel bij Groep 3)
Hellendoorn, om vervolgens de laatsten in Marle bij de Leemkamp af te
leveren. Mooi om 3 uur thuis om vervolgens door te gaan naar het 2 e
zwarte gat: ons uitje met Groep 3.
Ja, de wekker ging weer mooi bijtijds, want het was weer de meest gewilde
dag van het jaar. Het jaarlijks uitje van Groep 3. In januari van dit jaar zou
het eigenlijk plaatsvinden, maar door alle Corona maatregelen kon dit
helaas niet. Om half elf was het verzamelen bij het station in Nijverdal. De
organisatoren Albert Kappert en Remco ten Hove hadden de zaakjes zeer
goed geregeld. Zo was er een welkomsborrel wat tevens een hint was
betreffende de bestemming, namelijk een Hooghoudt jenever wat dus
verwees naar de stad Groningen.
Na 1 borrel en 8 blikjes bier verder waren we in Groningen. En nu komt
het……………ik kan en mag niks vertellen wat er op zaterdag in Groningen is
gebeurd. Dit zou de privacy van een boel spelers van Groep 3 niet ten
goede komen.
Een paar foto’s mocht ik delen van enkele spelers, zodat u als lezer toch een
beetje een idee krijgt van de sfeer.

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

Wim Bakhuis had zowaar zijn clownspakje thuis gelaten en liep de hele dag
in dit meer dan keurige Engels detectivepak. Heel mooi Wim!

Aan muzikaal talent geen gebrek bij Groep 3. Herald schuift aan en speelt
zowaar het nummer van Steve Harley, make me smile. Nou Herald ik heb
enorm gesmiled om jou, maar zoals gezegd kan ik hier niets over schrijven
in verband met privacy

cooling

AQ Cooling BV
Rijpwetering 1
3543 AT Utrecht
https://www.aqcooling.nl

Dinand Kamphuis
Grupakkersweg 3
Hellendoorn
06-53246513

Kijk en dit hadden we mee genomen om als cadeau uit te reiken aan de
minderbedeelden in ons land. In Groningen hebben we rond een uur of tien
’s avonds gezocht naar een persoon die hier wel recht op had. In Groningen
is de armoede echt heel erg. Er was een straat waar allemaal vrouwen
stonden die echt letterlijk en figuurlijk niets om het lijf hadden. Wat een
armoede zeg. We hebben er dan ook goed aan gedaan om een van deze
vrouwen te belonen met de Groep 3 sporttas. Een gesigneerde tas en ja wie
wil nou niet zo’n tas. De beste vrouw was ons zeer dankbaar en bood een
van ons zelfs een bed aan. Wat een gastvrijheid daar in Groningen. Rond
kwart voor twaalf waren we weer terug in Nijverdal. Het was eigenlijk wel
goed geweest, maar een paar dachten er goed aan te doen om de kroeg
nog op te zoeken. En tja daar moest de razende reporter natuurlijk ook bij
aanwezig zijn. Hier werden nog de nodige flesjes gedronken.

Ook werden de nodige borrels aangerukt. Wederom een belachelijk groot
succes. Wat geen groot succes was, was de terugreis van Herald Hutterd.
Hij heeft naar zeggen bijna 2 uur over de terugreis gedaan. Tevens heeft hij
nog een interessant onderzoek gedaan naar het asfalt. Omdat dit zich heeft
voorgedaan buiten Groningen om, kan ik hier wel iets over schrijven.
Dan nog Remco ten Hove. Deze beste man heeft inmiddels weer een
scharreltje. Hij heeft dezelfde nacht na het verlaten van de kroeg haar nog
een bezoekje gebracht. En het mooie is dat deze dame tegenover de K.I.
woont in Hulsen. Dus u snapt welke richting dit bezoek op aan ging .
Conclusie: “mooi vlak in de bokse”.

DEN HAM

0546 - 67 13 71

Voor al uw loonwerk
houden wij ons
van harte aanbevolen.
Al jaren een vertrouwd adres.

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

Het derde zwarte gat was vrijdag 9 september. Dit was namelijk de
afscheidswedstrijd van Bertjan Kloosterman en ondergetekende. De laatste
keer voetballen met Groep 3. Alles zat erin. Een goal werd door beide
mannen gemaakt. Ondergetekende mocht ook twee assists op zijn naam
zetten, waarbij de tweede door grensrechter Herald Hutterd alias der
Lothar Matthäus werd afgekeurd. Volledig foutieve beslissing van der
Lothar. Matthäus was vroeger al een speler in Duitsland die een ander altijd
een rode kaart aansmeerde en ook nu bleek maar weer dat hij mij een
afgekeurd doelpunt aan dacht te smeren. Der Lothar toch.

Zie hier de afscheidnemende mannen. Aan de foto is te zien dat ze zich al in
het derde zwart gat begaven. Bertjan gaat echt stoppen om zijn tijd te
steken in het Weidehuus.
Ondergetekende gaat verder als leider van Groep 3.
Bertjan bedankt voor de mooie tijd die we met jou hebben gehad. En
natuurlijk heel veel succes voor de toekomst gewenst. We gaan je wel weer
zien langs de lijn als toeschouwer en anders gaan we toch een reünie
organiseren.
Ook is van het weekend bekend geworden dat we nog een extra leider
krijgen in de vorm van Wilco Schuurs. Hij gaat zich voornamelijk
bezighouden met de activiteiten van Groep 3, dus dat zit wel snor.
Zo dit was voor deze keer mijn bijdrage. Het befaamde interview met Johan
Schutte komt echt de volgende keer. En ook het verhaal van de FTT
(Frikandellen Test Team) komt eraan. Eind oktober gaat deze stichting op
pad namelijk.
Voor nu groet ik jullie en wens jullie al het goeds toe. Ik ga er een vatten.
Uw razende reporter

Glazenwasser nodig?
Bel of mail Ross Salland Glasbewassing!
0548 - 611 340

info@rosssalland.nl

|

Glasbewassing
Zonnepaneelreiniging

|
|

Schoonmaak
Houtwerkreiniging

Wij hanteren scherpe tarieven

WWW.ROSSSALLAND.NL

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

Noorderweg 12
Vroomshoop
Tel.0546-642340

w w w. s c h u l d i n k t e g e l s . n l

Stobbelaar - Broeze
Hellendoorn
De zaak voor al uw:

Speelgoed
Huishoudelijke artikelen
Tuinmeubelen
Kado artikelen

primerahofman.nl - Hellendoorn - 0548654339

Bij ons vind je

Beste Marlenaren
Het is alweer bijna Oktober 2022.
We hebben zaterdag 10 september een fantastisch verlopen
Inloopdag/OMD bij de Brummel gehad er zijn denken we wel zo'n 200
bezoekers geweest de taxaties van de heer Enno de Boer waren erg leuk er
zijn geen heel grote ontdekkingen geweest maar er zijn toch wel heel leuke
dingen voorbij gekomen wij danken dhr de Boer hiervoor. Natuurlijk ook de
fam. Blekkenhorst voor hun gastvrijheid. de Marlese Rokerij, de eigenaren
van de trekkers bromfietsen, melkmachine ook bedankt voor jullie bijdrage
en Elise Harmelink voor haar bijdrage ook alle bezoekers die gekomen zijn
bedankt zonder u was het echt niet zo'n mooie dag geworden.
Wij zijn ook nog steeds op zoek naar MENSEN die ons willen helpen de
HISTORIE van MARLE te verzamelen. Lijkt u dit wat. Meld u aub. aan via
onderstaand mailadres
Natuurlijk zijn wij ook nog steeds op zoek naar foto’s, oude verhalen,
brieven, statuten enz. uit vervlogen tijden! Heeft u die, mogen wij die dan
kopieren en/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.
Dus alles wat met Marle en onze Historie te maken heeft willen we graag
hebben om het te bewaren voor de toekomst.
Reacties graag naar historie.marle@gmail.com of een berichtje via
facebook, of messenger
Blijf gezond en kijk naar elkaar om.
Hartelijke groeten Namens Historisch Marle
Truus Arnold

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

VROUWENVERENIGING
Hallo allemaal,
Hierbij even een stukje van de vrouwenvereniging van Marle.
Wij komen 1 keer per maand bij elkaar in het buurthuis in Marle.
Dit is op de eerste dinsdag van de maand ('s middags van 14:30 tot
ongeveer 16:30 uur).
Afgelopen seizoen hebben wij door corona maar enkele middagen
samen kunnen zijn. Wij hebben het seizoen wel goed kunnen
afsluiten met een lekkere en gezellige hightea.

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

Livera Rijssen-Grotestraat 6-7461 KG-Rijssen

LOON- & GRONDVERZETBEDRIJF
LLL
Esweg 39 - 7688 RA Daarle
Tel. 0546 69 73 80 - Fax. 0546 69 71 83

Van uw aankoop bij LIVERA RIJSSEN gaat 10% naar de club!

Lever je kassabon in bij het bestuur MVV’69

De eerste middag van het nieuwe seizoen is op dinsdag 4 oktober.
Deze middag hebben wij een spreker.
Op dinsdag 1 november is de volgende, gezellige middag en zal er
gesproken worden over valpreventie.
Op 25 juni j.l. is ons trouwe bestuurslid Annie Hallink overleden.
Zij heeft zich vele jaren ingezet voor de vrouwenvereniging als
bestuurslid.
Wij wensen de familie Hallink veel sterkte met hun verlies.
Heeft u zin om een keer een middag mee te maken?
Dan bent u van harte welkom (op de eerste dinsdag van de maand
om 14:30 uur) in het buurthuis in Marle
Opgeven is niet nodig!
Vriendelijke groet namens de vrouwenvereniging.

Geboren
15-07-2022

Kayn
Zoon van Rick Heisterkamp & Corinda Hutterd
Zomerweg 52, 7683 PR Den Ham
13-09-2022

Marit
Dochter van Pascal & Gonneke Hekkink
Johanna van Burenstraat 11, 7447 HB Hellendoorn

Heeft u wat te vieren?
Wij leveren hapjes en catering
Heeft u wat te vieren?
op bestelling!

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,

Kom eens langs in het

demonstraties en proeverijen. Ook bent u van harte
monumentale
U
kunt bij
ons
terecht
voorenfeestjes,
vergaderingen,
demonstraties en
welkom
voor
een
lekker hapje
een drankje,
een
heerlijke
lekkere
tapas!
proeverijen.
Ookhightea
bent uofvan
harte
welkom voor eenzondagsschooltje
lekker hapje en een
drankje,opeen
heerlijke
hightea of een lekkere
tapas! Marle!
Geopend
vrijdag
en zaterdag
in buurtschap
van 10.00 uur tot 17.00 uur

en op afspraak.
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
Hammerweg
3, 7447SL Marle

U kunt bij ons terecht voor
feestjes, vergaderingen,
06 23 92 41 51
demonstraties
en
proeverijen.
Ook bent u van harte
info@rokerijmarle.nl - www.rokerijmarle.nl
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

MSV
Hallo lezers van dit mooie clubblad
Geweldig dat het clubblad hier in Marle nog zo goed gevuld is met kopie. Zo
blijft iedere op de hoogte wat er zich zoal bij de clubs gebeurd. Het is ook
goed voor de saamhorigheid. Vooral tegenwoordig zijn toch veel mensen
druk met hun eigen beslommeringen.
Wij hadden eindelijk na al dat corona gedoe zin om ons 50jarig bestaan te
vieren. Wij zijn nu op 11 aug. een heerlijk dagje weggeweest.
S ‘morgens om 9.30 had iedereen zich verzameld bij het Buurthuus. Op naar
Diepenheim, kasteel Warmelo. Het weer zat ons mee, het was zo rond de
30 graden, maar wel heerlijk. We hadden om 10.30 afgesproken en dan
natuurlijk eerst koffie met gebak erbij. Toen dat op was zijn we in groepjes
de tuinen ingegaan hier stonden prachtige zandsculpturen. De tuinen op
zich zijn ook prachtig met allerlei bomen en planten, echt de moeite waard.
Tussen 12.30-13.00 hadden we lunch besteld o.a. een broodje gezond. Dit
stond al klaar toen we binnenkwamen, we konden heerlijk binnen zitten
want buiten waren heel veel wespen.
Om ongeveer 13.30 hadden we net buiten Diepenheim afgesproken bij het
Oranje museum. Dit is een oude boerderij met van alle over de Oranjes.
Hier vertelde een vrijwilligster leuke verhalen, anekdotes van vroeger (ze
kon smakelijk vertellen) nadien konden we zelf rondkijken.
Nou we keken onze ogen uit, wat een verzameling van bordjes tot allerlei
kleding. Rond 16.00 reden we weer richting Marle.
Als afsluiting hebben we bij restaurant de Nieuwe Brug in Ommen wat
gegeten en bi gekletst over de mooie dag. Iedereen was heel enthousiast
over deze dag.
Alles liep goed en ontspannen. 50 jaar sporten, we hopen nog wel enkele
jaren door te kunnen gaan. We zijn inmiddels weer begonnen met de gym.
Hopelijk blijft iedereen nog gezond en gaan we weer een mooi sport
seizoen tegemoet. Mochten er nog dames van ongeveer 60+ zijn die de
spieren een beetje losser willen hebben, kom gerust aan in Hellendoorn
Sportzaal “De Voordam” op maandagavond 19.30.
gr. dames MSV.

Vriezendijk 51 7683 PL Den Ham

T 0546 - 724089 www.bullbouwmaterialen.nl

De studio voor BEWEGINGSTHERAPIE of
BINDWEEFSELTHERAPIE of WANDELCOACHING

CJV Marle seizoen 2022-2023
Hallo Jongens & Meisjes,
Het nieuwe CJV seizoen komt er weer aan en daar willen we jou graag voor uitnodigen!
Wie zijn wij en wat doen wij?
De CJV is een vereniging voor jongeren die naar het voortgezet onderwijs gaan. Op de
vrijdagavonden in de periode van november tot en met maart organiseren wij verschillende
activiteiten. Hierbij kun je denken aan verschillende spelletjes binnen en buiten, een dropping,
zwemmen, schaatsen, het vieren van sinterklaas en kerst en een avondje naar de bioscoop.
Voor wie:
Begintijd:
Geschatte eindtijd:
Kosten:

Voor iedereen die naar het voortgezet onderwijs gaat.
19:00 uur
21:00 uur
€ 20,00 euro

Start: Vrijdag 4 november 2022
De eerste vrijdagavond van het nieuwe seizoen willen wij om 19:00 uur vertrekken met de
fiets vanaf de parkeerplaats bij basisschool ‘De Marliaantjes’. Naar verwachting zijn wij rond
21:00 uur terug. Zorg voor warme kleding.
Tot dan!
Groetjes het bestuur,
Laura Braakman
Jelle Grefelman
Jasper Bosch
Ilse Braakman
Anke Beumer
Jesse Ekkel
Saskia van Wijk

Brink 13, Den Ham
Telefoon 0546 - 671568

ALTIJD SFEER. ALTIJD GEZELLIG.
Kom bij ons langs voor een lekkere lunch of een
heerlijk diner met als afsluiter een van onze
lekkere desserts. Natuurlijk bent u altijd welkom
voor enkel een kopje koffie met een gebakje of
een drankje met iets lekkers van de borrelkaart.
Hancate 2.0 voor elke weekdag!

OMMERWEG 153, HELLENDOORN
WWW.HANCATE20.NL

KOOP BIJ ONZE
ADVERTEERDERS
ZIJ STEUNEN ONS

VAN CBS DE MARLIAANTJES
Beste inwoners van Marle en omstreken,
Een berichtje vanaf de Hammerweg. We praten u graag even bij.
Schooljaar 2022-2023
Maandag 29 augustus zijn we samen het nieuwe schooljaar gestart. Voor de
ouders was er koffie en thee op het plein. Dit werd geregeld door de
oudercommissie. De eerste bel ging weer om 8:25 uur. En daarmee was het
nieuwe schooljaar een feit. We zijn het jaar gestart met 47 leerlingen en
hopen in de loop van het schooljaar boven de 50 uit te komen. Mocht u nog
gezinnen kennen met kinderen die binnenkort 4 jaar hopen te worden, er is
nog ruimte en ze zijn van harte welkom bij ons aan de Hammerweg!
Viswedstrijd
Van de groepen 3 t/m 8 hadden zich 32 kinderen opgegeven voor de
jaarlijkse viswedstrijd. Aan het Kanaal bij de familie Gerrits in Hancate was
het 6 september dan ook een gezellige bedoening. Een uur lang werd er
volop gevist. Rond half 8 werden de gevangen vissen opgemeten door de
vismeesters en werd de uitslag bekendgemaakt. Alle deelnemers gingen na
een geslaagde viswedstrijd naar huis met een leuke goodiebag met o.a. een
vistuigje en een mooie medaille. Maar… er kan er maar 1 de beste zijn… en
dit jaar was dat, met 50 cm vis, Ruben Jaspers! Hij ging dan ook naar huis
met de wisselbeker. Ruben gefeliciteerd! En familie Gerrits ook vanaf deze
plaats, bedankt voor jullie gastvrijheid!

veilig & vertrouwd
in uw auto rijden?

profile heuver,

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

Logistiek BV

Voor al uw vee- en koeltransporten
Ketelaarweg 2, 7447 SX Hellendoorn
Tel.: 0546-671250 Mob: 06-54970367
Email: rk.logistiek@outlook.com

Muzieklessen
We vinden het fijn dat we mede door subsidie van het Muziekfonds
Hellendoorn een vakleerkracht muziek in kunnen huren. Juf Hilde geeft dit
jaar in alle groepen 1x in de twee weken op woensdag muzieklessen. Naast
rekenen en taal vinden we ook vakken als gym en muziek belangrijk. En wij
zijn niet de enige. Erik Scherder, jawel de breinwetenschapper, is het daar
helemaal mee eens. Uit onderzoek blijkt namelijk dat muziek (maken) een
positief effect heeft op de verbinding tussen beide hersenhelften, waardoor
beide hersenhelften beter samenwerken, wat het brein flexibeler maakt. En
daarnaast raakt muziek ons, verbindt het ons met anderen, brengt het
gezelligheid en ontspanning. Kortom: we zien uit naar mooie muzieklessen!
Tijdens de presentatie van het project Gi-ga-groen! zullen we laten horen
en zien wat we geleerd hebben.
Komende periode
Wat er de komende periode nog op de planning staat?
• Leerzame en interessante lessen rondom de thema’s ‘Herfst’
‘Natuur en kriebelbeestjes’, ‘Waar is het?’ ‘Nederland’ ‘Jij en ik!’ en
‘Voeding’;
• Verkoop kinderpostzegels door groep 8;
• Project: Gi-ga-groen! met kijkavond voor de ouders op donderdag
13 oktober;

Da drogisterij Fredriek
Wij bieden u in Hellendoorn

Wij bieden u in Nijverdal

Schoonheidssalon :

Beauty school ( workshops)

Gezichtsbehandelingen, Pedicure ,

Stomerij
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: Boaz Groeneveld
DA Fredriek Hellendoorn

DA - MOOI Fredriek Nijverdal

Dorpsstraat 14a

Keizerserf 10c

0548-655715

0548-621343

www.da-fredriek.nl

www.da-fredriek.nl

•
•
•
•
•

Voorleeswedstrijd en de strijd om de Gouden Griffel en het Gouden
Penseel;
Het bezoeken van voorstellingen in het ZINiN Nijverdal;
Leerling- en ouderpanel bijeenkomsten;
OC en MR overleggen
Gymlessen, pauzes, schrijven, Engels, rekenen etc.

Kortom genoeg moois om naar uit te zien!
Een hartelijke groet, mede namens het team van CBS De Marliaantjes en
graag tot ziens!
Marieke Meijerink

(Elektrische) fietsen | Bromfietsen | Scooters | Fietsverhuur

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

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

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

Inspireert
en realiseert!
alfabetreclame.nl

BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE

Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester
2e Penningmeester
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid
Bestuurslid

Tonny Stevens
Anja Kamphuis
Jolanda Gerrits
Bertine Lusseveld
Yvonne Veurink
Dick de Weert
Nymphe Hoogenkamp
Lieke Thijs

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

Mirjam Stokman
Gerrit Haselhorst
Laura Braakman
Gerrit Tigchelhoff
Nelleke Hutterd
Janine Hendriks
Tim ten Toom
Jennie Voortman
Margreet Hesselink
Tonny Stevens
Irma Beumer

Heuversteeg 17
Kasteelstraat 1c
Werminkserve 9
Meerseweg 8
Leemkampweg 5
Ganzenmars 10
Piksenweg 39
Veldhuizenweg 2

0548-681381
06-20022103
06-24977845
0546-673259
06-23307552
0546-673221
06-13197355
06-48423279

Oude Twentseweg 5a
Hammerweg 23
Hellendoornseweg 37
Olde Blenkestraat 23
Koemaste 25
Hammerweg 6
Ekkelweg 6
Zuidelijke Kanaaldijk 1
Meester werkmanstraat 24a
Heuversteeg 17
Ekkelweg 2

06-30021794
0546-673169
06-14446928
0548-614971
0548-655492
06-43251825
06-34030375
0548-681254
06-27201872
0548-681381
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
(Zoals. : adreswijziging, of vertrek) door te geven aan:
Dick de Weert,
Email: g.j.d.deweert@gmail.com

Aan- of afmeldingen leden voetbal:
Petra Roelofs,

Email: ledenadministratie@mvv69.nl
Leden M.V.V.’69 kunnen met de voetbal.nl app gegevens wijzigen.
Zoals adres, telefoonnummer, etc.

SPE CIALI S T
IN OPEL

AUTOFIRST ALLROUND AUTOBEDRIJF

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

www.piksen.nl

@autopiksen

