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Jaargang 39                      December 2016                                No. 4 

 

VAN DE REDACTIE 
 
De Vriendenkring wil allereerst de kopers en 

uiteraard de verkopers heel hartelijk bedanken 

voor hun medewerking. Alle loten verkocht en 

de prijzen zijn bij de winnaars terecht gekomen. Dan zal inmiddels 

wanneer u dit leest de krentenbroodactie al voorbij zijn, waarvan we 

hopen dat het net zo goed verloopt als de lotenverkoop! 

We willen ook hier de Jo-11 en Jo-13 feliciteren met het behaalde 

kampioenschap. Prachtig resultaat. En zonder de overige elftallen te 

kort te willen doen, het 1
e
 doet het stukken beter sinds vorig jaar. 

Johan Reimink kreeg al een pracht verhaal in Tubantia, daarom 

houden we het hier kort: Goed gedaan jochie  en jochies! 

De winterstop staat voor de deur waarin de blessures kunnen helen. 

En we even tot bezinning kunnen komen. In deze tijd een 

vredesboodschap uit te spreken of  liederen daarover te zingen, lijkt 

een gotspe, terwijl er dagelijks in de naam van…….mensen sterven. 

En weer kijkt de wereld toe! 

En toch heeft eeuwen geleden die boodschap geklonken en zullen 

we, ondanks alle tegenwerking, de hoop daarop ons niet laten 

ontnemen en er aan vasthoude!. 

Wij wensen iedereen gezegende kerstdagen, een rustig oudjaar en 

een fantastisch begin van het komende nieuwe jaar. 

 

       De Redactie 

 

 

COPY CLUBBLAD 

 
 VOOR 6 maart 
 

INLEVEREN 

 



 2 

VAN DE BESTUURSTAFEL  
 

Op het moment van schrijven is de eerste helft van het 

seizoen alweer bijna voorbij en de kerstdagen en 

jaarwisseling komen er alweer spoedig aan. 

Op zaterdag 26-11-2016 zat de kantine vol met de 

kampioenen van de D en E en hun ouders, grootouders, 

supporters en vele vrijwilligers zoals trainers en leiders. 

De D (tegenwoordig JO13) en E (tegenwoordig JO11) hebben een 

topprestatie neergezet met het winnen van het kampioenschap en dit mocht 

gevierd worden. Door mooie bijdragen en persoonlijke aanwezigheid van 

de team sponsoren Groepsrecreatie de Ossenkamp en Veehandel R. 

Kamphuis kreeg het feest extra glans. Roelof Kamphuis heeft daarnaast 

beide teams met de vrachtwagen als huldiging rond gereden en stond er 

patat en snacks klaar mede mogelijk gemaakt door de Vriendenkring. Een 

feest om niet snel te vergeten. 

Ook de meeste andere teams hebben mooie resultaten neergezet en dit was 

zelfs ook de krant opgevallen. Een mooi artikel met foto in de krant met 

een positieve insteek op basis van een interview met Johan Reimink over 

het eerste elftal en MVV’69 was het resultaat. En dit is zeker verdiend 

gezien de 9 punten van het eerste en het nog steeds beter worden het spel. 

Het Buurthuus de Leemkamp was ook aan onderhoud toe zoals al vaker 

aangegeven. Helaas konden wij geen subsidies regelen en bijbehorende 

financiering krijgen voor het groot plan vanuit de beheerscommissie 

waarbij alles ineens zou worden aangepakt. We proberen nu in delen 

onderhoud en energiebesparingen uit te voeren. MVV’69 heeft de kosten 

van de ‘’renovatie’’ van de achtergevel op zich genomen. De nieuwe 

kozijnen en glas zijn ondertussen geplaatst. Tevens zijn de plannen voor het 

plaatsen van zonnepanelen redelijk definitief geworden en zullen deze 

financieel mogelijk gemaakt worden door het Plaatselijk Belang Marle. 

Door de samenwerking in de beheerscommissie van alle verenigingen, 

stichtingen en Plaatselijk Belang kunnen wij samen voor Marle het 

Buurthuus de Leemkamp mooi en netjes houden voor iedereen. Ik wil dan 

ook graag nog eens benadrukken dat het niet alleen om de voetbal gaat 

maar om een Buurthuus voor heel Marle. Ik las onlangs een leuk stukje van 

een andere voetbalclub wat al snel werd opgepakt door verschillende media 

en gericht was op vrijwilligerswerk en goed voor iedereen is om eens te 

lezen. (http://vvreuver.nl/300_procent_contributie_verhoging/477/) 

Iedereen die al vrijwilligerswerk doet op wat voor manier en bij welke 

http://vvreuver.nl/300_procent_contributie_verhoging/477/
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vereniging/stichting in Marle dan ook: Chapeau! Mocht je nog niet wat 

doen, het is nooit te laat om te beginnen met vrijwilligerswerk of iets kleins 

te doen voor de gemeenschap. 

Met dit in gedachten genomen willen wij als bestuur iedereen een vrolijk 

kerstfeest en gelukkige jaarwisseling wensen. En hopen wij iedereen in 

goede gezondheid te zien tijdens het speedsoccertoernooi en/of op de 

nieuwjaarsreceptie op zaterdag 7 januari.  

 

Wilco Schuurs  

Voorzitter 

 

Winterstop! 
 

De teller staat op 9, na 2 keer winst en 3 gelijke spelen, meerdere keren 

een vermelding in de krant en zelfs een heel interview met onze trainer 

Johan Reimink. Dat is het resultaat van anderhalf jaar investeren in de 

‘basis’. 

 

Na een kleine 4 maanden voetballen staat de teller op 9 punten na 11 

wedstrijden en staat alleen de derby tegen Daarle nog op het programma 

voordat de winterstop begint. “Er wordt weer gelachen bij MVV” stond er 

met grote letters in de krant en niet voor niets. De resultaten laten het nog 

niet altijd zien, maar het voetbal is terug.  

Afgezien van de negatieve uitschieters tegen Achilles Enschede en FC 

Winterswijk op kunstgras en de slechte 2
e
 helft tegen Daarlerveen wordt er 

toch heel behoorlijk gevoetbald en kunnen we het onze tegenstanders weer 

moeilijk maken.  

In de gewonnen wedstrijden tegen Zuid Eschmarke en SC Rijssen en zelfs 

de 1
e
 helft van de wedstrijd tegen Daarlerveen werd er goed, aanvallend en 

plezierig voetbal op de mat gelegd. 

Het kan nog beter en er valt nog meer te halen! Van 15 december tot 5 

januari gaan we er even tussenuit om vervolgens weer vol vertrouwen te 

beginnen aan de 2
e
 seizoenshelft met hopelijk een verdubbeling van het 

huidige aantal punten. 

Bedankt: 

Zonder alle overige (ex)spelers tekort te doen willen we Erwin Poots, alias 

XD, bedanken voor zijn inbreng de afgelopen jaren bij het eerste elftal en 

alle overige hand-en-span diensten bij MVV’69. Vanaf deze kant heel veel 

succes en plezier in je nieuwe ‘Heimat’. 
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Ook willen wij de Vriendenkring en de Supportersvereniging Marle 

bedanken voor het goed  georganiseerde vervoer naar de uitwedstrijden 

tegen Grolse Boys (Groenlo) en FC Winterswijk. 

Beterschap: 

In de wedstrijd tegen ASV’57 uit Aadorp ging het mis bij Dinand Winters 

en brak hij zijn kuitbeen. Hoewel het al weer even geleden is, vanaf deze 

zijde nogmaals een voorspoedig herstel gewenst. 

 

Tot slot willen wij iedereen die MVV een warm hart toedraagt fijne en 

‘warme’ feestdagen toewensen en een voorspoedig en sportief gezond 

2017. 

 

Selectie 1
e
 elftal MVV’69 

 

Speedsoccer 7 Januari 2017  
Opgave voor 6 december, via de leider van je team. Opgave als 
begeleiding voor de jeugd is ook van harte welkom. 

 
Indeling: 

 Senioren+A 

 Junioren C&D 

 Junioren E&F 
Programma:  

 11.00 uur vertrek bij kantine in Marle  

 12.00 – 16.00 uur voetballen, 2 velden.  

 Vanaf 16.30 uur nieuwjaarsreceptie, er wordt heerlijke 
erwtensoep geserveerd.  

 

Locatie Speedsoccer:  
GoodLife Sports 
Vijverweg 4  
7641 LH Wierden  
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NIEUWJAARSBORREL!! 

 

De feestdagen staan weer voor de deur, en daarmee wil MVV’69 

jullie graag uitnodigen voor de jaarlijkse nieuwjaarsborrel. 

 

Iedereen is van harte welkom op zaterdag 7 januari 2017 vanaf 

16.30uur bij Buurthuus de Leemkamp. Er zal weer overheerlijke 

snert voor iedereen klaar staan. 

Wij wensen jullie fijne feestdagen en zien jullie graag terug in 2017. 

 

MVV’69 

 

Geboren 
11 augustus 2016 

Anna Dien ( Vivian ) 
Dochter van Jeroen & Annemiek Luttenberg 

Kooiweg 2 

7447 PX  Hellendoorn 

 

24 oktober 2016 

Sarien 
Dochters van Harjan & Yvonne Veurink 

Leemkampweg 5 

7447 SP  Hellendoorn 
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BOVEN OP HET NIEUWS   
 

INTERVIEW MET RICK SCHOOTEN 

 

Rick staat sinds het begin van dit seizoen op doel 

na het vertrek van zijn voorganger. Dus de hoogste 

tijd om hem aan de lezer voor te stellen. 

 

WIE IS RICK SCHOOTEN? 
Ik ben geboren op 23 februari 1987 in Notter (gemeente Wierden). Op 4 

september 2015 gehuwd met Sharon Pas. We wonen nu  sinds 1 oktober 

in Wierden en werden 21 april verblijd met de geboorte van onze dochter 

Amber.  

 

WELKE OPLEIDINGEN ZOAL GEVOLGD? 

Ik ben 6 jaar naar  het AOC in Almelo gegaan, waarvan 4 jaar het VWO, 

gevolgd door 2 jarig MBO- Veehouderij en daarna 2 jaar naar het ROC 

voor de opleiding VTL  (Vrachtwagen chauffeur). 

 

WIL JE NOG VERDER MET OPLEIDINGEN, STUDIES? 

Nee, voorlopig niet, daar ben ik wel klaar mee. Misschien in de toekomst. 

 

WAT DOE JE VOOR DE KOST? 
Ik werk als isolatiemedewerker bij Pluimers Isolatiebedrijf in Rijssen. 

 

HOE EN WANNEER KWAM JE TERECHT BIJ MVV’69? 

Op een zaterdag werd ik door Leendert Jan Haller ( een neef van mij ) 

gevraagd of ik mee wou doen met een vriendschappelijk partijtje. Ik 

woonde toen in Den Ham. Een half jaar later de gewone training gevolgd 

en voetbal nu al voor het 3
e
 seizoen in Marle. Ik had nog nooit 

gevoetbald, wel gebasketbald bij SVZW in Wierden. Ik had te weinig tijd 

door veel werk. Daarom toen gestopt. Leendert Jan heeft me toen 

overgehaald om bij MVV te komen en eerlijk gezegd bevalt het me 

prima. 

 

HOE ZIET JE VOETBALLOOPBAAN ER TOT NU TOE UIT?  

De eerste paar wedstrijden als voorstopper met Dennis van de Boom die 

mij daarmee coachte. Ik heb daarna zelf aangegeven dat ik ook wel wilde 
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keepen. De toenmalige keeper, Robbert Karkdijk, was geblesseerd. Heb 

hem toen vervangen in het 2
e
 elftal. En ook dat beviel me wel goed. 

 

HEB JE OVEREENKOMSTEN MET PROFS OP DIE POSITIES? 

Dat denk ik niet, zo goed ben ik niet. Laat ik wel aan anderen over. 

  

OMSCHRIJF JEZELF EENS ALS VOETBALLER.  

Als keeper: Wanneer ik in bezit ben van de bal, proberen rust uit te 

stralen. Soms wil ik te graag te snel de bal weer in het spel brengen. En 

meestal heb ik de moeilijkste ballen, terwijl het met de gemakkelijkste 

ballen wel eens mis gaat. Sinds ik keeperstraining krijg, gaat dat wel 

beter. En hoe de wedstrijd verloopt, daar ben ik wel gevoelig voor. Als ik 

goed in het spel zit, dan gaat het ook goed. 

 

WANNEER JE EVEN NIET IN DE WEDSTRIJD ZIT, WAARMEE 

PEP JIJ JEZELF DAN WEER OP? 

Proberen rustig en geconcentreerd te blijven. Ik probeer mezelf niet gek te 

laten maken. Luister naar de medespelers en als die positief reageren, dan 

helpt me dat. En een koude waterdouche helpt! 

 

WAT ZIJN, WAREN JE VOETBAL HOOGTEPUNTEN? 
Die heb ik nog niet gehad en moeten nog komen. Wel vrij snel 

gepromoveerd naar het 1
e
, dat vond ik prachtig. 

 

WAT WAREN DE DIEPTEPUNTEN? 
De klungelballen die ik doorliet. Maar daar zit gelukkig vooruitgang in 

dankzij de keeperstraining. 

 

WAT VIND JE VAN DE STAND OP DE RANGLIJST VAN ‘T 1
E
? 

Die is veel beter dan vorig jaar. Er wordt beter samenspel getoond en we 

voetballen steeds beter. Daar zit echt vooruitgang in. 

 

WAAR LIGT DAT AAN VOLGENS JOU? 

Door goed te trainen, een  fijne training te krijgen en de prima sfeer in het 

team. Die was er ook in het tweede elftal. Daar ben ik blij mee! 

 

 HEB JE NOG ANDERE HOBBIES? 
De zitmaaierrace. In 2012 ben ik daarmee Overijssels kampioen 

geworden. Het laatste jaar is dat minder geworden door o.a. de trouwerij 
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en de geboorte van Amber. Ook zit ik met veel plezier in het bestuur van 

de midzomerfeesten Notter -  Zuna en help met de organisatie daarvan. 

 

WAT ZIJN JE GOEDE EIGENSCHAPPEN? 
Ik ben rustig, eerlijk en fanatiek met de sport. Verder hou ik van 

gezelligheid met o.a. vrienden. 

 

WAAR BEN JE MINDER GELUKKIG MEE? 
Ik ben soms ongeduldig. En kan niet gemakkelijk nee zeggen. 

 

WAAR KUN JIJ JE KWAAD OVER MAKEN? 
O.a. over de zwarte Piet discussie. Hij moet blijven!   Blessures.  En een 

TE strakke planning wat  het werk betreft. 

 

WAT IS JE DOELSTELLING IN JE LEVEN? 
Een gelukkig leven krijgen met ons gezin en vooral met elkaar gezond 

blijven. 

 

HEB JE EEN LIJFSPREUK? 
Gek worden! Vake bi’j te bange! 

 

WAAR KUN JE WAKKER VAN LIGGEN? 

Van een knooibal die ik had moeten hebben. Maar normaal slaap ik wel 

goed gelukkig. 

 

WIE IS JE FAVORIETE CLUB EN WAAROM? 

FC Twente, omdat het een mooie club is. Ik volg ze wel maar ben geen 

Diehardfan die elke wedstrijd in het stadion zit. 

 

WIE IS JE FAVORIETE SPELER EN WAAROM? 

Heb ik niet. 

 

WIE IS JE FAVORIETE TRAINER EN WAAROM? 

Johan Reimink. Die ken ik. 

 

 

WIL JE NOG ERGENS OP TERUGKOMEN, WIL JE NOG EEN 

EI KWIJT? 
Het meeste hebben we wel gehad.  
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Rick. 

  

Dankjewel voor de tijd die je vrijgemaakt hebt voor dit gesprek. Ik heb 

genoten van je antwoorden en de openheid waarmee die kwamen. Uit 

alles sprak een heel grote mate van zelfkennis die me raakte. Absoluut 

geen grootspraak, bewust van je eigen kunnen en je daar niet groter over 

voordoen. 

Dat verdient respect. Recht door zee en jezelf uitdagen om tot een beter 

resultaat te komen.   

En dat er vooruitgang in zit, bewijst wel de wedstrijd tegen Glanerbrug. 

We kregen een lullige goal tegen, maar hoe je daarna keepte, verdient een 

groot compliment. Trouwens dat verdiende het hele team. Er werd door 

iedereen keihard gewerkt. Met een prima gelijkspel tegen een team met 

kampioeninspiraties. 

Rick ik hoop dat de doelstelling die je hebt, mag uitkomen. En wens jou 

en je gezin daar alle mogelijke succes mee. Maar vooral dat we nog lang 

van je mogen genieten, zowel in als buiten het veld. 

 

      Wim van der Strate 

 

 
RUSTPUNT en thee arrangement “OP DE THEE BIJ TIL” 

 
Boerderij “de Brummel”___ 

Mathilde en Hans Blekkenhorst 
 

 
 
  Zuidelijke Kanaaldijk 1 

  7447 SV Hellendoorn 
  tel: 0548 681483 

 
 www.boerderijdebrummel.nl 
 e-mail: opdetheebijtil@hotmail.com 

 
 

 

mailto:opdetheebijtil@hotmail.com
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Marlese Boerendansers zeggen 

optredens  af. 
 

De Marlese Boerendansers verliest leden 

door overlijdens, ziekte en leeftijd speelt 

ook een belangrijke rol. Dit betekent dat 

het aantal dansende paren vermindert en 

het helaas  voorkomt dat het minimale 

aantal dansparen van zes paren tijdens een optreden niet behaald kan 

worden. Gevolg is dat optredens moeten worden afgezegd. Dit jaar 

zijn daarom  optredens afgezegd zoals bij het Krönnenzommer in 

Hellendoorn.  

Voor ons….. maar bovenal voor de bewoners is dat teleurstellend, 

Vele jaren heeft de Marlese Boerendansers optredens verzorgd voor 

bewoners in verzorgingshuizen vaak ook afkomstig uit Marle. 

Bewoners genoten van het dansen maar ook van de muziek, het 

zingen van oude liederen en de sketches van Herman Kampman. Het 

waren altijd gezellige avonden waar de bewoners met veel plezier op 

terug keken.  

Zoals bij veel verenigingen kampt ook de Marlese Boerendansers 

met een gebrek aan leden. Om de “ouderen” ook in de toekomst nog 

een gezellige avond te bezorgen en de cultuur uit te kunnen dragen, 

is aanwas van nieuwe leden noodzakelijk.  

De Marlese Boerendansers is een gezellige groep, en met name het 

optreden in de verzorgingshuizen is erg dankbaar. De lach en soms 

een traan geeft de leden van de Marlese Boerendansers een goed 

gevoel. 

Wilt……. U….. ook zo’n goed gevoel en jezelf maar ook de ouderen 

blij maken, kom en meld je aan bij de Marlese Boerendansers zodat 

de groep nog vele jaren kan blijven bestaan. 

 

Namens de Marlese Boerendansers 

Gerrit Haselhorst  
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In Memoriam “ Jannes Ijmker” 

 

Wederom hebben wij als Marlese Boerendansers afscheid moeten 

nemen van een lid.  

 

Jannes IJmker is op 10 september 2016  overleden. 

 

Jannes en Harmke waren bijna 25 jaar lid van de Marlese 

Boerendansers. Jannes  kwam, samen met Harmke  vanuit Aadorp 

vele jaren getrouw naar Marle om te oefenen.  

Het optreden maar ook de gezelligheid was wat hen onder andere 

aantrok.  

Helaas kwakkelde Jannes de laatste jaren met zijn gezondheid, het 

dansen ging hem steeds moeilijker af en de laatste jaren haakte hij 

vanwege die gezondheidsklachten meer en meer af . Jannes bleef 

betrokken tot het laatst bij de Marlese Boerendansers. 

In de bijna 25 jaar heeft hij bijvoorbeeld meerdere malen de 

kascontrole gedaan, en tijdens ledenvergaderingen dacht Jannes mee. 

 

Jannes was actief ook buiten de Marlese Boerendansers, hij wilde 

nog zoveel. Met name bij de Ouderenbond was hij actief betrokken. 

Hij organiseerde verschillende festiviteiten ook tijdens de kerstdagen.  

 

Op 15 september 2016 hebben wij in de Aakerk van de Hervormde 

Gemeente te Aadorp afscheid genomen van Jannes IJMKER 

 

Wij als Marlese Boerendansers zullen Jannes missen en wensen 

Harmke kinderen en kleinkinderen veel sterkte met het verwerken 

van het grote verlies. 

 

Namens de Marlese Boerendansers 

Gerrit Haselhorst  
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SUPPORTERSVERENIGING 

 
Het einde van 2016 is alweer in zicht, en 

wij zijn achter de schermen natuurlijk al 

weer druk bezig met de voorbereidingen 

voor 2017. Volgend jaar staat niet alleen het Paasweekend en 

Koningsdag gepland. Maar ook het 1030 jarig bestaan van Marle. Er 

is al een eerste overleg geweest met de buurtcaptains waarin de 

plannen voor het 1030 jarig bestaan zijn besproken.  

 

Belangrijke data voor volgend jaar zijn dan ook: 

 

14,15 en 17 april 2017: Paasweekend Marle 

21 – 24 juli 2017: Marle 1030 jarig bestaan.  

 

In de komende periode zal het volledige programma van zowel het 

Paasweekend als het 1030 jarig bestaan bekend gemaakt worden. 

Houdt hiervoor onze website www.paasweekendmarle.nl goed in de 

gaten of onze Facebook pagina. In het volgende clubblad zal ook 

meer informatie staan.  

 

Wij wensen iedereen fijne kerstdagen en een gelukkig en gezond 

2017 toe!  

 

 

Groet’n  

Stichting Supporters Marle 
 

 

 

 
 
 
 
 

http://www.paasweekendmarle.nl/
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JO-13 Kampioen. 

 

 Zaterdag 26 november vertrokken we om half acht  

door de mist naar ASC ‘62  Dalfsen. 

 Bij sommige spelers was de spanning wel een beetje 

van het gezicht af te lezen. 

In het begin van de eerste helft was het een beetje 

mistig, maar al gauw scoorden we ons eerste doelpunt.  

Samenspel was goed en de jongens gingen ervoor, we 

gingen de rust in met een 3-1 voorsprong. 

We werden vanaf de zijlijn aangemoedigd door ouders / grootouders en 

belangstellenden die mee waren gekomen, het was fantastisch ook de 

spandoeken, top. 

Na de rust scoorden 

we direct weer een 

doelpunt en volgden 

er nog zeven, 11-1 

was de eindstand. 

En na het 

fluitsignaal barstte 

het feestgedruis los 

“KAMPIOEN” 

champagne 

vuurwerk en een 

bult lawaai, wat een 

feest. 

In de kleedkamer 

gingen de spelers in 

hun tenue onder de 

douche (misschien heeft u het filmpje op facebook gezien?) een dolle boel. 

Terug in Marle werden we opgewacht door ouders en bestuursleden van de 

voetbal. 

De jongens kregen een trofee uitgereikt van Wilco Schuurs onze voorzitter, 

en mochten een ritje maken in de vrachtwagen van onze sponsor Roelf 

Kamphuis. 

 

Jeugdrubriek 
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Na onze overwinningsrit kregen de jongens patat. 

De sponsor had nog een verrassing voor het team, een avondje bowlen, 

Roelf alvast bedankt. 

We willen de Vriendenkring ook nog bedanken voor de sponsoring van de 

patat en de trofee. 

 

Namens leiders /trainers. 

 

JO11-1 (E1) 

 

In augustus hebben we eerst de bekerwedstrijden gespeeld, doordat we deze 

wedstrijden hebben gewonnen zijn we door in de bekercompetitie. Ook de 

bekerwedstrijd die daarop volgde hebben we gewonnen met 10-0 van de 

Zweef. Nu is het afwachten welke wedstrijd hierop volgt. De 

najaarscompetitie startte op 10-09  we speelden de eerste wedstrijd 5-5 

gelijk tegen Excelsior. De wedstrijden die daarna volgden werden door 

MVV gewonnen. Na lang rekenen kwam toch onze eerste kans om 

kampioen te worden op 19-11, wij zouden kampioen worden als wij zouden 

winnen en als Excelsior zou winnen van Rohda Raalte. Wij moesten deze 

zaterdag uit tegen PH om 11.00 uur. De eerste 20 minuten waren erg 

spannend we kwamen zelfs achter te staan met 1-0. We hadden veel kansen 

maar veel daarvan belanden op de lat, paal, zijnet of er naast.  
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Gelukkig was de ruststand in ons voordeel 1-3. Na een peptalk in de rust 

vlogen de doelpunten er één voor één in en werd de eindstand 16-1 (dit zag 

niemand aankomen). Na de wedstrijd werd ik gelijk gebeld door Jonathan 

van Ketel die het nieuws vertelde dat Excelsior gewonnen had en wij 

daardoor al kampioen waren. Hier waren wij natuurlijk allemaal heel erg 

blij mee!! Nu stond er alleen nog één wedstrijd op de planning en die 

wedstrijd werd op 26-11 gespeeld tegen Juventa. We waren dan al wel 

kampioen, maar toch wilden we deze wedstrijd wel winnen zodat we 

ongeslagen kampioen zouden worden. Die wedstrijd stonden er allemaal 

ouders aan de kant om de spelers aan te moedigen, dit vonden de kinderen 

erg fijn. In de rust stond het 0-1 voor MVV. Het was een leuke en 

spannende wedstrijd zo benoemden de kinderen de wedstrijd want ze 

moesten echt aan de bak. De tweede helft gingen we er weer volledig voor 

en werd het uiteindelijk 1-5 voor MVV. Na de wedstrijd was de huldiging 

en kregen de spelers een beker, een t-shirt (van de sponsor), zakje snoep, 

een rondrit met de vrachtwagen en natuurlijk patat! Het was een leuke, 

gezellige ochtend! 

 

 

Kom volgend 

seizoen gerust 

een keer 

kijken!  

 

 

 

 

 

 

Geschreven door de leiders en trainers van de E1 

Mariska Kamphuis (leidster) 

Jonathan van Ketel (Trainer) 

Peter Schuttevaar (Trainer) 

Robbert Schipper (Trainer) 

 

Namen van kinderen van links naar rechts. 

Julia, Danny (bovenaan) 

Daniël, Manoah, Bibi, Twan, Bryan, Kristian. 
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Bibi den Toom 

 
 

 

 

Geboren:  Nijverdal 

Woonplaats:  Marle 

School:  Marliaantjes 

Voetbalt in: JO11-1 (E1) 

Plaats in het veld:  Keeper 

Favoriete club:  Feyenoord 

Favoriete voetballer: x 

Eet het liefst:  Pizza 

Hekel aan:  Slaapkamer opruimen 

Leukste tv-programma:  In galop 

Wil later worden:  Beroemde ruiter 
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Bryan Beverdam  
 

 

 

 

 

Geboren:  Hellendoorn 

Woonplaats:  Hellendoorn 

School:  Jan barbier  

Voetbalt in: JO11-1 (E1) 

Plaats in het veld:  Spits 

Favoriete club:  Manchester United 

Favoriete voetballer: Rooney 

Eet het liefst:  Pizza 

Hekel aan:  Vroeg opstaan 

Leukste tv-programma: De quiz  

Wil later worden:  Weet ik nog niet  
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Beste Marlenaren en iedereen die Marle een warm hart toedraagt 

 

Historisch Marle wil iedereen goede feestdagen wensen en  

het allerbeste voor 2017 

 
En nu zoals beloofd een verslag van de 

 

INLOOPDAG/OPEN MONUMENTENDAG 

 

Op de prachtige locatie “DE BRUMMEL. Fam. Blekkenhorst en 

fam. Voortman nogmaals bedankt. 

De opening was om 10 uur en iedereen werd hartelijk welkom 

geheten door Bertha Kamphuis. 

Daarna werd door wethouder mevr. Anja van den Dolder de 

openingshandeling gedaan door middel van het openen van de deur 

van het Kokhuussie waar aan de binnenkant een poster hing met de 

tekst: 

 
Wordt Dit Kokhuus het volgende Gemeentelijke Monument 
in Marle?  
 
Johan Dood heeft iedereen bedankt waarna Hans Blekkenhorst uitleg 

gaf over de tekens op de boerderij. 

We hadden een presentatie gemaakt over de huizen in Marle zoals 

het was en op dit moment is, schilderijen achter glas, schoolfoto’s, 

klassenfoto’s, Els Jelsma toonde haar zelf geschilderde ICONEN. Er 

was heel veel belangstelling en we hebben dan ook wel een kleine 

200 mensen mogen ontvangen. 

Terwijl er op vrijdag met het klaarzetten ook al veel mensen een 

kijkje zijn komen nemen. Er ging namelijk een fietstocht langs en die 

waren ook benieuwd wat we aan het doen waren. Veel fietsers 

kenden trouwens geen schilderijen achter glas met zilverpapier zoals 

we die hier wel kennen. 

 

Hierbij willen we iedereen bedanken voor de belangstelling en het 

beschikbaar stellen van materiaal. 
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In 2018 houden we weer een Inloopdag samen met  

Open Monumenten Dag. 

We zijn nog op zoek naar mensen die in Marle wonen of er geboren 

zijn en ons willen komen versterken, dus als je belangstelling hebt 

neem dan even contact met ons op via historie.marle@gmail.com. 

Hebt u nog foto’s of ander materiaal dat we mogen kopiëren of 

verhalen, laat het ons ook even weten dan komen we bij u langs en 

als u het al digitaal hebt mag u het natuurlijk ook sturen via 

bovenstaand e-mailadres, alvast bedankt 

 

Namens Historisch Marle 

Truus Arnold 
 

 

 

 

OUDERENGYM IN MARLE. 
 

Aan alle ouderen in Marle en omstreken. 

 

Op woensdagmiddag hebben we gym in het Buurthuus.  

Het is van 3 tot 4 uur 's middags 

Het is goed voor de conditie en daarnaast is het ook een gezellige 

club want we nemen ook ruim de tijd om na afloop  koffie  te drinken 

met elkaar. 

Nieuwe leden zijn hartelijk welkom voor een sportieve en gezellige 

woensdagmiddag! 

 

Hartelijke groet, 

Jenny Voortman 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:historie.marle@gmail.com
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VAN CBS DE MARLIAANTJES 

 

Voor het vorige clubblad hebben we als school geen kopij ingeleverd. Het 

schooljaar was toen net begonnen en er was nog niet veel nieuws te 

melden. 

Inmiddels hebben we er weer heel wat weken onderwijs op zitten en is er 

genoeg gebeurd wat de moeite waard is om te vermelden 

. 

Op 29 augustus zijn, na de zomervakantie, onze schooldeuren weer open 

gegaan. Onze schooltijden zijn veranderd en we starten nu om 8.30 uur. 

Alle kinderen eten tussen de middag op school en om 14.30 uur mag 

iedereen weer naar huis. In het begin was dit nieuwe rooster even wennen, 

maar inmiddels voelt dit continurooster al heel vertrouwd 

. 

Dit schooljaar is ons schoolzwemmen van opzet veranderd. Gingen eerder 

de groepen 3/4/5 om de twee weken zwemmen, nu zijn we met alle 

kinderen (groep 1 t/m 8) 5 keer een uur wezen zwemmen in Het Ravijn. 

Het Ravijn biedt het project Swim2Play aan, waarbij de kinderen leren om 

zonder watervrees in het water te spelen. Het was wel even wennen voor 

ons om met de kleuters te gaan zwemmen, maar met hulp van enkele 

ouders is het helemaal goed gekomen! 

 

In september zijn we gestart met de Bibliotheek Op School (BOS), een 

samenwerking met de Bibliotheek in Nijverdal/Hellendoorn. We hebben nu 

boven in school onze eigen bibliotheek bestaande uit onze eigen collectie 

boeken, aangevuld met een collectie van de bibliotheek Nijverdal. We 

willen kinderen zoveel mogelijk in aanraking brengen met verschillende 

boeken. Lezen is immers zo belangrijk voor de ontwikkeling en de 

woordenschat! Met behulp van enkele BOS-moeders worden de boeken 

uitgeleend en weer ingenomen. Wat fijn dat we zoveel ouders  hebben die 

ons willen helpen in school. 

 

Op 12 oktober heeft dhr. Kamphuis uit Hellendoorn de fietsen van groep 3 

t/m 8 gecontroleerd. We vinden het belangrijk dat de kinderen, zeker in 

deze donkere maanden, op een veilige fiets naar school komen. 

 Gelukkig werden heel veel fietsen goedgekeurd! 
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 Vanaf half september tot de herfstvakantie hebben we gewerkt over het 

thema “Kunst”. Alle aspecten van Kunst zijn aan de orde gekomen. 

Sommige groepen hebben een uitstapje gemaakt naar een museum, op 

school hebben de kinderen zelf kunstwerken gemaakt, een modeshow 

voorbereid en de bovenbouw heeft leren dansen. 

En als er dan enkele weken zo hard gewerkt is, is het natuurlijk fantastisch 

om dit alles aan (groot)ouders te laten zien. Dat is gebeurd tijdens onze 

projectavond op 12 oktober. En wat waren er veel bezoekers in onze 

school!  

 

Op vrijdag 4 november hebben we als school deelgenomen aan het ANWB-

verkeersprogramma Streetwise. Eens in de twee jaar bieden we dit 

programma aan. De kleuters leren hoe belangrijk het is om met een gordel 

om in de auto te zitten en ze leren de werking van een stoplicht. In groep 

3/4 mochten de kinderen in de gymzaal in een elektrisch autootje rijden en 

leerden ze om te letten op voetgangers, oversteekplaatsen en stoplichten. 

Groep 5/6 kreeg een les over de remweg van een auto. Bovendien leerden 

de kinderen hoe belangrijk het is om de bestuurder niet af te leiden. En 

groep 7/8 kreeg een fietsles te voorbereiding op de overstap naar het 

Voortgezet Onderwijs.   

 

Op de website van school http://www.sco-t.nl/demarliaantjes staan in het 

fotoalbum veel mooie foto’s. 

 

Onze school is weer ingeloot voor het EU-schoolfruitproject. Gedurende 20 

weken ontvangen we per kind 3 stuks fruit/groente. Zo brengen we de 

kinderen in aanraking met gezonde tussendoortjes en leren we hen 

verschillende soorten fruit/groente te ontdekken. 

En om gezond gedrag onder de aandacht te brengen doen we ook altijd mee 

met het Nationale Schoolontbijt. Dat was dit jaar op 10 november. Met alle 

kinderen hebben we gezamenlijk ontbeten in de bovenzaal. 

 

Met de spaaractie van de Jumbo in Den Ham hebben we een prachtig 

bedrag van €550,- ontvangen. We zijn nog aan het overleggen wat we voor 

dit bedrag gaan aanschaffen. 

 

Naast al deze leerzame en leuke activiteiten blijven we op school natuurlijk 

ook hard werken aan de leerresultaten en de ontwikkeling van de kinderen. 

We zijn immers een school en leren staat centraal. 

http://www.sco-t.nl/demarliaantjes
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De oudercommissie organiseert dit jaar, net als vorig jaar, een 

oliebollenactie. Als het goed is heeft iedereen in Marle een flyer in de 

brievenbus gehad.  De kinderen komen met bestellijsten langs de deur. 

Opgave graag voor 9 december. Mocht er niemand langskomen, maar wilt 

u toch oliebollen bestellen dan kunt u contact opnemen met: 

 

Betty Stobbelaar 0548-681492 e-mail: bettystobbelaar@canaldigitaal.nl  

 

Miranda Heuver  0548-625717 e-mail: miranda.kids@hotmail.com   

 

Dienke Ruijterkamp 06-13056283 

 

De oliebollen worden op 30 december gebakken. 

 

Op vrijdag 2 december hopen we dat Sinterklaas en zwarte Piet een 

bezoekje brengen aan onze school. En dan hebben we nog 3 weken om ons 

voor te bereiden op de kerstviering, het kerstbuffet en het oliebollen 

bakken.  

 

Namens de collega’s van de Marliaantjes wens ik u en jullie alvast hele 

goede en gezegende feestdagen toe en een gelukkig 2017! 

 

Esther van der Schee-Roest 
 

 

 

mailto:bettystobbelaar@canaldigitaal.nl
mailto:miranda.kids@hotmail.com
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BESTUUR STICHTING VRIENDENKRING MARLE 
Voorzitter Tonny Stevens  Heuversteeg 17 0548-681381 

Secretaresse  Jolanda Gerrits  Werminkserve 9 06-24977845 

Penningmeester Wim van der Strate  Grotestraat 79-25 0548-615539 

2e Penningmeester Bertine Lusseveld  Meerseweg 8 0546-673259 

Bestuurslid Anja Kamphuis  Woertheweg 10 06-20022103 

Bestuurslid Dick de Weert  Ganzenmars 10 0546-673221 

Bestuurslid Wim Bakhuis  Zichtweg 4 0572-366922

   

CORRESPONDENTEN 

Biljartclub A. Kamphuis  Schuilenburgerweg 44a 06-55114322 

Boerendansers Gerrit Haselhorst  Hammerweg 23 0546-673169 

C.J.V. Gonneke Bartels  Johanna van Burenstraat 11 06-30017809 

Countryclub Gerrit Tigchelhoff  Olde Blenkestraat 23 0548-614971 

Damesvoetbal Nymphe Broekmate  Hellendoornseweg 43 0548-681621 

Jeugd Wim Reefhuis  Noordelijke  Kanaaldijk 3 0546-671635 

M.S.V. Nelleke Hutterd  Koemaste 25 0548-655492 

M.V.V.'69 Wilco Schuurs            Rozenstraat 1 06-52306913 

Plaatselijk Belang Marle Lydia Postma  Hellendoornseweg 44 0548-681744 

Ouderengym Jennie Voortman  Zuidelijke Kanaaldijk 1 0548-681254 

Supportersvereniging Anouk Broekmate  Prins Bernhardstraat 31 06-23929136 

Vrouwenvereniging Mevr. A. Hallink  Ommerweg 141 0548-681536 

Wijkhoofd ouderensoos Mevr. G. Lammerink  Boerkampweg 2 0548-681470 

 

BANKREKENINGNUMMER  NL47RABO 0120998076 

VAN RABOBANK  NOORD en WEST TWENTE 

T.n.v. W.A. VAN DER STRATE INZAKE STICHTING VRIENDENKRING MARLE 

 

 

Wilt u zo vriendelijk zijn om mutaties voor het clubblad 

( b.v. : adreswijziging, of vertrek ) door te geven aan: 

 

Dick de Weert, Ganzenmars 10, 7683SB  Den Ham 

 

Telefoon 0546-673221     Email: g.j.d.deweert@gmail.com 

 

 

 
Aan- of afmeldingen leden voetbal. 

Petra Roelofs, Hancateweg – West 8, 7447 TC Hellendoorn 

Tel.: 0572 – 331003 

Email: ledenadministratie@mvv69.nl 

mailto:ddeweert@hetnet.nl
mailto:h.bartels@mvv69.nl

