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Voorwoord 
 

Beste Tollebeker,  

 

Zoals u weet is Tollebeek een actief dorp. Wij zien om naar elkaar, nemen zelf initiatief 

om ons dorp mooi te houden en deinzen niet terug als er een klus gedaan moet worden 

die in het belang is van ons allemaal. Het bestuur van dorpsbelang doet zijn best om hier 

initiatieven in te nemen, contacten te leggen en te faciliteren. Eens per jaar is het goed 

om alle activiteiten van een jaar vast te leggen in een jaarverslag. Deze bieden wij u 

graag aan. 

 

Elk jaar wordt er ook een bijdrage geschreven met als titel ‘agrarisch.’ Het buitengebied 

van Tollebeek is groot. Veel Tollebekers ondernemen op de kavels rond Tollebeek. Ook 

als je in de dorpskern woont krijg je goed mee wat er rond het dorp gebeurt. De 

werkzaamheden met grote machines, gewassen die groeien, mest die wordt uitgereden 

en vele transportbewegingen tijdens de oogst. Door elk jaar terug te blikken op de 

weersomstandigheden en bijzonderheden rond de landbouw en de veeteelt ontstaat ook 

een archief. Ook in dit jaarverslag zetten wij dit graag voort. 

In dit jaarverslag staan niet alleen activiteiten van onze vereniging beschreven maar ook 

van vele commissies die in Tollebeek actief zijn. Door het lezen van alle mooie verhalen 

krijg ik weer de bevestiging; het is prettig wonen in Tollebeek! 

 

Ik wens u veel leesplezier. 

 

Namens het bestuur van Vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek, 

Christian Bleeker 

Voorzitter  
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Dorpszaken 
 

Bevolkingssamenstelling en groei 
Op 1 januari 2019 telde Tollebeek 2487 inwoners. Dit aantal is in 2019 met 22 

afgenomen. Het aantal inwoners op 1 januari 2020 komt daarmee op 2465.  

    

Inwoners 

Tollebeek Geslacht persoon 1-1-2020  
Leeftijdsgroep Man Vrouw Totaal Percentage 

 0 -  4 106 115 221 9,0% 

 5 -  9 108 106 214 8,7% 

10 – 14 107 107 214 8,7% 

15 – 19 121 92 213 8,6% 

20 – 24 77 72 149 6,0% 

25 – 29 77 74 151 6,1% 

30 – 34 85 79 164 6,7% 

35 – 39 70 80 150 6,1% 

40 – 44 74 88 162 6,6% 

45 – 49 93 84 177 7,2% 

50 – 54 92 73 165 6,7% 

55 – 59 74 66 140 5,7% 

60 – 64 45 44 89 3,6% 

65 – 69 44 35 79 3,2% 

70 – 74 37 33 70 2,8% 

75 – 79 27 23 50 2,0% 

80 – 84 19 19 38 1,5% 

85 – 89 4 9 13 0,5% 

90 en hoger 3 3 6 0,2% 

Totaal 1263 1202 2465  
 

De bevolkingspiramide: 

 
Ten opzichte van andere dorpen is de bevolkingspiramide van Tollebeek opvallend. Er 

wonen zeer veel kinderen en jongeren in Tollebeek. Dit jaar valt het gedaalde 

inwoneraantal op. In Tollebeek staan maar weinig huizen te koop. We gaan er dan ook 

niet vanuit dat wij ons zorgen moeten maken om deze plotselinge daling. De afgelopen 

jaren is het aantal inwoners in Tollebeek steeds gestegen. En met het nieuwbouwproject 

in aantocht zal dat wederom gaan gebeuren.  

 



Jaarverslag 2019 Tollebeek    4 

 
 

Agrarisch 

 

2019 is het “weer” een jaar van uitersten. 

Het jaar begon met gemiddeld hoge temperaturen en weinig neerslag. Vaak waren er 

meldingen van veel lage grondwaterstanden. De vrij verkoopbare producten in de 

bewaarschuren werden steeds meer waard. Helaas heeft niet iedereen hiervan kunnen 

profiteren. 

De voorjaarswerkzaamheden, het zaaien, poten en planten gingen op een normale tijd 

van start. De zeer gewenste regen kwam voor de opkomst op tijd. Later werd het helaas 

weer droger en kwamen alle beregeningsinstallaties weer uit de schuur om de gewassen 

van het gewenste water te voorzien. Gelukkig was de beregeningsperiode korter dan in 

2018. 

De groei was voorspoedig, maar in augustus werd het weer een aantal weken erg warm 

wat de groei en uiteindelijke kwaliteit van de gewassen niet ten goede kwam. 

De eerste oogstdagen gingen gepaard met mooie werkdagen zodat het geoogste product 

nog netjes de bewaring in ging. 

Helaas was er aan het einde van de pootgoedoogst en halverwege de uienoogst een 

grote weersomslag. Het werd nat door de vele regen op het verkeerde moment. Na veel 

geduld kon de oogst weer verder. Het was wel wat meer “stelen” van de goede 

oogstmomenten.  

Bij de nacontrole van het pootgoed waren er helaas heel veel teleurstellingen met 

verlaging naar een lagere klasse en in sommige gevallen afkeur van het product. 

De prijsontwikkeling is nog niet bijzonder te noemen, maar er zijn nog een aantal 

maanden te gaan. 

De politiek en de Nederlandse 

bevolking weten ook dat er onvrede 

is. Ook er zijn meerdere Tollebeker 

boeren naar het Malieveld in Den 

Haag gereden. Het verzoek van 

gezond verstand en passende 

regelgeving is begrepen. Nu is het 

wachten op een goede uitvoering 

hiervan. 

Het gehele najaar was erg nat en dat 

betekende dat op de kleigronden 

later is begonnen met het ploegen 

en met het zaaien van bijvoorbeeld 

de wintertarwe. Men hoopt op nog op enige vorstdagen, wat de structuur ten goede komt 

en mogelijke aardappelopslag en ongedierte wat reduceert. 

Dit zal het nieuwe groeiseizoen goed doen met als doel dat het gewas een goede 

kwaliteit afgeeft en normale opbrengsten. 
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Ondernemersvereniging Tollebeek 
 

In 2019 heeft de OVT (ondernemersvereniging Tollebeek) verschillende activiteiten 

georganiseerd voor haar leden. Op 1 maart was het tijd voor de jaarlijkse ALV, dit keer 

bij Kinderdagverblijf de Boterbloem. Op de recent verbouwde zolder kwamen leden bij 

elkaar. Na het ALV-gedeelte kregen alle aanwezigen een uitgebreide rondleiding van 

eigenaren Hinke en Adriaan Naus. Boerderij De Boterbloem is een particuliere 

dagopvang, buitenschoolse opvang en zorgboerderij aan de Karel Doormanweg. Er zijn 

allerlei dieren die kinderen kunnen aaien, er is een moestuin, weilandjes en een mooie 

speeltuin.  

Op 27 september waren alle leden uitgenodigd bij Mechanisatiebedrijf Naaktgeboren. 

Tijdens een heerlijke barbecue was eerst het woord aan de voorzitter van de OVG 

(Ondernemers Vereniging Groendorpen). Sinds vorig jaar is Tollebeek geen lid meer van 

deze vereniging. Echter, nu de fusie van de OVG en de BAN eraan komt, hebben zij zich 

opnieuw gepresenteerd. Dit keer als BV NOP. Of het voor Tollebeek nu wel van 

meerwaarde is om aan te sluiten is nog niet duidelijk. Na het eten deed Dammie 

Hulsebosch een bevlogen verhaal over het mechanisatiebedrijf en leidde iedereen rond. 

Sinds begin 2019 is hij samen met Simon Doornbos eigenaar.  

Tot slot is er op 22 november een bezoek gebracht aan de Waterzuiveringsinstallatie. De 

laatste jaren is de Afval Water Zuivering Installatie aan de Urkerweg behoorlijk 

vernieuwd en verbouwd, dus heel interessant om een kijkje te nemen. Het aantal leden 

(actieve ondernemers gevestigd OF woonachtig in Tollebeek) staat momenteel op 55.  

 

André van der Reest, Stan Boons, Marcel Zuidema, David Keetman, Alice Leijten 
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Dorpsvisie Tollebeek 

 

In de zomer van 2014 is de dorpsvisie opgeleverd. Ook in 2019 zijn er weer activiteiten 

ondernomen die bijdragen aan de uitvoer van de plannen in de dorpsvisie. Veel 

onderwerpen en ideeën zijn inmiddels uitgevoerd. Daarnaast hebben wij besloten om in 

2019 de focus te leggen op de jeugd en op Samen Tollebeek. 

 

Jeugd 

In het najaar van 2019 is er een inloop gestart voor jongeren vanaf 12 jaar. Eens in de 

twee weken kunnen deze jongeren op zaterdagavond terecht in het darthok. Twee 

ouders zijn aanwezig om toezicht te houden, fris te schenken en de schalen met chips te 

vullen. Van deze inloop wordt goed gebruik gemaakt. Het is heel fijn dat het bestuur van 

de dartvereniging hun onderkomen kosteloos beschikbaar stelt. Naast darten zijn er 

verder niet veel mogelijkheden. Voor nu is dat prima, maar in 2020 zullen we verder 

werken aan een goede plek met voldoende mogelijkheden voor de jeugd. Op de 

vrijdagen biedt Tojec en de club van de Protestantse kerk activiteiten aan deze 

doelgroep. 

Verder wordt er gewerkt aan de inrichting van het veld voor de beide basisscholen. Daar 

gaat veel tijd overheen. Doel is om met Leadersubsidie het veld zo in te richten dat het 

niet alleen voor jongeren interessant is, maar voor alle Tollebekers. In 2020 zal er veel 

tijd en aandacht zijn voor dit grote project. 

 

Huisvesting ouderen 

In 2019 is de bouwlocatie aan de Nimrodstraat bouwrijp gemaakt. Het lijkt er nu toch 

echt op dat er in 2020 een appartementencomplex gebouwd gaat worden waardoor 

ouderen langer in Tollebeek kunnen blijven wonen. Daarnaast is er veel aandacht 

geweest voor Samen Tollebeek. Tollebekers die hulp nodig hebben worden in contact 

gebracht met Tollebekers die iets kunnen en willen doen voor anderen. Dit initiatief is 

klein gestart, maar inmiddels een groot succes. 

Wilt u de dorpsvisie lezen? Dat kan digitaal op de www.tollebeek.nl. Aan de linkerkant 

staat een link naar het document. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://www.tollebeek.nl/
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Windmolengelden 
 

2019 is het vierde jaar van de windmolengelden. In 2019 zijn 21 aanvragen 

binnengekomen. Vijf aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden van de 

windmolengelden en zijn niet goedgekeurd. 

De doelstelling is: Ondersteuning van duurzame projecten en activiteiten gericht op het 

vergroten en behouden van de leefbaarheid in Tollebeek met een extra focus op de 

jeugd en ouderen in het dorp. 

Bijdragen zijn toegekend aan: 

1. NatZat: voor materialen voor hun 12,5 jarig lustrumfeest voor Tollebeek 

2. Basisschool De Sprang: om naar het Rijksmuseum te gaan naar het 

onderwijsprogramma “Proef de Gouden Eeuw” voor groep 5-8 

3. Fietsclub Tollebeek: voor een deel van de aan te schaffen fietskleding  

4. Tollebeker Jachtrondes: voor de nieuwe kidsrun voorafgaand aan de loop 

5. Groengroep: voor nieuw gereedschap (snoeischaren, heggenscharen etc.) 

6. Tojec: een gedeelte voor de aanschaf van eigen banken en tafels 

7. Jeu de Boules: om de Jeu de Boulesbanen op te knappen 

8. Tennisvereniging De Horst: voor de aanschaf van een aantal tennisrackets om 

tennis(lessen) toegankelijk te maken 

9. Eten bij de Buren: om dit nieuwe initiatief i.h.k.v. ontmoeten, samen eten, 

saamhorigheid, mogelijk te maken  

10. Buurtvereniging De Bosrand: voor nieuwe vlaggetjes en een partytent 

11. Avondvierdaagse Tollebeek: bijdrage aan eerste opstartkosten voor dit nieuwe 

dorpsinitiatief 

12. Basisschool Op de Wieken: voor een deel van de inrichting van het schoolplein, 

waar alle kinderen uit het dorp welkom zijn  

13. Feestcommissie: voor de vernieuwende Sinterklaasinkomst met een kindertrein 

14. Buurtvereniging de Vossenjacht: voor (kerst)aankleding in de buurt 

15. Basisschool De Sprang: voor een bezoek aan het Fries Museum voor de 

tentoonstelling van De Vikingen met groep 6-8 

16. Ouderinitiatief Jeugdavonden 12-18 jaar: om tijdens de avonden wat te 

organiseren (dartavond, bingoavond).  

 

Wisselingen in samenstelling 

Binnen de windmolencommissie zijn een paar wisseling geweest. Jessica Langedijk heeft 

na de zomer van 2019 de Windmolencommissie verlaten. Tjitske Leijten-van der Meer 

heeft de taken van Jessica overgenomen.  

Daarnaast is Helma Remijn, als penningmeester van Dorpsbelang, aangesloten bij de 

commissie.  

 

Tot slot… 

Heb je een project, activiteit of initiatief waar je geld voor nodig hebt en dat past binnen 

de doelstelling/voorwaarden?  

Bezoek de website van Tollebeek voor informatie over het aanvragen van de 

windmolengelden. Ook lees je daar aan welke voorwaarden de aanvraag moet voldoen.  

 

Wij zien de aanvragen in 2020 ook weer graag tegemoet! 

 

Windmolencommissie, 

Hessel Kingma, Helma Remijn, Tjitske Leijten, Jan Hermsen, Jan Swart en  

Marianne Buijsse. 
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Bijeenkomsten georganiseerd door Dorpsbelang 

Tollebeek 
 

Nieuwjaarsreceptie 2019: Een nieuwe oudste inwoner! 

Vaste prik in het nieuwe jaar, op 2 januari vindt de Nieuwjaarsreceptie in Tollebeek 

plaats. Een gezellig bijeenkomst, waarbij er wordt teruggekeken op het vorige jaar en te 

proosten op een mooi nieuwjaar! Bij binnenkomst stond het Dorpsbelang alle Tollebekers 

op te wachten, om hen een gelukkig nieuwjaar te wensen. 

Toen iedereen binnen was opende voorzitter Christian Bleeker de receptie en wenste hij 

iedereen nogmaals een goed nieuwjaar toe. Hij gaf het woord aan Helma Remijn en 

Marianne Buijsse. 

Omdat mevrouw Hulsebosch afgelopen jaar naar de Hof van Smeden in Emmeloord is 

verhuisd, heeft Tollebeek een nieuwe oudste inwoner. Over wie dit zou zijn, werd de 

afgelopen maanden al volop gespeculeerd. Maar 

mevrouw Blom, van de Sint Hubertusplaats, is 

met een respectabele leeftijd van 90 toch echt 

de oudste Tollebeker op dit moment. Hopelijk 

mag zij deze titel nog lang dragen! 

De jongste inwoner van Tollebeek is Sem 

Breukel, zoon van Jurjen en Rosanne. Sem is 

nog net op het nippertje geboren om 

Lepeltjeskind van 2018 te zijn. Hij is geboren op  

31 december, om 22:20 uur. 

Herman Leijten werd dit jaar in het zonnetje 

gezet als vrijwilliger van 2018. Voor Herman een mooie plek op de stoel tijdens deze 

Nieuwjaarsreceptie! 

In de vorm van een quiz, werd de kennis van de Tollebekers, over wat er in 2018 in 

Tollebeek is gebeurd, getest. Deze quiz werd gewonnen door Freek en Lammie. 

Na de quiz kreeg de feestcommissie het woord. Een moment waar menigeen al lang op 

had zitten wachten. Er werd namelijk verteld wie de Dorpsquiz 2018, die in november 

plaatsvond, gewonnen heeft. De dorpsquiz is gewonnen door het team met de naam de 

Mighty Maria’s. In dit team zaten Janke de Boer, Carin Smeets, Gea Nooren, Lidy 

Nijenhuis en Petra Bos. Gefeliciteerd dames! Ook maakte de feestcommissie het thema 

van het dorpsfeest 2019 bekend. Dit is het thema Disney. 

Jan Hermsen, Jerieke Zuidema en Lub Post sloten de Nieuwjaarsreceptie af met Thomas 

Vaer en Pieternel, waarin er weer mooie verhalen en gebeurtenissen uit 2018 de revue 

passeerden. 

                               

Jaarvergadering 

In een goed gevulde zaal van ‘De Goede Aanloop’ is 

op donderdag 7 maart de jaarvergadering gehouden 

van de vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek.  

Tollebeek heeft al jaren de zaken goed voor elkaar, 

maar is zich ook bewust dat er nog genoeg kansen 

liggen voor een betere leefbaarheid en 

saamhorigheid. 

Tollebeek telt op 1 januari 2019 2487 bewoners, 

een gezonde groei van 21 personen in 2018. Ten 

opzichte van andere dorpen is de 

bevolkingspiramide van Tollebeek opvallend. Er 

wonen zeer veel kinderen en jongeren in Tollebeek. In de leeftijdscategorie 10-19 jaar 

telt het dorp maar liefst 400 Tollebekers. Maar zijn er wel genoeg voorzieningen voor 

deze leeftijdsgroep? Met een moment van stilte voor de Tollebekers die ons dit jaar 

ontvallen zijn, trapt dorpsvoorzitter Christian Bleeker deze avond af. 

 

https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2019/03/190307Jaarvergadering1.png
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In de afgelopen maanden zijn verschillende bijeenkomsten geweest met de jongeren uit 

het dorp en jeugdclubs om tot een visie te komen waar de jeugd zich in kan vinden. Er 

zal in de nabije toekomst gekeken worden of er een geschikte ruimte gevonden kan 

worden waar ze bij elkaar kunnen komen en lekker kunnen chillen. 

Het is mooi om de betrokkenheid van inwoners te zien bij de verschillende plannen. 

In 2018 is in het Tollebekerbos een educatieve bomenroute geopend. De verscheidenheid 

aan bomen in dit bos is groots en dit is nu ook duidelijk geworden door er bordjes bij te 

plaatsen en hier een looproute voor te maken. 

Daarnaast is het ‘Samen Helpen’ ook een initiatief die gestalte heeft gekregen het 

afgelopen jaar. Zo helpen de Tollebekers elkaar bij allerhande klusjes, van tuinieren tot 

computerproblemen. 

 

Er gaat meer ingezet worden op het promoten 

van de verschillende evenementen op het 

evenementenbord bij binnenkomst van het dorp 

en natuurlijk de social media kanalen, waar we 

niet meer zonder kunnen. 

Een verrassende wending kreeg de melding dat er 

de hoop was om dit jaar wel genoeg vrijwilligers 

te vinden voor het Tulpenmozaïek tijdens de 

Tulpenroute, iets wat vorig jaar helaas niet gelukt 

was. Spontaan meldde een afgevaardigde van de 

Stichting Mannencentrum Noordoostpolder, die 

zich vooral richten op mannen met een allochtone afkomst, dat hij 5 vrijwilligers beloofde 

om hierbij te helpen. Met applaus werd dit hartelijk ontvangen. 

De discussie laaide op toen het hondenbeleid aan 

bod kwam. Het is duidelijk dat hier strikte regels 

voor moeten worden gehanteerd om voor- en 

tegenstanders zoveel mogelijk tegemoet te 

komen. Er ligt een voorstel waarbij duidelijke 

scheiding is waar de honden los mogen lopen en 

waar ze aangelijnd moeten blijven. Ook worden 

er drie hondenstations geplaatst op verschillende 

plekken in het dorp. 

De zo gewenste nieuwbouw op de voormalige 

locatie ‘Mariaschool’ kan ook gestart worden. De 

eerste bomen worden op dit moment gekapt om de locatie bouwrijp te maken. Aan 

animo is er geen gebrek en verscheidene Tollebekers hopen een woning te kunnen 

bemachtigen. 

 

Als laatste werd er afscheid genomen van een aantal mensen die zich jaren hebben 

ingezet voor ons dorp. Lammechien Hack en Bas Odding van Dorpsbelang en Karel van 

Dijke, Jaap Hendrikse en Jordy Schouten van de Feestcommissie. 

Heel erg bedankt voor jullie inzet! 

Als nieuwe leden heeft de vergadering ingestemd met Renate Boons, Jos Heinen en Floor 

van Tilburg voor dorpsbelang en voor de feestcommissie Jan Leijten, Mariëlle Merks en 

Robby Bartels. Marian Woord en Diana Vaandering maken het website team compleet. 

Speciaal woord van dank gaat weer uit naar Emma Naaktgeboren die ook dit jaar weer 

het krantenknipselboek heeft verzorgd. 

 

De toekomst ziet er rooskleurig uit voor Tollebeek! 

   

https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2019/03/190307Jaarvergadering2.png
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2019/03/190307Jaarvergadering4.png
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Tulpenmozaïek  
 

Nadat we vorig jaar niet mee hebben kunnen doen, gingen we nu toch met frisse moed 

aan de slag. Het thema was Rembrandt en een ontwerp was gelukkig snel gemaakt. De 

kistjes waren aan vernieuwing toe en we hebben geïnvesteerd in nieuwe metalen bakken 

waar de tulpen in moesten komen. Na verschillende oproepjes bleek dat er nu wel 

voldoende animo was om mee te helpen, zodat er straks voor alle Tollebekers weer een 

mooi kunstwerk te bewonderen was aan de Urkerweg.  

Op donderdag 18 april zijn de tulpen gekopt, vervolgens is het ontwerp uitgezet op de 

nieuwe bakken. Na het koppen konden we verder gaan met het steken van de tulpen. De 

ochtend van Goede Vrijdag werd er met een grote groep vrijwilligers verder gewerkt aan 

het meesterwerk. Leuk om te zien dat er weer nieuwe mensen bij waren gekomen. Zo 

konden we de klus met veel mensen klaren. ´s Avonds is het mozaïek aan de Loswal 

geplaatst. Naast veel positieve reacties kregen we de 5e plaats.  
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IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken) 
 

IGW is een samenwerking tussen politie, Mercatus wonen, Carrefour, wijkbeheer en 

gemeente. Alles rondom veiligheid en leefbaarheid binnen Tollebeek maar ook de andere 

dorpen en Emmeloord pakken wij op. 

In het gebiedsteam Tollebeek zitten vanuit politie: Marcel Spielhagen (wijkagent), 

Mercatus Janneke de Bruin (wijkconsulent), Carrefour Atalja Visser (buurtwerker), 

wijkbeheer Henk Bakker (teamleider) en gemeente Klaas Jan Loosman (gebied 

regisseur). 

IGW is de verbinding tussen inwoners, bedrijven, maatschappelijke instellingen en 

deelnemende partners binnen gebiedsteam. Tevens werken wij nauw samen met het 

bestuur/vereniging van Dorpsbelang Tollebeek. Dit naar alle tevredenheid van de IGW 

partners. In het afgelopen jaar 2019 zijn wij regelmatig betrokken geweest bij bewoners 

initiatieven, overlast meldingen, sociale problemen en lopende projecten. 

 

Bewoners initiatieven  

Ook in 2019 zijn er door de groengroep weer mooie 

projecten rondom groen in Tollebeek 

uitgevoerd. De fontein op het plein is een 

sieraard voor het dorp. Deze wordt sinds 

jaar en dag onderhouden door de leden 

van de werkgroep.  

Heeft u als bewoner een mooi initiatief 

laat het ons weten via 

igw@noordoostpolder.nl  

Een mooi voorbeeld zijn de uitstaptegels 

parkeerplaats Torenvalk en de 

plantenbak van Hack. Buurt heeft een idee, 

gemeente levert de materialen.  

                       

Vergadering Dorpsbelang 

IGW sluit 1 x per jaar met het volledige team aan 

bij een vergadering van Dorpsbelang. Daar 

bespreken wij waar de focus het komende jaar 

ligt als het gaat om samenwerking, maar ook 

welke projecten pakken we nu op. Daarnaast als 

het nodig is weten wij elkaar goed te vinden en bij vragen zijn wij altijd bereikbaar. 

 

Bedankmiddag groengroepen 

Op vrijdag 6 september heeft IGW alle groengroepen uit de Noordoostpolder bedankt 

voor hun inzet/onderhoud openbaar groen. Zo ook de gehele groengroep uit Tollebeek 

was aanwezig. We zijn naar Giethoorn geweest en hebben 

daar een rondvaart gemaakt door de grachten. We hebben de 

middag afgesloten met een heerlijk lopend buffet. Als 

gemeente zijn wij zeer dankbaar voor alle inzet die de 

groengroep pleegt in het mooie Tollebeek. De burgemeester 

was speciaal naar Giethoorn gekomen om alle vrijwilligers te 

bedankten voor hun inzet het afgelopen jaar.  

 

  

mailto:igw@noordoostpolder.nl
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Werkgroep herinrichten openbare ruimte Fazentendrift 

IGW maakt deel uit van deze werkgroep. Dorpsbelang heeft het initiaitief genomen om 

de ruimte voor de scholen te gaan herinrichten. Het moet een plek worden voor jong en 

oud. Betrokken bij dit plan zijn de buurtbewoners, de scholen en de sportverenigingen. 

Dorpsbelang is zich aan het beraden hoe ze dit plan verder kunnen uitwerken en mogelijk 

europese Leader subsidies gaan aanvragen om het plan te kunnen realiseren.  

Op 15 januari is er een avond voor alle dorpsbewoners om deze te informeren over de 

stand van zaken.  

 

Hondenbeleid 

De gemeente heeft samen met het dorp (o.a. hondenbezitters) nagedacht over de 

losloopgebieden in en rondom Tollebeek. De gemeente heeft samen met Dorpsbelang en 

hondenbezitters de losloopgebieden opnieuw vastgesteld. Ook komen er bij de 

losloopgebieden drie hondenhaltes te staan (prullenbak met plastic zakjes waar 

uitwerpselen honden in kunnen worden gedeponeerd).  

Deze drie hondenhaltes worden zo snel mogelijk in het dorp geplaatst. Er komt nog een 

flyer met spelregels losloopgebieden en plekken waar hondenhaltes komen te staan. 

 

                
 

Dorpschouw 

In oktober 2019 hebben wij met Dorpsbelang en afvaardiging groengroep (in de 

stromende regen) een dorpsschouw gehouden. Inwoners hebben schouwpunten kunnen 

aandragen. Wij hebben samen een rondje dorp gedaan n.a.v. de schouwpunten. Mooi om 

te zien hoe betrokken inwoners van Tollebeek hun punten hebben aangedragen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Marcel Spielhagen, wijkagent 

Henk Bakker, wijkbeheer gemeente 

Atalja Visser, buurtwerker Carrefour 

Janneke de Bruin, wijkconsulent Mercatus 

Klaas Jan Loosman, gebied regisseur gemeente 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwjduob5ssvmAhURJFAKHbEpDDoQjRx6BAgBEAQ&url=https://www.dvhn.nl/groningen/Hondenhaltes-tegen-poepoverlast-in-Oosterpark-Groningen-23332187.html&psig=AOvVaw2pk5l96onCvvsuXDmhmxa_&ust=1577177667855188
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Knipselkrant 2019, Tollebeek in de pers! 

 
Leijten Tollebeker van het jaar 

 

‘’Zelfs de frietfabrikant gaf ons complimenten’’ 

Akkerbouwer Eric Pelleboer gebruikt sinds vorig seizoen 1,4SIGHT om optimale kiemrust 

te behalen. 

 

De Sprang schenkt 487 euro aan Voedselbank, dit bedrag is bijeengebracht op de 

kerstmarkt. 

 

NatZat viert koper – al 12,5 jaar droge voeten 

Op zondagmiddag 27 januari gaven zij een concert in de Pionier. 

 

‘Als een team blijven we wat moois neerzetten’ 

De trotse eigenaren, Dammie Hulsebosch en Simon Doornbos, vierden op 25 januari een 

nieuwe start van B. Naaktgeboren Mechanisatie. 

 

Tollebeker Klaas Quist te zien in 13-delige TV-serie over leidinggeven in werk en kerk 

 

Historische uitsluiting Urk alsnog rechtzetten 

Klaas Post en Lub Post pleiten voor een herverdeling van de grond van de 

Noordoostpolder. 

 

Burgemeester start rondtour polder 

Zaterdag 9 februari bezocht burgemeester Harald Bouman Tollebeek voor een 

kennismaking, speeddate of kopje koffie. 

 

Een schuimfeest in Tollebeek 

De fontein op de St. Hubertusplaats was versierd met een dikke schuimkraag. 

 

1 maart 2019: 1e inloop voor de jeugd van 12 t/m 18 jaar 

 

Jeugd loopt 1800 euro bijeen voor water 

Groep 7/8 van basisschool Op de Wieken heeft 1800 euro bijeen gewandeld met 

Wandelen voor Water. 

 

30 maart ’19: 2e Tollebeker Jachtrondes 

 

Polderroeiers genieten van een prima start 

Na 5 maanden winterstop startte het sloeproeiseizoen zaterdag 6 april in Weesp. 

 

Vogelvlucht – unieke voorstelling op een theaterschip – zondag 14 april 

 

Gereedschap gekocht van Windmolengeld 

Dankzij Windmolengeld heeft de Groengroep nu de beschikking over een eigen 

bladblazer, een heggenschaar op benzine, een paar snoeischaren en twee extra 

steekschoppen. 

 

Man in Tollebeek ontsnapt aan dood 

In drie maanden gaat het twee keer mis in de Noordoostpolder: mensen op een boot 

lopen koolmonoxidevergiftiging op. Voor een man in Tollebeek was het maandagavond 

zelfs kantje boord. 
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Janet Fielding bezoekt crashlocatie van vader 

Janet Fielding, dochter van navigator Bill Cottam, stond vrijdag na 75 jaar op de plek 

waar haar vader op 30 januari 1944 uit de gehavende Lancaster Mk. III JA702 (GT-Z) 

was geslingerd. Dit was in de nabijheid van de Steenbanktocht bij Tollebeek. 

 

11 mei: Lightbattle lasergamen 

Voor alle middelbare scholieren uit Tollebeek en omgeving 

 

Mooie sport en veel lol 

De steptocht editie 2019 was ondanks het kille weer een voltreffer volgens organisator 

Mathijs Beije. De sfeer was als vanouds. Winnaar, wederom: Marknesse. 

 

Politie: kijk uit voor pannenverkoper 

De politie heeft een waarschuwing uitgedaan over een vermeende pannenverkoper in 

Tollebeek. 

 

Groep 8 van De Sprang op de foto in De Noordoostpolder 

 

Eerste Avond4Daagse Tollebeek 

Het zit er op, de eerste avondvierdaagse van Tollebeek. Een kleine 150 deelnemers 

liepen van dinsdag 21 t/m vrijdag 24 mei, 5 of 10 kilomter in en rond het polderdorp. 

 

Het plaatje is compleet 

Na een maand en drie maaibeurten wachten, werd de speeltuin op Boerderij De 

Boterbloem geopend. 

 

‘Sprookje van Tollebeek’ 

Knallen deed ook Jaap Dijkgraaf tijdens het vogelschieten, na 275 schoten mikte de oer-

Tollebeker met succes op de bungelende vogel. 

Samen eten, ook in de tent! 

Feestweek in Tollebeek: de betovering van Tolledisney. 

 

Start nieuwbouwproject ‘De Jachtstaete’ 

Op het inbreidingskavel aan de Nimrodstraat waar eerder de Mariaschool stond, komt 

een appartementencomplex, rijtjeswoningen, twee-onder-een-kapwoningen en een 

vrijstaande woning. De animo is groot. 

 

Zuidwesterringweg nog slechter dan gedacht 

Groot onderhoud aan Zuidwesterringweg hard nodig. 

 

Zorgboerderij de Bosrand 

Erina Bakker-Driesen en Tjalling Driesen openden midden tussen de schapen en andere 

dieren een dagbesteding en BSO voor mensen met een (licht) verstandelijke beperking. 

 

Familie Pierik is pro proCROSS 

Familie Pierik bestiert aan het Urkerdwarspad een gecombineerd melkvee- en 

akkerbouwbedrijf. 

 

Samen eten is de maand juli het goede doel van het Bedrijfsbroodje bij Eindeloos 
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Derde plek voor de polderroeiers in Terherne 

 

Zoektocht na vondst van leeg bootje 

Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt na een melding over een leeg bootje in de 

Urkervaart. 

 

 

Een paar kilometer poerders 

De eerste prijs van deze viswedstrijd ging naar Jan Bousma die maar liefst veertig kilo 

vis aan de haak sloeg. 

 

‘’Secuur werken is mijn taak, ook met Biox-M’’ 

Peter Nooren is meer dan tien jaar werkzaam als loongasser voro Agrifirm. 

 

Jubileumconcert Reflection 

Reflection viert het 25-jarig jubileum van dirigent Jan Bode. 

 

Gps-systeem gestolen uit landbouwmachine 

 

Bijzondere tuinen open voor publiek 

De Achtertuin, Zuidwesterringweg 26-b was open voor publiek. 

 

Ineke, 25 jaar vrijwilliger bij de Zonnebloem èn 2500e passagier van De Zuiderzee 

 

Gloednieuw interieur voor Roemeense school 

Stichting Roemenië Hulp ontvangt gift in de vorm van tachtig tafeltjes en stoeltjes van 

basisschool Op de Wieken. 

 

Johannes Hemelrijk pakte de 6e plaats op de vernieuwde triatlon in Emmeloord en de 3e 

plaats op de halve triatlon in Almere. 

 

De Goede Aanloop hip restaurant 

Het bruine café is omgetoverd tot een hip restaurant met prachtige tuinkamer. De Goede 

Aanloop is het bedrijf van de week. 

 

Noordoostpolder wordt buitengewoon schoon door…Dominicus Jorna 

10 jaar lang ging meneer Jorna elke zondagmorgen op pad met een vuilniszak voor een 

rondje Tollebeek van 7 kilomter. 

 

Eerste eten bij de buren in Tollebeek 

Dit eveneens in andere dorpen beproefde recept kreeg ook in Tollebeek volop applaus. 

 

‘Op de Wieken’ is bij de tijd 

Groot feest op basisschool Op de Wieken waar met veel tamtam de gerenoveerde en met 

3 lokalen uitgebreide school geopend werd. 

 

Werken in bos Tollebeek 

In het Tollebekerbos staken zaterdag deelnemers aan de Natuurwerkdag de handen uit 

de mouwen. Er werden bordjes geplaatst voor de bomenroute, wat snoeiwerk verricht en 

het schelpenpaadje werd aangeharkt. 
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Dierenvoedselbank NOP 

Chelsey van Minderhout en Aris van Eck zijn aan de Karel Doormanweg een voedselbank 

voor dieren begonnen, een dependance van ‘De Blije Dieren’ in Dieren. 

 

Paardensport: Tweede prijs Marleen Remijn 

 

Eeltje Dooper, de trouwe bezorger van de Bazuin, is 80 jaar geworden! 

 

‘Die camera in huis went snel’ 

Gezin Jelies schittert in TV-serie ‘Een huis vol’. 

 

De Dames bezochten undercover begraafplaatsen in Nederland. 

Ze vonden het groenmetalen hek van de Tollebeker begraafplaats maar ‘niksig’. 

 

Veertig jaar kapper in Tollebeek 

Gerard en Bettie Flikweert-Oost gaan met pensioen en verhuizen naar Urk. 

 

Verkoop oliebollen PKN-kerk 

Opbrengst ca. € 1500,- 
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10-dorpenoverleg 
 

Het 10-dorpen overleg komt zes keer per jaar bij elkaar en bestaat uit een 

vertegenwoordiging van alle dorpsbelangen in Noordoostpolder. Sinds januari 2019 is 

onze dorpsgenoot Hans van Dijke voorzitter. Dit jaar mochten we genieten van de 

gastvrijheid van Ens. 

 

In het 10-dorpenoverleg worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor alle 

dorpen in Noordoostpolder. Er zijn bij de start van de vergadering vaak sprekers die een 

onderwerp onder de aandacht willen brengen. Verder zijn de energietransitie, integratie 

van arbeidsmigranten en het openbaar vervoer terugkerende onderwerpen. Er is 

gesproken over de strooiroutes en de vergunningsaanvragen voor evenementen. 

Gezamenlijk zijn wij op bezoek geweest bij Mercatus om te spreken over de uitdagingen 

rondom huisvesting en is er bij de gemeente input geleverd op de woonvisie. Wij 

bewaken bij al deze onderwerpen vooral de algemene belangen van de inwoners van de 

dorpen. 

 

Eenmaal per jaar komt het college van burgemeester en wethouders op bezoek. Dit is 

een mooi moment om belangrijke onderwerpen onder de aandacht te brengen. Maar het 

college gebruikt deze vergadering ook om de mening van het 10-dorpenoverleg te horen.  

Verder gaat het 10-dorpenoverleg elk jaar op excursie in het gastdorp. Dit jaar hebben 

wij bij VHM (Van Hees Machinery) mogen kijken. Het is mooi om op een informele manier 

met elkaar te zien wat er in onze dorpen voor mooie bedrijven zijn! 

Als laatste punt van de vergadering staat steevast het ‘rondje dorpen’ op de agenda. Het 

is goed om te horen wat er in de andere dorpen leeft en wat daar wordt georganiseerd. 

Soms kunnen we voor een aantal onderwerpen samenwerken of worden we op goede 

ideeën gebracht.  

Het is heel mooi en ook best bijzonder dat de 10 dorpen op deze manier samenwerken. 

Dorpsbelang Tollebeek levert hier graag een bijdrage aan. 
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Bijdragen van diverse Tollebeker commissies & 

initiatieven 
 

Feestcommissie Tollebeek 

De tijd vliegt, het is alweer januari 2020. Tijd om terug te blikken op 2019. Wij, de 

feestcommissie, hopen dat wij jullie een jaar met leuke activiteiten hebben kunnen 

bieden. Hier een korte terugblik. 

 

Koningsdag, 27 april 

Klokslag 8.00 uur stond de feestcommissie 

op het plein bij de katholieke kerk. Helaas 

vielen daar de eerste druppels al en 

besloten we om ons te verplaatsen naar het 

MFC.  

Het was voor iedereen even wennen, maar 

de gymzaal lag al snel vol met kleedjes met 

spulletjes om te verkopen. Buiten stond 

een pizzaoven (mogelijk gemaakt door 

Franco Sibilia, dankjewel daarvoor) waar je 

zelf je pizza kon maken. De suikerspinnen, 

broodjes hamburger en het schminken waren net als andere jaren ook weer een groot 

succes.  

’s Middags reden er 31 auto’s mee met de puzzelrit, wederom gemaakt door Bennie 

Neve. Zo’n 80 kilometer werd er door de polder getoerd. Op één ongeluk na, was het ook 

dit jaar weer een groot succes.  

 

Dorpsfeest ‘Disney’, 19 tot 22 juni 

Woensdag 

De woensdag werd gestart met de peuter- en kleuterochtend. Er werd uiteraard gekeken 

naar een Disneyfilm, deze ging over Winnie the Pooh en zijn vriendjes. Iejoor was jarig, 

dus moest er in de tent ook een feestje gevierd worden. Dit hebben de kinderen gedaan 

door cakejes te versieren en te dansen op Disneyliedjes. Buiten ging het soms heftig te 

keer met de regen, maar daar hadden we binnen geen last van. ’s Middags tijdens de 

kindermiddag hadden we super weer. De kinderen konden zich uitleven op de 

verschillende luchtkussens en stormbanen die uitgezet waren op de ijsbaan, knutselen, 

spelletjes, poffertjes eten of even rustig een filmpje kijken. Ook waren de schminkers de 

hele middag druk om de kinderen zo mooi mogelijk te maken. Net als andere jaren 

waren er ook dit jaar weer ruim 200 kinderen. Mede dankzij de vrijwilligers was het een 

geslaagde middag. Dit jaar was er sinds hééééél veel jaren weer een kermis. Een draai- 

en zweefmolen, een snoepwagen en ook een grijp- en spelletjeswagen zorgden voor veel 

plezier voor zowel jong als oud! De woensdagavond stond in het teken van een 

spelletjesavond. De tent zat vol met verschillende teams, 

vriendengroepen, families, buurten, iedereen deed mee. 

De quiz bestond uit het raden van plaatjes, muziek, 

vragen over van alles. Er werd keihard gestreden, wat 

waren mensen fanatiek. Zeker voor herhaling vatbaar. 

 

 

Donderdag  

Donderdagmiddag was de middag voor de ouderen. In 

samenwerking met de dames van ‘Samen Eten’ (en vrijwilligers) werd er een heerlijke 

maaltijd verzorgd. Vlees, aardappels, soep, diverse groentes en een lekker toetje is waar 

de senioren van hebben genoten.  

De donderdagavond hebben de buurten en de familie Jelies zich gepresenteerd in een 

Disneyoptocht. Vanaf het sint Hubertusplein werd er door Tollebeek een ronde gemaakt 
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met prachtige wagens. Voorop reed de schutterskoning Fokke Loosman verkleed als 

Aladin. Ondertussen hing de vogel al boven de ijsbaan. 

Ook hing er weer een vogel voor de jeugd. Roos Ekkelenkamp is de schuttersprinses  

geworden. De strijd om de schutterskoning was spannend. Deze werd er uiteindelijk 

afgeschoten door Jaap Dijkgraaf. Trea kijkt nu al uit naar volgend jaar. 

 

Vrijdag  

Vrijdagavond ging iedereen los tijdens de feestavond met de band ‘Eigenweijs’. Tot 2 uur 

stonden zowel de dansvloer als de bar vol met mensen. 

 

Zaterdag  

Na het succes van 2017, was er dit jaar ook weer de mogelijkheid om mee te doen aan 

de funrun. Wederom half Tollebeek (en omstreken), van jong tot oud kwam zich melden. 

Allereerst was het aan de buurten om op de ijsbaan een deel van het parcours te gaan 

lopen voor de strijd in de buurtencompetitie. Daarna was het de beurt aan ‘de rest’. 

Nadat iedereen het bekende funrun shirt had opgehaald en zich had verzameld in hun 

startgroep, was het tijd om te klimmen, klauteren, rennen, zwemmen (of iets in die 

trend) om de 5 km te volbrengen. Er waren zelfs fanatiekelingen die het parcours 2 keer 

liepen. Ook de toeschouwers hadden niks te klagen. Er was genoeg spektakel te zien en 

de zon zorgde voor een aangename temperatuur.  

Zaterdagavond vond de bonte avond plaats. Ook hier streden de buurten (en familie 

Jelies) om de buurtenstrijd. Er was dit jaar weer zichtbaar goed geoefend door de 

verschillende buurten. Dit leidde tot zeer creatieve en originele optredens. Jong en oud 

stond op het podium. DJ Partyros sloot de avond af, het bleef nog lang gezellig in en voor 

de tent. 

Zondag werd alles weer opgeruimd, en rond een uur of 17.00 uur kon je niet meer zien 

dat het een heerlijk dorpsfeest was geweest. Wij hebben genoten. 

Op 8 november was er weer de jaarlijkse dorpsquiz, de derde keer op rij. Dit keer niet 

gemaakt door de feestcommissie, maar door familie van der Reest! Nu konden wij als 

feestcommissie ook meedoen en dat hebben we zeker gedaan. Wat een werk was dat 

zeg, maar super leuk! Familie van der Reest, dankjewel. Lijkt het je leuk om het voor dit 

jaar te organiseren, laat het weten aan de feestcommissie! 

 

Intocht Sinterklaas, 23 november 

Zaterdag 23 november was het zover, Sinterklaas kwam 

met zijn pieten naar Tollebeek. Dit jaar ging het anders als 

andere jaren. Sinterklaas kwam pas aan het einde van de 

middag aan, toen het al donker begon te worden. De 

kinderen mochten hun lampion meenemen. Ook kwam 

Sinterklaas dit jaar op een andere manier Tollebeek 

binnen. De boot was verruild voor de trein. Een treintje vol 

met pieten en lampjes reed het station van Tollebeek binnen. De pieten stapten uit om 

de kinderen te voorzien van heerlijke pepernoten en sinterklaas gaf wat kinderen de 

hand. Daarna gingen we in een lange optocht met z’n allen naar het MFC, begeleid door 

Muziekvereniging de Zeeschelp en  majorettevereniging Diana. In het MFC hingen 

allemaal mooie kunstwerken van de kinderen. De mooiste tekenaars werden verrast met 

een cadeautje van Sinterklaas. Aan het einde kon iedereen die dit wilde, met Sinterklaas 

op de foto en konden ze nog even dansen bij de pietendisco. Bij het verlaten van de zaal 

kregen alle kinderen een ‘plakhandje’ mee naar huis. Op 5 december bracht de Sint nog 

een bezoek aan alle scholen in het dorp om daarna terug te keren naar Spanje. 

 

Op dit moment zijn we druk met het organiseren van het dorpsfeest voor dit jaar. Het 

thema zal zijn; Back to the 80’s!  

 

De feestcommissie, 

Remco Nollen, Jan Leijten, Robby Bartels, André Leijten, René Spaak, Esther ten Brake, 

Maike Rotteveel, Mariëlle Merks en Kim Buijsse 
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Stichting Vakantie Activiteiten (SVA) Tollebeek 

 

In 2019 hebben wij een aantal activiteiten georganiseerd rondom de diverse vakanties. 

 

Als eerste was in de voorjaarsvakantie de bioscoopinloop. De gymzaal van het MFC was 

verduisterd, diverse banken waren neergezet en kussens neergelegd. Zo konden de 

kinderen in twee groepen, onder- en bovenbouw genieten van een leuke boeiende film. 

 

Zoals elk jaar was er ook dit jaar weer de paaseieren zoektocht in het bos. Dit jaar onder 

extreem warme omstandigheden. De chocolade eieren smolten waar je bij stond. De SVA 

commissie moest bijna in beraad of we niet over moesten stappen op knikkers i.p.v. 

eieren maar gelukkig smaken gesmolten eieren net zo lekker, aldus de kinderen. Dit is 

altijd een activiteit die enorm goed wordt 

bezocht. 

 

In de zomer was er de visavond. Dit jaar 

werd er veel gevangen en leverde het een 

spannende uitslag op. Opvallend veel 

mensen met Snoek of Visser in de 

achternaam vielen in de prijzen. Misschien 

dat dit toch een indicatie is voor een goede 

visser in de dop. 

 

Als zomeractiviteit werd gekozen voor een 

bezoek aan het belevenissenbos in 

Lelystad. Dit was erg gezellig, alleen een 

beetje teveel wespen in het bos. Gelukkig zijn wij als Tollebekers niet voor één gat te 

vangen en hebben we toch een erg leuke middag daar door gebracht met een gezellige 

groep kinderen en ouders. 

 

Als klapper hebben we in de herfstvakantie het 

SVA jaar afgesloten met een heuse disco. Er was 

een dj ingehuurd met een goede muziekinstallatie, 

lichtshow en misteffecten. Ook was er een 

fotohokje waar de leukste foto’s gemaakt konden 

worden. Er werd gedanst, gesprongen en de 

polonaise gelopen. Erg gezellig. Deze disco was 

echt het hoogtepunt van het jaar en is zeker voor 

herhaling vatbaar. 

 

Alle activiteiten trekken gelukkig nog steeds veel kinderen en waren dit jaar ook weer erg 

geslaagd. 

 

We willen ook de Rabobank bedanken voor de 75 euro die we van hen mochten 

ontvangen dit jaar. Hierdoor was het mogelijk om de disco nog iets groter aan te pakken 

dan in eerste instantie het plan was, bedankt.  

 

Dit jaar heeft Jerieke Zuidema aangegeven te willen stoppen met de SVA. We bedanken 

haar voor haar grote inzet van de afgelopen jaren, super. 

 

Als SVA zijn we op zoek naar gezellige ouders die ons team willen versterken. Wil jij ons 

team komen helpen? Neem vooral contact met één van ons op.  

 

SVA Tollebeek  

Christel Boons, Jerieke Zuidema, Astrid From, Nelinda Cakar en Els Hamersma 
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Avondvierdaagse 

 

Na maanden overleggen, plannen maken en bijschaven was het op dinsdag 21 mei 2019 

eindelijk zover! De allereerste avondvierdaagse in ons eigen dorp Tollebeek!  

Er was veel belangstelling voor de wandeltocht. Terwijl er vorig jaar nog maar 30 

mensen de moeite wilden nemen om in Emmeloord de wandelvierdaagse mee te lopen, 

hadden er nu 145 mensen, voornamelijk kinderen, zich ingeschreven. Iedere deelnemer 

kreeg een stempelkaart waarop je bij elke stempelpost een stempel kon halen.  

 

De Tollebeker avondvierdaagse werd de eerste dag op de voet gevolgd door Omroep 

Flevoland die hier een mooie reportage van heeft gemaakt. De 5 kilometer heeft door 

nieuw Tollebeek gewandeld, terwijl de 10 kilometer over de Tollebekerweg, de 

Pilotenweg en de Zuidermiddenweg liep. Op de tweede dag zijn we in Emmeloord gestart 

en liepen we langs de Urkerweg terug naar Tollebeek. De 10 kilometer vervolgde in 

Tollebeek zijn route met een wandeling door het Tollebekerbos. Op de derde dag, de 

gekke donderdag, mocht iedereen verkleed komen. De 10 kilometer liep over Urk, de 5 

kilometer door het Tollebekerbos. Op de vierde en laatste dag zijn beide tochten eerst 

onafhankelijk van elkaar gestart. Bij de Buitenplaats kwamen de twee groepen samen en 

gingen alle straten en steegjes van oud Tollebeek door. Bij de Rooms Katholieke kerk 

gingen Diana Tollebeek en Slagwerkgroep Espel de wandelaars voor om ze naar het 

einde van de avondvierdaagse te brengen. Op de St.Hubertusplaats stonden heel wat 

ouders en andere belangstellenden te wachten met bloemen en presentjes. Het was een 

groot en prachtig onthaal. Na afloop werden de medailles uitgedeeld en was een ieder 

trots op zijn deelname.  

 

Er waren veel vrijwilligers actief, dit liep uiteen van verkeersregelaars tot aan chauffeurs, 

het uitdelen van traktaties tot het bemannen van de stempelposten. Iedereen hartelijk 

bedankt.  

De avondvierdaagse is ook mede mogelijk gemaakt door een financiële bijdrage uit 

het windmolengeld. Daarnaast waren er ook een aantal enthousiaste sponsoren. 

Attent heeft de ijsjes gesponsord, Naaktgeboren de appels en Narin zorgde voor 

hamburgers. 

 

Wij hopen iedereen volgend jaar weer te verwelkomen bij de tweede editie van de 

Tollebeker avondvierdaagse van 12 t/m 15 mei 2020. 

 

 
 

Iedereen bedankt en tot 12 mei 2020! 

 

Namens de avondvierdaagse commissie,  

Nelie Hemelrijk, Christel Boons, Renate Boons,  

Marjolein Duin, Rixtia Bankras en Janine Bakker 
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Tollebeker Jachtrondes 

 

Op 30 maart 2019 wordt het startschot gegeven voor de 

Tollebeker Jachtrondes. Bij dit hardloopevenement 

kunnen deelnemers een afstand lopen van 3.3, 6.6 of 10 

kilometer. Het parcours start op de St. Hubertusplaats, 

gaat deels door het dorp, via het bos en het pad rondom 

het dorp weer terug naar de St. Hubertusplaats.  

 

De commissie, bestaande uit Bram Kemmeren, Christel 

Boons, Alice Leijten, Marcel Buijsse, Bas Leijten, Jurriën 

Overvoorde en Saskia Durieux, organiseerde dit 

evenement voor de tweede keer. Zij werden hierbij 

geholpen door zo’n 25 vrijwilligers, die o.a. de 

inschrijving, EHBO en het regelen van het verkeer voor 

hun rekening namen. 

Het beloofde een prachtige lentedag te worden, perfect 

weer voor een lekker rondje hardlopen. Nieuw dit jaar 

was de Kidsrun. 

17 kinderen deden mee om zo snel 

mogelijk een afstand van 1 km te lopen. Wim Kombrink fietste voor de 

kinderen uit. Als eerste kwam Johannes uit Urk over de finish. Voor alle 

deelnemers was er een mooie medaille beschikbaar.  

Bij de volwassenen waren 128 deelnemers, onder wie veel enthousiaste 

hardlopende dorpsgenoten. De route was afgelopen jaar perfect; de 

afstand klopte nu beter dan bij de eerste editie en het parcours lag er 

mooi bij. Onder mooie omstandigheden gingen de lopers van start. 

Voor de 10 kilometer nam al vrij snel Meindert Ruiten de leiding en hij zou deze ook niet 

meer uit handen geven. Hij finishte in een zeer mooie tijd van 37:24 min. Bij de dames 

10 kilometer was Janita Loosman de snelste met een tijd van 45:05 min. 

Het mooie weer en het enthousiaste publiek speelden vast een rol in deze succesvolle 

Jachtronde van Tollebeek. De commissie kijkt heel positief terug op deze editie en hoopt 

ook in 2020 dit leuke evenement te kunnen 

organiseren. 

 

Bram Kemmeren, Christel Boons,  

Alice Leijten, Marcel Buijsse, Bas Leijten, 

Jurriën Overvoorde en Saskia Durieux 
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De Groengroep 
 

Binnen de Groengroep zijn in 2019 17 mensen actief. We gaan in januari van start met 

een gezellige Nieuwjaarsborrel in de Pionier.  

Daar worden meteen plannen gemaakt om het gereedschap alvast te scherpen en klaar 

voor gebruik te maken. Na een inventarisatierondje in februari gaan 

we in maart aan de gang. 

Bij het Uiltje is meteen een klusje, er komen nieuwe plantjes, we 

zetten ze er samen met de gemeente in. Rond het gemaaltje, ‘de 

IJsvogel’, brengen we houtsnippers. Extra 

aandacht is er vaak voor de begraafplaats. 

Naast het wiedwerk en kantjes knippen, is er 

rond de urnenmuur een beukenhaagje 

geplant en split opgebracht. Langs het pad 

zijn sneeuwklokjes geplant en de Zonnewijzer 

is verplaatst. 

Gerard van der Sterre gaat regelmatig met zijn trekkertje op 

tournee om de wandelpaden te maaien. Freek van Triest, onze 

nieuwe opper, is de man van de bosmaaier. De bomenroute en 

wandelpaden neemt hij vaak onder handen. We vullen de schelpenpaadjes aan. Dankzij 

het shoveltje van Hans van Dijke en ‘Grietje’, de kar van Freek Hakvoort, loopt dat 

gesmeerd. 

Er zijn een paar stenen uit de vloer van het Tempeltje 

gehaald, ze liggen er weer in. Het gaas achter de Barak is 

op zijn plek gezet. De paaltjes langs het Rondje Tollebeek 

staan weer netjes op hun plek. 

Het hele jaar rond wordt er gewied in de groenstroken, 

perken, de singels en rond de 

kunstwerken. Speciale aandacht is 

er altijd wel voor de Fontein, De 

Barak, de Loswal en rond het 

dorpsfeest voor de Buitenplaats. Onder de schommels van de 

peuterspeelzaal wordt de heermoes aangepakt. De Hubertusplaats 

is het visitekaartje van Tollebeek, dus daar moet het er ook tip 

top uitzien vinden wij. Eeltje en Gerda verzamelen zakken vol 

troep. Onvoorstelbaar wat er nog altijd aan rommel door 

Tollebeek zwerft. 

 

Wij worden vaak verwend met koffie en ‘iets er bij’. Willekeurige mensen, die we zomaar 

vragen of ze koffie voor ons willen zetten, zorgen daar voor. Bedankt allemaal, we 

kloppen in 2020 graag weer bij jullie aan. De koffie rond 10.00 uur is een belangrijk punt 

van de woensdagmorgen. Bijpraten en nieuws uitwisselen.  

De gemeente biedt ons en andere Groengroepen uit de NOP in september, een gezellige 

dag aan in Giethoorn. Dit wordt bijzonder gewaardeerd. In oktober stoppen we. De 

laatste keer in de schelpen en op de begraafplaats wordt er gewied en de kantjes 

geknipt. Samenwerking en overleg met Dorpsbelang en 

gemeente is weer erg prettig. 2019 een jaar zonder grote 

klussen maar we hebben er een goed gevoel over.  

 

 

Namens de Groengroep,  
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Samen Eten   

                                                                                               

In 2019 serveert ‘Samen Eten’ op de 2e dinsdag van de maand, tussen 

de middag, tien keer een warme maaltijd in het Zaaltje van de RK kerk.  

In december wordt er een speciaal kerstmenu opgediend en brengt 

Leopold Kuipers de eters alvast in de kerstsfeer met zijn orgelspel.   

Er wordt altijd tussen de middag gegeten, want dat vinden de gasten 

prettig. Gemiddeld schuiven rond de 40 personen aan en genieten ze 

van de gastvrijheid in het zaaltje. Zowel echtparen, als alleenstaanden….., mensen die 

het gezellig vinden in gezelschap te eten, mensen die graag eten wat een ander kookt, 

mensen die verrast willen worden en mensen die zo mensen uit het dorp ontmoeten die 

ze anders niet zien. 

Het eten wordt tegen onkostenvergoeding, per gang thuis gekookt door vrijwilligers. 

Zowel uit de vaste kern, als mensen die gevraagd worden.  

De gang van zaken is meestal: Nel heeft de tafels gedekt en de warmhoud bakken 

klaargezet. Tegen 12.00 uur komen de vrijwilligers binnen met hun ingepakte pan/schaal 

met warm eten. De gasten druppelen binnen en beginnen met een drankje. Daarna 

wordt er lekker en gezellig, gegeten en gepraat. Als het toetje op is, nog even nazitten, 

dan op huis aan en ligt de middag nog open voor iedereen.  

De vrijwilligers ruimen op en wassen af, bakje koffie en het menu bespreken voor de 

volgende keer. Om een uur of drie is het weer klaar. De dinsdag was weer goed. 

 

De groep vaste vrijwilligers in 2019 zijn: Ineke Zuidema, Nel Merks, Bouwina Jansen, 

Heleen Ekkelenkamp, Emma Naaktgeboren en Hilda de Boer.  

 

Namens Samen Eten, 
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Samen Tollebeek:  Samen Helpen 

 

Sinds 2018 is een groepje actief onder de naam “Samen Helpen”. Wij proberen vraag en 

aanbod op elkaar af te stemmen. Daarbij zijn we gezond kritisch op betrokkenheid van 

eventuele familie of slimme manieren/diensten om het anders te organiseren. 

In Tollebeek zijn altijd wel dorpsbewoners die ergens hulp bij kunnen gebruiken. Dit kan 

om kleine dingen gaan zoals hulp bij: een knoop aanzetten, containers aan de weg 

zetten, een boodschapje meenemen, een kapotte afstandsbediening, het invullen van de 

meterstanden, een plankje op hangen, uitleggen hoe internet werkt of gewoon een kopje 

koffie drinken voor gezelschap. Zo zijn er ook al dorpsgenoten die aangeboden hebben 

wel eens te willen rijden naar huisarts/ziekenhuis/winkel etc.  

Ook zijn er in Tollebeek bewoners die best een keer iemand een handje willen helpen 

of ergens een bepaald talent voor hebben.  

Tijdens de jaarvergadering in 2018 hebben wij gevraagd welke hulp dorpsbewoners 

elkaar kunnen bieden en wat voor hulp dorpsbewoners zoeken. Intussen merken wij dat 

het mailadres samenhelpentollebeek@gmail.com regelmatig gevonden wordt.  

In 2019 hebben wij dan ook een aantal matches kunnen maken: 

• Vervoer naar ziekenhuis/activiteiten 

• Helpen bij het zomerklaar maken van de tuin 

• Kopje koffie bij iemand drinken / praatje maken 

• Ondersteunen bij het aanleggen van verlichting 

 

Het resultaat? Dorpsbewoners die blij zijn dat ze hulp krijgen en dorpsgenoten die het 

leuk vonden hulp aan een ander te bieden! 

Daarnaast hadden wij in juli 2019 de eer om “het 

goede doel” van “het bedrijfsbroodje van de 

maand” bij Eindeloos te zijn. Van ieder verkocht 

bedrijfsbroodje ging er €1,- naar Samen 

Tollebeek. In oktober kregen wij een cheque van 

€161,- overhandigd. Wij hebben besloten dit aan 

de Samen Eten groep te geven aangezien wij met 

gesloten beurs werken. 

Eind van het jaar hadden wij nog de eer om datgene wat wij doen kenbaar te maken in 

het blad LEEFtijd van de ledenvereniging Oude en Nieuwe Land. 

Zegt het voort en denkt en doet u / doe je met ons mee? Zo hopen we ook in 2020 weer 

goede matches te maken! 

Alie van Wijngaarden, Alie Apperlo, Lucinda Boons, Helma Remijn en Marianne Buijsse 

  

mailto:samenhelpentollebeek@gmail.com
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Eten bij de Buren 

 

De eerste editie van ‘Eten bij de Buren’ in 

Tollebeek vond plaats op 28 september 2019. 

Wat was het geweldig om je dorpsgenoten beter te 

leren kennen aan de eettafel waarbij je culinair ook 

nog eens verrast werd.  

  

In ons buurdorp Espel wordt dit al menig jaar met 

groot succes georganiseerd en dit moest in het 

bourgondische ‘dorp van de jacht’ toch ook kans 

van slagen hebben.  

Het voor-, hoofd- en nagerecht nuttigen op 3 

verschillende adressen met steeds verschillende 

tafelgenoten, was een uitmuntend concept bleek 

ook in Tollebeek. 

 

In het voorjaar van 2019 is een groep dorpsgenoten bij elkaar gaan zitten in de personen 

van Trea Dijkgraaf, Jan Hermsen, Remco Nollen, Ilona Odding en Lidy Nijenhuis. 

Met behulp van de ‘windmolengelden’ was de financiële ondersteuning prima te regelen. 

Hierdoor konden we drempelverlagend werken, in de hoop zo veel mogelijk Tollebekers 

de gelegenheid te geven aan te schuiven. Er werd fors ingestoken op het gebied van de 

promotie. 

De eerste aanmeldingen stroomden binnen. 

Fantastisch dat er zoveel mensen bereid waren 

om te koken voor een steeds wisselend 

gezelschap. Mooi dat zovelen zich enthousiast 

opgaven om mee te genieten van ‘Eten bij de 

Buren’. 

 

Uiteindelijk waren er 15 adressen in en rond 

Tollebeek waar gekookt ging worden en gingen 

88 mensen die op pad om te genieten van al dat 

lekkers.  

De avond startte met een ontvangst in het 

zaaltje bij Nel Merks, alwaar iedereen uitleg 

kreeg van de bedoeling van de avond en men het eerste adres 

ontving waar ze verwacht werden. Spannend voor de gasten bij wie 

ze terecht kwamen, minstens zo spannend voor de koks wie er bij 

hen aan tafel zou schuiven.  Na het voorgerecht kreeg men een 

envelop met daarin het volgende adres voor het hoofdgerecht.  

Men trof 4, 6 of 8 tafelgenoten aan tafel, al naar gelang de kok 

aangegeven had voor hoeveel mensen hij/zij wilde koken.  

Iedere kok heeft zijn gasten verrast met heerlijke gerechten. 

Op menig adres liep het dessert flink uit vanwege de hevige 

regenval. In de Goede Aanloop heeft men nog lang nagepraat over 

de heerlijke, verschillende verrassingen van de avond.  

 

Het enthousiasme was bij een ieder zo groot dat we besloten hebben dat ‘Eten bij de 

Buren’ in Tollebeek voor herhaling vatbaar is. Schrijf de nieuwe datum zaterdag 19 

september 2020 alvast maar in de agenda want op die avond wordt de tweede versie van 

‘Eten bij de Buren’ in Tollebeek georganiseerd.  

 

Trea Dijkgraaf, Jan Hermsen, Remco Nollen, Ilona Odding en Lidy Nijenhuis  
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MFC De Pionier 

 

Wist u dat wij sinds september 2011 al de ontmoetingsplek in ons dorp zijn? En wij zijn 

er nog steeds erg trots op. 

 

Ook afgelopen jaar hebben velen van u (jong en oud) wel een bezoek gebracht of 

gebruik gemaakt van ons Multifunctioneel Centrum ‘De Pionier’ (voor de voetbal, 

schoolgym, jeu de boules, fysiotherapie of één van de vele sport- en overige 

activiteiten.) Blijf dit vooral doen; wij zien jullie graag verschijnen! 

Uitdagingen hebben wij ook gehad, daar waar het gaat om de klimaatbeheersing van de 

gymzaal; te koud .., te warm .., het lijkt erop dat we dit nu beter onder controle hebben. 

Voor wat betreft de water kwaliteit hebben we meer problemen gehad. Door opnieuw 

aanpassingen te doen (nu aan onze waterleidingen, wat inmiddels uitgevoerd is) hopen 

wij dit nog beter onder controle te krijgen. 

 

Tijdens de laatste maanden van het jaar hebben er een aantal bestuurswijzigingen 

plaatsgevonden. Zo heeft Leonard Naaktgeboren de positie van penningmeester 

overgenomen van Herman Landman en hebben Jeannet van der Reest en Jeroen 

Nijenhuis plaatsgenomen als algemeen bestuurslid (voor Lub Post en Ludo Leijten). 

Samen met Helma Remijn (als afgevaardigde van Dorpsbelang) kunnen wij verder als 

voltallig bestuur. Blij dat wij alle plekken hebben kunnen invullen. 

 

‘Dankjewel’, voor al het werk dat Lub Post, Herman Landman en Ludo Leijten de 

afgelopen jaren hebben verricht. Wij zijn wellicht als bestuur van het MFC niet altijd zo 

zichtbaar, tóch wordt er veel werk verricht om alles draaiende te houden. Ook doen wij 

het niet alleen (denk aan de verhuur van de gymzaal, beheer van de kantine, beheer van 

de gymattributen en zéker niet te vergeten de schoonmaak). Er zijn veel mensen actief 

om ons MFC in een goede conditie te houden. 

Het Multifunctioneel Centrum De Pionier is en blijft een centrum waar Tollebekers én 

mensen van buiten het dorp elkaar kunnen ontmoeten! Waar gezondheid, onderwijs, 

cultuur, sport en bewegen bij elkaar komen. Een centrum van ontmoeting, waar je een 

praatje maakt, waar je samen actief bent, waar het gezellig is en je ervaringen uitwisselt 

tussen alle bezigheden door. 

 

Bent u nu op zoek naar een ruimte om een cursus te geven, een therapie uit oefenen of 

een andere activiteit te ontplooien neem contact met ons op (mfctollebeek@gmail.com) 

en kom gerust eens langs om te kijken wat wij u te bieden hebben. Doordat er afgelopen 

jaar een aantal huurders hebben opgezegd is er wellicht de ruimte vrij die u zoekt ..! 

 

Namens bestuur Multifunctioneel Centrum ‘De Pionier’ – Tollebeek,                                                                                                                        

Niek Wolbers (voorzitter) 

 

  

mailto:mfctollebeek@gmail.com


Jaarverslag 2019 Tollebeek    28 

 
 

De Eendenkooi 

 

De Eendenkooi is in 1996 door de inwoners van Tollebeek zelf gebouwd en bekostigd. 

De bekostiging is mede mogelijk gemaakt door diverse fondsen waaronder een mooie 

bijdrage uit het Europese fonds van Leader. 

De Stichting Eendenkooi is opgezet door Dorpsbelang, de ijsclub,  

de Tennisvereniging “De Horst” en de toenmalige peuterspeelzaal Tollebeek. 

Nadat de Peuterspeelzaal Tollebeek is opgeheven, is het gebouw verder geëxploiteerd 

door  Dorpsbelang, de ijsclub en de tennisvereniging “De Horst”. 

Het gebouw wordt nu verhuurd aan de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder. Er 

vindt regelmatig overleg plaats met de leidster van de Peuterspeelzaal en jaarlijks is er 

overleg met het bestuur over de voortgang van de Eendenkooi.  

 

In maart tijdens NL Doet wordt de klussendag gepland. De klussen worden gecoördineerd 

door Theo Meulendijks. Afgelopen jaar heeft de ijsclub een kozijn met raam geplaatst 

richting de ijsbaan. We hopen dat er deze winter nog gebruik van gemaakt kan worden. 

 

In 2019 is de Eendenkooi drie keer verhuurd aan inwoners van Tollebeek. De verhuur 

wordt in samenspraak met de gebruikers gecoördineerd door Jan Swart. 

Voor de rest waren er in het afgelopen jaar geen bijzonderheden. 

 

Namens het bestuur van De Eendenkooi, 

Helma Remijn 
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De Bazuin 

 

Wij zijn sinds september beland in jaargang 42 en de Bazuin wordt ook in het huidige 

digitale tijdperk nog steeds goed gelezen (tenminste, dat zijn de geluiden die wij als 

redactie horen..). Het blad wordt dan ook door een enthousiaste redactie gemaakt en 

door enthousiaste bezorgers bij u thuis gebracht. 

 

Eén van de bezorgers, Eeltje Dooper, vierde in december zijn 80e verjaardag. Daar 

hebben wij uiteraard aandacht aan geschonken (en met ons vele andere Tollebekers). 

 

Sinds de jaarvergadering van Dorpsbelang in maart 2019 geldt er één abonnement voor 

Dorpsbelang en de Bazuin; er kan niet meer apart voor één van beiden worden gekozen.  

Het aanmeldformulier is daar op aangepast en de meest recente versie vindt u op  

www.tollebeek.nl, onder het kopje ‘home/hoe kan ik lid worden’. 

 

Het aantal abonnees blijft nagenoeg gelijk de laatste jaren. Ook onze adverteerders 

blijven ons trouw. Al met al dus positief.  

 

Om ons mooie blad ook leesbaar te houden en u regelmatig te verrassen, komen we in 

2020 met een leuke nieuwe rubriek. Achter de schermen is Bente hier druk mee bezig. 

 

Tot slot: kopij is altijd welkom! Via bazuintollebeek@gmail.com ontvangen we graag uw 

bijdrage.  

 

 

Redactie De Bazuin 

Hilde Roskam, Else Bode, Marleen Remijn en Bente Ballast 

  

http://www.tollebeek.nl/
mailto:bazuintollebeek@gmail.com
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Website: www.tollebeek.nl 

 

Alweer zo’n 18 jaar heeft Tollebeek zijn eigen, goed bezochte website. Gerund door een 

handjevol vrijwilligers worden hier artikels op geplaatst van activiteiten die in het dorp 

plaatsvinden. 

 

Zo ook in 2019: er zijn maar liefst meer dan 50 artikelen toegevoegd. Gelijktijdig 

verschijnen deze artikelen ook op onze facebookpagina 

www.facebook.com/tollebeek.nieuws en onze twitterpagina @TollebeekNieuws. Hiermee 

wordt het bereik aanzienlijk vergroot waarmee we op een mooie manier onze bezigheden 

in Tollebeek promoten. In 2019 is de website per dag gemiddeld door 187 bezoekers 

bezocht. Ook is de dorpsagenda met alle bekende activiteiten, op de website te vinden. 

 

www.tollebeek.nl is er voor iedereen. Dus heeft u een activiteit te melden, mail het ons 

(websitetollebeek@gmail.com). Wij plaatsen het op de agenda en als het gewenst, en 

voor ons mogelijk is, komen we graag langs om een verslag te maken.  

Foto’s die gemaakt zijn, komen ook in ons fotoalbum te staan. Blader er eens een keer 

doorheen: u zult versteld staan van de grote hoeveelheid foto’s die wij verzamelen voor 

het dorp.  

Ook staat er op de website een link naar ons videokanaal op Youtube. Hier zijn een 

aantal oude filmpjes te bekijken. 

 

In 2019 hebben we ons websiteteam kunnen versterken met Tjitske Geertsema. Tjitske 

schrijft ook regelmatig artikelen voor de site. 

Zo houden we Tollebeek in beeld, onze doelstelling al zo’n 18 jaar lang. 

 

Met vriendelijke groet, 

Janine Bakker, Remco Nollen, Nancy Hoekstra, Marjan Woord, Tjitske Geertsema 

(redactie/verslaggevers) Peter Joustra (fotograaf) en Jan Swart (webmaster). 

 

 

 

 
 

Website: www.tollebeek.nl  

  

http://www.facebook.com/tollebeek.nieuws
http://www.tollebeek.nl/
mailto:websitetollebeek@gmail.com
http://www.tollebeek.nl/
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Vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek 
 

De Vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek, opgericht op 11 april 1951, stelt zich ten 

doel: 

“De algemene dorpsbelangen te behartigen. Zij tracht dit doel te bereiken langs wettige 

weg, door het houden van vergaderingen en andere wettige middelen die aan het doel 

bevorderlijk kunnen zijn”.  

De vereniging berust op onpartijdige grondslag. Lid van de vereniging kunnen zijn alle 

gezinshoofden en meerderjarige alleenstaande personen, woonachtig in Tollebeek en in 

de directe omgeving hiervan. 

 

Op 31 december 2019 telt de vereniging 392 leden:  

• 363 combileden (lid van dorpsbelang én ontvangen Bazuin) 

• 29 dorpsbelangleden 

 

De bestuurssamenstelling ziet er op 31 december 2019 als volgt uit: 

Voorzitter   Christian Bleeker 

Secretaris   Marianne Buijsse-van Tilburg 

2e secretaris   Renate Boons 

Penningmeester  Helma Remijn 

Leden    Monique Habets 

    Jos Heinen  

    Floor van Tilburg 

 

 
Achterste rij: Floor van Tilburg, Christian Bleeker, Jos Heinen 

Voorste rij: Monique Habets, Marianne Buijsse, Helma Remijn, Renate Boons 

 

 

 

 
 


