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Voorwoord  
 

2020 is voorbij. Het was voor iedereen een bijzonder jaar. Een jaar waarin veel mensen 

in het voorjaar tot stilstand kwamen en anderen juist extra hard moesten werken. Op het 

werk, maar bijvoorbeeld ook in de mantelzorg. Het was ook een jaar waarin we hebben 

ervaren hoe belangrijk samen zijn en contact is. Maar ook het jaar waarin we wederom 

hebben gezien dat we in Tollebeek naar elkaar omzien, elkaar willen helpen en creatief 

zijn om toch zo goed mogelijk contact met elkaar te houden. Het is fijn dat dit in 

Tollebeek zo gewoon is. 

 

In het voorjaar lag het werk bij het bestuur van Dorpsbelang, net als bij veel andere 

verenigingen, wat stil. Maar dat duurde niet lang. Met de nodige inventieve aanpassingen 

kan veel wèl doorgaan. Zo zijn in het traject rond de inrichting van de Jachtweide, samen 

met alle betrokkenen, grote stappen gezet.  

 

En ook andere commissies hebben niet stil gezeten, maar gezocht naar mogelijkheden. 

Er zijn verschillende activiteiten aangeboden aan alle kinderen, de Feestcommissie heeft 

een fietstocht georganiseerd en alle wat oudere inwoners van Tollebeek hebben 

tweemaal een plantje ontvangen. 

 

In dit jaarverslag staat dan ook boven verwachting veel informatie. Het is een 

naslagwerk van een jaar waarin wij met z’n allen, ondanks alle beperkingen, Tollebeek 

weer wat mooier hebben gemaakt. Niet alleen met zichtbare dingen, maar vooral ook in 

verbondenheid met elkaar. 

 

Namens het bestuur van dorpsbelang Tollebeek, 

 

Christian Bleeker 

 

 

  



Jaarverslag 2020 Tollebeek  3 

 

Dorpszaken 
 
Bevolkingssamenstelling en groei 
 

Op 1 januari 2020 telde Tollebeek 2465 inwoners. Dit aantal is in 2020 met 2 

afgenomen. Het aantal inwoners op 1 januari 2021 komt daarmee op 2463.  

Inwoners Tollebeek Geslacht persoon 1-1-2021 
 Leeftijdsgroep Man Vrouw Totaal Percentage 

 0 -  4 105 105 210 8,5% 
 5 -  9 111 108 219 8,9% 
10 - 14 102 113 215 8,7% 
15 - 19 114 93 207 8,4% 
20 - 24 82 71 153 6,2% 
25 - 29 72 73 145 5,9% 
30 - 34 88 79 167 6,8% 
35 - 39 66 89 155 6,3% 
40 - 44 87 78 165 6,7% 
45 - 49 88 87 175 7,1% 
50 - 54 90 65 155 6,3% 
55 - 59 79 63 142 5,8% 
60 - 64 52 51 103 4,2% 
65 - 69 39 34 73 3,0% 
70 - 74 40 29 69 2,8% 
75 - 79 26 24 50 2,0% 
80 - 84 16 18 34 1,4% 
85 - 89 9 9 18 0,7% 

90 en hoger 4 4 8 0,3% 

totaal 1270 1193 2463 

 peildatum 01-01-2021 

  

De bevolkingspiramide: 

 

In de kern van Tollebeek staan 640 woningen. In het buitengebied van Tollebeek zijn dat 

er 174. 
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Agrarisch  
 

2020: het jaar van de landbouw in coronatijd. 

De eerste drie maanden van het jaar 2020 gaan 

de boeken in als één van de warmste maanden 

sinds vele jaren. Het was daarnaast ook erg 

nat. Dit samen met het natte najaar van 2019 

kwam het de grondstructuur niet ten goede. 

Waar nog lage waterstanden waren in 

omgeving Tollebeek was het nu vaak het geval 

hoe krijgen wij het water weg. De vrij 

verkoopbare producten in de bewaarschuren 

werden steeds meer waard. Door verschillende 

kwaliteitsproblemen waren er prijsverschillen.  

Het voorjaarswerk ging laat van start, mede 

door de nattigheid en geen vorst waren vele kavels moeilijk te bewerken. Vele 

zaaibedbereidingen en het opbouwen van ruggen voor de wortel- en witlofteelt werden in 

meerdere bewerkingen gedaan om voldoende losse grond te krijgen. In deze periode 

werd het ook steeds droger waardoor de gewassen boven beregend moesten worden of 

voor de bolgewassen er water nodig was om de groei erin te houden. 

De groei van de gewassen was wat tweeledig, sommige gewassen stonden wat mager en 

onregelmatig. Wat de opbrengsten niet ten goede kwam. Mede door de late regen was de 

onkruiddruk ook later wat ook wee nadelig was voor de groei. 

Voor de veehouders was de eerste snee gras redelijk tot goed te noemen. De mais had 

wat last van de kou in de maanden april en mei. In mei zijn er zelfs nog temperaturen 

rond het vriespunt gemeten. 

In augustus werd het weer zoals in 2019. 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. 

Corona was voor de boeren een grote aderlating voor de prijsontwikkeling van alle 

producten. Nederland kwam in een lockdown en alle activiteiten werden afgelast. Zeker 

voor de afnemers in de horeca was dit een grote aderlating en vele schuren bleven lang 

vol zitten met bijvoorbeeld de frietaardappelen. De prijsstelling van bijna alle gewassen 

zijn nog niet bijzonder te noemen. Voor 2021 zit hier nog weinig verandering in. 

Het najaar van 2020 is een kopie van 2019. Het was wederom erg nat en dat had tot 

gevolg dat de rooigewassen met veel moeite van het land kwamen. Dit bracht weer extra 

kosten met zich mee en voor de structuur van de gronden komen deze omstandigheden 

niet voordelig uit. Menig kavel moet nog geploegd of gespit worden. Het ziet er niet naar 

uit dat er in de eerste weken van 2021 vorst komt. Dit betekent helaas geen goede start 

van het nieuwe groeiseizoen. 

De hoop is dat het coronavirus snel onder controle is. Dit zal de prijsstelling van de 

agrarische producten en de stemming in de sector goed doen. 
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Ondernemersvereniging Tollebeek 
 

In 2020 heeft de Ondernemersvereniging in verband met de coronacrisis geen 

activiteiten georganiseerd. 

 

Windmolencommissie 
 

De windmolencommissie bestaat in 2020 vijf jaar. In 2020 zijn 17 aanvragen 

binnengekomen. Deze voldeden allemaal aan de voorwaarden van de windmolengelden 

en zijn goedgekeurd. Een aantal aanvragen zijn in 2020, i.v.m. corona, niet gerealiseerd. 

Het aangevraagde bedrag wordt meegenomen naar 2021. 

 

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. De organisatie van de Lichtjestocht 2020. Dit bedrag is gereserveerd voor het 

moment dat deze activiteit weer doorgang kan vinden. 

2. Majorettevereniging Diana voor de aanschaf van wedstrijdpakjes. 

3. Buurtvereniging De Vossenjacht voor vlaggen. 

4. Dorpsbelang Tollebeek voor kerstverlichting in de kerstboom op de rotonde. 

5. Een initiatief van beide kerken voor een Pop-updienst. Dit bedrag staat nog 

gereserveerd voor het moment dat deze activiteit doorgang kan vinden. 

6. Basisschool De Sprang voor een tafeltennistafel. 

7. Dorpsbelang Tollebeek voor de uitvoering van het project Tollebeker Jachtweide. 

Dit bedrag blijft gereserveerd voor 2021. 

8. De thuisquiz georganiseerd door dorpsbewoners. 

9. Dorpsbelang Tollebeek voor een dorpsbeamer. 

10. De groep die De Wilde Boekenkast opgeknapt heeft. 

11. Dorpsbelang Tollebeek voor nieuwe palen bij het hek van de ijsbaan. 

12. De Groengroep voor nieuwe hakken en harken. 

13. De Feestcommissie voor een (dorps)partytent. 

14. VV Tollebeek voor de aanschaf van een ballenpomp. 

15. MFC De Pionier voor nieuwe vlaggen/banners. 

16. Buurtvereniging De Vogelaars voor kerstverlichting. 

17. Zonnebloem/Samen Tollebeek voor een kerstpresentje voor ouderen. 

 

Wisselingen in samenstelling 

Binnen de windmolencommissie zijn er in 2020 geen wisselingen geweest.  

 

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 2021 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  
 

Ieder jaar vindt op 2 januari de Nieuwjaarsreceptie in 

Tollebeek plaats. 

Een gezellige bijeenkomst, waarbij er wordt 

teruggekeken op het vorige jaar en te proosten op 

een mooi nieuw jaar! Zoals we gewend zijn, staan de 

bestuursleden van Dorpsbelang in de hal iedereen 

een hand te geven en het beste te wensen voor 

2020. Voorzitter Christian Bleeker opent de avond. 

Het programma bestaat uit de vaste items.  

Het Lepeltjeskind van 2019 is geboren op 25 december 2019. Zijn naam is Jens Wouter 

Bronsvoort. Zijn trotse ouders zijn Rick en Tanja Bronsvoort. Jens is het broertje van Zoë 

en Vera.  

De oudste inwoner van Tollebeek is nog steeds mevrouw Blom met een leeftijd van 92 

jaar. Haar geboortedatum is 16 januari 1928. Haar gezondheid liet het helaas niet toe 

om naar De Goede Aanloop te komen. 

Daarna werd het even spannend wie er op “De Stoel” mocht komen zitten: wie is de 

vrijwilliger van het jaar? Deze man is na zijn pensioen zich meer gaan richten op 

Tollebeek. Hij zit in het bestuur van de volkstuinvereniging en klaart daarbij ook heel 

veel klussen. Hij trekt elke woensdagochtend met een trekkertje en aanhanger door het 

dorp. Hij is een betrokken buurman en staat voor anderen klaar. We hebben het over 

Freek Hakvoort! Hij krijgt een mooie oorkonde en een bos bloemen. 

Dan is het tijd om te beginnen met het populaire spel ‘Ik hou van Holland!’   

Of beter gezegd:  ‘Ik hou van Tollebeek!’ onder leiding van Jelle.  

Dick Hulsebosch en Jan Hermsen worden de teamcaptains. Dick deelt 50 oranje slingers 

uit in het publiek en Jan deelt rood, wit, blauwe slingers uit in het publiek. Daarna mogen 

ze vier mensen kiezen waarvan ze denken dat ze veel weten van Tollebeek. De teams 

gaan de strijd met elkaar aan.  

Na de pauze is het tijd voor Thomasvaer en Pieternel waar menig Tollebeker op de hak 

wordt genomen. Wat hebben we gelachen om alle post bezorgstress.  

De avond wordt vervolgd door nog twee rondes van Ik hou van Tollebeek. Uiteindelijk 

wint het oranje team en dit team neemt de beker in ontvangst. 

Dan is er nog de uitslag van de dorpsquiz waar 23 teams met spanning op wachten. Eén 

opdracht was wie er voor kon zorgen dat zoveel mogelijk kilometers van Tollebeek 

vandaan een foto werd gemaakt.  Marcel Habets heeft deze opdracht gewonnen. Hij 

heeft contact met iemand gezocht die zich 192.600 kilometer van Tollebeek bevond en 

diegene een foto laten maken. Familie van der Reest mocht als bedankje voor de 

organisatie een bloemetje in ontvangst nemen. 

Als afsluiting van de avond wordt het thema bekend gemaakt voor het dorpsfeest.  

We gaan in juni 2020 “back to the 80’s!” 

 

 

  

https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2020/01/200102nieuwjaar1.png
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Jaarvergadering Dorpsbelang 
 
Vrijdagavond 6 maart was het weer tijd voor de jaarlijkse ledenvergadering van 

Dorpsbelang Tollebeek. Om 20:00 uur werden alle aanwezigen welkom geheten door de 

voorzitter Christian Bleeker. 

Een moment stilte werd er gehouden voor Tollebekers die afgelopen jaar overleden zijn. 

Over de notulen van de jaarvergadering en het jaarverslag over 2019 waren geen 

opmerkingen of vragen. Dit jaar is er voor gekozen deze digitaal aan te leveren om zo 

het papiergebruik te verminderen en de daarbij behorende 

kosten. 

 

Als volgend punt kwamen de financiële verslagen aan bod. 

Dorpsbelang, de Bazuin en de Feestcommissie hebben allen 

financieel een positief jaar gedraaid. De Bazuin heeft een 

mooie spaarpot weten op te bouwen. De kascontrole was ook 

dit jaar gedaan door Jurjen van der Velde en Marion Merks. 

 

Als vijfde punt waren de dorpszaken aan de beurt. Net als vorig jaar wordt ook dit jaar 

de focus vooral gelegd op de jeugd. Er is met verschillende groepen nagedacht over het 

terrein aan de Fazantendrift bij de beide scholen. Veel mooie tekeningen met plannen 

over wat te doen met deze ruimte passeerden de revue. Natuurlijk moet er eerst 

gekeken worden hoe dit financieel geregeld kan worden. Voor een bijdrage van het 

Leaderproject wordt gevraagd van Tollebeek om zelf ook een bedrag in te leggen. 

Hiervoor zijn verschillende potjes waaronder een bijdrage van De Bazuin. Dit plan is door 

middel van stemmen goedgekeurd.  

 

De Feestcommissie presenteerde de plannen voor aankomend jaar, zoals een rodeostier 

met Koningsdag, de ideeën voor het dorpsfeest en een dorpsquiz. Voor de 

Sinterklaasintocht is nog geen exacte datum bekend maar dat de goedheiligman ook 

Tollebeek aan zal doen is zeker. 

Helma Remijn deed een oproep aan een ieder die in het bezit is van een BHV of EHBO 

diploma om zich toch vooral aan te melden bij hartslagnu.nl. Er zijn op verschillende 

punten in en rond het dorp AED’s geplaatst. Om deze te kunnen bedienen in geval van 

nood zijn er vrijwilligers nodig die deze apparaten kunnen bedienen.  

Jos Heinen bracht een ieder op de hoogte van de dorpsschouw die ook afgelopen jaar 

weer heeft plaatsgevonden. De lijst met meldingen was aanzienlijk korter dan die van het 

jaar ervoor. Veel van bovenstaande aanpassingen zijn mede mogelijk gemaakt door onze 

Groengroep. Deze groep is al niet meer weg te denken uit het dorp en kan altijd nieuwe 

vrijwilligers gebruiken.  

 

Ook kwamen de verkiezingen aan bod. Bij Dorpsbelang was Christian Bleeker aftredend 

maar gelukkig ook herkiesbaar. Christian zal het volgende termijn ook weer op zich 

nemen als voorzitter. 

Bij de Feestcommissie werd afscheid genomen van Kim Buijsse - van der Velde.  

Bij de Bazuin waren geen bestuurswisselingen maar werd wel vermeld dat er nog een 

vacature openstaat voor een bestuurslid. Ook bij het Websiteteam waren er geen 

wisselingen maar werd als nieuw lid Tjitske Geertsema voorgesteld. In het bestuur voor 

het windmolengeld was Jessica Langedijk aftredend. Hier werd Tjitske Leijten - van der 

Meer voorgesteld als nieuw lid.  

 

Gevraagd werd of de vergadering in het vervolg op een 

andere dag dan vrijdag gehouden kon worden. Besloten 

werd deze in het vervolg weer op donderdag te houden 

aangezien de opkomst minder was dan voorgaande jaren. 

De vergadering werd afgesloten door de voorzitter. 
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Tulpenmozaïek 
 

Ondanks dat het Tulpenfestival was geannuleerd in verband met de coronacrisis en 

daarom ook het tulpenmozaïek niet doorging, zijn in Tollebeek op de rotonde toch 

emmers met tulpen geplaatst. 

 

Dorpsschoonmaak / NL Doet 
 

Vanwege de coronacrisis ging NL Doet op 14 maart 2020 

niet door. De leerlingen van de basisscholen Op De 

Wieken en De Sprang konden op de valreep nog wel de 

dorpsschoonmaak uitvoeren. Op vrijdagmiddag 13 maart 

zijn de leerlingen met prikstokken en vuilniszakken het 

dorp ingegaan om afval op te ruimen. Het resultaat eind 

van de middag? Een grote bult afval. De gemeente 

Noordoostpolder heeft dit diezelfde middag nog 

opgehaald. 

 

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 Paula ten Klooster (nieuwe contactpersoon dorpen vanuit wijkbeheer per  

4-1-2021, de vervanger van Henk Bakker) 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. Het afgelopen jaar 2020 was een bijzonder jaar waarin corona en alle 

maatregelen die daarbij horen ons werk en inzet voor Tollebeek erg beperkt heeft. 

Hebben we dan stil gezeten, zeker niet. Achter de schermen werden klachten, 

bewonersvragen en andere initiatieven opgepakt. Er waren dit jaar niet veel 

bewonersinitiatieven waar wij vanuit IGW bij betrokken zijn geweest. Maar zoals gezegd 

had dit te maken rondom alle coronamaatregelen waar we mee moeten leven. Wat is er 

dan wel gebeurd: 

 

Schouw 

In samenwerking met Dorpsbelang hebben wij een schouw gehouden in 2020. Hier kwam 

het openbaar groen aan de orde maar ook een aantal tuinen van bewoners in uw dorp. 

Over de aanpak van slordige/verwaarloosde tuinen zijn afspraken gemaakt met de 

bewoners. Daarnaast kwam ook aan de orde het parkeren en onveilige verkeersituaties 

op het Sint Hubertusplein. Daar wordt in samenwerking met Dorpsbelang en mensen 

vanuit gemeente gekeken naar mogelijke oplossingen die meer duidelijkheid en 

zichtbaarheid geven over de indeling van en het parkeren op het plein.  

 

Fontein Sint Hubertusplein 

De prairietuin rondom de Fontein wordt al jaren keurig onderhouden door de mannen en 

vrouwen van de Groengroep. Het is een sieraad en blikvanger als je Tollebeek binnen 

komt rijden. Het onderhoud van en aan de elektrische installatie van de Fontein (o.a. de 

https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2020/03/200313dorpsschoonmaak1.jpg
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pomp) werd al jaren door Dorpsbelang gedaan. Nu blijkt dat de gemeente eigenaar is 

van de elektrische installatie. Hier hebben we nu met Dorpsbelang goede afspraken over 

gemaakt en deze worden op papier vastgelegd. Hier was Dorpsbelang dan ook zeker blij 

mee.  

 

Plan inrichting openbare ruimte Fazantendrift 

Complimenten voor alle vrijwilligers die zich inzetten in werkgroepen om de openbare 

ruimte tussen beide scholen een nieuwe bestemming te geven. Ruimte voor alle 

doelgroepen uit het dorp, spelen, groeninrichting, educatie en nog veel meer.  

Wij hopen van harte dat 2021 het jaar mag worden dat er ook zichtbaar wat gaat 

gebeuren, complimenten nogmaals. 

 

Groengroep Tollebeek 

Ook in 2020 zijn er door de Groengroep weer mooie projecten rondom openbaar groen in 

Tollebeek uitgevoerd. Ondanks de coronamaatregelen en een beetje aanpassen lukte dit 

prima. Hulde daarvoor. In september hebben we met alle Groengroepen uit de dorpen en 

Emmeloord een mooie dag gehad bij Staatsbosbeheer. Op deze wijze willen wij alle 

vrijwilligers danken voor hun inzet die ze hebben gedaan voor hun dorp in het openbaar 

groen. De Groengroep uit Tollebeek was weer goed vertegenwoordigd. Op deze dag 

hebben we ook afscheid genomen van Henk Bakker, contactpersoon dorpen vanuit 

Wijkbeheer. Henk gaat van zijn welverdiende pensioen genieten. We zullen Henk erg 

gaan missen, met name zijn goede adviezen, kennis en kunde van planten en natuurlijk 

zijn glimlach. Er is een nieuwe contactpersoon gekomen en dat is Paula ten Klooster, met 

Paula zullen we een rondje dorpen doen en haar laten kennismaken met de Groengroep 

in Tollebeek. Haar contactgegevens zullen we op een later moment delen. 

 

Verplaatsing volkstuinen richting ijsbaan 

Naar aanleiding van plannen van uitbreiding/nieuwbouw firma Naaktgeboren zijn wij 

betrokken bij de gesprekken met de volkstuinvereniging, de ijsbaancommissie, firma 

Naaktgeboren en leden van Dorpsbelang. De toekomstige uitbreiding/nieuwbouw 

Naaktgeboren is gepland op de locatie van de huidige volkstuinen. De gemeente heeft 

gelijk alle partijen van deze ontwikkeling op de hoogte gebracht en samen zijn we een 

traject ingegaan om te kijken wat ieder zijn wensen/bedenkingen zijn bij verplaatsing 

Naaktgeboren naar locatie volkstuinen en verplaatsing volkstuinen naar locatie ijsbaan.  

Wij moeten onze complimenten uitspreken naar alle betrokken partijen zoals ze dit 

proces zijn ingegaan. Het is niet altijd zonder slag of stoot gegaan maar wij denken dat 

er nu een voorlopig goed plan ligt waarin alle partijen zich kunnen vinden.  

 

Oud en Nieuw carbid schieten 

Gemeente Noordoostpolder heeft het carbid schieten niet verboden zoals een aantal 

gemeentes in het land wel hebben gedaan. Middels een oproep vanuit Dorpsbelang 

hebben zich een aantal personen bij de gemeente gemeld die op oudejaarsdag carbid zijn 

gaan schieten. Met deze personen hebben wij goede afspraken kunnen maken over het 

veilig afschieten van carbid, complimenten voor deze groep vanuit ons. Op naar volgend 

jaar. 

 

Wij hopen van harte, dat 2021 weer het nieuwe normaal wordt. Samen met u, de 

inwoners van Tollebeek leuke initiatieven oppakken. Wij wensen u een goed en gezond 

2021 toe. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Marcel Spielhagen, wijkagent 

Paula ten Klooster, wijkbeheer gemeente 

Atalja Visser, buurtwerker Carrefour 

Janneke de Bruin, wijkconsulent Mercatus 

Klaas Jan Loosman, gebied regisseur gemeente 



Jaarverslag 2020 Tollebeek  10 

 

Knipselkrant 2020, Tollebeek in de pers! 
 

2020 CORONAJAAR 

 
In de hele wereld brak het coronavirus uit, oftewel Covid-19.  

 
Ook voor Tollebeek werd het een ander jaar. 

 Veel activiteiten gingen niet door.  

Enigszins een saai jaar. 
  

Anders denken en organiseren.  
 

Emma Naaktgeboren 

 
Tollebeek plaatst Freek Hakvoort op ‘de Stoel’ 

 

Leo Breukel geridderd 

Leo Breukel werd vrijdag bij zijn afscheid als voorzitter van het bestuur van Aves 

benoemd tot ridder in de orde van Oranje Nassau.  

 

Dames in de spotlight bij Naaktgeboren 

Op vrijdag 31 januari heeft B. Naaktgeboren Mechanisatie voor de eerste keer een Beer 

& Bingo Ladies Special gehouden. 

 

NOP groeit met 236 naar 47.263 burgers 

 

Kalfjes en een nieuw bestuur SKBU 

Kinderboerderij De Stekplek heeft nieuwe kalveren van maatschap Geertsema uit 

Tollebeek gekregen.  

 

Cantabilé + Jostiband 

Het enthousiaste koor Cantabilé heeft het Jostiband Orkest uitgenodigd om samen een 

fantastisch concert ten gehore te brengen.  

 

Appartementen voor ouderen in Tollebeek 

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

appartementengebouw voor senioren.  

 

Bijeenkomst nieuwe bewoners en open huis van de Wissel  

Op 16 januari heeft Mercatus de nieuwe bewoners van de Wissel uitgenodigd voor een 

lunch. Op 21 januari opent Mercatus de deur van een nieuwe woning voor 

belangstellenden.  

 

Marcel Spielhagen aangesteld als nieuwe wijkagent  

 

Martha’s maaltijden: een nieuw initiatief in Tollebeek 

 

Helaas! 

Dit jaar geen Jachtrondes, geen avondvierdaagse, een tijdlang geen kerkdiensten, geen 

Israëlreis, geen Tulpenmozaïek, geen NL Doet & dorpsschoonmaak en geen dorpsfeest.  

Maar wel een bezorgservice van Naaktgeboren en De Goede Aanloop.  

 

Bloemetje voor de Paasdagen 

Samen Eten, De Zonnebloem en Samen Helpen hebben een paasmandje met bloemen bij 

de ouderen in ons dorp bezorgd.  
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 Lintjesregen in het dorp 

Wat een verrassing! Bij de bekendmaking op 24 april bleek dat er twee koninklijke 

onderscheidingen werden toegekend aan Tollebekers, namelijk aan Nel Merks en Eeltje 

Dooper.  

 

Online thuisquiz Tollebeek 

VV Tollebeek en de Feestcommissie organiseren een thuisquiz voor de inwoners van 

Tollebeek.  

 

Pootgoed 

Vanuit hun vroegere maatschap werken de families Ottink en Van der Velde nog veel 

samen op hun bedrijven.  

Speciale landelijke uitgave van Veldpost, Agraaf & Akker en Vee & Gewas 

 

Brand in schuur Tollebeek 

Op maandagavond 11 mei rond 22:22 wordt de brandweer gealarmeerd voor een kleine 

brand in Tollebeek.  

 

La Bella Nails opent nagelsalon 

Thea Woort opende haar eigen nagelsalon aan de Visarend in Tollebeek.  

 

Daisy Groen ontvangt STAR Award 2020 op ROC Friese Poort 

 

Op jacht in de Wilde Boekenkast 

Na 7 jaar op zijn vertrouwde plekje naast de Fontein, werd het tijd om de Wilde 

Boekenkast eens een opknapbeurt te geven.  

 

Even lekker d’r uit, genieten 

Het was open dag in De Achtertuin van Lammechien Hack.  

 

Marijke’s pluktuin 

In Marijke haar pluktuin kon je je eigen boeket bloemen plukken.  

 

Een mooi filmverhaal van ons gezin, wie heeft dat nou? 

De familie Jelies deed dit jaar twee keer mee aan het tv-programma Een huis vol.  

 

Duurzame renovatie gemaal Piet Oberman 

 

Scooter aangereden door auto 

Flinke botsing op de Urkerweg 

Ernstig scooterongeval op de Urkerweg 

Twee gewonden bij ongeval Tollebeek  

 

 

Levend ganzenbord Tollebeek 

Geen dorpsfeest dit jaar, maar hier en daar zijn wel alternatieven, waarbij coronaproof 

activiteiten worden gehouden. Zo ook georganiseerd door de Feestcommissie, een levend 

ganzenbord.  

 

Fietsers over pontonbrug 

Tollebekerbrug is weken dicht geweest voor herstelwerkzaamheden.  

Mooi weer en goede sfeer 

Het was genieten vrijdagmiddag 11 september in de tuin op ’t Ploatske aan de 

Tollebekerweg voor de gasten van De Zonnebloem. 
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De jonge boer drijft op passie en traditie  

Ook bij Eric Pelleboer uit Tollebeek stroomt het boerenbloed door de aderen. Hij vertelt in 

dit artikel over zijn roeping en familietraditie.  

 

Mevrouw Blom, oudste inwoner 2019 van Tollebeek is in september verhuisd naar de Hof 

van Smeden.  

 

Fietspuzzeltocht 

Op 20 september organiseert de Feestcommissie een gezellige fietspuzzeltocht voor jong 

en oud. De winnaars zijn Rixtia, Rixtia, Marc en Lisa en de fietspuzzeltochttopper van de 

dag was Chris van Triest.  

 

Kermis was een groot succes 

De kermis die gehouden werd op de St. Hubertusplaats in de week van  

14 september was een groot succes, zeker ook dankzij het mooie weer.  

 

De voorzitter is even ´El Sierd´ 

Geen publiek? Geen probleem voor VV Tollebeek. De trouwe supporters konden via een 

livestream de wedstrijd uit de vierde klasse volgen.  

 

Pionierslaantje onthuld 

Jaap Naaktgeboren onthulde samen met wethouder Marian Uitdewilligen het 

straatnaambordje van Het Pionierslaantje.  

 

Fong Sheng open 

 

Auto raakt van weg en belandt in water 

 

Tollebeek en Nagele zijn verwisseld 

Bij het op kaart zetten van de dorpen in de Noordoostpolder in de 20e eeuw is Tollebeek 

verwisseld met Nagele. Dat zegt Yftinus van Popma in een interview voor NPO2.  

 

QR-codes bij kunst NOP 

Alle 100 kunstwerken in de openbare ruimte in Noordoostpolder hebben een  

QR-code gekregen van initiatiefnemer Evert de Graaff uit Tollebeek voor voorbijgangers 

die meer van het kunstwerk willen weten.  

 

Hoog water in Tollebeek 

Uit 75 jaar De Noordoostpolder  

 

Nieuws van Sinterklaas: 

Als bewijs heb ik wel even met mijn Pieten een filmpje gemaakt 

en de Pieten en ik hebben ons hier kostelijk vermaakt. 

 

Nieuw woonwijkje Tollebeek krijgt vorm 

In Tollebeek aan de Nimrodstraat op de plek waar tot enkele jaren geleden de 

Mariaschool stond wordt inmiddels een nieuw buurtje zichtbaar.   

 

Helaas geen oliebollenactie van de PKN-kerk dit jaar.  

 

Groot alarm voor explosie in stal Tollebeek 

De brandweer is 14 december met drie blusvoertuigen uitgerukt naar een melding van 

een stalbrand aan de Karel Doormanweg.  
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10-dorpenoverleg 
 

Het 10-dorpenoverleg bestaat uit een vertegenwoordiging van alle dorpsbelangen in de 

Noordoostpolder. Sinds januari 2019 is onze dorpsgenoot Hans van Dijke voorzitter. Dit 

jaar mochten we genieten van de gastvrijheid van Kraggenburg. Voorgaande jaren 

kwamen wij zes keer per jaar bij elkaar. Dit jaar hebben wij moeten besluiten om een 

aantal geplande vergaderingen te annuleren.  

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

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

een onderwerp onder de aandacht willen brengen. Wij bewaken bij al deze onderwerpen 

vooral de algemene belangen van de inwoners van de dorpen. 

Eénmaal 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. 

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. 
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Bijdrage van diverse Tollebeker commissies & initiatieven 
 
Feestcommissie Tollebeek 
 

Vol goede moed begonnen wij, de Feestcommissie, begin januari 2020 met het bedenken 

en plannen van allerlei activiteiten voor ons mooie Tollebeek. Niet wetende dat niet één 

van die geplande activiteiten door heeft kunnen gaan. Toch een korte terugblik op het 

afgelopen jaar. 

 

Dorpsfeest 

Door het coronavirus werd Koningsdag, Woningsdag en kon ook het dorpsfeest helaas 

niet plaatsvinden. Wel hadden wij op Facebook een oproep geplaatst om per dag van het 

dorpsfeest een leuke foto of anekdote te plaatsen van een vorig dorpsfeest. Er kwamen 

zeer leuke foto’s en anekdotes voorbij en per dag hebben wij de leukste foto/anekdote 

beloond met een prijs. 

 

Levend ganzenbord, vrijdag 21 augustus 

Met alle coronaregels in acht nemend hebben wij Levend Ganzenbord uitgezet door heel 

Tollebeek, er waren 10 leuke spelletjes, zoals wc-papier werpen, een doos tissues zo snel 

mogelijk legen, beschuit fluiten, spijkerpoepen en zaklopen zonder zak. Werd er een spel 

gewonnen kreeg je een goede letter mee maar werd het spelletje niet goed gedaan kreeg 

je een verkeerde letter mee. Zo kreeg je 10 letters waarmee je aan het einde een woord 

kon maken. De route begon op de buitenplaats en ging door heel Tollebeek waar 

uiteindelijk gefinisht werd bij de Goede aanloop. Daar kreeg iedereen een lekker ijsje en 

kon er gepuzzeld worden naar het juiste woord, FEESTJAAR. Er deden 15 teams mee en 

de winnaar was de familie Ballast! 

 

Fietspuzzelrit, zondag 20 september 

Het leek ons ook leuk om dit jaar een variant van de puzzeltocht uit te zetten, dit keer 

eens niet met de auto maar met de fiets. Er waren 2 routes uitgezet van 25 en 45 km. 

Gelukkig zat het weer erg mee en met een lekker windje was het ideaal fietsweer. 

Tijdens de rit moest er gezocht worden naar foto’s en tijdens de pauze moesten er een 

aantal vragen beantwoord worden. In de pauze was het ook tijd voor wat drinken en 

kreeg iedereen een bakje kibbeling voorgeschoteld. Iedereen heeft de rit uit weten te 

fietsen en de winnaar was het team van Rixtia, Rixtia, Marc en Lisa. 

 

Intocht Sinterklaas, 23 november 

Dit jaar kon Sinterklaas niet zoals normaal aankomen, ook de Sinterklaas met zijn pieten 

moesten zich aan de coronaregels houden. Daarom had dit jaar de Sinterklaas met zijn 

pieten een leuk filmpje opgenomen waarin te zien was dat hij ook weer naar Tollebeek is 

gekomen. Ook dit jaar werden er weer vele mooie tekeningen gemaakt en de mooiste 

tekenaars werden verrast met een cadeautje van Sinterklaas.  

 

Op donderdag 3 december ging Sinterklaas naar de scholen, dit keer ging Sinterklaas 

niet langs de kinderen maar kwamen de kinderen langs Sinterklaas, die in een mooie 

tent voor de scholen zat.  

 

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

thema zal zijn; Back to the 80’s 2.0! Als bepaalde activiteiten nog niet door kunnen 

gaan door de corona zullen we zeker weer kijken naar andere alternatieven. 

 

Dit jaar nemen wij afscheid van Remco Nollen en André Leijten. We willen ze bedanken 

voor al hun inzet en inbreng in de Feestcommissie.  

 

De Feestcommissie 

Remco Nollen, Ingrid Loman, Robby Bartels, André Leijten, René Spaak, Esther te Brake, 

Maike Rotteveel, Mariëlle Merks en Jan Leijten. 
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Stichting Vakantie Activiteiten Tollebeek  
 
Ondanks dat het jaar 2020 een heel aantal uitdagingen omvatte, heeft het de creativiteit 

binnen SVA Tollebeek niet in de weg gestaan. Wat hebben wij dubbel en dwars genoten 

van alle kinderen die vol enthousiasme hebben deelgenomen aan alle verschillende 

activiteiten. Hier doen wij het voor! 

 

In het voorjaar viel alles even stil en ook het paaseieren zoeken in het bos moesten we 

een jaartje overslaan. Wel deed de paashaas een berichtje op Facebook: hij vroeg alle 

ouders en grote broers of zussen de paaseieren dit jaar te verstoppen en had voor de 

kinderen een mooie kleurplaat. 

 

In de zomer konden we weer starten met de jaarlijkse 

viswedstrijd. Dit jaar kregen we er een historisch 

temperatuurtje bij van 30 graden! Menig voorhoofd was 

bedekt met druppels zweet. Sander Snoek viste de 

meeste centimeters bij elkaar bij de bovenbouw en bij de 

onderbouw was dit Aliene Bakker. 

 

 

 

 

Op woensdagmiddag in de laatste week van de 

zomervakantie waren de poppendokters naar 

Tollebeek gekomen. In de Pionier was een heuse 

dokterspost ingericht. Alle poppen en knuffels 

werden uitgebreid bekeken. Ze werden gewogen, 

gemeten en gevraagd werd of de kinderen ook 

een speciaal ritueel hadden voor hun favoriete 

knuffel of pop. Dit alles werd in een boekje genoteerd.  

 

Op een stralende vrijdagmiddag in de 

herfstvakantie werd het dorp opgevrolijkt met een 

vossenjacht. De vossen waren prachtig uitgedost! 

Zo zagen we een brandweerman, een klusser, een 

poetsvrouw, een automonteur en nog veel meer. 

Als je alle letters bij elkaar had gevonden kreeg je 

de zin: Wie is de vos? En het antwoord liep echt in 

het dorp: juf Marion was verkleed als vos. 

Bedankt aan alle vrijwilligers die zich hebben 

ingezet om dit mogelijk te maken. Jullie hulp en 

inzet is goud waard! 

 

Dit jaar ook een activiteit in de kerstvakantie, de kinderen konden mee doen en 

knutselen aan een reisspel in eigen dorp. Ik ga op reis en ik neem mee…. Daarnaast was 

er een polderbrede speurtocht. Niet op vakantie maar toch op pad. 

 

Wij wensen iedereen een mooi en gezond 2021 en zien alle basisschoolkinderen uit het 

dorp graag weer bij de volgende activiteit! 

 

Namens SVA Tollebeek,  

Alice van Slooten, Christel Boons, Els Hamersma, 

Marijke Bleeker en Natasha Ruiten. 
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Avondvierdaagse 
 

In januari hadden we al onze eerste overleg, de data werden gepland, 12 t/m 15 mei 

2020 zou de tweede avondvierdaagse van Tollebeek plaatsvinden. Maar net als vele 

andere activiteiten kon ook de avondvierdaagse in zijn reguliere vorm niet doorgaan.  

Gelukkig was het geen verloren jaar voor de avondvierdaagse, ook dit jaar kon je een 

medaille behalen en wel met de Avondvierdaagse Home edition!  

Geen vier dagen, maar vier maanden had je de tijd om de avondvierdaagse te lopen. De 

wandelbond bood iedereen de mogelijkheid om op een eigen moment vanaf een eigen 

startlocatie de avondvierdaagse te doen. De avondvierdaagse werd zo ‘coronaproof’.  

Bovendien kon je ook overdag en in het weekend lopen. Tussen de eerste en de vierde 

dag mocht maximaal twee weken zitten. Je bepaalde je eigen route en wanneer je de 

kilometers had volbracht mocht je de medaille in ontvangst nemen. Onze voorzitter, 

Nelie Hemelrijk, heeft maar liefst 37 medailles mogen uitreiken.    

 

We hopen in mei 2021 weer een avondvierdaagse te organiseren voor heel Tollebeek. Wij 

kijken hoopvol uit naar een traditionele avondvierdaagse met een feestelijke intocht. 

Mochten er ook dit jaar maatregelen nodig zijn, dan ligt er met de Avondvierdaagse 

Home edition in ieder geval een mooi alternatief klaar.   

Hopelijk tot in mei 2021! 

 

Namens de avondvierdaagse commissie,  

Nelie Hemelrijk, Christel Boons, Renate Boons, Marjolein Duin en Rixt Doggen 

                                               

 

Tollebeker Jachtrondes 
Op 4 april 2020 zou de derde editie van de Tollebeker Jachtrondes plaatsvinden. De 

coronacrisis gooide roet in het eten: de Tollebeker Jachtrondes werden afgelast. 
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De Groengroep  

 

De Groengroep start 21 januari met koffie en gezelligheid. De groep 

bestaat uit 16 actieve mannen en vrouwen, die op woensdagmorgen op 

vrijwillige basis aan de slag gaan. Wij hebben met Dorpsbelang en de 

Gemeente door het dorp gewandeld om het een en ander eens te 

bekijken.  

Op 4 maart is er overleg met koffie in de Pionier. Er worden plannen 

gemaakt voor de komende zomer, 11 maart gaan we echt aan het werk. 

In maart wordt er veel gesnoeid. 

Vanaf 10 maart tot 13 mei liggen we stil i.v.m. het 

coronavirus. 

Op 20 mei pakken we de draad weer voorzichtig op. 

Wieden op afstand!  

Vaste plekken waar we wieden zijn: de begraafplaats, rondom de 

Eendenkooi, de Barak, de Pionier, de peuterspeelzaal, de perken rond 

de Hubertusplaats en de straten van het dorp, Fontein, Rondje 

Tollebeek en wat verder op ons pad komt. Het Uiltje heeft de speciale 

aandacht van Evert Sportel en Eeltje verzamelt veel zwerfvuil.  

Kantjes langs de beukenhaagjes in het centrum worden afgestoken en 

de fontein krijgt ook veel 

aandacht. 

Gerard van der Sterre maait de paden en de 

bomenroute met zijn trekker met maaibalk en 

Freek van Triest gaat veel met de motorzaag op 

pad om te snoeien.  

In juli gaan we in de schelpen. Dankzij ‘Grietje’ 

(trekkertje met kar) van Freek Hakvoort en de 

trekker, 

shovel, kar en 

de hulp van 

Hans van Dijke, kunnen we veel schelpen vervoeren 

en op de plek brengen. De paadjes in en rond het 

dorp zijn weer aangevuld en zien er goed uit. 

Omdat het zo warm was hebben we twee 

woensdagen niet gewerkt. Op de begraafplaats zijn 

sneeuwklokjes geplant.  

In september hebben we afscheid genomen van 

Henk Bakker, ons contact met de gemeente. Het 

was een prettige samenwerking, waar goed 

overlegd werd en veel kon. We hebben Henk 

bedankt hiervoor.  

Samen met Dorpsbelang is de Kluis opgeruimd en 

het bankje van de Wilde Boekenkast heeft een likje 

verf gekregen. 

De hele zomer werden we van koffie met iets 

lekkers voorzien, iedereen bedankt die spontaan ja 

zei, als ik op het laatste moment nog belde.  

Op 30 september hebben we de hakken in 

de Kluis gezet.  

 

Namens de Groengroep,  

Hilda de Boer-Zijlma 
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Samen Eten 

 

In 2020 zijn we drie keer op de 2e dinsdagmorgen van de maand naar het 

Zaaltje gegaan om Samen te Eten. Er schoven gemiddeld zo’n 36 gasten 

aan. Nel heeft de voorbereidingen al getroffen, lekker warm en de tafels gedekt. Een 

gastvrij gevoel als je binnen stapt. Omdat onze gasten graag tussen de middag warm 

eten, staat rond 12.00 uur het eten op de tafels. Van te voren wordt vaak even een 

drankje genomen, terwijl de vrijwilligers: Ineke Zuidema, Nel Merks, Bouwina Jansen, 

Heleen Ekkelenkamp, Emma Naaktgeboren en Hilda de Boer met een warme pan of 

schaal binnen komen.  

In maart is onze groep versterkt met Marie ten Napel en dochter Willy Krone. Er wordt 

gekookt tegen onkostenvergoeding. Ook vragen we wel eens willekeurig mensen om voor 

ons te koken. Dit wordt zeer op prijs gesteld, zowel door de gasten, als de vrijwilligers. 

Kooksters zijn dus altijd welkom! 

De kosten voor de deelnemers zijn € 5,- per maaltijd, exclusief de drankjes. Ineke 

Zuidema regelt de financiën.  

In april hebben we onze vaste gasten een bloemetje gebracht, omdat 

de eterij niet doorging. Om toch contact te houden is er in juni, met 

de wens een goede zomer en hoop op andere tijden, bij de vaste 

eters een pot rabarber of appelmoes bezorgd.  

Jammer genoeg verder geen activiteiten. We hopen dat we in 2021 weer eens  

Samen gaan Eten!  

Namens Samen Eten,  

 

Hilda de Boer-Zijlma 
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Samen Tollebeek:  Samen Helpen 

 

De groep “Samen Helpen” probeert 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 ophangen, 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.  

2020 was een jaar waarin Samen Helpen een belangrijke bijdrage kon leveren in de 

coronatijd. Ondanks een extra oproep in maart, was er wel aanbod maar waren er geen 

vragen. Wel hoorden we dat er onderling tussen dorpsbewoners veel opgelost werd. Dat 

is nog belangrijker! 

Met Pasen is in samenwerking met Samen Eten en de Zonnebloem een bloemetje bij de 

ouderen in ons dorp gebracht. Dat gaf gelijk de gelegenheid voor een praatje op afstand.  

Met de Kerstdagen is dit initiatief, ook met Samen Eten en de Zonnebloem, herhaald. 

Aangezien de coronatijd nog niet voorbij is: doet u / doe je met ons mee? Zo hopen we 

ook in 2021 een bijdrage aan Tollebeek te leveren. 

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

 
 

Eten bij de Buren 
 
Zaterdag 19 september 2020 stond de tweede editie van het succesvolle initiatief Eten bij 

de Buren gepland. Ook deze activiteit kon helaas dit jaar niet doorgaan. 
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MFC De Pionier 
 

Beste dorpsgenoten, 

Namens het bestuur van ons Multifunctioneel Centrum ‘De Pionier’ schrijf ik jullie dit. 

2020, een jaar wat we met een nieuw bestuur begonnen zijn buiten mijzelf dan. Ik zal ze 

hierbij nog maar eens noemen; Jeroen Nijenhuis, Leonard Naaktgeboren, Helma Remijn 

en Jeannette van der Reest. Ook hebben we gaandeweg het jaar een helpende hand 

gekregen (voor allerlei klusjes) van een oude bekende (Hans van Dijke), iets waar we 

enorm blij mee zijn. 

Verder een dankjewel voor Cesarina Bakker. Wij zijn erg blij met haar 

schoonmaakwerkzaamheden in het MFC, helemaal top. 

Het was een bijzonder jaar waarin we te maken kregen met Covid-19. We zijn vooral in 

het begin zoekende geweest hoe hiermee om te gaan richting alle gebruikers van zowel 

de gymzaal als de overige ruimten. Maatregel op maatregel volgde en hierbij is het 

vooral de tweede helft van het afgelopen jaar erg rustig geweest in en rondom het MFC 

omdat het fysieke contact alsmaar beperkter is geworden, zeker voor de binnensport. 

Toch hebben we ook nieuwe gebruikers mogen verwelkomen waaronder ‘inloop voor de 

jeugd’, meer als een eerste proef hoe dit ervaren zou worden in het MFC. We hopen jullie 

natuurlijk opnieuw te mogen verwelkomen in dit nieuwe jaar. 

Omdat het qua activiteiten rustig was gaf ons dit de mogelijkheid veel klusjes uit te 

voeren waarbij we ook hulp hebben gehad van vrijwilligers vanuit de gebruikers. 

Nogmaals onze dank hiervoor. Zo hebben we de gymzaal (met name het plafond) stofvrij 

kunnen maken, zijn de plinten in alle kleedkamers geschilderd samen met een aantal 

wandjes en deuren. Alle kapotte plafondplaten zijn verwisseld en hierbij gelijk alle 

lampen nagekeken. De toegang naar de hoofdingang is aangepakt met het verwijderen 

van de informatiezuil en het rechtzetten van de betonnen paaltjes. Mooi dat dit zo kon. 

We proberen het altijd netjes te houden in en rondom het MFC, best uitdagend als je te 

maken krijgt met hangjeugd waarbij er nogal wat rotzooi werd achtergelaten op het 

balkon aan de achterzijde. Gelukkig is dit verleden tijd en inmiddels is de buitenkant een 

tijd geleden ook helemaal gereinigd. Het ziet er allemaal weer goed uit. Laten we het ook 

met elkaar zo proberen te houden. 

Verder hebben we ook te maken gehad met een inbraak, iets wat ons ertoe heeft 

aangezet de veiligheidsvoorzieningen te verbeteren.  

Zo begin je met schrijven en dan blijkt dat er toch best wel wat momentjes naar boven 

komen van afgelopen jaar, zo ook dat we op zoek zijn gegaan naar nieuwe huurders voor 

de verschillende ruimten naast de kantine. Dit heeft nog niet mogen resulteren in een 

aantal nieuwe huurders/activiteiten maar we gaan door! Bent u nu op zoek naar een 

ruimte om een cursus te geven, een therapie te beoefenen 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. 

Namens bestuur Multifunctioneel Centrum ‘De Pionier’,  

Niek Wolbers (voorzitter) 
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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 Startpunt voor een peuterstartgroep. Er vindt 

regelmatig overleg plaats met de leidsters van de peuterspeelzaal en jaarlijks is er 

overleg met het bestuur over de voortgang van de Eendenkooi. 

In 2020 hebben we een voorziening getroffen om de geluidskwaliteit wat te verbeteren. 

Het is nog even afwachten of dit afdoende is geweest.  

Verder is de Eendenkooi buitenom opnieuw in de verf gezet. 

Heel af en toe wordt het gebouw verhuurd aan inwoners van Tollebeek. Vanwege de 

coronacrisis is er dit jaar geen gebruik gemaakt door derden van het gebouw. De verhuur 

wordt in samenspraak met de gebruikers, gecoördineerd door Jan Swart. 

 

Namens het bestuur van De Eendenkooi, 

Jan Swart 

 

 

 
1996: Vrijwilligers verzameld bij de Eendenkooi tijdens de bouw 
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De Bazuin 
 

In september 2020 is jaargang 43 uitgekomen. Wij zijn erg blij dat de Bazuin zo goed en 

veel gelezen wordt èn dat we bezorgers hebben die De Bazuin ieder keer weer bij alle 

leden in de bus bezorgt.  
 

Sinds maart 2019 geldt er één abonnement voor Dorpsbelang en de Bazuin; er kan niet 

meer apart voor één van beiden worden gekozen. We zijn blij dat er meer mensen lid 

geworden zijn van Dorpsbelang/Bazuin (zie achteraan in dit jaarverslag). 

 

Ook het aantal adverteerders blijft stabiel en dat is voor ons erg prettig om zo ook de 

Bazuin te kunnen blijven maken.  

 

Ons seizoen loopt van september tot september. In dit seizoen is de Bazuin 13 keer 

uitgekomen. 2020 was voor ons allemaal een bijzonder jaar. Ondanks dit rare jaar, is het 

gelukt om de Bazuin volgens planning uit te geven. 

 

Dit seizoen zijn we gestart met een nieuwe rubriek: “Wat doet Tollebeek vrijwillig". Een 

rubriek waarin we Tollebekers aan het woord willen laten die vrijwilligerswerk doen. Wilt 

u een keer mee doen? Mail ons! 
 

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 
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De website: www.tollebeek.nl 
 

Website: www.tollebeek.nl  

 

 
 

Alweer zo’n 19 jaar heeft Tollebeek zijn eigen, goed bezochte website. Gerund door een 

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

plaatsvinden. 

 

Helaas waren er dit jaar door de coronacrisis minder activiteiten en dus minder artikelen 

beschikbaar voor de website. Toch zijn er in 2020 nog ruim 40 artikelen gepubliceerd op 

www.tollebeek.nl.  

 

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 2020 is de website per dag gemiddeld door 250 

bezoekers bezocht. (in 2019 waren dit gemiddeld 187 bezoekers per dag) 

Ook is de dorpsagenda op de website te vinden. Hier vindt u alle, bij ons bekende, 

activiteiten.  

 

De website www.tollebeek.nl is er voor iedereen! Dus heeft u een activiteit te melden, 

mail het ons (websitetollebeek@gmail.com) en wij plaatsen het op de agenda.  

Indien gewenst en mogelijk komen we graag langs om een verslag te maken. Foto’s die 

gemaakt zijn, komen ook allemaal in ons fotoalbum te staan. Blader er eens een keer 

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

de dorpsbewoners verzamelen.  

Ook staat op de website een link naar ons videokanaal op Youtube. Op dit videokanaal 

zijn oude filmpjes van Tollbeek te bekijken. 

 

2020 was ook het jaar dat we in overleg met Dorpsbelang hebben besloten af te zien van 

de overgang naar het digitale dorpsplein zoals enkele andere dorpen dit wel hebben 

gedaan. Op dit moment zagen we de meerwaarde waar het project destijds mee is 

gestart niet terug in de digitale dorpspleinen die al gereed waren bij andere dorpen.  

Met name over de gebruiksvriendelijkheid (het toevoegen van artikelen e.d.) waren we 

niet te spreken.  

Ons motto is nog steeds “Nieuws is pas nieuws als het nieuw is”. Met andere woorden: 

het moet snel en goed geplaatst kunnen worden.  

Inmiddels hebben we de website voorzien van een nieuwe lay-out waarbij ook de huisstijl 

van Dorpsbelang zichtbaar is meegenomen en hebben we onderdelen van het digitaal 

dorpsplein kunnen overnemen, zodat we een zo volledige mogelijke website hebben. 

 

Zo houden we Tollebeek in beeld, onze doelstelling al zo’n 19 jaar lang. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

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

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

http://www.tollebeek.nl/
http://www.tollebeek.nl/
http://www.facebook.com/tollebeek.nieuws
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 of in 

de directe omgeving hiervan. 

 

Op 31 december 2020 telt de vereniging 446 leden:  

 439 leden 

 7 alleen Bazuinleden (denk aan verenigingen/scholen en een paar leden die 

expliciet aangegeven hebben geen combilidmaatschap te willen) 

 

Ten opzichte van 2019 is dit een toename van 54 leden. Per kwartaal heten wij nieuwe 

inwoners welkom door middel van “De Tollebeker”. Wij informeren de buurtverenigingen 

over nieuwe buurtbewoners en daar waar geen buurtvereniging is, gaat Lucinda Boons 

met “De Tollebeker” bij nieuwe bewoners langs. Op deze manier hopen wij in 

samenwerking met de buurtverenigingen en Lucinda alle nieuwe dorpsbewoners welkom 

te heten in ons dorp. 

 

De bestuurssamenstelling ziet er op 31 december 2020 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 


