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Voorwoord 
 

Ook in 2021 hebben we weer ervaren hoe je met creativiteit, inzet en 

doorzettingsvermogen een hoop wél kunt doen. Ondanks de beperkingen en maatregelen 

is er ook in 2021 weer veel ondernomen ten behoeve van ons mooie dorp. Soms 

zichtbaar, maar vaak ook onzichtbaar. Ook hebben we wederom ervaren hoe belangrijk 

verbondenheid is en hoe je in deze tijd vaak extra je best moet doen om echt contact 

met elkaar te hebben, terwijl dat anders zo vanzelfsprekend leek. 

 

Het Tempeltje heeft een flinke opknapbeurt gehad. Naast een mooi resultaat zorgde dit 

ook voor een boel gezelligheid en appgroep ‘De Tempelwachters.’ Deze appgroep laat de 

grote betrokkenheid van de schilders goed zien. Geregeld kwamen er foto’s voorbij van 

Tollebekers die de zware taak op zich hadden genomen om het Tempeltje vanaf het 

terras van ‘De Goede Aanloop’ goed in de gaten te houden. 

 

De feestcommissie heeft weer een mooi dorpsfeest georganiseerd met, wat mij betreft, 

als hoogtepunt het Happen en Stappen. Een prachtig evenement waarop het hele dorp 

letterlijk uitliep.  

 

We hebben Ineke Zuidema op kunnen nemen in ons Kanjerpad, er was kermis, de 

Groengroep heeft zich ingezet voor het uiterlijk van ons dorp, er waren 

vakantieactiviteiten voor de kinderen, De Jachtstaete is opgeleverd en de ontwikkeling 

van de Jachtweide gaat gestaag door. Daar zijn ook in 2021 weer heel wat 

vrijwilligersuren aan besteed. 

 

In dit jaarverslag blikken we terug. Met onderwerpen vanuit dorpsbelang, maar ook van 

commissies die hun activiteiten aanbieden aan het hele dorp. Het is weer een mooi 

naslagwerk van een jaar vol kansen, maar ook zeker van uitdagingen. Een jaar waarin 

veel Tollebekers zich weer hebben ingezet om elkaar te ontmoeten, samen te zijn en 

Tollebeek mooi te houden. 

 

Namens het bestuur van dorpsbelang Tollebeek, 

 

Christian Bleeker 
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Dorpszaken 
 

Bevolkingssamenstelling en groei 

 

Op 1 januari 2021 telde Tollebeek 2463 inwoners. Dit aantal is in 2021 met 34 

toegenomen. Het aantal inwoners op 1 januari 2022 komt daarmee op 2497  

Inwoners 

Tollebeek Geslacht persoon 1-1-2022  
Leeftijdsgroep Man Vrouw Totaal Percentage 

 0 -  4 98 100 198 7,9% 

 5 -  9 116 111 227 9,1% 

10 - 14 103 104 207 8,3% 

15 - 19 117 93 210 8,4% 

20 - 24 87 83 170 6,8% 

25 - 29 70 77 147 5,9% 

30 - 34 88 85 173 6,9% 

35 - 39 78 83 161 6,4% 

40 - 44 80 82 162 6,5% 

45 - 49 86 82 168 6,7% 

50 - 54 89 76 165 6,6% 

55 - 59 79 68 147 5,9% 

60 - 64 59 46 105 4,2% 

65 - 69 39 37 76 3,0% 

70 - 74 36 29 65 2,6% 

75 - 79 33 30 63 2,5% 

80 - 84 14 15 29 1,2% 

85 - 89 8 10 18 0,7% 

90 en hoger 1 5 6 0,2% 

totaal 1281 1216 2497  
peildatum 01-01-2022  

 

De bevolkingspiramide: 
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Agrarisch 

 

2021 was net als 2020 een uitdagend jaar voor de landbouw. Een koud voorjaar wat een 

late start betekende voor het groeiseizoen. Waardoor de meeste gewassen later op gang 

kwamen. De vele neerslag zorgde er ook voor dat er veel gewasachterstand was en zelfs 

sommige gevallen tot verrotting van het geplante/gezaaide uitgangsmateriaal. 

In het voorjaar was ook veel wind. De gewassen met name suikerbieten, uien en mais 

hadden veel last van stuifschade. Dit resulteerde in sommige gevallen dat er overgezaaid 

moest worden. 

Bij de pootgoedtelers was het pootseizoen lang en laat. Na 1 mei moest er nog veel 

pootgoed de grond in.  

Bij de veehouders kwam het gras door de kou 

en nattigheid laat op gang. De mest kon er in 

veel gevallen pas laat op om de simpele reden 

dat het gewoon te nat was om te bemesten. 

Toen het grasgewas eenmaal begon te groeien, 

was het voor de meeste veehouders door de 

nattigheid een uitdaging om dan eindelijk het 

gras te maaien. Het was sinds jaren niet zo’n 

late eerste snee geweest. Er werden bergen 

gras de kuil opgereden. Soms te nat en vaak te 

stengelig.  

Bij de pootgoedtelers was er wat meer zorg tijdens de selectie. Menig pootgoedteler 

moest wat meer selecteren dan wat men gewend was om te zorgen dat de percelen in de 

juiste klasse bleven. 

Mede door de late start van het seizoen begon de oogst van de gewassen ook later.  

De opbrengsten van de aardappels is wat minder in 2020. Daarentegen waren de 

suikerbieten en de uien wat beter in het teeltjaar 2021. 

Voor de veehouders die mais in het bouwplan hadden, waren de gehaltes iets lager maar 

de gewasopbrengst was wel hoger. In combinatie met de gehaltes in de graskuilen is het 

voor de veehouders wat meer een uitdaging om de koeien aan de melk te houden. In 

sommige gevallen worden er extra bijproducten bijgevoerd. 

Door de lange vorming van het nieuwe kabinet is er voor de Nederlandse landbouw ook 

veel onzekerheid wat de toekomst zal zijn. Dat geeft voor vele ondernemers onzekerheid 

of ze wel door willen gaan en of er bedrijfsopvolging is. Daarnaast geeft corona op 

sommige gewassen een prijsdruk omdat er vanuit de horeca te weinig vraag is. 

De hoop is dat de vraag aantrekt en dat dit de prijsstelling van de agrarische producten 

doet stijgen. Daarnaast de hoop dat de algemene stemming onder de agrarische sector 

zal veranderen naar een positief beeld over deze sector die een zeer belangrijk gebeuren 

is in het produceren van voedsel en uitgangsmateriaal voor de hele wereld.  

 

Ondernemersvereniging Tollebeek 

 

In verband met de coronamaatregelen heeft de Ondernemersvereniging ook in 2021 

geen activiteiten georganiseerd. 
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Windmolencommissie 

 

De windmolencommissie bestaat in 2021 zes jaar. In 2021 zijn 6 aanvragen 

binnengekomen. Vijf aanvragen voldeden aan de voorwaarden van de windmolengelden 

en zijn goedgekeurd. Een aantal aanvragen, twee uit 2020 en één uit 2021, zijn vanwege 

de coronamaatregelen, niet gerealiseerd. De aangevraagde bedragen worden weer 

meegenomen naar 2022. 

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. 

 

Toekenningen 

Bijdragen zijn toegekend aan: 

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

2. Een initiatief van een dorpsbewoner om informatiebordjes bij het Jaagpad te 

plaatsen. 

3. Buurtvereniging de 3 K’s voor de huur van een springkussen voor het buurtfeest. 

4. De Feestcommissie voor de aanschaf van een koffieapparaat. 

5. Zonnebloem, afdeling Tollebeek / Samen Tollebeek voor kerstattenties voor 

ouderen.  

 

Gereserveerde bijdragen 

Voor de volgende aanvragen staat een bedrag gereserveerd tot het moment dat de 

activiteit weer doorgang kan vinden. 

 

6. De organisatie van de Lichtjestocht 2020. 

7. Een initiatief van beide kerken voor een Popupdienst in de zomer van 2020.  

8. De dorpsquiz 2021 georganiseerd door dorpsbewoners.  

 

Wisselingen in samenstelling 

Binnen de windmolencommissie zijn er in 2021 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 2022 ook weer graag tegemoet! 

 

Windmolencommissie, 

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

Marianne Buijsse. 
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Bijeenkomst georganiseerd door Dorpsbelang 
 

Nieuwjaarsreceptie 

 

Dit jaar heeft de nieuwjaarsreceptie digitaal plaatsgevonden. Anders dan andere jaren 

maar met de vaste onderdelen. Voorzitter Christian Bleeker stond niet bij de deur van de 

Goede Aanloop voor de beste wensen maar vanuit de Pionier sprak hij de inwoners van 

Tollebeek online toe.  

 

Een vast onderdeel is het Lepeltjeskind. Dit is het kindje die als laatste in 2021 is 

geboren. Het was een spannende strijd wie het uiteindelijk zou worden maar op  

24 december werd de kleine Harm Johannes ten Napel geboren. De trotse ouders, Jacob 

en Cobie ten Napel, mochten namens hun jongste kindje het certificaat in ontvangst 

nemen. 

 

Ook de oudste inwoner stond dit jaar weer op de agenda, de heer Schalk. Vanwege 

corona kan de heer Schalk helaas niet kaarten maar gelukkig mocht hij nog wel de 

oorkonde in ontvangst nemen. De heer Schalk 

was er zichtbaar mee verguld. 

 

De stoel voor de vrijwilliger van het jaar is ook 

een vast onderdeel en altijd spannend, want wie 

mag er dit jaar op de stoel? Lukt het om het altijd 

geheim te houden? 

Deze keer kwam de eer toe aan Hilde Roskam en 

dit deed ze dan ook graag. Zij nam dankbaar haar 

oorkonde en de bloemen in ontvangst. Hilde is 

druk met de buurtvereniging waar ze de 

ledenadministratie bijhoudt en penningmeester is. 

Ook voor de Bazuin is ze druk in de weer en houdt ze de ledenadministratie bij. Verder is 

ze de drijvende kracht achter de avonden voor de jeugd. Hilde gefeliciteerd! 

 

Thomasvaer en Pieternel goten het dit jaar in een 

ander jasje. Er werd een heuse persconferentie 

gehouden over de stand van zaken op dit 

moment. Het gaat dan niet over het coronavirus 

maar natuurlijk over het Thomasvaer-virus. Het 

gaat goed, de piek is bijna bereikt, we doen dit 

met elkaar en het algemeen advies is: let op 

elkaar, noteer de verhalen en geef ze door. 

Ook dit jaar werden de verhalen weer netjes 

gedeeld. Van in het verkeerde bed willen stappen, 

van fietsen in de sloot en van vrienden die niet mochten schieten, tot de nieuwe Chinees 

en bingo toe. Een mooie persconferentie waarin eigenlijk alleen Irma Sluis werd gemist… 

 

Tevens werd het thema voor de feestweek van 2021 bekend gemaakt.  

Deze werd wederom op ludieke wijze bekend gemaakt door de feestcommissie. 

Back to the 80’s 2.0.  

 

Als afsluiter van de nieuwjaarsreceptie konden de dorpsbewoners sterretjes aansteken 

die dorpsbelang Tollebeek rond heeft gebracht. De sterretjes werden gefinancierd door 

de geldprijs die was gewonnen door het grote aantal deelnemers die mee hebben gedaan 

met de mobiliteitsenquête.    

 

  

https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2021/01/210103nieuwjaarsreceptie1.png
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2021/01/210103nieuwjaarsreceptie5.png
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Jaarvergadering Dorpsbelang 

 

Donderdagavond 4 maart vond de jaarlijkse ledenvergadering van Dorpsbelang Tollebeek 

plaats. In verband met de coronamaatregelen is gekozen voor een online vergadering. 

Om 20.00 uur zijn alle ‘aanwezigen via Teams welkom geheten door de voorzitter 

Christian Bleeker. Zoals gebruikelijk is een moment stilte gehouden voor Tollebekers die 

het afgelopen jaar overleden zijn.  

De aanwezigen hadden geen opmerkingen of vragen over de notulen van de 

jaarvergadering en het jaarverslag over 2020. De financiële verslagen lieten zien dat 

zowel Dorpsbelang, de Bazuin als de Feestcommissie allen een positief jaar hebben 

gedraaid. Hierbij is de kanttekening gemaakt dat het een jaar anders dan anders was 

doordat veel activiteiten niet doorgingen. Rinze-Jan van der Velde en Jurriën Overvoorde 

hebben de kascontrole uitgevoerd. Het vijfde agendapunt betrof de dorpszaken. Zo 

kwam de dorpsvisie aan bod, heeft de feestcommissie de plannen voor 2021 

gepresenteerd en is uitleg gegeven over ontwikkelingen rondom het volkstuincomplex en 

het project de Tollebeker Jachtweide. Voor dit laatste project gaat gewerkt worden met 

een projectgroep, ontwerpgroep en werkgroepen en zal dit voorjaar de Leaderaanvraag 

ingediend worden. Bij de Bazuin, website en windmolengeldencommissie waren geen 

bestuurswisselingen. Voor dorpsbelang was Monique Habets herkiesbaar en zij heeft haar 

termijn verlengd. De Feestcommissie nam afscheid van Remco Nollen en André Leijten. 

Joost Swart en Kars Breukel traden toe tot de feestcommissie. 

Tijdens de rondvraag zijn vragen gesteld over het strooibeleid, de verzorging van de 

ruimte rondom de urnenmuur en over de verlichting bij de parkeerplaats bij de 

Eendenkooi. Na een kort en bondige vergadering sloot de voorzitter om 21.20 uur de 

vergadering. 

 

 

Tulpenmozaïek 

 

Ook in 2021 is het Tulpenfestival geannuleerd in verband met de coronacrisis. Daarmee 

ging ook het tulpenmozaïek niet door. Wel zijn wederom in Tollebeek op de rotonde 

emmers met tulpen geplaatst.  

        

 

Dorpsschoonmaak / NL Doet 

 

Op vrijdag 12 maart zijn de basisscholen hard aan de slag gegaan voor het dorp. In de 

stromende regen hebben de leerlingen en hun begeleiders de omgeving rondom de 

scholen schoongemaakt. De kinderen zijn flink natgeregend maar hebben goed 

schoongemaakt. Er lag veel troep! Petje af! 

              

   

 

 

 

https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2021/03/210313schoonmaak5TH.jpg
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2021/03/210313schoonmaak2.jpg
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2021/03/210313schoonmaak1.jpg


9 
Jaarverslag Tollebeek 2021 

Op zaterdag 13 maart is er in het dorp 

opgeruimd en schoongemaakt. Er zijn 

diverse klussen opgepakt. Zo werden er 

onder andere nieuwe bordjes voor de 

bomenroute geplaatst en werd het 

grind rond de urnenmuur opgeknapt. 

Ook de tennisbaan en de Eendenkooi 

zijn weer netjes en er is bij de voetbal 

een klussenlijst afgewerkt. 

 

  

https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2021/03/210313schoonmaak6.png
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2021/03/210313schoonmaak8.png
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IGW 
 

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: Niels Bronkema (wijkagent), Janneke de Bruin 

(wijkconsulent Mercatus), Schuscha Huisman (buurtwerker Carrefour), Paula ten Klooster 

(contactpersoon dorpen vanuit wijkbeheer) en gemeente Klaas Jan Loosman (gebied 

regisseur gemeente).  

 

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

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

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

partners. Wederom was het jaar 2021 een bijzonder jaar waarin corona en alle 

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

juni een schouw gehouden. Hier kwam het 

openbaar groen aan de orde maar ook een aantal 

tuinen van bewoners in uw dorp. Wat wordt 

opgepakt in samenwerking met de groengroep is 

het plaatsen van een haag en paadje aan de 

Jachtstate en de Bandelier. Het bord met 

plattegrond nabij de boekenkast wordt verwijderd. 

We hopen van harte dat we 2022 weer een 

schouw kunnen organiseren. Voor deze schouw willen wij u als bewoner graag 

uitnodigen. Later hier meer over via het bestuur van dorpsbelang. 

 

Plein Sint Hubertusplein 

Er komen een paar extra bloembakken op het plein om de verkeersveiligheid te 

vergroten. Er wordt op drukke dagen geparkeerd op plekken waardoor de doorstroming 

en veiligheid (brom) fietsers in de knel komt. Dorpsbelang en de groengroep hebben 

meegedacht en het plan is om iets in de stijl van bestaande bakken, zoals de fontein te 

gaan uitvoeren. Wij hopen dat we dit in 2022 kunnen gaan uitvoeren. 

 

Plan inrichting openbare ruimte Fazantendrift 

Jaar 2021 hebben wij vanuit gemeente verschillende keren aangesloten bij de werkgroep 

die zich inzet voor dit mooie plan. Complimenten voor alle inspanningen die door alle 

vrijwilligers zijn geleverd. Wij hopen en gaan ervan uit dat hier in 2022 een start mee 

gemaakt kan worden.  

 

Groengroep Tollebeek 

In april 2021 heeft de waarnemend burgemeester Westmaas een 

bezoek gebracht aan de groepgroep. De groengroep Tollebeek 

bestond 15 jaar. De burgemeester heeft zijn waardering 

uitgesproken voor al het werk wat deze mannen en vrouwen doen 

voor hun mooie dorp. Er is tevens een taart meegebracht door de 

burgemeester waar lekker van gesmuld is. 

Wij hopen en gaan ervan uit dat we in 2022 ook weer een mooie 

samenwerking hebben.  
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Verplaatsing volkstuinen richting ijsbaan 

In 2021 zijn diverse gesprekken gevoerd tussen ijsbaan, volkstuinen commissies en 

gemeente. Dorpsbelang was ook aanwezig bij deze gesprekken om het algemeen belang 

van het dorp te vertegenwoordigen. Uitkomst vanuit de vele gesprekken is dat er nu een 

mooie tekening ligt (volkstuinen verhuizen naar de ijsbaan) waar beide verenigingen 

ijsbaan en volkstuinen zich in kunnen vinden. Er worden nu vervolgstappen intern bij de 

gemeente gezet die bijdragen aan de verhuizing van de volkstuinen en de verkoop van 

de grond Naaktgeboren.  

 

Vernielingen bij de scholen 

Helaas zijn er in 2021 weer de nodige vernielingen geweest op en rond de scholen. Vaak 

zijn er geen dader(s) te achterhalen. Het is erg jammer van alle ergernissen/schade en 

overlast die dit met zich meebrengen. Kapotte platen aan het schoolgebouw, veel 

glaswerk na een weekend op het schoolplein en ik kan nog wel een paar voorbeelden 

noemen. 

Met de scholen, de wijkagent, jeugdagent en jongerenwerker zijn wij alert wat heeft 

geleid tot de oplossing van een paar vernielingen. In overleg met ouders en jeugd hopen 

we dat dit niet meer gebeurt in de toekomst.  

 

OPROEP: wie weet waar de straatnaamborden Het 

Pionierslaantje zijn gebleven? Deze zijn tot twee keer toe 

verdwenen (lees: gestolen). Een mooi initiatief van Jaap 

Naaktgeboren maar helaas hebben vandalen deze borden 

meegenomen.  

Als u weet wie hier verantwoordelijk voor is, neem 

contact op met dorpsbelang. Als de borden zo terug 

komen, zal er geen aangifte gedaan worden bij de politie.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Niels Bronkema, wijkagent 

Paula ten Klooster, wijkbeheer gemeente 

Schuscha Huisman, buurtwerker Carrefour 

Janneke de Bruin, wijkconsulent Mercatus 

Klaas Jan Loosman, gebied regisseur gemeente 
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Knipselkrant 2021, Tollebeek & Tollebekers in de pers! 
 

Hilde Roskam in de Stoel tijdens de online nieuwjaarsreceptie 

‘Verkeersenquête Karel Doormanweg‘ en ‘Tollebeek maakt zich grote zorgen over 

‘onveilige’ Karel Doormanweg’ koppen De Noordoostpolder en De Stentor 

Luut de Boer haalt met crowdfunding al meer dan 50 mille op voor een Roemeense 

collega die dakloos dreigt te worden 

Woongroep met dagbesteding aan de Westermeerweg: Triade wil dit in 2021 realiseren 

Naaktgeboren is dealer geworden van Einböck 

De coronacrisis duurt voort, ook in Tollebeek…vanaf 23 januari geldt een avondklok 

Het Urkerland geeft een kijkje in de dag van een begeleider bij Het HOP: Rixtia Loosman 

Dagbestedingslocatie De Vormtweg heeft een crowdfundactie opgezet voor nieuwe 

trekker 

Na renovatiewerkzaamheden is de Tollebekerbrug eind februari weer toegankelijk 

Klaas Hessel Kaptein verlengt zijn contract bij vv Tollebeek met een seizoen 

Vanaf 1 maart is er een service uitbreiding van spreekuren en medicatie uitleverpunt van 

de Apotheek Huisarts Nagele in het MFC.  

Op 4 maart vindt de online jaarvergadering van de Vereniging voor Dorpsbelang 

Tollebeek plaats 

Mechanisatiebedrijf B. Naaktgeboren al 50 jaar een begrip. Naaktgeboren heeft grote 

verhuisplannen en wil de 55e verjaardag van het bedrijf vieren in een nieuw onderkomen 

Basisscholen De Sprang en Op de Wieken melden dat de jaarlijkse open dag niet 

doorgaat vanwege de coronamaatregelen 

Op 13 maart is de dorpsschoonmaak in Tollebeek 

‘Woning in Tollebeek op slot na vondst hennepplantage’, kopt De Stentor op 30 maart 

De bomenroute in het Tollebekerbos heft een opkikker gekregen met het vernieuwen van 

de bordjes bij de bomen 

Eric Pelleboer teelt de mooiste uien van Nederland en wordt door het Platform 

Nederlandse Uientelers gekroond met de bronzen bewaarui bokaal 

Volkstuinen in Tollebeek naar andere plek: mechanisatiebedrijf Naaktgeboren wil zijn 

terrein verhuizen en de gemeente Noordoostpolder onderzoekt de mogelijkheden 

daarvoor. 

Het televisieprogramma ‘Een Huis Vol’, met daarin de elfkoppige familie Jelies uit 

Tollebeek, is genomineerd voor Televizier-Ring 

De Zonnebloem Tollebeek brengt paaseitjes en een bos gele tulpen voor de paasdagen 

bij de oudere Tollebekers. 

Mechatec Tollebeek en Menno Chemie hebben een gloednieuwe kistenontsmetmachine op 

de markt gezet 

“Moet serieus én grappig zijn”: kinderen van basisschool Op de Wieken helpen bij 

zoektocht naar nieuwe directeur. Hun eisen staan prominent in de vacature 
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De oudste Groengroep van de Noordoostpolder, de Groengroep Tollebeek, bestaat op  

22 april 2021 vijftien jaar! Kortom: Taart voor de Groengroep. Burgemeester Westmaas 

komt de taart hoogstpersoonlijk brengen. 

Tollebekers kunnen eind april online perkplanten bestellen t.b.v. de PKN kerk Tollebeek. 

Dat leverde €882,76 op 

Lub Post wordt geridderd in de gemeente Noordoostpolder voor het vele vrijwilligerswerk 

dat hij gedaan heeft 

‘Tollebeek ziet gewenste dorpsweide steeds dichterbij komen. Ontmoeten staat centraal’. 

“De coronaperiode heeft bewezen hoe belangrijk deze Tollebeker Jachtweide is” zegt 

Renate Boons in een interview met de Stentor. Op het terrein rond de basisscholen 

komen een sportkooi, pluktuin en waterspeelplaats 

Brandweer uren druk met schoorsteenbrand in Tollebeek aan de Zuidermiddenweg. 

Bewoners bleven ongedeerd 

Maaike van der Velde uit Tollebeek wil meer onderzoek en erkenning voor Long Covid. 

Met haar gemaakte video met twintig jonge vrouwen die langdurige corona hebben, wil 

ze zorgen voor meer aandacht voor het onderwerp 

Hondenopvang Stella kan weer vooruitkijken dankzij steun huurachterstand weg te 

werken 

Dorpsschouw Tollebeek op 7 juni 2021: “Wat kan er beter in jouw buurt?” 

‘Okke Weerstand: “Ik had schop onder de kont nodig”’, kopt de Noordoostpolder boven 

het artikel waarin Okke vertelt over zijn kunstenaarschap 

Crashpaal voor RAF Lancaster JA702 verhuist naar de juiste plaats waar bemanning 

crashte: naar kavel H33 aan de Zuidermiddenweg bij Tollebeek 

Tennisvereniging hield op 5 juni zijn eerste tennistoernooi onder de leden. Een grandioos 

succes. De winnaars van poule A en B waren Eric Snoek en Niels Ottink en Marco Jonkers 

en Loes Nijenhuis. Dit laatste team werd dagwinnaar. 

Prikbord Bazuin: Bert Jonkers stopt na 16 jaar met fietsen maken 

Complimenten voor de feestcommissie voor het organiseren van een bij de maatregelen 

passend dorpsfeest: voor jong & oud een middag, happen & stappen, de Tollebakker, 

bootcamp en een fietspuzzeltocht 

Ineke Zuidema, KANJER van Tollebeek! Ineke haar hand- en voetafdruk zijn vereeuwigd 

in een betonnen tegel die geplaatst wordt op in het Kanjerpad 

De Achtertuin van de familie Hack is tijdens het Open Tuinenweekend te bezoeken 

SVA Tollebeek organiseert in de laatste week van de zomervakantie drie toffe 

activiteiten: viswedstrijd, huttenbouwen en een skateboardclinic 

“Maak uw buren lid van Dorpsbelang en ontvang beiden een Tollebeker!”: een actie van 

Dorpsbelang en De Bazuin om meer combileden te werven 

De Urker familie Zeeman gaat van Urk naar Nagele naar Tollebeek: in augustus krijgen 

ze de sleutel van hun nieuwe woning 

Stijn van Gosliga opent in juli zijn KinderzwerfboekStation! 
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Vanaf maandag 16 augustus kan de familie Jelies voor het vierde seizoen twee weken 

lang gevolgd worden in ‘Een Huis Vol’ 

Op 25 augustus heeft de nieuwe burgemeester Roger de Groot, samen met wethouder 

Marian Uitdewilligen en Klaas Jan Loosman een bezoek gebracht aan Tollebeek om kennis 

te maken met ons dorp 

Artistique Zomertourt door polder: vrijdag 20 augustus in Tollebeek 

Marijke Bleeker heeft Marijke’s Pluktuin weer geopend: verse plukboeketten zijn hier te 

plukken of af te halen 

“Boerderijeducatie is belangrijk” aldus Jacobina Hoekstra, bestuurslid van de nieuw 

opgerichte vereniging ‘Kom bij de boer’. “Het is belangrijk om kinderen te laten zien waar 

ons voedsel vandaan komt”. 

Lucinda Koffeman start een inzamelingsactie voor Stichting Haarwensen 

Bewoners toosten op De Jachtstaete: het nieuwbouwproject op het terrein waar eerder 

de Mariaschool stond, is afgesloten met een bijeenkomst voor de nieuwe bewoners 

11 september: de 30e editie van de Fish Potatorun. In Tollebeek vindt ook de Kidsrun 

plaats 

‘Wormenkweker vecht voor zijn vergunning’ en ‘wormenkwekerij moet stoppen’ zijn 

krantenkoppen die vertellen deze kwestie 

Machinepark Zuidema uitgebreid met een nieuwe 38,5 meter hoge mobiele torenkraan. 

Ook is het afgelopen jaar een 21 meter roterende verreiker aangeschaft 

Tollebeek is een voetbaltribune rijker: de zogeheten Tigchelaar Tribune. Kortom: mede 

mogelijk gemaakt door Syds Tigchelaar 

Presentatie Tollebeker Jachtweide op 7 oktober in De Goede Aanloop 

Jeugd Tollebeek rent 8000 euro bijeen voor Tollebeker Jachtweide. Eerder dit jaar: “1000 

euro voor seniorenbankje van het Stimuleringsfonds ZONL” en “46.000 euro voor 

Tollebeker Jachtweide” van de gemeente” 

“Het is tijd voor een nieuwe boerencultuur” stelt Ingrid Janssen in haar gastcolumn in de 

Nieuwe Oogst  
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10-dorpenoverleg 
 

Het 10-dorpen overleg 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 ons buurdorp Espel. Zoals gebruikelijk 

kwamen wij zes keer bij elkaar. Waarvan een aantal op locatie in Espel en een aantal 

digitaal.  

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

dorpen in Noordoostpolder. Dit jaar hebben we onder andere gesproken over de effecten 

van de coronamaatregelen op onze dorpen, uitbreidingslocaties, wensen voor 

urnenmuren in andere dorpen, het onderhoud van gemeentelijke wegen, AED-trainingen, 

verkeersveiligheid, gezamenlijk inrichten van de WBTR, mobiliteitsvisie, onderhoud 

openbaar groen, rapport rekenkamercommissie over de dorpsvisies, digitale 

informatieborden/evenementenborden, wensen voor contacten met de provincie en 

vergunningen voor evenementen in onze dorpen.  

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. Zo heeft wethouder Uitdewilligen gesproken 

over het thema woningbouw in de dorpen en heeft meneer Van de Lindeloof ons 

geïnformeerd over Energiepioniers.  

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. 

Mede op initiatief van Tollebeek was de bijeenkomst dit jaar anders opgezet. Voor alle 

vijf de collegeleden waren vragen en bespreekpunten voorbereid die samen met vier 

vertegenwoordigers van de dorpen werden besproken. Het waren dynamische 

gesprekken met uitwisseling van informatie en gesprekken die veel verder gingen dan 

het ‘vraag-en-antwoord’ zoals dat gebruikelijk was.  

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 op een aantal onderwerpen samenwerken, is Tollebeek een voorbeeld 

of worden we op goede ideeën gebracht. 

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

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

Feestcommissie Tollebeek 

Doen wat mogelijk is binnen de 

veranderende regelgeving. E-mails 

over annuleringsvoorwaarden, 

richtlijnen vanuit de overheid, et 

cetera. Het was gewoon weer een 

ongewoon jaar voor Feestcommissie 

Tollebeek. In februari zijn de 

geplande activiteiten bekend 

gemaakt. Uiteindelijk kunnen wij de 

positieve conclusie trekken dat deze 

agenda in zijn geheel is uitgevoerd. 

In dit jaarverslag zullen wij 

terugblikken op het jaar 2021. 

 

Personele wijzigingen 

Na een lang dienstverband hebben André Leijten en Remco Nollen in 2020 afscheid 

genomen van de Feestcommissie. Kars Breukel en Joost Swart zijn aangetrokken om de 

vrijgekomen plaatsen op te vullen. Alvast vooruitlopend op het lustrumjaar 2022 en 

aanstaande vertrek van huidige commissieleden is eind 2021 Joukje Oostra toegevoegd 

aan de commissie. Als nieuwe bewoner had Joukje in De Bazuin aangegeven graag meer 

Tollebekers te willen leren kennen. Dat gaat in deze commissie zeker lukken. 

 

Homequiz 

In deze lockdown-achtige omstandigheden zijn veel online quizzen georganiseerd. Zo ook 

in Tollebeek. Op 20 maart zat een groot gedeelte van Tollebeek achter de laptop om een 

poging te doen om de Homequiz-titel te veroveren. Daarbij had een deel zichzelf 

getrakteerd op een mooie borrelplank van De Goede Aanloop. De strijd was hevig en na 

negentig vragen waren het de “Appies” (familie Apperlo) die het prijzenpakket in 

ontvangst mochten nemen. 

 

Koningsdag 

Met een heerlijk zonnetje werd de 54ste verjaardag van 

onze Koning gevierd. Tijdens het ochtendprogramma 

hebben alle kinderen heerlijk kunnen Buiten Spelen. Met 

versierde voertuigen rondrijden en tekenen met het 

uitgedeelde stoepkrijt. In de middag was het tijd voor de 

autopuzzelrit. Met meer dan 35 auto’s is de omgeving 

Zwartewaterland onveilig gemaakt. Deelnemers uit alle 

leeftijdscategorieën. Onderweg heeft iedereen op de pont 

kunnen uitrusten en moeten nadenken over ware 

hersenkrakers. Hoewel de organisatie nog een aantal tips 

heeft gekregen van échte autopuzzelritdeskundigen, 

kunnen wij met een gerust hart terugkijken op een geslaagde middag. Deze editie kende 

twee winnaars, nogmaals gefeliciteerd familie Dijkgraaf en Rixtia & Rixtia (& Robert). 

 

Dorpsfeest – Back to the 80’s 2.0 

Wikken en wegen. Wat kunnen we doen, wat gaan we doen? Er lijkt steeds meer 

mogelijk vanaf juni, maar die feesttent die kunnen we in ieder geval alvast wel 

annuleren. Wat doen andere dorpen? Sommige schuiven de feestweek door naar 

augustus of september, uiteraard zonder garanties dat de wereld er dan alweer anders 

uit ziet. Wij besluiten het dorpsfeest door te laten gaan met separate activiteiten. Mocht 

er in het najaar nog ruimte zijn voor een groot feest kijken we te zijner tijd naar de 

mogelijkheden. 
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Het dorpsfeest bevat zoals gebruikelijk 

activiteiten van woensdag tot en met zaterdag, 

in volgorde: de kindermiddag, de 60+ middag, 

de beste Tollebakker, happen & stappen, de 

bootcamp en als afsluiter de fietspuzzelrit. Alle 

activiteiten werden goed bezocht. Echter, bij de 

Bootcamp was het aantal deelnemende 

Feestcommissie leden relatief hoog. Dit was 

overigens niet slecht voor hen, aangezien ze de 

vorige dag alle heerlijke baksels van de Beste 

Tollebakkers moesten proeven. 

 

Met een spelletjestocht voor de kinderen en 

activiteiten zoals Walking Football en sjoelen voor 

de zestigplussers hebben we weer veel mensen op 

de been gebracht. De drukste activiteit en voor 

velen het hoogtepunt van de week was het 

Happen & Stappen op vrijdagavond. De avond 

begon onstuimig waarbij een heuse wervelwind de 

versiering bij het begin van het dorp werd 

omgeblazen. Dit kunstwerk stond er al een klein 

halfuurtje, dus gelukkig hebben we de foto’s nog… 

Vervolgens kwam het hele dorp in beweging 

en kon er bij diverse kraampjes een hapje en 

drankje genuttigd worden. Gedurende de tocht 

had je het idee dat je van buurtfeest naar 

buurtfeest aan het wandelen was. Overal was 

de sfeer zeer goed en iedereen had het idee 

dat het bij “hun buurt” het best en gezelligst 

was. 

 

Al met al kijken wij terug op een hele leuke 

week! 

 

De commissie in beweging 

In augustus hebben wij onze jaarlijkse activiteit gehad. Als team zijn wij de roeisloep 

ingestapt. Onder leiding van Yvonne Hoeboer roeiden we met de riemen die we hadden. 

Een pittige work-out, maar die werd beloond met een barbecue bij Robby op de 

boerderij. 

 

Sinterklaasintocht 

Ook dit jaar heeft de Goedheiligman aan ons gevraagd om 

hem te begeleiden bij de intocht in Tollebeek. Wederom in 

overleg met de autoriteiten hebben wij een intocht 

georganiseerd waarbij Sinterklaas een mooie route door 

Tollebeek aflegde.  

Op iedere straathoek stonden enthousiaste kinderen en 

ouders te wachten op een hand van de Sint en pepernoten 

van de Pieten. Daarbij werd de stoet voorgegaan door de 

fanfare van de Zeeschelp en majorettevereniging Diana. 

 

Op naar het 65ste lustrumjaar 

Met een eenmalige financiële impuls vanuit de Rabo ClubSupport op zak (waarvoor dank 

aan alle stemmers) kijken wij met zijn allen uit naar het 65ste lustrumjaar van Tollebeek. 
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De voorbereidingen zijn al ruimschoots gestart. Wij werken aan alternatieve plannen en 

scenario’s om dit lustrumjaar niet ongemerkt voorbij te laten gaan. 

 

Blijf ons goed volgen in De Bazuin en via de Instagram en Facebook pagina’s. Zo blijf je 

altijd op de hoogte van de meest recente ontwikkelingen van de Feestcommissie. 

 

Wij bedanken jullie allemaal voor jullie deelname en bijdrage aan de activiteiten. Zonder 

jullie deelname geen festiviteiten en wij rekenen ook in 2022 weer op jullie enthousiaste 

inbreng! 

 

Feestcommissie Tollebeek 

Robby Bartels, Esther te Brake, Kars Breukel, Jan Leijten, Ingrid Loman, Mariëlle Merks, 

Joukje Oostra, Maike Rotteveel, René Spaak, Joost Swart 

 

 

Stichting Vakantie Activiteiten Tollebeek 

 

2021 begon met speciale vakantie activiteiten. In het vorige 

jaarverslag hebben we de speurtocht beschreven in januari. 

In februari hebben we een vrolijke digitale kinderbingo 

gehouden. Met een goede online 

verbinding en enthousiaste begeleiding 

hebben zo'n 60 kinderen mee gespeeld. 

Er waren allerlei leuke speelgoed 

prijzen te winnen en voor iedereen een 

ijsje bij de Jachthut.  

 

We hebben 3 april 2021 onze jaarlijks 

terugkerende paasactiviteit in een 

coronaproof jasje gestoken. Tientallen 

kinderen hebben gesprongen als hazen, 

door holen gekropen, eieren gegooid 

met natuurlijk een lekker eitje als 

beloning.  

 

 

 

Ook de laatste week van de zomervakantie stond in het teken van onze activiteiten. We 

kregen het aanbod vanuit Carrefour voor een skateboardclinic. Hiervoor was te weinig 

belangstelling dus is de samenwerking opgezocht met de SVA afdeling van Espel.  

 

Vanwege de harde wind werd de viswedstrijd 

verplaatst naar de woensdag. Dat werd een 

dag vol activiteiten. In de ochtend zijn er 

prachtige kastelen en kleine paleisjes 

verrezen in vrolijke tinten soms met leuke 

gekleurde bakstenen, kantelen of een 

schoorsteen. Ouders en tientallen kinderen 

hebben weer heel wat creativiteit laten zien. 

Na hard werken, knutselen en schilderen 

ging iedereen met een appel en soms met 

de hut onder de arm, weer naar huis. 

Speelplezier voor de rest van de vakantie 

gegarandeerd.  
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Op woensdagavond kwamen meer dan 40 

kinderen vol verwachting naar de waterkant 

om te vissen samen met hun vaders, 

moeders, opa's en oma's. Er zijn wel 54 vissen 

gevangen en iedereen ging naar huis met een 

echte snoephengel.  

  

SVA Tollebeek, 

Christel Boons, Natasha Ruiten-Minderman, 

Bente Ballast, Alice van Slooten en  

Marijke Bleeker 

 

 

Avondvierdaagse 

 

Ook in 2021 waren we in Tollebeek verzekerd van wandelplezier. Na het succes van vorig 

jaar vond er ook in 2021 een Avond4daagse – Home Edition plaats!  

Met deze Home Edition heeft iedereen de gelegenheid een eigen Avond4daagse te lopen. 

Daar maakten ook vele Tollebekers gebruik van in de periode tussen 29 maart en  

30 juni. Dagelijks was er de keuze voor drie verschillende routes. In de eRoutes app kon 

zelf de afstand bepaald worden: 2,5, 5 of 10 km.  

Uiteindelijk hebben veel wandelaars op vrijdag 2 juli een officiële Avond4daagse medaille 

ontvangen. 

 

Bestuur Avond4daagse Tollebeek, 

Nelie Hemelrijk, Marjolein Duin, Christel Boons, Rixtia Bankras, Rixt Doggen-Faber, 

Jessica Woord en Renate Boons 
 

 

Tollebeker Jachtrondes 

 

Vanwege de geldende coronamaatregelen zijn de Tollebeker Jachtrondes in 2021 niet 

georganiseerd. 

 

 

De Groengroep 

 

De Groengroep is dit jaar vroeg gestart. Op 20 

januari is er wat blad verwijderd van de 

sneeuwklokjes. Daarna zijn we op 10 maart 

officieel aan de slag gegaan.  

Wieden en snoeien op veel plekken, zoals bijv. 

de Fontein, Het Uiltje, de Jeu de boules baan 

enz. Eind maart pauze in verband met corona. 

Gelukkig hebben we het 15 jarig bestaan wel 

gevierd. Na even wieden bij het Jagertje en de 

Barak worden onze mannen naar de Pionier 

gelokt, waar Christian Bleeker en burgemeester 

Westmaas ze opwachten. Het is een gezellige 

middag met koffie, bloemen, taart en toespraken. 

Dit wordt zeer op prijs gesteld. 

 Half mei zijn we weer aan de slag gegaan. In 

juni is samen met de gemeente de beplanting 

rond de Fontein aangepakt. 

 Er is veel gewied op de begraafplaats. De Barak, 

de Fontein en Het Jagertje zijn vaste projecten. 
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Ook in het dorp worden de perken regelmatig 

onder handen genomen. De bomen langs het 

Rondje Tollebeek worden gesnoeid en de taluds 

gemaaid. Met de bosmaaier wordt het gras 

rondom onze kunstwerken bijgehouden. In de 

zomermaanden is er af en toe waar nodig wat 

gedaan. In de maand september zijn we weer 

regelmatig aan de slag geweest.  

Op 29 september zijn de laatste klusjes nog eens 

aangepakt. Het dorp kan netjes de winter in.  

Eind oktober zijn we bij elkaar geweest en hebben we weer bijgepraat. We hebben toch 

nog een redelijk jaar gehad.  

Laten we hopen dat we in 2022 weer volop aan de slag kunnen gaan. 

 
 

 

 

 

Samen Eten 

 

 

Samen Eten was geen optie begin van dit jaar. Om onze mensen 

toch eens lekker te verwennen hebben we in maart maaltijden 

rondgebracht. Door verschillende kooksters werd er een gerecht 

aangeleverd. Zo kregen we een compleet menu. Vanuit de loods 

van Jan Zuidema vond de distributie plaats.  

Op 16 oktober mocht het weer. Ruim 30 gasten schoven aan 

en genoten van het lekkere eten en de gezelligheid. Vol 

goede moed hadden we 16 november voorbereid, maar 

jammer…., het werd afgeblazen. We hebben toen toch nog 

iets bedacht. Samen met De Zonnebloem en Samen 

Tollebeek hebben we een gezellig lichtje rondgebracht voor 

de donkere Midwinterdagen. 

Volgend jaar hopen we we weer eens lekker Samen te Eten! 

 
 

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.  

 

In 2021 hadden we ook weer te maken met coronamaatregelen waarbij we ons 

afvroegen wat dat voor effect zou hebben op Samen Helpen. Er was geen extra effect op 

de vraag. In 2021 zijn de volgende activiteiten volbracht door vraag & aanbod bij elkaar 

te brengen: 
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• Vervoer naar het ziekenhuis 

• Schilderklus 

• Koffie drinken en een gezellig praatje 

• Verhuisklus 

• Hulp bij administratie 

• Tuinonderhoud, eenmalig knippen van een heg 

• Maaltijd rondgebracht voor wie dit graag wilde 

• Plantjes rondgebracht aan alle ouderen 

 

Goed om te vermelden dat wij bij de vragen ook wel kritisch kijken of er zo nodig 

familieleden zijn die wat kunnen betekenen of dat er een professioneel bedrijf in te huren 

is. Ook kijken we naar de intensiteit van de vraag; het is en blijft natuurlijk 

vrijwilligerswerk om mensen te helpen!  

Aangezien elkaar helpen belangrijk is en blijft: doet u / doe je met ons mee? Zo hopen 

we ook in 2022 een bijdrage aan Tollebeek te leveren. 

 

Samen Helpen Tollebeek 

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

 

 

Eten bij de Buren 

 

Vanwege de geldende coronamaatregelen is Eten bij de Buren in 2021 niet door gegaan. 

 

 

MFC De Pionier 

 

Ook dit jaar een stukje over het reilen en zeilen van de Pionier in 2021. 

Als nieuw bestuur beginnen we inmiddels wat beter in onze rol te komen en hebben wij 

een steeds betere afstemming tussen de bestuursleden en de gebruikers. Onder 

voorzitterschap van Niek Wolbers is er een duidelijke verdeling van taken en zien wij dat 

met het benutten van de verschillende kwaliteiten binnen het bestuur, we het samen 

goed rooien. 

 

Corona 

In de winterperiode zaten we vol in de coronaperikelen. Erg jammer dat er gewoon geen 

activiteiten waren en niemand van ons mooie gebouw gebruik mocht maken. Het leed 

was vooral groot voor de gebruikers zoals zorgverleners en sportverenigingen. 

Voor de zomer kwam gelukkig de sport weer op gang en werd er door de voetbal, de 

volleybal en zorgverleners gebruik gemaakt van ons gebouw. Met als hoogtepunt het  

10 dorpen toernooi. Na de zomer is het aantal activiteiten redelijk op peil. Echter aan het 

eind van het jaar zien wij dat corona toch weer de deur dichtgooit. 

 

Legionella 

Ondanks het weinige gebruik van het MFC bleef voor ons het probleem met de legionella 

spelen. Na veel zoekwerk en het vervangen van een aantal hoofdkranen en de 

douchekoppen lijkt het lek nu toch eindelijk boven te zijn. 

Na de zomer hebben wij voor het eerst voor alle aftappunten een goede beoordeling 

gekregen. Mogelijk heeft ook de koelere zomer ons geholpen. 

 

Onderhoud 

Ook hebben wij van de rustige periode gebruik gemaakt om de lange klussenlijst die er 

was met behulp van vrijwilligers (Heren 3 Tollebeek en Harde Kern) af te werken. Zo is 

er heel wat geschilderd, rechtgezet of opgeknapt. Ook hebben wij het gebouw van 

binnen laten schilderen door Sebo uit Tollebeek. Wij zien dat het gebouw nu middels ruim 

10 jaar oud is en er steeds meer onderhoud aan vloereninstallaties en douches krijgen. 
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Er moet uitgekeken worden naar vervanging van de heet waterboiler en vloeren in de 

douches. Tevens is de geluidsinstallatie aan vervanging toe. 

 

Gebruikers 

We zijn dit jaar ook druk geweest met het werven van nieuwe huurders. Na het vertrek 

van Zorgverlener het Oude en Nieuwe land en de kinderopvang, kunnen wij nieuwe 

huurders goed gebruiken. Meerdere keren zijn wij in gesprek geweest met 

geïnteresseerden. Tot tweemaal toe met een kapsalon. Tot nu toe zonder resultaat. Wel 

gaat in 2022 de Fysiotherapie opschalen. De logopedie en de huisarts zijn hierdoor naar 

een andere ruimte verplaatst. Mocht U nog ideeën hebben voor verhuur of gebruik van 

ruimtes neem dan gerust contact op met iemand van het bestuur. 

 

Vrijwilligers 

Door de inzet van een aantal vrijwilligers die zeer betrokken zijn, zien wij dat wij toch 

een mooie accommodatie voor beperkte kosten in de benen kunnen houden.  

Wij willen Hans van Dijke, Bettie Kuiper en Irma Hulsebosch in het bijzonder bedanken 

voor hun goede ondersteuning. Wij hopen nog lang op hun te kunnen rekenen. 

 

Namens het bestuur MFC, 

 

Jeanette van de Reest  Gymzaal en Communicatie 

Helma Remijn     Secretariaat 

Leonard Naaktgeboren   Penningmeester 

Jeroen Nijenhuis            Technische zaken 

Niek Wolbers     Voorzitter 

 

 

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 “het Konijnenhol”. 

Nadat de Peuterspeelzaal “het Konijnenhol” is opgeheven, is het gebouw verder 

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

Het gebouw wordt nu verhuurd als peuterspeelzaal aan Startpunt. 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. De nodige klussen worden gecoördineerd 

door Theo Meulendijks. 

Heel af en toe wordt het gebouw verhuurd aan inwoners van Tollebeek. De verhuur wordt 

in samenspraak met de gebruikers gecoördineerd door Jan Swart. 

 

Bestuur van De Eendenkooi, 

Bert Jan Zuidema, Theo Meulendijks, Helma Remijn en Jan Swart 
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De Bazuin 

 

Het jaar 2021 begon heel leuk voor ‘onze’ Hilde, zij werd nl. in het 

zonnetje gezet tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie en werd thuis 

op de stoel gezet. Vrijwilliger van het jaar!  

 

In september 2021 zijn we begonnen met jaargang 44. Het 

lezersaantal is vrijwel gelijk gebleven – er komen regelmatig 

nieuwe lezers bij, maar door bijv. verhuizingen zijn er ook 

opzeggingen.  
 

Ook het aantal adverteerders blijft stabiel en dat is voor ons erg 

prettig en ook voor de abonnees, want hierdoor is het nog steeds 

niet nodig om de prijs te verhogen.  
  

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

Na het ‘rare’ jaar 2020, hoopten we voor 2021 op weer wat meer activiteit en dus kopij 

maar dat was helaas niet zo. Af en toe dreigde er een tekort aan bladvulling maar 

gelukkig konden we de Bazuin volgens planning uit geven.  

  

De rubrieken: “Wat houdt mij van de straat” en “Wat doet Tollebeek vrijwillig" worden 

goed lezen, dus daar gaan we nog even mee door. Achter de schermen ‘borrelen’ er al 

wel wat nieuwe ideeën.   

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

bijdrage.   

  

Redactie De Bazuin  

Else Bode, Hilde Roskam, Marleen Remijn en Bente Ballast  

 

De website: www.tollebeek.nl 

 

Alweer zo’n 20 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. 

Ook dit jaar waren er door de coronamaatregelen minder activiteiten en dus minder 

artikelen beschikbaar voor de website. Toch werden er in 2021 nog ruim 50 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 2021 werd de website per dag 

gemiddeld door 200 bezoekers bezocht. (2020: 250) Ook is de dorpsagenda op de 

website te vinden, hier vindt u alle, bij ons bekende, activiteiten.  

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 en indien gewenst en 

mogelijk 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 voor u verzamelen.  

Ook staat er op de website een link naar ons videokanaal op Youtube, hier zijn een aantal 

oude filmpjes te bekijken. 

Zo houden we Tollebeek in beeld, onze doelstelling al zo’n 20 jaar lang. 

 

Websitecommissie Tollebeek, 

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

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

mailto:bazuintollebeek@gmail.com
http://www.tollebeek.nl/
http://www.tollebeek.nl/
http://www.facebook.com/tollebeek.nieuws
http://www.tollebeek.nl/
mailto:websitetollebeek@gmail.com
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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 2021 telt de vereniging 463 leden:  

• 456 leden 

• 7 alleen Bazuinleden (denk aan verenigingen en een paar leden die expliciet 

aangegeven hebben geen combilidmaatschap te willen) 

 

In 2021 zijn er 17 leden (adressen) bij gekomen.   

 

De bestuurssamenstelling ziet er op 31 december 2021 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 

 

 
 

 


