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Voorwoord 
 
In 2022 hebben we veel weer kunnen doen zoals we dat zelf graag zouden willen. De 
jaarvergadering was weer in de grote zaal van de Goede Aanloop. De Groengroep kon 
zonder beperkingen op de woensdagochtend in het dorp aan de slag en vervolgens aan 
de picknicktafel genieten van een kop koffie en een praatje.  
We hebben het 65-jarig bestaan van ons dorp mogen vieren met een hele week feest. 
Een feest voor alle Tollebekers met zeer verschillende programmaonderdelen. 
 
In dit jaarverslag beschrijven we het jaar 2022. Niet alleen vanuit dorpsbelang, maar ook 
van commissies die hun activiteiten aanbieden aan het hele dorp. Ik mag van dichtbij 

meemaken hoeveel inzet de vrijwilligers in Tollebeek tonen. Dit jaarverslag geeft daar 
een beeld van en daar mogen we trots op zijn. 
 
Namens het bestuur van de vereniging voor Dorpsbelang Tollebeek, 
 
Christian Bleeker 
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Dorpszaken 

Bevolkingssamenstelling  

Op 1 januari 2022 telde Tollebeek 2497 inwoners. Dit aantal is in 2022 met 26 

toegenomen. Het aantal inwoners op 1 januari 2023 komt daarmee op 2523.  

Inwoners 
Tollebeek Geslacht persoon 1-1-2023  
Leeftijdsgroep Man Vrouw Totaal Percentage 

 0 -  4 100 100 200 7,9% 
 5 -  9 109 111 220 8,7% 
10 - 14 118 104 222 8,8% 
15 - 19 101 93 194 7,7% 
20 - 24 99 83 182 7,2% 
25 - 29 77 77 154 6,1% 
30 - 34 80 85 165 6,5% 
35 - 39 91 83 174 6,9% 
40 - 44 75 82 157 6,2% 

45 - 49 85 82 167 6,6% 
50 - 54 92 76 168 6,7% 
55 - 59 83 68 151 6,0% 
60 - 64 61 46 107 4,2% 
65 - 69 40 37 77 3,1% 
70 - 74 38 29 67 2,7% 

75 - 79 30 30 60 2,4% 
80 - 84 14 15 29 1,1% 
85 - 89 13 10 23 0,9% 

90 en hoger 1 5 6 0,2% 

totaal 1307 1216 2523  
peildatum 01-01-2023  
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Agrarisch 

 
2022 is in veel opzichten een bijzonder jaar, zeker ook voor de agrarische sector. Door 
de oorlog in Oekraïne zijn de kosten voor energie, brandstof, meststoffen en de 

voerprijzen gigantisch gestegen. Voedselzekerheid wordt meer en meer een thema en 
om minder afhankelijk te zijn van andere landen worden er van diverse grondstoffen 
hogere voorraden aangelegd.  
 
Het jaar 2022 is ook het jaar van de stikstofproblematiek. Het was het jaar van het 
grootste boerenprotest wat ooit gehouden is. Het is het jaar van het op gangkomen van 
het stikstofdebat. Maar ook buiten de agrarische sector is het een bijzonder jaar. Als 
gevolg van de Russische inval eind februari in Oekraïne was er een oorlog op Europees 
grondgebied. De oorlog dwingt ons meer te zorgen voor de eigen productie van energie, 
voedsel en grondstoffen. 
 
Dan naar het groeiseizoen van 2022. Deze was in veel gevallen een droog jaar met nog 
steeds last van een neerslagtekort, ondanks dat 2022 relatief nat van start ging. Door 
het neerslagtekort was beregenen een must om de gewassen op peil te houden. Gelukkig 

is onze waterhuishouding goed en is er genoeg water om te beregenen. De veehouders 
hadden door een wat nat voorjaar wat later de mest op de percelen. De eerste snee was 
mede door het vaste weer goed te oogsten en de meeste gehaltes van de graskuilen 
waren stukken beter dan 2021. De oogst van de akkerbouwgewassen was dit jaar ook 
weer wat later. De opbrengsten waren algemeen goed te noemen en in de meeste 
gevallen waren er tijdens het oogstseizoen geen uitdagingen met regen. 

  
Voor de veehouders die mais in het bouwplan hadden, waren de gehaltes wat lager. Dit 
kwam door de droge zomer, waardoor het gewas wat meer verdroogd was. In combinatie 
met de mooie gehaltes in de eerste snedes van graskuilen is het voor de veehouders wat 
minder een uitdaging om de koeien aan de melk te houden dan afgelopen jaar.  
 
Voor veel producten zijn de prijzen goed tot zeer goed van de agrarische producten. Een 

paar mooie voorbeelden zijn de melk- wortel en uienprijzen. De stemming voor de 
pootgoed- en consumptieprijzen zijn ook positief, maar daartegen kampt de sector nog 
steeds met onzekerheid over diverse thema’s; bedrijfsopvolging, enthousiasme om het 
bedrijf door te zetten of toch stoppen. Wat gaat het kabinet en de Europese Commissie 
de sector voor wetgeving opleggen? Er komt veel op de sector af. 
 
Dan nog even terug naar de vooruitzichten in de agrarische sector. De gesprekken over 

het landbouwakkoord lopen. Hopelijk wordt 2023 het jaar van oplossingen en nieuwe 
uitdagingen. We gaan een interessant jaar tegemoet waarin de agrarische sector 
eindelijk antwoord krijgt op de vraag: hoe gaan we verder? Hopelijk een nieuw begin van 
het einde van de veel te lang durende onzekere periode voor boeren en tuinders. 
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Ondernemersvereniging 

 
Na twee coronajaren heeft de OVT (Ondernemers Vereniging Tollebeek) in 2022 gelukkig 
weer verschillende activiteiten georganiseerd voor haar leden. Op 8 april hebben we een 

rondleiding gehad bij Peters Biogas in Luttelgeest. Een zeer interessant bezoek bij deze 
moderne vergistingsinstallatie, waar inmiddels 100% aardgas wordt gehaald uit de 
vergister. Na afloop hebben we met een hapje en sapje nagepraat in De Goede Aanloop. 
 
Tijdens de consumentenbeurs op 14 juni had de OVT een eigen stand. Het was een 
geslaagde middag/avond waar we ook weer een paar nieuwe leden konden verwelkomen. 
 
Op 18 november waren wij te gast bij Zorgboerderij Op de Wurf in Nagele. Hier kregen 
we een mooie presentatie en rondleiding van Kitty & Adriaan. Daarna gaf Jacobina 
Hoekstra een interessante presentatie over ‘Kom bij de Boer.’ De middag/avond werd 
afgesloten met een heerlijk chinees buffet. 
 
Het aantal leden (actieve ondernemers gevestigd òf woonachtig in Tollebeek) staat 
momenteel op 55. 

 
Bestuur OVT 
David, Stan, André en Marcel 
 
 

Windmolencommissie 

 
De windmolencommissie bestaat in 2022 zeven jaar. In 2022 zijn elf aanvragen 
binnengekomen. Drie aanvragen voldeden niet aan de voorwaarden van de 
windmolengelden en zijn afgekeurd.  
 
In 2022 hebben wij de buurtverenigingen uitgenodigd om gebruik te maken van een 
kleine bijdrage om met de buurt het buurtfeest letterlijk te versieren en mee te doen aan 

activiteiten. Dit is door zeven buurtverenigingen aangevraagd, vijf buurtverenigingen 
hebben hier ook daadwerkelijk gebruik van gemaakt. 
 
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 (deels) toegekend aan: 
1. Grachtenconcert 
2. Airhockeytafel voor jeugd PKN kerk Tollebeek 
3. Bijdrage Feestweek Feestcommissie 
4. Roeiriemen voor Zuiderzeeroeiers 
5. Bijdrage voor Eierengooien, J19Nu-afdeling N.E.T. 

6. Bijdrage aan lustrum voor vijf buurverenigingen  
7. Eten bij de Buren 
8. Taalondersteuning voor statushouders 
9. Schommel voor basisschool op De Wieken 

  
Wisselingen in samenstelling 
Binnen de windmolencommissie zijn er in 2022 geen wisselingen geweest.  
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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 2023 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 

 
Nieuwjaarsreceptie  
 
De nieuwjaarreceptie van 2022 kon helaas niet doorgaan vanwege de harde lockdown, 
die uit voorzorg werd afgekondigd, en duurde van 19 december 2021 tot en met 14 
januari 2022. De norm voor thuisbezoek was twee personen per dag, samenkomst in 
grote groepen was niet toegestaan.  
 
 

Jaarvergadering Dorpsbelang 

 
Nadat de jaarvergadering vorig jaar digitaal werd gehouden kon deze in 2022 gelukkig 
weer plaatsvinden in De Goede Aanloop. Het bleek dat er veel Tollebekers hier naar uit 
hadden gekeken, de zaal stroomde langzaam vol met 84 belangstellenden. Het beloofde 
een bijzonder programma te worden, omdat er een aantal onderdelen van de 
Nieuwjaarsreceptie, die niet door kon gaan in verband met corona, waren doorgeschoven 
naar deze avond.  
 
Rond 8 uur kon dorpsvoorzitter Christian Bleeker de vergadering openen. Zoals 
gebruikelijk werd begonnen met een minuut stilte voor hen die ons helaas ontvallen zijn. 
Hierna werden de notulen en het jaarverslag doorgenomen en goedgekeurd. Ook met de 
financiën van de verschillende verenigingen was alles prima voor elkaar.  

Allereerst werd gemeld dat de provincie voornemens is het fietspad komend van Urk 
verder door te trekken door het dorp langs de Urkerweg. Gelukkig is er nog niks definitief 
en is Dorpsbelang nog in onderhandeling om voor een zo veilig mogelijke oplossing te 
pleiten. 
 
Marianne Buijsse nam ons mee in de plannen en de uitvoering van de Jachtweide. 
Het is een flink project en om nog wat financiën te vergaren zal er op 11 juni, bij de 
aftrap van het lustrumfeest van Tollebeek, een veiling gehouden worden. Om de 
aanwezigen hiervoor al een beetje op te warmen werd door onze eigen veilingmeester 
Ludo Leijten een miniveiling gehouden. Door het veilen van onder andere een potje jam 
en een bos bloemen leverde dit uiteindelijk zo’n € 350,- op!  
 
Hierna was het de beurt aan “de Stoel”, een item van de Nieuwjaarsreceptie. Dit keer 
mochten André en Erika van de Reest op de Stoel plaatsnemen. Beide zijn ze o.a. zeer 

actief als beheerder van de voetbalkantine. Ook is Erika nog secretaris van VV Tollebeek. 
André zit nog in het bestuur van de IJsclub en de Ondernemersvereniging. Helaas konden 
beide niet zelf aanwezig zijn, hetgeen werd opgelost door een digitale verbinding. 
Robbie Bartels heeft ingezoomd op de komende activiteiten van de feestcommissie met  
in het bijzonder de feestweek omdat Tollebeek 65 jaar bestaat. 
 
Na de dorpszaken was het tijd voor de diverse bestuurswisselingen. Voor Dorpsbelang 
waren aftredend en niet herkiesbaar, Marianne Buijsse en Jos Heinen. Van hen werd door 
Christian op passende wijze afscheid genomen. Nieuw in het bestuur zullen plaatsnemen 
Kees de Visser en Ludy-Anne Ruijter. 
Bij de feestcommissie treden Joukje Oostra en Johan Roskam toe tot deze gezellige club. 
Ook de website had een uitbreiding te melden, hier treed Jeannet van de Reest toe tot de 
club. 
 

Na de rondvraag was het aan het team van Thomasvaer en Pieternel om de 
achtergebleven nieuwtjes naar voren te brengen. Hiervoor zijn we in de studio van 
“Opsporing verzocht” beland.  
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Tulpenmozaïek  

 
In 2022 is er wel het Tulpenfestival geweest, maar in verband met de coronacrisis was er 

geen mogelijkheid om een tulpenmozaïek te maken. Wel zijn wederom in Tollebeek op de 
rotonde emmers met tulpen geplaatst. 
 

Dorpsschoonmaak NL Doet 

 
Op zaterdagmorgen 12 maart stond om 9 uur koffie en door Hilda gebakken koek, klaar 
in de Eendenkooi. Er was een mooie groep vrijwilligers op de been om het dorp een 
stukje mooier te maken. 
  
Er zijn heel wat schoonmaakklussen gedaan: het hek bij de begraafplaats en het 
kunstwerk op de Buitenplaats zijn weer schoon; de achterkant van het 
Mariaschoolkunstwerk en het Jagertje zijn aangepakt; met behulp van een heftruck zijn 
alle lantaarnpalen op de Buitenplaats gepoetst. 

 

    
   
Daarnaast zijn de bordjes van de bomenroute zijn weer fris, ook zijn voor de Pionier en 
op De Buitenplaats de tegels weer recht gelegd. Oftewel: de Buitenplaats is klaar voor 
het lustrumdorpsfeest! 
 

   
  
In het dorp is er door de beide basisscholen op vrijdag en een aantal buurtverenigingen 
op zaterdag schoongemaakt. Al het afval is zaterdag aan het einde van de ochtend 
verzameld en zal maandag door de gemeente worden opgehaald. Het was een gezellig en 
productief samenzijn, met een mooi resultaat.  
 

Dorpsfeest – Dorpsbelangdag + veiling 
 
Als dorpsbelang mochten we aftrappen met de spelletjesmiddag en samen eten. Een 
mooie opkomst, mooi weer, goede sfeer en we hebben heerlijk gegeten. Die dag werd 
ook nog eens feestelijk afgesloten met een topopbrengst tijdens de veilig, met bijna 50 
duizend euro gaat de gewilde sportkooi er komen. Met dit mooie nieuws wordt de 
Jachtweide steeds meer realiteit.  
 
Vanaf 16 uur druppelden de enthousiaste dorpelingen het terrein binnen om met gezin, 
vrienden of andere bekenden het spellencircuit ‘Elfstedentocht’ te gaan spelen.  

https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/03/220312nl-doet3.jpg
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/03/220312nl-doet3.jpg
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/03/220312nl-doet5.jpg
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/03/220312nl-doet2.jpg
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/03/220312nl-doet7.jpg
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/03/220310NLdoetTH.png
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/03/220312nl-doet6.jpg
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/03/220312nl-doet4.jpg
https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/03/220312nl-doet1.jpg
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Er stonden verschillende spellen klaar die samen gespeeld konden worden. Aan het einde 
van de middag werden buiten lange tafels klaargemaakt en stond er een buffet klaar, 
georganiseerd door de plaatselijke horeca, voor een gezellig samenzijn. 
 

     
 
Vanaf 18 uur kon men zich inschrijven voor een veilingnummer en de tent werd goed 
gevuld door dorpsgenoten en men maakte zich op voor de Veiling voor de Tollebeker 
Jachtweide. Met deze veiling hoopte de projectgroep de benodigde €30.000,- op te halen 
voor een multifunctionele sportkooi waar we kunnen volleyballen, voetballen, 
basketballen enz. Een groot aantal kavels kon men in de tent bekijken. 
 

   
  
Onder de bezielende leiding van veilingmeester Ludo Leijten en notaris van de avond, 
Hans van Dijke, werden de maar liefst 250 kavels in een strak tempo geveild. Wie dacht 
een koopje te scoren zat duidelijk op de verkeerde veiling. Voor hele mooie bedragen 
vlogen de kavels de deur uit, van traptrekkers tot naamkaartjes op de bankjes en van 
zelfgebakken taarten tot volledig verzorgde diners. 
 

   
  
Teveel om in detail te gaan benoemen hier, maar de Tollebeker Ginkiestocht inclusief 
koffie en gebak onderweg ingebracht door Jan Swart en Hans van Dijke was een 
supermooi voorbeeld van saamhorigheid. Voor €10,- kon je je hiervoor inschrijven en 
hier maakten velen in de tent gebruik van. De teller ging aardig naar de 150 
geïnteresseerden! 
 

Het totaalbedrag wat deze avond is opgehaald, hadden weinig mensen verwacht. Waar 
een klein dorp groots in kan zijn. Het eindbedrag is gekomen op: 
€49.117,- Een GEWELDIG resultaat! 
 
Na de veiling maakten de tafels plaats voor de dansvloer en met de feestband Satisfexy 
bleef het nog gezellig tot in de late uurtjes. Het was een mooi begin van de feestweek. 
 
 
 
 

https://tollebeek.nl/wp-content/uploads/2022/06/220611veiling12TH.png
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IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken) 
 
IGW is een samenwerking tussen politie, Mercatus wonen, Carrefour, Wijkbeheer en 
gemeente. Alles rondom veiligheid en leefbaarheid binnen Tollebeek maar ook de andere 

dorpen en Emmeloord pakken wij op. In het gebiedsteam Tollebeek zitten vanuit politie: 
Niels Bronkema (wijkagent), Mercatus Janneke de Bruin (wijkconsulent), Schuscha 
Huisman, opbouwwerker Carrefour, Wijkbeheer Marieke van de Berg, contactpersoon 
dorpen vanuit wijkbeheer en gemeente Klaas Jan Loosman, gebied regisseur. 
 
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. Gelukkig na 2 corona jaren mogen wij elkaar weer ontmoeten en zitten de 
bewoners, verenigingen in Tollebeek niet stil. Ze weten ons goed te vinden, de 
samenwerking verloopt zeer prettig. 
 
Schouw 
I.s.m. dorpsbelang hebben wij ook dit jaar weer een schouw gehouden. Veel punten van 

aandacht, tuinen mercatus woningen, woningen Nimrodstraat waar statushouders 
gehuisvest zijn, het pad achter de winkel St Hubertusplein, aanbrengen paaltjes i.v.m. 
sluipverkeer. Opknappen en herstellen railing loswal. Ook het bankje thv kunstwerk 
Diana wordt opgehoogd. Verlichting Fontijn is weer herstelt. Ook zijn de bordjes van “Het 
Pionierslaantje” weer opgehangen, hoop dat de jeugd er nu van af blijft. 
Ook hebben wij nav klacht traanplaten aangebracht op de stalen bruggetjes bij het 

rondje Tollebeek. Dit omdat de bruggetjes een obstakel vormen voor blinde geleide 
honden. 
 
Plein Sint Hubertusplein 
Na lang overleg zijn gelukkig de plantenbakken geplaatst aan de St Hubertusplein. Dit 
was voor veel bezoekers aan de winkels/snackbar even wennen. Wij hopen van harte dat 
hierdoor de verkeerveiligheid is verbeterd. De bakken zijn inmiddels gevuld met 

perkgoed en planten die weer worden onderhouden door de groengroep. Ook zijn extra 
fietsenrekken geplaatst nav klachten en vragen of er meer rekken konden komen. 
 
Plan inrichting openbare ruimte Fazantendrift 
Na heel veel overleggen met de werkgroep, scholen, omwonenden en heel veel 
vrijwilligers gaat in 2023 de uitvoering van de Jachtweide eindelijk van start. Alle lichten 
staan op groen om te gaan starten. Gemeente heeft heel veel waardering voor alle 

vrijwilliger die zich inzetten voor realisatie, hulde en complimenten voor jullie als dorp. 
Ook de veiling was weer een groot succes. 
 
Groengroep Tollebeek 
Groot dankwoord voor alle vrijwilligers van de groengroep. De plus die deze mannen en 
vrouwen geven op het openbaar groen is prachtig. Een voorbeeld voor alle andere 
dorpen hoe dit in Tollebeek is georganiseerd. Wij werken goed samen met de 

groengroep. Op hun vraag over aanschaf van een motor heggenschaar hebben wij 
positief ingestemd. De groengroep gaan wij voorzien van een heggenschaar waar ze de 
uitlopers langs wandelpaden in Tollebeek kunnen bijsnoeien. In april of mei gaan wij met 
alle vrijwilligers van de dorpen die zich inzetten voor openbaar groen een dag weg. Dit 
blijft nog even een verrassing waar we naar toe. De inzet en betrokkenheid van de 
groengroep is niet in geld uit te drukken, complimenten. 
 

Plan voor nieuwe speelplaats de Horst 
Omwonenden van de Horst hebben een plan gemaakt en voorgelegd aan de gemeente 
voor realisatie buurtspeelplaats. De gesprekken lopen goed, worden ook benodigde 
subsidies aangevraagd en wij hopen dan ook dat er dit jaar weer speeltoestellen komen 
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aan de Horst. Mooi voorbeeld hoe bewoners zich betrokken voelen bij hun eigen straat. 
 
Vernielingen bij de scholen 
Helaas zijn er in 2022 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, ik kan nog wel een paar voorbeelden 
noemen. Met de scholen, de wijkagent, jeugdagent, jongerenwerker zijn wij alert wat 
heeft geleid tot oplossing van een paar vernielingen. Mede daardoor zijn er camera’s 
geplaatst waardoor wij hopen dat de vernielingen tot het verleden behoren. 
 

Met vriendelijke groeten, 
 
Niels Bronkema, wijkagent 
Marieke van den Berg, wijkbeheer gemeente 
Schuscha Huisman, opbouwwerker Carrefour 
Janneke de Bruin, wijkconsulent Mercatus 
Klaas Jan Loosman, gebied regisseur gemeente 
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Archief 2022 – Tollebeek en Tollebekers in de pers! 
 
Ook over 2022 heeft Emma Naaktgeboren weer een archief bijgehouden, vol met 
nieuwsberichten over Tollebeek en zijn inwoners. Er was dit jaar veel gebeurd, het zijn 

maar liefst 2 mappen geworden. Deze liggen ter inzage tijdens de jaarvergadering.  
Emma, bedankt voor weer een prachtig exemplaar! 
 
Inhoud archiefmappen 2022 
 
Welkom 2022 (Bazuin) 
 
Nieuwjaarsreceptie Tollebeek gaat niet door vanwege de maatregelen omtrent corona 
(max aantal bezoekers) 
 
Eerste baby van 2022 in het zonnetje (Eshter de Boer) 
 
Twee kalveren, van Zwier Hakvoort en Gerrit Pierik, voor kinderboerderij de Stekplek 
 

Hond Senna na drie dagen weer gevonden  
 
Wijkagenten Ellen Baart en Niels Bronkema presenteren zich  
 
Mechanisatiebedrijf Naaktgeboren leidt eigen personeel op  
 

Herman Leijten: als kleine akkerbouwer was de omschakeling naar biologisch de beste 
keuze 
 
‘Kom bij de Boer’ wil alle kinderen op de boerderij - Veehouders NOP bij ‘Kom bij de Boer’ 
– Kennismaken met het leven van een agrariërs – Cheque voor ‘kom bij de boer’ – Dit 
bedrijf is de basis voor jullie patatjes  
 

SVA Toppers gezocht 
 
Corona-overzicht – versoepelingen, ook voor Tollebeek  
 
Exacte locatie van vliegtuigcrash blijkt te grote twistappel – Gemeente breekt met 
Stichting Ongeland - Paspoorten voor wrakken - Het houdt een keer op en voor Ongeland 
is dat nu  

 
Interview André Leijten – Op de koffie bij akkebouwbedrijf Leijten in Emmeloord  
 
Problemen rond de brug van Tollebeek beginnen te storen – Tollebekerbrug moet deze 
week storingsvrij zijn – Reparatie kost meer tijd, dus de Tollebekerbrug kan nog niet 
open  
 

Winnaars kleurwedstrijd SVA 
 
Berichten vandalisme Tollebeek – graffiti, schade bij de scholen, prullenbak ontploft, 
vernieling op de begraafplaats, steen door ruit  
 
Dorpsschoonmaak 12 maart 2022 
 

Open dag basisscholen Tollebeek  
 
Akkerbouwer Peter Kemmeren – spoelplaats met Phytobac aangelegd 
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Verkiezingen gemeente – Tollebeker kandidaten  
 
Afvalwater niet helemaal zuiver  
 
Proef met inzamelen luierafval  
 
Ondernemen in Tollebeek – Lollybytolly 
 
Tollebeek op reis – Alice Hulsebosch over de reis naar Slovenië 
 
Oekraïners in Tollebeek  

 
Verslagen 12-dorpenloop, team Tollebeek in beweging (totaal 54 teams) 
 
Hond bijt lammetjes dood op de dijk  
 
Avondvierdaagse Tollebeek – verschillende berichten (inschrijving en vrijwilligers 
gezocht) 
 
Koningsdag – aankondiging en verslag uit de Bazuin  
 
Het eerste uitje van vrouwencontact Tollebeek 
 
Michelinbeloning sterkok uit Tollebeek – Wouter Brandsema 
 

Reflection repeteert voor kerst – kerstproject Christmag changes everything  
 
Dorpen in Noordoostpolder vragen om meer slagkracht – oproep van 10-dorpen naar 
gemeente om hogere bijdrage  
 
Zonnig grachtenconcert – muziekfeest in de openlucht ter ere van 80-jarige 
Noordoostpolder  
 
Dierenopvang Tollebeek moet stoppen – hondenopvang Stella  
 
Eierengooien in Tollebeek 
 
Lumstrumweek Tollebeek: verslagen en souveniers van de feestweek – dorpsbelangdag 

(spelletjesmiddag, eten, veiling) – lustrumdienst – consumentenbeurs – eerste 
revueavond – peuter- en kleuterochtend – vogelschieten – jeugd van toen – tweede 
revueavond – bonte avond – spel zonder grenzen 
 
Alpe d’Huzes – Nanne, Myrthe en Wim Kombrink, Stefan de Graaff, Hans Merks en 
dochter doen mee  
 

Folder ’t Boerenerf Tollebeek – inzamelingsactie duofiets 
 
Open Tuindagen – georganiseerd door Tollebeek  
 
De Groene Hof – hoveniersbedrijf  
 
Buurtkastje Tollebeek  

 
Werkeloosheid Flevoland blijft dalen  
 
Tollebeker (21) krijgt voor dodelijk ongeval 5 jaar rijontzegging 
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Met de schrik vrij – botsing 2 auto’s Tollebekerweg/Zuidwesterringweg 
 
Tiendorpentoernooi 2022 
 
Duurzame kas voor zorgboerderij De Bosrand dankzij gulle gevers  
 
Meer ruimte voor detailhandel in dorpen van NOP 
 
NOP krijgt containers voor babyluiers 
 

Premiere ‘boer zoekt land’ (theatherproductie) – met medewerking van Cantabilé 
Tollebeek 
 
De Zonnebloem en Samen Eten gaan naar Garderen – zandsculpturen 
 
Happen en stappen met Dorpsbelang – kavel ingeruild 
 
Statushouders Nimrodstraat  
 
‘Ryna-dag’ bij school Op de Wieken  
 
Rabo Club Support levert 855,50 op voor Vereniging voor Dorpsbelang  
 
Iedereen gebaat bij bodem in topconditie -  Peter Laan namens DAW-partners 

 
Tom Jansen – interview in Landbouwmechanisatie  
 
Poldercross onder druk – deelnemers gezocht  
 
Passagiers uit bus gezet door boze chauffeur (uitstappen in Tollebeek)  
 
Eten bij de buren vindt weer plaats – oproep deelname 
 
VV Tollebeek MO11-1 in het nieuw gestoken  
 
Nieuwsberichten sinterklaas in Tollebeek  
 

Kerstevent Reflection – christmas changes everything  
 
Acties – kerststerren en oliebollen – Collecte ISEE brengt recordbedrag op van 134.728,- 
 
Kerstreis Tollebeek (ging uiteindelijk niet door)  
 
Carbidschieten in Tollebeek – alleen op aangewezen locatie door gemeente  

 
Jordy Schouten neemt afscheid VV Tollebeek  
 
Berichten Naaktgeboren Mechanisatie  
 
Ilonka Terlouw neemt afscheid PKN Tollebeek  
 

Boek vol polderverhalen – deelnemer Nel Merks 
 
Overig – nieuwsberichten voetbal – overlijden en geboortes – allerlei 
wetenswaardigheden – Thomasvaer en Pieternel 2022 – posters allerlei  
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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 en dit 

jaar is zijn termijn verlengd met 3 jaar. De vergaderlocatie was de Bantsiliek in Bant. 
Zoals gebruikelijk kwamen wij zes keer bij elkaar.  
 
In het 10-dorpenoverleg worden onderwerpen besproken die van belang zijn voor alle 
dorpen in Noordoostpolder. Zo hebben we begin dit jaar Commissaris van de Koning, 
Leen Verbeek op bezoek gehad. Als dorpen ervaren we over het algemeen wat afstand 
tot het provinciehuis. Uiteindelijk is het resultaat dat er vanuit de provincie een 
contactpersoon is voor alle dorpen. Dit helpt ons om onderwerpen die bij de provincie 
horen, op een directere manier onder de aandacht te kunnen brengen. 
 
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 is er gesproken over de 
detailhandelsstructuurvisie, een motie over sporten in de openbare ruimte en een uitleg 

over het fonds Leefbaar Platteland.  
 
Verder hebben we onder andere gesproken over de digitale informatieborden, het nieuwe 
Leaderprogramma en is er onderling ook steun en advies uitgewisseld rond de plannen 
voor een aanmeldcentrum in Bant. 
 

De jaarlijkse excursie was deze keer naar het fietscrossterrein (MTC camping Fiederels). 
We kregen er een mooie demonstratie. 
 
Eén maal per jaar komt het college van burgemeester en wethouders op bezoek. Op de 
woensdag van het dorpsfeest had er in Rutten al een kennismaking plaatsgevonden waar 
de dorpen zich presenteerden en de wethouders hun portefeuilles en aandachtsgebieden 
konden uitleggen. De jaarlijkse komst van het college is om voor ons 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 op een aantal onderwerpen samenwerken, is Tollebeek een voorbeeld 
of worden we op goede ideeën gebracht. 

 
Het is waardevol dat de tien dorpen op deze manier samenwerken. 
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Bijdrage van diverse tollebeker commissies en initiatieven  
 

De Bazuin 

 
 
 
 
 
 
De redactie van de Bazuin was aanwezig tijdens de consumentenbeurs in de Feestweek. 

In een gedeelde stand met Dorpsbelang maakten we volop reclame voor ons mooie 
dorpsblad en dus voor een gedeeld lidmaatschap Dorpsbelang/Bazuin. Het leverde 
uiteindelijk 10 nieuwe leden op. Ook deelden we mooie stoffen tasjes uit met het logo 
van de Bazuin.  
En er was een prijsvraag: bij hoeveel huishoudens wordt de Bazuin bezorgd? Iedereen 
kon een gokje wagen en een briefje invullen. Het goede antwoord moest zijn: 466. Joost 
Koenraadt kwam het dichtst in de buurt. Hij had 460 ingevuld. Hij won daarmee een 
mooie cadeaumand. 
 
Tijdens de veiling voor de Jachtweide hebben we een kavel aangeboden: een advertentie 
in kleur op de voorkant van de Bazuin in een editie die huis-aan-huis bezorgd wordt. De 
kavel werd gekocht door de het bedrijf Quick Frozen. 
 
In september ging alweer de 45e jaargang van start. Het aantal adverteerders blijft 
stabiel en dat is heel fijn, want het gaat hier om een mooie aanvulling op de financiën. 
We hebben wel meer uitgaven gekregen, want door de stijging van de grondstofprijzen, 
moest Multicopy ook twee keer de drukprijs verhogen. Gelukkig hebben we nog een 
buffer(tje). 
 
Omdat De Bazuin best wat geld in kas heeft (had), heeft Dorpsbelang ons gevraagd wat 

geld uit te geven. Eerder deden we al een bijdrage aan de Jachtweide en in 2022 hebben 
we 4 activiteiten bedacht voor verschillende doelgroepen: 
 
Een activiteit voor de jeugd. Dit is al uitgevoerd in de zomer van 2022 – de SVA heeft 
met een gift van De Bazuin een disco kunnen organiseren met een echte DJ.  
Een gift aan ‘Samen Eten’, waarmee ze een etentje konden organiseren dat voor een 
keer uitbesteed kon worden. Ook dit is gerealiseerd in 2022 – de groep heeft genoten 
van een buffet, verzorgd door De Goede Aanloop. 
Een Vrijmibo in De Goede Aanloop, voor 18+ uit Tollebeek. Dit is uitgevoerd in 2023. 
Een activiteit voor de jeugd van 12 – 18 jaar. Dit wordt uitgevoerd in 2023. 
  
De rubriek: ‘Wat houdt mij van de straat?’ wordt nog steeds goed gelezen, dus daar gaan 
we nog even mee door. We zijn ook gestart met een rubriek ‘Tollebeek op reis’, maar dit 

is wat lastiger: we ervaren dat mensen de mooie plekjes liever voor zichzelf houden 😉. 

Maar als je dit leest en denkt: ik wil wel wat schrijven over een mooie reiservaring: mail 
ons! 
 
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  

 

mailto:bazuintollebeek@gmail.com
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Feestcommissie Tollebeek 

 
Na 2 jaren waarin het toch net even anders dan anders ging, konden we afgelopen jaar 
weer helemaal los. Heel erg leuk aangezien we een lustrum jaar hadden. 65 jaar 

Tollebeek! 
 
Koningsdag woensdag 27 april 
Koningsdag was weer ‘ouderwets’ gezellig. Om 10 uur verzamelde iedereen op het plein 
bij de Katholieke kerk om eerst de vlag te hijsen en het Wilhelmus te zingen. Met 
Majorettevereniging Diana en de Zeeschelp voorop werd er daarna een route door het 
dorp gelopen. Wat hadden veel kinderen hun fiets, trekker of skelter mooi versierd! 
Terug op het plein lagen alle kleedjes inmiddels uitgespreid voor de jaarlijkse 
rommelmarkt. Ook stond er een rodeostier, het was nog een hele kunst om daar op te 
blijven zitten. In de middag was er nog de mogelijkheid om mee te doen aan 
boerendarts. De grote winnaars waren hier Liesbeth vd Velde en Peter Kemmeren. 
 
Dorpsfeest – “Tollebeek gaat cityhoppen” 11 – 18 juni 
Zaterdag begonnen we ’s middags met spellencircuit ‘Elfstedentocht’ en daarna het 

buffet, geregeld door Dorpsbelang. Gezellig om met jong en oud deze Lustrumweek te 
starten. ’s Avonds stond in het teken van de veiling voor de Jachtweide. Er werd fanatiek 
geboden op verschillende kavels, van een taart tot je naam op een bankje bij de nieuwe 
Jachtweide. Wat is er een super mooi bedrag opgehaald met elkaar! Na de veiling konden 
de voetjes nog even van de vloer met de band SatisFexy. 
 

Zondag was er om 15:00 een dorpsviering in de tent met gospelkoor Tehilla. 
Maandagavond heeft de Feestcommissie een rondje door het dorp gedaan om alle mooi 
versierde straten in de gekozen stad te bewonderen. Wat heeft iedereen zijn best gedaan 
om er iets moois van te maken! Ontzettend leuk om te zien. Dinsdag was het tijd voor de 
consumentenbeurs. Mooi om te zien hoeveel ondernemers er actief zijn in Tollebeek. 
Woensdag was het natuurlijk eerst de beurt aan de kinderen met de kindermiddag. Er 
was genoeg te doen. Lasergamen, knutselen, een rondje over de stormbaan en natuurlijk 

genoeg te snoepen. De suikerspinnen en popcorn waren niet aan te slepen. 
 
’s Avonds de eerste voorstelling van de Revue, “Ik voel me thuis in Tollebeek”. 
Vanaf 19 uur stroomde de tent langzaamaan vol. Wat is er hard gewerkt door de 
Revuegroep om weer een leuke voorstelling te maken! Mede dankzij een bijdrage 
van het Prins Bernhard Cultuurfonds, kon er weer een mooie voorstelling 
neergezet worden. Donderdagochtend waren de peuters en kleuters aan de beurt. Zij 

kregen hoog bezoek van clown Nelis. Er werd getoverd en gedanst. Wat hebben de 
jongste dorpsbewoners genoten. ’s Avonds natuurlijk vogelschieten. Schutterskoning 
Jaap Dijkgraaf werd in stijl thuis opgehaald en naar de feesttent gereden. De grote vraag 
was natuurlijk wie dit jaar de vogel eraf zou schieten en er met de eer vandoor zou gaan 
om zichzelf het komende jaar schutterskoning of schutterskoningin te mogen noemen. 
Dit bleek dit jaar nogal een uitdaging. Het werd steeds donkerder en de vogel bleef 
hangen. Uiteindelijk is er door middel van loting een nieuwe schutterskoning gekozen, 

Leslie de Visser! GieterFM maakte deze avond het feestje compleet! 
 
Ook “De jeugd van toen” werd niet vergeten. Vrijdagmiddag verzamelden zij samen voor 
de feesttent. Onder de luifel in de schaduw was het goed uit te houden. Onder het genot 
van een hapje en drankje kon iedereen even gezellig bijkletsen en konden zij hun kennis 
nog even testen door mee te doen aan een leuke Pubquiz. ’s Avonds was alweer de 
tweede voorstelling van de Revue. Ook deze werd weer goed bezocht, met als afsluiting 

nog even los met DJ Sipke. 
 
De laatste dag van deze lustrumweek begon ’s middags met het spel zonder grenzen. 



 
Jaarverslag 2022  19 
 

Buurtverenigingen gingen met elkaar de strijd aan door verschillende spellen te spelen. ’s 
Avonds, tijdens de bonte avond, konden de buurtverenigingen zich helemaal uitleven 
tijdens hun act. Ontzettend leuk gedaan door iedereen! Als afsluiter natuurlijk nog een 
feestavond met de band Boulevard. Wij hebben als Feestcommissie genoten van een 
fantastische lustrumweek! 
 
Sinterklaas – 19 november + 2 december 
Natuurlijk bezocht Sinterklaas ook dit jaar weer ons 
mooie dorp. Met een mini stoomboot kwam Sint mooi 
op tijd aan bij de kade, waar hij werd opgewacht 
door alle kinderen van Tollebeek. 

Begeleid door Majorettevereniging Diana en de 
Zeeschelp liep hij samen met zijn Pieten een rondje 
door het dorp richting de Pionier, waar de winnaars 
van de kleurwedstrijd bekend werden gemaakt 
en wie wilde kon samen met Sinterklaas en zijn 
Pieten op de foto. Op vrijdag 2 december bezocht Sinterklaas met twee van zijn Pieten 
de scholen en de 
peuterspeelzaal van Tollebeek. Sint en zijn Pieten werden bij de scholen afgezet door de 
politie! 
Daar stonden de kinderen van De Sprang en Op de Wieken ze al vol spanning op te 
wachten. Veel kinderen hadden iets voorbereid om aan Sinterklaas te laten zien. Een 
dansje, een kunstje of iets voorlezen. Sinterklaas was erg onder de indruk van wat de 
kinderen in Tollebeek allemaal kunnen. Het hoogtepunt waren natuurlijk de cadeautjes 
die hij voor iedereen had meegenomen. 

 
Inmiddels zijn we alweer druk bezig met de voorbereidingen voor de activiteiten van dit 
jaar. Eerst natuurlijk Koningsdag, donderdag 27 april maar we zijn ook al druk bezig met 
het Dorpsfeest, “Tollebeek, effe wat anders!” 
 
Wij bedanken jullie allemaal voor jullie deelname en bijdrage aan de activiteiten. Zonder 
jullie deelname geen festiviteiten. Wij hopen ook in 2023 weer op jullie enthousiaste 
inbreng te kunnen rekenen! Blijf ons 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.  
 
Feestcommissie Tollebeek 
Robby Bartels, René Spaak, Esther te Brake, Ingrid Loman, Jan Leijten, Kars Breukel, 

Joost Swart, Mariëlle Merks, Ingrid Loman, Joukje Oostra, Johan Roskam, Maike Snelder 
 

Stichting Vakantie Activiteiten (SVA) Tollebeek 

 
Eieren zoeken 
Na een afgelasting in 2020 in verband met corona en een alternatieve 
eenrichtingspaasactiviteit in 2021 was het in 2022 weer tijd voor een traditionele versie 
van het paaseieren zoeken. De zaterdag voor Pasen liepen er weer een heleboel 
Tollebeker kinderen naar het bos om daar op zoek te gaan naar de verstopte eieren. 
Natuurlijk waren er ook twee hele fotogenieke hazen.  
Na veel zoeken kwamen de volgende winnaars naar voren:  

Peuters 
Wit: Thomas van Triest 
Zilver: Hillery Snoek 
Goud: niet gevonden 
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Groep 1/2 
Wit: Alex Boer 
Zilver: Thobin Ruiten 
Goud: Ava Loosman 

Groep 3/4/5 
Wit: Elles Geertsema 
Zilver: Eva Zoet 
Goud: Williejanne Woort 

Groep 6/7/8 

Wit: Noor Post 
Zilver: Wout Heinen 
Goud: Jacob Jan 
Mocht je een rondje door het bos lopen, er ligt nog ergens een gouden ei….. 

Maandagavond 22 augustus de viswedstrijd 

De laatste week van de vakantie hebben de dames van SVA weer alle voorbereidingen 

getroffen. Lokvoer gekocht, maden gekocht, koffie en thee gezet, ranja getapt. Daar 

komen de hengelaars met hun vader, moeder, opa, oma of andere familieleden 

aangefietst. Onder toezicht van vismeesters Eeltje Dooper, Arie Woort en Harm Zoet 

hebben onderstaande kinderen een prijs gewonnen.  

Winnaars onderbouw: 
1. Chris van Triest (34 cm, 2 vissen) 

2. Tijmen Bleeker (31 cm, 2 vissen) 
3. Lotte van Gemert (26 cm, 2 vissen) 

 
Winnaars bovenbouw: 

1. Wout Heinen (1 vis van 19 cm) 
2. Mark Lievaart (1 vis van 17 cm) 

3. Stan Lebbink (1 vis van 17 cm) 
 
Mark en Stan eindigden op een gedeelde 
2de plek, maar na loting ging de 2de prijs medaille naar Mark en Stan kreeg de 3de prijs 
medaille omgehangen. Natuurlijk ging iedereen naar huis met een snoephengel.  

 

Woensdag 23 augustus was er de Discoavond  

De disco was voor verschillende leeftijdsgroepen op verschillende tijden. Er zijn best een 

aantal kinderen op de muziek afgekomen. De muziek werd verzorgd door een echte DJ 

die Deejay heet. De DJ stond met zijn bus bij de Pionier en draaide de hits waar de 

kinderen los op konden gaan. Sommige kinderen keken vanaf de zijkant de kat uit de 

boom. De dames van SVA stimuleerde de kinderen om lekker mee te doen. Na een uur 

dansen werden zij uitgezwaaid met een zakje chips en een beker ranja om de dorst te 

lessen. 



 
Jaarverslag 2022  21 
 

Christel Boons werd hartelijk bedankt voor haar jarenlange inzet voor de SVA. Christel 

werd in het zonnetje gezet met een bloemetje. Na diverse oproepen heeft de commissie 

aangegeven dat het voortbestaan in gevaar kwam. Gelukkig is daar goed gehoor aan 

gegeven. Eind 2022 is de bijna verdriedubbelde commissie nog bij elkaar gekomen. De 

toppers die vanaf nu deel uitmaken van 

SVA Tollebeek, zijn: Bente Ballast, 

Marijke Bleeker, Paula Boer, Lucinda 

Boons, Rixt Doggen, Margriet 

Koenraadt, Karin Sportel, Esmée van 

Slooten, Nelleke van Veen en voor 

hand-en-spandiensten: Lo van Gemert. 

De bijeenkomst eind 2022 was tevens 

voor Natasha Ruiten de laatste, in 2023 

zullen wij het zonder haar moeten 

doen. Natasha, bedankt voor de jaren 

dat jij je ingezet hebt voor SVA 

Tollebeek! Wij zijn ontzettend blij dat 

wij met een club enthousiaste mensen 

SVA Tollebeek voort kunnen zetten!  Er 

zijn data en activiteiten doorgesproken 

voor het komende seizoen. Deze zijn 

ook al terug te lezen op de website van 

Tollebeek. Wij hebben er zin in! 

 

Tollebeker Jachtweide 

 
In 2022 is het project Tollebeker Jachtweide steeds concreter geworden. Er is veel 
overleg geweest en steeds kwamen we een stapje dichterbij het daadwerkelijke plan.  
We hebben met alle betrokkenen (werkgroepen, ontwerpgroep, scholen) gekeken naar 
een sportkooi, naar groen, naar ontmoetingsmogelijkheden, naar speelelementen, naar 
parkeren. Alles bij elkaar heeft dit geleid tot doordachte keuzes en een plan waar 
iedereen achter staat. We vinden het leuk dat de kinderen van de kinderraden van de 
beide basisscholen ook meegedacht hebben. Zij gaan er tenslotte ook veel gebruik van 
maken.  
 
Wat zijn we trots! Er is een veiling georganiseerd om 

een multifunctionele sportkooi te realiseren. En dat is 
gelukt! Met ruim 250 kavels is er € 49.117 euro 
opgehaald. Er was nog € 30.000 euro nodig voor een 
grotere multifunctionele sportkooi dan het 
oorspronkelijk geplande pannaveld. De bijna € 
20.000 euro die extra is opgehaald wordt goed 
besteed. Door dat extra bedrag hoeven we niet te 
bezuinigen op de rest. Ook kan het bedrag worden 
gebruikt om de stijgende materiaalkosten op te 
vangen. Mocht er na de bouw nog geld overblijven, 
dan wordt dat gebruikt voor onderhoud. 
 
Ook is er door de gemeente een extra bedrag van € 10.000 beschikbaar gesteld voor De 
Jachtweide.  
Voor De Jachtweide hebben we een overeenkomst met de firma Mulder gesloten over het 
aanleggen van het park. Hier zijn we erg blij mee! 
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Ook voor dit project geldt: het is voor het dorp, maar ook zeker door het dorp.  
In 2023 gaan we het park aanleggen en we verwachten dit in het najaar van 2023 af te 
ronden.  

 

Avondvierdaagse 

 
Het was lang stil in de straten van Tollebeek. Te lang, maar eindelijk kwam daar een eind 
aan! 17 mei kon de 2e avondvierdaagse gelopen in Tollebeek, eindelijk weer doorgaan. 
Vorig jaar was er de mogelijkheid om een alternatieve avondvierdaagse te lopen maar er 
kan toch niets op tegen het echte werk. Er was weer te kiezen uit twee afstanden, 5 en 

10 kilometer. Voor de 5 km waren er maar liefst 92 aanmeldingen voor de 10 km waren 
er 18 gegadigden. De eerste route van de 5 km ging voor het grootste gedeelte door het 
dorp. De 10 km ging over de buitenweg rond het dorp. Dag 2 had als hoogtepunt voor 
beide routes het Jaagpad. Door weinigen al eens gelopen dus voor velen een leuke 
ontdekkingstocht. De 10 km startte in Nagele waarna beide groepen bij elkaar kwamen 
bij de familie Buijsse voor een ijsje. Ook al bleek het niet zo verschrikkelijk warm te 
worden als voorspeld, ging dit er bij iedereen wel in! Gelukkig kwam op dag 3 de 
weersverwachting ook niet helemaal uit en konden beide groepen de route droog lopen 
want het was tijd voor Dolle Donderdag! Iedereen mocht verkleed komen. Daar werd 
goed gehoor aan gegeven! Dag 4 begon voor de 10 km lopers niet zo best. Het eerste 
gedeelte moest gelopen worden in de regen. Gelukkig was het de kortste route van de 
week en liepen ze het grootste gedeelte door het dorp. De 5 km startte wat later zodat 
beide groepen samen konden komen bij de Buitenplaats. De hele groep liep samen naar 
de Katholieke kerk waar de majorettes van Diana en het jeugdkorps uit Urk ze voor 

konden gaan door onze eigen ´Via Gladiola´. 
 
Al met al weer een geslaagde avondvierdaagse. Natuurlijk niet in de laatste plaats door 
de sponsoren en vrijwilligers. Zonder deze mensen is het niet mogelijk om zo´n 
evenement te organiseren. 
 
Bestuur Stichting Avondvierdaagse Tollebeek: 
Rixt, Nelie, Jessica, Christel en Renate 
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De Groengroep 

 
Wat deed de Groengroep in 2022? 
 

De Groengroep bestaat uit 25 leden, waarvan 17 actief. Er kwamen 5 nieuwe mannen 
bij. Freek van Triest stuurt de werkzaamheden aan.  

De minder actieve leden zijn lid vanaf het begin 
(2006) en komen graag eens een praatje maken, een 
kop koffie drinken of een klein klusje doen. Bij de 
Groengroep is het motto: ‘Eens Groengroep, altijd 
Groengroep’.  
We zijn blij met onze nieuwe mannen! 
In januari is samen met de gemeente, door een 
groepje, een beukenhaag geplant.  
De bomenroute wordt in februari gesnoeid.  

23 maart is de officiële start, samen koffie drinken in de Pionier en even bijpraten. 
De week erop wordt het gereedschap gescherpt en we kunnen weer aan de slag. 
De gemeente heeft Eco-korrels gebracht, die rond de fontein worden uitgestrooid. 

De schelpenpaadjes zijn aangevuld, blij dat we extra 
materiaal (shoveltje van Hans) en 
een kar hadden.  
De Loswal is schoongemaakt en 
wordt opgeruimd. 
Er wordt regelmatig gewied en 

gesnoeid op de begraafplaats, rond 
de Sint Hubertusplaats, bij de 
barak en in de perken langs de 
straten in het dorp. 
Met de bosmaaier wordt de bomenroute en rondom de kunstwerken 
gemaaid. Het tuintje van de barak en 
de heggen worden onderhouden.  

12 Oktober sluiten we af. 
24 Oktober worden nog schelpen 

gebracht, die o.a. langs de Urkervaart worden gestrooid.  
De gemeente heeft oranje petten uitgedeeld, zodat we 
herkenbaar zijn.  

Alle koffiezetters, 
hartelijk bedankt voor de koffie en het lekkers er bij. 

Lien Hermsen regelde het dit jaar. Dit wordt door de 
groep zeer op prijs gesteld. 
We kloppen in 2023 graag weer bij jullie aan.  
 
 
 

 

Samen eten  

 
Vanaf april konden we gelukkig weer elke 2e dinsdag van de maand 
gezamenlijk eten in het Parochiezaaltje en daar waren de mensen wel 
weer aan toe.  
 
13 september konden we onze gasten laten genieten van een heerlijke maaltijd, die tot 
ieders verbazing volledig vergoed werd door de Bazuin. We kregen dan ook een spontaan 
applaus. Bazuin nog hartelijk dank hiervoor!  
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Alleen in december was het i.v.m. de 
kerst de 3e dinsdag van de maand.  
Totaal hebben we dit jaar weer zeven 
keer met elkaar aan tafel mogen 
zitten en hopen dit jaar weer gewoon 
door te kunnen gaan.  
  
Op 6 september zijn we met 40 
gasten van het Samen Eten, de Soos 
en de Zonnebloem in de bus naar 
Garderen geweest, dit was een zeer 

geslaagde dag.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 2022 zijn de volgende activiteiten volbracht door vraag & aanbod samen te brengen: 
er is vooral veel energie gestoken in de inburgering van vier statushouders-gezinnen aan 
de Nimrodstraat. De buurtbewoners v/d Nimrodstraat hebben dit grotendeels zelf 

opgepakt met behangen, verven, vloerbedekking leggen, verzamelen van allerlei 
meubilair en spullen voor in huis, etc. Wij als Samen Helpen zijn later aangesloten en 
hebben hierbij geholpen, door inzameling van spullen/kleding/meubilair hier in het dorp. 
Daarbij rijden we nog iedere week naar de voedselbank samen met deze Syrische en 
Afghaanse gezinnen. 
 

Ook is er Nederlandse taalles georganiseerd door Emma Polter en Aly Oldegarm. Iedere 
vrijdagochtend wordt er in de Pionier Nederlandse les gegeven, speciaal voor 
vrouwen van deze gezinnen. We hopen dat deze vier gezinnen zich ondertussen al aardig 
thuis voelen hier in Tollebeek.  
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Wat zeker voor de jeugd heel fijn is, dat er al een aantal kinderen mee voetballen bij VV 
Tollebeek. Hoe mooi is het dat sport zo goed met elkaar kan verbinden. 
 
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 2023 een bijdrage aan Tollebeek te leveren. 
 

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

Eten bij de buren 

 
Na het succes van de eerste editie in 2019 lukte het in 2022 op 12 november de tweede 

editie van ‘Eten bij de buren’ te organiseren. De commissie bestaande uit Lidy Nijenhuis, 
Remco Nollen, Harriët Kramer, Jurriën Overvoorde en Trea Dijkgraaf kwam na de 
zomervakantie voor het eerst bijeen. Al snel was een geschikte datum voor het 
evenement gekozen. De dag dat Sinterklaas in Nederland aankomt is natuurlijk wel heel 
gezellig.  
 
De aanvragen bij de commissie voor het Windmolengeld en bij de gemeente werden 

direct de deur uit gedaan en al spoedig kregen we van beiden de goedkeuring en 
ontvingen we de bijdragen. Hierdoor konden we de gift voor de koks iets verhogen en de 
eigen bijdrage voor de eters laag houden.  
 
Het Facebookaccount werd nieuw leven ingeblazen, een Instagramaccount aangemaakt 
en een heuse campagne opgestart, zodat er actief reclame gemaakt kon worden voor dit 
geweldige evenement in Tollebeek. Al spoedig meldden de eerste enthousiaste koks zich 
aan. Zowel nieuwe koks als ook koks van de eerste editie, gaven aan weer graag in de 
keuken te willen staan om hun medebewoners te kunnen verwennen en verrassen met 
hun kookkunsten.  
 
Ook de animo om te mogen eten bij de thuiskoks was groot, want wie wil er niet 
genieten van een driegangendiner met bij iedere gang andere tafelgenoten om gezellig 
met te eten, kennis te maken of bij te kletsen. Er waren 15 adressen waar de 82 eters 

terecht konden om te genieten van allerlei lekkers. 
 
Na afloop konden de koks en eters elkaar ontmoeten, recepten, 
ervaringen en verhalen uitwisselen in de tuinkamer van De Goede 
Aanloop. Het enthousiasme was groot bij iedereen. Menigeen vroeg 
de commissieleden of er volgend jaar weer een editie georganiseerd 
kon worden. 
 
En ja, we hebben besloten in de zomer de koppen weer bij elkaar te 
steken voor de derde editie van ‘Eten bij de Buren’ in Tollebeek. 
 
Lidy, Remco, Harriët, Jurriën en Trea 
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MFC De Pionier  

 
Hier nieuws namens het bestuur van de Stichting Multifunctioneel Centrum Tollebeek. 
 

Activiteiten 
Nadat we in de winter nog volop met corona te maken hadden, zijn we inmiddels al weer 
gewend aan de gang van zaken vóór de corona. Gelukkig lijken we dit achter ons gelaten 
te hebben. Alle activiteiten draaien weer als vanouds. En dat geeft een hoop voldoening. 
De gymzaal is vele avonden bezet met allerlei sportactiviteiten. Ook het voetbal maakt 
weer volop gebruik van de Pionier. Verhuur voor andere activiteiten loopt rustig door . 
Extra verhuur van de vergaderruimtes of anders loopt niet storm. Daar zullen we weer 
hard aan moeten trekken naar de toekomst om een betere bezetting te krijgen. 
 
Douches 
We draaien al weer het elfde seizoen in het MFC en we zien dat terug in slijtage van 
onder andere de douchevloeren. In de oude vloeren zaten scheuren waardoor we steeds 
meer te maken kregen met lekkage. We hebben dan ook afgelopen zomer de 
douchevloeren boven en beneden laten vervangen. Dit was nog niet makkelijk omdat de 

aannemers het heel erg druk hadden en we ook steeds last hadden van lekkages 
waardoor het werk extra lang heeft geduurd. Maar inmiddels zijn alle vloeren vernieuwd 
en draait alles weer naar behoren. 
 
Legionella 
Jaren hebben we heel veel problemen gehad met legionellabesmettingen in de douches 

beneden en boven. Lang zijn we bezig geweest met aanpassingen van de leidingen en 
kranen. Ook het aantal keren spoelen met heet water was een zeer intensieve bezigheid 
die veel tijd kostte. Gelukkig hebben we bij de laatste monsternames afgelopen jaar geen 
besmettingen meer gevonden. We zijn daarom voorzichtig optimistisch over de laatste 
aanpassingen en hopen dit probleem nu opgelost te hebben. 
 
Energie 

Net als veel andere openbare gebouwen en sportverenigingen hebben we als MFC met de 
Pionier een uitdaging qua energiekosten. De veel hogere kosten voor energie gaat na 
afloop van ons energiecontract een serieus probleem worden. Ons contract loopt tot eind 
oktober 2023. Zeker vóór het aflopen van het contract willen we diverse 
verduurzamingsmaatregelen hebben doorgevoerd. 
 
We zijn al enige tijd in de weer om te kijken waar we kunnen verduurzamen. We willen 

de gasboiler vervangen voor een warmwaterboiler. We denken verder aan een 
warmtepomp en zonnepanelen. Dit is nogal een operatie die we samen moeten klaren. 
Daarom hebben we een verduurzamingcommissie geformeerd, waarin zitten: Geurt 
Diepenveen, Bas Snelder, Hans van Dijke, Gerard Hettinga, Joost Borgijink, Leonard 
Naaktgeboren en ondergetekende. 
 
Financieel 

We hebben de laatste jaren geen aanpassingen meer gedaan in de tarieven voor de huur. 
Door inflatie en hogere energiekosten zijn we genoodzaakt voor 2023 wel een indexatie 
van de huur te moeten toepassen. Verder hebben we een financieel stabiel jaar gedraaid. 
We zullen echter wel van onze reserves gebruik moeten maken voor de nodige 
energiebeperkende maatregelen. Dat kan deels uit eigen middelen, maar we moeten ook 
naar externe financiering toe. 
 

Personele aanpassingen 
Afgelopen voorjaar heeft onze vaste kracht Cesarina van Keeken, die het gebouw 
schoonmaakt en oplet of alles een beetje loopt, aangegeven te stoppen. Na een oproep 
via Facebook hadden we al snel vervanging in de persoon van Janneke Jelies.  
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Met Janneke zien we ook vaak meerdere familieleden die zich inzetten voor het 
schoonhouden van het MFC. Ook van Johans diensten maken we regelmatig gebruik. 
 
Vrijwilligers 
Onze beroepskracht hebben we ook een aantal vrijwilligers die vaak klaar staan voor ons 
gezamenlijke gebouw. En we zijn hun dan ook zeer erkentelijk voor hun inzet. Onder 
andere Hans van Dijke, Irma Hulsebosch en Bettie Kuiper. Dankzij hun hulp draait het 
allemaal een stuk beter. 
 
Bestuur 
Binnen het bestuur hebben een aantal wijzigen plaatsgevonden. Niek Wolbers heeft na 

ruim 11 jaar aangegeven te willen stoppen als voorzitter van het MFC. Mede door 
privézaken was het voorzitterschap en zijn gezinssituatie niet meer te combineren. We 
bedanken Niek hartelijk voor de vele jaren van inzet en wensen hem het beste toe. 
Ook Jeannet van der Reest heeft aangeven dat de combinatie werk en MFC haar te zwaar 
viel en heeft daarom besloten te stoppen. Ook aan Jeanet een hartelijk dank voor haar 
inzet. Nieuw in het bestuur zijn gekomen Joost Borgijink en Sandra Zuidema. 
 
Bestuurssamenstelling per 01 januari 2023 
Voorzitter:   Jeroen Nijenhuis 
Penningmeester:  Leonard Naaktgeboren 
Secretariaat algemeen: Helma Remijn 
Technische zaken:  Joost Borgijink 
Zaal en verenigingen: Sandra Zuidema 
 

We hopen u op deze manier voldoende bijgepraat te hebben over de zaken die spelen. 
Mochten er nog vragen zijn of heeft u behoefte aan toelichting, neemt u dan gerust 
contact met ons op. 
 
Met vriendelijke groet, Bestuur MFC de Pionier, Jeroen Nijenhuis 
 
 

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 de penningmeester Jan Swart. 
 
Zoals bekend was 2022 een jaar waar ook wij te maken kregen met hoge energielasten. 
Voor het bestuur was dit de aanleiding om in gesprek te gaan met gebruikers en de 

huurder Startpunt. Met Startpunt is een verhoging van de huur overeengekomen. De 
tennis streeft ernaar om op korte termijn de verlichting te vervangen voor led- 
verlichting.  
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Foto: Start van de bouw van de 
Eendenkooi (7 december 1995) 
met o.a. Europarlementariër 
Carla Peijs die samen met de 
kinderen van de 
peuterspeelzaal het startsein 
mochten geven. Hierna werd de 
Eendenkooi door de vele 
vrijwilligers in een vlot tempo 
gerealiseerd. 
 

 
 
 
 
 
 

Bestuur van De Eendenkooi: 
Bert Jan Zuidema, Theo Meulendijks, Helma Remijn en Jan Swart 
 
 

De website - www.tollebeek.nl 

 

Op 26 november 2001 kwam de website van Tollebeek in de lucht en vele berichten 
hebben we sinds de start online mogen zetten. Steeds met medewerking van een vaste 
groep enthousiaste reporters inmiddels een vaste fotograaf en een webmaster. Nu ruim 

20 jaar later zien we langzamerhand dat de nieuwere media meer in trek komen. 
Toch werden er in 2022 nog ruim 41 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 2022 werd de website per dag gemiddeld door ca. 
200 bezoekers bezocht. ( 2021: 200) 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 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 u verzamelen.  
Ook staat erop de website een link naar ons videokanaal op Youtube, 

(https://www.youtube.com/@tollebeeknieuws9833/videos) (of zie de link op de website) 
hier zijn een aantal oude filmpjes te bekijken. 
 
Samen houden we Tollebeek in beeld! 
 
Met vriendelijke groet, 
Jeannet van der Reest, Janine Bakker, Remco Nollen, Nancy Hoekstra, Marjan Visser, 
Tjitske Geertsema (redactie/verslaggevers) Peter Joustra (fotograaf) en Jan Swart 
(webmaster) 

  

http://www.tollebeek.nl/
http://www.facebook.com/tollebeek.nieuws
http://www.tollebeek.nl/
mailto:websitetollebeek@gmail.com
https://www.youtube.com/@tollebeeknieuws9833/videos
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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 2022 telt de vereniging 464 leden: • 458 leden • 8 alleen Bazuinleden  
(denk aan verenigingen en een paar leden die expliciet aangegeven hebben geen 
combilidmaatschap te willen).  
 
De bestuurssamenstelling ziet er op 31 december 2022 als volgt uit:  
Voorzitter   Christian Bleeker  

Vice-voorzitter Kees de Visser 
Secretaris   Ludy-Anne Ruijter-Schudde  
2e secretaris   Renate Boons  
Penningmeester  Helma Remijn  
Leden    Monique Habets  

Floor van Tilburg 
 

 
 

 


