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        Vereniging Dorpsbelang Marknesse  
 
Jaarverslag periode 1 maart 2019 tot 1 maart 2020 
 

 
Dorpsbelang Marknesse stelt zich tot doel, de belangen van het dorp Marknesse e.o. zo 
goed als mogelijk te behartigen. Ook in 2019 zijn wij hier met veel enthousiasme en 
energie actief in geweest, samen met veel vrijwilligers.  
De jaarvergadering op 8 maart 2019 werd gehouden in de sportkantine van SVM “de 
Punt”. Naast de vele dorpsgenoten konden we ook een afvaardiging van de 
gemeenteraad Noordoostpolder samen met burgemeester Bouman verwelkomen.  
In deze vergadering hebben wij afscheid genomen van Marjolein Haven en Barbra 
Vereecken. Voorzitter Hans Rommens bedankte beide dames voor hun enthousiaste 
inzet voor Dorpsbelang met een terugblik op hun activiteiten. Barbra was een kartrekker 
bij de opstart van het digitale dorpsplein en de buurt-WhatsApp. Ook organiseerde zij 
mede het grachtenconcert. Marjolein was de vaste notulist in onze vergaderingen en was 
hierin ook actief voor bij de contactgroep. Bij de organisatie van de nieuwjaarparty was zij 
als commissielid actief. Als nieuwe bestuursleden werden Annemarie Luimes en Carole 
Vroegop voorgesteld door het bestuur van Dorpsbelang. De aanwezigen bekrachtigden 
dit instemmend met applaus. Na de pauze maakten wij kennis met burgemeester 
Bouman. In een mooie filmreportage presenteerde jong en oud aan hem en de 
aanwezigen waar wij trots op zijn in Marknesse. Onder het genot van een drankje en 
hapje kon men met de burgemeester en andere aanwezigen verder napraten. 
 
Op vrijdag 29 maart de jaarlijkse dorpsschoonmaak i.s.m. de basisscholen en de 
gemeente. We zagen onze schooljeugd zich weer extra inzetten om Marknesse zo goed 
als mogelijk zwerfvuilvrij te maken. De jeugd is hiervoor altijd erg gemotiveerd, 
complimenten!  
 
Klussenochtend op 6 april. Bestuur van Dorpsbelang was verrast door de vele 
enthousiaste vrijwilligers die zich spontaan hiervoor aangemeld hadden. Met elkaar 
waren die extra klussen goed te doen en snel geklaard. De nazit en evaluatie is dan altijd 
gezellig en een kopje soep met broodje liet eenieder zich goed smaken. 
 
Het Tulpenmozaïek rond Koningsdag werd ook dit jaar weer door vele vrijwilligers 
“gestoken”. Wat een voorbereiding en handwerk vraagt dit, maar het resultaat mocht er 
weer zijn. Aan de grachtwal kleurde en fleurde dit mozaïek nog weken de omgeving op. 
 
Bij Koningsdag horen versierde fietsen. Het weer leek eerst een spelbreker te worden 
maar we hielden het droog. Voor de ingang van verzorgingshuis Markehof feliciteerde 
dorpsvoorzitter Hans Rommens koning Willem-Alexander met zijn verjaardag en werd de 
driekleur met wimpel gehesen. Het koningsdansje door de schooljeugd was prachtig. 
Daarna gingen de versierde fietsen weer in optocht achter DOKA aan door het dorp. De 
achterblijvers lieten zich de getrakteerde oranje koek goed smaken in afwachting van de 
prijsuitreiking. 
Deze dag had nog een extra koninklijk tintje voor Henk Suelmann. Hij werd deze dag 
geridderd in de orde van Oranje-Nassau. “Iemand die zijn hart op de goede plaats heeft 
en zich op een uitzonderlijke wijze heeft ingezet voor diverse verenigingen en 
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organisaties” waren de woorden van onze burgemeester bij het uitreiken van deze 
koninklijke onderscheiding. Als dorpsbelang willen wij dit zeker beamen. Bedankt Henk. 
 
Op 4 mei herdachten wij de slachtoffers die gesneuveld zijn tijdens de oorlogen. 
Bijzonder en ontroerend is het zeker om herinneringen uit de laatste oorlog van 
overlevenden te horen. Ook de betrokkenheid van de jeugd van Marknesse om te 
herdenken en nooit te vergeten, doet velen goed.  
Na het spelen van de Last Post en verschillende toespraken en gedichten volgden de 
kranslegging en bloemenhulde van dorpsbewoners. Aansluitend maakten velen gebruik 
van de gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie na te praten in het Hart van 
Marknesse. 
 
Op 5 mei raasde de jaarlijkse Steptocht door de polder en deed ook Marknesse aan. 
Trots was de “ploeg Marknesse” en ook wij, dat zij voor het tweede jaar op rij de eerste 
prijs veroverde. Een topprestatie! 
 
Van 3 t/m 7 juli was het weer Dorpsfeest, goed georganiseerd met de feesttent en 
kermis midden in het centrum van ons dorp. Dit trok ook dit jaar veel bezoekers. De 
deelname aan de verschillende activiteiten was weer goed, het mooie weer werkte hier 
ook zeker aan mee. Een dorpsfeest met vele hoogtepunten waarbij de playbackwedstrijd 

wel voor heel veel vermaak zorgde       . We kunnen met een goed gevoel op deze 

feestweek terugkijken. 
 
De zomerperiode werd op 7 september afgesloten met het Grachtenconcert.  
Op deze bijzondere plek in Marknesse was het weer goed toeven. We konden op deze 
mooie nazomeravond genieten van Doka, koor Cantabile en als afsluiting de spetterende 
coverband Kangaroo. Het was voor vele bezoekers ook een prima moment om luisterend 
naar de muziek, elkaar de zomer en vakantiebelevenissen te vertellen. 
 
Op 5 november werden de nieuwbouwwoningen van Mercatus aan de Breestraat 
opgeleverd. Een mooi project waar jong en oud onder 1 dak wonen. Met 12 gelijkvloerse 
seniorenwoningen en op de etages 12 woningen geschikt voor jongeren met één- of 
tweepersoonshuishouden. Ook weer 100% energieneutraal. De vraag naar senioren- en 
jongerenhuisvesting in onze dorpskern is hiermee weer een stuk ingevuld en wat een 
mooie metamorfose voor het centrum. 
 
Sinterklaas legde op 23 november zijn boot aan, bij de tijdelijk steiger van Marknesse. 
De landelijk bekende Pietenband uit Marknesse, begeleidde Sinterklaas in zijn rondrit 
door Marknesse, gevolgd door een bont gezelschap van kinderen en Pieten. Het bleef 
nog lang onrustig in de Weevershal waar Sint, Pieten en de kinderen na de rondrit 
gastvrij onthaald werden en Sinterklaas voor enkele kinderen nog een extra “woordje” 
nodig had. 
 
De kerstmarkt bij van Bentem op 13 december. Warm en droog, we kunnen ons geen 
betere locatie daarvoor wensen. De traditionele kraampjes, erwtensoep, chocolademelk 
en ook muziek en kindervermaak zorgden ervoor dat we in de kerststemming kwamen. 
 
Het jaar uitschieten met carbid in melkbussen op oudejaarsdag. Veel lawaai en zeker 
ook veel plezier voor een groep meest jeugdige Marknessenaren. Dorpsgenoten hoorden 
het van verre knallen of kwamen even dichtbij meegenieten van deze traditie. 
Tegen middernacht werd het gezellig druk op het dorpsplein. In een tent werd met elkaar 
getoost op het nieuwejaar 2020. Het vuurwerk was prachtig maar jammer genoeg 
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minder zichtbaar door de mist. De sfeer was er niet minder om. 
 
Tijdens de New-Year-Party op 3 januari konden we elkaar de beste wensen geven voor 
het nieuwe jaar. Veel Marknessenaren waren hiernaartoe gekomen. Een evenement wat 
gewaardeerd wordt door velen van ons, met ook dit jaar weer een goed programma. Al 
jaren op een locatie die nu nog uniek is, Chez Marknesse. Dit jaar de laatste keer 
vanwege de sluiting. Lou Mulder, zijn familie en personeel werden bedankt voor de 
jarenlange zorg, voor met name de jeugd van Marknesse en verre omgeving. Velen van 
ons hebben mooie herinneringen aan de oude en huidige Chez Marknesse. 
 
De promotiecommissie heeft een lange adem gehad om de “Wegwijzer” van Marknesse 
te updaten. Wat een werk. Maar alle verenigingen en bedrijven staan weer bij elkaar. Nu 
nog in een boekje maar na de jaarvergadering ook op het digitale dorpsplein. 
 
Door nieuwe inzichten en ontwikkelingen in het dorp Marknesse is er behoefte ontstaan 
aan vernieuwing en actualisering van de bestaande dorpsvisie.  
Hiervoor is door dorpsbelang Marknesse de commissie Dorps-Ontwikkelings-Plan 
(DOP) Marknesse gevormd. Zij hebben het afgelopen jaar zoveel als mogelijk uw visie op 
de toekomst van Marknesse opgehaald, tijdens 3 thema-avonden, interviews en 
gesprekken. Dit alles is verwerkt in de geüpdatet dorpsvisie “Samen maken wij de 
Toekomst” Deze visie wordt tijdens de komende jaarvergadering aan dorpsbelang 
Marknesse aangeboden. In deze visie staan uw aanbevelingen voor dorpsbelang. Zij 
mogen deze waar mogelijk verder implementeren. Deze dorpsvisie kunt u na de 
jaarvergadering ook inzien op het nieuwe digitale dorpsplein. 
 
Als laatste activiteit willen wij nog het opzetten van het digitale dorpsplein Marknesse 
noemen. Dorpsbelang heeft de aanzet en opzet voor deze belangrijke digitale 
ontmoetingsplek gedaan, omdat dit een steeds belangrijker hulpmiddel is om elkaar te 
vinden en te bereiken. Nu zal deze verder uitgerold en onderhouden moeten worden. Wij 
hopen hier een groep enthousiaste vrijwillige digitale kenners voor te vinden.  
 
De evenementen en activiteiten in Marknesse die hierboven beschreven worden, vallen 
onder de verantwoording van bestuur van Dorpsbelang Marknesse. Maar zijn alleen 
mogelijk door de vele enthousiaste vrijwilligers die vaak in commissies soms maanden 
maar zeker weken van voorbereiding hebben om dit alles goed te laten (ver)lopen. Het 
start vaak met ideeën, plannen maken en vergunningaanvragen om na vele activiteiten 
en werkzaamheden af te sluiten met het opruimen en evalueren van iedere activiteit.  
Het valt niet altijd mee om voldoende vrijwilligers te vinden, vrijwilligers dat zijn zij en wij 
allemaal. Wat zijn we blij met jullie. 
 
Bestuursleden van dorpsbelang zijn vertegenwoordigd in de volgende commissies, die 
onder verantwoordelijkheid van Dorpsbelang vallen: 

• Commissie Woord en Beeld/Historisch Marknesse; 

• De contactgroep (vertegenwoordigers vanuit straat/ buurt) overleg 5 x per jaar. De 

leefbaarheid in onze eigen buurt wordt met elkaar doorgesproken en ideeën 

uitgewisseld. Vertegenwoordigers van IGW, Politie, Mercatus en Carrefour 

ondersteunen ons daarbij; 

• Promotiecommissie, o.a. promotiepraatje Omroep Flevoland, Wilde boekenkast en 

wegwijzer; 

• Beheercommissie/ Groencommissie, beheren van groen en gebouwen in 

Marknesse; 

• Feestcommissie; Jaarlijks zomerfeest; 
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• Web-beheer/ Digitaal dorpsplein. Ontwikkelen en implementeren van een digitale 

ontmoetingsplek voor Marknessenaren  

• Grachtenconcertcommissie (i.s.m. Ondernemersvereniging en OMNI-vereniging 

Marknesse); 

• Duurzaam Marknesse; 

• Commissie New-Year-Party (i.s.m. Ondernemersvereniging en OMNI-vereniging 

Marknesse); 

• DOP Dorpsontwikkelplan (update dorpsvisie Marknesse). 

Het bestuur van dorpsbelang bestaat uit de volgende leden met afvaardiging: 

• Hans Rommens: Voorzitter, 10 Dorpenoverleg en PR 

• Kees de Jongh: Vice-voorzitter Historisch Marknesse Grachtenconcert 

• Jozé Deen: Secretaris, Contactgroep, Dorps-Ontwikkel-Plan, Buurt-WhatsApp  

• Jentina van Benthem, Penningmeester, ledenadministratie 

• Dion Mercuur: Alg lid, Promotiecommissie, Digitaal dorpsplein, Web-beheer 

• Elgon van der Heide: Alg. lid, Beheercommissie/ Groencommissie 

• Eveline Thole: Alg. lid, New Year Party, Grachtenconcert, Feestcommissie 

• Annemarie Luimes: Notulist Dorpsbelang en Contactgroep,  

• Carole Vroegop: Alg. lid, New Year Party, Digitaal dorpsplein, Web-beheer  
 
 
Marknesse, maart 2020  
Jozé Deen 
Secretaris Vereniging Dorpsbelang Marknesse 
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