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Beste dorpsbewoners,

Hierbij een handreiking voor de bewoners die wonen in ons 
mooie dorp Marknesse. Deze is met name bedoeld voor 
onze nieuwe dorpsgenoten.

U vindt in deze ‘Wegwijzer’	informatie	over	verenigingen,	
kerken,	dienstverlenende	instanties	en	scholen	van	ons	
dorp. Ook voor bewoners die al langer in Marknesse wonen 
kan	deze	informatie	nuttig	zijn.	Wij	proberen	de	informatie	
over adressen, contactpersonen en contactgegevens zo
actueel	mogelijk	te	houden	en	u	allen	die	informatie	te	
geven waar we vaak naar op zoek zijn als we een adres 
of contactpersoon nodig zijn. Bewaar het goed, want het 
duurt weer even voor de volgende uitgave. Deze wegwijzer 
wordt u aangeboden door Dorpsbelang.

Onze	promotiecommissie	heeft	hier	veel	werk	voor	verzet.	
Daarvoor onze dank.

Veel gebruiksgemak gewenst. Ook hopen we dat u zich 
snel	thuis	voelt	en	een	goede	tijd	met	veel	woonplezier	in	
Marknesse zult hebben.

Dorpsbelang Marknesse
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VERENIGING DORPSBELANG MARkNESSE

	 Dorpsbelang	Marknesse	heeft	als	doel	de
 belangen van de bewoners van Marknesse
	 te	behartigen.	Wij	zetten	ons	in	voor	de
	 leefbaarheid	van	ons	dorp.

U kunt daarbij denken aan het organiseren en ondersteunen 
van	vele	activiteiten,	maar	ook	het	onderhouden	van	con-
tacten met provincie, gemeente, bewoners, verenigingen
en	ondernemers.	De	vereniging	heeft	een	onpartijdige	
grondslag.

Het bestuur van dorpsbelang Marknesse bestaat uit 9 per-
sonen en vergadert 11 keer per jaar en 1 keer per jaar is er 
een algemene ledenvergadering. Tijdens deze ledenverga-
dering legt het bestuur verantwoording af en bespreken zij 
actuele zaken met haar leden. Ook worden de bestuurs-
leden gekozen.

Daarnaast is er periodiek een 10-dorpenoverleg, waaraan 
van	elk	dorp	uit	de	Noordoostpolder	de	voorzitter	en	een	
tweede bestuurslid deelnemen. Met elkaar worden erva-
ringen uitgewisseld en zaken, die in meerdere dorpen
spelen, samen opgepakt.

Als vereniging hebben wij U nodig als lid. Dit omdat wij hier-
mee	uw	betrokkenheid	en	steun	ervaren.	De	contributie	is
€ 10, per jaar en voor de vereniging  belangrijk om de doelen
uit te kunnen voeren.
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Commissies en zaken die onder de vereniging Dorpsbelang 
vallen zijn:

•	 Feestcommissie
•	 Promotiecommissie
•	 Beheercommissie	
•	 Historisch	Marknesse	in	Woord	en	Beeld
•	 Contactgroep
•	 Dorpskrant	SluisPuntNL	–	samen	met	de	sportvereniging
 SVM en de ondernemersvereniging Marknesse
•	 Marknesse	Duurzaam

Als u zaken wilt bespreken of onder de aandacht van
dorpsbelang wilt brengen laat dit dan weten.

Dorpsbelang Marknesse

E-mail:
dorpsbelang@marknesse.nl

Secretariaat:
Jozé Deen, 06-21617084

7



CORRESPONDENTE ‘DE NOORDOOSTPOLDER’

Als u nieuws hebt en u wilt het laten plaatsen in
‘de Noordoostpolder’, dan kunt u dit via mail, telefonisch 
melden of in de bus doen bij Rikie Ruis.

De	sluitingstijd	voor	kopij	is:
zondag vóór 20.00 uur.

Mailadres:	redactie@denoordoostpolder.nl	of
Telefoonnummer: Cees Wallinga, 06-52027574.

Natuurlijk	is	het	belangrijk	iets	op	tijd	te	melden.	Hebt	u	als
inwoner, vereniging of school iets te melden of te vieren,
dan kunt u dit bericht mailen of in de bus doen bij Rikie Ruis.

Adres:
Lange Voor 27

Contactpersoon:
Rikie Ruis

Telefoonnummer:
0527-201530

E-mail:
p.ruis@home.nl

Correspondente ‘De Noordoostpolder’
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FEESTCOMMISSIE

Marknesse	heeft	een	eigen	feestcommissie.	De	commissie	
bestaat uit 6 enthousiaste leden. De commissie organiseert 
elk jaar de feestweek. De feestweek vindt plaats in de eerste
week van juli. Deze week bestaat uit een afwisselend pro-
gramma voor jong en oud.

De commissie probeert zoveel mogelijk mensen uit 
Marknesse bij de feestweek te betrekken zodat het een 
feest van, voor en door het dorp is.

Naast de feestweek zijn er ook 2 subcommissies die
de Sinterklaasintocht en de Koningsdag organiseren.

U kunt de commissie bereiken via ons emailadres.

E-mail:
feestcommissie@marknesse.nl

Feestcommissie
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SLUISPUNTNL

Stichting	Dorpskrant	Marknesse	(SDM)	is	uitgever	van
SluisPuntNL, de dorpskrant van Marknesse. De krant
verschijnt tweewekelijks op donderdag. SluisPuntNL wordt 
door enthousiaste vrijwilligers gevuld met lokaal nieuws.
De opmaak, druk en verspreiding worden uitgevoerd door 
professionele	partijen.	De	druk-	en	verspreidingskosten	
worden	bekostigd	vanuit	de	advertentieopbrengsten.	
Met	een	oplage	van	ruim	3000	stuks	en	verspreiding	in	
Marknesse,	Kraggenburg,	Luttelgeest	inclusief	de	buiten-
wegen, is de krant erg aantrekkelijk voor ondernemers en 
verenigingen uit de regio.

Heeft u nieuws over uw vereniging, buurt of bedrijf?
Mail het naar: kopij.sluispuntnl@gmail.com.

E-mail: sdm.sluispuntnl@gmail.com

Volg SluisPuntNL daarnaast op Facebook.

SluisPuntNL – Dorpskrant Marknesse
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HISTORISCH MARkNESSE IN WOORD EN BEELD

Het	initiatief	tot	de	oprichting	van	deze	commissie	is
genomen	na	een	tentoonstelling,	die	van	3	tot	17	november
1979 werd gehouden in ‘De Marke’. Voor dit evenement 
werd	door	de	initiatiefnemers,	waaronder	Dhr.	F.J.	Bruinsma,	
een werkgroep ingesteld, die daarna onder verantwoor-
delijkheid van de Vereniging Dorpsbelang als commissie is 
blijven bestaan.

De	commissie	heeft	als	doel	de	zorg	voor	het	tentoonstel-
lingsmateriaal en tracht dat materiaal uit te breiden door 
nog meer foto’s en documentmateriaal van belang voor de 
geschiedenis van Marknesse, te verzamelen. Verder legt 
men de ontwikkeling van het dorp en de gebeurtenissen, 
die in Marknesse plaatsvinden, in woord en beeld vast voor 
de toekomst.

Contactpersoon:
Dhr. D. Kingma

Telefoonnummer:
0527-201209

E-mail:
woordenbeeld@gmail.com

Website:
www.historischmarknesse.nl

‘Woord en Beeld’

11



CONTACTGROEP

Contactgroep Marknesse bestaat uit vertegenwoordigers 
van straten binnen en buiten Marknesse.

De contactgroep komt 5 x per jaar bij elkaar. Het doel van 
deze contactgroep is met elkaar buurtzaken te bespreken 
en opmerkingen of klachten te bespreken met vertegen-
woordigers van gemeente, woningbouw, Carrefour en
politie.	Oog	en	oren	hebben	voor	elkaar	in	buurt	en	straat.
Samen	onze	straat	en	buurt	leefbaar	houden.	

In de SluisPuntNL wordt 2 x per jaar de overzichtslijst
gepubliceerd met contactpersonen uit je straat of wijk.

Is je straat niet vertegenwoordigd en/of wil je deelnemen 
aan de contactgroep neem dan contact op met ons.

Contactpersoon:
Secretariaat Dorpsbelang, telefoonnummer 06-21617084

E-mail: dorpsbelang@marknesse.nl

Contactgroep
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PROMOTIECOMMISSIE

De	commissie	heeft	tot	doel	om,	de	naam	zegt	het	al,
het	dorp	te	promoten.	In	de	commissie	hebben	zitting
voorzitter	Dirk	Jager,	secretaris	Rikie	Ruis	en	verder
Simone Zomerman en Mery van Diepen.

E-mail:
promotiecommissie@marknesse.nl

Contactpersoon:
Rikie Ruis

Telefoonnummer:
0527-201530

Promotiecommissie
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PkN kERk ‘PROTESTANTSE GEMEENTE’

Adres:
Sluis	1,	8316	AM	Marknesse

Website:
www.pknmarknesse.nl

Informatie:
Irma	Profijt
Tel.	0527-203344

E-mail:
scribaat@pkn.nl

PkN kERk
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R.k kERk ‘Rk GELOOFSGEMEENSCHAP H. IRENEÜS’

Adres:
G.	Lokkenstraat	30,	8316	AE	Marknesse

Website:
www.emmausparochie.net

Pastor:
Magda Schilder

Telefoonnummer:
06-51109960

E-mail:
pastormagda@hotmail.com

Secretaris:

H. Ireneüs kerk

infoireneus@emmausparochie.net
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NEDERLANDS GEREFORMEERDE kERk ‘HET ANkER’

In de Nederlands Gereformeerde Kerk ‘het Anker’ komen 
mensen uit Marknesse en omgeving samen rondom het 
evangelie van Jezus Christus. Dat doen we niet alleen in de 
twee zondagse kerkdiensten, maar ook door de week in
gesprek, onderlinge zorg, Bijbelkring, gebedskring, kinder- 
en	jongerenwerk	en	andere	activiteiten.	De	diensten	zijn	
zondags	om	9.30	uur.	De	tweede	dienst	is	zondags	van	april	
tot en met september om 19.00 uur en van oktober tot 
en	met	maart	om	14.30	uur.	Wij	willen	graag	God	centraal	
stellen in ons leven en zoveel mogelijk de liefde van Jezus 
Christus delen met elkaar en met wie er maar voor open-
staat.

Iedereen is van harte welkom.

Adres:
Hoogzijde 2

Contactpersoon:
G. Meesters-Polman scriba
Hoogzijde 57

Telefoonnummer:
0527-204089

E-mail:
scriba.marknesse@ngk.nl

Nederlands Gereformeerde kerk ‘Het Anker’
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GEREF. kERk VRIJGEMAAkT ‘DE kANDELAAR’

Adres:
Noordzoom	117,	8316	CH	Marknesse

E-mail:
scriba@marknesse.gkv.nl

Contactpersoon:
Dhr. M.J. Huizenga
Lisdodde 10
8316	NP	Marknesse
Tel. 0527-241016

Scriba:
W.F. Rook
Tel.	0527-203576

De kandelaar

17



GEREFORMEERDE GEMEENTE

Adres:
Korte	Voor	16,	8316	BR	Marknesse

Contactpersoon:
Dhr. J. Wind
Tel.	0527-204342	

E-mail:

Gereformeerde Gemeente

scribaggmarknesse@kliksafe.nl
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ALPHA MARkNESSE

ONTMOETEN	–	VRAGEN	–	ONTDEKKEN

Ben je op zoek naar de zin van je leven of wil je meer weten 
over het christelijk geloof? Dan is Alpha echt iets voor jou. 
Je ontmoet leuke, nieuwe mensen en bespreekt je vragen 
en ideeën in een informele omgeving. Zin in een nieuwe 
uitdaging? Je bent van harte welkom op een Alpha bij ons 
in Marknesse.

Contactpersoon:
Wieke Buis

Telefoonnummer:
06-51957803

E-mail:
alphamarknesse@gmail.com

www.alphacursus.nl

Alpha Marknesse
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MIX-ML

Mix-ML is een jongerenvereniging op oecumenische
grondslag en is opgericht in september 1992. Mix-ML
is	voortgekomen	uit	een	fusie	tussen	de	CPJ	(Christelijke
Plattelandse	Jongeren)	en	de	KPJ	(Katholieke	Plattelandse	
Jongeren).

Eén	van	de	redenen	voor	de	fusie	was	dat	beide	verenig-
ingen	dezelfde	doelgroep	hadden	met	dezelfde	activiteiten.
Mix-ML	is	een	vereniging	voor	jongeren	(ongeacht	wel	of	
geen	geloof)	van	15	tot	30	jaar!

Wie	verdere	informatie	wil,	is	altijd	welkom	in	het	clubhuis.

Adres vereniging:
Mix-ML
Postbus 29
8316	ZG	Marknesse

E-mail:
mixml@live.nl

MIX-ML
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ROOMS kATHOLIEk kERkkOOR

Het Koor zingt of op zaterdagavond of op zondagmorgen 
tijdens	de	viering.	Dirigent	is	Jan	Schleper	uit	Ens.
Voorzitter:	mevrouw	R.	Verwer	uit	Marknesse.

We repeteren op donderdagavond van 19.45 tot 21.45 uur 
in	het	R.K	zaaltje	bij	de	kerk.	Kun	je	zingen,	zing	dan	mee!

Adres vereniging:
R.K zaaltje bij de Katholieke 
kerk Marknesse

Contactpersoon:
Ria Verwer

Telefoonnummer:
06-12093882

E-mail:
Riaverwer55@gmail.com

Rooms katholiek kerkkoor
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CHRISTELIJk GEMENGDE ZANGVERENIGING
‘CANTEMUS DOMINUM’

Repetitie-avond:
Iedere maandag van 20.00 tot 22.00 uur
in de PKN Kerk aan de Sluis.

Dirigent:
Mevr. C. Jongsma-Hoekstra 
uit	Emmeloord

Secretariaat:
Mevr. G. Kingma
Tel. 0527-201209

Cantemus Dominum
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ACCORDEONVERENIGING ‘CRESCENDO’

Een	mooi	muziekinstrument	leren	bespelen	kun	je	bij 
accordeonvereniging ‘Crescendo’. Noten leren lezen en 
daarna gezellig muziek maken is leerzaam en een leuke 
vrije	tijdsbesteding. 
 
Repetitie	is	op	dinsdag	van	20.00-22.00	uur	in	Centrum 
‘de Marke’ aan de Oudeweg 1 in Marknesse. 

De vereniging bestaat uit ongeveer 40 leden en musiceert 
al sinds 1954 in Marknesse.

Contactpersoon:
Dhr. G. de Vries
Noordzoom	30
8316	CJ	Marknesse

Telefoonnummer:
O527-201205

E-mail:
vriesg1@home.nl

Crescendo
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DRUMFANFARE D.O.k.A

Opgericht als drumband in 1960 door Carolus Algera is 
DOKA thans een muziekvereniging met drum- en fanfare- 
bezetting	o.l.v.	dirigent	André	Rietveld.	Momenteel	maken	
22	muzikanten	deel	uit	van	het	korps,	in	de	leeftijd	van 
12	tot	82	jaar!	De	muzikale	bijdrage	wordt	geleverd	bij	o.a.	
Avondvierdaagsen, Koningsdag, Dorpsfeest, Sinterklaas-
feest en het jaarlijkse voorjaarsconcert.

De	repetitie	is	op	maandagavond
van	19.30-21.30	uur	en	vindt	plaats
in het Sociaal-Cultureel Centrum
‘De Marke’ aan de Oudeweg 1
in Marknesse. Belangstellenden
zijn	van	harte	welkom!

Adres vereniging:
De Marke, Oudeweg 1

Contactpersoon:
C.J. Posthuma-Algera
(secretariaat)

Telefoonnummer:
06-31542486

Postadres:
De Oosthoek 2
8316	NL	Marknesse

Website:

Facebook:
@drumfanfaredoka

Drumfanfare D.O.k.A. (Door Oefening kan Alles)

www.muziekverenigingdoka.nl
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ALGEMENE TONEEL VERENIGING MARkNESSE

A.T.V.M	is	opgericht	op	10	oktober	1975.	Eenmaal	per	jaar	
speelt de vereniging een klucht of een blijspel. Daarnaast 
doet zij jaarlijks mee aan het Flevolands Amateur Theater-
festival	met	een	eenakter.

ATVM repeteert op dinsdag vanaf 19.45 tot ca. 22.00 uur
in Chez Marknesse.

Voorzitter:
Robert van Veenendaal
Tel. 0527-650602

Penningmeester:
Susan van der Veen

E-mail:
atvm@live.nl

Algemene Toneel Vereniging Marknesse
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SVM GYMNASTIEk

SVM	Gymnastiek	is	een	actieve	vereniging	voor	jong	en	
oud. Voor peuters en kleuters de kans om lekker te
bewegen, springen, rollen, klimmen en spelenderwijs
oefenen met balans. Basisschoolkinderen gaan verder met 
het oefenen op de verschillende toestellen en stromen 
eventueel	door	naar	de	selectiegroepen	voor	turnen.
Voor	volwassenen	(dames	50+)	is	er	bodyfit,	sportief	bezig	
zijn	in	een	groep	en	werken	aan	spieren	en	conditie.

Adres vereniging:
Sporthal ‘De Triangel’
Maanhuizenlaan 10
8316	AB	Marknesse

Contactpersoon:
Ineke Timmermans

Telefoonnummer:
0527-201662

E-mail:
infogymnastiek@hotmail.com

SVM Gymnastiek
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DE LOOPGROEP

Elke	woensdagmorgen	gaan	enkele	Marknessenaren	samen	
een uurtje wandelen in het dorp en dat is gezellig. Samen 
met een groep wandelen is leuker dan alleen dat merken 
wij	als	groep.	Misschien	heeft	u	er	ook	al	eens	over	gedacht	
om te gaan wandelen? SLUIT BIJ ONS AAN en kom woens-
dagmorgen	om	half	10	naar	het	centrum	(bij	de	Jumbo).	
We	vertrekken	exact	om	half	10	weg	en	wachten	niet!
Kunt	u	niet,	u	hoeft	zich	niet	af	te	melden.	Het	is	geheel	
vrijblijvend en dat is zeker een goede reden om hieraan 
mee te doen.

Contactpersoon:
Rikie Ruis

Telefoonnummer:
0527-201530

E-mail:
p.ruis@home.nl

De Loopgroep
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SVM

De vereniging is op 19 september 1945 opgericht. Het is 
een Omni-vereniging waar jong en oud bij de afdelingen 
voetbal,	volleybal,	gymnastiek	en	jeu	de	boules	kunnen	
sporten.	De	sportvereniging	heeft	ruim	500	leden.	Het	
sportpark De Punt is de thuisbasis voor de vereniging.
Door de groei, maar ook vanwege de saamhorigheid
binnen	de	vereniging	heeft	SVM	het	sportcomplex	tot
een	multifunctioneel	centrum	kunnen	uitbouwen.

Contactpersonen voor de verschillende afdelingen staan 
vermeld op: www.svmmarknesse.nl

Adres vereniging:
Sportcomplex De Punt
Emmeloordseweg	10
8316	AV	Marknesse

Telefoonnummer:
José	Derkink,	0527-203348

E-mail:

Sport Vereniging Marknesse

ledenadministratie@svmarknesse.nl
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IJSCLUB MARkNESSE

Contactpersoon:
Douwe Lodewijk
Westerkimme 62

Telefoonnummer:
06-53702624

E-mail:
ijsclubmarknesse@solcon.nl

IJsclub Marknesse
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AVONDVIERDAAGSE MARkNESSE

AVM staat voor AvondVierdaagseMarknesse.
School	en/of	gezinsactiviteit	dat	meestal	wordt	gehouden	
in de maand april of mei. Actuele datum wordt vermeld in 
de agenda van de dorpskrant de Sluis.

Adres vereniging:
Noordzoom 7

Contactpersoon:
T. Bokhorst

Telefoonnummer:
0527-201998 / 0527-201995

Facebook:
a4d marknesse

St. AVM
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TENNISCLUB A.T.V. DE VOORST

Tennissen	bij	A.T.V.	De	Voorst	kan	recreatief	maar	ook	in	
competitieverband.	Op	onze	3	mooie	banen	op	Sportpark	
De Punt kan iedereen terecht. Jong of oud, voor de gezel- 
ligheid	of	lekker	sportief.	Zonder	afspraak	op	maandagvond	
vanaf	19.30	uur.	Of	wekelijks	om	samen	te	trainen.

Lessen op de dinsdagavond bij onze trainster. Beginnend of 
gevorderd. Iedereen is van harte welkom. Loop eens binnen 
bij	de	Toss.	Of	kijk	eens	op	de	website	voor	meer	informatie:	
www.atvdevoorst.nl

Volg ons op Facebook:
https://www.facebook.com/tennisverenigingdevoorst	

Adres vereniging:
Emmeloordseweg	14a
Marknesse

Contactpersoon:
Aranka Altena

Telefoonnummer:
06-16896215

E-mail:
secretariaat@atvdevoorst.nl

A.T.V. De Voorst
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HSV ’T SNOEkJE MARkNESSE

Hengelsportvereniging ’t Snoekje is opgericht in 1954 en 
is aangesloten bij Sportvisserij Nederland en Sportvisserij 
Oost-Nederland.

Het doel van ’t Snoekje is het bevorderen van de hengel-
sport	als	sportieve	recreatie,	voor	jeugd,	dames-	en	heren	
sportvissers en in het bijzonder van de bij de vereniging 
aangesloten leden.

Verdere	informatie	vind	u	op	deze	website	van	de	vereniging:
www.snoekjemarknesse.mijnhengelsportvereniging.nl

Adres vereniging:
Warande 40

Contactpersoon:
H. Timmerman

Telefoonnummer:
0527-203124

E-mail:
he.timmerman@hetnet.nl

Hengelsportvereniging ’t Snoekje
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VISCLUB JEUGD

We vissen 1x in de 14 dagen op de maandagmiddag van
15.15	tot	17.00	uur	met	de	jeugd	(basisschoolleeftijd)	bij
het kanaal tegenover Weevers.

Kosten	voor	het	hele	seizoen	€ 10.

OLV twee “visopa’s” brengen we de jeugd de grond-
beginselen	van	het	vissen	bij.	Zwemdiploma	verplicht!

Hengelsportvereniging
‘Het Snoekje’

Contactpersoon:
Lisette	Harkema

Telefoonnummer:
0527-203375

E-mail:
famharkema@gmail.com

Visclub jeugd
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CENTRUM ‘DE MARkE’

‘De Marke’ is het gemeenschapscentrum voor Marknesse. 
Het centrum biedt ruimte aan een zevental zelstandige 
verenigingen/groepen,	die	een	divers	aanbod	van	activi- 
teiten	realiseren	(ontmoetingen,	muziek,	vorming,	etc.) 
Daarnaast maken tal van andere groeperingen gebruik 
van De Marke, voor bijv. een vergadering, een buurtavond,
een postzegelbeurs of een cursus.

Voor	mee	informatie	kunt	u	bellen	met:

Beheerder:
Dhr.	J.	Bos,	Tel.	06-53759772	/	0527-201963

Voorzitter beheercommissie:
Dhr. T. de Boer, Tel. 201825

Adres vereniging:
Oudeweg 1

Contactpersoon:
Dhr. J. Bos

Telefoonnummer:
06-53759772

Centrum ‘De Marke’
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VOLkSTUINVERENIGING MARkNESSE

De relatie tussen groen en gezondheid

Houdt u van tuinieren?
Van groente en fruit?
Bloemen en planten?
Weg van de drukte?

Meld u dan aan bij de volkstuinvereniging, er zijn nog
tuinen te huur. 

Aanmelden kunt u bij Dick Ruiter of Wim Kröner.

Contactpersoon:

W. Kröner, 0527-201178
Zwanebloem 16

D. Ruiter, 0527-201924
Warande	13

Volkstuinvereniging Marknesse
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OPEN HUIS

Het	Open	Huis	is	een	activiteit	van	en	voor	de	bewoners	
van	Marknesse.	Er	komen	oudere	en	jongere	bezoekers.	
Kortom, voor iedereen, die er eens een middag gezellig uit 
wil. Het Open Huis is twee keer per week, op woensdag- en 
vrijdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur in ‘De Marke’.

Op deze middagen kunt u een praatje maken onder het 
genot	van	een	kopje	koffie	of	u	kunt	een	kaartje	leggen,	
biljarten, handwerken, dammen, sjoelen etc.

Adres vereniging:
Cultureel centrum ‘De Marke’
Oudeweg 21 Marknesse

Contactpersoon:
Dhr. P. van Lavieren

Open Huis
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OBS DE DRIESPRONG

De	Driesprong	is	een	fijne	basisschool	in	Marknesse.
We hebben rond de 80 leerlingen.

De Driesprong is een openbare school: niet apart maar 
samen. Kernwaarden die we belangrijk vinden voor ons 
onderwijs zijn: ondernemend, leergierig en betrokken.
We zien deze kernwaarden terug in de manier van
lesgeven en in de omgang met elkaar.

Loop gerust eens binnen of voel u
vrij om een afspraak te maken.
We laten u dan onze school zien en
vertellen graag waar we op school
mee bezig zijn.

Adres:
Laagzijde 1
8316	AX	Marknesse

Contactpersoon:
Inge Aben-Weijs
(directeur)

Telefoonnummer:
0527-201575

E-mail:
obsdedriesprong@aves.nl

OBS de Driesprong
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MARIABASISSCHOOL

De Mariabasisschool is een gemoedelijke basisschool in 
Marknesse. Wij hebben ongeveer 100 leerlingen.
Enkele	kernwoorden	van	onze	school	zijn:
verantwoordelijkheid,	inspiratie,	sfeer,	kritisch	denken,	
werken met tablet, laptop en werkboek, programmeren en 
samen vieren.

Maak gerust een afspraak en wij laten u onze school zien en 
vertellen over onze visie op de ontwikkeling van kinderen.

Adres:
Oosteinde 2a

Contactpersoon:
D.	Bakker	(directeur)

Telefoonnummer:
0527-203177

E-mail:
kbsmariabasisschool@aves.nl

Mariabasisschool
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CHRISTELIJkE BASISSCHOOL ‘DE ZEESTER’

De Zeester wil een school zijn waar iedereen zich veilig
en gerespecteerd voelt en waar we ons onderwijs zo
inrichten	dat	ieder	kind	zich	optimaal	kan	ontwikkelen.
Ons	motto	is	‘Elk	kind	is	een	ster	tussen	de	sterren’.
Ieder	kind	schittert	op	zijn	of	haar	eigen	manier	en	we
sluiten	zo	goed	mogelijk	aan	bij	de	onderwijsbehoeften
van onze kinderen. Onze kernwaarden zijn:
onderwijs	op	maat	–	samenwerken	met	ouders	–	leren	van	
en	met	elkaar	–	bij	de	tijd	–	ondernemen.

Neemt u gerust contact met ons op
voor	informatie	of	voor	een	rond-
leiding door onze school.

Adres:
Noordzoom 119
8316	CH	Marknesse	

Contactpersoon:
Sicco Schoonewille 
(directeur)

Telefoonnummer:
0527-203082

E-mail:
de.zeester@scpo-nop.nl

Christelijke basisschool ‘De Zeester’
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DE SOOS MARkNESSE

De Soos Marknesse is opgericht in 1961, vandaar dat onze 
vereniging uit oudere leden bestaat en wij op zoek zijn
naar	wat	jongere	leden.	Ben	je	een	fanatiek	persoon
boven de 18 jaar of ouder die het leuk vindt om Koersbal 
of Rummikub te spelen. Of lijkt het je leuk om Bingo 
(met	leuke	prijsjes)	te	spelen?	Kom	dan	iedere	donderdag-
middag	van	14.00	tot	16.30	uur	in	de	Schutsluis	Marknesse.

Wil je lid worden van de Soos Marknesse
dan	is	dat	€ 10,00	per	jaar.	Maar	kom	gerust
de	1e	keer	gratis	even	kijken	of	meespelen,
onder	het	genot	van	een	kopje	koffie
of	thee.	Je	bent	altijd	van	harte	welkom!

Adres vereniging:
Schutsluis Marknesse

Contactpersoon:
Tiny Braam
Tel. 0527-204082
Clematisstraat	9
8316	CD	Marknesse

E-mail:

Facebook:
desoos.marknesse.7

De Soos Marknesse

desoosmarknesse@hotmail.com
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HUISARTSENPRAkTIJk MARkNESSE

De	huisartsenpraktijk	is	sinds	september	2013	gevestigd
in het gezondheidscentrum Marknesse aan de
Emmeloordseweg	2a	en	2b.

U kunt ons op werkdagen van 08.00 tot 17.00 bereiken op 
telefoonnummer:	0527-203000.

In de avonden vanaf 17.00 tot 08.00; weekenden en feest-
dagen	belt	u	de	huisartsenpost	Emmeloord:
telefoonnummer:	0900-3336333.

Adres:
Emmeloordseweg	2a
8316	AV	Marknesse

Telefoonnummer:
0527-203000

E-mail:

Website:
www.huisartsenmarknesse.nl

Huisartsenpraktijk Marknesse

assistente@huisartsenmarknesse.nl
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ALARMNUMMER

Als elke seconde telt!
Brandweer,	Politie	en	Ambulance	 	 112

Geen spoed:
Politie	Noordoostpolder	 	 	 0900-8844

Alarmnummer
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APOTHEEk MARkNESSE

Openingstijden apotheek:
Ma	t/m	vrijdag	van	8.00	–	17.30	uur

Website:
www.apotheekmarknesse.nl 

Adres:
Breestraat	39
8316	AN	Marknesse

Contactpersoon:
JCAM Hogenhuis-Brouwers, 
apotheker

Telefoonnummer:
0527-204404

E-mail:
info@apotheekmarknesse.nl

Apotheek Marknesse
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VERZORGINGSHUIS MARkEHOF

Mogelijkheden	voor	dagactiviteiten	voor	ouderen.

Adres:
Walcherselaan 2
8316	NJ	Marknesse

Inlichtingen

Welzijn en Balie Telefoon:
0527-206941

Website:
www.zorggroep-onl.nl

Markehof
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ZORGGROEP OUDE EN NIEUWE LAND

Zorggroep Oude en Nieuwe Land is een algemene instelling 
voor ouder- en kinderzorg, thuiszorg en maatschappelijk 
zorg.	Zij	is	actief	in	de	gemeenten	Steenwijkerland,
Noordoostpolder en Urk en biedt een breed aanbod op
het gebied van behandeling, verpleging en zorg, hulp- en 
dienstverlening,	in	combinatie	met	allerlei	vormen	van
zelfstandig en beschermd wonen. Jeugdgezondheidszorg, 
maatschappelijk werk, zorg en verpleging, verzorgings-
huiszorg en verpleeghuiszorg. Daarnaast bieden wij o.a. 
voedingsvoorlichtingen	en	dieetadvisering,	cursussen/
themabijeenkomsten, de Gezondheidswijzer en uitleen van 
hulpmiddelen	en	verpleegartikelen.	Ook	voor	houders	van	
een	persoonsgebonden	budget.	Nadere	informatie	over	de	
diensten Zorggroep Oude en Nieuw Land is verkrijgbaar via 
telefoonnummer	0521-539999.

Adres vereniging:
kantoor Markehof
Walcherselaan 2
8316	NJ	Marknesse

Contactpersonen:
Willian Hakvoort en
Alidya Hoekstra

Telefoonnummer:
0527-744130

Wijkverpleging Zorggroep

E-mail:
thuiszorgmarknesseluttelgeest@zorggroep-onl.nl
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BUURTWERkER

Contactpersoon:
Susan Vermunt

Werkdagen:
maandag, dinsdag en donderdag

E-mail:
susan.vermunt@carrefour.nu

Telefoonnummer:
0527-630000

Website:
www.carrefour.nu

Stichting Carrefour, Welzijnsgroep Noordoostpolder
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ONDERNEMERSVERENIGING MARkNESSE

De ondernemersvereniging is er voor bedrijven die
gevestigd	zijn	in	Marknesse.	Het	doel	van	de	OVM	is	voor	
en door leden kennis en kunde uit te wisselen, eventuele 
samenwerkingen te bundelen en gezamenlijke belangen 
te	behartigen.	Te	denken	valt	hierbij	aan	bedrijfsbezoeken,	
gastsprekers,	informatieve	bijeenkomsten	etc..
Hiernaast	heeft	de	OVM	ook	een	sociale	functie	voor	het	
dorp.	Zorgen	dat	bepaalde	festiviteiten	financieel	onder-
steund worden zodat deze voor een ieder toegankelijk 
gemaakt kan worden.

Contactpersoon:
Anouk	Elschot

Telefoonnummer:
06-10753365

Ondernemers Vereniging Marknesse (OVM)
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POSTAGENTSCHAP

Het postagentschap is in de plaatselijke supermarkt
gevestigd	en	is	geopend	op:
maandag t/m zaterdag van 08.00-20.00 uur.

 Jumbo Kooistra, Marknesse
 Breestraat 29
	 8316AN	Marknesse
	 0527-630160

Dit	is	een	Postkantoor.	Post	en	pakketten	die	u	op	werkdagen	
vóór	de	lichtingstijd	afgeeft,	bezorgen	we	binnen	Nederland	
de	volgende	dag.	Pakketten	die	u	op	zaterdag	voor	17:00	uur	
afgeeft	worden	maandag	bezorgd.
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