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Inleverdatum

Van de voorzitter

Kopij voor de volgende editie kunt 
u tot maandag 17 oktober2016 
18.00 uur inleveren!
De verschijningsdatum is 
woensdag 19 oktober 2016. 
E-mailadres: 
kopij.sluispuntnl@gmail.com

Binnen de lijntjes 
kleuren! 
Het gaat goed met Marknesse. 
Mooiste dorp, uitbreiding in het 
vooruitzicht zodat het inwonertal 
kan doorgroeien, het aantal onder-
nemers neemt ieder jaar toe én… 
haar sportvereniging SVM heeft de 
boel aardig klaar staan voor de toe-
komst. Zelf energie, een kantine die 
bij de tijd is en een op orde zijnde 
boekhouding. 
Wat willen we nog meer? Waarom 
altijd meer, vraag ik me dan af. 
Oké,….stilstand is achteruitgang. 
Soms moeten we ook kijken of 
het minder kan, want alles wat we 
ondernemen vraagt tijd, aandacht, 
geld en vrijwilligers. 
Marknesse barst van actieve vrijwil-
ligers. Al deze mensen hebben op 
wat voor wijze een steen bijgedra-
gen aan het imago van Marknesse. 
Dank daarvoor zeggen we dan maar. 
Vrijwilligers mogen op een bepaald 
moment ook stoppen en werken 
er aan, dat de nieuwe lichting het 
stokje overneemt. 
En dan zijn er ook altijd nog grote 
aantallen mensen, die zogenaamd 
minder actief zijn in het dorp, maar 
die horen er echt bij! De totale groep 
maakt het dorp. Want niet iedereen 
kan en wil binnen de lijntjes kleuren. 
Als je iets verstand van kunst hebt, 
zijn dat de mooiste schilderijen. 

Gerard Bovée
Voorzitter SVM

Wist u dat...
als u het dorp uit rijdt via de 

Emmeloordseweg verkeer van 

De Punt voorrang heeft?

Gezelligheid op zonovergoten burendag
Burendag is een jaarlijks terugkerend 
feest dat je samen viert met je buren 
en je buurt op de 4e zaterdag in sep-
tember. Dit jaar was er Burendag op 24 
september. Het is altijd een dag waarop 
je gezellig samenkomt en waarbij zoveel 
mogelijk mensen iets goeds doen voor 
elkaar en in de buurt.
Ontmoeting
Door elkaar te ontmoeten worden veel 
buurten leuker, socialer en veiliger. Het 
bevordert sociale initiatieven en het con-
tact tussen groepen mensen.
Warande in Marknesse wordt kleuriger
Eén dag voor de Burendag hebben men-
sen van de Gemeente Noordoostpolder 
vele meters graszoden verwijderd in de 
vele gazons die deze straat rijk is. Nadat 
deze graszoden verwijderd waren, is de 
grond ook nog netjes gefreesd. Dit alle-
maal op initiatief van enkele bewoners 
van deze straat. Dit karwei wordt een 
écht succes als alle buurtbewoners mee 
doen.
En dat is gelukt, rond de klok van 9.00 
uur kwamen veel bewoners van de 
Warande naar de start van de Burendag. 
Daar werd uitleg gegeven hoe de duizen-
den krokussen geplant moesten worden. 
Je zag  menig bewoner door de knieën 
gaan om het toekomstige kleurige tapijt 
aan te leggen. De stemming zat er goed 

in, dit ook dankzij het mooie weer. 
Uiteraard werd  er tijdens het werk even 
een pauze gemaakt om een kopje kof-
fie te drinken, want ook dat hoort bij 
Burendag. De traktatie bij de koffie deze 
morgen werd verzorgd door Klaas Jelle 
Loosman, die namens de Gemeente 
Noordoostpolder iets lekkers mocht aan-

bieden en iedereen genoot van dit lek-
kernij. Daarna was het weer planten 
geblazen want het karwei moest deze 
dag wel afgerond worden.
Het werd een hele gezellige Burendag. 
En nu maar wachten tot alles in bloei 
komt; het wordt vast een heel kleurig 
geheel.

Wilt u ook meewerken aan het boerderijenboek Marknesse?
Kom op donderdag 27 oktober 
naar “de Marke”.
Er is in de Noordoostpolder een stich-
ting opgericht die tot doel heeft om van 
alle uitgegeven boerderijen een korte 
beschrijving en een foto te maken en 
dat in een mooi boek vast te leggen. 
Het wordt een boek dat niet alleen inte-
ressant is voor de boeren en tuinders, 
zeer zeker ook voor de bewoners in het 
dorp. Want naast de beschrijving van 
de uitgifte met de eerste pachter en de 
daarop volgende ontwikkelingen van het 
uitgegeven bedrijf, zullen er pagina’s met 
algemene informatie worden opgeno-
men over bijvoorbeeld de verschillende 
boerderijtypen, de Oostenrijkse woning, 
het uitgiftebeleid, geschiedenis en ont-
wikkeling van het dorp, etc. De pagina’s 
met deze  algemene informatie, zullen 

vooral samen met de vertegenwoor-
digers uit ieder dorp bepaald worden. 
Als voorbeeld dienen de boeken, die 
in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn 
gemaakt (zie bijvoorbeeld www.boerde-
rijenboekdronten.nl ) 
De stichting staat nog aan het begin 
van het project. Het streven is om in het 
najaar van 2018 alle 11 boerderijenboe-
ken voor de Noordoostpolder gereed 
te hebben. Dat betekent dat veel uit-
zoekwerk, interviews en foto’s gemaakt 
moeten worden.
Nu nog de Noordoostpolder, de moeilijk-
ste omdat het hier om veel meer bedrij-
ven gaat, de diversiteit veel groter is en 
de eerste generatie pachters alweer zo’n 
70 jaar geleden naar de Noordoostpolder 
is gekomen. 
Inmiddels zijn in alle dorpen een aantal 
mensen al actief om voor zijn of haar 

Ik ga ervan uit dat er ook binnen de 
Marknesser gemeenschap belangstelling 
is om hierover meer te horen, dan wel om 
actief mee te doen. 
Op donderdag 27 oktober a.s. wordt 
een informatieavond georganiseerd in 
“de Marke”, aanvang 19.30 uur. Hier 
kunt u informatie krijgen over de verdere 
invulling van het Boerderijenboek voor 
Marknesse.

Namens het voorbereidingsgroepje,
Karel Hofs (coördinator voor Marknesse) 

Marknesse heeft eigen dierenartspraktijk
Huisdieren bieden gezelschap, dat is een 
van de duidelijkste voordelen voor hun 
baasjes. Maar, zo blijkt uit wetenschappe-
lijk onderzoek, ze bieden veel meer. Nu er 
steeds meer informatie beschikbaar komt, 
zien we dat de band tussen mens en huis-
dier een grote praktische rol speelt in onze 
huidige drukke samenleving.
Als je huisdier zich niet goed voelt of als er 
wat aan mankeert, moet je naar een die-
renarts want als je trouwe huisdier zich niet 
goed voelt, ben jij als baasje ook een beetje 
van de leg.
Dicht bij huis
Op 1 oktober is Dierenartspraktijk Marknesse 
geopend. Van 11.00 tot 15.00 uur kon 
men een kijkje nemen in de praktijk; vele 
mensen hebben dan ook deze kans niet 
voorbij laten gaan. Met een voor velen in de 
Noordoostpolder bekend gezicht als dieren-
arts Ester Heldens. 
De uit Brabant afkomstige Ester kwam 15 
jaar geleden als dierenarts werken bij een 
praktijk in Emmeloord. In die tijd ging ze 
veelal als veearts op pad langs de boe-
ren, zowel in West Brabant en later ook 
in Friesland. Maar de liefde bracht haar 
weer terug naar de Noordoostpolder met 
als thuisbasis een melkveebedrijf onder de 
rook van Luttelgeest. Op het bedrijf zijn niet 
alleen koeien te vinden maar ook schapen, 
pony's, honden en katten.
Aantrekkelijk dorp
Ester ontdekte tijdens het boodschappen 
doen in Marknesse dat dit een aantrekkelijk 

dorp is, een goede optie om hier een eigen 
praktijk te beginnen. Maar een geschikte 
locatie moest nog worden gevonden. Ze 
kwam in contact met een makelaar in 
Marknesse, die haar attendeerde op een 
pand aan de Oudeweg 43 in Marknesse. 
Een plek waar ze haar service aan mens en 
dier in praktijk kan brengen.
Ester Heldens heeft zich als dierenarts vooral 
toegelegd op de behandeling van huisdieren 
zoals  katten, honden, cavia’s en konijnen.
Dierenartspraktijk Marknesse is een gezel-
schapsdierenpraktijk, waar een persoon-

lijke benadering van mens en dier voorop 
staat. Ester wordt geassisteerd door Renske 
Altenburg-de Graaf, zij is paraveterinair en 
geeft ook voedsel adviezen voor huisdieren.
Dierenartsenpraktijk Marknesse is geves-
tigd aan de Oudeweg 43,  8316 AD in 
Marknesse, en is geopend van maandag tot 
vrijdag van 9.30 tot 15.00 uur. Behandeling 
volgens afspraak. Telefonisch is de praktijk 
bereikbaar op nummer (0527) 745866, dit 
nummer is ook voor vragen als de praktijk is 
gesloten en voor eventuele spoedgevallen  
Ook komt de dierenarts op verzoek bij de 

klant aan huis. Het emailadres van de prak-
tijk is www.dierenartspraktijkmarknesse.nl
Dierenmiddag
Woensdagmiddag 5 oktober konden 
de kinderen met hun eigen huisdier of 
knuffeldier terecht bij Dierenartspraktijk 
Marknesse. Er werd die middag aan de 
kinderen verteld hoe de conditie was en 
wat men kan doen om alles goed gezond 
te houden. Ook konden de kinderen raden 
wat het gewicht van hun huisdier was. 
Veel kinderen hebben mee gedaan aan de 
kleurwedstrijd.

Op de foto links 
dierenarts Ester 
Heldens en 
daarnaast assistente 
Renske Altenburg-
de Graaf.

dorp een bijdrage te leveren. In Marknesse 
bestaat het voorbereidingsgroepje uit: 
Kees de Jongh, IJsbrand Haven, Ria Beers, 
Hanny en Karel Hofs.
Bent u ook geïnteresseerd om aan dit 
project mee te werken of beschikt u over 
foto’s uit de tijd van de uitgifte, of hebt u 
nog parate kennis vanuit de tijd van de 
eerste uitgiftes, alle hulp is van harte wel-
kom. En natuurlijk zijn schrijvers/intervie-
wers en fotografen ook van harte welkom.
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Breestraat 39 • 8316 AN Marknesse
Tel: 0527-204404

www.apotheekmarknesse.nl

APOTHEEK MARKNESSE

DE R IS WEER IN DE MAAND.
Het eteN vAN voldoeNde groeNte 
eN fruit is BelANgrijk; soMs kAN 
Het Nodig zijN (tijdelijk) extrA 

vitAMiNes eN MiNerAleN te NeMeN.
VRAAG ONS OM ADVIES.

Uw maaltijdenspecialist

Pees, keurslager
Breestraat 41, Marknesse
Tel. 0527-201468
www.pees.keurslager.nl

NIEUW! L’ANZA Healing Color Attach
Iedereen wil zo lang mogelijk genieten van zijn nieuwe haarkleur, 

maar meestal met een paar wasbeurten vervaagd de kleur. 
Onze nieuwe Healing Color Attach zorgt door nieuwe technologie dat het haar tot 48% meer kleurpigmen-

ten opneemt. Met als resultaat een vollere, diepere, levendigere en egale kleur! 

Wij behandelen uw haar met Healing Color Attach stap 1 en 2. 
Wist u dat 70% van het kleurverlies wordt veroorzaakt door water! 

Bescherm daarom uw haar tegen water, doot thuis de Color Guard of Color 
wIlluminator te gebruiken. Het behoudt de haarkleur tot 107% langer, 

voorkomt vervagen door invloeden van water, zacht en glanzend haar door gewichtloze formule. 

Kom gerust langs bij ons in de salon 
voor het juiste advies over uw haar.

We zien u snel bij: 
‘t Kappers Koppie, 

Oudeweg 45, 
8316 AD Marknesse. 

Tel. 0527-203017

Cultuur

Vliegveld Lelystad...

Tekst:  Dirk Kingma, tel. 201209 
Historisch Marknesse bij Aviodrome 
Lelystad –  25 september 2016

“Marknesse in 75 verhalen” kunt u in de 
voorverkoop  bestellen bij Peter Beers,  tel. 
202796, woordenbeeld@gmail.com      

“Alle grote dingen beginnen klein,” aldus 
de vlotsprekende gids in zijn indrukwek-
kende uniform. Hij ziet er uit als een als 
een piloot van een grote Boeing, die 
zojuist een uurtje vrijaf heeft, om ons, 
museumbezoekers Aviodrome bij 't vlieg-
veld Lelystad, in te wijden in de geschie-
denis van de luchtvaart. “Eerst was hier 
alleen maar een grasbaan”. Wij zijn over-
donderd. Het is immers moeilijk je voor 
te stellen, hoe al die gebouwen, hangars, 
verkeerstorens en betonnen landings-
banen ontstaan zijn uit een grasveldje. 
“Toch is het zo,” gaat hij verder, “en wat 
je nu ziet is nog maar het begin, want we 
gaan in 2018 in twee tranches uitbreiden 
naar een groot operationeel vliegveld; 
eerst  naar 25.000 en later in 2043 naar 
45.000 vliegbewegingen per jaar. We 
staan paf. “Kijk, daar heb je landingsbaan 
23”, wijst de gids, “als je die denkbeeldig 

doortrekt, loopt hij vlak langs Marknesse”. 
Nu worden we wakker. “Maar... heeft dat 
ook consequenties?”, vraagt één van ons 
benauwd. “Natuurlijk, zeker twee vlieg-
routes lopen over het zuidoostelijk deel 
van de Noordoostpolder en  daar zetten 
die kisten natuurlijk al een dalende bewe-
ging in, zodat de geluidsoverlast wel iets 
zal toenemen”. We moeten even slikken, 
maar vragen kritisch verder: “Mocht het 
vliegveld in 2043 toch nog te klein zijn, 
bestaan er dan misschien al plannen om 
het zweefvliegveldje van Marknesse bij 
dit grote gebeuren in te lijven?” De gids 
denkt even na. “Niet dat ik weet”, zegt hij.
We zijn gerustgesteld. “Maar, het is wel 
een goede gedachte....!!!”, vervolgt hij.

Oei, o grote schrik, we zakken als het 
ware weg door de vloer van de replica-
verkeerstoren.

Dorpsnieuws

Grote Clubactie

Presentatie logo feestweek 2017

Op 1 oktober jl. was er weer de landelijke 
start van de Grote Clubactie. Al meer dan 
40 jaar steunt de Nationale Stichting Grote 
Clubactie het Nederlandse verenigingsle-
ven. Daarom organiseren zij jaarlijks een 
landelijke loterij waarmee verenigingen 
extra inkomsten werven. 
Verschillende sportverenigingen in 
Marknesse doen al jaren mee aan de grote 
clubactie. Dit kan niet zonder enthousi-
aste leden die de loten verkopen en zeker 
niet zonder de inwoners van Marknesse 
e.o. die de sportverenigingen een warm 
hart toedragen en één of meerdere loten 
kopen. De loten worden verkocht voor € 
3,- per stuk. Hiervan gaat 80% rechtstreeks 
naar de vereniging. Mensen die de loten 
kopen, maken kans op mooie prijzen.
De SVM-afdelingen die dit jaar meedoen 
aan de grote clubactie zijn: voetbal, gym 
en volleybal. De leden van deze afdelin-
gen gaan vanaf 1 oktober op pad voor de 

lotenverkoop. De loten kunnen verkocht 
worden tot uiterlijk 14 november. In deze 
periode is er dus een grote kans dat ook u 
wordt gevraagd de verenigingen te onder-
steunen.
Met de opbrengst van de actie kunnen 
verschillende extra doelen behaald wor-
den, zoals bijvoorbeeld de aanschaf van 
nieuwe materialen of een uitvoering van 
de gymvereniging en nieuwe tenues voor 
de voetbal en volleybalvereniging.
Wilt u de afdelingen, de sporters en de vele 
vrijwilligers van SVM ondersteunen bij hun 
activiteiten, doe dan mee aan de Grote 
Clubactie!
Bestuur SVM-algemeen

Hierbij presenteren wij het logo met daarin 
het thema van de feestweek, van 24 juni 
tot 2 juli 2017. Marknesse op z'n kop. Er 
gaat letterlijk het één en ander aan wonin-
gen op de kop in ons dorp in het jaar 
2017. Daarnaast staat het programma van 
de feestweek ook op z'n kop, er gaat wat 
veranderen. Bekende jubileumactiviteiten 
blijven, zoals de optocht en de feestavond, 
maar er zijn ook een aantal dingen die 
gaan veranderen. Zo wordt de revue in 
een nieuw jasje gestoken en zijn we bezig 
met een andere locatie voor het plaatsvin-
den van de activiteiten in de feestweek. 
De voorbereidingen hiervoor zijn in volle 
gang, veel Marknessenaren dragen daar 
nu al hun steentje aan bij. Wij zullen u in 
de krant en op onze Facebookpagina op 
de hoogte houden van de ontwikkelingen 
van alle activiteiten.
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Breestraat 44
8316 AR Marknesse
Tel.: (0527) 20 36 36

André van Heugten 
Verzekeringen

Uiterdijkenweg 45 - Marknesse - 0527-201370

Oosterringweg 2A, Marknesse, 
tel. 0527-201823

www.vanbentemsierteelt.nl

OPENINGSTIJDEN:
 ma. t/m zat.  9.00 - 18.00 uur

vrijdag tot 21.00 uur

Kwekerij

v. Bentem           Sierteelt

VOLOP WINTERVIOLEN 
UIT EIGEN KWEKERIJ.

BLOEMBOLLEN IN VELE 
SOORTEN EN KLEUREN.

PLANT ZE OP TIJD VOOR EEN 
KLEURRIJK VOORJAAR!

MOOIE NAJAARSBOEKETTEN 
EN SNIJBLOEMEN.

Feestvoornop op zoek naar 
nieuwe ruimte

Eind 2016 moeten zij uit de 
huidige locatie   
Sinds 25 augustus 2012 maakt 
Feestvoornop (een particulier initiatief 
en geen stichting) cadeaupakketten voor 
gezinnen die zich een cadeau voor hun 
kind(eren) door welke omstandigheden 
dan ook niet meer kunnen veroorloven.
Dit zijn pakketten voor Sinterklaas en/of 
Kerst. Maar ook voor verjaardagen kunnen 
gezinnen bij ons aankloppen.
Feestvoornop gaat uit van het vertrouwen 
in de mens. Wij gaan er dan ook vanuit dat 
als gezinnen zich aanmelden, zij de onder-
steuning ook echt nodig hebben.
Op zoek naar een ruimte
Om de activiteiten te kunnen blijven doen, 
zijn wij op zoek naar een verwarmde/
droge  ruimte vanwaar wij de pakketten 
kunnen maken en verspreiden. Het liefst 
in Marknesse of Emmeloord. In de ruimte 
zouden ongeveer 4 stalen (dichte) kasten 
komen te staan, 2 stellingkasten, één a 
twee werktafels met stoelen en wat lade-

kastjes (mits mogelijk).
Daarbij zou het fijn zijn dat wij overdag 
maar ook in de avonden en weekenden 
terecht kunnen samen met de vrijwilligers. 
Want dat mensen ons willen helpen is 
een feit!
Dit maakt het ook zo fijn. Samen de 
glimlach op de kindergezichten te krij-
gen, simpelweg door ze toch een fijne 
Sinterklaas, Kerst of verjaardag te geven. 
Ook de dankbare reacties van de ouders 
doen ons goed.
Gezien de hoeveelheid speelgoed, materi-
alen die aanwezig zijn, is een andere plek 
noodzakelijk om gevonden te worden. 
Uitleg naam Feestvoornop
Aangezien dit een particulier initiatief en 
geen stichting is, doe ik het voor niks (nop-
pes) en ik richt mij op de Noordoostpolder 
(NOP) en Flevoland, zodat ook voor hen de 
decembermaand een feestelijke maand is.

Info: feestvoornop.webklik.nl
E-mail: feestvoornop@hotmail.com

Opbrengst collecte Koningin 
Wilhelmina Fonds
In de eerste week van september is gecollecteerd voor het 
KWF. Dankzij uw giften en de inzet van onze collectanten, 
hebben we een bedrag van € 2.205, 66 overgemaakt. 
Hiervoor onze dank. KWF afd. Marknesse

Help ons uit de brand
Een uurtje collecteren in uw buurtje

Net als ieder jaar in oktober gaan collec-
tanten en de Marknesser Brandweergroep 
weer op pad om te collecteren voor de 
Nederlandse Brandwonden Stichting. Als u 
in de week van 9 tot en met 15 oktober de 
brandweerauto in uw straat ziet verschij-
nen, komen zij bij u langs voor een bijdra-
ge en niet om bij u een brand te blussen. 
Toch trekken zij wel belangstelling vooral 
bij de jeugdigen in ons dorp, even kijken 
is dan ook altijd een bijzondere bezigheid.
Met de opbrengst van deze collecte kan de 
stichting vele activiteiten betalen. Je kunt 
dan denken aan het zoeken naar bete-
re behandelingsmethoden en het doen 
van onderzoek in de brandwondencen-
tra. Maar ook het geven van voorlichting 
en het ondersteunen en begeleiden van 
mensen, die het slachtoffer zijn geworden 
behoort tot hun werkzaamheden. Op het 
gebied van huidtransplantatie is al veel 
gerealiseerd en dat motiveert de collectan-
ten om zich elk jaar weer in te zetten voor 
dit goede doel.
Wij hopen dat u dan ook weer zult geven 
zodat er nog meer gedaan kan worden 

voor deze slachtoffers en hun familie, die 
zeer getroffen zijn.
De Nederlandse Brandwonden Stichting 
is u dan ook zeer dankbaar en wij als col-
lectanten natuurlijk ook, want wat is er 
mooier dan mensen die dit soort ongeval-
len meemaken te kunnen helpen met uw 
bijdrage.  
Collecteren
Helaas kunnen enkele collectanten niet 
meer en daarom willen we u vragen om 
ons uit de brand te helpen! Een uurtje 
collecteren in uw buurtje, dat moet toch 
kunnen? De slachtoffers van brandwon-
den zullen u heel dankbaar zijn! Meldt u 
telefonisch aan op 06-20325887 of  via 
paulabiesma@gmail.com.  
Verder zoeken wij nog collectanten voor 
de buitenwegen. Wij zijn zeer blij met uw 
aanmelding, want zo kan er nog meer 
gedaan worden met de opbrengst van 
deze belangrijke  collecte.

Paula Biesma en Rikie Ruis, 
coördinatoren Marknesse en Luttelgeest.
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AgriTeam Makelaars Flevoland - Bouke Wielenga / Kees Vogelaar
Duit 6 - 8305 BB Emmeloord - tel: 0527 621 403 - �evoland@agriteam.nl

www.agriteam.nl - www.landelijk-wonen.nl

Voor taxatie, aankoop of verkoop van uw 
agrarisch en landelijk onroerend goed  

Nieuw in uw regio:

.nlWONEN
LANDELIJK

-

DIERENARTSEN BLOKZIJL - Kanaalweg 1, 8356 VS Blokzijl  - 0527 291261
 www.dierenartsenblokzijl.nl

DIERENARTSEN BLOKZIJL
Landbouwhuisdieren 

Gezelschapsdieren 
Paarden

voor eten, drinken en gezelligheid
Cafe-restaurant

Het Hart van Marknesse
Breestraat 1  8316 an  Marknesse 

tel. 0527-203050

voor eten, drinken en gezelligheid
Cafe-restaurant

Het Hart van Marknesse
Breestraat 1  8316 an  Marknesse 

tel. 0527-203050

Gediplomeerd aannemer  

 

•  Aan- en verbouw 
•  Renovatie 
•  Daken 
•  Kozijnen, hout en kunststof 
•  Dakgoten, zink en kunststof 
•  Dakvensters 

Marknesse, 0527-203868 
www.bouwbedrijfkloosterman.nl

service
J. Marisstraat 12      tel 0527 820210 
www.mjservice.nl   www.weegshop.nl

WEEGSCHALEN

 www.plaagdieradviesflevoland.nl
of bel 06 514 026 43

Hoe vaak staat u stil bij het 
werk van de brandweer
Bij de Brandweer zit je goed

In onze dynamische en open samenleving 
is veiligheid naast allerlei  andere zaken 
zoals onderwijs, gezondheidszorg, sport 
en cultuur belangrijk voor mensen. Veel  
kunnen zij zelf en met elkaar in wijken, 
buurten en dorpen, maar soms hebben 
ze daarbij hulp nodig en dan zijn er de 
hulpdiensten.
Bij de Brandweer doe je niet belangrijk; je 
bent het gewoon.
Voor de brandweer is het daarom belang-
rijk om steeds over voldoende vrijwilligers 
te kunnen beschikken: gedreven mannen 
en vrouwen die 24 uur per dag klaar staan 
voor de inwoners van Marknesse en haar 
omgeving. 
Wij zoeken vrijwilligers die bereid zijn om 
mens en dier in nood te helpen. Ga jij 
verder wanneer anderen (moeten) opge-
ven? Spreekt daarbij teamwerk, kameraad-
schap, mensenwerk je aan en wil je jezelf 
als mens ontwikkelen? Zit je in alle opzich-
ten gezond in elkaar? Dan zou het werken 

als vrijwilliger bij de brandweer heel goed 
bij je kunnen passen.
Brandweergroep Marknesse, onderdeel 
van de Brandweer Flevoland houdt zich 
bezig met het voorkomen van brand en 
het beperken van de gevolgen van brand 
en overige hulpverleningsvraagstukken. In 
onze regio Flevoland zijn ongeveer zes-
honderd brandweermannen en  -vrouwen 
actief, hiervan is meer dan 85% vrijwilliger. 
Als vrijwilliger heb je een mooi vak. Je staat 
dicht bij de inwoners en werkt volgens 
de kernwaarden van de Veiligheidsregio 
Flevoland met Behulpzaam, Deskundig, 
Draadkrachtig............en Bereikbaar.
Samen met jou werken we aan een veilig 
Marknesse en haar omgeving maar ook 
aan een veilig Flevoland.
Meld je nu aan als vrijwilliger, er gaat dan 
een  andere wereld voor je open, dit kan 
via telefoonnummer 0900-0165 of stuur 
een mail vacatures@brandweerflevoland.
nl

Hier volgen de uitslagen van 1 september 
2016 tot 29 september 2016:
 
Rummikub:  Totaal:
1. Jetta Tjeerdsma 59 punten
2. Femmie Mulder 223 punten
3. Betty Algera  162 punten
4. Corrie Langebeeke 208 punten
 
Koersbal:  Totaal:
1. Ria Huisman  41 punten
1. Wim Huisman  41 punten
2. Harmke Visscher 37 punten
3. Tiny Braam  35 punten
4. Jan Bisschop  31 punten
5. Fie v.d. Kaay  27 punten
6. Jeannette v.d. Schaaf 26 punten
7. Diny Korteweg   25 punten

Hallo marknessenaren,
Op donderdag 1 september 2016 is onze 
Soosmiddag weer van start gegaan.
Heeft u belangstelling in een middagje 
onder de mensen te zijn, kom dan een 
kijkje nemen op 
donderdagmiddag van 14.00-16.30 uur 
in de Schutsluis, bijgebouw KPN-Kerk 
Marknesse.
Onze ouderenvereniging De Soos 
Marknesse is naarstig op zoek naar nieuwe 
leden, die het leuk vinden 
om tafelspelen zoals rummikub en om de 
2 weken bingo te spelen.
Maar als je zin hebt om op de mat koers-
bal te spelen is dat ook mogelijk.
Voor meer informatie, neem dan contact 
op met onze bestuursleden:

Tiny Braam  Tel: 0527-204082  
Penningmeester
Wim Huisman Tel: 0527-239538
Voorzitter
Jeannette v.d. Schaaf
Mob: 06-16516298
Creatief Medewerker
 
Mededeling:
Helaas moeten wij meedelen, dat wij 
op 29-06-2016, onverwachts onze trouw 
Soos-lid Ton Brink voorgoed moeten mis-
sen. Hij is plotseling overleden tijdens de 
vakantieperiode.
Het bestuur en leden wensen zijn familie 
heel veel sterkte toe.
Ook hadden we een paar zieken onder 
ons:
Wim Huisman, die geopereerd is aan zijn 
heup en last had van hartklachten.
Jeannette van der Schaaf die al de hele 
vakantieperiode ziek is en last heeft van 
sarcoïdose, een auto-immuunziekte.
Wij wensen hen een spoedig herstel toe.

De Soos Marknesse

Sluispuntje

Gevonden in de Noordzoom:
Fietsbroekje (kleine maat) 
Af te halen op Noordzoom 137
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Inleverdatum
Kopij voor de volgende editie 

kunt u tot maandag 29 februari 

2016 18.00 uur inleveren!

De verschijningsdatum is 

woensdag 2 maart 2016. 

E-mailadres: 

kopij.sluispuntnl@gmail.com

Oproep
SVM voetbal is op zoek naar mensen 

die nog teamfoto`s hebben liggen 

of ex- bestuursleden die notulen 

of andere stukken van historische 

waarde hebben.

Dit vragen wij om ons archief com-

pleet te maken. Mocht u iets heb-

ben, stuur een mailtje naar Harry 

Middeljans voorzitter.svm@gmail.com 

en wij nemen contact met u op. 

Bij voorbaat dank namens bestuur 

afdeling voetbal. 

Bijna heel Marknesse bakt

Tijdens de actie 'Bouwen aan Tanzania' 

kon men een bakcreatie inleveren in 

de PKN kerk in Marknesse. Zo waren 

er enkele taarten die in het teken van 

Valentijnsdag stonden en dat was toch 

een bijzonder gezicht. Er waren erbij die 

het hart als model hadden en uiteraard 

in de kleur rose maar ook de appeltaart 

was deze keer van de partij, al dan niet 

uitgevoerd met een Valentijnshart er in 

gebakken.
Het zag er allemaal erg lekker uit, dus 

niet alleen heel Holland bakt, ook in ons 

eigen dorp Marknesse kan men lekker 

bakken. Bij deze bijzondere creaties loopt 

het water je bijna uit de mond.

Nationaal Voorleesontbijt 

op de Zeester

Pasgeleden hebben we met de kinde-

ren van groep 2/3 meegedaan aan het 

Nationaal Voorleesontbijt. Mevrouw 

Hetty Klavers, dijkgraaf van Waterschap 

Zuiderzeeland kwam bij ons voorlezen 

in de groep. De kinderen kregen een 

heerlijk ontbijtje in een prachtige rug-

tas aangeboden. Als extra kreeg ieder 

kind een mooi trommeltje en een 

voorleesboekje over Erik de Eend. 

Waterschap Zuiderzeeland beschermt 

Flevoland tegen wateroverlast en 

watertekort en zorgt voor schoon 

water in sloten, tochten en vaarten. 

Goed waterbeheer is van levens-

belang. Het motto van Waterschap 

Zuiderzeeland is dus ook: veiligheid, 

voldoende water en schoon water. 

Bij elk onderdeel hadden ze een leuk 

en begrijpelijk verhaaltje over Erik de 

Eend gemaakt om duidelijk te maken 

aan de kinderen hoe ze daarvoor 

zorgen.
We hebben ervan genoten en het 

was ook erg goed verzorgd door het 

Waterschap! De kinderen kregen een 

lekkere krentenbol, een Snelle Jelle, 

een flesje Flevosap en een appel.

Juf Margreet Postmus en de kinderen 

van groep 2/3 (De Zeester)

Meer informatie www.zuiderzeeland.nl

Hiep hoi, ze komen weer voorlezen

Op woensdagmorgen verheugen de kin-

deren van groep 1 en 2 zich, want groep 

5 en 6 komt voorlezen. Het mes snijdt aan 

meerdere kanten: De oudere kinderen 

oefenen niet alleen hun leesvaardigheid 

maar ook hun sociale vaardigheden. Hoe 

ga je om met jongere kinderen? Hoe lees 

ik aantrekkelijk voor? De kinderen uit 

groep 5-6 proberen zo spannend mogelijk 

voor te lezen en stellen vragen over het 

verhaal. De kleuters vinden het geweldig, 

die aandacht van de grotere kinderen. 

Daarbij leren ze precies te luisteren en om 

de vragen zo goed mogelijk te beantwoor-

den. Daarbij wordt hun woordenschat 

uitgebreid. Elke keer weer een feestje, 

vandaar dat een leerling uit groep 1 riep: 

“Hiep hoi! Ze komen weer voorlezen!”

De Zeester 3e op 

scholenzwemestafette

Woensdag 10 februari heeft de zwem-

ploeg van De Zeester mee gedaan aan de 

scholenzwemestafette in Emmeloord. In 

totaal deden er 11 teams mee.

Na een spannende serie schoolslag en 

rugslag kwalificeerden zij zich voor de 

finale waarbij zij verdienstelijk derde zijn 

geworden.

De zwemploeg bestond uit: Sharina, Dian, 

Ester, Joël, Marguerita, Rachelle, Jayda, 

Lucas, Niels, Daniël en Nathan.

Het zit er weer aan te komen, de landelijke 

buitenspeeldag. Dit jaar op woensdag 8 

juni. We zijn al volop bezig om weer een 

spannend, educatief en sportief program-

ma in elkaar te draaien. Heb je zin  om 

deze dag te helpen, of heb je ideeën?  

Laat het ons weten. Een tipje van de sluier 

tillen we alvast op ……de Strandhoeve is 

weer aanwezig! Met wat?

Kom kijken op 8 juni en je zult het zien. 

 
Marianne en Lisette

Buiten- 
speeldag

Wilt u ook adverteren 
in SluisPuntNL?

Mail voor onze tarieven en 
overige informatie naar 
advertentie.sluispuntnl@
gmail.com
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Systeembeheer voor bedrijven 

 Server-, Netwerkbeheer & Monitoring 

 (WiFi) Netwerken, Internet en beveiliging 

 Cloud mail/backup/opslag diensten 

FORNAX IT-Support  Marknesse 
0527-203498  •  info@FORNAX.nl 

 

Voor meer informatie: 
fam. de Jong, Uiterdijkenweg 60

Marknesse (vlakbij Blokzijl) - Tel: 0527-291390
www.boerderijwinkeltje.nl

VOLOP NIEUWE AARDAPPELS:
EIGENHEIMERS, FRIESLANDER, OPPERDOES

BILDTSTAR, NICOLA, 

APPELS 
GRIEVE, DELBAR, MOES APPELS

Welkom bij boerderijwinkel 

‘DE FRIESCHE VLAG’

uienhandel

Werken aan de basis met het 

CREF-Model

Workshops, trainingen, 

opleidingen  en 

individuele begeleiding
 

www.carolinebovee.nl 

www.ankkampman.nl

Praktijk voor 

Basisvertrouwen

                                                             
                                                                                                                                

T   0613061335  
E   info@verwerhoveniers.nl

www.verwerhoveniers.nl

Voor aanleg en 
onderhoud van tuinen

                                                             
                                                                                                                                

T   0613061335  
E   info@verwerhoveniers.nl

www.verwerhoveniers.nl

Voor aanleg en 
onderhoud van tuinen

 Ria’s voetverzorging 
  Gediplomeerd pedicure 
  Aantekening diabetes/reuma 
  Lid van Provoet  
 Sloefweg 22  Praktijk op de beg. grond   
 8316PL Marknesse Behandeling op afspraak  
 Tel: (0527) 20 46 01 
 06 – 37 40 56 74  
 riasvoetverzorging@gmail.com   

Ds. Bleekerstraat 2, Marknesse
Telefoon: 0527 201496
info@familyfi tmarknesse.nl
www. familyfi tmarknesse.nl

START NU
GRATIS* ZONNEBANK

 

* 10x bij afsluiting van jaarabonnement sportschool

Pip zet Kampweg op z’n kop

Afgelopen zondagavond 2 oktober krijgt de 
Brandweer van Marknesse even na de klok 
van 18.00 uur ‘s avonds alarm met als tekst 
‘dier in nood’.
Dus gaat ze naar het opgegeven adres en 
wel de Kampweg in Marknesse. Daar bleek 
al drie dagen een kat in de boom te zitten 
en die durfde niet meer naar beneden te 
komen.
Uiteraard stonden al veel bewoners de 
brandweer op te wachten. Nadat die de 
zaak bekeken had, werd besloten om de 
hoogwerker uit Lelystad te laten komen. 
Dit, omdat het beestje zo hoog zat,  dat de 

brandweer er niet bij kon komen. 
De overburen konden de afgelopen dagen 
slecht in slaap komen omdat het arme dier 
al drie nachten duidelijk van zich liet horen.
Maar het beestje liet zich niet zomaar 
pakken, het ging van de ene tak naar de 
andere tak. Door kordaat optreden van de 
brandweerman, gaf de poes zich even later 
snel gewonnen. 
De eigenaresse kon de arme Pip na enige 
tijd weer veilig en wel in haar armen slui-
ten. 
De rust was in de straat gelukkig weerge-
keerd.  

Marknesse? Een schot in de roos!
Op een mooie maandagavond na een 
vergadering van Samen Marknesse, zag 
ik buiten De Marke een groepje mensen 
zitten. Uit nieuwsgierigheid ging ik er 
naar toe en raakte in gesprek met leden 
van, wat later bleek,  de schietvereni-
ging. Of ik even binnen wilde kijken? 
Tja, dat laat een buurtwerker zich geen 
twee keer zeggen. Dus eenmaal bin-
nen zag ik een aantal heren met een 
luchtdrukwapen schieten op kaartjes. 
Onder hen de gepensioneerde  Jacques 
Bezema uit de Noordzoom. En een aan-
tal weken later ontstond dit interview. 
Over zijn passie en over Marknesse. 
Jacques Bezema vertelt enthousiast over 
dat hij vroeger veel heeft geschoten; hij 
was lid van een schietvereniging met 
een echt vuurwapen. Luchtdrukwapens 
had Jacques al in zijn jeugd. Bezema: 
“Luchtdruk vereist veel techniek en dis-
cipline, daarom is het zo mooi! Veel 
mensen denken aan agressie, moord en 
doodslag als je het over schieten hebt, 
maar niets is minder waar. Schieten is 
goed voor lichaam en geest!”  
Als ik aangeef dat ik dat laatste niet 
begrijp, legt hij uit: “Om de roos te kun-
nen raken moet je volledig in harmo-
nie zijn met jezelf. Totaal ontspannen. 
Mentaal gezien, kijk je het kogeltje de 
roos in. Zen. Meditatief. Rust.”
Ook de sfeer bij de vereniging is goed 
vertelt Jacques. Het bestaat uit 9 leden, 
dat is een kleine groep. Maar het is 
open en gastvrij. Iedereen is welkom. 
Op dit moment zijn er geen dames bij 
de vereniging, maar natuurlijk zijn zij 
ook van harte welkom. Bij binnenkomst 
is er eerst een bakje koffie. Daarna 
wordt er begonnen. Onderling wordt er 

goed opgelet of alles volgens de regels 
gaat en de veiligheid gewaarborgd 
wordt. Aankomend voorjaar worden er 
weer straatwedstrijden gehouden om 
de vereniging onder de aandacht te 
brengen. Je hoeft niet persé ervaring te 
hebben om hier aan mee te doen en je 
hoeft niet in het bezit te zijn van een 
luchtdrukwapen.  Datum en tijd worden 
later nog bekend gemaakt. 

Als buurtwerker vraag ik Jacques natuur-
lijk naar zijn bevindingen over het dorp 
Marknesse.  Jacques: “In een paar woor-
den? Geweldig! Pioniersdorp. De men-
sen zijn open en gaan er samen voor. 
Dat is goed merkbaar aan de contacten. 
Je bent er voor elkaar en met elkaar!” 
De pioniersschep aan de Punt is voor 
Jacques een belangrijk symbool. Het 
geeft iets aan over de gezamenlijke pio-
nierskracht die in dit dorp nog merkbaar 
aanwezig is. 

Wat heeft Jacques Bezema het dorp te 
bieden? “ Ik ben goed in elektromecha-
nica. Met kleine vragen hierover kunnen 
mensen best bij mij terecht. Ook met 
vragen over wat je zou kunnen doen om 
je veiliger te voelen, beveiliging, sloten 
op de deur, dat soort vragen. Dat was 
mijn beroep vroeger”. 
Met een brede grijns geven we elkaar 
de hand na het interview. Marknesse  is 
een dorp dat veel te bieden heeft. De 
schietvereniging is er een onderdeel 
van. Ben benieuwd waar ik de volgende 
keer beland…..nodig me maar uit!
Info: elke maandagavond tussen 19.30 
en 20.00 uur kun je je aanmelden bij 
De Marke. 

Tanja Kombrink 
Buurtwerker Marknesse
Tanja.kombrink@carrefour.nu
0683520861

Sportnieuws

SVM volleybal

Marknesse verliest de strijd 
tegen Covos Easterein
Zaterdagmiddag 1 oktober namen de vol-
leybaldames van Marknesse het op tegen 
Covos te Easterein. Helaas werd deze strijd 
met 3-1 verloren.  
SVM begon met een fikse achterstand 
door veel persoonlijke fouten. De eerste 
set ging dan ook helaas naar Covos. De 
tweede set wisten de vrouwen dichterbij 
Covos in de buurt te komen door goed 
verdedigend werk van Christine Buijink-
Rorije en Ank Kampman. De set werd nipt 
verloren. De derde set ging de knop om en 
kon SVM eindelijk meer in het spel komen 
en weerstand bieden mede dankzij de 
goede service series van Alinda Koopman-
van der Cingel. In de vierde set konden de 

dames het niveau helaas niet vast houden 
en daar wist Covos goed gebruik van te 
maken. Met slechts één punt keerden de 
dames weer terug naar Marknesse.
In de wedstrijden wordt helaas nog niet 
het niveau gehaald  wat de dames op 
de trainingen laten zien. De volgende 
wedstrijd, zaterdag 8 oktober, zal de 
enige echte polderderby gespeeld wor-
den. Marknesse zal het opnemen tegen 
Vovem'90 Emmeloord. Om 16.30 uur zal 
de wedstrijd in de thuishal, de Triangel, 
gespeeld worden. 
Komt allen SVM aanmoedigen, want 
Vovem is nog ongeslagen, dus aanmoe-
diging kunnen de dames zeker gebruiken!   
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SVM volleybal

Dames 1 eerste 
wedstrijd nipt verloren
Op zaterdag 24 september werd de aller-
eerste competitiewedstrijd van dit sei-
zoen gespeeld tegen de Friese dames uit 
Leeuwarden: Leevoc DS1. 
Marknesse heeft een wisselvallige start 
gehad door ziekte en blessures, maar was 
er toch helemaal klaar voor. 
De eerste set zat SVM er meteen bovenop. 
De pass kwam goed aan bij onze spelver-
deelster, Jolanda Nijenhuis en er werd met 
lef gespeeld. Marknesse had een goede 
opslag en daar deze set goed gebruik van 
gemaakt. Alles liep goed en deze set werd 
met volle overtuiging met 25-18 gewon-
nen.
De tweede set ging een stuk moeizamer. 
De dames van Leeuwarden lieten zichzelf 
meer zien en ook meer horen. SVM begon 
zich in te houden en dat was ook te mer-
ken in het spel. Er werd te lief gespeeld, 
waardoor Leeuwarden de ballen makkelij-
ker afmaakten. Uiteindelijk werd deze set 
net aan verloren met 23-25. 
De derde set begon net als de tweede 
set niet zo sterk. Leeuwarden zat lek-
ker in het spel en daarnaast hadden ze 
een sterke aanval aan de buitenkant.  
Er werd al gauw een achterstand opge-
bouwd en Marknesse moest alles uit de 
kast halen om weer bij te komen. Helaas 
kon SVM zich niet herpakken en lieten ze 
zich afleiden door het enthousiasme van 
Leeuwarden. Ook deze set werd ruim ver-

loren met een stand van 12-25. 
Het roer moest om en het was belang-
rijk dat er weer lekker gevolleybald zou 
worden. Nieuwe ronde, nieuwe kansen 
en die sets ervoor gauw vergeten. Met 
deze gedachte ging SVM de vierde set 
in. En met succes. Er was meer felheid 
te zien aan de kant van Marknesse en er 
werd weer met lef gespeeld. Aanvallend 
werden er punten gemaakt en de lastige 
opslag van SVM was een belangrijke scha-
kel in het spel. Deze set werd uiteindelijk 
gewonnen door SVM met een setstand 
van 25-22. 
Het stond 2-2 en dat betekent uiteraard 
een vijfde set. We kozen bij het tossen 
niet voor de opslag, zodat wij meteen de 
aanval hadden. Een goede keus, want SVM 
was aan het begin van de set goed bezig. 
Leeuwarden liet niet met zich dollen en 
kwam al gauw weer terug. Dit leidde tot 
een spannende vijfde set. SVM en Leevoc 
gingen gelijk op en waren echt aan elkaar 
gewaagd. Helaas lag het geluk deze keer 
bij de dames uit Leeuwarden en haalden 
zij deze laatste set binnen met 16-14. 

Helaas is de eerste competitiewedstrijd 
niet binnengehaald, maar vol goede 
moed wordt er alweer vooruitgekeken. 
Aanstaande zaterdag 1 oktober mag SVM 
het opnemen tegen CoVos DS1 om 17.00 
uur in Easterein.

afdeling volleybal   
Wedstrijdprogramma  5 - 15 oktober   
Kijk ook op www.nevobo.nl  
'competitie' voor eventuele wijzigingen   
   
woensdag 5 oktober   
19:45 S.V.M. HS 3 - A.V.C. '69 HS 3 De Triangel, MARKNESSE
21:00 S.V.M. HS 4 - A.V.C. '69 HS 2 De Triangel, MARKNESSE
zaterdag 8 oktober   
11:00 S.V.M. N6 1 - Nakala N6 1  De Burght, VOLLENHOVE
12:00 DIOS N5 1 - S.V.M. N5 1  De Triangel, MARKNESSE
12:00 S.V.M. N3 2 - Be Fair N3 1  De Triangel, MARKNESSE
12:00 VVSA N6 1 - S.V.M. N6 1  De Burght, VOLLENHOVE
12:15 S.V.M. N3 1 - S.V.M. N3 2  De Triangel, MARKNESSE
12:30 S.V.M. N3 1 - Be Fair N3 1  De Triangel, MARKNESSE
12:45 Be Fair N3 1 - S.V.M. N3 2  De Triangel, MARKNESSE
13:00 S.V.M. N3 2 - S.V.M. N3 1  De Triangel, MARKNESSE
13:00 S.V.M. N5 1 - Nakala N5 1  De Triangel, MARKNESSE
14:00 S.V.M. MC 1 - Vovem'90 MC 1 De Triangel, MARKNESSE
14:30 S.V.M. MC 2 - Vovem'90 MC 3 De Triangel, MARKNESSE
14:30 S.V.M. MA 1 - Dalvo MA 1  De Triangel, MARKNESSE
16:00 S.V.M. JA 1 - Vovem'90 JA 1 De Triangel, MARKNESSE
16:30 S.V.M. DS 1 - Vovem'90 DS 1 De Triangel, MARKNESSE
18:30 S.V.M. HS 1 - Flora HS 1  De Triangel, MARKNESSE
dinsdag 11 oktober   
19:30 S.V.M. DS 3 - VVSA DS 2  De Triangel, MARKNESSE
20:00 S.V.M. HS 3 - DIOS HS 2  De Triangel, MARKNESSE
20:00 S.V.M. DS 4 - Reflex DS 4  De Triangel, MARKNESSE
21:15 S.V.M. HS 4 - Nakala HS 3  De Triangel, MARKNESSE
21:15 S.V.M. DS 5 - Nakala DS 1  De Triangel, MARKNESSE
woensdag 12 oktober   
20:00 S.V.M. DS 5 - Bas Autowas/V DS 2 De Triangel, MARKNESSE
zaterdag 15 oktober   
9:00 S.V.M. N3 1 - S.V.M. N3 2  Dalzicht, OLDEMARKT
9:15 DIOS N3 1 - S.V.M. N3 1  Dalzicht, OLDEMARKT
9:15 DIOS N3 2 - S.V.M. N3 2  Dalzicht, OLDEMARKT
9:30 vv Meppel AZ N5 1 - S.V.M. N5 1 Dalzicht, OLDEMARKT
9:30 Nakala N6 2 - S.V.M. N6 1  Dalzicht, OLDEMARKT
10:00 S.V.M. N3 1 - DIOS N3 2  Dalzicht, OLDEMARKT
10:00 S.V.M. N3 2 - DIOS N3 1  Dalzicht, OLDEMARKT
10:00 S.V.M. N5 1 - DIOS N5 1  Dalzicht, OLDEMARKT
10:30 Vovem'90 N6 1 - S.V.M. N6 1 Dalzicht, OLDEMARKT

Sport Vereniging Marknesse 

SVM voetbal

Wedstrijdverslag SVM 1 – Bant 1 
dd. 24 september 2016
Een wedstrijd om heel snel te vergeten
Nadat de portret- en de groepsfoto’s waren 
gemaakt voor de site, begaf de selectie van 
SVM 1 zich naar de bestuurskamer voor de 
wedstrijdbespreking. Op een mooie zonnige 
zaterdag waren de verwachtingen hoog voor 
deze “derby”.
Het was SVM die in de 2e minuut al snel 
scoorde echter werd dit door de scheidsrech-
ter afgekeurd op vermeend buitenspel en wel 
op aangeven van de assistent-scheidsrechter 
van Bant, die in het verloop van de wedstrijd 
nog een belangrijke “negatieve” rol zou spe-
len.
Kort hierop het eerste kansje voor Bant maar 
de bal verdween hoog over het doel van 
Sander Heerink uit een voorzet van links.
In de 5e minuut de eerste echte kans voor 
Martin Peters maar ook diens inzet verdween 

over het doel van Bant.
Helaas pakten op deze mooie zonnige 
dag “donkere wolken” zich samen boven 
Sportcomplex De Punt, want in de 12e 
minuut kwam Bant op een 0-1 voorsprong 
doordat onze verdediging zich makkelijk liet 
uitspelen.
Nu maar hopen dat onze jongens zich snel 
kunnen herpakken maar deze hoop was van 
korte duur want in de 14e minuut kwam Bant 
op een 0-2 voorsprong waarbij het erachter 
bij SVM wederom niet goed uitzag. Binnen 
een kwartier dus met 0-2 achter en dan maar 
denken aan een snelle aansluitingstreffer. Die 
kwam gelukkig dan ook in de 16e minuut in 
de persoon van Richard de Boer.
In de 27e minuut kreeg SVM-randje de zes-
tien meter, een vrije trap te nemen en het 
was Jorn Strijk die de bal achter de doelver-

dediger liet verdwijnen en was de stand weer 
gelijkgetrokken. De vreugde was echter van 
korte duur want het was weer Bant die op 
een 2-3 voorsprong kwam en dat in de 31e 
minuut. SVM kreeg voor rust nog wel wat 
kansjes maar de rust werd ingegaan met een 
2-3 tussenstand.
Doordat kort voor rust Jorn Strijk geblesseerd 
raakte door een onbesuisde overtreding van 
een Bant speler en hierdoor verkeerd op 
zijn schouder terecht kwam, werd hij in de 
tweede helft vervangen door Erwin Vrolijk. In 
de rust maakte trainer Koos van der Galiën 
eenieder duidelijk dat er uiteraard nog niets 
verloren was en men meer passie en inzet 
moest tonen.
In de tweede helft kreeg SVM betere kansen 
want in de 59e minuut kon Sander Heerink 
door goed uitkomen een grotere achterstand 
voorkomen.
De eerste echt grote kans was voor Erwin 
Vrolijk, die uit een voorzet van rechts, de bal 
op zijn hoofd nam maar helaas verdween 
diens inzet net aan de verkeerde kant van 
de paal.
Verbazing alom bij de staf op de bank omdat 
“koppen” nou eenmaal niet Erwins grootste 
kracht is.
In de 68e minuut werd Nick v/d Velde ver-
vangen door A-junior Chris Berndsen en in 
de 74e minuut ging Adnan Begovic eruit voor 
Bart van Diepen.
In de 85e minuut kreeg invaller Bart van 
Diepen de tweede grote kans voor SVM maar 
ook zijn inzet vond het doel niet. Kort daarna 
kreeg Chris Berndsen op aangeven van Erwin 
Vrolijk ook zijn grote kans maar ook hij kon 
de gelijkmaker er niet inschieten.
Inmiddels waren de irritaties op het veld en 
er omheen al aardig opgelopen door het 
“vlaggedrag” van de assistent-scheidsrechter 

van Bant, die bij minimaal vier aanvallen van 
SVM het nodig vond zijn vlag in de lucht te 
steken wegens, in dit geval, onterecht buiten-
spel op links en helaas ook nog eens door 
de “matig” leidende scheidsrechter werd 
gehonoreerd.
Daar bijkomend de onnodige intimidaties op 
het veld van Bantspelers richting de leidsman 
waardoor deze totaal geen grip meer had op 
de wedstrijd.
Conclusie:
Uiteraard moeten wij naar onszelf kijken 
en geven we de drie doelpunten compleet 
cadeau aan Bant. Maar de rol van de reeds 
genoemde assistent-scheidsrechter van Bant 
is discutabel te noemen en dan druk ik mij 
nog licht uit.
Zaterdag a.s. richting Heerenveen tegen de 
plaatselijke Heerenveense Boys en wel let 
op, om 15.00 uur.
Basisopstelling SVM:
1 Sander Heerink, 3 Mark Verwer, 4 Richard 
Bijsterveld, 7 Arjan Wolters, 8 Richard de 
Boer, 9 Boaz Mooiweer, 10 Jorn Strijk (46e 
min. Erwin Vrolijk), 11 Martin Peters, 15 
Bouwe van Regenmortel, 16 Nick v/d Velde 
(68e min. Chris Berndsen), 17 Adnan Begovic 
(74e min. Bart van Diepen)
Reservebank:
2. Bart van Diepen – 12. Erwin Vrolijk – 14. 
Chris Berndsen
Doelpunten:
12e minuut: 0-1 Henk Jan Hoekstra (Bant)
14e minuut: 0-2 Henk Jan Hoekstra (Bant)
16e minuut: 1-2 Richard de Boer
27e minuut: 2-2 Jorn Strijk
31e minuut: 2-3 johan Kramer (Bant)
Scheidsrechter:
M. Tramper uit Steenwijk.
Auteur:
Ed Vrolijk, leider SVM 1

SVM voetbal Wedstrijdverslag: 

Heerenveense Boys 1 – SVM 1 
dd. 1 oktober 2016
Met de gedachte dat er vandaag toch 
punten gepakt kon worden, vertrok SVM 
1 richting Heerenveen vanaf Sportcomplex 
“De Punt “.
Ik kan hier nu wel weer een compleet ver-
slag schrijven met alle hoogtepunten van 
uiteraard SV Marknesse maar dan komen 
we snel bedrogen uit.
De eerste helft werkten onze jongens hard 
echter konden wij totaal geen vuist maken 
waardoor men geen mogelijkheden of 
kansen konden creëren. Het was eigenlijk 
min of meer een “veldslag” bij SVM in de 
eerste helft want reeds in de 14e minuut 
moest de geblesseerd geraakte Bouwe 
van Regenmortel zich laten vervangen 
door Adnan Begovic. Ook nu weer kwam 
onze tegenstander op een 1-0 voorsprong 
en wel in de 31e minuut en helaas stond 
e.e.a. weer niet goed in de verdediging.
De ruststand werd dan ook ingegaan met 
een 1-0 voorsprong voor Heerenveense 
Boys.
Tijdens de rust bleek dat Pieter Galema 
niet meer in staat was om aan tweede 
helft te beginnen en werd vervangen 
door Erwin Vrolijk. De tweede helft is kort 
samen te vatten:
Het enige positieve was dat wij wat meer 
op de helft van de tegenstander gingen 
spelen maar het was toch Heerenveense 
Boys, die direct bij het begin van de twee-
de helft al snel een goede kans kreeg. Het 
was gelukkig voor SVM dat de desbetref-
fende speler zelf schrok van de mogelijk-
heid waardoor het niet gelijk 2-0 werd.
In de 68e minuut werd Jordi v/d Vegte 
vervangen door Bart Bakker die, door het 
“blessureleed” binnen de eerste selectie 
moest aansluiten vanuit SVM 2. En als je 
als team dan toch in de bekende hoek zit 

waar de klappen vallen, gaf kort hierop 
Jurjen Wierenga aan geblesseerd te zijn 
geraakt. Helaas waren er geen wisselmo-
gelijkheden meer waardoor het enigszins 
moest worden omgezet bij SVM.
Misschien was er toch nog een kansje 
geweest indien de assistent-scheidsrech-
ter van Heerenveense Boys zijn vlag naar 
beneden had gehouden wegens ver-
meend buitenspel.
Helaas ging de zeer goed leidende scheids-
rechter hier in mee en werd kort hierop 
SVM uit zijn “lijden ”verlost door diens 
laatste fluitsignaal.
De komende twee weken wacht ons, 
gezien de huidige stand, een zwaar pro-
gramma.
Zaterdag a.s. thuis tegen Workum en de 
week erop tegen de huidige koploper 
Oeverzwaluwen.

Basisopstelling SVM:
1 Sander Heerink, 2 Bart van Diepen,4 
Richard Bijsterveld, 5 Jurjen Wierenga ,6 
Pieter Galema (46e min Erwin Vrolijk), 7 
Arjan Wolters,8 Richard de Boer, 9 Boaz 
Mooiweer ,11 Martin Peters, 13 Jordi 
v/d Vegte (68e min. Bart Bakker), 15 
Bouwe van Regenmortel (14e min. Adnan 
Begovic)
Reservebank:
3 – Adnan Begovic.
12  -  Erwin Vrolijk
14 –  Bart Bakker
Doelpunten: 
31e minuut: 1-0: Nicolas Tarvajarvi 
(Heerenveense Boys)
Scheidsrechter:
De heer  A. Agricola.
Auteur:
Ed Vrolijk, leider SVM 1

Ellen Schudde en Hans van Barneveld 
CLUBKAMPIOEN  MIX 2016

Lees verder op de volgende pagina
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Verschijnt tweewekelijks 
huis-aan-huis in Marknesse, 
Kraggenburg, Luttelgeest en 

omliggende buitenwegen

ONLINE UITGAVE: HTTP://SLUIS.PUNT.NL
UITGAVE:
Stichting Dorpskrant Marknesse
sdm.sluispuntnl@gmail.com
REDACTIE EN INLEVEREN KOPIJ:
Mevr. M. J. Janssen, Noordzoom 137,
8316 CH Marknesse, tel. 0527 - 203 095
kopij.sluispuntnl@gmail.com
Aanleveren vóór maandag 18.00 uur
ADVERTENTIES:
e-mail:advertentie.sluispuntnl@gmail.com
Tarieven op aanvraag
Aanleveren vóór donderdag 12.00 uur
INLEVERADRES PARTICULIERE ADVERTENTIES:
e-mail: sluispuntje.sluispuntnl@gmail.com
Tarief: gratis, met uitzondering van 
familieberichten groter dan 1/32 pag. 
(60 x 46 mm) en commerciële particuliere 
advertenties. 
Tarieven hiervoor op aanvraag.
Aanleveren vóór maandag 18.00 uur

OPMAAK EN DRUK:
Hoekstra Krantendruk Emmeloord
Techniekweg 10-12, 
www.hoekstrakrantendruk.nl

VERSPREIDING EN BEZORGKLACHTEN:
Fa. van Dalen, Vollenhove, tel.:  0527-246468
info@vandalenverspreidingen.nl
De redactie houdt zich het recht voor 
ingezonden stukken te bekorten of niet te 
plaatsen, zonder opgave van reden. De 
inzender is verantwoordelijk voor de inhoud 
van de geplaatste stukken.

Colofon

Zondag 9 oktober :  Vaartocht naar het Vogeleiland
Zaterdag 15 oktober:  Excursie Waterloopbos, 14.00-15.30 uur, start p-plaats
Maandag 17 oktober:  Kopij moet vóór 18.00 uur binnen zijn!
Zondag 23 oktober:  Vaartocht naar het Vogeleiland
Donderdag 27 oktober:  Informatieavond Boerderijenboek Marknesse in de Marke, 19.30 uur
Zaterdag 29 oktober:  Vaartocht naar het Vogeleiland
Zondag 30 oktober:  Excursie Waterloopbos, 14.00-15.30 uur, start p-plaats
Zaterdag 17 december:  Jubileumconcert Cantemus Dominum

2017
Donderdag 2 februari :  Uitvoering ATVM in Chez Marknesse
Vrijdag 3 februari:  Uitvoering ATVM in Chez Marknesse
Vrijdag 24 maart:  Concert DOKA in Chez Marknesse
Dinsdag 9 – 
vrijdag 12 mei:  Avondvierdaagse
Zaterdag 24 juni – 
Zondag 2 juli 2017:  Feest 75 jaar Marknesse

Geref. Kerk vrijgemaakt 
“De Kandelaar”
Zondag 9 oktober:
9.30 uur, ds. J. Kruidhof, Nieuwleusen
14.30 uur, ds. H. Offereins, Steenwijk
Zondag 16 oktober:
9.30 uur, ds. K.P.A. Moedt, Tuk
16.30 uur, ds. P. Voorberg, Emmeloord

Protestantse Gemeente
Zondag 9 oktober:
9.30 uur, Jeugdkerk, ds. M.A.F. 
Westermann
Zondag 16 oktober:
9.30 uur, ds. M.A.F. Westermann

Nederlands Gereformeerde 
Kerk “Het Anker”
Zondag 9 oktober:
9.30 uur, H.A., ds. H. van der Velde, 
Voorthuizen

Kerkdiensten

14.30 uur, ds. F. Gerkema, Amersfoort
Zondag 16 oktober:
9.30 uur, ds. L.A. van Baardewijk
14.30 uur, geen dienst

R.K. Kerk
Zaterdag 8 oktober:
19.00 uur, Marknesse, M. Schilder
Zondag 9 oktober:
9.30 uur, Ens, V. Maagd
14.30 uur, Marknesse, Poolse viering, 
pastor Okonek
Dinsdag 11 oktober:
15.30 uur, Marknesse, Markehof, M. 
Schilder
Zondag 16 oktober:
9.30 uur, Marknesse, V. Maagd
9.30 uur, Luttelgeest, oec. viering in De 
Schakel
10.00 uur, Kraggenburg, KIK viering PKN 
kerk, M. Schilder

Elke maandag en donderdag van 13.30 – 
16.30 uur kerkopenstelling Marknesse

Agenda

Zondag 25 september organiseerde de 
toernooicommissie voor de leden van de 
tennisvereniging ATV “De Voorst” het mix 
toernooi op de Punt. Voor de puntentelling 
werd de FTO spelregels gebruikt.
De deelnemende teams speelden allen 
twee keer een halfuur  tegen elkaar, per 
half uur kreeg het team dat voorstond een 
wedstrijdpunt. 
Ellen en Hans en Rob en Sierou eindigden 
ieders met 5 punten, daardoor speelden 
zij een supertiebreak. Ellen en Hans won-
nen deze met 10-8. De wisselbeker met 
de bloemen gingen naar hen. Voor de 2de 
plaats was ook een bos bloemen.
Door omstandigheden werd het toer-
nooi niet afgelopen week en/of zaterdag 
gespeeld en zijn de wedstrijden in overleg 
verplaatst naar de zondag. Door de deel-

nemende teams en door WTC is het goed 
bevallen om het toernooi op één dag, 
zondag dus, te spelen. We gaan dan ook 
zeker overwegen om dit volgend jaar weer 
zo te doen. We kijken terug op een zonnig 
toernooi met mooie wedstrijden en een 
gezellig samenzijn.
Op zaterdag 19 november van 13.00 tot 
17.00 uur  is het snert-toernooi, georgani-
seerd voor seniorenleden. Bij de indeling 
wordt rekening gehouden met de speel-
sterkte. Speel je nog niet zo lang of ben 
je al een ervaren speler, je kunt allemaal 
meedoen.
Tot en met 16 november kunt je je hier-
voor opgeven, er hangt een lijst in de kan-
tine of via wtcdevoorst@live.nl of bij Johan 
Weijers, tel. 203168.
Tot ziens op de baan.

Ellen Schudde en Hans van Barneveld 
CLUBKAMPIOEN  MIX 2016

Ondernemersnieuws

Open avond Cref-methode
Op woensdag 12 oktober a.s. om 20.00 uur  
is er een open informatieavond in de prak-
tijk voor Basisvertrouwen, Oosterringweg 
7 te Marknesse, van Caroline Bovee en 
Ank Kampman, waarbij voorlichting gege-
ven wordt over de begeleiding/therapie en 
opleidingen, over basisvertrouwen en de 
CREF-Methode. 
Met de CREF-Methode wordt het aan-
getaste basisvertrouwen hersteld. Onze 
opleidingen geven kennis over welke vroe-
ge levenservaringen van invloed kunnen 
zijn op gedragingen in het dagelijks leven 
o.a. allerlei labels. Tevens wordt ingegaan 
hoe je hier d.m.v. de CREF-Methode mee 
om kan gaan, kunt helen en herstellen.
Vrijdagmiddag/avond 28 oktober en 4 
november vindt onze 2-daagse bijscho-
ling plaats voor alle geïnteresseerden, 
werk gerelateerd of eigen ontwikkeling 

als opvoeder, waar men deze nieuwe 
kennis kan opdoen. Iedereen is van harte 
welkom!
Voor meer informatie www.ikev.nl  en 
www.carolinebovee@nl  en www.ank-
kampman.nl
tel. nr. voor meer informatie en opgave, 
Caroline Bovee 06-51717926.

ElseFly Blokzijl wederom 
een succes 
Grote opkomst ondanks de slechte weers-
verwachtingen.
Een bijzonder feest in de lucht en op de 
grond! Meer dan 2.500 personen hebben 
dit weekend De Strandhoeve aangedaan 
voor een bezoek aan het luchtsportevene-
ment ElseFly Blokzijl. De eerdere verwach-
tingen voor slecht weer bleken, met name 
op zaterdag, mee te vallen en er werd 
volop gevlogen. 
Zo'n 200 piloten, parachutisten en vliegers 
vulden het luchtruim. De eerder afgezegde 
helikopter bleek toch wél te kunnen vlie-
gen, met 80 spectaculaire sprongen tot 
gevolg. 
ElseFly Blokzijl biedt ruimte aan zowel 
enthousiaste hobbyisten als aan professio-
nals. Zo waren er in de lucht kunsten te zien 
van het wereldberoemde CAT Acroteam 
(schermvliegers), de Wingsuitvliegers van 
het team van Jarno Cordia en wereldre-

Belangstellenden zijn welkom 
op de open dag

MCM in Marknesse bestaat 25 jaar en viert 
dat met een open dag op zaterdag 22 
oktober van 10.00 tot 15.00 uur. Bezoekers 
krijgen deze dag een kijkje achter de 
schermen van het bedrijf en kunnen zien 
hoe metaal bij MCM wordt bewerkt. “We 
merken dat onze medewerkers trots zijn 
op ons bedrijf en dat ze graag aan familie 
en vrienden willen laten zien wat ze doen”, 
zegt directeur Cor van Vilsteren. Zijn bedrijf 
fabriceert al een kwart eeuw halffabricaten 
voor machinefabrikanten waarin zowel 
plaatbewerking, verspaning als constructie 
de hoofdrol spelen. “Wij werken met staal, 
RVS en aluminium. Leuk om te zien waar 
onze onderdelen weer terug komen: in de 
agrarische en medische sector, de proces-
industrie en de bouw”. 

Partner in metaal
MCM is een partner in metaal en ontzorgt 
de klanten. “Veel van onze klanten doen 
zelf de technische ontwikkeling en de con-
structie van hun machine maar laten bij 
ons de metalen halffabricaten produceren. 
Wij denken mee, leveren op maat en op 
tijd en zorgen ook voor de oppervlaktebe-
handeling”, legt Mark Hilderink uit. “Ook 
zijn we continu op zoek naar mogelijkhe-
den om de kostprijs te verlagen”.

25 jaar innovatief
MCM houdt de kwaliteit al 25 jaar hoog 
door fors te investeren in machines en de 
automatisering er omheen. Neem bijvoor-
beeld de nieuwe plaatwerk fiberlaser die 
veel sneller snijdt en bovendien minder 
stroom en gas verbruikt. Een ander voor-
beeld is de vijfassige freesmachine. “Deze 
machine kan draaien èn frezen tegelijk 
en dankzij de intelligente software wordt 
het werk een stuk efficiënter”, legt Van 
Vilsteren uit. 
MCM blijft daarnaast investeren in vak-
kundig personeel. “Het principe 'een leven 
lang leren' onderstrepen wij van harte. 
Personeel is immers ons kapitaal”, zeggen 
de directeuren. Daarom wordt er ook tijd 
geïnvesteerd in stagiaires en is MCM nauw 
betrokken bij de technische opleidingen.

Wortels in de polder
Van Vilsteren nam in 1991 de construc-
tietak over van Ploeg Staal en maakte 
een doorstart met circa tien werknemers. 
Dat was de geboorte van MCM als aparte 
groep. Het bedrijf telt inmiddels 45 vaste 
werknemers en 20 flexibele krachten. Het 
pand aan de Expansie 15 bestaat uit vier 
hallen en beslaat in totaal 6.300 vierkante 

Cor van Vilsteren en Mark 
Hilderink bij het pand van 
MCM – foto: Ron Rutgers 

25 jarig jubileum MCM

cordvlieger Ramón Morillas. 
De organisatie kijkt terug op een fantas-
tisch weekend, zonder onvertogen woor-
den. De plannen voor volgend jaar liggen 
al klaar!

meter. 
De twee directeuren hebben hun wortels 
in de polder en dragen graag hun steentje 
bij in de regio. Zo zijn ze hoofdsponsor van 
sportvereniging SVM.
Kijk voor meer informatie op 
www.mcmbv.nl. 
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Voor al uw vaste tuinbeplanting
     met advies op maat!

Expansie 27 Marknesse • Tel. 0527-201293 • Fax 0527-203899 • E-mail: info@lumacon.nl • www.lumacon.nl

- Glaceermachines - Transportbanden - Bandafschuivers - Oplegbanden - Weeghoppers - Afvalbanden
- Dozen-vul-installaties - Ontijsbakken - Engineering machine opstelling

- Glaceermachines - Transportbanden - Bandafschuivers - Oplegbanden - Weeghoppers - Afvalbanden
- Dozen-vul-installaties - Ontijsbakken - Engineering machine opstelling

Toelevering van 
plaatwerk en verspaning

Speciaal constructies in 
aluminium, rvs en staal

Machine Constructies Marknesse BV

een naam in bemiddeling

     Welkom Uw makelaar in Markn�e 

voor verkoop 
 aankoop van 

woningen, agrarisch o.g. 
en taxati� o.g.

www.middelbrink.info T 25 33 70

MIDDEN IN HET VOORSTERBOS
-  Verjaardagen 

- Familiedagen

- Bruiloften

- Speel en doepark 

- Midgetgolf

- Groepsaccommodatie 

Het hele jaar geopend!

Leemringweg 29    |    8317 RD Kraggenburg    |    T 0527 25 24 83    |    info@devoorst.nl    |    www.devoorst.nl

Volg ons:

Open van 6.3o tot 18.3o uur.

Schoonheidsinstituut

Cobie Koets• duobehan-
 delingen
• cadeaubon
 bestellen
 via internet
• hot stone
 massage

Nagelerstraat 27A •  0527 - 620 250  • www.cobiekoets.nl

Walcherselaan 2, 8316 NJ Marknesse  
T (0527) 74 41 30 

E thuiszorgmarknesseluttelgeest@zorggroep-onl.nl 
www.zorggroep-onl.nl

Betrokken zorg, zoals u dat wilt.
Vertrouwd, dichtbij, 24 uur per dag.

Word ook lid van onze ledenvereniging via T (0521) 53 98 93

Walcherselaan 2, 8316 NJ Marknesse  
T (0527) 74 41 30 

E thuiszorgmarknesseluttelgeest@zorggroep-onl.nl
www.zorggroep-onl.nl

Betrokken zorg, zoals u dat wilt.
Vertrouwd, dichtbij, 24 uur per dag.

Word ook lid van onze ledenvereniging via T (0521) 53 98 93

Aanbiedingen zijn geldig van 3-10 t/m 8-10

Pees v.o.f., keurslager
Breestraat 41, Marknesse

Tel. (0527) 20 14 68,

info@pees.keurslager.nl

www.pees.keurslager.nl

VLEESWARENKOOPJE

Gebraden 

Runderrollade

bij 150 gram 

Draadjesvlees

salade

GRATIS

TROTS VAN DE KEURSLAGER

Magere 

stooflappen

4 stuks 6

95

SPECIAL

Runder calzone

per 100 gram 2

25

MEAL DEAL

Vlaamse hutspot

met gehaktbal

porti(500 gram) 4

95

VOORDEEL PAKKER

Varkens Stoverij

500 gram 5

95

KEURSLAGERKOOPJE

Hacheepakket 

(500 gram vlees 

+ uien + 

kruiden)

samen 6

95




