
 

 

 

 

 
Jaarverslag 2018 / Oldebert, vereniging van dorpsbelangen Tolbert. 
 

Geachte leden, 
In dit beknopt jaarverslag kunt u lezen waar het bestuur van Oldebert zich in 
2018 onder anderen mee bezig heeft gehouden. 
 
Enkele hoogtepunten, die verderop nader toegelicht zullen worden: 

 Nijjoarsveziede, gehouden op 6 januari 2018, Cazemier Boerderij Tolbert 
 Poiesz Supermarkt gaat verbouwen. 
 Aanpak rotonde Auwemalaan 

 Herindeling 4 gemeenten 

 
 
Algemeen: 

Oldebert telde eind 2018 zo’n 292 leden. 
De jaarvergadering was op 13 maart 2018 in de CazemierBoerderij Tolbert, 
met na de pauze als gast zanger BERT SOLO. 

 

Ynze Faber (penningmeester), Sytske Everink (lid) en Fokke Dijkstra (lid) 
worden herkozen. Anja Linker-van Wijk en Barbara Postema-Korringa worden 
als nieuwe leden  gekozen. Bonne de Boer wordt voorzitter en Fokke Dijkstra 
secretaris. 
 
De samenstelling van het bestuur vanaf 13 maart 2018 is als volgt: 

Functie:   Naam:    Aftredend per: 
Voorzitter   Bonne de Boer   2019 

Secretaris   Fokke Dijkstra   2021 

Penningmeester  Ynze Faber   2021 

Algemeen   Geert Gjaltema   2019 

Algemeen   Sytske Everink   2021 

Algemeen   Anja Linker -van Wijk  2021 

Algemeen   Barbara Postema-Korringa 2021 

 
 
Als gevolg van het overlijden van Marcel Everink zijn wij nu in goed overleg 

overgestapt naar een ander provider voor onze website.  

 

  



Nijjoarsveziede 6 januari 2018: 

 

Tijdens de zeer druk bezochte Tolberter Nijjoarsveziede in de 
CazemierBoerderij op zaterdag 6 januari 2018 werd voor de twaalfde keer de 
Tolberter Erepenning uitgereikt. En de winnaar is geworden Roel  Akker, een 
welverdiend cadeau voor de Tolberter die, naast al zijn andere activiteiten, al 
voor de 42e keer zwarte Piet is geweest.  
 
De erepenning werd door de Burgemeester van Leek, Berend Hoekstra,  
uitgereikt. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

De verbouwing van Poiesz supermarkt gaat door. 

 
Door de actie van de handelsvereniging , Volksvermaken en Oldebert is 
voorkomen dat Poiesz uit Tolbert vertrekt. Intussen heeft de gemeente Leek 
al een kleine € 200.000.- uitgetrokken voor het centrum plan in Tolbert en is 
al een besluit van geen bedenkingen vastgesteld door de gemeente Leek.  
Eigenlijk is het geen verbouwing, maar nieuwbouw.  
De locatie wordt gevormd door het gebied waar momenteel bakker van Esch, 
de Koetsier, cafetaria Westerkwartier en een 12-tal huizen aan de 
Leuringslaan staan. Deze panden worden gesloopt.  
De bakker en het cafetaria komen in het oude pand van Poiesz, de Koetsier 
vertrekt zoals het nu lijkt naar elders. 
In samenwerking met Wold en Waard wordt gekeken naar nieuwbouw voor de 
12 huizen in het dorp Tolbert: momenteel wordt overlegd met de 
IJsvereniging om de nieuwe woningen te plaatsen naar de ijsbaan en de 
ijsbaan te verplaatsten naar achter de CazemierBoerderij. Deze optie is nog 
volop in discussie. 

 
 
Leuringslaan 45  
 
Oldebert heeft samen met de inwoners gekeken naar de situatie rondom het 
pand van de Leuringslaan 45, verpauperd en door een brand geheel verwoest. 
Samen met een projectontwikkelaar wordt nu gekeken wat de mogelijkheden 
zijn om er weer een acceptabel geheel van te maken. Dit resulteert op deze 
plaats tot twee woon/werk locaties  
 
 
Herindeling 4 gemeenten. 
 
Dit jaar heeft in het teken gestaan van de herindeling van de gemeenten Leek, 
Marum, Grootegast en Zuidhorn.  
Wij hebben daarom op onze bestuursvergaderingen meerdere keren een 
raadslid uitgenodigd om ons te oriënteren op de toekomst. Vooral om ons te 
focussen op onze vertegenwoordiging van het dorp Tolbert binnen de nieuwe 
gemeente. Uit de gesprekken met de betreffende raadsleden kwam naar voren 
dat een vertegenwoordiging uit het dorp waarschijnlijk cruciaal is binnen de 
nieuwe gemeente Westerkwartier. 
Dit bevestigt onze gedachten dat een vereniging als Oldebert van cruciaal 
belang is voor de leefbaarheid van het dorp. 
 
  



Bouwproject “de Zijlen”. 
 
Vanuit de naaste bewoners waren er zorgen over de verkeersveiligheid 
rondom het bouwverkeer van de bouw van de Zijlen. 
We hebben daarin meegedacht en er is een bevredigende oplossing voor de 
geuite zorgen gevonden. 
 
 
Informatiehokje Tolberterhaven. 
 
Ook hebben wij op initiatief van een bewoonster het informatiehokje op de 
haven van de Tolberter vaart  via de gemeente opgeknapt. 
 
 
Bezoek van het College van B&W met enkele ambtenaren aan Tolbert 

 

Op 9 juli hebben wij samen met de Tolberters een gesprek gehad met B&W 
van de gemeente Leek, hierbij kwam onder andere aan de orde: 

 de toestand van de Mensumaweg, de Hoofdstraat, de Auwemalaan, 

 de fietsovergang van de Holm bij de Hoofdstraat, 

 de stand van zaken Poiesz en 

 de herindeling. Hierbij kwam aan de orde dat er speciale personen 
worden aangesteld, die het contact met de dorpen gaan onderhouden. 

 
 
Auwemalaan 

 
De rotonde van de Auwemalaan is intussen zo goed als klaar inclusief de Auwemalaan zelf 
en is dus ingericht ter bevordering van het HOV vervoer 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                

 

                              toch? 

 
 
 
 
 
januari 2019 
Fokke Dijkstra 
secretaris Oldebert 


