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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

 

DORPSBELANG 
 

Kerstbomen 

Wij willen vanaf deze plaats de Vereniging Natuurmonumenten hartelijk bedanken voor het beschikbaar 

stellen van de kerstboom die ons dorp sierde tijdens de feestdagen.  

Dorpsbelang zorgt zelf voor afvoer van deze kerstboom.  

Maar beste mensen, het is niet de bedoeling dat uw kerstboom gedeponeerd wordt op het grasveld aan de 

Voorstraat. Hiervoor is uw eigen groencontainer bedoeld. 

 

Schadevrij Oud en Nieuw 

Met 2 andere polderdorpen is Kraggenburg dit jaar weer geheel schadevrij de jaarwisseling doorgekomen. 

Zoals bekend dient de daarbij behorende premie besteed te worden aan activiteiten voor de jeugd. Heeft u 

nog ideeën, laat het ons weten. Dit kan tot 1 mei a.s. 

 

Afvalkalender 

Bij vele inwoners van Kraggenburg is de nieuwe afvalkalender nogal rauw op hun dak gevallen, voor velen 

is de kalender, voorzien van tientallen symbolen en kleuren, één grote puzzel. 

Eén van de redactieleden van www.kraggenburg.nl heeft eigenhandig  voor Kraggenburg en omstreken een 

drietal afvalkalenders gemaakt die wel duidelijk leesbaar zijn. Deze is verkrijgbaar bij de Troefmarkt. 

 

Gewijzigde huisartsenregeling Kraggenburg 

M.i.v. 1 maart a.s. stopt dokter Steenks met het spreekuur in het Groene Kruisgebouw. Voor uitgebreide 

informatie, zie elders in deze Uitkijk. 

Dit geldt niet voor dokter Rijken en dokter Nauta, deze blijven wel zitting houden. 

 

Ook is er m.i.v. 5 januari 2004 bij het ziekenhuis in Emmeloord een huisartsenpost ingericht. Voor alle 

inwoners van de Noordoostpolder is er één telefoonnummer, nl. 0900 - 333633, dat zij moeten bellen als zij 

's avonds, 's nachts of in het weekend een dokter nodig hebben. 

 

Televisie 

Op 14 januari jl. was Kraggenburg te zien in het programma 'het Platteland', hierin waren mooie beelden te 

zien van agrarische bedrijven en van Oud Kraggenburg en er werd door onze gidsen tekst en uitleg gegeven. 

Op 14 maart a.s. wordt het programma 'de Rijdende Rechter' uitgezonden op Ned. 1. 

 

Inspraakavond 

Op de inspraakavond 'voorontwerp bestemmingsplan landelijk gebied' op 20 januari j.l. kon de gemeente een 

bomvolle zaal met belangstellenden verwelkomen bij Van Saaze. 

Op 21 januari was er aansluitend nog een inloopmiddag. 

U kunt overigens nog schriftelijk reageren op het plan tot 12 februari a.s. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Toos van Steen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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ADVERTEREN IN DE UITKIJK 
 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 

 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende wijziging 

 kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

 aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden geplaatst en de 

 gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 

 de_uitkijk@zonnet.nl).  

- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

 voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van de 

 nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van  

 toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2004  
afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 
prijs 
eenmalig 
+ € 3,50 

afmeting (cm) prijs per jaar 
(€) 

prijs 
eenmalig 
+ € 3,50 

6x6 17,50 3,50 12x12 65,- 12,50 

6x9 25,- 5,- 18x12 (halve pagina) 97,50 17,50 

6x12 32,50 6,- hele pagina 175,- 30,- 

9x12 (kwart pagina) 50,- 8,50    

 

 

 

 

 

 

Peuterspeelzaal 

't Kwetternest 
 
 Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar 

 Twee groepen: dinsdag / donderdag 

   woensdag / vrijdag 

 Tijd: van 8.30 tot 11.00 uur 

 Waar: in de voetbalkantine 

 

Informatie /opgeven bij: 

 Erica Ruiter, Noordermeent 12, 8317 AA  Kraggenburg,  61 88 14 

 Of www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest 

 

-----------------------------------------aanmeldingsformulier-------------------------------------------------- 

 

Naam en geboortedatum kind: .......................................................................................................................................  

Adres: ..................................................................................................................................................................................  

Telefoonnummer: ..............................................................................................................................................................  

 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING 

VAN DORPSBELANG KRAGGENBURG 
 

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodigt haar leden en andere 

belangstellenden uit voor de jaarlijkse 

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 

welke gehouden zal worden op MAANDAG 15 MAART 2004 

in dorpshuis 't Klokhuis aan de Noordermeent te Kraggenburg. 

De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. 

 

AGENDA: 
1. Opening door de voorzitter. 

2. Notulen van de algemene ledenvergadering van 10 maart 2003. 

3. Ingekomen stukken / mededelingen. 

4. Jaarverslag secretaris. 

5. Financieel verslag penningmeester (zie toelichting bij punt 5). 

6. Verslag kascommissie en kascommissie 'de Uitkijk'. 

7. Benoeming kascommissie. 

8. Bestuursverkiezing (zie toelichting bij punt 8). 

9. Vaststellen contributie. 

10. Festiviteiten 2004. 

11. Rondvraag. 

12. Sluiting. 

 

PAUZE 

 

Na de pauze zal dhr. A. Toering van Politie Flevoland een praatje houden over de veiligheid in en om de 

woning. 

 

Toelichting bij punt 5: Financieel verslag. 
Belangstellenden kunnen de financiële stukken vanaf 1 maart 2004 desgewenst inzien bij de 

penningmeester: dhr. Jan Winters, Jacob Bruintjesstraat 73. 

 

Toelichting bij punt 8: Bestuursverkiezing. 
Statutair aftredend en herkiesbaar: mevr. Geertje Keijzer 

Statutair aftredend en herkiesbaar: dhr. Jan Winters 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar: mevr. Lida Oosterwijk 

Het bestuur draagt als kandidaat bestuurslid voor: mevr. Marga Oosterwijk 

Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de 

secretaris, Neushoornweg 10, ondertekend door tenminste 5 leden. 

 

Wij hopen u te mogen begroeten om maandag 15 maart a.s. 

 

Namens het bestuur van Dorpsbelang, 

Toos van Steen, secretaris 
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Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang 
Datum: 10 maart 2003. 
 
Aanwezig:  C. van Egmond (voorzitter),  T. van Steen (secretaresse), J. Winters (penningmeester), 
                   W. Galama, L. Oosterwijk, G. Keijzer, A. vd Noort, M. Kok en T. Stoffelen (notuliste).  
 
Opening: 
De heer C. van Egmond opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder woord van 
welkom aan vertegenwoordigers van de Gemeente en politieke partijen t.w. VVD mevrouw A. Geluk, 
Christen-Unie-SGP de heer H. Doff, PU de heer P. van Diepen, CDA mevrouw Droog, 
PVDA de heer J. Bakker en ook aan dorpsagent de heer O. Lindeboom, Natuurmonumenten de heer  
J. Akkerman, voorzitter van de 10 dorpen de heer A. van Heugten, vertegenwoordigers van de pers Dagblad 
Flevoland, de Noordoostpolder en Radio Noordoostpolder. 
Allereerst meldt de voorzitter dat de agenda is gewijzigd. De gewijzigde agenda kan men vinden op de 
diverse tafels.   
De voorzitter vervolgt zijn toespraak over zijn mening dat de dorpen moeten blijven groeien. De 
woningbouw gaat zeer traag, ook de milieueisen worden steeds strenger: er komen steeds meer regels. 
Recreatie is ook één van de belangrijke speerpunten van ons gebied.  
  
Notulen: 
De notulen van 5 maart 2002 staat te lezen in de Uitkijk. Er zijn geen op-of aanmerkingen. 
 
Ingekomen stukken / mededelingen: 
Met kennisgeving afwezig:  D66 wegens commissie vergadering, De heer Pölkerman (ere-lid), 
                                             Mevr. C. Krabben (oud 10-dorpen secretaresse) en de heer 
                                             Woestenburg (JVV).  
 
Woningbouw: 
De woningbouw op kavel Penders laat nog even op zich wachten. Er zijn inmiddels 3 tekeningen geweest en 
deze zijn allemaal afgekeurd. Er kwamen te veel woningen op te kleine kavels. Dit is niet de intentie van de 
Gemeente maar ook niet van Dorpsbelang. Ook de communicatie tussen de projectontwikkelaar en de 
Gemeente loopt niet soepel. Nu moet er ook nog een archeologisch onderzoek komen. 
Toch verzoekt Dorpsbelang de Gemeente met spoed dit probleem op te lossen. Kraggenburg mag tot 2014 
nog 149 woningen bouwen. 
 
Voorstraat:  
De renovatie van de Voorstraat zal volgens de heer J. Kragt van de Gemeente gaan beginnen op 1 juni 
aanstaande. De aanbesteding gaat plaatsvinden rond 1 mei.  
Tevens worden er nog rioleringswerkzaamheden uitgevoerd in de Morenelaan en een gedeelte van de 
Zuidermeent. Ook komt er een bezinking in de Paardentocht (bij Morenelaan). 
 
Er zijn 2 inspraakavonden geweest over de Kadoelerweg en Zwartemeerweg samen met buurdorp Ens. 
Over deze wegen komt veel sluipverkeer, er wordt ook veel te hard gereden. 
De provincie Overijssel is bezig om rotondes te plaatsen bij Barsbeek, er komt dan ook geen sluiting van de 
Kadoelerbrug. 
De bewoners van de Kadoelerweg worden ook nog uitgenodigd voor een inspraakavond van de Gemeente 
Steenwijk. Deze zal de volgende maand gaan plaatsvinden. 
 
Koelhuizen:  
De koelhuizen aan de Zuiderringweg staan opnieuw te koop. De gebroeders Goossens zien ervan af nu er 
geen outlet-Centre mag komen. Het bestemmingsplan is gewijzigd en volgens de voorzitter zijn er weer 
aanwijzingen voor nieuwe gegadigden. We hopen dat er binnenkort meer bekendheid over komt.   
 
Vuurtoren: 
De vuurtoren aan de Loswal wordt op dit moment opnieuw gecoat en gezandstraald. Daarna gaat de heer 
Gouweleeuw hem overspuiten.  We hopen dat deze zomer een weer prachtige vuurtoren de toeristen mag 
verwelkomen. 
 
Diversen: 
Er komt een geldautomaat in de Troefmarkt. Waarschijnlijk wordt deze in de zomer van 2003 geplaatst. Dit 
heeft ook iets langer op zich laten wachten als men dacht want het is weer een nieuw type. 
Kraggenburg is voor de 3

e
 keer op rij uitgeroepen tot mooiste polderdorp van de Gemeente. 
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Tulpenmozaïek:  
Dit jaar wordt er opnieuw deelgenomen aan de tulpenmozaïek. De voorzitter is diverse groepen/verenigingen 
afgegaan voordat hij dit rond had. Bouwbedr.Van Diepen maakt het plateau, Weevers maakt de stellage (dus 
waar het plateau op moet) De schildersclub bedenkt de kleurensamenstelling en Jeu’d Op gaat de tulpen 
koppen en insteken. Het ontwerp is het wapen van Kraggenburg. 
 
 
Jaarverslag secretaris: 
Secretaresse Toos van Steen doet verslag van het afgelopen jaar. 
Het aantal inwoners van Kraggenburg en omgeving is slechts met 2 personen gestegen van 1550 naar 1552. 
Op 5 maart 2002 hielden we onze jaarvergadering waar onze voorzitter 58 personen kon verwelkomen. Na 
het officiële gedeelte heeft Janny van de Wekken het een en ander verteld over het werk van de streekgidsen 
in ons gebied. 
In het afgelopen jaar waren er nogal wat besprekingen met de Gemeente, Provincie, Dorpshuis, 
Woningbouwvereniging en de feestcommissie. Ook werd er 4x vergaderd met de andere 10 dorpen in het 
zgn. Dorpenoverleg. 
In samenwerking met AV-NOP werd voor de 24

e
 keer de Leeuwenronde gehouden, wat inhoud dat er dit jaar 

het zilveren jubileum gevierd gaat worden. 
De feestweek werd gehouden van 30 mei tot en met 2 juni met een tal van activiteiten. Op 23 november werd 
St. Nicolaas binnengehaald. 
Voor de jeugd werd i.s.m. Be-Fair, FC.Kraggenburg en Projeka de Kerst-Inn gehouden en met Stichting 
bestuur het Dorpshuis op 3 januari de Nieuwjaarsreceptie. 
De dorpskrant "de Uitkijk"is 6x verschenen. 
 
Op 31 oktober was het college van B.en W. op bezoek in Kraggenburg. 
Aan de orde kwamen o.a. de gevaarlijke verkeerssituatie Kadoelerweg/Zwartemeerweg, woningbouw en de 
slechte staat van de berm van de Neushoornweg. Maar ook de groene straten, wateroverlast van de 
achterpaden bij de bejaardenwoningen, renovatie Voorstraat en nog andere zaken. 
Op het gebied van de verkeersveiligheid heeft de Gemeente een studie laten uitvoeren naar mogelijke 
maatregelen en inrichtingsvormen van de zgn. probleemwegen waaronder de Zwartemeerweg en 
Kadoelerweg. Het conceptplan is klaar. Er komen obstakels in de Zwartemeerweg en er wordt een sluis 
tussen de Zwijnsweg en Drietorensweg aangelegd. Hierover kunnen wel vrachtwagens en 
landbouwvoertuigen maar voor auto’s wordt dit een probleem: deze moeten uitwijken naar de zijwegen. 
Tevens wordt het een 60 km zone. 
Op de Kadoelerweg komen meerdere plateaus en de belijning wordt anders. 
De bermen van de Neushoornweg worden dit voorjaar aangepakt.  
Op 17 april en 20 juni zijn er gesprekken geweest met de bewoners omtrent de herinrichting van de 
Voorstraat. De Gemeente is zoveel mogelijk ingegaan op de suggesties van de inwoners. 
Na de renovatie van de Voorstraat wordt het dorp een 30 km gebied. 
Op het gebied van woningbouw is er helaas niets nieuws te vertellen. 
Dit in tegenstelling tot de recreatie in en rond Kraggenburg. Er is een nieuwe fotowandeltocht (een 
zogenaamde "natuurbelevingtocht het Voorsterbos") geopend. 
De feestcommissie organiseerde op Hemelvaartsdag i.s.m. Natuurmonumenten de opening van een nieuw 
wandelpad door het Voorsterbos. 
Het boslint aan de rand van het dorp is door een aantal vrijwilligers voorzien van nieuwe houtsnippers. 
De jeugd van de basisscholen heeft op 21 mei een grote dorpsschoonmaak gehouden. Door een aantal 
landbouwers van de Zwartemeerweg is de vereniging Agrarisch natuur en landschapsbeheer Zwartemeerdijk 
opgericht. 
De restauratie van Oud Kraggenburg is klaar. De dorpsbewoners hebben dit met eigen ogen kunnen 
aanschouwen op de Open Dag op 8 juni. 
Natuurmonumenten heeft op 2 juni een nieuwe werkschuur geopend. Deze schuur heeft vooral een sociale 
functie. Ook is er sinds kort een begin gemaakt met de omvorming van 30 hectare voormalig bouwland aan 
de Kadoelerweg tot natuurgebied. 
Bij de jaarlijkse dorpenkeuring  hebben we voor de 3

e
 keer op rij  de eerste plaats behaald. Wat ons de 

wisselbeker opleverde. Tevens was er ook een eerste prijs bij de milieukeuring. De bijbehorende geldprijs 
van € 125,00 gaat besteed worden aan het opknappen van de vuurtoren. 
De R.K. Bonifatiusschool en christelijke school de Bongerd zijn samengegaan als een oecumenische school 
("De Lichtwachter" genoemd.) 
In het pand waar voorheen de Rabobank was gevestigd is op 18 augustus een kapsalon geopend. 
De R.K. Vrouwengilde is na 52 jaar opgeheven. 
De Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij heeft een prijs van € 1000,-- toegekend aan de 
Ondernemersvereniging Kraggenburg voor hun project met reclame op een vrachtwagen met als tekst: 
Ontmoet Kraggenburg, mooiste groendorp van de Noordoostpolder. 
De bonus van € 500,-- voor schadevrij oud en nieuw is gegaan naar Stichting Dorpshuis voor het organiseren 
van Disco-avonden en de Kerst-Inn activiteiten. 
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Woningbouwvereniging Mercatus heeft voor de leefbaarheid in ons dorp een bedrag beschikbaar gesteld. In 
overleg is hiervan een ringleiding aangelegd in het Dorpshuis. Ook is er nu de beschikking over een mobiele  
installatie. 
Jan Smit heeft van de voorzitter van Dorpsbelang bij zijn vertrek uit Kraggenburg een speldje gekregen voor 
zijn inzet t.b.v. de gemeenschap van Kraggenburg. 
Jan Akkerman van Natuurmonumenten was genomineerd als polderpionier, (maar is het helaas niet 
geworden). 
Marian Besseling heeft op de nieuwjaarsreceptie het jaarlijkse bloemetje in ontvangst mogen nemen voor 
haar inzet voor de jeugdtheatergroep Jeu d’Op. 
Ook is er dit jaar een nieuwe correspondent voor "De Noordoostpolder". Marian Neefjes gaat vanuit 
Kraggenburg verslag doen voor deze krant. 
Tot slot zijn er op sportief gebied ook heel wat prijzen en kampioenschappen binnengehaald. Met name 
worden Marieke Stuiver en Rob Hadders genoemd die op landelijk niveau van zich deden gelden. 
       
Financieel verslag penningmeester: 
Jan Winters heeft weer vele kopieën gemaakt van het overzicht van het afgelopen jaar. 
Hij doet verslag van de diverse rekeningen die behoren bij Dorpsbelang. 
Er zijn geen op-of aanmerkingen. 
 
Verslag Kascommissie: 
De heer A. vd Zwaag en de heer W. van Beekhuizen hebben de boeken doorgenomen en akkoord bevonden. 
De penningmeester wordt dan ook dècharge verleend. 
 
Benoeming Kascommissie: 
De heer A. vd Zwaag heeft nu 2 jaar de boeken gecontroleerd. De heer Folkertsma wordt nu samen met de 
heer Van Beekhuizen  het nieuwe controleteam. 
De heer Van Egmond bedankt vd. Zwaag voor zijn inzet. 
 
Vaststellen contributie: 
Voor het aankomend jaar wordt de contributie niet verhoogd. Waarschijnlijk zit er wel een kleine verhoging 
aan te komen voor het jaar daarop. Er is namelijk een klein exploitatietekort. 
 
Bestuursverkiezing: 
Wil Galama en Ad vd Noort zijn statutair aftredend en herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten. 
Voorzitter Cor van Egmond gaat dit jaar het bestuur na 9 regeringsjaren verlaten.  Tonnie Kommers is 
voorgedragen als nieuw bestuurslid; ook hiervoor zijn geen tegenkandidaten. Tonnie wordt dan ook van 
harte welkom geheten. 
 
Pauze. 
In de pauze is burgemeester de heer Van Rappard binnengekomen. 
Tijdens de pauze heeft het nieuwe voltallige bestuur zich teruggetrokken om zich te beraden over de nieuwe 
voorzitter.  
  
Festiviteiten 2003: 
Harold van Beekhuizen doet verslag over de komende festiviteiten die gaan plaatsvinden van 28 mei tot en 
met 2 juni a.s. 
Op 28 mei gaat 's middags de kindermiddag plaatsvinden en 's avonds de seniorenavond. Deze avond zal in 
het teken staan van Pasar Alam (een Indische avond.) 
29 Mei Hemelvaartsdag: rondrit met platte wagens en de gidsen van "Ontmoet het Platteland" met als 
afsluiting een lunch. Tevens zal de motortoerrit weer gaan plaatsvinden. 's Avonds weer het gezellige  
volleybaltoernooi. 
Op 30 mei wordt er ‘s avonds een modeshow gehouden. Dit is bestemd voor alle wijken. Na afloop een 
gezellig muziekje. 
Zaterdag 1 juni tobbedansen op de Loswal en 's avonds een optreden van de Kraggenburgse band.  
Zondag 2 juni wordt de feestweek afgesloten met een gezamenlijke kerkdienst. 
Tevens doet Harold nog een oproep naar de Gemeente voor een tegemoetkoming bij de festiviteiten die 
horen bij een jubilerend dorp.  
 
Beleidsplan 2003/2004: 
De heer A. vd Noort doet verslag van de plannen die gerealiseerd zijn en van plannen die nog we hebben 
voor dit jaar en het jaar 2004. 
Enkele opmerkingen uit de zaal waren: de heer Penders: deze wil dat alles zo snel mogelijk met de 
projectontwikkelaar, de jurist en de Gemeente voor elkaar komt. Snel begin van de woningbouw als het aan 
de heer Penders ligt. 
De heer Van Steen: of Dorpsbelang  al een kavel op het oog heeft zodra de kavel aan de J.Bruintjesstraat 
volgebouwd is? Deze opmerking wordt meegenomen in het plan. 
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Rondvraag: 
De heer A. vd Vegt: Wat voor bestemmingsplan heeft het koelhuis nu gekregen? Het agrarische is er af, het 
mag nu ook voor bedrijven gebruikt gaan worden. 
De heer Van Hardeveld: Er was afgelopen zaterdag een Open Dag in het provinciehuis te Lelystad. De 
provincie liet bussen rijden vanuit Swifterbant en Biddinghuizen maar niet uit de dorpen. Het is jammer dat 
de provincie ons zo laat zitten. 
De heer A. vd Vegt: STEP houdt een steppenrace in de dorpen. Is Dorpsbelang ook benaderd? De 
Carnavalsvereniging gaat hierin het voortouw nemen. 
De heer J. Voost: Nog even een opmerking, in het jaarverslag werd de Tiendorpenloop niet genoemd en de 
lopers van Kraggenburg zijn toch weer eerste geworden. Toos van Steen neemt dit alsnog op in het 
jaarverslag. Dit jaar wordt de Leeuwenronde voor de 25

e
 keer gehouden. 

De heer Penders: Wij vinden het jammer dat er op Hemelvaartsdag festiviteiten gehouden worden. Deze dag 
is toch een christelijke dag. De tijden zijn in de loop der tijd veranderd en het verleden heeft bewezen dat er 
op deze dag een grote groep mensen deel neemt aan de activiteiten. 
De heer H. Matthijssen: Er is een bijeenkomst geweest over de plannen voor de Zwolsche Vaart. Hoe staat 
het daarmee? De heer J.Akkerman vertelt dat Natuurmonumenten deze kar gaat trekken. Dit gaat nog wel 
een hele tijd duren. 
 
Overdracht voorzitterschap: 
Vice-voorzitter Lida Oosterwijk deelt mede dat namens het hele bestuur Ad v.d. Noort is gekozen tot 
voorzitter van Dorpsbelang. 
Cor van Egmond draagt de hamer over aan Ad vd Noort. 
 
Afscheid voorzitter: 
Lida Oosterwijk  neemt namens het bestuur afscheid van Cor van Egmond, zij brengt nog in herinnering 
enkele onnavolgbare mooie woorden die Cor vaak gebruikte, en de lange verhalen voor hij tot het punt 
kwam waar het om draaide. Cor was geen grijze muis: een man vol actie o.a. bij vele sneeuwval: Cor springt 
dan op de trekker en maakt weer vele wegen toegankelijk. Druk met de kerstboom voor het dorp. Zijn inzet 
zodat het boslint er weer netjes bij ligt.       
Vorig jaar stond er in de krant dat als er iemand een standbeeld had verdiend Cor dit was. Maar dat 
standbeeld krijgt hij niet maar hij mag wel een mooi horloge en pen met inscriptie in ontvangst nemen. 
Mevrouw Van Egmond wordt ook bedankt voor de vele avonden dat Cor niet thuis was en zij mocht een 
prachtig boeket in ontvangst nemen. 
 
Burgemeester Van Rappard wil ook de heer Van Egmond bedanken voor zijn inzet voor zijn dorp. 
Ook voor de burgemeester was het wennen toen hij in de Polder kwam regeren, hij had nog 10 
burgemeesters om zich heen. Ieder dorp heeft zijn eigen "burgemeester" en zijn eigen sfeer. Kenmerkend 
voor de heer Van Egmond was: bellen als het regende en dan verbaast zijn als er iemand niet aanwezig was. 
Van Egmond was iemand die alles snel wilde afhandelen, kort door de bocht. 
Vergaderingen met de voorzitters en B.en W. en vergaderingen met de Dorpsbelangen zijn altijd heel prettig 
geweest: het houdt elkaar scherp. 
De burgemeester overhandigt de heer Van Egmond een mooi kistje met wijn namens de Gemeente. 
 
De heer A. van Heugten ( 10 dorpen voorzitter) bedankt Van Egmond namens de 10 dorpen. Ook hier is Van 
Egmond altijd goed aanwezig. Hij is een open boek. Hij is goed in plannen maken, relaties in stand houden. 
Een Kraggenburger in hart en nieren, met grote betrokkenheid. Cor ontvangt een prachtig boeket namens de 
10 dorpen. 
 
Afscheidsspeech: 
Cor neemt na negen jaren afscheid als voorzitter.Volgens hem heeft hij een hoop geleerd de afgelopen jaren 
en een bredere kijk gekregen op de dingen. Veel contacten opgedaan van jong tot oud. 
Vele gesprekken en vergaderingen gehouden. 2 Burgemeesters meegemaakt, projectontwikkelaars enz.  
Cor bedankt de huidige bestuursleden voor de goede samenwerking en sfeer. 
Hij blijft ambassadeur van Kraggenburg, namelijk als gids van "Ontmoet het Platteland". 
 
Sluiting: 
Ad vd Noort sluit deze vergadering en bedankt een ieder voor zijn of haar aanwezigheid. 
 
Onder het genot van een hapje en een drankje kon er afscheid van de voorzitter genomen worden. 
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FC KRAGGENBURG 50 JAAR 
 

Op 18 mei 2005 bereikt voetbalvereniging FC Kraggenburg de leeftijd van 50 jaar. Dat we dat feit niet 

ongemerkt voorbij zullen laten gaan, zal u niet verbazen. Sterker nog, de voorbereidingen voor de 

viering van deze mijlpaal zijn reeds begonnen. Hoewel we nog niet veel kunnen verklappen willen we wel 

vast melden dat het in de bedoeling ligt een reünie te organiseren. En daarvoor kunnen we uw hulp ook 

gebruiken. 

 

Misschien kent u mensen die bij de FC hebben gespeeld of in een bepaalde functie aan de club waren 

verbonden. Mochten die niet meer in de buurt woonachtig zijn dan willen wij deze mensen gaan 

aanschrijven om ze uit te nodigen voor de reünie.  Kent u mensen en weet u adressen: meldt het aan 

ons, alstublieft! 

 

Verder zijn wij blij met al het materiaal waar we de hand op kunnen leggen. Krantenknipsels, 

plakboeken, foto's, etc. etc. zijn van harte welkom. Alles wat maar met de FC Kraggenburg te maken 

heeft is welkom! 

Onnodig om te zeggen dat we het materiaal alleen willen gebruiken en dat wij er zorg voor zullen 

dragen dat alles weer in originele staat geretourneerd zal worden. 

 

U kunt zich wenden met adressen, namen, materiaal e.d. tot de leden van de Commissie 50 jaar FCK en 

dat zijn: 

Adri Neefjes (252794) voorzitter Barbara de Vries - van Egmond (252065) 

Thijs Hupkes (252334) penningmeester Joop Stoffelen (252352) 

Ellen Holster (258500) Lau Oosterwijk (252347) 

Vincent Oosterwijk (252630)  

 

Alvast bedankt. 

 

Namens de Commissie 50 jaar FCK, 
Joop Stoffelen 
 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- --- 

 

 

ZONNEBLOEMNIEUWS 
 

Op 13 maart 2004 bestaat de Zonnebloem - afdeling Kraggenburg - 25 jaar. 

Wij, als huidig bestuur, willen dit jubileum toch niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Daarom hebben wij besloten om op vrijdag 12 maart 2004 dit heugelijke feit te vieren. 

Dit zal gebeuren in 't Klokhuis van 14.00 - 17.00 uur. 

Als gastspreker hebben we Janny Rieff uitgenodigd die, samen met haar man en haar broer, ons iets zal 

vertellen over het Schokland van vroeger door middel van ware verhalen, verteld en gezongen. 

Dit alles gebeurt onder het genot van een hapje en een drankje. 

Een persoonlijke uitnodiging volgt, dus houdt uw brievenbus in de gaten. 

Wij rekenen op een gezellige middag en hopen u als genodigde te mogen begroeten op vrijdag 12 maart. 

 

Hartelijke groeten van de vrijwilligers van de Zonnebloem - afd. Kraggenburg 
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 VERBAASD!!! 
 

Een aantal maanden geleden is FC Kraggenburg benaderd door Sportblad ELF met de volgende vraag: 

Mogen wij de FC Kraggenburg sponsoren??? In ruil daarvoor wilde ELF de beschikking hebben over het 

gehele ledenbestand met als doel onze leden te benaderen voor lidmaatschap. Het bestuur heeft besloten niet 

in te gaan op dit voorstel, omdat wij van mening zijn dat onze ledenlijst geen algemeen goed hoort te zijn. 

 

Tot onze verbazing worden onze leden toch benaderd door ELF, met de mededeling dat zij FC Kraggenburg 

sponsoren en dat lidmaatschap van het sportblad ten goede komt van de vereniging. Dit is dus niet waar!!! 

De KNVB heeft ons ledenbestand in ruil voor sponsoring verkocht aan ELF. 

 

Mocht u toch lid zijn geworden van dit sportblad, in de veronderstelling dat hiermee FC Kraggenburg 

gesponsord wordt, dat weet u bij deze dat dit niet het geval is. 

 

Ik hoop eenieder hiermee voldoende geïnformeerd te hebben. 

 

Namens het bestuur, 

Klaas de Jong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KERST-INN 
 

Maandag 29 december hielden wij onze, inmiddels traditionele, Kerst-inn. 

's Middags was er voor de kinderen uit groep 5 t/m 8 een bingo en daarna een videofilm. 

's Avonds ging de middelbare schooljeugd naar Snowvillage in Biddinghuizen.  

Hieronder een verslag van één van de deelnemers: 

 

SNOWVILLAGE 

Hallo allemaal, wij zijn op maandag 29 december naar snowvillage geweest. Wij vertrokken met een 

aantal auto's naar Biddinghuizen. Toen we daar waren kregen we daar snowboots en handschoenen, toen 

moest iedereen een band pakken en naar boven lopen. Dan mocht je met die band van de heuvel af 

glijden dat was erg leuk, na het band glijden gingen we patat eten. Daarna gingen we bowlen.  

Het was super gezellig. 

 

Groetjes Miranda Kutschruiter 
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UITNODIGING JAARVERGADERING CLUB VAN 100 
 

Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de 'Club van 100'. 

Deze vergadering wordt gehouden op dinsdag 2 maart 2004 om 20.00 uur in 't Klokhuis. 

 

AGENDA: 

1.  Opening door de voorzitter. 

2.  Ingekomen stukken en mededelingen. 

3.  Notulen jaarvergadering 2003. 

4.  Jaarverslag secretaris. 

5.  Financieel verslag penningmeester. 

6.  Verslag kascommissie. 

7.  Bestuursverkiezing: 

 - Aftredend en niet herkiesbaar: mevr. T. Bremer  

  mevr. C. Bos 

 - Het bestuur draagt als kandidaat bestuurslid voor: mevr. M. v.d. Ven 

  mevr. E. Holster 

 Tegenkandidaten kunnen zich tot één uur voor de vergadering melden bij de secretaris, 

 mevr. T. Bremer. 

8. Rondvraag. 

9. Sluiting. 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN DE CLUB VAN 100 
 

Activiteiten in 2003 

Het afgelopen jaar is de Club van 100 op een aantal fronten actief geweest. Zo hebben we als vanouds de 

FCK geholpen en financieel bijgestaan bij de organisatie en uitvoering van de jaarlijkse FC-dag. Daarnaast is 

er op 8 november een klaverjasavond georganiseerd die goed bezocht is en erg gezellig was. 

 

 Pupil van de week 

Alweer voor het 2
e
 seizoen organiseert de Club van 100 bij thuiswedstrijden van het 1

e
 elftal van FC 

Kragenburg 'de pupil van de week'. De pupil van de week wordt gekozen, op basis van zijn inzet en 

prestaties in het eigen jeugdteam, door trainer/coach Paul de la Vieter. De pupil van de week loopt warm met 

de mannen van het eerste, gaat met ze op de foto, doet de aftrap en krijgt een trofee uitgereikt. Om er voor de 

pupil een nog feestelijker tintje aan te geven wordt er vanaf dit seizoen ook een kort interview met de pupil 

afgedrukt in het boekje dat bij thuiswedstrijden verkocht wordt. 

 

 Sponsoring 

De Club van 100 heeft de afgelopen tijd de FCK gesponsord bij de organisatie van de FC-dag, de brandstof 

voor de grasmaaier en de beregening van het veld. Ook kunt u straks de leiders van de jeugdelftallen 

bewonderen in hun nieuwe jassen die door de Club van 100 zijn aangeschaft. 

 

 Grasmaaier 

Omdat de grasmaaier van de FCK niet zo best meer wilde maaien heeft de Club van 100 op verzoek van de 

FCK € 815,- bijgedragen voor de aanschaf van een nieuwe maaier. 
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TEKEN VAN LEVEN VAN BEFAIR 
 

Volgens mij zat Blikkie in de vorige editie van de Uitkijk aardig in de winterblues vanwege zijn negatieve 

beeld op Kraggenburg en dan ook nog met name BeFair. In dit nummer zullen we laten zien dat we een 

springlevende vereniging zijn (we waren gewoon een beetje moe van het feestvieren). 

 

TERUGBLIK OP 50-JARIG JUBILEUM BEFAIR 
 

Op 1 november 2003 heeft BeFair uitgebreid zijn 50-jarig bestaan gevierd. 's Middags was er een sportieve 

middag voor de jeugd met allerlei leuke spellen, lekkers in een grabbelton en een levensgroot springkussen. 

Zo'n 50 kinderen hebben het spektakel bijgewoond en zoals u in het vorige nummer heeft gelezen vonden de 

kinderen het erg leuk. Wij kijken op een zeer geslaagde middag terug. 

Voor de avond was een groots feest in 't Klokhuis gepland. In drie edities van de Uitkijk heeft een 

uitnodiging voor heel Kraggenburg gestaan en alle leden zijn persoonlijk uitgenodigd, toch is het 

enthousiasme niet overgekomen bij het merendeel van de genodigden. De opkomst was zeer mager. 

De muziek werd op deze avond verzorgd door Annemieke Janse, waarbij een toepasselijk muziekje van 50 

jaar geleden werd gekozen om mijn toespraak te begeleiden. In deze toespraak liet ik iedereen die het wilde 

horen toch wel weten hoe levend BeFair is en de afgelopen 50 jaar is geweest! Momenteel tellen we zo'n 180 

leden en als Blikkie op onze uitnodiging was ingegaan had hij zich vast  niet zo vergist in de vorige Uitkijk. 

Tijdens de avond was het ook mogelijk enkele spellen uit het middagprogramma in 't Klokhuis te spelen. 

Ondanks de tegenvallende opkomst vond ik het toch een heel gezellige avond (met heel veel hapjes!). 

Ik heb nog wat 'weetjes' uit de notulen van de afgelopen 50 jaar gehaald die mogelijk voor u nog interessant 

zijn. 

Na afloop van de middag en de avond kregen de aanwezigen een herinnering aan BeFair mee naar huis in de 

vorm van een bidon. Alle leden die niet aanwezig waren hebben die nadien tijdens het sporten ontvangen. 

Al met al kijken wij op een geslaagd jubileum terug. 

 

Namens het bestuur van BeFair, 

Sonja Kamminga 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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WIST U DAT?  (uit 50 jaar notulen BeFair) 
 

 3 November 1953: oprichting van de Sport Vereniging Kraggenburg onder de naam SVK met de 

sporten voetbal, korfbal en gymnastiek; 

 Begin 1954 wordt de voetbal al als aparte afdeling afgescheiden samen met de katholieke 

voetbalvereniging (wordt samen VVK); 

 Eind 1955 wordt gestopt met de gymnastiek wegens tekort aan animo en het ontbreken van een goede 

zaal. In het jaar daarna wordt weer voorzichtig gestart. Het ontbreken van een zaal blijft een probleem 

en er wordt afwisselend bij Van Saaze, in een boerenschuur, in De Voorst en in Marknesse getraind; 

 In april 1957 wordt voor de niet meer mooi gevonden naam SVK een nieuwe naam gekozen uit vele 

geopperde namen, namelijk: BeFair; 

 In november 1957 wordt het eerste clubblad de 'BeFair-bode' uitgegeven. In deze bode wordt 

maandelijks informatie (uitslagen, spelregels, etc.) weergegeven; 

 Vanaf 1960 wordt er jaarlijks een visdag georganiseerd. Daarnaast wordt er jaarlijks een wandeltocht, 

een gymuitvoering met aansluitend een revue en een bazaar (vanaf 1966) georganiseerd; 

 In 1959 zijn er 124 leden, in 1960 (als de katholieken lid mogen worden van een algemene vereniging) 

groeit de vereniging snel naar 249 leden; 

 In januari 1962 is er eindelijk een sporthal!!! (= huidige Klokhuis). Er wordt direct met een nieuwe 

sport gestart: volleybal. De vereniging groeit naar 280 leden; 

 In 1965 wordt er gestart met een avondtweedaagse (250 deelnemers). Na dit succes volgt in 1963 een 

avondvierdaagse. Ook dit blijkt een succes en wordt vanaf dat jaar jaarlijks herhaald. Vanaf 1968 is 

BeFair lid van de landelijke wandelbond en worden er medailles uitgereikt na het voltooien van de vier 

avonden (ruim 300 lopers); 

 Vanaf 1970 kan bij BeFair worden getrimd; 

 In 1971 is tijdens een gymuitvoering een 'Kraggenburger band' aanwezig en is de opkomt fenomenaal, 

namelijk 200 toeschouwers; 

 In 1973 verdwijnt de BeFair-bode en gaan de Kraggenburger sportverenigingen samen een sportblad 

uitgeven: 'De Uitkijk'; 

 Vanaf 1974 wordt er geen korfbal meer beoefend wegens te weinig animo. Na vele jaren met overigens 

zeer goede prestaties; 

 Vanaf 1975 wordt aan Jazzgymnastiek gedaan, tot 1990 wegens te weinig animo; 

 In 1977 wordt een recreatievolleybaltoernooi georganiseerd dat vanaf 1978 bekend wordt als het 

jaarlijkse stratenvolleybaltoernooi tijdens de feestweek; 

 Vanaf 1980 is geprobeerd badminton te gaan beoefenen. Tot 1987 blijkt dit een groot succes (daarna 

weer gestopt, wel nog af en toe recreatief); 

 In 1980 is de nieuwe gymzaal geopend; 

 Vanaf 1981 tot 1988 kan er worden getafeltennist bij BeFair (in de competitie); 

 Vanaf 1984 wordt de grote clubactie een sponsor voor de vereniging (1100 loten verkocht, met een 

hoogtepunt in 1989 waarin 1300 loten zijn verkocht). Ter vergelijking: in 2002 hebben we samen met 

FCK in totaal 300 loten verkocht; 

 In 1984 is de conditiegym gestart; 

 Vanaf 1994 wordt aerobics toegevoegd aan de lijst (wordt elk jaar bij voldoende deelname doorgezet en 

dus soms een jaartje/periode niet); 

 Momenteel hebben we 180 leden, met name door de in 2003 toegevoegde sport: Sportief wandelen. 

 

Dus nu bij BeFair mogelijk: volleybal, gym voor de jeugd, conditiegym, aerobics, looptraining, sportief 

wandelen, avondvierdaagse en stratenvolleybal tijdens de feestweek. 
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OVERZICHT TRAININGSTIJDEN BEFAIR SEIZOEN 2003-2004 
 
Dag Tijd Training Trainer 
Maandag: 
 
 
 
Dinsdag: 
 
 
Donderdag: 

15.15 - 16.15 
16.15 - 17.15 
19.15 - 20.15 
 
09.00 - 10.15 
20.00 - 21.00 
 
08.45 - 10.00 
15.15 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.15 
19.15 - 20.30 
20.30 - 22.00 
22.00 - 23.00 
19.30 - 20.45 

Volleybal; E jeugd 
Volleybal; D jeugd 
Conditietraining 
 
Sportief wandelen 
Aerobics 
 
Trimloopgroep 
Gym; groep 1&2 
Gym; groep 3 t/m 5 
Gym; groep 6 t/m 8 
Volleybal; C jeugd 
Volleybal; B jeugd 
Volleybal; dames 
Volleybal; heren 
Sportief wandelen 

Rikie van Vilsteren 
Rikie van Vilsteren 
Anton de Bruin 
 
Conny van der Riet 
Paula Snellink 
 
Paula Snellink 
Betty Kuipers 
Betty Kuipers 
Betty Kuipers 
Rachel Zwartbol 
Rachel Zwartbol 
Tonny Kommers 
Tonny Kommers 
Conny van der Riet 

 
 
 
OVERZICHT CONTRIBUTIE BEDRAGEN BEFAIR PER 01-01-2003 
 
Contributie Prijs per halfjaar 
Gymnastiek jeugd 
Volleybal t/m 12 jaar 
Volleybal t/m 17 jaar 
Volleybal recreanten 
Volleybal senioren (incl. NEVOBO) 
Conditietraining 
Trimloopgroep 
Aerobics 
Sportief wandelen 
 
Omnitarief jeugd t/m 12 jaar 
Omnitarief jeugd t/m 17 jaar 
Omnitarief senioren 
Omnitarief senioren incl. NEVOBO 
Het 5

e
 lid van de familie is gratis 

€ 25,- 
€ 35,- 
€ 45,- 
€ 45,- 
€ 55,- 
€ 35,- 
€ 27,50 
€ 35,- 
€ 27,50 
 
€ 42,50 
€ 55,- 
€ 50,- 
€ 65,- 

 
Wij hopen u een keer te ontmoeten bij één van onze sportactiviteiten.  
Voor meer informatie kunt u bellen met de secretaresse: 
 
Yvonne Meester, tel. 0527- 25 23 47 
 
 
BE FAIR VOLLEYBAL 
 
Heren 1 
Na de eerste helft van de competitie te hebben afgerond en een korte winterstop achter de rug, mogen we 
stellen dat het in het herenteam lekker draait. 
Een licht valse start, veroorzaakt door het ongetraind beginnen aan de competitie, werd snel vergeten door de 
goede resultaten die in het verloop van de competitie werden behaald. Een leuke, goed op elkaar afgestemde, 
groep leverde een groot aantal winstpartijen op. Helaas dreigden enkele blessures wat roet in het eten te 
gooien, maar dit manco werd professioneel opgelost. 
Resultaat: een derde plaats, met uitzicht naar boven. En dit alles in een poule waar veel teams behoorlijk aan 
elkaar gewaagd zijn. We zien daarom ook met vertrouwen vooruit naar de tweede helft van de competitie en 
gaan zeker voor klassebehoud… 
Tot zover een kort teken van leven van BeFair - volleybal - Heren 1. 

 

M.vr.gr.  

'woordvoerder Heren 1' 
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Dames 1 

De dames doen het ook geheel niet onverdienstelijk. Na een start waarbij we nagenoeg alle wedstrijden 

wonnen (weliswaar gaven we elke wedstrijd bijna een puntje weg) stonden we net bovenaan. 

Aan het einde van de eerste helft van het seizoen verloren we wat wedstrijden zodat we het nu met een 

vierde plaats moeten doen. De eerste wedstrijden van dit jaar hebben we echter weer gewonnen maar 

promoveren zullen we vast niet. 

Ook in onze poule zitten veel teams die behoorlijk aan elkaar gewaagd zijn. We nodigen u dan ook uit om 

eens naar onze spannende wedstrijden te komen kijken. Verderop is een lijst opgenomen waarin onze 

wedstrijden en ook die van de heren en dames 2 zijn opgenomen (die zijn ook zeker de moeite waard om te 

gaan kijken). De EvB-hal in Ens is onze thuisspeelhal. Daarnaast is nog een lijst met de standen in onze 

poules weergegeven. 

 

Groetjes en tot ziens, 

Dames 1 BeFair 

 

 

Dames 2 

Wij zijn een nieuw, jong damesteam. We zijn dit jaar begonnen en dit ging niet geheel zonder problemen. Na 

enkele blessures en het vertrek van een aantal spelers hadden we een aardig tekort. Het leek erop dat ons 

team niet meer kon blijven bestaan. Maar gelukkig wordt ons team sinds een aantal weken versterkt door 

twee nieuwe spelers. We zien het nu weer helemaal zitten en gaan er weer helemaal voor. We hebben nog 

een aantal wedstrijden dit jaar en we hopen dan ook op een groot support zodat we dit jaar tot een goed einde 

kunnen brengen. 

 

 

 

Nog te spelen wedstrijden BeFair volleybal 2
e
 helft competitie 2003/2004 

 

Datum  Wedstrijd Zaal Tijd 

 

03-02 

 

 

10-02 

 

 

17-02 

 

02-03 

 

09-03 

 

 

16-03 

 

 

23-03 

 

 

30-03 

 

 

d1 

d2 

h1 

d1 

d2 

h1 

d1 

d2 

d1 

h1 

d1 

d2 

h1 

d1 

d2 

h1 

d1 

d2 

h1 

d1 

h1 

 

Dalvo 1 - B.F. 

sv Ens 2 - B.F. 

sv Nakala 2 - B.F. 

B.F. - vc Emmeloord 1 

B.F. - SVG 1 

B.F. - vc Emmeloord 2 

VVSA 2 - B.F. 

sv Vledder - B.F. 

B.F. - sc Vledder 1 

B.F.- sv Nakala 1 

vc Zwolle 6 - B.F. 

Ut Top 3 - B.F. 

Espel/Creil 1 - B.F. 

B.F. - VCK '76 1 

B.F. - Vovem '90 5 

B.F. - VCK '76 1 

Reflex - B.F. 

SVM 4 - B.F. 

vc Groenhorst - B.F. 

B.F. - SVM 2 

B.F. - Steevast 2 

 

de Trefkoele, Dalfsen 

EvB-hal, Ens 

EvB-hal, Ens 

EvB-hal, Ens 

EvB-hal, Ens 

EvB-hal, Ens 

De Burght, Vollenhove 

De Spronk, Vledder 

EvB-hal, Ens 

EvB-hal, Ens 

Thorbecke sg 

De Schelp, Urk 

Toernooihal, Creil 

EvB-hal, Ens 

EvB-hal, Ens 

EvB-hal, Ens 

Reflex-hal, Kampen 

Triangel, Marknesse 

PWA-hal, Emmeloord 

EvB-hal, Ens 

EvB-hal, Ens 

 

21.00 

20.15 

21.30 

20.15 

19.00 

21.30 

20.15 

20.15 

20.15 

21.30 

19.30 

20.00 

21.30 

20.15 

19.00 

21.30 

19.30 

19.00 

19.30 

20.15 

21.30 
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Standen senioren volleybal per 17 januari 2004  
 
Dames 2

e
 klasse poule B Dames 4

e
 klasse poule C Heren 3

e
 klasse poule B 

Dalvo 
vv C.S.V. 3 
VCK '76 1 
BeFair 1 
S.V.I. 4 
vc Zwolle 6 
vc Emmeloord 1 
DIOS 1 
SV Vledder 1 
Reflex 5 
SVM 2 
VVSA 2 

11 - 28 
12 - 25 
11 - 24 
12 - 22 
13 - 20 
12 - 19 
11 - 18 
12 - 15 
11 - 14 
12 - 9 
11 - 8 
12 - 8 

SVM 4 
SV Ens 2 
Rutten '88 2 
Tonego 1 
Vovem '90 5 
SV Vledder 2 
Ut Top 3 
BeFair 2 
SVG 1 

8 - 20 
9 - 19 
8 - 18 
8 - 17 
9 - 13 
8 - 12 
9 - 5 
7 - 4 
8 - 3 

Steevast 2 
vc Tollebeek 1 
BeFair 1 
Espel/Creil 1 
vc Emmeloord 2 
SV Nakala 2 
SV Nakala 1 
VCK '76 1 
VC Groenhorst 1 
Vovem '90 5 
SV Kampereiland 

  9 - 24 
11 - 22 
10 - 20 
11 - 19 
11 - 18 
10 - 15 
  9 - 12 
10 - 12 
10 - 11 
11 - 8 
10 - 7 

 

 

Jeugdvolleybal 

Na een kleine onderbreking van de feestdagen zijn we weer volop aan het volleyballen. Vanwege haar 

zwangerschap is Rachel (trainster C en B team) er een tijdje tussenuit geweest. We hebben Sandra van de 

Zwaag bereidt gevonden de trainingen tijdelijk over te nemen. Dit heeft ze met veel enthousiasme gedaan en 

beide partijen waren erg tevreden. Sandra, bij deze nog hartelijk dank voor je getoonde inzet.  

Rachel is ondertussen bevallen van een gezonde zoon. We wensen jullie veel geluk samen! Rachel heeft 

inmiddels de trainingen weer overgenomen.  

Ook de competitie is weer gestart. Alle teams staan er goed voor en het B team staat zelf bovenaan. 

Hieronder een lijst met de thuiswedstrijden van de teams. Deze worden gespeeld in de gymzaal. 

Kom gerust kijken en moedig ze aan. 

 
Datum Tijd Team Scheidsrechter 
7 februari 
 
 
 
21 februari 
 
 
 
13 maart 

09.00 uur 
09.45 uur 
11.00 uur 
 
09.00 uur 
09.45 uur 
11.00 uur 
 
09.45 uur 
11.00 uur 

D's 
B's 
C's 
 
D's 
B's 
C's 
 
B's 
C's 

Maya Kutschruiter 
Gerben van Barneveld 
Gerben van Barneveld 
 
Tonnie Kommers 
Wim Kombrink 
Wim Kombrink 
 
Jan Lampert 
Jan Lampert 

 

Scheidsrechters alvast bedankt voor jullie inzet. 

Kun je onverwachts niet, wil je dan zelf voor vervanging zorgen of met iemand ruilen. Succes! 

 

Namens BeFair, 

Diana Potters 

 

 

B.O.M. BIJ BEFAIR  (Bewegen Op Muziek) 
 

Dinsdagavond om 20.00 uur bewegen we een uur op muziek. We beginnen met een warming up, daarna 

oefeningen voor de benen, buik en billen. Bekend als BBB. 

Deze oefeningen doen we de ene keer zonder materiaal en de andere keer gebruiken we de banken als steps, 

stokken voor de lenigheid in de schouders en heupen, ballen voor de behendigheid en gewichten voor 

versterking van armen en borstspieren. We trainen coördinatie, kracht, lenigheid en uithoudingsvermogen. 

We sluiten de training met ontspanningsoefeningen.  

Lijkt het je wat, kom dan dinsdags vrijblijvend een paar keer meedoen en misschien is het wel wat voor jou. 

 

Paula Snellink 
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UITNODIGING JAARVERGADERING S.V. BEFAIR 
 

Wij willen al onze leden, ereleden, ouders van jeugdleden, trainers en donateurs 

hierbij uitnodigen voor onze jaarvergadering die gehouden wordt op 

 

Maandag 22 maart in 't Klokhuis - aanvang 20.00 uur 
 

 

AGENDA: 

 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslagen: 

  -  Volleybal jeugd 

  -  Volleybal senioren 

  -  Gymnastiek en conditietraining 

  -  Looptrimgroep 

  -  Sportief wandelen 

  -  Avondvierdaagse 

  -  Stratenvolleybal 

 

Pauze 

 

5. Jaarverslag penningmeester 

  Met als onderwerp: contributieverhoging 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Rondvraag 

9. Sluiting 

 

Graag zien wij u op deze vergadering 

 

Met vriendelijke groet, 
het bestuur van BeFair 
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TERUGBLIK NIEUWJAARSRECEPTIE 
 
Vrijdag 2 januari j.l. hebben Stichting Dorpshuis en Dorpsbelang weer hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 
gehouden. Vanaf 20.00 uur tot 21.00 uur kon men genieten van koffie/thee en cake. 
De heer Vink heeft de avond geopend en dorpsvoorzitter Ad v.d. Noort heeft de nieuwjaarstoespraak 
gehouden. 
Het bloemetje werd uitgereikt aan de zeer creatieve, zorgzame Toos van Egmond. Toos is zeer actief voor 
o.a. de Zonnebloem, Volksdansen, Country Line Dance, feestweken, haar man ondersteunen met 'Ontmoet 
het Platteland', enz. enz. 
Thomasvaer en Pieternel hebben rijmend (geschreven door Jannie v.d. Wekken) het jaar doorgenomen en 
ook de feestcommissie liet zich horen. Kraggenburg bestaat dit jaar 55 jaar en gaat 'international'. Er werd 
alvast een oproep gedaan om de mensen enthousiast te laten worden voor het 'aankleden' van het dorp.  
Graag groots opgezet met bogen bij de ingangen van het dorp. Dus wijkvertegenwoordigers: aan de slag. 
De carnavalsvereniging heeft de nieuwe prins bekend gemaakt met behulp van een prachtige persiflage van 
de Rijdende Rechter. Bert Benedictus is dit jaar de gelukkige, hij gaat als Prins Carrot'een door het leven. 
Inmiddels ook al als wijsneus 2004. (Deze titel heeft hij in Ens bij het Prinsengeburenbal behaald.) 
Tevens was er nog een verloting en Annemieke Janse verzorgde het muzikale gedeelte. 
We kunnen weer terugkijken op een geslaagde avond. 
 
Namens de Nieuwjaarscommissie, 
Truus Stoffelen 
 

 

 

 

EVEN SPRAKELOOS NIET VERWACHT TOCH GEKREGEN 
 
Op de nieuwjaarsreceptie werd ik verrast met het bloemetje. 
De voorzitter las daar een heel epistel voor, maar toen hij bij het punt Zonnebloem en line-dansen kwam 
dacht ik: oh jee, dit doe ik. 
Je staat op het podium even sprakeloos, echt geen woorden, alles gaat zo snel over je heen. 
Vele reacties, gezellige telefoontjes, fijne schouderklopjes, enz. 
Voor dit alles wil ik iedereen bedanken, het bestuur voor de voorbereiding, de Kraggenburgers, mijn familie 
en de velen die naast mij staan, want je doet het niet alleen. 
En je hoort zo vaak zeggen: "Kraggenburg is een gezellig dorp, daar is zoveel saamhorigheid", laten we dit 
vasthouden. Als ieder zijn steentje bijdraagt en de schouders eronder zet, dan blijft Kraggenburg leefbaar. 
 
We gaan zo door!! 
Toos van Egmond 
 
 

 

KLAVERJASCLUB DE KEI 
 

Op maandag 29 december j.l. werd voor de vierde keer het open kampioenschap klaverjassen van 

Kraggenburg gehouden. Hiervoor hadden zich 52 deelnemers laten inschrijven. 

Na veel rekenwerk door de heren Flikweert en Van der Veen kon voorzitter Brunia de wisselbeker 

overhandigen aan Pieter van der Veen. 

Hij behaalde 7364 punten; op de tweede plaats eindigde Piet van Diepen met 7150 punten. 

Hierna werd de avond afgesloten met het nakaarten aan de bar 

 

De volledige uitslag was als volgt: 

  1. P. v.d. Veen 

  2. P. van Diepen 

  3. P. Schaft 

  4. K. Meys 

  5. J. Kleine 

7364 punten 

7150 punten 

7021 punten 

6988 punten 

6936 punten 

  6. R. Mondria 

  7. B. Jongman 

  8. I. Flikweert 

  9. D. Plym 

10. J. Fennema 

6878 punten 

6867 punten 

6848 punten 

6804 punten 

6770 punten 
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FEESTWEEK 2004 
 

Op de nieuwjaarsreceptie is het programma van de komende feestweek bekend gemaakt. 

Om deze week een extra feestelijke uitstraling te geven, worden er drie prijzen uitgereikt voor de mooiste 

straatversiering. 

 

Daarnaast worden de wijken van buitenwegen verzocht om per wijk één dorpsentree te versieren: 

 Zwarte Hertjes  ingang Hertenweg 

 Mammoet Tankers ingang Walstraat 

 Geitebreiers  ingang bij Van Saaze 

Hiervoor zal één aparte prijs worden uitgereikt. 

 

Inmiddels hebben Henk Matthijssen en Herman van de Broek zich aangemeld om de motortoerrit te 

verzorgen, onze dank hiervoor. 

 

Ook zijn alle wijkvertegenwoordigers inmiddels bekend: 

 Zwarte Hertjes  : Jan Ruyter 

 Mammoet Tankers : Henk van der Ploeg 

 Geitebreiers  : Vincent Oosterwijk 

 Dorp West  : Eric Wiegmink 

 Dorp Oost  : Jacques van der Ploeg 

 

Rest ons nog om iedereen succes te wensen met de versieringen en tot de volgende Uitkijk. 

 

De feestcommissie 

 

 

DORP (PR)OOST 
 

Zoals u allen in de Uitkijk van december heeft kunnen lezen zou ik deze maand even terugkomen op het 

straatversieren tijdens het 55-jarig bestaan van Kraggenburg. 

De feestcommissie heeft in die Uitkijk het thema bekend gemaakt en die luidt: "Kraggenburg goes 

international". Er zal dit jaar een speciale competitie worden opgezet voor het versieren van de straat, waar 

u zeer waarschijnlijk kunt meestrijden naar leuke prijzen. 

Het thema is zeer breed en er kan dus van alles verzonnen worden waarmee je internationaal kunt gaan en de 

straat mee kunt versieren. Het lijkt misschien nog ver weg, maar voor u het weet is het half mei en staat de 

feestweek (woensdag 19 mei t/m zondag 23 mei) voor de deur. 

Om alles goed te laten verlopen is het zinvol om een straatvertegenwoordiger(s) te hebben. Dus, overleg met 

elkaar en geef dit dan even aan mij door. N.a.v. het decemberoproepje in de Uitkijk heb ik 1 aanmelding 

gekregen. Het spreekwoord luidt: "als één straatvertegenwoordiger zich heeft opgegeven, volgt de rest 

vanzelf". Mocht u nu al een idee of thema hebben om uw straat te versieren dan kunt u dit ook doorgeven. 

Maar u kunt het natuurlijk ook geheim houden. Zijn er straten die samen willen versieren met hetzelfde idee, 

b.v. als buurtvereniging, meldt dit dan even.  

De straten die bij DORP (PR)OOST horen zijn: Dam, Morenelaan, Noordermeent, Zuidermeent, 

 J. Bruintjesstraat, Pionierstraat, Middenweg, Winstonstraat, Tussenmeenthe, Het Klif en Stuwwal.  

Misschien is het een idee om de Tussenmeenthe bij de Winstonstraat te betrekken en als één geheel te 

versieren.  

 

Iedere straat is zelf verantwoordelijk voor het versieren van de straat. Het is aan u. Hoofdzaak is dat er wat 

geregeld wordt/is. 

Voort het opgeven als deelnemer aan de activiteiten van de feestweek krijgt u t.z.t. een briefje in de bus, dit 

wordt huis aan huis weer opgehaald. Hier zal ook de opgave voor de FC-dag (het stratenvoetbaltoernooi) op 

zaterdag 6 juni aan gekoppeld worden. 

Voor opgave als straatvertegenwoordiger en vragen kunt u mij bellen: tel. 25 27 27. 

 

Uw wijkvertegenwoordiger: Jacques van der Ploeg, Het Klif 42 
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NIEUWS UIT HET DORPSHUIS 
 

Sinds de zomer van 2003 heeft het Dorpshuis 't Klokhuis donateurs. Momenteel zijn er zo'n 100 donateurs 

waar wij zeer blij mee zijn. Wij danken allen die ons financieel steunen. Als bestuur van het Dorpshuis zijn 

wij van plan de donateurgelden te reserveren voor de verschillende opknapbeurten die 't Klokhuis de 

komende jaren zal ondergaan. 

 

Sinds enkele jaren probeert het bestuur de jeugd van Kraggenburg ook kennis te laten maken met 't Klokhuis 

door middel van een disco voor 10 tot 14 jarigen. Dankzij subsidie van de gemeente Noordoostpolder en 

Dorpsbelang Kraggenburg kunnen wij ongeveer vijfmaal per jaar een disco organiseren. We hebben gemerkt 

dat veel tieners uitkijken naar de avonden en er veel plezier aan beleven. 

 

In het voorjaar van 2004 willen we een raam gaan plaatsen in de benedenzaal van 't Klokhuis. Hiermee 

hopen we meer licht in de benedenzaal te krijgen. Wellicht dat we in 2004 ook nog aan schilderwerk 

toekomen. 

 

Sinds oktober 2003 runt Corina van der Ploeg met vrijwilligers het Dorpshuis. Momenteel zijn er ongeveer 9 

vrijwilligers aangetrokken en we  hopen nog altijd dat mensen zich aanmelden bij het bestuur. Aanmelden 

kan bij onze secretaris mw. A. van Keulen, tel. 25 25 27 of bij de voorzitter dhr. W. Vink, tel. 25 27 47. 

Hierbij willen wij Corina en de vrijwilligers nogmaals bedanken voor hun inzet voor 't Klokhuis en we 

hopen nog lang met elkaar te mogen samenwerken. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van de stichting Dorpshuis Kraggenburg 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Onderstaande tekening is ingeleverd door dhr. Faber van het Zwartemeerpad uit Kraggenburg. 

 

Dhr. Faber is onderwijzer geweest op de HBS in Zwolle. 

Herman Brood was een student aan deze school en heeft tijdens een werkweek in Luxemburg (1963) deze 

tekening gemaakt. 
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BEEINDIGING VAN HET SPREEKUUR TE KRAGGENBURG 

per 1 maart 2004 voor de patiënten van huisartsenpraktijk H.C. Steenks 
 

Geachte mevrouw en/of mijnheer, 

 

Vele jaren heb ik spreekuur gehouden in het Groene Kruisgebouw van zowel Kraggenburg als Luttelgeest. 

De veranderingen die de laatste jaren hebben plaatsgevonden leiden tot beëindiging van deze spreekuren. 

 

Het gebruik van computers, de vestiging van de apotheek in Marknesse en vooral de toegenomen drukte in 

de praktijk maken het noodzakelijk de manier van werken te veranderen. 

 

Bij een bezoek aan uw huisarts kunt u beter en sneller geholpen worden in de praktijk in Marknesse. Uw 

medische gegevens kunnen ter plaatse ingezien worden, onderzoeksmiddelen bevinden zich binnen 

handbereik en de praktijkassistente is aanwezig voor eventuele assistentie. Bovendien zal er op bepaalde 

dagen een praktijkverpleegkundige in de praktijk aanwezig zijn voor het begeleiden van chronisch zieke 

patiënten. 

 

Uiteraard kan het voorkomen dat een patiënt door omstandigheden beslist niet naar Marknesse kan komen. 

In dat geval kan er een visite worden aangevraagd. 

 

Ik hoop op voortzetting van onze goede samenwerking. 

 

Vriendelijke groet, 

H.C. Steenks - Westerkimme 64 - 8316 EB  Marknesse 

 

 

 

JAN SIEMERINK IN MARKNESSE BIJ ATV DE VOORST 
 

Zaterdag 19 juni zal Jan Siemerink in Marknesse komen bij tennisvereniging 'ATV de Voorst'. Hij zal een 

tennisclinic geven van 13.00 - 18.00 uur. 

Het doel van de tennisclinic is de grote groep actieve jeugdleden, die ATV de Voorst elke vrijdagavond op 

de baan heeft staan, te laten zien wat het verschil is tussen recreatief en professioneel tennis. 

 

Jan Siemerink zal in de eerste drie uur met de kinderen verschillende oefeningen en spelletjes gaan doen, om 

te laten zien hoe het er op  het hoogste niveau aan toe gaat. Verder zal Jan Siemerink ook enkele 

demonstraties geven voor het publiek. Hierbij laat hij zien hoe hard en goed er getennist wordt op het 

hoogste niveau. 

 

De laatste twee uur van de tennisclinic zijn bedoeld voor de senioren van de vereniging. Er zal een loting 

plaatsvinden onder de leden van ATV de Voorst om uit te maken welke leden mee mogen doen aan de 

tennisclinic. 

 

De dag zal verder, buiten het tennis om, aangekleed worden met muziek, hapjes en drankjes. Wij hopen dat 

er veel mensen zullen komen kijken, want iedereen is van harte welkom om naar dit spektakel te komen 

kijken! 
 

De voorverkoop van kaarten begint vanaf februari. Iedereen kan elke vrijdagavond tussen 19.00 en 20.00 uur 

kaarten kopen. U kunt voor meer informatie kijken op: www.atvdevoorst.tk. 

 

Tot zaterdag 19 juni!!!!!!!!!!!!!! 

Tennisvereniging ATV de Voorst 

 

 

 

 

http://www.atvdevoorst.tk/
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     Love Night 
            Theaterbuffet 
 
 Valentijnsdag, zaterdag 14 februari 2004  
 
Bij aankomst worden de gasten al opgewacht door medewerkers van een datingbureau.  
Die zorgen dat iedereen een valentijnskaart krijgt en natuurlijk een liefdesdrank. 
Tijdens het buffet worden de gasten aangemoedigd om de valentijnskaarten te beschrijven. 
Die komen aan de knuffelmuur te hangen. 
Daarnaast zijn er workshops van een liefdesspecialist. 
In een Vegas-style trouwkapel kan men zich ludiek in de echt laten verbinden 
door een ambtenaar van de burgerlijke stand en een ceremoniemeester. 
Aan het eind van de avond is het tijd voor candle light liefdesgedichten die tijdens de avond zijn gemaakt. 
 
 Aanvang: 19.30 uur 
 Inclusief 'Love buffet' 
 Drankarrangement is mogelijk 
 Reservering vooraf 
 Prijs per persoon: € 38,50 
 

Reservering is ook geschikt voor groepen tot circa 20 personen 
 

 

 

 

KLAVERJASCLUB 'DE GROENE TAFEL' 
 
Deze club organiseert eens in de twee weken klaverjassen in Dorpshuis 't Klokhuis. 
Op de vrijdagavond, met een enkele uitzondering op donderdagavond, aanvang 20.00 uur. 
Er zijn altijd een aantal vleesprijzen te winnen. 
Ook spelen we een competitie en hier doet iedereen automatisch aan mee. Dit zijn twaalf avonden waarvan 
de acht hoogste tellen voor  het uiteindelijke resultaat. Dus wie vier avonden mist of heel laag scoort, kan 
deze competitie alsnog winnen. 
De meeste  komen klaverjassen voor de gezelligheid en de prijzen zijn een bijkomstigheid, hoewel het 
natuurlijk wel leuk is als er zo af en toe wat gewonnen wordt. 
Het zijn bijna allemaal Kraggenburgers die komen op deze avonden. 
Iedereen is welkom: alle rangen en standen, jong of iets minder jong, man of vrouw, het maakt niets uit, als u 
maar kunt klaverjassen. Kom gerust eens op onze avonden in 't Klokhuis. 
 
Dit seizoen wordt er op de volgende vrijdagavonden gespeeld:  
  6 februari 
20 februari 

 5 maart 
19 maart 

  2 april 
16 april 
29 april (donderdag) 

14 mei 
28 mei 

 
Wij hopen u eens te mogen begroeten op deze avonden. 
 
Siebe Boomsma 
Cor Driessen 
Gert van Heerewaarden 
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Certificaten voor Streekgidsen 'Ontmoet het Platteland' 

 

Op zaterdag 13 december 2003 hebben de 11 deelnemers die aan de streekgidsencursus hebben deelgenomen 

uit handen van de coördinator van de Stichting Ontmoet het Platteland, de heer Cor van Egmond, hun 

certificaat ontvangen. De uitreiking vond plaats in HCR Van Saaze te Kraggenburg. 

Tijdens de uitreiking ontvingen de streekgidsen een rugzak met diverse educatieve materialen, die tijdens de 

excursie gebruikt worden en een bodywarmer die door Agrico en Agrifirm beschikbaar zijn gesteld. De 

bodywarmers zijn tevens gratis bedrukt, met het logo van Ontmoet het Platteland, door Auto Elektro Service. 

 

Voor informatie over de Stichting Ontmoet het Platteland en een overzicht van de arrangementen werd de 

nieuwe website www.ontmoethetplatteland.nl gepresenteerd. Deze is gesponsord door Excentric. 

 

Eerst een korte terugblik op Ontmoet het Platteland. De eerste streekgidsencursus is gestart in maart 2001. In 

totaal zijn 13 streekgidsen opgeleid die in maart 2002 hun certificaat ontvingen. In juni 2003 is gestart met 

het opleiden van een tweede groep streekgidsen voor de gehele Noordoostpolder. 

De streekgidsen zijn opgeleid om rondleidingen te verzorgen door het agrarisch gebied in de 

Noordoostpolder. Naast een educatief bezoek aan een agrarisch bedrijf vertelt de streekgids alle 

wetenswaardigheden over de natuur, cultuur en het leven en werken op het platteland. De gids neemt u mee 

voor een ontmoeting met het platteland. 

 

Voor personeelsverenigingen, familiefeesten, uitjes van de vereniging, schoolreisjes en andere groepen bent 

u van harte welkom bij Ontmoet het Platteland. U wordt van harte uitgenodigd om samen met onze 

coördinator een arrangement samen te stellen waarin educatie, ontspanning & inspanning en eten & drinken 

een plaats krijgen. 

 

Voor boekingen en meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Cor van Egmond, coördinator Ontmoet 

het Platteland, tel. 0527 - 252783 of 06 - 20388128. 

E-mail: info@ontmoethetplatteland.nl / www.ontmoethetplatteland.nl 
(De op de middag van 13 december gemaakte foto is te zien op de website.) 

 

 

 

NATUURMOMENT VOORSTERBOS 
 

Op dit moment is het zacht weer met veel regen en wind. De winter is nog ver weg. We kunnen nog steeds 

madeliefjes zien bloeien. De kamperfoelie, die in de luwte staat, heeft inmiddels al zijn eerste groene 

blaadjes gevormd. Wanneer u een Hamamelis, of ook wel toverhazelaar genoemd, in uw tuin heeft staan is 

deze al begin januari gaan bloeien, wat zeer vroeg is.  

 

In de Kadoelerbeek zag ik in december, toen lag er 2 cm ijs, vele bruine kikkers onder het ijs zwemmen en 

deze waren zeer actief. Normaal zitten de kikkers om deze tijd in de modder om de winter te overleven.  

Door de vele regen van de laatste periode is het Kadoelerveld veranderd in de soort Kadoelerplas. Dit is een 

goede ontwikkeling na een zeer droge zomer. In het bos kunnen we hier en daar al de grote bonte specht 

horen roffelen. Ook de koolmezen beginnen al zin te krijgen in het voorjaar en je kunt ze al horen zingen. 

 

Beheerwerk. 

In het Voorsterbos worden in de komende tijd zichtbare zaagwerkzaamheden uitgevoerd. Langs de 

Kraggenburgerweg wordt er in de rand meer afwisseling aangebracht door er grote en minder grote lobben te 

zagen. Door deze ingreep profiteren vooral de vlinders en libellen doordat de temperatuur hoger is waardoor 

er meer voedsel voorradig is. 

http://www.ontmoethetplatteland.nl/
mailto:info@ontmoethetplatteland.nl
http://www.ontmoethetplatteland.nl/
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Ook de recreatiewaarde gaat omhoog omdat de boomvormers eruit gaan en de struiken blijven staan.  In het 

bos nabij camping Arink worden ook zaagwerkzaamheden uitgevoerd.  

In het beheergebied zijn twee ijsvogelwanden gemaakt voor de ijsvogel. De ijsvogel wordt regelmatig 

waargenomen boven de Zwolse Vaart, de Leemrinvaart en het Kraggenburgerveld.  

Op het Kraggenburgerveld zijn een drietal poelen opgeschoond. De oude schommel van de speelweide is 

verwijderd en vervangen door een nieuwe. 

 

Activiteit 

Voor de eerstvolgende activiteit kunt u 15 februari vastleggen in uw agenda. Dan wordt er een 

winterwandeling georganiseerd door de Vereniging Natuurmonumenten in het Voorsterbos.  Na afloop is er 

bij een kampvuur een gezellig samenzijn, waarbij heerlijke snert wordt opgediend door de boswachter. 

U dient zich vooraf aan te melden bij het bezoekerscentrum De Wieden, tel. 0527 - 246644 

 

Beheerteam Voorsterbos 

 

 

 

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R 
 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

14-02-04 Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam Van Saaze 20.15 uur 

14-02-04 Partycentrum De Voorst Valentijnsbrunch De Voorst 12.00 uur 

14-02-04 Partycentrum De Voorst Love Night De Voorst 19.30 uur 

15-02-04 Natuurmonumenten Winterwandeling Voorsterbos  

17-02-04 NBvP/Passage Ledenavond 't Klokhuis 20.00 uur 

20-02-04 Zotte Leeuwkes Darttoernooi 't Klokhuis 19.00 uur 

21-02-04 Zotte Leeuwkes Groot carnavalsfeest Van Saaze 21.00 uur 

22-02-04 Zotte Leeuwkes Kindercarnaval 't Klokhuis 14.00 uur 

02-03-04 Club van 100 Jaarvergadering 't Klokhuis 20.00 uur 

12-03-04 Zonnebloem 25-jarig jubileum 't Klokhuis 14.00 uur 

13-03-04 St. Genesius Dag mevrouw Puffin Van Saaze 20.00 uur 

14-03-04  Uitzending 'Rijdende Rechter' Ned. 1  

15-03-04 Dorpsbelang Jaarvergadering 't Klokhuis 20.00 uur 

17-03-04 Passage Ledenavond Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

20-03-04 St. Genesius Dag mevrouw Puffin Van Saaze 20.00 uur 

22-03-04 BeFair Jaarvergadering 't Klokhuis 20.00 uur 

17-04-04  Tiendorpenloop   

20/23-04-04 BeFair Avondvierdaagse   

 

19 mei 2004/23 mei 2004 -  Feestweek - Kraggenburg 55 jaar 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 24 

Periodiek blad voor Kraggenburg en omgeving 

Tweeëndertigste jaargang, nummer een, februari 2004   

 

Kraggenburg op het web - www.kraggenburg.nl 
 

Redactie: T. Stoffelen - Nijhof, namens Dorpsbelang 

W. Everts, namens FC Kraggenburg 

J.C. de Kruijk, namens BeFair 

Penningmeester: J.C. de Kruijk, 0527 - 25 20 49 

Advertenties: G.J. Vink, 0527-25 25 56 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 25 24 82  

Typewerk: T.M. Lamers 

Lay-out advertenties: M. van Veenendaal 

Drukwerk: De Lichtwachter (J.J. Voost) 

Nietwerk: J.V.V. 

Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 

Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m 29 maart vóór 19.00 uur, op  

STUWWAL 23, tel. 25 23 52.  Per e-mail: de_uitkijk@zonnet.nl  . 

Te laat binnengekomen  kopij schuift door naar het volgende nummer.  
De kopij voor het eerstvolgende nummer daarna is dinsdag 1 juni. De verschijningsdatum is 11 juni. 

 De kosten van "een zoekertje" bedragen één euro. 

 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijk 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal €3,40 tot €32,70 voor een hele pagina. 

 Wilt u bij het inleveren meteen betalen? 

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen te kwetsen 

inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 

 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet 

geplaatst worden. 

 De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

 

DORPSBELANG 
 

Algemene ledenvergadering 

Op de algemene jaarvergadering van Dorpsbelang, 15 maart jl., stond voorzitter Ad v.d. Noort stil bij het 55-

jarig bestaan van Kraggenburg dat dit jaar gevierd gaat worden. Ook bracht hij de renovatie van de 

Voorstraat nog even onder de aandacht. “Het heeft even geduurd, maar het resultaat mag er wezen”, gaf hij 

aan.  

Op de kruising Walstraat / A.J. Rennenstraat en op de kruising G. Klokstraat / Voorstraat moeten nog 

drempels komen. 

In het buitengebied komen, op de wegen die kruisen met de Zwartemeerweg, plateaus. In de Hertenweg 

komen nog drempels, omdat dit de toegangsweg naar het dorp is. Bovendien wordt dit allemaal 60 km 

gebied. 

Verder meldde hij dat er nog weinig voortgang is wat betreft de woningbouw, achter de schermen wordt hard 

gewerkt om tot een oplossing te komen.  

Er werd op deze avond afscheid genomen van Lida Oosterwijk. Zij heeft zich 10 jaar als bestuurslid ingezet 

voor Kraggenburg. Wij bedanken Lida voor haar inzet. In haar plaats werd Marga Oosterwijk verkozen tot 

nieuw bestuurslid.  

Na de pauze vertelde de heer Touring van Politie Flevoland het e.e.a. over de veiligheid in en om de woning. 

Daarna was de presentatie van het tevredenheidsonderzoek afgenomen onder de Kraggenburgers door drie 

studenten van het Windesheimcollege in Zwolle.  

 

55-jarig bestaan (19 t/m 23 mei) 

Het dorpsbelang roept een ieder op om er een fantastisch feest van te maken en in grote getale aanwezig te 

zijn.  De feestcommissie heeft als thema „Kraggenburg goes International‟. Zij hopen dit terug te vinden in 

de straatversieringen waarvoor een speciale competitie opgezet gaat worden en officieel wordt gejureerd. 

Dus Kraggenburgers maar er iets speciaals van! 

 

Voor de feestweek komen de leden van het dorpsbelang bij u langs om de contributie op te halen. De 

contributie is tijdens de jaarvergadering vastgesteld op € 4,- voor leden van 18 tot 65 jaar. Voor leden vanaf 

65 jaar € 2,50. 

 

Vuilstort singel Mammouthweg 

Van de Gemeente kregen wij een schrijven m.b.t. het storten van afval in de singel lang de Mammouthweg. 

Er is dan ook een dringend verzoek van de gemeente om het storten van afval te staken en tot verwijdering 

over te gaan. Deze waarschuwing heeft al vaker plaats gevonden. Als er geen actie wordt ondernomen zien 

zij zich genoodzaakt om juridische stappen te ondernemen.  

 

Ladder gevonden  

Tijdens de feestweek, bij activiteiten aan de Loswal, is er een aluminium ladder blijven liggen. De eigenaar 

kan zich melden bij Jan Kaak. 

 

Jubilea 

Op 12 maart werd het 25-jarig jubileum gevierd van de Zonnebloem, afdeling Kraggenburg. 

 

Op zaterdag 27 maart werd het feit gevierd dat HCR Van Saaze 50 jaar bestond. Bovendien werd de nieuwe 

hotelvleugel officieel geopend.  

 

Beide jubilarissen van harte gefeliciteerd. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Toos van Steen 
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ADVERTEREN IN DE UITKIJK 
 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 

 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende wijziging 

 kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

 aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden geplaatst en de 

 gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 

 de_uitkijk@zonnet.nl).  

- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

 voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van de 

 nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van  

 toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2004  
afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 
prijs 
eenmalig 
+ € 3,50 

afmeting (cm) prijs per jaar 
(€) 

prijs 
eenmalig 
+ € 3,50 

6x6 17,50 3,50 12x12 65,- 12,50 

6x9 25,- 5,- 18x12 (halve pagina) 97,50 17,50 

6x12 32,50 6,- hele pagina 175,- 30,- 

9x12 (kwart pagina) 50,- 8,50    

 

 

 

 

 

 

Peuterspeelzaal 

't Kwetternest 
 
 Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar 

 Twee groepen: dinsdag / donderdag 

   woensdag / vrijdag 

 Tijd: van 8.30 tot 11.00 uur 

 Waar: in de voetbalkantine 

 

Informatie /opgeven bij: 

 Erica Ruiter, Noordermeent 12, 8317 AA  Kraggenburg,  61 88 14 

 Of www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest 

 

-----------------------------------------aanmeldingsformulier-------------------------------------------------- 

 

Naam en geboortedatum kind: .......................................................................................................................................  

Adres: ..................................................................................................................................................................................  

Telefoonnummer: ..............................................................................................................................................................  

 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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HERHAALDE OPROEP HERHAALDE OPROEP 

 

FC KRAGGENBURG 50 JAAR 
 

 
Op 18 mei 2005 bereikt voetbalvereniging FC Kraggenburg de leeftijd van 50 jaar. Dat we dat feit niet 
ongemerkt voorbij zullen laten gaan, zal u niet verbazen. Sterker nog, de voorbereidingen voor de 
viering van deze mijlpaal zijn reeds begonnen. Hoewel we nog niet veel kunnen verklappen willen we wel 
vast melden dat het in de bedoeling ligt een reünie te organiseren. En daarvoor kunnen we uw hulp ook 
gebruiken. 
 
Misschien kent u mensen die bij de FC hebben gespeeld of in een bepaalde functie aan de club waren 
verbonden. Mochten die niet meer in de buurt woonachtig zijn, dan willen wij deze mensen gaan 
aanschrijven om ze uit te nodigen voor de reünie. Kent u mensen en weet u adressen: meldt het aan ons, 
alstublieft! 
 
Verder zijn wij blij met al het materiaal waar we de hand op kunnen leggen. Krantenknipsels, 
plakboeken, foto's, etc. etc. zijn van harte welkom. Alles wat maar met de FC Kraggenburg te maken 
heeft is welkom! 
Onnodig om te zeggen dat we het materiaal alleen willen gebruiken en dat wij er zorg voor zullen 
dragen dat alles weer in originele staat geretourneerd zal worden. 
 
U kunt zich wenden met adressen, namen, materiaal e.d. tot de leden van de Commissie 50 jaar FCK en 
dat zijn: 
Adri Neefjes (252794) voorzitter Barbara de Vries - van Egmond (252065) 
Thijs Hupkes (252334) penningmeester Joop Stoffelen (252352) 
Ellen Holster (258500) Lau Oosterwijk (252347) 
Vincent Oosterwijk (252630)  
 
Alvast bedankt. 
 
Namens de Commissie 50 jaar FCK, 
Joop Stoffelen 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

GEZOCHT 
Grensrechter FCK 

 

 

 

Wij zijn op zoek naar een grensrechter voor het 1e elftal van FC Kraggenburg. 
Indien je belangstelling hebt, schiet dan de coach/trainer of één van de 

begeleiders van het 1e elftal aan. 
 

Namens het bestuur: Taco Folkertsma , tel. 68 53 86 
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FC Kraggenburg 3 

Het blijft moeizaam gaan met het vlaggenschip van de vereniging. 

 

Nog nooit hebben we zo'n groot beroep moeten doen op gastspelers. Tot op de dag van vandaag hebben we 

er al 22 'gebruikt'. Natuurlijk ook ter verrijking van de gastspelers zelf, maar toch is het geen goede zaak dat 

we op deze manier het elftal telkens weer compleet moeten maken. Ik wil vanaf deze plaats iedere gastspeler 

nogmaals bedanken voor de bereidheid, de inzet en (vaak, maar niet altijd) de kwaliteitsimpuls. 

 

Gisteren, 28 maart 2004, hebben we een wedstrijd gespeeld tegen de ploeg die afgetekend op de laatste 

plaats staat. En positief is dat we niet hebben verloren; we voor het eerst na twee wedstrijden weer hebben 

gescoord en na 0-2 terugkwamen tot 2-2. Maar oh, oh, oh, wat was het slecht. Hoewel, niet echt slecht maar 

gewoon te laat wakker geworden. Wellicht hebben de zomertijd en het jubileum van Van Saaze toch een te 

grote wissel getrokken op de weerbaarheid van onze sterren. 

 

Het was sowieso een vreemde dag. Een wereldwonder voltrok zich voor de ogen van alle aanwezigen (plm. 

250 toeschouwers leefden met ons mee): Adri Neefjes scoorde in het goede doel en tekende daarmee voor de 

2-2 eindstand. Gelukkig was hij te moe om al te lang in de kantine te blijven om iedereen te vertellen over 

zijn heldendaad. 

 

U hoort van ons de volgende keer hoe het in  het restant van de competitie is verlopen. Om u een indicatie te 

geven: de leider gaat voor de 8
e
 positie. U hoort nog of de spelers deze ambitie hebben kunnen waarmaken. 

 

Joop Stoffelen, leider 

 

 

Jeugd 

De jeugd is inmiddels ook uit hun winterslaap ontwaakt. Tijdens de winterstop hebben ze nog een competitie 

gespeeld in de zaal. Dit gebeurde in de Burght te Vollenhove en in de Triangel te Marknesse. 

 

De eindstanden zijn: 

F1 4
e
 plaats   8 wedstr.   6 punten C1 4

e
 plaats   5 wedstr.   7 punten 

E2 4
e
 plaats 10 wedstr. 11 punten C2 3

e
 plaats   5 wedstr.   7 punten 

E1 5
e
 plaats 10 wedstr.   4 punten B1 5

e
 plaats   4 wedstr.   3 punten 

D1 2
e
 plaats   8 wedstr. 13 punten B2 3

e
 plaats   4 wedstr.   4 punten 

D2 1
e
 plaats   8 wedstr. 21 punten B3 1

e
 plaats   4 wedstr.   9 punten 

    B4 2
e
 plaats   4 wedstr.   9 punten 

 

De eerste wedstrijd van de voorjaarsreeks werd door weersomstandigheden afgelast. 

Dit betekent dat er ingehaald moet worden. Sommige wedstrijden zijn al ingehaald, anderen weer niet. 

Voor de stand geeft dit soms een vertekend beeld. U kunt deze ook lezen in de kantine. 

 

Met de start van de voorjaarscompetitie zijn de jeugdleiders voorzien van nieuwe jassen. Deze zijn 

gesponsord door de Club van 100, waarvoor onze dank. 

 

Het volgende is ook nieuw: In samenspraak met andere verenigingen in de polder is besloten om voor de 

aftrap de tegenstander de hand te schudden. Wij hopen hiermee de sportiviteit te verhogen. 

 

In de kantine hangt informatie over de KNVB-voetbaldagen. Uiterlijk 1 mei moeten de formulieren 

ingeleverd zijn. Meerdere inschrijfformulieren zijn bij ondergetekende te verkrijgen. 

 

!!! KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP !!! 

Wanneer:  9 en 10 juli a.s. Nadere informatie volgt nog. 

 

Lau Oosterwijk, tel. 252347 

 

 

 



 5 

SCHEIDSRECHTERS NAJAARSCOMPETITIE JEUGD 2003. 
 
10 april FCK E2  - Blokzijl E1 

FCK E1 - Steenw. Boys E1 
FCK B2 - Woudsend B1 
FCK B1 - SVM B1 
 

09.30 uur 
09.30 uur 
09.30 uur 
11.15 uur 

J. Gouweleeuw 
L. v.d. Wekken 
B. Brands 
A. Matthijssen 

252381 
250047 
252971 
252784 

17 april FCK F1 - Nagele F1 
FCK D1 - Creil D1 
FCK C1 - Kuinre C1 
 

09.30 uur 
11.15 uur 
11.15 uur 

H. Spithoff 
A. Neefjes 
W. Sikma 

06-53648420 
252794 
251808 

24 april FCK F1 - Bant F1 
FCK B1 - Oudehaske B1 
 

09.30 uur 
11.15 uur 

J. Tolboom 
L. van Boven 

252677 
252919 

01 mei Vrij  
    

   

08 mei FCK E2 - Tollebeek E2 
FCK E1 - Tonego E1 
FCK C1 - Creil C1 
FCK B2 - Heerenv. Boys B3 
FCK B1 - Nagele B1 
  

09.30 uur 
09.30 uur 
11.15 uur 
09.30 uur 
11.15 uur 

G. Molenaar 
H. Dekker 
E. Tissingh 
M. v.d. Kroeg 
T. Kostwinder 

06-51122206 
250044 
06-15032723 
252953 
252672 

15 mei FCK F1 - Creil F1 
FCK D1 - SVN'69 D1 
 

09.30 uur 
11.15 uur 

V. Brouwer 
W. v.d. Noort 

252300 
06-11301324 

20 mei Inhaal 
 

   

22 mei Inhaal    
 
 
Iedereen is verantwoordelijk voor zijn wedstrijd. Kun je niet, zorg dan ZELF voor een vervanger. 
Aanwezig: een kwartier voor de wedstrijd. 
Speeltijden en regels: zie PRIKBORD. 

 

 

FC DAG 
 
De FC-dag zal dit jaar gehouden worden op zaterdag 5 juni, vanaf 13.00 uur. 
De FCK en de Club van 100 organiseren dit jaar wederom het bekende stratenvoetbaltoernooi  
en voor de jeugd 4 x 4. 

Wie wil het jeugdtoernooi fluiten?? Opgave: Lau Oosterwijk, tel. 25 23 47 

 
Aan deze toernooien zijn verbonden: 
 - een seniorenwisselbeker 
 - een leuke herinnering voor iedere jeugdspeler 
 - een standaardje voor het hoogst geëindigde jeugdviertal. 
 
Verder zal de Club van 100 de topscoordertrofeeën van de seniorenelftallen uitreiken. 
 
Stratenvoetbaltoernooi: 
Voor dit toernooi kan iedereen vanaf 15 jaar zich opgeven bij zijn wijkvertegenwoordiger: 
De wijkvertegenwoordiger deelt de teams in, dus u kunt zich niet per team opgeven! 
De op deze middag spelende niet-leden dragen € 5,- bij. 
Wie de wijkvertegenwoordigers zijn, kunt u lezen op de uitnodiging die medio mei bij u in de bus valt. 
 
Barbecue: 
Ook dit jaar wordt er weer een barbecue gehouden, verdere informatie hierover  komt op de uitnodiging te 
staan. 
Iedereen die lid of donateur is van de FC of de Club v 100 krijgt een uitnodiging thuis gestuurd. 
 
Hopelijk doet u dit jaar ook weer mee! 
 
Vriendelijke groeten, 
FC Kraggenburg en de Club van 100. 
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INLEIDING VAN DE JAARVERGADERING VAN BEFAIR OP 22 MAART 2004 DOOR 

DE VOORZITTER.                 (Speciaal voor de afwezigen op de jaarvergadering - opkomst 7 leden). 

 
Welkom leden en bestuursleden van BeFair. 

Het afgelopen jaar is er weer veel gebeurd bij onze sportvereniging BeFair. Na het aftreden van onze 

voorzitter Maarten van Bergen, onze secretaresse Annelies van der Wekken en de organisator van het 

jaarlijkse stratenvolleybal Susanne van Egmond tijdens de afgelopen jaarvergadering, is het bestuur 

uitgebreid met Yvonne Meester om de secretariaatswerkzaamheden op zich te nemen en met mijzelf als 

voorzitter en eenmalig organisator van het stratenvolleybal. 

Een leuk jaar om te beginnen. BeFair bestond tenslotte op 3 november 2003 50 jaar! 

 

We hebben in het afgelopen jaar vijf officiële bestuursvergaderingen gehad, maar hebben daarnaast nog vele 

malen bijeengezeten om ons jubileumfeest op zaterdag 1 november in goede banen te leiden. We kunnen wel 

stellen dat dat goed gelukt is. 

De middag voor de kinderen was een groot succes, met een opkomst van plm. 50 kinderen. 

De opkomst van de senioren op de feestavond was ietwat teleurstellend. We hadden toch actiever reclame 

moeten maken denk ik. De bidons die voor deze gelegenheid werden uitgedeeld vielen goed in de smaak. 

 

Momenteel tellen we zo'n 170 leden wat een flinke stijging is ten opzichte van vorig jaar (plm. 150). Dit 

stijgende ledental hebben we voornamelijk te danken aan de mogelijkheid om sportief te wandelen bij 

BeFair. Zo'n 40 leden beoefenen op dit moment deze sport. Dit betekent wel dat we voor de andere sporten 

een lichte teruggang in ledenaantal zien. De Uitkijk wordt regelmatig gebruikt om reclame voor onze sporten 

te maken, maar met 170 actieve leden in een dorp met de omvang van Kraggenburg mogen we absoluut niet 

klagen. 

Onze bestuursleden hebben in het afgelopen jaar overigens al gezorgd voor potentiële groei van de 

vereniging op de langere termijn. Susanne van Egmond heeft in de vorige jaarvergadering weliswaar 

afscheid genomen als bestuurslid, maar is tien dagen na de jaarvergadering bevallen van dochter Isa. Op 13 

november van het afgelopen jaar is Joachim voor de tweede keer vader geworden en wel van zoon Timo. 

 

BeFair vergadert sinds de noodoproep van het dorpshuis vorig jaar in 't Klokhuis. Maar er zijn er meer die 

dat doen, dus is het de laatste tijd al vaker gebeurd dat we hier niet meer terecht konden en toch bij iemand 

thuis hebben vergaderd. 

De rekeningen voor de contributie van vorig jaar hebben wat lang op zich laten wachten, maar zijn een paar 

weken geleden verstuurd. In april komen de rekeningen voor de tweede helft, waarna we rond juni weer 

helemaal bij zijn en ook die voor de eerste helft van dit jaar kunnen innen. Ditmaal via automatische incasso 

waardoor ook betaling in termijnen mogelijk wordt.  

Tijdens de Grote Clubactie hebben we in het afgelopen jaar, samen met de FCK, 500 loten verkocht (200 

meer dan vorig jaar!). 

 

Nog snel even iets over de sporten (zijn in de jaarvergadering uitgebreider aan bod gekomen): 

 We zijn er vorig jaar met de jeugd volleybalteams al puzzelend uitgekomen en hebben sinds het 

afgelopen seizoen weer een tweede dames seniorenteam bij. 

 Betty doet bij de ouder jeugd weer wat moeilijkere (en dus uitdagender) spelletjes in de hoop die 

doelgroep langer voor de gym te kunnen interesseren. 

 De looptrimgroep en conditietraining gaan met onverminderde energie door. 

 De aerobics heet sinds de vorige Uitkijk BOM (Bewegen Op Muziek). 

 Het sportief wandelen lijkt een successtory. 

 En de avondvierdaagse en het stratenvolleybal zijn ook dit jaar weer in goede handen. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sonja Folkertsma 
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OVERZICHT CONTRIBUTIE BEDRAGEN BEFAIR PER 01-01-2004 
 

Contributie Prijs per halfjaar 

Gymnastiek jeugd 

Volleybal t/m 12 jaar 

Volleybal t/m 17 jaar 

Volleybal recreanten 

Volleybal senioren (incl. NEVOBO) 

Bewegen Op Muziek (BOM) 

Conditietraining 

Trimloopgroep 

Sportief wandelen 

 

Omnitarief jeugd t/m 12 jaar 

Omnitarief jeugd t/m 17 jaar 

Omnitarief senioren 

Omnitarief senioren incl. NEVOBO 

€ 27,50 

€ 38,50 

€ 49,50 

€ 49,50 

€ 57,50 

€ 36,00 

€ 36,00 

€ 28,25 

€ 28,25 

 

€ 47,50 

€ 57,50 

€ 52,50 

€ 67,50 

 

 

 

 

 

 

AVONDVIERDAAGSE 2004                                      Geeft u op …… geeft u op …… geeft u op …… 

 

Dit jaar wordt er gelopen van 19 tot en met 23 april. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Maandag 19 april inhaalavond 18.00 uur starten bij 't Klokhuis 

Dinsdag 20 april eerste avond 18.00 uur starten bij 't Klokhuis 

Woensdag 21 april tweede avond 18.00 uur starten bij 't Klokhuis 

Donderdag 22 april derde avond 10 km: 17.45 uur starten bij 't Klokhuis 

  5 km: 18.00 uur starten bij 't Klokhuis 

Vrijdag 23 april vierde avond 10 km: 17.45 uur starten bij 't Klokhuis 

  5 km: 18.00 uur starten bij 't Klokhuis 

De starttijden zijn ter indicatie; op deze tijdstippen starten de schoolkinderen. 

 

De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 3,50 per persoon. 

U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegde antwoordstrook of op de startavond zelf. Op zich is het 

voor ons prettig als u zich van te voren opgeeft, omdat wij dan tijdig kunnen checken of er genoeg medailles 

zijn besteld. U dient gelijktijdig met uw opgave te betalen. 

 

Hierbij alvast heel veel loopplezier gewenst. 

 

Namens BeFair, 

Taco Folkertsma 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Antwoordstrook Avondvierdaagse 2004  

Ja, ik loop mee. 

 

Mijn naam is ………………………………………………………………… 

 

Ik loop voor de ……………… keer mee. 

 

Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 3,50 kunt u inleveren bij: 

Taco Folkertsma, Noordermeent 31 , 8317 AA  Kraggenburg, tel. (0527) 685386 
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Jeugdvolleybal. 

 

Hier een berichtje van het volleybalfront. Het seizoen is alweer bijna afgelopen, er moeten nog een paar 

wedstrijden gespeeld worden. De B's hebben nog een belangrijke wedstrijd te spelen, ze staan bovenaan en 

als ze de laatste wedstrijd met 3-0 winnen zijn ze kampioen, erg spannend dus. Deze wedstrijd is zaterdag 17 

april om 13.45 uur in de BDG-hal te Zwolle. 

De C's zijn al klaar met spelen, maar ook voor hun is het nog even spannend. Ze hebben er helaas geen 

invloed meer op, maar mochten de nummers 2 en 3 punten laten liggen zijn ook de C's kampioen.  

De D's spelen nog 2 wedstrijden en doen het heel leuk in de eerste klasse. 

De trainingen gaan na afloop van de competitie nog gewoon een tijdje door. En op 15 mei is er een toernooi 

in Marknesse dat door SVM  georganiseerd wordt. Ik heb de 3 teams opgegeven dus houd deze datum vrij.  

De D's spelen van 14.00 uur tot 17.00 uur; de C's van 16.00 uur tot 19.00 uur en de B's van 18.00 uur tot  

22.00 uur. Kom gezellig kijken en moedig onze jeugd aan! 

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich (in welke vorm dan ook) heeft ingezet voor het jeugdvolleybal! 

 

Diana Potters 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ONTMOET HET PLATTELAND 

 

 

Breng onder leiding van een vaktechnische en opgeleide gids een bezoek aan… 

 

Agrarische akkerbouwbedrijven: aardappelteelt 

 suikerbietenteelt 

 witlofteelt 

 sorteerinrichting 

 biologische teelt 
 

Veehouderij: jongvee / schapen 
 

Fruitteelt: fruitsorteermachines met sensoren 

 jammakerij 
 

Bollenteelt: trekkerij / broeien 
 

Rondrit in de natuur met gids: cultuur / historie 

 natuurmonumenten 

 

Start: bij de plaatselijke horeca of rechtstreeks naar het bedrijf 

Vervoer: met open wagen is mogelijk 

Kosten: op aanvraag 

Boekingen bij coördinator: Cor van Egmond, tel. 0527-252783, mobiel 06 - 20388128 

Zie ook: www.ontmoethetplatteland.nl 

 

Bedrijfsbezoeken zijn alleen toegestaan onder leiding van een gids 
 

http://www.ontmoethetplatteland.nl/
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DORPSBELANG HEEFT U NODIG!! 

 

 

Waarom?? 

 

Dorpsbelang Kraggenburg is onze plaatselijke dorpsvereniging 

die erop gericht is om het welzijn van alle bewoners te 

bevorderen. 

Daarvoor is zij actief en onderhoudt de nodige contacten met  

plaatselijke verenigingen en instellingen. 

Bovendien vervult Dorpsbelang Kraggenburg een schakelfunctie 

tussen het dorp en gemeentelijke- en provinciale overheden. 

 

Zij richt zich ondermeer op: 

 - verbeteren verkeersveiligheid 

 - verbetering middenstand voorziening 

 - verbetering milieu 

 - intensiever gebruik openbare ruimtes 

 - stimulering recreatie 

 - etc. 

 

Heeft u punten/zaken waarvan u denkt dat Dorpsbelang daar 

een rol in kan betekenen, meld dit dan schriftelijk bij onze 

secretaresse 

Toos van Steen - Neushoornweg 10 - 8317 PW  Kraggenburg. 

 

Door uw reactie weten wij wat er leeft onder de bevolking en 

geeft het ons de mogelijkheid om hier op in te spelen!! 

 

Dorpsbelang Kraggenburg 
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ZONNEBLOEMNIEUWS 
 

Op vrijdag 12 maart 2004 hebben wij als Zonnebloem, afdeling Kraggenburg, ons 25-jarig jubileum gevierd. 

Wij, als huidig bestuur, kunnen terugkijken op een zeer geslaagde en gezellige middag. 

Ongeveer 70 gasten konden wij begroeten en we bedanken iedereen voor de hartelijke reacties en voor hun 

aanwezigheid. 

Met name bedanken wij het regiobestuur Zonnebloem Emmeloord en uit Kraggenburg Stichting Dorpshuis, 

Dorpsbelang, S.W.O., fam. Christiaens en fa. Weevers. 

Tijdens deze middag werden een 7-tal oud-bestuursleden door ons in het zonnetje gezet en wij als huidig 

bestuur gaan vol goede moed verder. 

Na afloop hebben we de bloemstukjes naar een aantal langdurige zieken in Kraggenburg gebracht. 

 

Paasmarkt 

De paasmarkt heeft inmiddels plaatsgevonden. 

De opbrengst hiervan komt zoals altijd weer te goede aan onze doelgroep, waar we uitstapjes mee maken en 

gezellige koffieochtenden mee houden. 

 

Zonnebloem Theater Tournee 

Eén van de jaarlijkse uitstapjes staat weer op stapel. 

We gaan met een aantal gasten, behorende tot onze doelgroep, op dinsdagmiddag 11 mei 2004 naar 'de 

Burght' in Vollenhove.  

Daar kunnen we genieten van de musical 'Onder ons' met Danny de Munck, Lucie de Lange, Rob van de 

Meeberg en Brigitte Nijman. 

De voorstelling begint om 14.00 uur en zal om 16.30 uur afgelopen zijn. 

Belangstellenden kunnen zich vóór 30 april opgeven bij: 

Mevr. T. van Egmond  tel. 252783 

Mevr. G. Mooiweer  tel. 252700 

Mevr. Z. Looise  tel. 252511 

Er zijn maar een beperkt aantal toegangsbewijzen beschikbaar, dus geef u snel op. 

De entree bedraagt € 13,00 per persoon. Voor vervoer heen en terug wordt gezorgd. 

 

Met vriendelijke groeten van de Zonnebloem vrijwilligers - afdeling Kraggenburg 

 

 

ELFDORPENSTEPTOCHT 2004  
 

Zondag 25 april is het weer zover: de Elfdorpensteptocht 2004 wordt dan weer gehouden. 

Elk dorp probeert een team van 11 steppers op de been te krijgen, elk teamlid stept van het ene naar het 

andere dorp. De tijd van de finish wordt geklokt. Wanneer iedereen binnen is starten we weer met de nieuwe 

steppers van elk team. De totale route is ongeveer 80 kilometer. 

Ook Kraggenburg zal - evenals vorig jaar - weer van de partij zijn. Het zal net als vorig jaar weer een 

uitgebalanceerd team worden bestaande uit een paar fitte leden van de Raad van Elf van de Zotte Leeuwkes 

en de meest flexibele spelers uit het 3
e
 elftal van de FCK. 

Deze succesvolle mix zorgde er vorig jaar voor dat Kraggenburg lang meestreed om de hoogste plaatsen: 

uiteindelijk zijn we als 4
e
 geëindigd. 

Alhoewel bij ons gezelligheid voorop staat, gaan we wel voor de hoogste plaats, dat moge duidelijk zijn. 

Daarnaast doet de stepkaravaan ook dit jaar Kraggenburg aan. Wij gaan ervoor zorgen dat de aankomst en 

start op een ludieke manier plaatsvindt met een paar pittige hindernissen in het parcours. 

Dit spektakel mag u niet missen: dus kom op zondag 25 april naar het dorp om dit mee te maken. 

De aankomsttijd in ons dorp kunt u t.z.t. lezen in de krant. 

Wij gaan ervoor zorgen dat onze steppers gelikt en getraind aan de start verschijnen. 

 

De stepcommissie, 

Tonny Kommers, Lida Oosterwijk en Jan Dekkers 
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AFSCHEID                      (Kraggenburg, 16 maart 2004) 

 

Vandaag als Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen voor de laatste keer 

Na 53 jaar, dat doet voor ons allen toch wel zeer 

In 1951dat de NBvP hier werd opgericht 

Is door mevrouw Eissens heel wat werk verricht 

Onderdak in de Openbare school kreeg men met z'n allen klaar 

De stoelen stonden in de kelder, dat was geen probleem zo met elkaar 

Onze afdeling is altijd klein gebleven 

Maar bleef desondanks toch altijd levendig leven 

Men kent elkaar, men leeft mee 

Met de afdeling, het wel en wee 

Veel onderwerpen passeerden de revue, van allerlei aard 

Het één blijft wat minder, het ander wat beter in ons geheugen bewaard 

Wat fijn is, de opkomst van de leden is meestal goed 

En dat geeft de burger, ik bedoel het bestuur, weer moed 

Om beurten is men gastvrouw en dat is een goed ding 

Het verstevigt de contacten onderling 

Ook zijn er zo clubjes ontstaan 

Die zullen straks op eigen benen verder gaan 

Vanavond een vereniging met bestuur 

Voor deze slaat ook het laatste uur 

Straks houdt deze afdeling op te bestaan 

Ieder zal op zijn eigen weg verder moeten gaan 

 

Namens het bestuur NBvP, Vrouwen van Nu 

Tineke de Vries - de Haan, secr. 

 

 

 

IJSVERENIGING KLEIN CORTINA 
 

Doordat we onvoldoende vorst hebben gehad om de ijsbaan te openen zijn we op zaterdagmiddag 20 maart 

met 42 schaatsliefhebbers naar Thialf in Heerenveen geweest. 

Het aantal van 42 viel ons enigszins tegen. Omdat vervoer en entree vrij waren hadden we op meer deelname 

gerekend. 

Is het tijdstip van zaterdagmiddag niet de juiste? Is de vrijdagavond misschien een beter tijdstip? 

Als u een suggestie heeft dan horen we dat graag. 

 

Namens het bestuur, 

A. v.d. Vegt 

 

 

 

KRAGGENS SKEELERTOCHT 
 

De ijsverenigingen van Ens, Marknesse en Kraggenburg hebben enkele jaren een skeelertocht georganiseerd 

rondom onze dorpen. 

De deelname van de eerste editie was wel bemoedigend: plm. 75 . 

Daarna werd de deelname elk jaar minder in plaats van meer. 

Vorig jaar hadden we een nieuw record: meer vrijwilligers dan deelnemers. 

Daarom hebben we besloten om te stoppen met het organiseren van deze tocht. 

 

Namens het bestuur van ijsverenigingen Ens, Marknesse, Kraggenburg 

A. v.d. Vegt 
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UITKOMST ENQUÊTE  KRAGGENBURG 
 
Wij mochten na de jaarvergadering van Dorpsbelang de uitkomsten van Enquête Kraggenburg presenteren. 
Voor degene die nog geen kennis hebben genomen van de uitkomsten willen wij u hierbij informeren over de 
meest opvallende resultaten van het verslag. 
 
Allereerst willen we Jeroen Wit danken voor het beschikbaar stellen van de website van Kraggenburg. 
Daarnaast willen de familie van Boven en de vrijwilligers van 't Klokhuis bedanken voor het verspreiden van 
de enquête. En natuurlijk willen we ook iedereen bedanken die de enquête heeft ingevuld. 
 
We hebben in de periode van oktober 2003 tot halverwege februari 2004 geënquêteerd. We hebben 100 
Kraggenburgers vragen gesteld. Dit is een groot aantal, maar het is niet helemaal representatief. Dit kwam 
doordat verschillende leeftijdscategorieën niet de behoefte hadden om de enquête in te vullen. 
 
Wonen 
De voornaamste reden waarom men hier in Kraggenburg wil wonen is rust. Dit zei 57,8% van de 
geënquêteerden. Rust werd gevolgd door werk en natuur. 
 
De Kraggenburger is erg tevreden over zijn/haar dorp. Dat uit zich in de hoge gemiddelde cijfer voor de 
woonsituatie (7,71). Op de vraag of er extra woningen moeten worden gebouwd, bovenop het 
bestemmingsplan, is er sprake van een patstelling tussen de voor- en tegenstanders. Het dorp is dus erg 
verdeeld of er extra woningen moeten worden gebouwd. 
 
Verkeer 
Over de verkeerssituatie is men minder tevreden. De aangekondigde verkeerswijzigingen worden niet door 
allen als positief opgevat. Dat betekent dat het vertrouwen in de maatregelen niet echt als een oplossing 
worden gezien. Het een en ander komt terug in het feit dat de respondenten 'verkeer' als belangrijkste 
aandachtpunt hebben weergegeven. De geënquêteerden hebben aangegeven dat drempels en fietspaden de 
beste oplossingen zijn om de verkeerssituatie in en rond het dorp te verbeteren. 
 
Recreatie 
Qua recreatie is men ook erg tevreden. Meer dan 81,8% is het eens met de stelling dat er voldoende recreatie 
binnen Kraggenburg is. Men vindt echter wel dat deze recreatieve voorzieningen gerenoveerd dienen te 
worden. 
 
Bedrijvigheid 
Uit het onderzoek kwam naar voren dat er meer bedrijvigheid binnen het dorp dient te komen (ongeveer 
90%). Volgens de voorstanders van extra woningbouw zal de groei van het dorp ervoor zorgen dat er extra 
bedrijvigheid komt. Bij een toename van bedrijvigheid dient als kanttekening worden aangevoerd dat dit met 
mate moet gebeuren en dat dit niet ten koste van de rust moet gebeuren (52%). 
 
Om het potentieel voor toekomstige ondernemers te vergroten is het interessant om te vermelden dat de 
Kraggenburgers (74%) regelmatig gebruik maken van de diensten die de lokale ondernemingen aanbieden. 
 
Internet 
Binnen Kraggenburg is er een grote behoefte aan een snellere Internetverbinding. Bijna 78% van de 
Internetgebruikers geeft aan behoefte te hebben aan een snellere Internetverbinding. Voor bedrijven acht 
men dit voornamelijk noodzakelijk voor bedrijfstakinformatie en het up-to-date houden van de eigen 
website. 
 
Onze conclusie van de enquête is, dat de verkeerssituatie onder de geënquêteerden de hoogste prioriteit heeft. 
Gevolgd door uitbreiding van bedrijvigheid, woningbouw & renovatie van de huidige recreatieve 
voorzieningen. 
 
Voor het gehele verslag kunt u kijken op www.kraggenburg.nl of u kunt bij de Troefmarkt het verslag 
inkijken. 
 
Marco Poot 
Niels van Stigt Thans 
Marten de Vries 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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AFDANSEN COUNTRY & WESTERN    (bij camping de Kei in Kraggenburg) 

 
Op zaterdagavond 6 maart jl. hebben de Country & Western Line Dancers afgedanst voor brons, zilver en 
goud. Er waren niet alleen lince-dancers uit Kraggenburg, maar ook dansers die in Creil en Emmeloord hun 
lessen volgen. De lessen worden gegeven door Jo-Ann Singerling-vanDijk, international line dance 
instructor. 
Het examen vond plaats op camping de Kei te Kraggenburg. Het geheel werd verzorgd door Kini en Marcel 
de Jong. De zaal was versierd met grote wanddecoraties in contry stijl, ook waren er vlaggen opgehangen. 
Het was tot in de puntjes verzorgd. 
De examens werden afgenomen door dhr. Kenneth Lee uit Engeland. Hij is de grondlegger van Country & 
Western Line Dance van de International Dance Teachers Association (wereldwijd bekend onder de 
dansscholen). Dhr. Kenneth Lee heeft een grote naam in het dansgebeuren en heeft ook de Carl Allen Award 
ontvangen. 
Dhr. Lee werd vergezeld door dhr. Robbert Tuininga (I.D.T.A. Examiner in Nederland) die de Medal Tests 
van 2003 heeft afgenomen. 
Het examen werd naar alle tevredenheid voltooid en was een groot succes. De avond werd afgesloten met 
een gezellige feestavond. Er waren 43 kandidaten: 23 voor brons, 18 voor zilver en 2 voor goud. 
Op zaterdagavond 20 maart werden de diploma's en medailles uitgereikt door Jo-Ann Singerling-van Dijk. 
Dit gebeurde ook bij camping de Kei. De resultaten waren voortreffelijk. 
Onderstaande line dancers mochten hun diploma en medaille in ontvangst nemen. 
 
In het klassement brons zijn geslaagd: In het klassement zilver zijn geslaagd: 
Anke Ellen Commended Anneke Aarnink Commended 
Corina v.d. Ploeg Commended Bea Schuringa Commended 
Rita van Lijnden Highly commended Annie Swijghuizen Commended 
Bep Doejaaren Commended Hilda Gerrits Highly commended 
Ria v.d. Berg Commended Willy Koster Highly commended 
Marcia van Drunick Highly commended Martha Bos Highly commended 
Ali Huitema Commended Wilma Lemmens Honour 
Tetsje Kloosterman Commended Lucia Kramer Honour 
Anita van Geffen Highly commended Mariska Woord Honour 
Brian Donk Honour Astrid Doejaaren Highly commended 
Monique Krol Highly commended Mark-Jan Vis Honour 
Ilona Bouwman Honour Marleen v.d. Wiel Highly commended 
Inge v.d. Beek Honour Greetje Nentjes Honour 
Angela v. Nunen Commended Nellie Hakvoort Highly commended 
Lia Bouwman Highly commended Grietje Nentjes Highly commended 
Alie Liezen Commended Jannie van Diepen Highly commended 
Liesbeth Dierckx Commended Petra Doejaaren Honour 
Petra Koster Highly commended Trudy Brands Highly commended 
Dora Blom Highly commended   
Linda Schoers Honour   
Mike v.d. Beek Honour   
Annet Terwel Honour   
Rinze Jaspers Honour   
 
In het klassement goud waren er twee kandidaten: Annelies v.d. Berg en Bouwe Vaartjes. Beiden hebben dit 
examen met Honour behaald en zijn nu de eersten in Nederland met deze titel. 
 
Op zaterdag 8 mei a.s. is er in 't Klokhuis een gezellige dansavond met live muziek voor country & western 
liefhebbers. Op zaterdag 5 juni staat een CD-avond gepland bij camping de Kei. 
Ook voor na de zomervakantie zijn de datums van de dansavonden al bekend: zaterdag 4 september CD- 
avond in 't Klokhuis, zaterdag 2 oktober CD-avond bij camping de Kei, zaterdag 6 november CD-avond in 
 't Klokhuis en zaterdag 4 december live muziek bij camping de Kei. 
 
Nieuwe leden, zowel dames als heren, zijn van harte welkom. De lessen in 't Klokhuis zijn op de woensdag- 
avond van 19.00-20.30 uur voor beginners en vanaf 20.30 uur voor de gevorderden. Op de dinsdagavond 
wordt er les gegeven aan een middengroep. 
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Marianne Galama 

NIEUWE BEHEERDER WIJK- EN THUISZORGGEBOUW 
 

Met ingang van 1 mei 2004 wordt het beheer van het wijk- en thuiszorggebouw van Regionale Thuiszorg 

Oude en Nieuwe Land overgenomen door mevrouw M. Katsman, Walstraat 17, telefoon 0527 - 252531. 

Uitleen vindt alleen volgens afspraak plaats. 

 

Met vriendelijke groet, 

Regionale Thuiszorg Oude en Nieuwe Land 

Evelyn Stegink, telefoon 0527 - 689433, e-mail: e.stegink@thuiszorg-onl.nl  

 

 

MUSICALLIEFHEBBERS OPGELET!! 
 

Op vrijdag 7 mei en zaterdag 8 mei wordt de musical 'BOER EN BEDROG' ten tonele gebracht in HCR Van 

Saaze. 

De groep bestaat uit 12 enthousiaste Kraggenburgers. Zij zullen u een spetterende muzikale avond bezorgen! 

"Een boerenfamilie kamp met financiële moeilijkheden…… totdat tante Evelien met een geweldig plan 

komt: het telen van een ander soort gewas……". 

 

Kosten: € 6,50 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen (basisschool). 

Kaartverkoop vanaf 22 april bij Aalke Kats, Noordermeent 41, tel. 252120. 

 

 

LEUK OM TE HEBBEN! 
 

Een DVD met:  

 het 'Gezwam op de Dam' 2004 

 de uitzending van omroep Flevoland van het gezwam 

 de opname van de Rijdende Rechter bij Van Saaze met de advocaten-buut van Leo Giessen 

 de uitzending van de Rijdende Rechter van TV 

 

De DVD is te verkrijgen bij Klaas Eissens voor € 17,50. Graag bestellen voor 15 april. 

 

Klaas Eissens, Zwartemeerweg 24/a, tel. 252351 

 

 

 

PASEN, EEN FEEST IN DE KERK! 
 

Elk jaar wordt er een feestelijke Paaskerkdienst in het Protestants Kerkcentrum gehouden.  

Deze dienst begint om 9.45 uur en duurt een uur. Dit keer leidt pastoraal werker Harm Feijen de viering.  

Giljan Schipper zal zijn muzikale medewerking verlenen.  

In deze dienst, waarin we veel zullen zingen, vieren we dat Jezus onze Heer is en dat Hij voor ons geleden 

heeft en dat Hij is opgestaan uit de dood. 

Dit betekent voor ons als mensen dat wij een nieuw leven mogen starten zonder bang te zijn voor het lijden 

of sterven. Als wij in Jezus geloven en tot Hem bidden, zal Hij ons altijd helpen. Met hulp van Jezus kunnen 

wij zo ook andere mensen helpen die dichtbij of ver weg wonen. 

U en jij wordt van harte uitgenodigd om deze feestelijke dienst bij te wonen. 

 

Plaats:  Protestants Kerkcentrum Kraggenburg 

Datum:  zondag 11 april 

Tijd:  9.45 uur 

  

De commissie bijzondere diensten van de Samen Op Weg gemeente, 

Agaath Stallinga en Elly Remijnse (tel. 252513) 

mailto:e.stegink@thuiszorg-onl.nl
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HERSENSTICHTING 
 

In de week van 9 februari jl. is in Kraggenburg gecollecteerd voor de Hersenstichting. De opbrengst hiervan 

was € 348,15. 

Het was wederom meer dan vorige jaren, wat betekent dat de Hersenstichting een steeds grotere bekendheid 

krijgt. Dit jaar was er speciale aandacht voor angststoornissen. Eén op de vijf Nederlanders kan in zijn leven 

één of meerdere malen te maken krijgen met zo'n angststoornis. Deze stoornissen hebben een grote invloed 

op het dagelijkse leven, zoals niet meer de deur uit durven, geen contact meer durven te maken, dwangmatig 

alles controleren, enz., vereenzaming ligt op de loer. 

Veelal kunnen deze stoornissen wel behandeld worden met medicijnen en/of therapie. Omdat er ook nog 

veel niet bekend is over het ontstaan van psychische ziektes, duurt het soms lang voordat de juiste diagnose 

is gesteld en de behandeling kan beginnen. Voor het onderzoek naar deze ontbrekende gegevens is geld 

nodig. De opbrengst van de collecte wordt hiervoor gebruikt, maar ook voor voorlichting en subsidiëring 

voor projecten die te maken hebben met psychische ziektes. 

In de afgelopen 4 jaar is er door een clubje van 6 mensen in Kraggenburg gecollecteerd. Graag zouden wij de 

collecte ook naar de buitenwegen willen uitbreiden. Als u ook zou willen collecteren voor de 

Hersenstichting, hetzij in het buitengebied, hetzij in het dorp, dan zou ik dat graag van u weten, 

 

Koenie Wind, tel. 0527-252123 

 

 

VROEGE VOGELS IN HET VOORSTERBOS 
 

Vroege vogels kunnen op zaterdag 18 april om 7.00 uur met Vereniging Natuurmonumenten mee op 

excursie in het Voorsterbos, bij Kraggenburg. Centraal staan de vogels in het bos, die als voorjaarszangers 

natuurlijke concerten ten gehore brengen. De anderhalf uur durende wandeling staat onder leiding van de 

boswachter van Natuurmonumenten. Vertrekpunt is de parkeerplaats bij natuurkampeerterrein de Stiente aan 

de Kraggenburgerweg 21 in Kraggenburg. Voor deze excursie geldt dat telefonische aanmelding vooraf 

noodzakelijk is. Hiervoor kan men van dinsdag tot en met zondag, tussen 10.00 - 17.00 uur, bellen naar 

Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon: (0527) 246644. Deelname kost voor leden van Natuurmonumenten 

€ 4, voor niet-leden € 7,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 2,- p.p.. 

 
Vogelconcerten  

In de lente is het altijd heerlijk luisteren naar de vogelconcerten. Zeker vroeg in de ochtend, want dan maken 

vogels de meeste herrie. In het Voorsterbos, het oudste bos van de Noordoostpolder, voelen veel vogels zich 

thuis. Voorbeelden zijn houtsnip, nachtegaal, boomklever en glanskop. Iedere soort heeft zo zijn eigen 

geluid, waaraan hij te herkennen is. De boswachter kan er boeiend over vertellen. De bovengenoemde vogels 

broeden in het Voorsterbos en deze maand leggen zij natuurlijk de laatste hand aan hun nesten. 

 
Nestgelegenheid  

Naarmate het bos ouder wordt, komt er ook meer dood hout in voor. Dit is aantrekkelijk voor vogels als 

zwarte specht en bosuil, die zich hier dan ook op den duur zullen vestigen. 

Om dit proces in het Voorsterbos te versnellen, is met een shovel enkele jaren geleden een aantal bomen 

omvergeduwd. Dit biedt allereerst nestgelegenheid aan vogels en muizen, maar daarnaast gebeurt er nog iets 

anders. Er komt namelijk meer licht op de bosbodem, waardoor de natuurlijke verjonging wordt 

gestimuleerd. Op de wortelkluit gaan varens, paddenstoelen en mossen groeien. 

 
Meer activiteiten? 

Kijk voor meer activiteiten en excursies op de site van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl. 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: J. Akkerman, beheerder, telefoon: (0527) 25 25 70 of 

Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon (0527) 24 66 44 

---------------------------------------------------------------------------------------------- 
Vereniging Natuurmonumenten is een onafhankelijke particuliere organisatie die staat voor een leefbaar Nederland. Zij levert hieraan 

een bijdrage door natuurgebieden te verwerven, te beheren en te beschermen. In het publieke debat geeft Natuurmonumenten stem 

aan de waarden van natuur en landschap. 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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STEUNPUNT OUDEREN ENS 
 

Wat is nu een Steunpunt Ouderen? 

Steunpunt Ouderen is een punt waar ouderen steun kunnen vinden voor verschillende zaken die belangrijk 

zijn voor en direct invloed hebben op de kwaliteit van hun leven. Het steunpunt biedt ondersteuning en 

onderdak aan tal van sociaal, recreatieve en educatieve activiteiten. 

Het is bedoeld voor oudere inwoners van Ens, Nagele en ook Kraggenburg. 

 

In het Steunpunt Ouderen Ens zijn aanwezig: 

Stichting Welzijn Ouderen: Sociaal cultureel werker. Mevr. Jenny Paulus houdt elke werkdag een 

 spreekuur van 09.30 - 10.30 uur waar ouderen terecht kunnen voor  

 informatie en advies m.b.t. huisvesting, helpverlening, financiën. 

 

Stichting Verzorgingshuizen NOP: De dagactiviteiten worden minimaal 2 dagen per week aangeboden,  

 met name voor ouderen die thuis wonen en in de knel (dreigen) te  

 komen op grond van leeftijd, ziekte of handicap. Hierbij draait het om  

 persoonlijke aandacht, dagstructuur, ontspanning, ontlasten  

 mantelzorg, gezelligheid, langer thuis wonen. 

 

Thuiszorg Oude en Nieuwe Land: Voor het beantwoorden van vragen op het gebied van zorg, welzijn en 

 wonen kunt u elke maandagmorgen van 10.00 - 11.00 uur terecht in  

 hetSteunpunt bij de thuiszorgconsulent, mevr. Carla Koens (dit kan  

 zowel persoonlijk als telefonisch). 

 

Kapsalon 'de Etage': De plaatselijke kapsalon is elke 2
e
 en 4

e
 dinsdagmorgen van de maand  

 aanwezig in het Steunpunt Ouderen Ens. Dit kan zijn omdat u b.v.  

 slecht ter been bent, slechtziend bent, kortademig bent, etc. Iedereen  

 kan er gebruik van maken, ongeacht de leeftijd, dus ook een kind met  

 b.v. een gebroken been.  

 Afspraken kunt u uitsluitend maken bij de kapsalon, tel. 251645. 

 

Ook organiseert S.W.O. Ens verschillende activiteiten die ook voor de Kraggenburgse ouderen 

toegankelijk zijn zoals: 

Open inloop: Elke doordeweekse dag is van 10.00 - 11.00 uur gelegenheid om een praatje te maken 

 en/of een kopje koffie/thee te drinken. 

Spelmorgen: Elke woensdagmorgen van 9.30 - 11.00 uur met o.a. klaverjassen, rummicub, etc. 

Creamiddag: Elke 1
e
 en 3

e
 dinsdagmiddag van de maand van 14.30 - 16.00 uur. 

Zangmiddag: Elke 3
e
 maandagmiddag van de maand van 14.30 - 16.00 uur. 

Koersbal: Elke vrijdagmiddag is er koersbal van 14.00 - 16.00 uur. In de wintermaanden ook op 

 maandagavond van 18.30 - 20.00 uur en woensdagmiddag van 14.00 - 16.00 uur. 

Volksdansen: Elke woensdagmorgen van 9.30 - 10.45 uur. 

Gym: Ouderengym vanuit uw stoel. Elke donderdagmorgen van 10.30 - 11.30 uur. 

Grote Activiteit: Elke maand een grote activiteit zoals diamiddag, kledingverkoop, bingo, broodmaaltijd, 

 kerstversiering, etc. 

 

Voor verdere informatie kun u terecht bij: Mevr. Jenny Paulus 

   Baanhoek 21, 8317 AK  Ens 

   Tel. 0527 - 253900 / Fax 0527 - 253901 

   E-mail: steunpuntouderen.ens@wanadoo.nl. 

 

U kunt natuurlijk ook informatie krijgen bij mevr. S. Huizing, contactpersoon van de S.W.O. in 

Kraggenburg. 

 

 

 

 

mailto:steunpuntouderen.ens@wanadoo.nl


 18 

 

SCHOON WATER ACTIE VOOR ETHIOPIE 
 

Het land Ethiopië is bij veel mensen wel bekend. Meestal komt het land bij ons op de tv als er weer een 

hongersnood heerst. De Interkerkelijk Stichting Ethiopië/Eritrea (ISEE) uit Urk is al 30 jaar actief om de 

mensen in Ethiopië en Eritrea een menswaardig bestaan te geven. Zo wordt hulp gegeven aan de bouw en 

instandhouding van weeshuizen, scholen en klinieken en zijn er landbouw- en visserijprojecten opgezet. 

ISEE heeft geen eigen kantoor of medewerkers in Ethiopië/Eritrea. Er wordt uitsluitend gewerkt met lokale 

organisaties. ISEE is een organisatie die met bijna alleen maar vrijwilligers werkt op een zeer rechtstreekse 

manier, zodat er van iedere euro  meer dan 95 eurocent bij de mensen in Ethiopië zelf terechtkomt. 

 

Enkele weken geleden ben ik zelf namens ISEE naar Ethiopië geweest om onder andere mee te helpen een 

waterleidingproject in Korbetti op te starten en andere lopende landbouwprojecten te ondersteunen. Ik heb 

met eigen ogen kunnen zien en ervaren in welke moeilijke en soms zelfs mensonwaardige levensomstandig- 

heden mensen moeten overleven. En hoe wij, rijke westerlingen, met relatief weinig middelen daar soms 

grote verandering in kunnen brengen. 

 

Eén van deze veranderingen is het leveren van goed drinkwater d.m.v. het Jubileumproject t.g.v. het 30-jarig 

bestaan van de Stichting ISEE: Het Korbetti waterplan. 

In de provincie Oromia wonen ongeveer 20 miljoen mensen. Elke dag sterven 6000 mensen, vnl. kinderen, 

vanwege het gebruik van vervuild water. De mensen moeten het doen met opgevangen regenwater, het halen 

van water uit de rivier, of het ophalen van water van een vergelegen watertappunt. Vooral kinderen zijn druk 

met het ophalen van water, terwijl de gemiddelde afstand tot een schone waterbron 20 kilometer bedraagt! 

In de droogteperiode brengen waterhandelaren water naar de mensen. De prijs van het water is erg hoog. 

Men vraag 14 tot 18 birr per m³ water, terwijl een landarbeider 6 birr per dag verdient (1 birr is € 0,10). 

 

De hele arme bevolking blijft, zolang het mogelijk is, het vuile water gebruiken en dit brengt grote 

gezondheidsproblemen met zich mee wat weer zorgt voor een hoog sterftecijfer. ISEE start een project om 

schoon water bij deze mensen te brengen. Het plan is om een pijplijn van ongeveer 13 km aan te leggen met 

diverse wateraftappunten en veedrinkbakken. Daarnaast zullen mensen in watergezondheid worden getraind 

zodat de hygiëne beter zal worden. Vooral voor de kinderen zal dit een uitkomst zijn, omdat ze allereerst 

minder ziek worden, maar ook de mogelijkheid wordt geboden om onderwijs te volgen, ze hoeven immers 

niet meer de hele dag te werken voor water. Natuurlijk is er geld nodig om dit project te financieren. Daarom 

wil ik u vragen één of meerdere aandelen te kopen om dit zeer belangrijke project te steunen. De kosten per 

aandeel zijn € 5,-. De NCDO (= ministerie van ontwikkelingssamenwerking) verdubbelt elke 

binnengekomen euro zodat deze aandelen zeker rendement zullen geven! 

 

Ik hoop dat u dit waterproject wilt steunen. U kunt rechtstreeks bij mij wateraandelen kopen of een gift 

overmaken op rekeningnr. 40.03.77.489 o.v.v. Jubileumproject Korbetti. 

 

Ook een mogelijkheid om dit werk in Ethiopië te steunen is door goede, gebruikte kleding in te leveren, 

waarna deze verkocht wordt in het winkeltje van de Stichting ISEE te Urk. Wilt u uw gebruikte kleding 

hiervoor afstaan, dan kunt u deze afleveren op Paardenweg 4 of even bellen met Willem Remijnse,  

tel. 252513. 

 

Wilt u meer informatie over dit werk in Ethiopië dan kunt u altijd contact met mij opnemen. 

 

Willem Remijnse, Paardenweg 4 

 

 

 

 

 

 



 19 

 

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R 
 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

11-04-04 SoW - gemeente Paaskerkdienst Prot. Kerkcentrum 09.45 uur 

17-04-04  Tiendorpenloop   

18-04-04 Natuurmonumenten Excursie Voorsterbos de Stiente 07.00 uur 

20/23-04-04 BeFair Avondvierdaagse   

21-04-04  Passage Ledenavond Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

25-04-04  Elfdorpensteptocht   

07-05-04 Musicalgroep Kraggenburg Musical 'Boer en Bedrog' Van Saaze  

08-05-04 Musicalgroep Kraggenburg Musical 'Boer en Bedrog' Van Saaze  

08-05-04 Country & Line Dancers Dansavond 't Klokhuis  

11-05-04 Zonnebloem Musical  'Onder ons'  de Burght - V'hove 14.00 uur 

     

 

19 mei 2004/23 mei 2004 -  Feestweek - Kraggenburg 55 jaar 

 

     

05-06-04 FCK - Club van 100 FC-dag De Brem 13.00 uur 

05-06-04 Country & Line Dancers Dansavond de Kei  

09/10-07-04 FC Kraggenburg Voetbalkamp   

04-09-04 Country & Line Dancers Dansavond 't Klokhuis  

02-10-04 Country & Line Dancers Dansavond de Kei  

06-11-04 Country & Line Dancers Dansavond 't Klokhuis  

04-12-04 Country & Line Dancers Dansavond de Kei  
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

VAN DE REDACTIE 
 

Daar onze typiste te kennen heeft gegeven op zeer korte termijn te willen stoppen met het typen van de 

Uitkijk, zijn wij op zoek naar iemand die dit van haar wil overnemen. 

 

Voor vragen / opgave kun je contact opnemen met: 

Thea Lamers, tel. 0527 - 25 27 80 (na 17.30 uur). 

 

 

DORPSBELANG 
 

Feestweek 

Het was een prachtige feestweek. Alle onderdelen waren super georganiseerd. Het weer was goed. Het 

wereldrecord 150 meter shaslik. Er werd met veel plezier, van jong tot oud, aan de opbouw gewerkt. 

De presentatie op het voetbalveld, het was indrukwekkend. Ook de opkomst was zeer goed. De 

wereldrecordpoging was geslaagd. Met een officiële oorkonde van de notaris. 

Dan de familieavond op vrijdag, waarbij opviel dat er in de wijken zeer veel creatieve mensen wonen. 

Een zeer geslaagde presentatie van 'Man bijt Leeuw'. 

Dan de highland-games op zaterdagmiddag, zeer uitputtend, maar het gaf veel voldoening. 

's Avonds de prijsuitreiking met de band: 'Het Klapstuk'. 

 

Op zondagmorgen bereikte ons het zeer droevige bericht dat door een noodlottig verkeersongeval Yvonne 

van Egmond was overleden.  

Na overleg tussen de Feestcommissie en de Oecumenische werkgroep werd besloten om de oecumenische 

viering om te zetten in een samenzijn om ons verdriet om Yvonne met elkaar te delen, daarbij was 

ondersteuning van pastor Marita en dominee Harm Feijen. 

 

Voormalige Greenery gebouwen 

Zoals u in de krant heeft kunnen lezen heeft Heer Hugo Beheer BV uit Heerhugowaard overeenstemming 

bereikt met de Gemeente over de herinrichting van dit bedrijvencomplex. Het houdt in dat de gebouwen 

gesloopt gaan worden en dat er ongeveer 14 woon-werkunits worden gebouwd. 

 

ADSL 

Volgens KPN wordt nog deze maand de centrale aangepast voor ADSL.  

Als alles goed gaat kan 90% van de bevolking in Kraggenburg er per 1 juli gebruik van maken. 

 

Bibliobus 

De bibliobus, die nu in de Voorstraat geparkeerd staat, gaat over ongeveer 3 maanden naar de standplaats bij 

de scholen. Zij maken nu nog gebruik van ISDN en daarvan zit de aansluiting aan de Voorstraat. In 

september gaan zij gebruik maken van satellietverbinding, de zgn. GPS. 

 

Felicitaties 

Op 14 april werd het 50-jarig jubileum gevierd van het Protestants Centrum in Kraggenburg. 

 

Ter ere van Koninginnedag heeft Adrie van Diepen, voor zijn verdiensten, uit handen van de burgemeester 

een Koninklijke onderscheiding in ontvangst mogen nemen. 

 

De Loopgroep Kraggenburg heeft de beker gewonnen in de negende Elfdorpenloop op zaterdag 17 april. 

Van de 47 strijdende  loopgroepen behaalden zij de eerste plaats. 

 

Namens Dorpsbelang willen wij u allen dan ook van harte feliciteren. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Toos van Steen. 
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ADVERTEREN IN DE UITKIJK 
 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 

 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende wijziging 

 kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

 aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden geplaatst en de 

 gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 

 de_uitkijk@zonnet.nl).  

- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

 voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van de 

 nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van  

 toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2004  
afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 
prijs 
eenmalig 
+ € 3,50 

afmeting (cm) prijs per jaar 
(€) 

prijs 
eenmalig 
+ € 3,50 

6x6 17,50 3,50 12x12 65,- 12,50 

6x9 25,- 5,- 18x12 (halve pagina) 97,50 17,50 

6x12 32,50 6,- hele pagina 175,- 30,- 

9x12 (kwart pagina) 50,- 8,50    

 

 

 

 

 

 

Peuterspeelzaal 

't Kwetternest 
 
 Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar 

 Twee groepen: dinsdag / donderdag 

   woensdag / vrijdag 

 Tijd: van 8.30 tot 11.00 uur 

 Waar: in de voetbalkantine 

 

Informatie /opgeven bij: 

 Erica Ruiter, Noordermeent 12, 8317 AA  Kraggenburg,  61 88 14 

 Of www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest 

 

-----------------------------------------aanmeldingsformulier-------------------------------------------------- 

 

Naam en geboortedatum kind: .......................................................................................................................................  

Adres: ..................................................................................................................................................................................  

Telefoonnummer: ..............................................................................................................................................................  

 
 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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FC Kraggenburg 1          Weer vooruit! 
Afgelopen seizoen was het spannend. Degraderen of in dezelfde klasse blijven. 
Het is de jongens gelukt, degraderen is niet aan de orde en  we kunnen volgend 
seizoen weer in de 5

e
 klasse spelen! 

Nogmaals willen wij Willy, Peter en Bert bedanken voor hun inzet en 
enthousiasme voor de afgelopen tijd. 
 
Voor volgend seizoen kunnen wij melden dat er maar liefst twee nieuwe 

trainers zijn voor de selectie. Marcel van de Kroeg en Henri van Eerde zullen deze taak op zich nemen en wij 
hebben er alle vertrouwen in! Leo Tuinstra en Jan Westra zullen het 1

e
 elftal gaan begeleiden. Ook dat zien 

wij helemaal zitten. 
Kortom: volgend seizoen kunnen we weer van alles verwachten van het 1

e
 elftal. Wij wensen de jongens een 

goede zomerstop en… ga ervoor het komend seizoen! 
 
Het bestuur. 
 
 

FC Kraggenburg 2          Terugblik seizoen 2003-2004 
We begonnen het seizoen goed. Er werden 5 wedstrijden op rij gewonnen. De pech die we normaal hadden, 
werd omgebogen in geluk en zodoende konden we de concurrentie voorblijven. De platte karren waren al 
feestelijk opgetuigd, iedereen wist het: dit jaar gaat het gebeuren. 
Dat dit in de loop van het seizoen zou gaan veranderen konden we toen nog niet weten. We gingen de 
winterstop in met een voorsprong van 7 punten op IJhorst en Oosterstreek maar, zoals later bleek, er waren 
nog meer kapers op de kust. 
Na de winterstop werd er nog wel gewonnen, maar het ging niet meer zo gemakkelijk. De klad kwam erin. 
De ene platte kar na de andere werd van de feestversiering ontdaan. Hoe was het mogelijk dat dit ons nu nog 
kon overkomen, we waren zo goed op weg.  Helaas het mocht niet zo zijn dat we dit jaar al kampioen 
konden worden. We hebben als tweede elftal een goed seizoen gedraaid en zijn in het linkerrijtje geëindigd.  
Maar als je in de laatste 9 wedstrijden maar 2x wint en 1x gelijkspeelt dan is dit het hoogst haalbare. 
De sfeer was dit jaar beter als ooit, mede door de goede leiding van Frans en Harold. Het is jammer dat 
Harold ons gaat verlaten, maar in Roel van Campen zien wij een goede opvolger. 
Als spelers denken we dat het nieuwe duo (Frans en Roel) ons nog veel kan leren. 
 
Speler van het tweede. 
 
 
FC Kraggenburg 3 
De doelstelling van de leider voor het slot van de competitie (8

e
 plaats) is niet gehaald maar toch is het 

seizoen waardig afgesloten. Met twee ongekend goede wedstrijden en een laatste iets mindere uitvoering 
werd uiteindelijk beslag gelegd op de 9

e
 positie. En gezien de potentie in de groep is dat zelfs bij een zware 

competitie-indeling toch te weinig. Daar gaan wij volgend jaar wat aan doen…. 
Zoals het er nu naar uitziet blijft de selectie grotendeels intact en zal er kwalitatieve aanvulling plaatsvinden. 
Weer een jaar extra ervaring en nog meer leepheid in het spel: dat moet leiden tot (betere) resultaten. 
 
Ik wil vanaf deze plaats iedereen hartelijk bedanken die met wat voor bijdrage dan ook het mogelijk heeft 
gemaakt dat wij weer een seizoen lang in staat waren om lekker te voetballen. 
 
Prettige vakantie en tot volgend seizoen, 
Joop Stoffelen, leider. 
 
 

FC Kraggenburg 4          Verdienstelijk vierde!! 
Het debuterende 4

e
  elftal van FC Kraggenburg is na 22 enerverende wedstrijden op een prachtige 4

e
  plaats 

geëindigd en we mogen dus met recht spreken van een geslaagd seizoen. Een dergelijke positie in de 
eindrangschikking was voor de overige 3 seniorenteams niet weggelegd. Niet dat wij blij zijn met de lage 
klasseringen van het 1

e
 en 3

e
, integendeel. Maar ons resultaat geeft wel aan dat we niet teveel meer naar de 

zwartkijkers moeten luisteren die de hele missie van het 4
e
 al op voorhand tot mislukken gedoemd hadden 

verklaard. 
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Velen hebben zich verbaasd over onze resultaten, maar welbeschouwd is het niet zo verrassend dat wij het zo 
goed hebben gedaan. Immers, het in de gelederen hebben van Herbert Eikenaar en Koen Schulting staat 
garant voor verzorgd voetbal en een ongeëvenaarde ijver. Voeg daarbij de stabiliserende rol van Jan Brands, 
Leo van Boven en Bert de Ruiter (je hoort die jongens nooit mopperen) en je seizoen kan bijna niet meer 
stuk. 
Wat zeker een stimulans is geweest is het feit dat er bij iedere wedstrijd (thuis en uit) een delegatie van de 
zogenaamde Viere Vrouwen aanwezig was. Ook zij stonden soms, als we weer eens om 8.00 uur naar 
Friesland moesten afreizen, nog met gesloten ogen bij de slagboom, maar ze lieten nooit verstek gaan. 
Omdat de leider van het 4

e
 ook af en toe een balletje mee wilde trappen, heeft Paul de la Vieter zich 

beschikbaar gesteld om de coaching tijdens de wedstrijden te verzorgen. Een woord van dank aan het adres 
van Paul is dan ook op zijn plaats. We zijn verheugd dat hij zich op bescheiden wijze, zo kenmerkend voor 
Paul, heeft ingezet. 
 
Bijna alle wedstrijden kenden een sportief verloop. De spelers van het 4

e
 verdienen dan ook een compliment 

voor de wijze waarop is gevoetbald. Met veel wil om te winnen, met veel inzet, maar bovenal met respect 
voor de tegenstander. Zo behoort voetbal gespeeld te worden.  
De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat één wedstrijd werd ontsierd door een rode kaart voor één van onze 
spelers. Een zeer terechte rode kaart overigens. De grofheid van de gemaakte overtreding zou bekendmaking 
van de naam van de dader rechtvaardigen, maar de persoon in kwestie is daar intern voldoende op 
aangesproken en we zullen hem niet publiekelijk aan de schandpaal nagelen. Het is trouwens onbegrijpelijk 
dat iemand die zoveel energie steekt in het prepareren van onze grasmatten, daar op zondag kennelijk zelf 
niet maximaal van wil profiteren. Zand erover. 
Wij hopen u volgend seizoen (weer) regelmatig te mogen begroeten op Sportpark de Brem. Dat kan al op 
zondag 22 augustus, want dan wordt er de gehele dag in toernooivorm door ons gespeeld. 
Een mooie zomer toegewenst en tot volgend seizoen. 
 
Namens de spelers en staf van het 4

e
, 

Meindert Koolstra. 
 
 
Jeugd 
Het voetbalseizoen zit er weer op. We hebben zelfs een kampioenschap kunnen vieren en wel dat van  
het C-elftal. Dit team, fantastisch geleid door Henk van Keulen en Lau Oosterwijk, heeft op de wagen een 
rondje door het dorp gemaakt en de rit afgesloten bij de Pelikaan. Gefeliciteerd mannen. 
 
De eindstanden zijn: 
B1 
B2 
C1 
D1 

4
e
 plaats 

6
e
 plaats 

Kampioen 
4

e
 plaats 

10 wedstr. 
10 wedstr. 
10 wedstr. 
10 wedstr. 

11 punten 
  1 punt 
25 punten 
13 punten 

E1 
E2 
F1 

2
e
 plaats 

4
e
 plaats 

6
e
 plaats 

10 wedstr. 
10 wedstr. 
10 westr. 

21 punten 
  8 punten 
  8 punten 

 
Alle spelers, leiders en trainers gefeliciteerd met het behaalde resultaat, ook als het wat tegen mocht vallen. 
Na de FC-dag van 5 juni is er voor de jeugd nog een kamp georganiseerd. 
 
KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP - KAMP  
 
Wanneer?? 9 en 10 JULI.  (Nadere informatie volgt nog.) 
 
 
Voor het volgend seizoen doen we met de volgende teams aan de competitie mee: 
B - C - D - E1 - E2 - F. 
 
Voordat we met de 1

e
 wedstrijd, op 4 september, gaan beginnen hebben we eerst nog het Zwaluwentoernooi. 

Het Zwaluwentoernooi, onder het motto 'Gezonde maatjes voetballen voor hun gehandicapte kameraadjes', is 
op 25 augustus. Nader informatie volgt nog. 
 
Lau Oosterwijk. 
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UITNODIGING JAARVERGADERING FC KRAGGENBURG 

 
Beste leden, ouders van jeugdleden en donateurs. 

Bij deze nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van FC Kraggenburg welke gehouden zal worden op: 

 

Maandag 30 augustus 2004; aanvang 20.00 uur 

in het Klokhuis. 

 

 
Agenda: 

 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 20 augustus 2003 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag  

5. Financieel overzicht 

6. Verslag kascommissie door:   J. Stoffelen & W. Sikma 

                                                  J. van der Ploeg (reservelid) 

7.  Benoeming nieuw lid kascommissie 

8.  Begroting seizoen 2004 - 2005 

9. Contributieverhoging 

10. Bestuursverkiezing 

 Tussentijds aftredend: 

  > Lau Oosterwijk (jeugd)   Kandidaat: P. de la Vieter 

  > Cobi van Campen (sponsoring)  Kandidaat: H. van Beekhuizen 

Tegenkandidaten kunnen zich tot één uur voor aanvang van de vergadering melden. 
 

11. Pauze 

 

12. Lopende voetbalzaken 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 
Graag tot ziens op 30 augustus 2004  

Het bestuur 
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Op 14 mei 2004 werd er voor de 26
e
 keer de Leeuwenronde 

van Kraggenburg gelopen. 

Het was weer een heel spektakel van in totaal 149 lopers 

waarvan er 58 de halve marathon liepen, 57 lopers de 11 km, 

7 lopers de 6 km en 27 kinderen de 2 en 4 km. 

Bij deze worden alle vrijwilligers bedankt die er weer voor 

zorgden dat alle lopers weer veilig over de finish kwamen. Ook AV-NOP bedankt voor de medewerking en 

gebruik van materiaal en natuurlijk André v.d. Vegt voor alle 'knowhow'. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Wil Galama. 

 

Uitslagen: 

 
 2 kilometer:   4 kilometer:  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
14 

Jasper Vinke 
Stefan Doejaaren 
Mike van Egmond 
Lars van Diepen 
Robin Lassche 
Aron Zevenbergen 
Tom Vredenburg 
Lian Bolsius 
Iris Meijerink 
Dennis Brands 
Eline Engels 
Anouk van Diepen 
Lindsey de Goede 
Michelle Wiegmink 
Christel Klok 

  8,38 
  8,40 
  9,06 
  9,30 
  9,35 
  9,36 
  9,39 
  9,55 
10,06 
10,38 
10,40 
10,41 
13,40 
14,50 
14,50 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 

Luciën Petke 
Kees Tadema 
Jady van Leijnden 
Matthijs Engels 
Eltjo Hofstede 
Marco van Diepen 
Thijs Hofstede 
Rinke Biesheuvel 
Mark Meijerink 
Reinier Riezebos 
Werner Jousma 
Brenda Potters 

16,40 
16,42 
17,10 
17,12 
17,22 
17,50 
19,17 
19,25 
19,54 
22,25 
24,10 
25,47 

 
 
 6 kilometer:   11 kilometer:  
1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 

Martijn Biesheuvel 
Dhr. Wilms 
Tim Nijmeijer 
Telle v.d.Horst 
Tineke Woud 
Nel de Jong 
Alien Buwalda 

32,59 
33,06 
35,23 
38,33 
38,40 
39,40 
44,28 

1 
2 
3 
 
 
 

Dhr. Falkena 
G. Tichelaar 
K. v.d. Veen 
 
Kraggenburgers: 
H. Bakker 
Paul Galama 
L. de Vries 
Thomas Hupkes 
Johan Woolderink 
Thijs Hupkes 
J. Kreulen 
Coen Schulting 
Connie v.d. Riet 
Ans Hadders 
Manon Snellink 
Ria Stuiver 

38,04 
38,13 
38,33 
 
 
40,27 
48,17 
48,35 
48,42 
48,49 
49,42 
50,06 
50,10 
52,34 
54,51 
59,05 
59,21 

 

Halve marathon: 1 Gerard Hesselmans (11
e
 keer)  1.13,40 

2 Hans Hendrickx (Espel)  1.18,44 

3 Wim Hofstede (Vollenhove)  1.19,48 

4 Anton de Bruin    1.22,25 

 

Beste dame:   Miriam Takken (Lelystad)  1.28,37 

 

De volledige uitslag staat op de website van AV-NOP. 
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OUDERENSOOS 'DE JONGEREN VAN VROEGER' 
Secr. J.J. Voost, Voorstraat 12 

Tel. (0527) 252374 

Uitstapje Ouderen van Kraggenburg 

De ouderensoos van Kraggenburg organiseert binnenkort weer haar jaarlijkse busreis. Deze dagtocht staat 

open voor alle ouderen van Kraggenburg en omgeving. 

De reis staat gepland voor woensdag 23 juni a.s. We denken een leuk programma te hebben uitgezocht, 

voor een groot deel voerend door het mooie Twenteland, met o.a. een bezoek aan een Paardenmelkerij en 

een Educatief (=onderwijskundig) Museum. 

 

Vertrek:   8.00 uur bij Van Saaze 

Terugkomst: 20.00 uur 

Kosten:  € 47,70 (voor niet-leden van de J.V.V.). Bij minder dan 40 deelnemers zal het iets duurder 

  worden. Entree, koffiepauze, koffietafel en diner zitten bij de prijs inbegrepen. 

 

Op dit ogenblik zijn er nog enkele plaatsen over in de bus. Snelle opgave is gewenst! 

Mevr. T. van Diepen-Heddes, Walstraat 29 (tel. 252532) is het opgave adres. 

 

Bestuur J.V.V. 

 

 

 

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM 
 

Theaterbezoek 

Op dinsdagmiddag 11 mei zijn we met 15 personen naar Vollenhove geweest waar we de musical 

'Onder Ons' hebben bezocht. We kregen een plaats toegewezen vlak vooraan bij het podium, dus ieder van 

ons kon het stuk goed  horen en zien. 

Bij binnenkomst trad het 'Koopmans Vrouwenkoor' uit Blokzijl voor ons op, gekleed in prachtige kleurrijke  

kostuums. Ze zongen een mengeling van oud-Hollandse liedjes, die menigeen uit volle borst meezong. De 

stemming zat er dus meteen goed in. 

Daarna konden we genieten van het uitstekende toneelspel en de zangprestaties van bekende artiesten, te 

weten Danny de Munck, Lucie de Lange, Rob van de Meeberg en Brigitte Nijman. 

We zaten in spanning, we werden verrast, we hebben veel gelachen en we hebben stiekem een traantje 

weggepinkt. Maar aan de reacties van het publiek hebben we kunnen merken dat we bovenal een 

schitterende en gezellige middag hebben gehad. 

Voor de chauffeurs nog een bedankje voor veilig heen en terug brengen. 

 

Zonnebloemloten 

In de maanden juli en augustus kunt u ons weer verwachten met de huis aan huis verkoop van de bekende 

Zonnebloemloten. 

We hopen dat u allemaal weer een lot koopt zodat we met een deel van de opbrengst weer leuke en gezellige 

dagen kunnen organiseren voor onze eigen Kraggenburgse doelgroep. 

 

Boottocht 

Op 27 september a.s. staat weer de jaarlijkse boottocht gepland. 

Vanaf Ossenzijl, als opstapplaats, varen we door de Weerribben, een prachtig natuurgebied. 

We hopen op een gezellige en mooie dag. De kosten zijn € 22,- per persoon. 

Voor opgave en eventuele verdere informatie kunt u terecht bij: 

Mevr. G. Mooiweer tel. 252700 

Mevr. Z. Looise tel. 252511 

Mevr. T. van Egmond tel. 252783 

Zoals altijd: voor vervoer heen en terug wordt gezorgd. 

 

Met vriendelijke groeten, 

de Zonnebloemvrijwilligsters afd. Kraggenburg. 
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ATTENTIE AUTOCROSS LIEFHEBBERS 
 
Zondag 12 september wordt voor de derde keer de finale van het NK combinerace en het 
polderkampioenschap autocross gehouden in Emmeloord. 
 
Aan het polderkampioenschap autocross doen zes rijders/auto's per dorp mee. 
Voor Kraggenburg kun je je aanmelden bij Gilbert van Campen, fax. 252232 
De benodigde gegevens zijn: naam, adres, telefoonnummer en het rijbewijsnummer. 
Bij meer dan zes aanmeldingen wordt er geloot. 
 
Er zijn wel enkele eisen om mee te mogen loten: 

 Woonachtig in Kraggenburg 

 Ervaring met autocross 

 In het bezit van een geldig rijbewijs 
 
Heb je zin en tijd en voldoe je aan deze minimale eisen geef je dan op vóór 26 juni. 
 

 

*************************************************************************************** 

 

 

20 JAAR SOUNDMIX- EN PLAYBACKSHOW IN 2005 
 

Geachte dorpsbewoners, 
Langs deze weg zou ik graag in contact willen komen met mensen die in het bezit zijn van 
videobanden van de Soundmix- en Playbackshow. En vooral opnamen van voor 1997. 
Bij voorbaat dank - verdere info volgt. 
 
U kunt contact opnemen met: 
Max Potters 
Hotel van Saaze, Dam 16, Kraggenburg 
0527 - 252353 
Webpage www.hotelvansaaze.nl 
E-mail  www.info@hotelvansaaze.nl  
 

 

*************************************************************************************** 

 
Lieve mensen, 
 
Graag wil ik iedereen hartelijk bedanken voor de belangstelling hetzij door een kaartje, telefoon en/of bezoek 
tijdens de negen weken in het ziekenhuis in Groningen.  
Als familie hebben wij daar veel steun aan gehad en ik zeker. 
Op dit moment gaat het heel goed met mij en ben blij dat ik weer thuis in Kraggenburg ben. 
 
Ans Vink. 

 

 

 

In de feestweek zijn er kleren en sieraden blijven liggen. Mocht u iets vergeten of 

verloren zijn dan kunt u uw spullen ophalen bij HCR 'Van Saaze'. 

 

Met vriendelijke groet, de Feestcommissie. 

 

 

http://www.hotelvansaaze.nl/
mailto:www.info@hotelvansaaze.nl
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VERENIGING NATUURMONUMENTEN 
 

Postcode loterij geeft 2,8 miljoen voor inrichting Waterloopbos 
Vereniging Natuurmonumenten ontvangt van de Nationale Postcode Loterij alsnog 2,8 miljoen Euro voor de 

inrichting van het Waterloopbos in de Noordoostpolder. Bij het Goed Geld Gala dat eind januari door de 

loterij werd gehouden, viel het project buiten de prijzen. Doordat een eerder gehonoreerd project geen 

doorgang vindt, is het gevraagde geld nu echter toch beschikbaar. Natuurmonumenten gaat het bedrag 

besteden aan de inrichting van het eind 2002 verworven Waterloopbos bij Kraggenburg. Dit bijzondere bos 

diende 50 jaar lang als proefgebied voor het Waterloopkundig Laboratorium. Grote projecten als de 

Deltawerken werden hier ontworpen en getest door middel van schaalmodellen. Het Waterloopbos is 

vanwege een aantal gevaarlijke situaties niet opengesteld voor het publiek. Dat wil Natuurmonumenten 

veranderen. 

 

Wetenschappelijk erfgoed 

Als erfenis van het gebruik door het Waterloopkundig Laboratorium zijn in het Waterloopbos goten en 

geulen, stuwen en dammen, schaalmodellen en verschillende gebouwen te vinden. Een aantal van deze 

objecten blijft behouden, vanwege de cultuurhistorische waarde van dit wetenschappelijke erfgoed én de 

bijzondere natuur die zich er heeft ontwikkeld. Eén van de loodsen niet ver van de ingang van het bos krijgt 

een nieuwe bestemming als ontvangst- en informatieruimte. Andere gebouwen worden opgeruimd, net als 

een aantal overblijfselen van modellen die gevaar opleveren voor bezoekers. Natuurmonumenten overlegt 

met het waterschap om te zorgen dat het water weer volop door het bos kan stromen. Er is een plan gemaakt 

voor een stelsel van fiets- en wandelpaden en een aangepaste route voor rolstoelgebruikers, zodat het publiek 

van dit unieke bos kan komen genieten. Verder wordt onderzocht of er een bosbeek kan worden aangelegd, 

die het Waterloopbos via het aangrenzende Voorsterbos (ook in beheer bij Natuurmonumenten) verbindt met 

een 100 ha groot akkerbouwgebied waar Natuurmonumenten een nieuw nat bos wil aanleggen. Met de 

betreffende eigenaren zijn al afspraken gemaakt over mogelijke verkoop. Er loopt een subsidieaanvraag bij 

het Nationaal Groenfonds. Op den duur kan zo een aaneengesloten bosgebied van 900 ha ontstaan op de 

voormalige Zuiderzeebodem. 

 

 

Voorsterbos krijgt een poel en drie nieuwe recreatieve voorzieningen 
Vereniging Natuurmonumenten gaat in het Voorsterbos bij Kraggenburg een amfibieënpoel aanleggen, een 

parkeerplaats uitbreiden, een fietspad opknappen en een informatiepaneel plaatsen. De planning is dat de drie 

recreatieve voorzieningen in juni klaar zijn, de poel wordt in het najaar aangelegd. Totale kosten zijn  

€ 32.500,-, waarvan de helft is gesubsidieerd door de Provincie Flevoland in het kader van de 

Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid. De andere helft financiert Natuurmonumenten zelf. 

 

Genieten 

Het Voorsterbos is een afwisselend bos in de Noordoostpolder. Natuurmonumenten wil het publiek hier 

graag van de natuur laten genieten. Daarvoor zijn al volop mogelijkheden, maar Natuurmonumenten heeft 

nog een aantal wensen. Bij de speelweide aan de Leemringweg bijvoorbeeld is al een beperkte parkeer- 

gelegenheid, maar die blijkt te klein. Daarom wordt deze uitgebreid. Een andere wens is het opknappen van 

een deel van het fietspad in het Kadoelerbos (onderdeel van het Voorsterbos). Dit pad ligt er al sinds de jaren 

'40 van de vorige eeuw. Het werd als woon-werk verbinding gebruikt door de arbeiders die in het kamp 

Voorst verbleven. In de loop der jaren is het in verval geraakt. Natuurmonumenten heeft in 2002 al 2,3 km. 

opgeknapt en nu volgt de rest: 0,9 km. In natuurontwikkelingsgebied Kadoelerveld tenslotte wordt een 

informatiepaneel geplaatst. Dit geeft uitleg over de natuurontwikkeling, de aanwezige flora en fauna en de 

recreatieve mogelijkheden in het gebied. Ook is de vondst van een oude kano hierop aangegeven. 

 

Poelen 

Natuurmonumenten heeft in de afgelopen jaren al diverse amfibieënpoelen aangelegd in het Voorsterbos. En 

niet zonder succes. Vrijwel onmiddellijk werden ze in gebruik genomen door padden, bruine kikkers, 

rugstreeppadden en kleine watersalamander. Toch blijkt dat onderlinge afstanden tussen de poelen te groot 

zijn. Amfibieën kunnen zich hierdoor niet verder verspreiden. Daarom wil Natuurmonumenten graag een 

reeks van twaalf poelen aanleggen. Degene die in het najaar gegraven wordt, is de tweede. 
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STEP AGENDA 
 

 

Datum Wie - wat Waar Tijd 

12 juni 

 

Rabobank Kunst / Muziekdag Centrum Emmeloord  

18 juni Natuurmonumenten / Roofvogels 

leden: € 8,00 / niet leden € 12,00 

kinderen t/m 12 jaar € 4,00 

Opgave: 0527 - 246644 

 

Kadoelerbrug - Kraggenburg 08.00 

19 juni Zorgboederij NOP / Open dag 

entree: gratis 

 

Zorgboederij - Emmeloord 10.00 - 16.00 

23 juni Natuurmomenten / Kikkerspel 

leden: gratis / niet leden € 2,25 

kinderen t/m 12 jaar € 0,45 

Opgave: 0527 - 246644 

 

Voorsterbos - Kraggenburg 14.00 

29 juni Concert 'Zingen naar de zomer' 

entree: gratis (collecte) 

 

De Hoeksteen - Emmeloord 20.00 

30 juni Draverijen 

€ 4,00 / 65+ € 3,00 

tot 16 jaar onder begeleiding gratis 

 

Draf- en Renbaan - Emmeloord 16.30 

juni Ronald Baarda -  

Expositie creative stones 

Talma Hof - Emmeloord dagelijks 

09.00 - 21.00 

 

 

Voor informatie en aanmeldingen betreffende STEP-agenda: 0527 - 621111 
 

 

 

 

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R 
 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

23-06-04 J.V.V. Jaarlijkse busreis van Saaze (vertrek)   8.00 uur 

09/10-07-04 FC Kraggenburg Voetbalkamp   

22-08-04 FC Kraggenburg 4 Toernooi de Brem  

30-08-04 FC Kraggenburg Jaarvergadering 't Klokhuis 20.00 uur 

04-09-04 Country & Line Dancers Dansavond 't Klokhuis  

27-09-04 Zonnebloem Jaarlijkse boottocht   

02-10-04 Country & Line Dancers Dansavond de Kei  

06-11-04 Country & Line Dancers Dansavond 't Klokhuis  

04-12-04 Country & Line Dancers Dansavond de Kei  
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Periodiek blad voor Kraggenburg en omgeving 

Tweeëndertigste jaargang, nummer drie, juni 2004 

 

Kraggenburg op het web - www.kraggenburg.nl 
 

Redactie: T. Stoffelen - Nijhof, namens Dorpsbelang 

W. Everts, namens FC Kraggenburg 

J.C. de Kruijk, namens BeFair 

Penningmeester: J.C. de Kruijk, 0527 - 25 20 49 

Advertenties: G.J. Vink, 0527-25 25 56 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 25 24 82  

Typewerk: T.M. Lamers 

Lay-out advertenties: M. van Veenendaal 

Drukwerk: De Lichtwachter (J.J. Voost) 

Nietwerk: J.V.V. 

Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 

Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m 30 augustus vóór 19.00 uur, op  
STUWWAL 23, tel. 25 23 52.  Per e-mail: de_uitkijk@zonnet.nl  . 

Te laat binnengekomen  kopij schuift door naar het volgende nummer.  

De kopij voor het eerstvolgende nummer daarna is 18 oktober. De verschijningsdatum is 29 oktober. 

 De kosten van "een zoekertje" bedragen één euro. 

 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijk 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal €3,40 tot €32,70 voor een hele pagina. 

 Wilt u bij het inleveren meteen betalen? 

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen te kwetsen 

inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 

 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet 

geplaatst worden. 

 De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
 
 

I N H O U D 
 
Van de redactie ................................................................................................................................ blz.   1 
Dorpsbelang ..................................................................................................................................... blz.   1 
Adverteren in de Uitkijk .................................................................................................................. blz.   2 
Peuterspeelzaal 't Kwetternest ......................................................................................................... blz.   2 
FC Kraggenburg .............................................................................................................................. blz.   3 
FC Kraggenburg - Jaarvergadering ................................................................................................. blz.   5 
Uitslag Leeuwenronde ..................................................................................................................... blz.   6 
Ouderensoos 'de Jongeren Van Vroeger' ......................................................................................... blz.  7 
Nieuws van de Zonnebloem ............................................................................................................ blz.   7 
Attentie autocross liefhebbers ......................................................................................................... blz.   8 
20 jaar Soundmix- en Playbackshow............................................................................................... blz.   8 
Vereniging Natuurmonumenten ...................................................................................................... blz.   9 
Step agenda juni .............................................................................................................................. blz. 10 
Activiteitenkalender ........................................................................................................................ blz. 10 
 

 

 
 

 



Periodiek blad voor Kraggenburg en omgeving 

Tweeëndertigste jaargang, nummer vier, september 2004 

 

Kraggenburg op het web - www.kraggenburg.nl 
 

Redactie: T. Stoffelen - Nijhof, namens Dorpsbelang 

W. Everts, namens FC Kraggenburg 

J.C. de Kruijk, namens BeFair 

Penningmeester: J.C. de Kruijk, 0527 - 25 20 49 

Advertenties: G.J. Vink, 0527-25 25 56 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 25 24 82  

Typewerk: T.M. Lamers 

Lay-out advertenties: M. van Veenendaal 

Drukwerk: De Lichtwachter (J.J. Voost) 

Nietwerk: J.V.V. 

Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 

Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m 18 oktober vóór 19.00 uur, op  

G. KLOKSTRAAT 12, tel. 25 20 49.  Per e-mail: de_uitkijk@zonnet.nl  . 

Te laat binnengekomen  kopij schuift door naar het volgende nummer.  
De kopij voor het eerstvolgende nummer daarna is 6 december. De verschijningsdatum is 17 december. 

 De kosten van "een zoekertje" bedragen één euro. 

 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijk 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 3,40 tot € 32,70 voor een hele pagina. 

 Wilt u bij het inleveren meteen betalen? 

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen te kwetsen 

inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 

 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet 

geplaatst worden. 

 De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

 

VAN DE TYPISTE 
 

Voor mij is dit de laatste keer dat ik de Uitkijk heb getypt. Ik heb het bijna 6 jaar met veel plezier gedaan. 

Mijn opvolgster is: Rachel Zwartbol. 

In het vervolg kunt u dus uw kopij bij haar inleveren: Gerrit Klokstraat 12. 

Rachel,  ik wens je veel succes! 

 

Thea Lamers. 

 

 

 

DORPSBELANG 
 

Het was rustig in Kraggenburg de afgelopen 2 maanden. Ook wij als Dorpsbelang hebben weinig vergaderd. 

Hopelijk heeft iedereen een goede vakantie gehad. Het winterseizoen is inmiddels weer begonnen en wij 

hebben de eerste bestuursvergadering alweer achter de rug. 

 

Eerst even terugkijken 

Sinds half juni is in een gedeelte van ons buitengebied de maximum snelheid van 60 km/per uur ingevoerd, 

dit om de verkeersveiligheid te bevorderen. 

 

Inmiddels is ook gestart met de bouw van een bergbezinkbassin aan de Morenelaan. Het bassin wordt 

gebruikt voor de tijdelijke opslag van rioolwater alvorens het rioolwater overgestort wordt op het 

oppervlaktewater. De 'zwarte delen' bezinken naar bodem van de bak. Dit slib wordt dan teruggepompt in de 

riolering. 

 

Op 7 juni vierde onze oudste inwoner, dhr. S. Swijghuizen, zijn 95
e
 verjaardag. Al sinds 1949 is hij 

woonachtig in Kraggenburg. 

 

Op zaterdag 31 juli vierde het echtpaar Brunia een heel bijzonder feest. Zij waren n.l. die dag 60 jaar 

getrouwd. 

 

Ook hebben wij weer een Nederlands Kampioen in ons midden. Rob Hadders is op 22 augustus winnaar 

geworden bij het Open Nederlands Kampioenschap skeeleren bij de B-rijders.  

 

Namens Dorpsbelang hebben wij onze felicitaties overgebracht. 

Woningbouw 

Wij zijn blij, maar wij hebben het wel uit de krant moeten vernemen, dat de gemeente na onderhandeling met 

dhr. Paauw tot overeenstemming is gekomen tot de aankoop van zijn grond. 

Na de Commissievergadering op 26 augustus j.l. hebben de politieke partijen ingestemd met het voorstel tot 

aankoop van deze grond. Na bekrachtiging in de Raadsvergadering in september is de gemeente eigenaar van 

deze grond en is dan vrij om plannen te ontwikkelen voor woningbouw aldaar. 

T.z.t. zullen hiervoor plannen gemaakt worden. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Toos van Steen. 

 

 

 

 Het nieuwe inleveradres van de Uitkijk: G. Klokstraat 12  
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ADVERTEREN IN DE UITKIJK 
 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 

 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende wijziging 

 kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

 aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden geplaatst en de 

 gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 

 de_uitkijk@zonnet.nl).  

- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

 voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van de 

 nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van  

 toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2004  
afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

+ € 3,50 

afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

+ € 3,50 

6x6 17,50 3,50 12x12 65,- 12,50 

6x9 25,- 5,- 18x12 (halve pagina) 97,50 17,50 

6x12 32,50 6,- hele pagina 175,- 30,- 

9x12 (kwart pagina) 50,- 8,50    

 

 

 

 

 

Peuterspeelzaal 

't Kwetternest 
 
 Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar 

 Eén groep: dinsdag / donderdag 

 

 Tijd: van 8.30 tot 11.00 uur 

 Waar: in de voetbalkantine 

 

Informatie /opgave bij: 

 Erica Ruiter, Noordermeent 12, 8317 AA  Kraggenburg,  61 88 14 

 Of www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest 

 S.v.p. opgeven vanaf de geboorte i.v.m. planning groepen 

 

-----------------------------------------aanmeldingsformulier-------------------------------------------------- 

 

Naam en geboortedatum kind: .......................................................................................................................................  

Adres: ..................................................................................................................................................................................  

Telefoonnummer: ..............................................................................................................................................................  

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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FC KRAGGENBURG. 

 

Het nieuwe voetbalseizoen staat weer voor de deur en ons sportcomplex is er 

klaar voor. De velden liggen erbij als een biljartlaken, het is nu aan de FC 

spelers om de 'keu' van het nodige krijt te voorzien, zodat er met scherp 

geschoten kan worden op de vijandige goal. Ik zal jullie nu even schriftelijk 

proberen te begeleiden naar de velden. Er zijn namelijk een aantal projecten met 

behulp van vrijwilligers afgerond deze zomer. 

Wanneer je vanuit het dorp aan komt rijden of lopen zie je in de verte het nieuwe fantastische welkomstbord 

van ons sportcomplex 'De Brem'. Het bord is keurig verwerkt in een vrolijk bloemenperkje. Als je dichterbij 

bent gekomen zal het ongetwijfeld opvallen dat er verharde parkeerplaatsen zijn aangelegd. Hiermee hebben 

we inmiddels de regionale krant al gehaald. De parkeerplaatsen bieden ruimte aan ruim 30 auto's, geen 

overbodige luxe voor het komende seizoen denk ik. De verwachting is dat er met het attractieve voetbal van 

onze FC Kraggenburg grote aantallen toeschouwers richting 'De Brem' komen. Door deze verwachtingen 

zijn er een aantal parkeerplaatsen vooraf al verhuurd aan prominente FC-leden. Zo heeft de voorzitter beslag 

gelegd op de parkeerplaats vanwaar hij het minst ver hoeft te lopen naar de velden. 

We lopen nu verder over onze oprijlaan richting velden en zien aan de rechterkant het trainingsveld liggen. 

Het trainingsveld heeft deze zomer extra aandacht gekregen van onze grasmeester en we hopen dat dit zijn 

vruchten afwerpt in de trainingen. Nu komen we aan bij de toegangspoort van onze club en zien we de 

velden er glimmend bijliggen. Het vergelijk met het gras in 'De Kuip' wordt door onze grasmeester nogal 

eens gemaakt, hij heeft er namelijk stage gelopen voordat we hem op onze velden zijn gang lieten gaan. 

Momenteel zijn er zelfs de bekende vlakken in het gras waar te nemen, wat een erg fraai gezicht is. Bij deze 

mijn complimenten voor het intensief behandelen van de grasmat.  

We lopen verder naar het terras en gaan even zitten om eens te genieten van ons sportcomplex wat er zo 

fantastisch bij ligt tussen de bomen. Wat nu opvalt, is dat de bekende bankjes, waarop wekelijks talloze 

supporters plaatsnemen, zijn gerestaureerd en voorzien van een nieuwe laklaag. Ze zullen er op deze manier 

weer een aantal jaar tegen kunnen.  

Nu we dit zo allemaal hebben gezien, zou ik willen zeggen: 'Wij zijn er klaar voor en laten we er met z’n 

allen een mooi voetbalseizoen van maken'.    

 

Namens het bestuur van FC Kraggenburg wil ik iedereen bedanken die heeft geholpen met het aanleggen van 

de parkeerplaatsen. Grote klasse wat er aan werk is verzet in 4 zaterdagen tijd.  

Verder heb ik voor een aantal mensen en bedrijven een extra bedankje. 

 
Peter Gouweleeuw: welkomstbord. 

Patrick Brunnink: welkomstbord, stenentransport parkeer- 

   plaatsen en bankjes. 

Bert - Geo - Jan Bremer: welkomstbord. 

Adri Koning: kraanwerk parkeerplaatsen. 

Marcel van de Kar: kraanwerk parkeerplaatsen. 

René de Bruyn: stenentransport parkeerplaatsen. 

Chris van Steen: shovelwerkzaamheden parkeerplaatsen. 

Loonbedrijf van Dun: beschikbaar stellen van kraan. 

Loonbedrijf Bijdevaate: beschikbaar stellen van kraan. 

Aannemersmij. van Gelder: beschikbaar stellen van  

   trilplaat. 

Loonbedrijf van Benthem: beschikbaar stellen van shovel. 

Bouwbedrijf van Egmond: beschikbaar stellen van   

   verrijker en trilplaat, materiaal bankjes en  

   welkomstbord. 

Gemeente NOP: beschikbaar stellen van stenen en  

   grondwerkzaamheden t.b.v. parkeerplaatsen. 

Koen Schulting (grasmeester): verzorgen van de grasmat 

   en de rest van het complex. 

Anton Spikker: kalken van de lijnen. 

Joost Kreulen: reinigen van de reclameborden. 

Harry Meys: assisteren van de grasmeester. 

Gerrald Langeweg: assisteren van de grasmeester. 

Club van 100: schenken van de grasmaaier. 

Eric Wiegmink: sponsoren van extra kosten t.b.v. 

   grasverzorging. 

Cees Meijs: beschikbaar stellen van tractor. 

Peet Barendregt: beschikbaar stellen van regenhaspel. 

Jan Kutschruiter: beschikbaar stellen van grasbanden 

   voor tractor. 
En verder iedereen die ik vergeten ben te bedanken. 

 

 

Rest mij nog iedereen veel voetbalplezier te wensen. 

 

Namens FC Kraggenburg 

Rocco van de Kar – bestuurslid 
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Selectie 
Op 15 augustus is voor de selectie de training begonnen onder leiding van de twee nieuwe trainers. Men 
moest gelijk aan de bak want in de ochtenduren moest er getraind worden en na een uitgebreide lunch werd 
er dan ook nog gevoetbald. Na twee keer trainen stond een oefenduel op het programma met daar achter aan 
de bekercompetitie. De voorbereiding was dus kort maar hevig. 
Nu we de bekercompetitie hebben gehad, waarin alle wedstrijden werden verloren, kunnen we gaan denken 
aan de reguliere competitie. 
De eerste thuiswedstrijden staan voor 5 september op het programma. Het eerste elftal zal dan spelen tegen 
Havelte en het tweede elftal tegen Heerenveen. 
Wij hopen een goed seizoen te draaien en dat degradatievoetbal niet aan de orde komt. De trainers en de 
nieuwe leiders, Jan Westra en Leo Tuinstra, hebben er zin in. En in samenwerking met Roel van Campen en 
Frans van Egmond (leiders van het tweede elftal) moet het lukken om een mooi en sportief seizoen neer te 
zetten. 
Wij hopen u als toeschouwer op de zondagmiddagen te kunnen begroeten op sportpark 'De Brem'. 
Als laatste wensen wij de andere seniorenelftallen en de jeugdteams ook veel succes in het komende seizoen. 
 
De trainers. 
 

FC Kraggenburg 3 

Een nieuw seizoen is begonnen. Nieuwe kansen kunnen gegrepen worden. 
En dat geldt zeker voor het boegbeeld ban onze club: de FCK3. Na het wat fletse seizoen 2003/2004 zijn we 
weer fris van start gegaan. Met Berry Brands, Leo van Boven en Jacob Oosterhof als nieuwe aanwinsten is er 
alle reden om op een goed verloop van de competitie te vertrouwen. Hopelijk zullen zij zich na een kleine 
periode van aanpassen goed thuis gaan voelen in het 3

e
.  

De voorbereiding is overigens goed verlopen: winnaar zonder tegendoelpunten op het Old Forwardtoernooi 
en ook de traditionele oefenwedstrijd tegen Oud-Ens is in een overwinning omgezet (4-2). 
Kortom: Wij zijn er klaar voor! En wij verwachten u dan ook bij onze eerste thuiswedstrijd op 12 september. 
Om 11.30 uur trappen wij af tegen Langezwaag 2. 
 
Tot dan. 
Joop Stoffelen, leider. 

Jeugd 

Nu de vakantie voorbij is gaan we weer beginnen met een nieuwe competitie. 
Traditioneel beginnen we met het Zwaluwentoernooi. Kraggenburg had de organisatie gekregen voor 3 
toernooien: F - E1 - D-teams.  Maar door de vele regenbuien waren de velden zo nat geworden dat er is 
besloten de toernooien niet door te laten gaan, helaas. De andere teams hebben wel hun toernooi kunnen 
spelen en starten dan ook geoefend de nieuwe competitie. 
 
De volgende teams doen aan de competitie mee: 
 Team Trainer(s): Leider(s): 
 F1 Johan Tadema Ron Potters - Berry Brands 
 E2 Peter Verbeem - Jan Dekkers Peter Verbeem - Jan Dekkers - Bert de Ruyter 
 E1 Cees Doejaaren Cees Doejaaren - Sjaak van Diepen 
 D1 Andy Petke Thijs Hupkes - Henk van der Ploeg 
 C1 Paul de la Vieter Peter van Diepen - Lau Oosterwijk 
 B1 Mark Putter Vincent Oosterwijk 
 
Helaas is er nog geen 2

e
 leider gevonden die Vincent kan assisteren bij het begeleiden van de B1. Wij hopen 

dit zo snel mogelijk in te vullen. 
Net als in de voorgaande jaren worden de wedstrijden van de jeugd gefloten door de seniorenspelers. Ik 
reken dan ook op hun medewerking zodat er elke zaterdag op tijd afgetrapt kan worden. 
 
Hiermee heb ik mijn laatste stukje geschreven voor de Uitkijk als jeugdbestuurslid. Ik word opgevolgd door 
Paul de la Vieter en wens hem veel succes. 
Ik wens iedereen een goed en sportief seizoen toe. 
 
Lau Oosterwijk. 
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SCHEIDSRECHTERS NAJAARSCOMPETITIE 2004 
 
  4 september FCK F1 - SC E'oord F2 

FCK C1 - EBC/Delfstr. C1 
09.30  uur 
11.15 uur 

J. Oosterhof. 
C. Vink 

258667 
252099 
 

11 september FCK E2 - Bant E1 
FCK E1 - d'Olde Veste 54 E2 
FCK D1 - DESZ D1 
FCK B1 - Flevo Boys B4 

09.30 uur 
09.30 uur 
11.15 uur 
11.15 uur 

M. v.d. Kar 
K. Schulting 
J. Kreulen 
R. van Kampen 

253491 
252986 
06-20493608 
258332 
 

18 september FCK E2 - SVM E2 
FCK E1 - Veno E2 
FCK C1 - Wolvega C2 

09.30 uur 
09.30 uur 
11.15 uur 

O. Karperien 
R. Botter 
T. van Steen 

258847 
252581 
252427 
 

25 september FCK F1 - Espel F1 
FCK D1 - Sc Genemuiden D3 
FCK B1 - RKO B1 

09.30 uur 
11.15 uur 
11.15 uur 

R. de Bruyn 
C. van Steen 
P. Brunnink 

618118 
06-22448028 
252683 
 

  2 oktober FCK E2 - Giethoorn E1 
FCK E1 - Diever/Wapse E1 

09.30 uur 
09.30 uur 

J. van Egmond 
R. v.d. Berg 

252384 
06-15083126 
 

  9 oktober FCK F1 - Tollebeek F2 
FCK D1 - SC E'oord D2 
FCK C1 - Urk C3 

09.30 uur 
11.15 uur 
11.15 uur 

N. Hoekstra 
H. Eikenaar 
D. v.d. Stelt 

06-53392418 
252728 
252321 
 

16 oktober Vrij 
 

   

23 oktober Inhaal 
 

   

30 oktober FCK F1 - Blokzijl F1 
FCK C1 - SC Joure C2 
 

09.30 uur 
11.15 uur 

J. Tolboom 
L. van Boven 

252677 
252919 

  6 november FCK E2 - DESZ E1 
FCK E1 - Ruinerwold E1 
FCK D1 - Flevo Boys D6 
FCK B1 - Creil B1 
 

09.30 uur 
09.30 uur 
11.15 uur 
11.15 uur 

H. Spithoff 
A. v.d Noort 
A. Neefjes 
A. Matthijssen 

06-53648420 
252611 
252794 
06-12071601 

13 november FCK F1 - Flevo Boys F6 
FCK C1 - SC E'oord C 
 

09.30 uur 
11.15 uur 

G. Molenaar 
K. de Vries 

06-51122206 
06-28875725 

20 november FCK E2 - Tonego E2 
FCK E1 - Fc Meppel E1 
FCK D1 - Tonego D1 
FCK B1 - Urk B4 
 

09.30 uur 
09.30 uur 
11.15 uur 
11.15 uur 

V. Brouwer 
E. Tissingh 
W. v.d Noort 
H. Drent 

252300 
06-150327236 
06-11301324 
623405 

27 november FCK E2 - SVBS 77 E1 
FCK E1 - Uffelte E1 
FCK D1 - Olympia 28 D3 
FCK B1 - Wolvega B2 
 

09.30 uur 
09.30 uur 
11.15 uur 
11.15 uur 

F. Wiegmink 
J. de Lange 
H. Meys 
P. Matthijssen 

243235 
06-29547331 
06-41041188 
06-23225161 

  4 december FCK E2 - Espel E1 
FCK E1 - WIJC E1 
FCK D1 - Tollebeek D1 
FCK B1 - EBC/Delfstr. B1 
 

09.30 uur 
09.30 uur 
11.15 uur 
11.15 uur 

L. de la Vieter 
A. Stigter 
J. Groot 
T. Kostwinder 

250016 
252957 
252798 
252672 

11 december FCK F1 - Flevo Boys F5 
FCK C1 - Heerenveen C2 
 

09.30 uur 
11.15 uur 

S. v.d Wiel 
W. Sikma 

252477 
251808 

18 december Inhaal 
 

   

 

 

Iedereen is verantwoordelijk voor zijn wedstrijd. Kun je niet, zorg dan ZELF  voor een vervanger. 

Aanwezig: een kwartier voor de wedstrijd. 

Speeltijden en regels: zie PRIKBORD 
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50 JAAR FC KRAGGENBURG 

 

18 Mei 2005 bestaat FC Kraggenburg 50 jaar. 

Om dit te vieren is er die week een speciaal feestprogramma. 

 

Woensdag 18 mei is er een sponsorloop, waarna de feestelijke opening van de jubileumweek zal 

plaatsvinden. 

 

Vrijdagavond 20 mei is er een reünie voor leden en oud-leden van FC Kraggenburg. 

Deze avond zal er ludiek worden teruggeblikt op 50 jaar FCK. 

 

Zaterdag 21 mei zal een sportieve tint krijgen voor jong en oud. 

Het feest wordt zaterdagavond afgesloten met een spetterende feestavond, zowel voor leden als niet-leden 

van FC Kraggenburg. 

 

Om dit feest te financieren is er onder andere een loterij in de week van het 50-jarig bestaan. 

Met medewerking van de senioren zullen de loten aan de man worden gebracht. 

 

De Club van 100 is ook betrokken in het geheel en levert een speciale bijdrage aan het feest. 

 

Mocht u in het bezit zijn van foto's, krantenknipsels, dia's, videobanden en adressen van oud-leden dan kunt 

u deze inleveren bij: Ellen Holster 

 Zuidermeent 40 

 8317 AD  Kraggenburg 

 0527 - 25 85 00 

 pdelavieter@tiscali.nl 

Uiteraard krijgt u uw materiaal terug. 

 

 

 Het nieuwe inleveradres van de Uitkijk: G. Klokstraat 12  
 

 

 

 

PRIJSWINNAARS FEESTWEEK. 
 

De feestweek in Kraggenburg, met op woensdag de ballonnenwedstrijd,  

is alweer een tijdje geleden maar we hebben toen beloofd dat we na de vakantie 

de prijswinnaars van een Intertoys geschenkenbon bekend zouden maken. 

 

Dit zijn ze dan: 

1e prijs is gewonnen door Stijn de Boer 

2e prijs is gewonnen door Jarno Visscher 

3e prijs is gewonnen door Juliet Visscher 

De kaartjes zijn gevonden in resp. Steinhagen, Tecklenburg en Esche, allen 

gelegen in Duitsland. 

Wij feliciteren de winnaars met hun, inmiddels in ontvangst genomen, prijs. 

 

                                                                             Feestcommissie Kraggenburg     
 

 

mailto:pdelavieter@tiscali.nl
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BeFair nieuws 

Een nieuw seizoen biedt weer een nieuwe start voor vele sporters. Zoals jullie wel weten kun je bij BeFair 

vele sporten beoefenen zoals volleyballen, gymmen en sportief wandelen. Om de vakantiekilootjes weer 

kwijt te raken of lekker aan je conditie werken kun je ook denken aan conditietraining, bewegen op muziek 

of trimmen met de trimloopgroep. Zoals je ziet: voor ieder wat wils. Als je zin hebt om te komen sporten kun 

je altijd een paar keer mee komen doen. Vind je het leuk dan kun je lid worden van BeFair. De 

trainingstijden en de kosten staan elders in dit blad vermeld.  

Daarnaast zijn wij altijd op zoek naar sporten die nog weer een andere doelgroep zou kunnen trekken. 

Momenteel zijn we namelijk aan het afwegen of we een sport als Nordic Walking (sportief wandelen met 

wandelstokken waardoor je nog meer spieren gebruikt maar ze minder belast en daardoor ook geschikt is 

voor mensen met rugklachten etc.) zullen opstarten. Als we hier verder mee gaan zullen we in de volgende 

Uitkijk een oproep plaatsen om de interesse hiervoor te polsen. Uiteraard met uitleg wat Nordic Walking nu 

precies inhoudt. 

Ook hebben we in het afgelopen seizoen meerdere malen gehoord dat er interesse is voor een recreatieve 

volleybalgroep voor volwassenen. Lekker beginnen met een warming-up onder begeleiding en daarna een 

potje volleyballen zonder onderbrekingen van een trainer. Na afloop een goede cooling-down zodat ook 

degenen die een tijdje (of een hele tijd) niet hebben gesport zonder blessures de volgende dag weer op 

kunnen staan. 

Middels strook onder aan deze pagina kun je aangeven of je interesse hebt voor dit recreatieve groepje. Bij 

voldoende deelnemers (minimaal 12 personen m/v) gaan we een trainer zoeken die dit op de dinsdag- of 

woensdagavond wil begeleiden. 

 

Tot ziens bij BeFair, 

Sonja Folkertsma, namens het bestuur. 

 

 

Conditietraining op muziek 

Bewegen om de spieren van nek en schouders soepeler te maken; buik, billen en bovenbeenspieren te 

verstevigen. 

Een betere conditie door een uur te bewegen op muziek. 

Dat kan in Kraggenburg op de maandagmorgen van 09.30 - 10.30 uur in de gymzaal. 

Kom eens kijken of vrijblijvend een paar keer meedoen. 

Voor wie? Iedereen die graag wat meer wil bewegen of soepeler wil worden. 

De groep varieert in de leeftijd van 40 tot 72 jaar, maar jonger of ouder is ook welkom. 

 

Meer weten? Bel 250017. 

Paula Snellink - Galama. 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Deze bon voor 1 oktober inleveren bij: 

Sonja Folkertsma (Noordermeent 31) of Yvonne Meester (Hertenweg 16). 

 

Naam:…………………………………………………………………………………………………… m / v 

 

Telefoonnummer:……………………………………………………………………………………….. 

 

o Heeft interesse om recreatief te gaan volleyballen op dinsdag of woensdag 

o Heeft interesse om recreatief te gaan volleyballen maar kan alleen op dinsdag 

o Heeft interesse om recreatief te gaan volleyballen maar kan alleen op woensdag 
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Volleybal jeugd 

Het nieuwe volleybalseizoen is weer begonnen en de trainingen zijn alweer in volle gang. Hieronder eerst 

nog even een terugblik op het vorige seizoen. 

De volleyballende jeugd van BeFair heeft het niet onverdienstelijk gedaan met een 4
e
 plaats voor het D-team, 

een 3
e
 plaats voor het C-team en het B-team is zelfs kampioen geworden. Het was de bedoeling dat er een 

kampioensfoto in de krant zou verschijnen maar helaas is het stukje om onbekende redenen niet geplaatst. 

We wilden jullie deze fantastische foto toch laten zien, dus hier komt-ie dan: 

 
Meisjes B van BeFair kampioen!! 

In de poule MB2 is het team van BeFair overtuigend kampioen geworden. In de laatste uitwedstrijd moest nog wel 1 set gewonnen 

worden voor het behalen van het kampioenschap, maar dat was een koud kunstje. De eerste twee sets werden met gemak gewonnen 

en de derde set waren de dames duidelijk al een feestje aan het vieren waardoor het spel wat te wensen overliet, maar dat mocht de 

pret niet drukken. Er werd uiteindelijk gewonnen met 1-2 en de bloemen en medailles konden worden overhandigd. 

Op de foto staand vlnr: Wendy Hilhorst, Josien Galama, Wartina Schuringa, Joselyn Janse. Zittend vlnr: Margit van Kampen, Ellen 

Neefjes, Sanne Potters. (Helaas afwezig door sportieve verplichtingen elders: Reinalda Riezebos.) 

 

 

 

Dit jaar is het ook weer gelukt om 3 jeugdteams te vormen, zij het met een paar verschuivingen. Over een 

paar weken begint de competitie en iedereen heeft er zin in! Meiden, doe je best en veel volleybalplezier!!! 

 

Als laatste nog even de trainingstijden van de verschillende teams: 

Het E-team traint op maandag van 15.15 - 16.15 uur bij Rikie van Vilsteren. 

Het C-team traint op donderdag van 18.00 - 19.15 uur bij Rachel Zwartbol. 

Het B-team traint op donderdag van 19.15 - 20.30 uur bij Rachel Zwartbol. 

Wil je een keer meetrainen, je bent altijd welkom. 

 

Namens BeFair, 

Rachel Zwartbol. 
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OVERZICHT CONTRIBUTIE BEFAIR PER 01-01-2004 
 
Contributie Prijs per halfjaar  
Gymnastiek jeugd 
Volleybal t/m 12 jaar 
Volleybal t/m 17 jaar 
Volleybal recreanten 
Volleybal senioren (incl. NEVOBO) 
BOM (Bewegen Op Muziek) 
Conditietraining 
Trimloopgroep 
Sportief wandelen 
 
Omnitarief jeugd t/m 12 jaar 
Omnitarief jeugd  
Omnitarief senioren 
Omnitarief senioren incl. NEVOBO 
 
Het 5

e
 lid van de familie is gratis 

€ 27,50 
€ 38,50 
€ 49,50 
€ 49,50 
€ 57,50 
€ 36,00 
€ 36,00 
€ 28,25 
€ 28,25 
 
€ 47,50 
€ 57,50 
€ 52,50 
€ 67,50 

 

 
 
OVERZICHT TRAININGSTIJDEN BEFAIR SEIZOEN 2004-2005 
 
Dag Tijd Training Trainer 
Maandag: 
 
 
Dinsdag: 
 
 
Donderdag: 

15.15 - 16.15 
19.15 - 20.15 
 
09.00 - 10.15 
20.00 - 21.00 
 
08.45 - 10.00 
15.15 - 16.00 
16.00 - 17.00 
17.00 - 18.00 
18.00 - 19.15 
19.15 - 20.30 
20.30 - 22.00 
22.00 - 23.00 
19.30 - 20.45 

Volleybal E jeugd 
Conditietraining 
 
Sportief wandelen 
Bewegen Op Muziek 
 
Trimloopgroep 
Gym groep 1en 2 
Gym groep 3 t/m 5 
Gym groep 6 t/m 8 
Volleybal C jeugd 
Volleybal B jeugd 
Volleybal dames 
Volleybal heren 
Sportief wandelen 

Rikie van Vilsteren 
Anton de Bruin 
 
Conny van der Riet 
Paula Snellink 
 
Paula Snellink 
Betty Kuipers 
Betty Kuipers 
Betty Kuipers 
Rachel Zwartbol 
Rachel Zwartbol 
Tonny Kommers 
Tonny Kommers 
Conny van der Riet 

 
 
 
55 - 65 - 75 PLUS??  IN BEWEGING DUS!! 
 
'Driekwart van de ouderen beweegt onvoldoende' en 
'Vijftigplussers bewegen veel te weinig' kopten de landelijke dagbladen deze zomer. 
 
Samen met u willen wij daar iets aan doen. 
Vindt u het ook belangrijk om zo lang mogelijk fit en actief te blijven? 
De Stichting Welzijn Ouderen biedt zowel in Emmeloord als in de dorpen verschillende sport- en 
bewegingsactiviteiten aan: samen met leeftijdgenoten, lekker actief en nog gezellig ook. 
Kom eens kijken of meedoen. 
U bent van harte welkom op één van onderstaande groepen: 
 
Volksdansen: dinsdagochtend van 10.30 - 11.30 uur in 't Klokhuis. 
Gymnastiek:   vrijdagochtend van 10.15 - 11.15 in het gymnastieklokaal. 
 
Op 1 september start het nieuwe seizoen. 
 
Info: Toos van Egmond (volksdansen) tel. 252783 
 Marry v.d. Sar (gymnastiek)  tel. 651501 
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WANDEL MEE MET HARTSTOCHT IN KRAGGENBURG OP ZONDAG 26 SEPTEMBER 
 
Op zondag 26 september gaat de 3

e
 Kraggenburger Hartstocht van start. De organisatie hoopt een nog betere 

opkomst dan vorig jaar toen er 110 lopers aan de meet verschenen. Vanzelfsprekend viel geen van de 
deelnemers uit. Dit sportieve evenement start om 10.00 uur bij HCR Van Saaze. Zoals in de eerdere edities 
wordt, in samenwerking met begeleiders Sportief Wandelen van BeFair, een warming-up gehouden. Na deze 
gezamenlijke warming-up kan een individuele fitloop (flinke wandeling) worden gelopen. 
 
Afstanden 
De te lopen afstanden zijn afhankelijk van de leeftijd en conditie van de deelnemer: 5 en 10 kilometer in en 
om het Voorsterbos; 15 of 25 kilometer om Oud-Kraggenburg en in het Voorsterbos. Deelnemers lopen via 
een met pijlen aangeduide route. Kinderen vanaf een jaar of vier kunnen de 5 kilometer met hun ouders 
lopen. De 15 kilometer is de afstand voor de doorbijters en de echte diehards lopen de 25 kilometer in plm. 
4½ uur. Dat kan tot op hoge leeftijd want leeftijden rond de tachtig 'strijden vooraan mee om de koppositie'. 
 
Hartstocht Nationaal 
De Hartstocht wordt georganiseerd in het kader van Wereld Hartdag. Door het hele land worden in het 
laatste weekend van september meer dan 250 verschillende wandelactiviteiten georganiseerd: voor jong en 
oud, van recreatief tot supersportief. De Hartstichting roept iedereen op mee te doen, want wandelen is leuk, 
gezellig en bovenal gezond voor het hart! 
Hartstocht wordt georganiseerd in samenwerking met onder meer Stichting Start to Run/Powerwalking, 
Nordic Walking Nederland, VVV's, EFAA, KNBLO, KNAU, NISB, NS, LAW Wandelplatform, Vereniging 
Natuurmonumenten en On Track. 
Voor het volledige overzicht van wandelingen in Nederland: kijk op www.hartstichting.nl. 
 
Goed doel 
De deelname is € 2,50 voor volwassenen en € 1,00 voor kinderen. Het bijeengebrachte geld bedrag komt 
geheel ten goede aan de Hartstichting. U kunt zich aanmelden voor de Kraggenburger Hartstocht bij: 
Conny van der Riet, tel. 0527 - 252550. 
Voor meer informatie: http://www.aromana.nl en klik dan op de banner van de Hartstocht. 
  
 

 

NIEUWS VAN DE ZONNEBLOEM 
 
Boottocht Zonnebloem regio Noordoostpolder. 
Dit jaar varen we weer vanuit Ossenzijl, zo kunt u genieten van een prachtige boottocht in de Weerribben.  
We gaan varen op vrijdag 24 september van 9.30 - 17.00 uur. Tijdens het varen krijgt u koffie/thee met iets 
lekkers, daarna een borrel/frisdrank. 
Om ongeveer 12.45 uur krijgt u een warme maaltijd aangeboden. 's Middags wordt er een verloting 
gehouden onder het genot van een kopje koffie/thee. Kosten voor deze dag zijn € 19,00 per persoon. 
Meer informatie en opgave (deze moet vóór 12 september binnen zijn) bij: 
Mevr. G. Mooiweer  tel. 252700 
Mevr. Z. Looise  tel. 252511 
Mevr. T. van Egmond  tel. 252783 
Zoals altijd: voor vervoer heen en terug wordt gezorgd. 
 
Vrijwillig(st)ers gezocht voor de Zonnebloem afdeling Kraggenburg 
Heeft u tijd en vindt u het leuk om de ouderen en zieken onder ons te bezoeken en een praatje met ze te 
maken?  
Vindt u het leuk om de ouderen van Kraggenburg een gezellige ochtend of middag te bezorgen? 
Heeft u tijd om onze ouderen met de auto te vervoeren van en naar huis voor een theaterbezoek of een 
uitstapje? 
Kunt u een middag of avond vrijmaken om loten te verkopen? 
Heeft u tijd en voelt u wat voor vrijwilligerswerk? 
Wij, als vrijwilligers van de Zonnebloem, zoeken nog hulp en stellen het zeer op prijs als u zich zou willen 
aanmelden als vrijwilliger. 
Voor informatie en opgave kunt u contact opnemen met: 
Mevr. G. Mooiweer  tel. 252700 
Mevr. T. van Egmond  tel. 252783 
 
Met vriendelijke groet van de Zonnebloem, afdeling Kraggenburg. 

http://www.hartstichting.nl/
http://www.aroma.nl/
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Hallo allemaal, 
 
Wij (Hans en Marijke) wonen op de 'Phoenix' in Emmeloord. Wij houden allebei heel erg veel van 
zwemmen. Er moet altijd wel iemand mee om ons te begeleiden. Ik (Marijke) kan heel goed in het diepe 
water zwemmen. Ik (Hans) sta liever met beide benen op de grond, maar ben wel een echte waterrat. 
Omdat de leiding niet meer met ons meekan (daar is minder geld voor zeggen ze), kunnen wij helaas niet 
meer wekelijks naar het zwembad. 
We willen vragen of er mensen zijn (vrijwilligers noemen ze dat), die met ons zouden willen zwemmen.  
Ik (Marijke) wil graag  met een vrijwilligster zwemmen, voor mij (Hans) maakt het niet zoveel uit of het een 
man of een vrouw is. 
Onze medegroepsgenoten kunnen ook niet veel activiteiten meer doen, zij zouden (net als ons) ook wel graag 
willen fietsen, wandelen, naar de Lange Nering gaan voor een kopje koffie of een ijsje, enz. 
Als het jullie leuk lijkt om dit soort activiteiten met ons te doen, dan  kunnen jullie bellen met de 'Phoenix'  
telefoonnr. 616080 (even vragen naar Rita of Monique). 
Ook voor vragen en/of kennismaking zijn jullie van harte welkom. 
 
Alvast hartelijk bedankt namens ons allemaal, 
Groetjes van Hans en Marijke. 
 
 
 
KLAVERJASCLUB DE GROENE TAFEL 
 
De vakantie is weer voorbij en dus beginnen we weer met klaverjassen in 't Klokhuis. 
De klaverjasavonden zijn voor een ieder die graag kaart toegankelijk. 
Er zijn altijd vleesprijzen te verdienen, maar de opzet is om een gezellige avond te hebben. 
Elke veertien dagen - op vrijdagavond - in 't Klokhuis om 20.00 uur. 
De datums voor dit jaar zijn: 10 september, 24 september, 8 oktober, 22 oktober, 5 november, 
19 november, 3 december en 17 december. 
Graag zien wij u ook eens op deze avonden. 
 
Vriendelijke groeten, 
Rika van Heerewaarden. 
 

 

 

KLAVERJASCLUB DE KEI 
 

Op vrijdag 17 september beginnen wij te klaverjassen in de kantine van De Kei. 

De datums, welke meetellen voor de onderlinge competitie, zijn: 

1, 15, 29 oktober; 12, 26 november; 10 december. 

Alle avonden beginnen om 20.00 uur. 

 

Het open kampioenschap van Kraggenburg zal gehouden worden op 

Woensdag 29 december 2004 - we beginnen dan om 19.00 uur. 

 

Het bestuur. 

 

 

 

VOLKSTUINVERENIGING KRAGGENBURG 
 

De volkstuinvereniging zou graag nieuwe leden willen ontmoeten. 

De vereniging heeft nog enkele tuinen over. Op de tuinen is het altijd gezellig. 

Groenten en aardappelen heeft men uit de eerste hand, dus altijd vers. 

Als beginnend volkstuinder kunt u zowel een halve als een hele tuin pachten. 

Op de tuinen zijn altijd deskundigen aanwezig die een deskundig advies kunnen geven. 

Voor nadere inlichtingen kunt u terecht bij de secretaris: B.A. Steenbergen, A.J. Rennenstraat 3, tel. 252842. 

 

Het bestuur. 
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COUNTRY LINCE DANCE 
 

Het dansseizoen 2004/2005 ging op dinsdag 24 augustus j.l. weer van start in 't Klokhuis te Kraggenburg. 

Voor velen zal de vakantie inmiddels voorbij zijn. Na een rustpauze is het weer heerlijk om je te bewegen. 

 

Op dinsdag 24 augustus om 19.00 uur en op woensdag 25 augustus om 19.00 en 20.30 uur begonnen de 

dansavonden voor resp. tweedejaars, beginners-2 en gevorderden. 

Op donderdag 26 augustus startte om 19.00 uur een beginnergroep. Ook begon vanaf 20.45 uur een groep 

couple dansen. Belangstellenden zijn nog van harte welkom.  

De lessen worden gegeven door Jo-Ann Slingerling-van Dijk, International Line Dance Instructor. 

Tel. 0527 - 246860 voor informatie en opgave. 

 

Op onze website www.countrylinedanceclub.tk treft u meer informatie aan over het country line dansen, over 

de te houden dansavonden in Kraggenburg en een aantal foto's 

 

Marianne Galama 

 

 

 

THEMA-AVOND ARBOWET & VRIJWILLIGERS 
 

Een vrijwilligersorganisatie krijgt te maken met een woud aan wetten en regels, ingesteld door de overheid. 

Wettelijke regels zijn meestal niet speciaal gemaakt voor vrijwilligersorganisaties. Toch moeten ook 

organisaties die met vrijwilligers werken, voldoen aan de regels van de wet. In 2004 is er een groot landelijk 

onderzoek gehouden over de invloed van wet- en regelgeving voor vrijwilligersorganisaties. Hieruit blijkt 

dat de Arbeidsomstandighedenwet, of kortweg de Arbowet vrijwilligersorganisaties de meeste kopzorgen 

oplevert. Daarover bestaat veel onduidelijkheid! 

 

Daarom organiseren Axion, het Sportloket Noordoostpolder, Vrijwilligerscentrale Noordoostpolder en Sport 

Service Flevoland de thema-avond Arbo & Vrijwilligers. De thema-avond Arbo & Vrijwilligers vindt plaats 

op 28 september 2004 in Paspartoe aan de Noordzijde 5 te Emmeloord van 19.30 tot 22.00 uur. 

Deelname aan deze thema-avond is gratis. 

 

Vanaf 1 januari 1998 geldt de Arbowet voor iedere werkgever en werknemer in Nederland en hierin staan de 

regels voor werkgevers inzake veiligheid, gezondheid en welzijn. Veel vrijwilligersorganisaties weten dat de 

Arbowet ook op hen van toepassing is. Maar de toepassing en de uitvoering hiervan in hun organisatie 

roepen bij bestuurders veel vragen op: In hoeverre moet onze organisatie hier aandacht aan besteden, hoe 

moet onze organisatie een RI&E uitvoeren, wat zijn onze verantwoordelijkheden en is onze organisatie 

verplicht om hiervoor een arbodienst in te huren? 

 

Op deze avond wordt informatie verstrekt over dit soort vragen en andere relevante onderwerpen op het  

gebied van de Arbo-wetgeving en vrijwilligersorganisaties. Dit wordt een interactieve avond, waarin van de 

deelnemers een actieve rol wordt verwacht. De deelnemers krijgen de mogelijkheid om vooraf vragen in te 

dienen over de Arbo-wetgeving, zodat de thema-avond zoveel mogelijk naar die vragen en wensen kan 

worden ingevuld. 

 

Alle vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen hebben voor deze avond een uitnodiging ontvangen. 

Opgave kan nog tot 15 september a.s. bij Paspartoe, Vrijwilligerscentrale Noordoostpolder, Postbus 113, 

8300 AC, Emmeloord, tel: 0527 – 276101, fax: 0527 – 630003, e-mail vcnop@paspartoe.com. Bij een grote 

hoeveelheid aanmeldingen zal er een datum vastgesteld worden voor een tweede thema-avond. 

 

Voor vragen of meer informatie kunt u contact opnemen met Greet Zuidema, coördinator 

Vrijwilligerscentrale Noordoostpolder of Raymond Bos, Projectleider Sportloket Noordoostpolder 

 

 

 

http://www.countrylinedanceclub.tk/
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NBvP - VROUWEN VAN NU                          Programma 2004 van de afdeling Ens 
 

05-01: Nieuwjaarsochtend. 

13-01: Hoe houden wij onze voeten droog? 

 Waterschap Zuiderzeeland. 

10-02: Jaarvergadering. Na het officiële gedeelte 

 zeemans- en kampliedjes.  

08-03: Gezamenlijke avond georganiseerd door 

 Passage, over diabetes. 

09-03: Omgaan met doofheid en slechthorendheid. 

25-03: Provinciale voorjaarvergadering in  

 Swifterbant. 

13-04: Historische buitenplaatsen in Overijssel. 

14-09: Doe-avond. 

12-10: Japanse theeceremonie. 

09-11: Provinciale najaarsbijeenkomst in  

 Switerbant. 

09-11: Mevr. Koomen vertelt over haar  

 vrijwilligerswerk voor Polen. 

16-11: Gezamenlijke avond.  

 'Tweeboereneneendominee' cabaret. 

14-12: Kerstavond. 

 

Verder zijn er verschillende interesse groepjes, wordt 

er gefietst en gewandeld en ook worden er cursussen 

gegeven en gaan we op excursie. 

 

Wilt u meer weten? Bel dan met: 

Tjitske van Marion (voorzitter) tel. 65 23 83 of 

Irene Tas (secretaris)  tel. 25 10 54 

 

 

 

COLLECTE DIERENBESCHERMING IN KRAGGENBURG 
 

Op maandag 4 oktober a.s. is het weer werelddierendag. 

In de week van 4 t/m 9 oktober wordt dan ook weer de jaarlijkse collecte van de dierenbescherming 

gehouden. 

Heeft u tijd om een paar uurtjes te collecteren, dan kunt u zich aanmelden bij 

Marianne Galama, tel. 25 29 33. 

 

 

 

 Het nieuwe inleveradres van de Uitkijk: G. Klokstraat 12  
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VERENIGING NATUURMONUMENTEN: Vleermuizentocht Voorsterbos 
 

Vereniging Natuurmonumenten houdt op vrijdag 10 september in het Voorsterbos bij Kraggenburg een 

vleermuizentocht. Gezinnen met kinderen vanaf 8 jaar zijn hierbij van harte welkom. De excursie start om 

20.00 uur en duurt ongeveer twee uur. Startpunt is de parkeerplaats bij natuurkampeerterrein De Stiente aan 

de Kraggenburgerweg 21 in Kraggenburg. Voor deze excursie is telefonische aanmelding vooraf 

noodzakelijk. Dat kan door te bellen met Bezoekerscentrum De Wieden, tel. 0527-246644 (dinsdag t/m 

zondag van 10.00 tot 17.00 uur). Deelname kost voor leden van Natuurmonumenten € 3,- en voor niet-leden  

€ 5,-. Trek een lange broek en stevige schoenen of laarzen aan. 

 

Batdetector 

In de schemering van het bos in is al heel spannend. Nog spannender is het om op zoek te gaan naar de 

vleermuizen. Vleermuizen vliegen in de schemering uit en maken hoge, voor ons oor onhoorbare, geluiden. 

Om deze toch te kunnen horen heb je een slim apparaatje nodig: een batdetector (bat = vleermuis). Deze 

detector kan de geluiden van vleermuizen omzetten in tonen met een lagere frequentie, die wij wel kunnen 

horen. 

 

Eigen gang 

Als de natuur haar eigen gang kan gaan, ontstaan bossen met allerlei soorten bomen, struiken en kruiden. En 

hoe afwisselender het bos is, hoe meer soorten dieren er komen wonen. Natuurmonumenten wil dat er zoveel 

mogelijk afwisseling in het Voorsterbos komt en heeft voor de vleermuizen speciale foerageergebieden 

gemaakt. En dat werkt. Vleermuizen zoeken en vinden hier hun voedsel. De boswachter kan er meer over 

vertellen! 

 

Meer activiteiten? 

Kijk voor meer activiteiten op de site van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl  

 

 

 

 

 

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R 
 

Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

10-09-04 Ver.Natuurmonumenten Vleermuizentocht Voorsterbos start: De Stiente 20.00 uur 

27-09-04 Zonnebloem Jaarlijkse boottocht   

26-09-04  Kraggenburger Hartstocht start: Van Saaze 10.00 uur 

24-09-04 Zonnebloem Boottocht Weerribben   

01-10-04  Disco voor jeugd 10 - 14 jaar 't Klokhuis 20.30 - 23.00 

26-11-04  Disco voor jeugd 10 - 14 jaar 't Klokhuis 20.30 - 23.00 

21-01-05  Disco voor jeugd 10- 14- jaar 't Klokhuis 20.30 - 23.00 

01-04-05  Disco voor jeugd 10 -14 jaar 't Klokhuis 20.30 - 23.00 

18-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sponsorloop - Opening jubileum de Brem  

20-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Reünie de Brem  

21-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sportieve dag - Feestavond de Brem  

10-06-05  Disco voor jeugd 10 - 14 jaar 't Klokhuis 20.30 - 23.00 

     

FEESTWEEK 22 tot en met 26 juni 2005                       FEESTWEEK 
 

 

 
 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 

 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet 

geplaatst worden. 

 De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

VAN DE REDACTIE 
 
Zoals in de vorige Uitkijk werd gemeld, heeft Thea Lamers na ruim 6 jaar afscheid genomen als 

typiste van de Uitkijk. Daarnaast verzorgde Thea ook nog tal van andere activiteiten die noodzakelijk 

zijn voor het correct en tijdig verschijnen en bezorgen van de Uitkijk. De redactie heeft zich hier nooit 

mee hoeven bemoeien of zorgen om hoeven maken. We willen Thea dan ook heel hartelijk bedanken 

voor haar enthousiaste inzet en wensen haar opvolgster Rachel Zwartbol veel succes toe. 

 

De redactie. 

 

 

DORPSBELANG 
 

Stand van zaken ziekenhuis 
In deze Uitkijk de laatste informatie betreffende ons ziekenhuis. 

Afgelopen dinsdag in het 10 dorpenoverleg hebben we afgesproken dat het misschien goed zou zijn 

om de inwoners van de NOP weer eens op de hoogte te brengen van de laatste ontwikkelingen. 

 

Dranghekken 
Middels het 10-dorpenoverleg hebben wij bij wethouder Ritsema de vraag neergelegd  of het mogelijk 

is dat de gemeente  bij activiteiten in het dorp dranghekken kan brengen en halen.  

Dat is wel mogelijk , maar er hangt een prijskaartje aan van 125,- euro per keer. Dit vinden wij wel erg 

veel. 

Daarom zijn wij op zoek naar vrijwilligers, met transportmateriaal, die dit een keer op zich willen 

nemen. De eerste keer dat dit zich voordoet is bij de intocht van St. Nicolaas op 20 november. 

Graag aanmelden bij ondergetekende, Tel: 252427. 

 

Dorpen en tuinen keuring 
De jaarlijkse dorpen en tuinen keuring heeft weer plaats gevonden. 

De mensen in Kraggenburg die met hun tuin een prijs hebben gewonnen willen we hiermee feliciteren. 

Als dorp stonden we minder goed op de ranglijst. Na 3 jaar op de eerste plaats bij de dorpenkeuring 

moesten we vorig jaar genoegen nemen met een 6
e
  en dit jaar met een 5

e
 plaats. 

Bij de milieukeuring zijn we van een 3
e
 naar een 4

e
 plaats gezakt. 

Volgend jaar gaan we met z‟n allen weer voor de hoogste prijs. 

Hier een verslag van de jury: 

   Tuinen bij de woningen 

   Heel ruim en stijlvol is de entree van Kraggenburg met de leeuwen, de rotonde en de 

   bomen.              

   Over het algemeen zien ook  de tuinen er goed en verzorgd uit. 

   De Finsestraat die jarenlang het stiefkindje onder de straten was, doet een poging om die          

   naam kwijt te raken. De straat geeft nu een wisselend beeld en we constateren dus dat het      

   beslist beter wordt in de Finsestraat. 

   Terreinen bij scholen en kerken 

   Bij de R.K.-kerk is het goed, maar helaas halen de andere terreinen het beeld naar beneden.  

   Bij de S.O.W-kerk is het terrein niets bijzonders. En de school bij de S.O.W.-kerk is zelfs  

   slordig. Ook bij de andere scholen is het fantasieloos en matig onderhouden. 

   Staat van groenvoorziening 

   Het maaiwerk van de gazons in Kraggenburg was goed gebeurd. Ook de plantsoenen staan 

   er netjes bij, alleen de strook met doorgroeistenen voor de volkstuinen ziet er slordig uit. 

   Milieu 

   Het industrieterrein is matig wat uitstraling en onderhoud betreft.  

   In het park tegenover Hotel v Saaze ligt tuinafval.  

   Wel konden we de mooie Wadi erg waarderen, die haalt het beeld en de puntenwaardering  

   weer omhoog. 
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Intocht Sinterklaas 
Op zaterdag 20 november om 10.00 uur komen de Sint en zijn Pieten aan in Kraggenburg,  aan de 

loswal 

 

Dorpshuis ’t Klokhuis 
Ons Dorpshuis is weer helemaal up to date. 

Het gebouw is door het bestuur met behulp van enkele vrijwilligers onder handen genomen.  

Het ziet er helder en fris uit. 

Na een paar roerige jaren is het bestuur er, door er veel tijd en energie erin te steken, in geslaagd het 

Dorpshuis voor ons dorp te behouden. 

Op vrijdag 15 oktober waren alle dorpsgenoten uitgenodigd om een kijkje te komen nemen. 

Wij wensen het bestuur veel succes voor de toekomst. 

 
Activiteitencommissie 

Er is sinds kort een nieuwe activiteitencommissie  opgericht. 

Een groep van 5 enthousiaste vrijwilligers willen allerlei activiteiten opnieuw leven in blazen.   

De eerste keer dat zij zich presenteren zal met de Kerstmarkt zijn. Verder is het de bedoeling dat zij 

o.a. met Koninginnedag en Pasen activiteiten gaan organiseren. 

Wij willen deze mensen veel succes wensen met de organisatie. 

Verderop in deze Uitkijk is hierover meer te lezen. 

 

 

Namens Dorpsbelang  

Toos van Steen 

 

 

HET KLOKHUIS 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Zoals u weet heeft het bestuur van  het „t Klokhuis de benedenzaal opgeknapt, en op vrijdag 15 

oktober jl. open huis gehouden voor alle inwoners van Kraggenburg. 

Hierbij willen wij u bedanken voor uw aanwezigheid en de attenties die wij mochten ontvangen. 

Wij kregen signalen uit het dorp dat niet duidelijk was dat mede huisgenoten ook waren uitgenodigd. 

Dit komt omdat de uitnodigingen op naam staan van diegene die de donatie van zijn of haar rekening 

heeft laten afschrijven. Daarnaast hebben de verenigingen ook uitnodigingen ontvangen, niet altijd op 

het juiste postadres, onze excuses hiervoor en zijn de uitnodigingen ook huis aan huis rondgebracht. 

 

In de maanden november en december worden de donateursgelden afgeschreven bij de personen die 

een machtiging hebben afgegeven. Iedereen die nog een donatie wil doen, kan dit overmaken op 

rekeningnr. 11.42.07.046  t.n.v. Stichting Dorpshuis Kraggenburg. 

 

Momenteel zijn er 9 vrijwilligers en we hopen nog altijd dat er nog meer mensen zich zullen 

aanmelden bij het bestuur. Dit kan bij onze secretaris Mw. A van Keulen, tel: 252527. 

Voor reserveringen kunt u rechtstreeks naar het Klokhuis bellen, tel: 252574. 

Het antwoordapparaat staat aan en u kunt uw boodschap en telefoonnummer inspreken, u wordt dan zo 

spoedig mogelijk terug gebeld. Wij hebben met Corina v.d. Ploeg afgesproken dat zij in haar vrije tijd 

niet gebeld hoeft te worden voor het Klokhuis. 

 

Op 26 november a.s. is de volgende disco. Deze keer willen we een soort open podium houden voor 

kinderen die hun talenten willen laten zien aan de rest. Verdere informatie volgt nog via de 

gebruikelijke flyers. 

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur Dorpshuis ‟t Klokhuis. 
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Secretariaat 

 

         Bunschotenlaan 39 

         8304 EW  Emmeloord 

         tel: 0527-612807 

         e-mail: offenberg@wish.nl 

 

 

Stand van zaken rond ons ziekenhuis 
 

 

In de diverse kranten en middels de teletekst pagina van TV Flevoland, is er de laatste tijd informatie 

naar u toegekomen, waaruit u mogelijk de conclusie trekt, dat wij als Platform bezig zouden zijn met 

een onmogelijk iets. 

Binnen het Platform zijn we er nog steeds van overtuigd dat datgene wat wij voorstaan, namelijk het 

inrichten van een basisziekenhuis met een spoedeisende eerste hulp, nog steeds mogelijk is. 

Wij hebben daarvoor drie dwingende redenen. 

1 Patiënten die in het verleden gebruik maakten van ons dokter Jansenziekenhuis hadden zowel 

in de organisatie als in de behandelende artsen(specialisten) vertrouwen. 

2 Patiënten hadden de indruk dat zij (terecht) als patiënt werden gezien en niet een onderdeel  

vormen van de organisatie. 

3 Ook in de avond- en nachturen was men verzekerd van medische hulp, wanneer dit 

noodzakelijk was. 

 

Gebleken is nu, dat patiënten geen vertrouwen hebben in de zorg en de zorgverlening binnen het 

Zuiderzeeziekenhuis te Lelystad. Daarom is het overgrote deel van de patiënten uitgeweken naar 

ziekenhuizen in bijvoorbeeld  Sneek, Meppel, en Zwolle. 

Gebleken is ook dat juist omdat men wel vertrouwen heeft in genoemde omliggende ziekenhuizen, de 

patientenstroom naar het ziekenhuis in Lelystad, verder afneemt. 

Gebleken is ook dat in de omliggende ziekenhuizen wel goede zorg en behandeling gegeven wordt 

tijdens de avond- en nachturen.  Kortom, de omliggende ziekenhuizen voldoen aan het 

verwachtingspatroon van de patiënten. 

 

Mede door deze ontwikkelingen zijn de inkomsten van de IJsselmeerziekenhuizen  tot een bedenkelijk 

niveau gedaald.  

Ondanks alle mededelingen van de Raad van Bestuur, die beogen een positief beeld te schetsen mbt de 

ziekenhuizen ten spijt, staat nu vast dat de patientenstroom naar Lelystad niet opgang komt en niet op 

gang zal komen. 

Anders gezegd, de financiële situatie van de IJsselmeerziekenhuizen zal verder verslechteren, 

waardoor de zorg en de zorgverlening nog verder onder druk komen te staan. 

 

Het Platform is van mening, dat wanneer het dokter Jansenziekenhuis weer als basisziekenhuis kan 

functioneren en de zorg en de zorgverlening weer op het niveau komt van voorheen, de patiënten hun 

weg naar het ziekenhuis weer zullen vinden. 

Daarnaast gaat het Platform er vanuit, dat gezien het aantal inwoners van het verzorgingsgebied  het 

dokter Jansenziekenhuis als basisziekenhuis goed kan bestaan. 

 

Om die reden heeft het Platform, mede op initiatief van het College van B&W van de gemeente 

Noordoostpolder,  een “ opbouwscenario” ontwikkeld waarlangs het mogelijk zal zijn het dokter 

Jansenziekenhuis als basisziekenhuis weer te laten functioneren binnen onze gemeenschap. 

Dit  "opbouwscenario "  is in  een afrondende fase.  

 

Het Platform is gaarne bereid u daar te zijner tijd helderheid in te verschaffen. 

 

A.Offenberg   secr. Platform.  

mailto:offenberg@wish.nl
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EEN BRIEF UIT SPANJE 
 
 

Hallo meisjes en jongens, 
 
Op zaterdag 20 november komen wij weer 
naar Kraggenburg. 
Om 10.00 uur komen wij bij de  
Leemkade aan. We hopen dat jullie er 
allemaal zullen zijn en met ons meegaan 
naar het Klokhuis. 
 
Tot ziens!!!!!! 
 

Sint Nicolaas. 
 

 
 

NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Dinsdag 4 januari 2005 organiseert Dorpsbelang in samenwerking met het bestuur van het Dorpshuis  

de jaarlijkse nieuwjaarsinstuif. 

 

Op deze avond willen we weer graag „het bloemetje‟ uitrijken. Wij doen daarvoor een beroep op u. 

Kent u iemand waarvan u vindt dat deze persoon eens in het middelpunt zou moeten staan: 

meldt het ons. 

U kunt uw schriftelijke nominatie voor 15 november a.s. inleveren op een van de volgende adressen: 

 

  Geertje Keijzer  Neushoornweg 16 

  Evelien Wonnink A.J. Rennenstraat 8 

  Truus Stoffelen  Stuwwal 23 

 

Namens de nieuwjaarscommissie, 

T. Stoffelen 

 
 
WWW.KRAGGENBURG.NL   -   WWW.KRAGGENBURG.NL 
 

Indien men iets geplaatst wil hebben op onze website van Kraggenburg, dan graag het volgende. Het 

artikel aanleveren in een word-document en in geval van een foto, plaatje of logo dan graag als jpg-

bestand. Dit maakt het voor ons allemaal een stuk makkelijker. Data voor op de agenda kunnen 

gewoon in een e-mail bericht worden aangeleverd.  

Wij hopen u een keer te mogen ontmoeten op de site. Daar vindt u tevens een forum, waar u uw 

bericht kwijt kunt, is het mogelijk een advertenties plaatsen en kunt u veel bedrijven vinden. Ook de 

Uitkijk is er digitaal te lezen. 

Als u iets wilt insturen dan ziet u de adressen staan bij Colofon. 

Kijk er gewoon eens een keer op. Het adres is www.kraggenburg.nl 

 

Het webteam 

http://www.kraggenburg.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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SPORTNIEUWS 

 

 

 
CONDITIEGYM 

 

Waar:   Sportzaal Kraggenburg 

Wanneer:  Elke maandag avond van 19:30 tot 20:30 uur 

Voor wie:  Iedereen die zijn conditie wil verbeteren en op peil houden 

 

Wat houdt conditiegym in? 

De naam conditiegym is misschien wat misleidend, wij doen namelijk geen oefeningen op de brug of 

aan de ringen. Maar wat doen wij dan wel? De trainingsavond begint met een warming-up bestaande 

uit inlopen in de zaal, afgewisseld met een aantal korte oefeningen. Daarna volgen diverse trainings-

sessies afgewisseld door korte loop en springoefeningen voor de basisconditie. In de trainingen komen 

eigenlijk alle spieren aan bod: arm, been, buik en rug. Bij de trainingen maken wij gebruik van 

armgewichten, beengewichten en grote ballen. Tijdens de trainingen draaien wij als ondersteuning een 

gevarieerd muziek aanbod (u kunt ook zelf uw favoriete muziek meebrengen). Trainingen worden 

besloten met een spelelement: volleybal, basketbal, badminton, etc. 

Moet ik getraind zijn om aan hieraan mee te doen? 

U hoeft niet getraind te zijn om mee te doen. De trainingen kunt u in eigen tempo meedoen er is geen 

competitie element. Daardoor is de leeftijd van onze groep ook erg gevarieerd: van ongeveer 30 tot 70 

jaar! Luisteren naar uw eigen lichaam is het devies.  

Wat beogen we met de trainingen? 

Dat u door te bewegen uw soepelheid behoudt, uw conditie verbetert en op peil houdt en daardoor uw 

weerstand vergroot. Regelmatig voeren we een conditietest uit zodat u uw vorderingen zelf kunt 

volgen. 

Proberen? 

Kom gewoon eens langs op onze trainingsavond. U kunt gerust een aantal keren op proef meedoen 

(neem sportkleding en zaalschoenen mee).  

 

Verdere inlichtingen 

Anton de Bruin, tel 0527-252739 

 

B.O.M. BIJ BE FAIR 
  

Bewegen Op Muziek. 

1 uur sporten in de week om je conditie te verbeteren, dat kan op dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 

uur in de gymzaal. Eerst een warming up om de spieren los te maken. Een paar coordinatie oefeningen 

voor de motoriek. Krachtoefeningen voor de benen en de buikspieren. 

Lenigheid en ontspanningsoefeningen voor de schouders en de heupen. Een beetje springen om de 

hartslag op te voeren en zo het uithoudingsvermogen te verbeteren. En op het einde een cooling down 

om de spieren wat rust te geven. Ontspanning na inspanning. Dit alles op de beat van de muziek en af 

en toe met materiaal. Je beter voelen door minimaal 1 keer in de week te gaan sporten.  

Meer inlichtingen te verkrijgen bij  Be Fair of Paula Snellink (tel. 250017). 

 

Paula Snellink 

 
HARDLOPEN IN HET VOORSTERBOS 

  

Twee uur sporten in de week is nog beter.  

Elke donderdagochtend van 8.45 tot 10.00 uur. 

Recreatief hardlopen, zowel snelle lopers als beginnende sporters kunnen mee. We lopen verschillende 

rondjes in het bos, zodat de groep altijd bij elkaar blijft. We lopen rustig in vanaf het Klokhuis naar het 

Voorsterbos. Daar doen we oefeningen om ook de armen en de romp los te maken. We wisselen 

duurlopen af met sprintjes. Minimaal 1 keer per jaar de Coopertest of we nog de kilometers halen die 
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bij onze leeftijd passen. Als groep doen we mee met de 11 dorpenloop. Hardlopen afwisselen met 

wandelen als het te hard gaat. Alles kan.  

Meer weten? Inlichtingen bij Be Fair of Paula Snellink (tel. 250017). 

 

 

JEUGDVOLLEYBAL 
 

De competitie is weer van start gegaan en er zitten inmiddels al een paar wedstrijden op. We spelen dit 

seizoen met 3 jeugdteams: een B, C en een E team. Het E team is een nieuw team en de meisjes 

hebben er echt zin in. Ze hebben al 1 toernooitje gespeeld en het ging hartstikke lekker. Wel even 

schrikken dat ze de bal niet meer mochten vangen, maar dat pakten ze snel op. De andere teams doen 

het ook goed, ze hebben op dit moment allebei 2 wedstrijden met 3-0 gewonnen. De thuiswedstrijden 

worden gespeeld in de gymzaal. Scheidsrechters alvast bedankt voor het fluiten! 

DATUM TIJD  TEAM  SCHEIDSRECHTER 
 

06 nov.  09.30  C‟s  Maya Kutschruiter 

  10.30  B‟s  Maya Kutschruiter 
 

13 nov.  09.00  E‟s  Marieke Haagsma 

  09.30  E‟s  Marieke Haagsma 

  10.00  E‟s  Marieke Haagsma 

  10.30  E‟s  Agnes Tijsma 

  11.00  E‟s  Agnes Tijsma 

  11.30  E‟s  Agnes Tijsma 
 

20 nov.  09.30  C‟s  Ellen en Leonie 

  10.30  B‟s  Ellen en Leonie 
 

11 dec.  09.30  C‟s  Rachel Zwartbol 

  10.30  B‟s  Rachel Zwartbol 
 

18 dec  10.30  B‟s  Suzan Meys 

 

 

GYMNASTIEK 
 
               ……….best leuk ook voor oudere kinderen (groep 3 t/m 8)! 
   Wat doen we zo al ? 
- evenwichtsoefeningen op allerlei wiebelig gemaakte gymtoestellen   

- slingeren aan de ringen maar ook een trapeze-zwaai met afsprong    

- trampolinespringen (hoogspringen,boksprong en -voor wie dat kan- salto)  

- duikeloefeningen, handstand en radslag         

- hindernisbaan van allerlei gymtoestellen  

- tikspelletjes en af en toe een wedstrijdje    

 

Bij alle gymoefeningen kun je zelf kiezen uit gemakkelijker of moeilijker of gewoon wat anders als 

het echt nog niet lukt. 

In bijna elke les is er wel een gymonderdeel waarbij je helemaal vrij bent om zelf je gang te gaan zoals 

b.v. bij:  

sloot zwaaien, bergbeklimmen, tapijt schommelen, ravijn springen, oerwoud (aan de touwen), skate-

board, stelten, loopton of step. 

Nieuwsgierig??? 

Kom  maar eens meedoen (ook jongens natuurlijk!). Na 3 lessen beslis je (met je ouders) of je lid wilt 

worden. 

We gymmen op donderdag: 

16.00-17.00 uur  groep 3,4,5 

17.00-18.00 uur  groep 6,7,8 

Juffr. Bettie 

n.b. groep 1 en 2 zijn natuurlijk ook welkom; gymmen van 15.15-16.00 uur  
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OLIEBALLENTOERNOOI 2004 
 

Niet voor de eerste keer wordt dit jaar het olieballentoernooi gehouden en wel 

op 19 december 2004 . Het zal weer een groots voetbal festijn worden, waar 

verschillende spelersgroepen in de vorm van 4- of 5-tallen tegen elkaar zullen 

strijden. Degene die wil meespelen moet om 12 uur aanwezig zijn. 

 

Dankzij zijn overtuigend optreden vorig jaar, wordt Vincent Oosterwijk weer 

benaderd als toernooi directeur. De overheerlijke snert van Rocco, waarvan de 

ingrediënten nog steeds niet zijn vrijgegeven, zal weer met veel liefde 

verstrekt worden aan de moegestreden voetballers. 

Na afloop is er tegen een kleine vergoeding voor een ieder wat te halen, zoals salades met stokbrood 

en andere versnaperingen. 

Ik hoop alle FC-leden vanaf 16 jaar op zondag 19 december om 12.00 uur te kunnen begroeten en voor 

het afsluitende gedeelte (+/-15.00 uur) zijn supporters groot en klein welkom. 
 

Namens het bestuur, 

Klaas de Jong 

 

FC KRAGGENBURG 3 
 

Met een selectie van 19 man (inmiddels aangegroeid tot 20) is het 3e elftal hoopvol begonnen aan het 

nieuwe seizoen. 

 

Maar de resultaten vallen tot nu toe tegen: 1x gewonnen en 4x verloren. Daar kan bij worden 

aangetekend dat slechts één nederlaag dik en dik verdiend was. In de andere wedstrijden ontbrak het 

aan een beetje geluk en doortastendheid om toch nog een punt te behalen. Maar gezien de tot nu toe 

aangetroffen tegenstand moet het mogelijk zijn nog genoeg punten te verzamelen. Waarvoor het dan 

genoeg is, zien we wel aan het eind van de rit. 

 

Wat betreft de personele bezetting valt nog te melden dat Hendrik Dekker helaas kort na het vieren 

van zijn 50e verjaardag heeft moeten besluiten een punt achter zijn voetbalcarrière te zetten. Steeds 

weer terugkerend blessureleed lag daaraan ten grondslag. Wij hopen bij een goede gelegenheid nog 

even bij zijn vertrek stil te kunnen staan. 

 

Verder hopen wij u binnenkort bij onze thuiswedstrijden te mogen begroeten en anders hoort u de 

volgende keer wel weer van ons via de Uitkijk. 
 

Joop Stoffelen 
leider. 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAPPEN  TENNIS 2004 ATV DE VOORST 
 

In het 3
e
 en 4

e
 weekend van september heeft de wedstrijd en toernooicommissie van de Algemene 

Tennis Vereniging de Voorst de clubkampioenschappen kunnen organiseren. Doordat het weer beide 

weekenden bijzonder goed rekening hield met de te spelen partijen konden alle poules volgens 

planning afgewerkt worden.  

Het dubbelkampioenschap in het eerste toenooiweekend heeft veel spannende tenniswedstrijden laten 

zien. Onder belangstellend oog van de toeschouwers konden tenslotte bij de dames Sary Bakker en 

Alda Boerema de titel naar zich toetrekken.De finale tegen Diny Post en Fija Kappert eindigde in 6-0  

/ 6-4. Bij de heren werden Gert de Back en Gerben Kappert overtuigend kampioen na het winnen van 

de strijd om de 1
e
 plaats: 6-4 / 6-4 tegen Eric Manders en Dinand Volkerink.  

 

Het weekend daarna is gespeeld om de titel mix-dubbel en heren enkel. Er was helaas te weinig 

deelname om een clubkampioenschap voor de dames enkel te laten spelen.  

Hier en daar was het een ware titanenstrijd en vielen er helaas ook blessures: enkele heren hadden een 

te zware kluif aan de strijd om het kampioenschap in beide categorieën tegelijk. Nardus de Jong moest 
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opgeven in de heren enkel, maar kon samen met Sary Bakker de eerste plaats voor zich opeisen in de 

mixfinale tegen Eric Manders en Janny  van de Wekken: 6-1 /6-0. Aangetekend mag worden dat Eric 

die dag al 2 singels erop had zitten toen hij aan de finale begon! In het koningsnummer, de heren-

enkel, wist Niels van Os zijn titel te prolongeren. De geplande finale tegen Nardus de Jong kon helaas 

geen doorgang vinden wegens de blessure van Nardus. Gert de Back werd 2
e
 bij de heren.  

 

Het initiatief van de WTC en het kantinebeheer om de toernooien wat aantrekkelijker te maken, is in 

goede aarde gevallen, wat bleek uit de gezelligheid en de belangstelling aan de kant. 

Ook bleek het idee om weekend toernooien te houden in plaats van een avond-weektoernooi is in 

goede aarde gevallen. WTC zal deze organisatievorm zeker voor het komend tennisseizoen weer op 

het programma zetten.  

Voorlopig is de volgende geplande happening  het midwintertoernooi, dat gehouden zal worden op 29 

januari 2005 in de tennishal te Emmeloord 
 

 

Alda Boerema 

 
SINT GENESIUS 
 

Het is al weer even geleden dat we een bericht in deze uitkijk hadden staan. De laatste keer was een 

bericht over ons voorjaarsstuk: “Dag Mevrouw Puffin”. Inmiddels is er al weer heel wat gebeurd in 

onze vereniging. Vrijdagochtend 3 september heeft Sint Genesius een sprookje opgevoerd samen met 

wat meisjes uit de dansgroep van Marion Groot. “Assepoesterrr”. Dit was een groot succes en op 

zaterdag 4 september werd het nog een keer opgevoerd voor alle andere belangstellenden. We hebben 

vele leuke reacties ontvangen en ook de recensies zeiden genoeg.  

Inmiddels is alweer een nieuwe groep begonnen met het instuderen van ons najaarsstuk: “Caravan”. 

Op 20 en 27 november zal dit worden opgevoerd bij HCR Van Saaze. Wij wensen alle betrokkenen 

veel succes bij de voorbereidingen en hopen weer op een grote opkomst. Want daar doen we het per 

slot van rekening allemaal voor.  

 

VERZEKERD BIJ UNIVÉ? STEUN ST. GENESIUS! 

 

Alle Kraggenburgers die een verzekering hebben bij Univé,  kunnen ons helpen door een stem uit te 

brengen op onze vereniging. Het sponsorgeld dat Univé besteedt, wordt verdeeld over de verenigingen 

die zich bij hen aangemeld hebben voor sponsoring. Het enige wat u hoeft te doen, is een stembiljet in 

te vullen en in te leveren bij het Univé kantoor aan de Beursstraat 20, 8302 CW in Emmeloord. Geef 

daarop aan dat u St. Genesius wilt laten sponsoren. Het zou leuk zijn als u ook uw familie, vrienden, 

buren en kennissen zo ver kunt krijgen dat zij ons ondersteunen! U kunt een stembiljet ophalen bij Ben 

Vonk (tel. 252769). Ook de andere bestuursleden kunt u voor verdere informatie bellen. Alvast heel 

hartelijk bedankt! 
 

Marianne v.d. Ploeg, namens het bestuur van St. Genesius. 

 

 

EVEN VOORSTELLEN, DE K.A.C.!! 
 

Sinds kort bestaat de K.A.C., de Kraggenburger Activiteiten Commissie. 

De K.A.C. zal vorm gaan geven aan diverse activiteiten voor jong en oud in ons dorp, zoals de 

Kerstmarkt op 10 december a.s., Pasen en Koninginnedag. 

 

De K.A.C. heeft de volgende leden: Miriam Brands, Harold Mazeland, Bregina Tuinstra, Clarina 

Venema en Alet de Boer. 

Wij hopen u in ieder geval tijdens de activiteiten te mogen begroeten. 

U hoort nog van ons!!! 

 

Oproep: 

Voor de Kerstmarkt op vrijdag 10 december a.s. zoeken wij standhouders (bedrijven/verenigingen). 

Voor aanmeldingen kunt u contact opnemen met Alet de Boer, tel. 252820.
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Ledenvergadering De Zotte Leeuwkes 2004 
 
 
 
 
Aan alle leden, 
 
Hierbij willen wij alle leden uitnodigen voor onze jaarvergadering. Deze vindt 
plaats op vrijdag 12 november 2004 om 20.30 uur bij HCR “Van Saaze”. 
 
 
De volgende punten zullen tijdens de jaarvergadering aan bod komen: 

1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 2003 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 2003-2004 
5. Financieel Jaarverslag 2003 - 2004 
6. Contributie 
7. Raadsleden- en bestuursverkiezing 
8. Activiteitenkalender 
9. Goede Doel 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 

 
 
Ook dit jaar stelt de Raad haar kennis en/of arbeid weer beschikbaar.  
Suggesties kunnen t/m 11 november 2004 schriftelijk worden ingeleverd bij: 
Barbara de Vries – van Egmond 
Zwartemeerweg 44b 
8317 PC  Kraggenburg 
 
 
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 12 november. 
 
 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
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Beste Kraggenburgers, 
 
Aan de hand van het gezegde; ‘Belofte maakt schuld’, wil ik bij deze mijn 
belofte nakomen. 
 
Na afloop van het kindercarnaval kregen alle kinderen een kleurplaat mee 
naar huis om deze vervolgens zo mooi mogelijk in te kleuren en op te sturen 
naar Prins Carrot’een. De reacties waren overweldigend. Vele postzakken vol 
met mooie kleurplaten heeft Prins Carrot’een mogen ontvangen. 
 
Uit al deze vele inzendingen heeft Prins Carrot’een na heel lang nadenken toch 
een keuze kunnen maken. De 3 winnaars zijn geworden: Jantien Klok, Christel 
Klok en Roel van de Velde. Miep Potters krijgt namens Prins Carrot’een een 
Eervolle vermelding. Haar kleurplaat was ontzettend mooi, maar niet op 
waarde te schatten omdat haar leeftijd niet vermeld stond. Alle prijswinnaars 
kunnen binnenkort hun prijs thuis verwachten. 
 
Het kindercarnaval was niet de enige activiteit afgelopen carnavalsseizoen. 
Langs deze weg wil ik, Prins Carrot’een iedereen bedanken voor de grote 
opkomst en het enthousiasme bij alle activiteiten.  Dit alles was niet mogelijk 
geweest zonder de steun van mijn adjudant en raadsleden, deze wil ik in het 
bijzonder bedanken voor hun fantastische inzet.  
 
Maar ook zonder leden en sponsoren was dit alles niet mogelijk. Ik wil 
iedereen dan ook bedanken voor de bijdrage die ze de afgelopen  periode 
hebben geleverd aan Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes.  
 
Wij hopen dan ook, dat u de volgende jaren de vereniging zal blijven steunen.   
 
ALAAF, ALAAF, ALAAF 
 
 

 

Prins Carrot’een 

 
 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl 
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!!!   KRAGGENBURGSE KERSTMARKT – NIEUWE STIJL   !!! 
 

Activiteitencommissie, Ondernemersvereniging, HCR van Saaze en de 
Carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes presenteren u de Kerstmarkt – Nieuwe Stijl !!!  
 

Ook dit jaar zal er in Kraggenburg weer een kerstmarkt georganiseerd worden. Dit jaar zal de 

kerstmarkt de take-off zijn van een nieuwe activiteitencommissie. Deze activiteitencommissie zal 

behalve de kerstmarkt, gedurende het jaar ook andere dorpsactiviteiten organiseren, zoals bijvoorbeeld 

op koninginnedag en met pasen.  Hierover zult u tzt ongetwijfeld meer horen, maar nu eerst een korte 

aankondiging van de activiteiten met de kerstmarkt.  

 

DATUM : VRIJDAG 10 DECEMBER 
TIJD  : 15:00 – 21:00 
LOCATIE : HCR VAN SAAZE 
ENTREE : GRATIS ! 
 

Waar kunt u alvast naar uitkijken? 

 Grootse en gezellige kerstmarkt in de grote zaal van Saaze en op de Dam 

 Gevarieerde presentatie van kerstartikelen door standhouders 

 Optredens en presentaties van groepen en personen 

 De Zotte Leeuwkes Skihut 

 Kerstbomen verkoop 

 Activiteiten voor de jeugd  

 Trekking van de kerstverloting 

 

Er wordt nog hard gewerkt aan de exacte invulling, maar het wordt een kerstmarkt voor jong en oud 

met diverse activiteiten en een ruime presentatie van kerstartikelen. Met uw komst wordt het 

ongetwijfeld een gezellig festijn, en een perfecte opwarmer voor de kerstdagen.  

In de weken voorafgaand aan de kerstmarkt krijgt u net als vorig jaar gratis loten uitgereikt, als u een 

aankoop doet bij diverse Kraggenburgse ondernemers. Tijdens de kerstmarkt zullen er diverse prijzen 

uit de deelnemende loten worden getrokken. Vorig jaar was de hoofdprijs een reis naar Barcelona! 

Ook voor dit jaar liggen er weer grandioze prijzen in het verschiet.  

 

Noteert u deze datum dus alvast in de agenda, want het wordt een kerstmarkt om niet 

te missen. 

Voor vragen over de kerstmarkt of als u zelf als standhouder wilt deelnemen aan de 

Kerstmarkt kunt u contact opnemen met Bregina Tuinstra (activiteitencommissie) tel: 

0527-252579. 

 

 

 

OUD PAPIER ACTIE KRAGGENBURG 
 

OPAK 

Elke derde zaterdag van de maand wordt uw oud papier opgehaald door ouders van leerlingen van de 

basisscholen De Pionier en De Lichtwachter in Kraggenburg. De opbrengst is voor de scholen. 

Sinds dit schooljaar worden de containers aan de Leemkade (loswal) geplaatst. 

Wij vragen u het papier goed te verpakken zodat het gemakkelijk is mee te nemen in de aanhanger om 

het naar de Leemkade te vervoeren. Wanneer u veel papier heeft, kunt u het zelf al op de vrijdagavond 

voorafgaande aan de ophaaldag naar de containers brengen. Op de volgende zaterdagen wordt het oud 

papier opgehaald: 

2004  2005 
20 nov.  15 jan.  19 maart 21 mei  16 juli 

18 dec.  19 feb.  16 april  18 juni 

Alvast bedankt voor uw medewerking namens de scholen in Kraggenburg. 
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TOP 100 VAN KRAGGENBURG IN COMBINATIE MET HET OUDEJAARS 
DARTTOERNOOI. 
 

Donderdag 30 december van 14.00 – 24.00 uur de Top 100 van Kraggenburg met medewerking van 

DJ Melroy en Annemieke. 

Tevens is er 's avonds de finale van het Oudejaars darttoernooi voor dames en heren.  

 

Voorronden Oudejaars darttoernooi op dinsdagavond 28 december  voor volwassenen en jeugd 

(tot 12 jaar). Tevens de finale voor de jeugd: aanvang 19.00 uur.  
 

De ouderen spelen hun finale op donderdagavond: aanvang 20.00. Inschrijven kan tot en met 24 

december. Er wordt een kleine vergoeding gevraagd. Er zijn spetterende prijzen. Deze avond zijn de 

platen te horen vanaf nummer 101 m.m.v. DJ Max. 

 

Verdere informatie over het darten is te krijgen bij Ron Potters van HCR van Saaze en via posters in 

het dorp. Kraggenburgers en oud-Kraggenburgers zijn van harte uitgenodigd mee te doen aan het 

Oudejaars darttoernooi. 

 

Omdat het vorig jaar zo gezellig was, gaan we op herhaling met de  Kraggenburger Top 100. Om 

14.00 beginnen de DJ's met nummer 100 en om twaalf uur middernacht is nummer 1 te horen. U 

bepaalt welke platen er in de Top 100 komen. Formulieren hiervoor liggen bij HCR van Saaze. De 

sluitingsdatum is 24 december.  

 

Het programma van 30 december ziet er als volgt uit: 

14.00 start Top 100 van Kraggenburg 

14.00 start knutselmiddag kinderen basisschool  

17.00 uitgeknutseld 

18.00 oudejaarsbuffet (inlichting en reservering HCR van Saaze) 

20.00 start finale dames - en heren Oudejaarsdartoernooi 

21.30 live-optreden van een lokale bekendheid 

24.00 nummer 1 Top 100 van Kraggenburg  

 

1 euro – 1 euro – 1 euro – 1 euro – 1 euro – 1 euro – 1 euro 

Op dinsdagavond en donderdag vanaf 14.00 consumpties 1 euro 

 

 

SPECULAASAKTIE VAN HET KOOR REFLECTORS 
 

Op zaterdag 20 november houdt gospelkoor Reflectors 

uit Kraggenburg weer de jaarlijkse speculaasaktie. 

De koorleden komen bij u langs met de heerlijkste 

speculaaskoeken. Uiteraard is er genoeg keuze! 

Wij hopen dat u ons op deze manier weer wilt 

steunen. 

 

Elke donderdagavond van 19.45 – 21.30 uur zingt 

het koor in het Protestants Centrum. Het repetoire 

is moderne, christelijke muziek. 

Het koor is vooral nog op zoek naar alt- en mannen- 

stemmen. Dus lijkt het u leuk om een avond in de week 

te zingen, kom dan eens langs op de donderdagavond. 

 

In december treedt het koor ook twee keer in 

Kraggenburg op n.l. op 11 en 24 december. 

Voor meer informatie kunt u 

terecht bij Elly Remijnse, tel.nr. 252513. 
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 
 

De herfst is in het Voorsterbos aangebroken. Vele bomen en struiken zijn aan het verkleuren. 

Populieren laten massaal hun bladeren vallen, en paddestoelen komen en vergaan. De vogeltrek is al 

een tijdje bezig, en we zien nu de eerste troepen kramsvogels en kolganzen vanuit het hoge noorden 

aankomen om in onze regio te overwinteren.  

Wanneer we in het Voorsterbos wandelen, snuiven we de herfstgeuren volop naar binnen. Al met al 

genieten in het bos en van de laatste zonnestralen die over ons heen komen. Het broedseizoen van 

zangvogels en roofvogels is in het Voorsterbos  met succes verlopen, vooral de Buizerd was met 14 

broedgevallen aanwezig. Ook de Havik en Sperwer hebben ieder met 7 nesten met succes gebroed. 

Net als vorig jaar was er een paartje Wespendieven aanwezig en zijn twee jongen van het nest 

afgevlogen. Op het Vogeleiland hebben Buizerd en Havik met succes gebroed. In de rietkragen van 

het Zwarte Meer zijn een aantal Bruine Kiekendieven waargenomen die paargedrag vertoonden.  

 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de ontmanteling van gebouwen in het waterloopbos. Er is 

15000 m2 asbest verwijderd en afgevoerd. Wanneer geen stagnatie optreedt, zal ongeveer begin 

november de gehele afbraak en afvoer van materialen voltooid zijn. Daarna zal een begin worden 

gemaakt met de herinrichting van het Waterloopbos, dat eind mei volgend jaar klaar zal zijn. In het 

kader van het 100 jarig bestaan van Natuurmonumenten,in 2005, zal het Waterloopbos in juni 2005 

geopend worden voor het publiek. 

 

Wanneer u over de Kadoelerweg rijdt / of in het Kadoelerbos wandelt zult u opmerken dat de groep 

Schotse Hooglanders is gegroeid. In september zijn  twee stierkalfjes geboren.Wanneer u een bezoek 

brengt aan de hooglanders, kom dan niet te dicht in de buurt van de koeien met hun kalveren, en laat 

de dieren met rust.  

Regelmatig zijn  twee Grote Zilverreigers te bewonderen in de waterpartijen van het Kadoelerveld 

waar de vogels foerageren. In de Vreugderijkerwaard wordt het laatste deel landbouwgrond vergraven, 

waardoor waterpartijen ontstaan en een betere aansluiting plaatsvindt op het bestaande gebied. De 

werkzaamheden zullen eind oktober starten. Door de lage waterstand, op dit moment van de IJssel, 

verblijven veel vogels op de droog gevallen slikranden van de nevengeul. Vanuit de observatiehut zijn 

veel steltlopers, eenden, ganzen en aalscholvers waar te nemen. Ook de Visarend en Slechtvalk 

worden regelmatig gezien. 

Wanneer we op stap gaan, neem een verrekijker of fototoestel mee, want de herfst brengt altijd iets 

spannends in beeld. 

 

Beheerteam Voorsterbos. 

 

 

OPBRENGST COLLECTE KANKERBESTRIJDING 
 

De collecte heeft in september plaatsgevonden, maar we willen alle gulle gevers bedanken en 

natuurlijk alle collectanten die zich weer op een voortreffelijke wijze hebben ingezet. 

De opbrengst voor het jaar 2004 is € 1.353,19. Dit is weer meer dan in 2003. 

 

Nogmaals onze hartelijke dank, 

Willy Bremer en Truus Stoffelen. 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 
 

De lotenverkoop in de vakantiemaanden is weer goed verlopen. Alle 500 loten die ons zijn 

toegewezen, zijn verkocht, waarvoor onze hartelijke dank. De trekkingslijsten worden waarschijnlijk 

in het volgende nummer van de Uitkijk geplaatst. 

Mocht u een prijs hebben gewonnen, maak dan voor uw eigen controle een kopie van het lot om te 

bewaren. 
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De boottocht op vrijdag 24 september jl. is weer prettig verlopen. Negen gasten en één vrijwilligster 

vanuit Kraggenburg hebben zich prima vermaakt op de boot, ondanks het minder zonnige weer. 

Volgend jaar is de opstapplaats te Vollenhove en wordt er waarschijnlijk een andere route gevaren. 

 

De kerstmarkt is voor dit jaar gepland op vrijdag 10 december van 15.00 – 21.00 uur in van Saaze. 

De Zonnebloem staat er ook dit jaar weer met een stand en wij hopen dat u ons met een bezoekje zult 

verblijden. 

 

Gezamelijke bingo morgen van de SWO en de Zonnebloem. 

De vrijwilligsters van de SWO en de Zonnebloem nodigen hun leden en gasten hierbij van harte uit, 

voor het bijwonen van een bingomorgen op vrijdag 19 november in het Klokhuis van 10.00 - 13.00 

uur. 

U wordt ontvangen met een kop koffie/thee en na het bingo spel, met voor de winnaars een aantal 

prijzen, krijgt u soep met broodjes geserveerd. 

Kosten voor deze morgen zijn € 4,- per persoon. 

Wij hopen op een goede opkomst, zodat we er met elkaar een gezellige morgen van kunnen maken. 

Opgave voor 15 november bij: 

Mevr. E. van Egmond        tel. 252846 

Mevr. A. van Diepen  252418 

Mevr. G. Mooiweer  252700 

Mevr. T. van Egmond  252783 

 

Met vriendelijke groeten van de vrijwilligsters van de SWO en Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 

 

INZAMELING KLEDING VOOR ETHIOPIË 
 

Het is al weer een poosje geleden dat er iets verteld is over Ethiopië. 

In het voorjaar heb ik gevraagd om een financiële bijdrage voor een waterproject in Ethiopië. Op dit 

moment gaat het erg goed met het waterproject. De benodigde waterbuizen en overig materiaal zijn 

aangekomen in Ethiopië. Momenteel graven de bewoners zelf de sleuven zodat het hele waterstelsel zo 

spoedig mogelijk aangelegd kan worden. 

Ook de financiën lopen goed, hoewel er nog steeds geld nodig is om alles te kunnen financieren. Wij 

zijn iedereen die hieraan heeft bijgedragen erg dankbaar. 

 

Een ander project van de Stichting ISEE waarbij mensen worden begeleid bij het telen van voedsel 

voor hun eigen familieleden loopt ook zeer goed. Voor velen betekent dit elke dag vers voedsel en dus 

eenkans om te overleven. 

 

Als u uw medemens in Afrika wilt steunen kan dat door een bedrag over te maken op bankrekening 

400377489 of door kleding in te leveren, welke  weer wordt verkocht in het winkeltje van de Stichting 

Ethiopië te Urk. Wellicht is het leuk om het winkeltje eens te bezoeken 

   

Kleding kunt u/jij inleveren bij fam. Remijnse, Paardenweg 4, van waar het 1 x per maand wordt 

weggebracht naar Urk. Wij vragen u wel vriendelijk om de kleding schoon en heel aan te leveren 

in (vuilnis)zakken of in dozen. 

Wanneer u via internet eens wat meer informatie wilt, kunt u dat vinden op www.isee-urk.nl 

 

Met vriendelijke groet,  

Willem Remijnse. 

  

 

 

 Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 12  

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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Kerst ‘2004 

 

Hoezo dure feestdagen? 
Ook dit jaar kunt u op 1e kerstdag weer bij 

ons terecht. 

Proef de sfeer in ons  

 feestelijk ingerichte restaurant. 

Voor reservering bel  0527-252353 
 

Menuprijzen vanaf € 35.- 
 

"Kerst Catering 2004" 

Ook bieden wij u de kans om de feestdagen 

lekker door te brengen zonder al te veel werk 

in de keuken . 
 

De folder met kerst menu's en catering zijn 

vanaf 1 november te vinden op onze 

internetpagina en af te halen bij ons 

restaurant. 
HCR "van Saaze"  
Dam 16 8317 AV Kraggenburg.  
Tel: 0527-252353  
www.hotelvansaaze.nl 

http://www.hotelvansaaze.nl/
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ADVERTEREN IN DE UITKIJK 

 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 

 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende wijziging 

 kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

 aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden geplaatst en de 

 gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 

 de_uitkijk@zonnet.nl).  

- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

 voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van de 

 nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van  

 toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2004  
afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

+ € 3,50 

afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

+ € 3,50 

6x6 17,50 3,50 12x12 65,- 12,50 

6x9 25,- 5,- 18x12 (halve pagina) 97,50 17,50 

6x12 32,50 6,- hele pagina 175,- 30,- 

9x12 (kwart pagina) 50,- 8,50    

 

 

 

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R 
 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

t/m 29-10 Step agenda Steppen in de herfst Restaurant De Voorst  

29-10-04 Step agenda Halloweenfeest (inschrijven!) Restaurant De Voorst 20.00 

31-10-04 Step agenda Kinderen voor kinderen-meezingshow Theater ‟t Voorhuis 14.30 

12-11-04 De  Zotte Leeuwkes Ledenvergadering 2004 HRC Van Saaze 20.30 

19-11-04 Zonnebloem & SWO Bingo morgen ‟t Klokhuis 10.00 – 13.00 

20-11-04 Sinterklaas Aankomst Sinterklaas Leemkade 10.00 

20-11-04 Reflectors Speculaasaktie Kraggenburg  

26-11-04  Disco voor jeugd 10 - 14 jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

10-12-04  Kraggenburgse Kerstmarkt HRC Van Saaze 15.00 – 21.00 

28-12-04  Voorronden Oudejaars darttoernooi „t Klokhuis 19.00 

30-12-04  Oudejaars darttoernooi „t Klokhuis 20.00 

30-12-04  Kraggenburger Top 100 ‟t Klokhuis 14.00 – 24.00 

04-01-05 Dorpsbelang Nieuwjaarsreceptie „t Klokhuis  

21-01-05  Disco voor jeugd 10- 14- jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

29-01-05 De  Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HRC Van Saaze  

04-02-05 De  Zotte Leeuwkes Darttoernooi „t Klokhuis  

05-02-05 De  Zotte Leeuwkes Carnaval HRC Van Saaze  

06-02-05 De  Zotte Leeuwkes Kindercarnaval „t Klokhuis  

01-04-05  Disco voor jeugd 10 -14 jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

13-05-05  Leeuwenronde   

18-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sponsorloop - Opening jubileum de Brem  

20-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Reünie de Brem  

21-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sportieve dag - Feestavond de Brem  

10-06-05  Disco voor jeugd 10 - 14 jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

     

FEESTWEEK 8 t/m 12 juni 2005                       FEESTWEEK 

 Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 12  

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

 

VAN DE REDACTIE 
 

Op de eerste pagina staat onder andere aangegeven tot wanneer u de kopij voor de Uitkijk kunt 

inleveren. Helaas gebeurt het nog wel eens dat er toch nog stukken te laat worden aangeleverd. Dit kan 

natuurlijk altijd gebeuren, maar toch willen we nog een keer nadrukkelijk vragen om de kopij op tijd 

in te leveren, daarmee maakt u het ons een stuk makkelijker. Bedankt voor de medeweking. 

 

De redactie. 

 

DORPSBELANG 
 

Gladheidbestrijding 
In woonwijken van de gemeente waar een maximum snelheid geldt van 30 km. wordt komende 

winterperiode minder gestrooid tegen gladheid. 

Het college van B en W heeft dit besloten om zo geld uit te sparen. De bestrijding blijft wel 

gehandhaafd op fietsroutes, busroutes en ontsluitingswegen. Dit geldt ook voor de strooiroute in het 

buitengebied.  

 

Koelhuiscomplex 
Omdat er nog geen bouw- activiteiten zichtbaar zijn bij het koelhuiscomplex, is er navraag gedaan bij 

de gemeente.  

Voor zover de informatie strekt gaat het hele koelhuis in 2005 plat en wordt er begonnen met de 

bouwwerkzaamheden. 

 

Kern met Pit 
De Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij biedt de kans om 1000,- Euro te winnen met een 

leefbaarheidsprojekt. 

Door middel van Kern met Pit wil de KNHM buurt en dorpsbewoners het extra duwtje in de rug geven 

om een idee tot uitvoering te brengen. 

Elke woonomgeving heeft zo zijn eigen kwaliteiten en ook zijn eigen wensen. Is het er veilig voor 

spelende kinderen? Is er ruimte voor de jeugd? Zijn er gevaarlijke verkeerssituaties? Is het buurt- of 

dorpshuis aan een facelift toe? 

Iedere bewonersgroep die tussen 1 september 2005 en 31 augustus 2006 een concreet plan wil 

uitvoeren om de leefbaarheid te verbeteren kan zich aanmelden. Inschrijven is mogelijk  tot 

1 mei 2005. Meer informatie op www.knhm.nl 

 

Carbid schieten 
Van de gemeente kregen wij het bericht dat, als net als vorig jaar, het oefenterrein van F.C. 

Kraggenburg aangewezen is als locatie om met carbid te schieten. 

Er wordt een bord geplaatst met de mededeling: 

”Aangewezen voor knallen met carbid op 31 december vanaf 10.00 uur tot 1 januari 2.00 uur. 

  Schieten met carbid veroorzaakt schade en betreden locatie voor eigen risico”. 

 

Algemene ledenvergadering Dorpsbelang 
Op 15 maart 2005 bent u van harte welkom op de algemene ledenvergadering van Dorpsbelang. 

Noteert u deze datum alvast in uw agenda. 

De officiële uitnodiging vindt u in de volgende ”Uitkijk”. 

 

Wij wensen iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar en hopen u allen te ontmoeten op  

4 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie. 

 

Namens Dorpsbelang 

Toos van Steen 

http://www.knhm.nl/
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NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

Bestuur Stichting Dorpshuis en Dorpsbelang nodigen u uit voor de nieuwjaarsreceptie op dinsdag  

4 januari a.s. 

Deze wordt gehouden in het Dorpshuis „Het Klokhuis‟. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 Uitreiking van het bloemetje** 

 Thomasvaer en Pieternel 

 Verloting 

 Carnavalsvereniging „de Zotte Leeuwkes‟ presenteert de nieuwe prins. 

 

D.J. Annemieke zal het muzikale gedeelte verzorgen. 

 

Zaal open: 20.00 uur. 

 

Namens de nieuwjaarscommissie 

T. Stoffelen 

 

**U kunt nog tot 25 december schriftelijk aangeven wie volgens u “het bloemetje” verdient. 

U mag uw schrijven inleveren  op de volgende adressen: 

  Geertje Keijzer  Neushoornweg 16 

  Eveline Wonnink A.J. Rennenstraat 8 

  Truus Stoffelen  Stuwwal 23 

 

 

KERST-INN 2004 WORDT NIEUWJAARS-INN 2005. 
 
Zoals ieder jaar organiseren Projeka, Be Fair, FC Kraggenburg, de KAC! en Dorpsbelang voor de 

dorpsjeugd in de kerstvakantie weer een aantal activiteiten. Alleen steken we het deze keer, gezien de 

grote activiteitendichtheid tussen kerst en oud-en-nieuw, in een ander jasje: de Nieuwjaars-Inn. Dit 

gebeuren zal op donderdag 6 januari plaatsvinden. 

 

Voor de kinderen van de groepen 1t/m4 staat ‟s middags van 13.00 – 15.00 uur, in „Het Klokhuis‟, 

een knutselsessie op het programma. Een heuse verhalenvertelster komt met een spannend verhaal en 

in de geest hiervan zal er moeten worden geknutseld en geschminkt. 

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 1,50 p.p. 

 

De kinderen van de groepen 5t/m8 zullen ‟s middags tussen 15.00 en 17.00 uur, vanuit „Het 

Klokhuis‟ op jacht worden gestuurd. Naar „vossen‟ wel te verstaan, die door het dorp struinen en 

gevonden moeten worden. Maar kijk uit! Want de „spion‟ is onverbiddelijk. 

De jacht zal na vijven worden afgesloten met een „hapje‟ bij de Pelikaan. 

De eigen bijdrage is € 2,50 p.p. 

 

En op veler verzoek hebben we voor de middelbare schooljeugd tot 16jr. weer gekozen voor 

Snowvillage in Biddinghuizen. Hier gaan we eerst de sneeuw in. En „t is daar nogal koud dus denk 

aan je kleding.  

Daarna gaan we wat eten en tot slot gaan we proberen wat kegels omver te gooien. Aangezien de 

deelname beperkt is (±30), is het verstandig om je zo snel mogelijk op te geven bij: Yvonne Meester 

(252347) want vol=vol.  

We zoeken ook nog een aantal ouders die willen chauffeuren (heen, terug of heen èn terug). Ook die 

kunnen zich bij Yvonne opgeven (bij voorbaat dank). 

We verzamelen om 17.45 uur voor de „Pelikaan‟ om daar omstreeks 18.45 uur handschoenen en boots 

aan te meten. En we zullen omstreeks 22.30 uur weer terug zijn. 

De eigen bijdrage is hiervoor € 7,50 p.p. en deelname is op eigen risico. 

 

De Kerst-Inn commissie. 
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SPORTNIEUWS 
 

FC KRAGGENBURG 3 
 

Veel nieuws is er op dit moment niet te vertellen. Na 4 weken inactiviteitr  

(2x afgelast, vrij en te weinig spelers) is dat ook niet zo verwonderlijk. 

 

Wel is vermeldenswaardig dat er ook met de interim-coach geen punten gehaald 

konden worden. Dat is een kleine pleister op de puntenwonde. Want stel je voor 

dat er onder zijn leiding 2x was gewonnen… Ik denk dat emigratie dan de 

oplossing zou zijn geweest. Op deze plek wil ik Cees Meys nogmaals bedanken 

voor het invallen en wie weet krijgt hij dit seizoen nog kans op revanche. 

Nog twee westrijden te gaan dit jaar en dan gaan we weer een lange winterstop in. We melden ons in 

2005 weer. 

Iedereen prettige feestdagen gewenst en een gezond 2005. 

 

Joop Stoffelen, leider 

 

 

TIENDORPENTOERNOOI 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste mensen, 

 

Via dit bericht informeren wij u over het „10 dorpen toernooi zaalvoetbal‟.  

Dit evenement zorgt al jaren lang voor een dag vol zaalvoetbalplezier. Het toernooi trekt dan ook 

steeds meer toeschouwers uit Emmeloord en de dorpen. Ook dit jaar doet er een afgevaardigd 

zaalvoetbalteam uit uw dorp mee. 

 

De 10 dorpen uit de Noordoostpolder nemen het op zondag 2 januari 2005 tegen elkaar op. Het 

toernooi vindt plaats in de twee centraal gelegen sporthallen te Emmeloord: De Bosbad hal en de 

Prins Willem Alexanderhal.  

De voorronden worden van 10.00 uur tot 14.30 uur gehouden in beide hallen. Vanaf 15.00 uur vinden 

de finale wedstrijden plaats in de Prins Willem Alexanderhal. 

 

De loting voor het toernooi moet nog plaatsvinden, zodat u hier nog geen gegevens kunt vinden over 

de plaats en de tijd waarop het zaalvoetbalteam uit uw dorp moet spelen. Deze informatie kunt u eind 

december in de regionale kranten terugvinden. 

 

Het is voor de spelers van uw eigen zaalvoetbalteam uiteraard zeer welkom, steun te krijgen van 

supporters uit het eigen dorp. Misschien mag uw dorp zich dan een jaar lang ‘zaalvoetbal kampioen 

Noordoostpolder’ noemen.  

We hopen u samen met vele andere sportieve dorpsgenoten  te zien op het  „10 dorpen toernooi 

zaalvoetbal‟. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De organisatie. 
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TIENDORPEN- EN VENO ZAALVOETBALTOERNOOI 
 

Zoals elk jaar begin januari zal FC Kraggenburg ook dit jaar weer meedoen met 2 toernooien  in de 

zaal. Het eerste toernooi, het 10-dorpen zaalvoetbaltoernooi, (waarover u alles kunt lezen in het stuk 

van de organisatie) wordt gespeeld met 1
e
 teams van het zaalvoetbal. FC Kraggenburg zit in de poule 

met Bant, Creil,  Espel en R.K.O. en speelt in de Bosbadhal de poule wedstrijden. 

 

Het tweede toernooi, het Tamek zaalvoetbaltoernooi, vindt plaats in MFC De Burcht in Vollenhove. 

Er wordt gevoetbald in het weekend van 14, 15 en 16 januari. Op de vrijdag- en zaterdagavond zijn de 

poule-wedstrijden, elke avond spelen er 5 teams die de strijd met elkaar aangaan. De eerste 3 teams 

van elke poule gaan door naar de finale-dag op zondag 16 januari. De loting van de poules moet nog 

plaatsvinden. De poule-wedstrijden starten om 19.00 uur, de finale-dag om 13.00 uur. Het Tamek-

toernooi is een toernooi met 1
e
 elftallen van het veldvoetbal. 

 

U bent van harte uitgenodigd om naar de toernooien te komen. Elke aanmoediging kunnen we 

natuurlijk gebruiken. En na al die feestdagen is het toch lekker om er even uit te zijn. 

 

Rest mij nog u fijne kerstdagen en een spetterende jaarwisseling toe te wensen. 

En voor 2005 een sportief en succesvol jaar, met veel spektakel tijdens het 50 –jarig bestaan van 

FC Kraggenburg. 

 

Coördinator zaalvoetbal FC Kraggenburg 

Jacques van der Ploeg  

 

 

UITNODIGING JAARVERGADERING KLEIN CORTINA 
 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van de ijsbaanvereniging "Klein Cortina". 

Deze wordt gehouden op maandag 20 december 2004 om 20.00 uur bij H.C.R. van Saaze te 

Kraggenburg.  

 

Agenda 

 

1.  Opening 

2.  Mededelingen 

3.  Notulen 

4.  Ingekomen stukken 

5.  Jaarverslag 

6.  Verslag penningmeester 

7.  Verslag kascommissie 

8.  Benoeming kascommissie 

9.  Bestuursverkiezing: Aftredend en niet herkiesbaar: A v/d  Noort. 

Kandidaten voor bestuur kunnen zich aanmelden tot aanvang van de 

vergadering bij het secretariaat. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

Graag tot ziens op 20 december!!!! 

 

Het bestuur 
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NORDIC WALKING 

 
Op 14 november heeft Be Fair een introductieles Nordic Walking georganiseerd. Door het te laat 

inleveren en een communicatiefout is de aankondiging helaas niet in de Uitkijk gepubliceerd. 

Desondanks is er toch een opkomst van circa veertig potentiële Nordic wandelaars genoteerd. De poles 

(stokken voor Nordic Walking) zijn van heinde en ver ingezameld om alle wandelaars, welke 

overigens ook van heinde en ver kwamen, de gelegenheid te geven mee te doen. Geweldig. Sita van 

Egmond (namens Be Fair) en Bart Sonneveld (namens AVNOP) hartstikke bedankt voor jullie inzet 

om dit voor elkaar te krijgen.  

Relaas van een wandelaar: 

We begonnen met een warming up gevolgd door een ruim uur wandelen. De poles moesten we een 

beetje achter ons aan slepen (heel ontspannen). Door de ruime armbewegingen werden onze stappen 

ook groter en konden we heel makkelijk op een hoog tempo wandelen. Af en toe stopten we en kregen 

we aanwijzingen hoe de poles vast te houden en af te zetten. Als jullie in het Voorsterbos les gaan 

geven wil ik wel mee doen. 

 

Sinds deze introductieles zijn eind november al negen wandelaars gestart met een cursus Nordic 

Walking in het Voorsterbos op de donderdag. Bij voldoende deelnemers gaat in januari weer een 

nieuw groepje van start (ook op donderdag). Als de donderdag niet uitkomt kan ook nog in het 

Kuinderbos worden gestart en wel op dinsdagmiddag of zaterdagochtend. Greet Bos uit Emmeloord 

verzorgt de cursus. Zij is gediplomeerd trainster. Opgeven kan rechtstreeks bij haar (611408 of 

bosgh@hotmail.com) of via Be Fair (Sonja Folkertsma, 685386 of legend1@wanadoo.nl). De cursus 

omvat zes lessen van circa 1,5 uur. De poles moet je wel zelf aanschaffen. Na die cursus kan je in 

principe zelf gaan wandelen met de poles. Bij voldoende interesse gaat Be Fair een groepje starten met 

enthousiaste Nordic Walkers die een vast uur per week willen wandelen. 

 

Hieronder nog een deel van het stuk dat in de vorige Uitkijk zou verschijnen en we u niet willen 

onthouden. 

 

Wat is Nordic Walking? 

Nordic Walking een nieuwe sport voor jong en oud. 

Wandelen met poles maakt wandelen effectiever . 

omdat:  

 Nordic Walking een intensieve vorm van wandelen met behulp van wandelpoles is. 

 Nordic Walking 46% meer energieverbruik geeft doordat er meer spieren actief zijn. 

 Nordic Walking 40-50% effectiever is dan wandelen zonder stokken. 

dus: 

 Nordic Walking verbetert de coördinatie 

 Nordic Walking vermindert spanning in nek en schoudergebied. 

 Nordic Walking ontlast heupen en knieën. 

 Nordic Walking biedt meer stabiliteit en balans. 

 Nordic Walking is de ideale outdoor training om af te vallen. 

dus: 

 Nordic Walking is een ideale fitnessactiviteit voor iedereen die op een leuke, prettige manier 

in de buitenlucht aan conditie en welzijn wil werken. 

 Nordic Walking is bovendien ook zeer geschikt voor mensen met een fysieke beperking. 

 

 

 

mailto:bosgh@hotmail.com
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RECREATIEVOLLEYBAL 
 

De reacties op de oproep in de Uitkijk van september met betrekking tot recreatievolleybal in 

Kraggenburg zijn erg tegengevallen. We hebben in totaal 0 (nul) reacties mogen ontvangen. Voorlopig 

gaan we hier dus niet mee verder. Mochten er overigens nog andere ideeën zijn voor leuke sporten in 

Kraggenburg, dan horen wij dat graag. 

Namens het bestuur van Be Fair, 

Sonja Folkertsma 

 

SENIORENVOLLEYBAL 

 
De drie seniorenteams van Be Fair zijn dit volleybalseizoen reeds enkele maanden in 

competitieverband aan het strijden. Dit jaar met het 1
e
 damesteam wederom in de 2

e
 klasse en het 2

e
 

damesteam in de 4
e
 klasse. Het herenteam speelt in de 3

e
 klasse. 

De resultaten wisselen nogal; dames 1 staat op een 9
e
 plaats en de meiden van het 2

e
 op een 

verdienstelijke 7
e
 plaats. De heren doen het ietsje beter met de koppositie in de competitie en een halve 

finaleplaats voor de rayonbeker. Waarschijnlijk kan hierbij een link worden gelegd met de nieuwe 

tenues die zij van Dijksma Koudetechniek mochten ontvangen. 

 

Zo zijn we al in december aanbeland; en denken we stilletjes alweer aan het mixed-volleybal-

kersttoernooi. Dit vindt plaats op 23 december vanaf 19.30. De meiden van het B-jeugdteam zullen 

ons dan op deze avond gaan vergezellen en er zal op sportief gebied zeer fanatiek om de hoogste eer 

worden gestreden. 

 

Tonny Kommers 

 

VOLLEYBAL DAMES 1 
 

Na een wat moeizame start van het seizoen beginnen nu weer wat punten binnen te komen. Door een 

steeds wisselende samenstelling van het team (twee zwanger, af en toe een geblesseerde en we missen 

Sandra toch ook een beetje veel) wilde het niet zo lukken en belandden we op de laatste plaats. Maar 

inmiddels begint het spel weer leuk te worden en nodigen we iedereen uit om eens een wedstrijd te 

komen kijken. Onze thuiswedstrijden spelen we in Ens en de uitwedstrijden zijn over het algemeen 

ook niet zo ver weg. We kunnen wat aanmoediging goed gebruiken! De standen (van 3 december) zijn 

hieronder weergegeven en de wedstrijden voor de rest van het seizoen ook. De heren en dames 2 

spelen vaak ook op de zelfde avond thuis dus kunt u er een avondje uit van maken. 

 

Standen: 

Dames 1   Heren 1   Dames 2  

1   vc Emmeloord 1      7 - 17 
   

 1   Be Fair 1      8 - 20 
   

  
1   Rutten '88 2    

  7 - 18 
   

2   Bas Autowas/W 4 
   

  8 - 16 
   

 2   Espel/Creil 1      7 - 18 
   

  
2   Ut Top 3    

  6 - 11 
   

3   vv C.S.V. 3      8 - 15 
   

 3   VCK '76 1      7 - 12 
   

  
3   Steenwijkerwold 1    

  6 - 11 
   

4   S.V.I. 4      7 - 11 
   

 4   SVM 2      8 - 10 
   

  
4   SV Ens 2    

  5 - 10 
   

5   SVM 2      6 - 10 
   

 5   vc Emmeloord 2 
   

  6 - 9 
   

  
5   Tonego 1    

  6 - 10 
   

6   DIOS 1      6 - 9     6   VC Groenhorst 1 
   

  7 - 9 
   

  
6   SV Vledder 2      6 - 9    

7   SV Vledder 1      7 - 8     7   Ut Top 2      8 - 9 
   

  
7   Be Fair 2      6 - 8    

8   VVSA 2      7 - 8     8   SV Nakala 1      6 - 8 
   

  
8   Vovem '90 5      6 - 7    

9   Be Fair 1      6 - 7     9   vc Tollebeek 1      6 - 8 
   

  
9   SVM 5      7 - 7    

10   vc Zwolle 6      7 - 7     10   Vovem '90 5      8 - 8 
   

  
10   SVG 1      7 - 2  

11   VCK '76 1      7 – 6    11   VVSA 2      8 - 8 
   

 
   

    12   SV Nakala 2      5 - 7   
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Wedstrijdschema: 
Datum Team   Wedstrijd   Zaal  Tijd 
 

14-12 d1  B.F. – Bas Autowas 4   EvB-hal,Ens 20.15 
 d2  B.F. – SVM 5   EvB-hal  19.00 

21-12 d1  SVM 2 – B.F.   Triangel,M‟nesse 20.15 

11-01 d1  vv C.S.V. 3 – B.F.   De Bolder,Zwolle 20.15 
 d2  Steenwijkerwold 1 – B.F.  Sportcomplex 19.30 

 h1  sv Nakala 2 – B.F.   EvB-hal  21.30 

18-01 d1  B.F.  – vc Emmeloord 1  EvB-hal  20.15 
 d2  B.F. – sv Ens 2   EvB-hal  19.00 

 h1  B.F. – vc Emmeloord 2  EvB-hal  21.30 

25-01 d1  VVSA 2 – B.F.   De Burght,V‟hove 20.15 
 d2  SVG 1 – B.F.   De Burght  19.00 

 h1  VVSA 2 – B.F.   De Burght  21.30 

01-02 d1  B.F. – sv Vledder 1   EvB-hal  20.15 
 d2  B.F.  – sv Vledder 2   EvB-hal  19.00 

 h1  B.F. – Espel/Creil 1   EvB-hal  21.30 

08-02 d1  vc Zwolle 6 – B.F.   Thorbecke,Zwolle 20.45 

 h1  SVM 2 – B.F.   Triangel  20.15 

15-02 d2  sv Ens 2 – B.F.   EvB-hal  20.15 

 h1  B.F. – sv Nakala 1   EvB-hal   21.30 
22-02 d1  B.F. – SVM 2   EvB-hal  20.15 

 d2  B.F. – Ut Top 3   EvB-hal  19.00 

 h1  B.F. – Ut Top 2   EvB-hal  21.30 
01-03 d2  Vovem ‟90 5 – B.F.   PWA-hal,Eóord 19.30 

 h1  Vovem ‟90 5 – B.F.   PWA-hal  19.30 

08-03 d1  B.F. – VCK ‟76 1   EvB-hal  20.15 
 h1  B.F. – VCK ‟76 1   EvB-hal  21.30 

15-03 d1  B.F. – DIOS 1   EvB-hal  20.15 

22-03 d1  Bas Autowas 4 – B.F.   Het Anker  20.15 
 d2  SVM 5 – B.F.   Triangel  19.00 

 h1  sv Nakala 1 – B.F.    EvB-hal  21.30 

29-03 d2  B.F. – Rutten ‟88 2   EvB-hal  19.00 
05-04 d1  B.F. – vv C.S.V. 3   EvB-hal  20.15 

 d2  B.F. – Steenwijkerwold 1  EvB-hal  19.00 

 h1  B.F. –sv Nakala 2   EvB-hal  21.30 
12-04 d1  S.V.I. 4 – B.F   Gerenlanden 19.30 

 d2  Tonego 1 – B.F.   Triangel  20.15 

 h1  vc Groenhorst 1 – B.F.  PWA-hal  19.30 
19-04 h1  B.F. – vc Tollebeek 1   EvB-hal  21.30 

 
 

NIEUWE SPONSOR HEREN 1 BE FAIR 
 
Het 1

e
  heren volleybalteam 

van Be Fair is door sponsor 

Dijksma Koudetechniek uit 

Emmeloord voorzien van 

nieuwe wedstrijdtenues. Dat 

de heren sinds de introductie 

van de nieuwe kleding de 

sterren van de hemel spelen 

kan geen toeval zijn. In de 

competitie staan ze na de 

eerste periode bovenaan en 

men heeft zich weten te 

plaatsen voor de halve finale 

van de rayonbeker. Volgens 

de heren kan de verklaring 

gevonden worden in het feit 

dat ze dankzij de tenues van 

sponsor Dijksma 

Koudetechniek het hoofd 

beter koel kunnen houden. 

 V.l.n.r. Vincent Berghuis, Wim Kombrink, Joachim de Kruijk, Bert Scheer, Raimond 

Lubbers, Henk Dijksma. Zittend: Jan Lampert, Tonny Kommers, Gerbert Barneveld 
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Vooraankondiging 

Avondvierdaagse 

2005 

 
Ook komend jaar organiseert Be Fair in Kraggenburg weer de 

avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag 19 april t/m vrijdag 22 april. 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 

Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 
Taco Folkertsma tel. (0527) 68 53 86 

 

 
 

 

De Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl 
 

 

KLAVERJASCLUB ‘ DE KEI’ 
 

Op woensdag 29 december 2004 wordt voor de vijfde keer het jaarlijkse Open Kampioenschap 

Klaverjassen van Kraggenburg gehouden. 

 

De aanvang is om 19.00 uur. Er kan vanaf 18.30 uur worden ingeschreven. 

 

De kampioen van vorig jaar, de heer Pieter van der Veen uit Kraggenburg, zal dan zijn titel 

verdedigen. 

Iedereen is van harte welkom om een kaartje te komen leggen. 

Er zijn diverse prijzen te winnen. 

Tevens wordt u verrast met een heerlijk kopje snert. 

Tot ziens op 29 december in de kantine van camping „de Kei‟. 

 

Op 7 januari 2005 gaan we weer verder met de competitie. 

De volgende avonden zijn:  

 21 januari 

 4 en 18 februari 

 4 en 18 maart 

 1, 15 en 29 april 

Deze avonden beginnen wij om 20.00 uur. 

 

Het bestuur 

 

 

 Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 12  

 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl


 10 

 Trekkingsuitslag 17 november 2004 

....................................................................................................................................................................  

Op 17 november vond de trekking van de Grote Clubactie 2004 plaats onder toeziend oog van notaris J.A.H.G. 

van Tuijl. Kijk hieronder of u in de prijzen bent gevallen. 

Hoofdprijzen  

1
e
 prijs: 

€ 100.000,- belastingvrij 1.138.340  

2
e
 prijs: 

€ 10.000,- belastingvrij 2.029.908 

Prijzen in natura  

3
e
 prijs: 

17-daagse rondreis naar Indonesië - Bali / Lambok voor 2 personen  

t.w.v. € 2.500,- 1.349.379 

4
e
-5

e
 prijs: 

8-daagse wintersportvakantie naar Oostenrijk voor vier personen 

t.w.v. € 1.500,- 0.631.436 3.052.548 

6
e
-10

e
 prijs: 

Een lang weekend naar Warner Bros Movieworld voor vier personen 

t.w.v. € 500,- 

0.324.746 0.612.721 0.745.638 2.004.911 2.652.950 

11
e
-20

e
 prijs: 

Een geheel verzorgd weekend voor twee personen in Kuurpark  

Thermae 2000 t.w.v. € 400,- 

0.946.150 0.964.044 1.144.522 1.440.115 1.617.635 

1.970.702 2.601.760 2.891.432 3.056.017 3.441.364 

21
e
-25

e
 prijs: 

Een supermoderne digitale fotocamera t.w.v. € 400,-  

0.512.137 1.306.909 1.343.850 2.955.503 3.000.938 

26
e
-30

e
 prijs: 

Een vijfdaagse stedentrip per luxe touringcar naar Wenen voor twee personen t.w.v. € 300,- 

0.166.006 1.024.155 1.864.983 2.133.265 2.441.469 

31
e
-40

e
 prijs: 

Een geavanceerde pocket pc-organiser t.w.v. 225,- 

0.299.059 0.392.672 0.564.646 0.666.085 0.997.583 

1.669.214 2.049.293 3.095.630 3.142.813 3.352.022 

41
e
-60

e
 prijs: 

Dagkaarten voor het Dolfinarium te Harderwijk t.w.v. € 85,- 

0.273.787 0.294.226 0.314.641 0.341.360 0.494.569 

1.023.518 1.213.252 1.222.424 1.567.396 1.657.246 

2.055.268 2.381.459 2.433.967 2.635.123 2.742.994 

2.745.924 2.955.017 3.112.977 3.242.106 3.305.804 

Prijzen op eindcijfers 

€ 5,- op de laatste 2 cijfers: 24 

Een midweek/weekendverblijf bij 

Landal GreenParks voor 4 personen op de laatste 4 cijfers: 9.815 

€ 250,- op de laatste 5 cijfers: 17.255 

€ 500,- op de laatste 6 cijfers: 930.567 

In de prijzen gevallen? 

Maak een kopie van het lot voor uw eigen administratie. Stuur het originele lot in een gesloten, gefrankeerde 

envelop naar: 

Nationale Grote Clubactie, Postbus 90100, 5000 LA Tilburg 

Uw prijs wordt binnen 6 weken op uw rekening bijgeschreven. 

Informatie over de trekkingsuitslag vindt u ook op uw lot. 

Voor de Grote Clubactie 2004 is vergunning verleend door de Staatssecretaris van Justitie d.d. 2 februari 2004 

onder nummer L.O. 730/0145/004.04 
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nieuwjaarsreceptie 

kraggenburg 

   
Wordt georganiseerd door 

Dorpsbelang en stichting „t  

dorpshuis “het Klokhuis” 

 
   

 
Op dinsdag 4 januari 2005  bent u van 

harte  welkom vanaf  20.00 uur in het 

Klokhuis 
   

 

       
   

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door 

Annemieke Janse 

 

 
Vanaf 20.30 uur begint het officiële programma 

wat onder andere bestaat  

uit: 

 Uitreiking van het Bloemetje 

 Thomasvaer en Pieternel  

 Bekendmaking van de Prins Carnaval en  

 Natuurlijk de Verloting 
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FEESTWEEK 2005 
 

De feestweek 2005 zal plaatsvinden van 8 t/m 12 juni. 

 

Onderstaand geven wij u (onder voorbehoud) een overzicht van de aktiviteiten:. 

 

woensdag     kindermiddag 

woensdagavond   stratenvolleybal 

 

donderdag    kleuter/peuter ochtend 

donderdagavond   theaterdiner 

 

vrijdagavond    familie avond 

 

zaterdagmiddag    sportieve middag 

zaterdagavond    feestavond 

 

zondag      motortoerrit 

zondagmiddag    oecumenische dienst 

 

Noteer dus vast in uw agenda!!! 

Uitgebreide informatie volgt en is tevens te lezen op www.kraggenburg.nl 

 

Namens de feestcommissie Kraggenburg. 

 

 
JARIG 
 

 
Chris 21 jaar!! 

 

Op zich is dit niet zo bijzonder om in de Uitkijk te vermelden maar Chris viert op 31 

december zijn 21
e
 verjaardag in Bosnië omdat hij daar momenteel op uitzending is. 

En wat is nu leuker dan veel verjaardagspost te ontvangen.  

Wie stuurt deze oud-Kraggenburger een kaartje??  

Zijn adres is: Kpl. Kostwinder C.C.M. 

  83.12.31.208 

  1 (NL) INFCOY 

  Napo 83 

  3509 VD  Utrecht 

Er kan gewoon een postzegel van € 0,39 op - envelop dichtplakken en achterop 

vermelden: NL - (eigen) postcode en huisnummer. 
 

 

 
BEDANKT 
 
Ik (Arda Eijsvogel van Saaze) wil iedereen bedanken die aan mij heeft gedacht tijdens de verblijven in 

de ziekenhuizen. Wat heeft me dat ontzettend goed gedaan. 

 

Allemaal bedankt. 

Arda 

http://www.kraggenburg.nl/
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OPAK (Oud Papier Actie Kraggenburg) 
 
Na een tijdje de containers aan de loswal te hebben geplaatst gaan ze toch weer terug naar de scholen. 

Elke derde zaterdag van de maand kan dus weer door ouders van leerlingen van de Lichtwachter en de 

Pionier oud papier worden gelost aan de Voorstraat, op de parkeerplaatsen voor de scholen. 

Naar aanleiding van de ervaringen van de afgelopen maanden nog een paar tips voor het inpakken van 

oud papier. 

 Verpak het papier zodanig dat het makkelijk is mee te nemen. Dat wil zeggen: met een stevig 

touw vastgebonden of in een stevige gesloten kartonnen doos; 

 Wanneer er lege kartonnen dozen mee worden gegeven: maak deze dan alvast klein/plat; 

 Verpak het papier niet in plastic; 

 Wanneer u veel papier heeft kunt u dit zelf naar de container brengen. Ze staan er al vanaf 

vrijdagmiddag. 

 

Wanneer u een enkele keer heel veel papier heeft wilt u dat dan vooraf melden bij De Lichtwachter of 

De Pionier? Dan kunnen we namelijk een extra container bestellen. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking namens de Lichtwachter en de Pionier. 

 
 
 
 
 

 

 

 

Ondernemers Vereniging Kraggenburg 
 
 
 
De Ondernemers Vereniging Kraggenburg ( OVK ) 
wil zich langs deze weg aan u voorstellen. 
Wij zijn een plaatselijke vereniging met ongeveer 40 leden, bestaande 
uit ondernemers uit diverse sectoren. 
Wat doen wij en waar streven wij naar: 
 Allereerst de leefbaarheid in het dorp bevorderen  
 Daar waar nodig is, elkaar als ondernemers steunen en helpen. 
 Ons inzetten voor lokale doelen zoals bv: Jeugdverenigingen. 
 Het mede organiseren van de jaarlijkse kerstmarkt. 

Wij vergaderen 3 x per jaar waarbij een bezoek gebracht wordt aan 
een bedrijf van één van onze leden om daar een kijkje in de keuken te 
nemen. 
Mocht u informatie willen of lid willen worden, neem gerust contact 
met ons op. 
Secretaris  Max Potters  
   Noordermeent 7 
   8317 AA Kraggenburg. 

Telefoon 0527-252647 
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VOORSTELLING PASSIE IN DE POLDER OP 26 JANUARI IN ’T VOORHUYS 
 
Hallo Kraggenburger Op woensdagavond 26 januari wordt de montage-theater voorstelling Passie in 
de Polder opgevoerd in theater 't Voorhuys. Het toneelgezelschap bestaat uit acht amateur 
toneelspelers uit de Noordoostpolder. Onder hen twee inwoners van Kraggenburg: Marian Besseling 
en Sanne Potters. Zij zijn al enige tijd aan het oefenen via de montage-theatertechniek.  
Montage-theater houdt in dat er niet wordt uitgegaan van een bestaand stuk maar van een thema: 
Passie in de Polder. De eigen inbreng van de spelers: ideeën, verhalen en fantasieën vormen de 
basis van het stuk. Regisseur Robert Baarda smeedt er een geheel van. Zo ontstaat oefenavond na 
oefenavond een toneelstuk. Het resultaat van deze manier van theater maken is te zien op 
woensdagavond 26 januari. Leden en besturen van alle toneelverenigingen uit de Noordoostpolder 
zijn reeds uitgenodigd voor een open les op zaterdag 8 januari 14.00 uur in buurthuis De Erven in 
Emmeloord. 
U, als inwoner van de polder kunt de voorstelling bezoeken op 26 januari in 't Voorhuys in Emmeloord. 
Kaarten kosten 5 euro voor jongeren tot 18 jaar en 8 euro voor volwassenen en zijn te krijgen bij 
Annemieke Janse, Zwartemeerpad 2, 8317 PG, Kraggenburg. Tel. 252811 
 

Oproep aan gepassioneerde filmmakers 
Als onderdeel van het theaterproject Passie in de Polder organiseert het CAF (Centrum Amateurkunst 
Flevoland) een gelijknamige filmwedstrijd waarin het thema Passie in de Polder centraal staat. 
Wij vragen aan u: Maak een drie minuten durend filmpje over uw Passie in de Polder. Bij het thema 
kan het gaan om de liefde voor de polder op zich; het landschap, de natuur. Maar het kan ook gaan 
om een hobby die u deelt met anderen: bijvoorbeeld autocross, toneel of sport. Of over angsten, 
verborgen emoties en familiebanden, dromen, wensen etc. etc. Alles mag, als het maar in relatie staat 
tot de Polder. Misschien is dit wel de kans, om uw kijk op het leven in de Noordoostpolder te laten zien 
aan uw mede-polderbewoners. U kunt individueel meedoen maar ook als groep.  
Het filmpje dient digitaal te worden aangeleverd voor 10 januari bij: 
Annemieke Janse, Zwartemeerpad 2, 8317 PG Kraggenburg. 
Voor meer informatie kunt u mij bellen op 0527-252811 
Een deskundige jury beoordeelt de filmpjes en de beste drie worden vertoond op 26 januari in 't 
Voorhuys als onderdeel van het voorprogramma van het theaterstuk: Passie in de Polder. 

 

 

 
LET OP….. 
 
Voor de Kerst zijn wij EXTRA dagen en tijden open……… 

 

Ruby‟s Hairfashion 

Voorstraat 2 

Kraggenburg  Tel. 0527-252287 
 

Voor de Kerst kunnen wij uw haar stukje voor stukje  verzorgen. 

 

maandag  20 dec 09.00 tot 15.00 uur 

dinsdag    21 dec   09.00 tot 21.00 uur 

woensdag 22 dec 09.00 tot 21.00 uur 

donderdag 23 dec 09.00 tot 21.00 uur 

vrijdag       24 dec  09.00 tot 15.00 uur 

 

Wij wensen iedereen een Fijne Kerst en een mooi gekleurd nieuwjaar toe. 

 
 

 

WWW.KRAGGENBURG.NL   -   WWW.KRAGGENBURG.NL 
 

 

http://www.kraggenburg.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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Beste Kraggenburgers 

 

In 2005 houdt HCR Van Saaze voor de twintigste keer de Playback & Soundmixshow. En dat is reden 

voor een swingend feest. 

Daarom is er op 29 april een 'gewone' spetterende Soundmix & Playbackshow en op 30 april een 

'waanzinnig' spetterende 'Playback & Soundmix 20 reunion'. Speciaal voor deze dagen komt er 

een grote feesttent te staan op het plein voor Van Saaze.  

Opgave voor beide evenementen als vanouds bij Max Potters. De precieze data voor de 

sluitingstermijn wordt nog bekend gemaakt. 

De mensen die niet meer in Kraggenburg wonen en ooit hebben meegedaan, (als deelnemer of jurylid) 

krijgen een persoonlijke uitnodiging. Voor de Kraggenburgers geldt dit bericht en de aankondiging 

door middel van posters als uitnodiging.  

 

Al jaren is de Playback & Soundmixshow een begrip in Kraggenburg. Vele artiesten jong en oud 

hebben in de achterliggende jaren het publiek vermaakt met 'haast' professionele acts. Het niveau van 

de deelnemers is altijd erg hoog en de drang naar perfectie groot. Dat uit zich voor de Playbackacts in 

veel aandacht voor: kleding, dans, instrumenten, perfecte playback en expressie van de deelnemers. 

Ondertussen is er een  indrukwekkende 'poel van bijzondere Playbackacts'. Wie herinnert zich niet The 

Fox of De Trojka van Drs P., Cliff Richard & The Young Ones, Bob en Annie de Rooy en het 

onvergetelijke optreden van The Backstreet Boys. Laten we ook de live-optredens niet vergeten van: 

Matthias Eijpe, Wieke en Karlijn Eissens en Yvonne Ruyter. De laatste won later het Flevolands 

Songfestival en Matthias en Karlijn werden respectievelijk derde (2003) en tweede (2004). Zij allen 

traden voor het eerst op tijdens de Soundmix & Playbackshow in hun eigen dorp. En niet te vergeten 

de zusjes Linda en Marion Groot die op dit moment furore maken met hun dansschool Artistique. De 

zusjes waren al op hun vijfde jaar van de partij. Twee jonge Kraggenburgse meiden, Linda Groot en 

Marloes Neefjes, brachten het zelfs tot de nationale Playbackshow van Hennie Huisman. Kraggenburg 

kijkt niet alleen met trots terug op deze 'grote' sterren maar ook op de talloze 'kleine' sterren. 

Gedurende 20 jaar Playback & Soundmixshows wisten zij het publiek steeds te vermaken met hun 

bijzondere, ontroerende en razend knappe optredens.  

 

Om er een echte reünie van te maken, is het meedoen van deelnemers van twintig jaar geleden erg 

belangrijk zo niet onmisbaar. Nummers van Grease, The Wizzard of OZ, André van Duin, The Blues 

Brothers, Pointer Sisters, Vader Abraham, Urbanus etc. etc zijn tijdloos en nog steeds geweldig leuk 

om te zien. Het zou toch prachtig zijn om de tieners van toen, nu als dertigers die ene act nog eens te 

zien opvoeren. Wij roepen u op om dat clubje van toen weer bij elkaar te krijgen. Een paar keer 

oefenen, de kleren een beetje vermaken, het pruikje opzoeken, de schmink op je gezicht 

smeren………….en laat Kraggenburg opnieuw verbaasd staan over zoveel talent. 

 

Denk nu niet dat de acts van de laatste jaren niet welkom zijn. Ook die nummers zien we graag nog 

eens terug. Daarom een oproep aan alle Kraggenburgers en oud-Kraggenburgers jong en oud om te 

graven in twintig jaar Playback & Soundmixshow en opnieuw met die ene geweldige, mooie, 

keiharde, grappige, ontroerende en bijzondere act voor het voetlicht te verschijnen.   

 

Voor meer info: 

Max Potters 

Hotel van saaze 

Dam 16 Kraggenburg 

0527-252353 
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JEU D’ OP GAAT WEER DE PLANKEN OP 

 
Jeu d‟ Op, de theaterclub voor jongeren in Kraggenburg gaat in 2005 weer een uitvoering op de 

planken zetten. Dat zal zijn in het laatste weekend van juni of het eerste van juli. 

 

Daarvoor zijn wij op zoek naar jongeren vanaf de 2
de

 klas van de middelbare school tot en met de 4
de

 

klas. In de musical komen zang, dans en spel aan bod, zoals je van Jeu d‟ Op gewend bent. 

Het maakt ons niet uit of je nu barst van het talent of dat je daar  

helemaal geen last van hebt. Waar het ons om gaat is; dat we met  

enthousiaste jongeren van Kraggenburg een dijk van een voorstelling  

neerzetten en jij geeft zelf aan waar jouw interesses liggen. Misschien 

vind je zingen prachtig, maar spelen niet zo of misschien dans je de sterren van de hemel maar zie 

je spelen en zingen niet zitten. Daarom is het handig je nu alvast op te geven. Het is ook goed (en 

nodig) om je van tevoren af te vragen of je het kunt opbrengen er (bijna) iedere oefenavond te zijn. 

We willen graag oefenen metjongeren die tot in hun tenen gemotiveerd zijn om straks een klinkend 

resultaat neer te zetten. 

 

We oefenen iedere vrijdagavond bij HCR van Saaze van 19.00 tot 22.00 

 uur. 

Omdat we willen weten hoeveel rollen (deelnemers) ons stuk moet tellen, willen we nu alvast van je 

weten of je mee wilt doen. 

De repetities beginnen in februari na het carnavalsgedruis. Als je je hebt opgegeven krijg je een 

persoonlijke uitnodiging. 

 

De regie is in handen van Marian Besseling. Zij wordt bijgestaan door een groep enthousiaste mensen, 

die de musical ieder op hun eigen (vak)gebied ondersteunen. 

 

Opgave bij: Marian Besseling 252892 of Annemieke Janse 252811 of 

Koenie Wind 252123 of Marjoleine Zielman 250003 

 

 

 

OPBRENGST COLLECTES 
  

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden in de 

week van 31 okt t/m 6 nov, de opbrengst was het mooie bedrag 

van  € 847,32 alle gevers hartelijk bedankt. 

  

Hiermee kunnen de oorzaken en behandeling van diabetes beter worden onderzocht. 

Zo hoopt het Diabetes Fonds patiënten een beter en gezonder leven te geven en de groei van diabetes 

te stoppen. 

  

Namens het Diabetes Fonds, 

Afra van Diepen  (collecteleider). 

 

 
 

De collecte voor verstandelijk gehandicapten heeft in 2004 : 565,16 euro opgebracht. 

Alle gevers en collectanten hartelijk dank. 

Nieuwe collectanten zijn van harte welkom. 

Aanmelden bij: Ymke Wolters, tel. 252844. 
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 
 
Op het moment dat ik Natuurmoment zit te schrijven ( het laatste stukje in 2004) is het miezerig, 

mistig, grijs en windstil weer. Dit zijn de bekende ingrediënten voor de tijd van het jaar. In de 

volksmond het bekende gezegde: de donkere dagen voor Kerstmis. Het natuurgebeuren staat ook op 

een laag pitje, alleen de ganzen en zwanen horen we roepen als ze overvliegen. De bomen zijn kaal, 

alleen de hulst heeft mooie groene glanzende blaadjes, met aan de takken rode besjes die schitteren in 

de zon. Natuurmonumenten heeft het afgelopen jaar volop in de schijnwerpers gestaan met vele 

activiteiten en werkzaamheden die uitgevoerd zijn. Hieraan hebben pers en tv Flevoland een 

belangrijke bijdrage geleverd. Het Waterloopbos is regelmatig in het nieuws geweest. Op dit moment 

is het ruimen en afvoeren van materialen van het Waterloopbos afgerond. De vergunning is verleend 

om nu aan de herinrichting van het gebied te beginnen. Voor de toekomstige bezoekers worden een 

informatieruimte, rolstoelwandelroute(ontdekkingsroute) en een fietsroute aangelegd. Wanneer dit 

alles is gerealiseerd wordt in juli 2005 het Waterloopbos geopend in het kader van het 100 jarig 

bestaan van de Vereniging Natuurmonumenten. Dit jaar zijn meer Hoorenaars ( de grootste wesp in 

Nederland) in het Kadoelerbos en Vogeleiland waargenomen ten opzichte van vorig jaar. Bij 

inventarisatie op de Buitenlanden is een toename van 70% van de Kievitsbloem geconstateerd, dit 

mede door het speciale beheer van Natuurmonumenten. De excursies die door Natuurmonumenten zijn 

georganiseerd in het Voorsterbos zijn goed bezocht. Het blijkt dat steeds meer vraag is naar gezins/ 

familie-excursies. In juni is een prachtige wandelroute geopend die deels door het Kadoelerveld en bos 

loopt en deels over de dijk langs het Kadoelermeer. Vanaf dit pad kan de aanwezige kudde Schotse 

Hooglanders bewonderd worden. In november zijn twee kalfjes geboren waardoor het aantal dieren op 

15 is gekomen. Regelmatig kon men in het afgelopen jaar fouragerende groepjes Lepelaars en 

Flamingo‟s zien in de waterpartijen van het Kadoelerveld. Langs de beek wordt regelmatig de IJsvogel 

waargenomen. De prachtige vogel heeft waarschijnlijk daar gebroed. De poelen in het Kadoelerbos 

hebben een grote opschoonbeurt gehad, en rondom de poelen is het terrein gevlakt zodat in de 

toekomst gemakkelijk machinaal onderhoud gepleegd kan worden. De Natuurwerkdag, die dit jaar op 

6 november door IVN en Natuurmonumenten is georganiseerd is, succesvol verlopen. Ongeveer 40 

deelnemers hebben aan de werkzaamheden deelgenomen. Ze hebben hard gewerkt op de KAZA ( 

Kadoelerzandafgraving). Als laatste: Leerlingen van groep 7 en 8 van de basisschool de Lichtwachter 

uit Kraggenburg hebben in november het monument in het Voorsterbos schoongemaakt. Jongens en 

meisjes hiervoor bedankt! Ik heb geprobeerd een beeld te geven van het afgelopen jaar wat in het 

Voorsterbos is uitgevoerd aan werkzaamheden door het team Voorsterbos van Natuurmonumenten. Ik 

hoop dat jullie dit met plezier hebben gelezen. 

 

Het team Voorsterbos wenst u allen een fijne Kerstdagen en een Voorspoedig en gezond 2005 toe.  

 

 
 
VERMIST 
 
Vermist sinds dinsdag 12 oktober: een kleine zwarte kat met iets wit op de neus en 2 witte voetjes. 

Haar leeftijd is 3 jaar. 

 

Zij luistert naar de naam Katja. 

Katja droeg een groen halsbandje met naamkokertje. Ze woonde nog maar ruim 2 weken op 

onderstaand adres, ze is verhuisd vanaf de Blokzijlerweg in Marknesse. 

 

Heeft u Katja in uw omgeving gezien, of heeft u haar soms in huis genomen, dan graag uw reactie op 

Finsestraat 21, tel. 252933. 

 

Marianne Galama 
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INLEVERDATA 2005 VOOR KOPIJ VAN DE UITKIJK 
 

 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

24 januari 2 februari 

21 maart 30 maart 

30 mei 8 juni 

29 augustus 7 september 

24 oktober 2 november 

12 december 21 december 
 

 

ADVERTEREN IN DE UITKIJK 
 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 

 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende wijziging 

 kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

 aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden geplaatst en de 

 gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 

 de_uitkijk@zonnet.nl).  

- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

 voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van de 

 nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van  

 toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2005  
afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

(incl.adm.kosten) 

afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

(incl.adm.kosten) 

6x6 18,50 7,- 12x12 68,50 15,- 

6x9 26,50 8,50,- 18x12 (halve pagina) 102,50 20,- 

6x12 34,- 10,- hele pagina 183,50 35,- 

9x12 (kwart pagina) 52,50 12,50    

 

 

Peuterspeelzaal 

't Kwetternest 
 

 Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar 

 Eén groep: dinsdag / donderdag 

 

 Tijd: van 8.30 tot 11.00 uur 

 Waar: in de voetbalkantine 

 

Informatie /opgave bij: 

 Erica Ruiter, Noordermeent 12, 8317 AA  Kraggenburg, telefoon 61 88 14 

 Of op www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest 

 S.v.p. opgeven vanaf de geboorte i.v.m. planning groepen 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R 

 

 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

20-12-04 Klein Cortina Jaarvergadering HCR Van Saaze 20.00 

28-12-04  Voorronden Oudejaars darttoernooi „t Klokhuis 19.00 

29-12-04 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschap Klaverjassen De Kei 19.00 

30-12-04  Oudejaars darttoernooi „t Klokhuis 20.00 

30-12-04  Kraggenburger Top 100 ‟t Klokhuis 14.00 – 24.00 

02-01-05 Fc Kraggenburg Tiendorpentoernooi Bosbad/ PWA-hal  

04-01-05 Dorpsbelang Nieuwjaarsreceptie „t Klokhuis  

06-01-05 Kerst-Inn commissie Nieuwjaars-Inn   

14-01 t/m 16-

01-05 

Fc Kraggenburg Tamek zaalvoetbaltoernooi MFC De Burcht  

21-01-05  Disco voor jeugd 10- 14- jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

26-01-05  Voorstelling Passie in de Polder „t Voorhuys  

29-01-05 De  Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HRC Van Saaze  

04-02-05 De  Zotte Leeuwkes Darttoernooi „t Klokhuis  

05-02-05 De  Zotte Leeuwkes Carnaval HRC Van Saaze  

06-02-05 De  Zotte Leeuwkes Kindercarnaval „t Klokhuis  

15-03-05 Dorpsbelang Algemene ledenvergadering   

01-04-05  Disco voor jeugd 10 -14 jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

19-04 t/m 22-

04-05 

Be Fair Avondvierdaagse   

29-04-05  Playback-/ soundmixshow HRC Van Saaze  

30-04-05  Playback-/ soundmixshow HRC Van Saaze  

13-05-05  Leeuwenronde   

18-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sponsorloop - Opening jubileum de Brem  

20-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Reünie de Brem  

21-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sportieve dag - Feestavond de Brem  

10-06-05  Disco voor jeugd 10 - 14 jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

     

FEESTWEEK 8 t/m 12 juni 2005                       FEESTWEEK 

 


