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Dorpsbelang 

 
Jaarwisseling 

Zoals we ons diamanten jaar zijn begonnen, zijn we het ook geëindigd: met een knalfeest en 

dito vuurwerkshow in de, nu al bijna niet meer weg te denken, Oud&Nieuw tent. Waar, mede 

door Kraggenburger jeugd, een superavond werd georganiseerd. Volop activiteit en 

gezelligheid. Een zeer geslaagd einde van 2009 en start van 2010! Yodelahitiiiiiiiii! 

 

Schadevrij Oud&Nieuw-premie 

Voorgaand item geeft al aan dat we ook dit jaar waarschijnlijk weer kunnen beschikken over 

de volledige „Schadevrij-Oud-en-Nieuw-premie‟. Ondanks dat de gemeente deze premie 

ingebed heeft in de „Oud&Nieuwfeest-premie‟ (voor het organiseren van een feest tijdens de 

jaarwisseling), stelt Db deze premie toch apart beschikbaar. De premie kan aangevraagd 

worden voor een activiteit voor de Kraggenburger jeugd bij ondergetekende.  

 

Dorpsschouw 

Al een aantal malen is in dit blad de „Dorpsschouw‟ ter sprake gekomen. In deze editie een 

tweede verslag van de vorderingen die m.b.t. een aantal „dorpsproblemen‟ zijn gemaakt. 

 

Buslijn 71 

Tijdens de sneeuwperiode van afgelopen maand, meldde Connexxion, dat ze de Kraggenburger 

haltes niet meer zou aandoen. Dit i.v.m. het, summiere, provinciale zoutstrooibeleid en de 

daaruit voortvloeiende gladheid. Aangezien dit beleid ook in komende sneeuw-/ijzelperiodes 

gehanteerd wordt, heeft Db hierover een klachtenbrief naar de provincie gestuurd. Hierna 

waren spoedig de wegen weer berijd- en de haltes bereikbaar.  

(of was de ingevallen dooi hier credit aan?) 

 

Urnenmuur 

Na onze jaarvergadering in 2008 heeft de gemeente toegezegd een urnenmuur aan te leggen 

op onze begraafplaats. Met het verstrijken van de tijd werd de afspraak gemaakt dat in 2010 

met de aanleg zou worden begonnen. Helaas dreigden nieuwe gemeentelijke inzichten deze 

afspraak te ondermijnen. Evenals enkele andere polderdorpen hebben we deze kwestie weer 

voorgelegd aan de gemeenteraad en gevraagd om naleving van gedane afspraken. 

 

Jaarvergadering 

Verderop in deze Uitkijk vindt u de uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering! 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

Schouw in Kraggenburg (het vervolg) 

 

In december 2009 is er een voortgangsbespreking geweest over diverse punten van de schouw 

die eind september 2009 is gehouden. 

Onze constatering is dat alle punten die door bewoners zijn ingebracht aandacht hebben 

gekregen van de betrokken instanties die binnen IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken) 

samenwerken. Er is een antwoord, een actie of uitleg van het gemeentelijk beleid. In de Uitkijk 

van oktober 2009 heeft een eerste verslag gestaan van de schouw over ons dorp. Hier volgt nu 

puntsgewijs het tweede verslag. 

 

Parkeren 

 Zolang netjes wordt geparkeerd in de straten en bij de ingang (via de rotonde) van ons 

dorp is alles in orde. U kunt wel het gevoel krijgen dat de straat erg vol staat en soms 

wat onoverzichtelijk is. 

 Daar wordt niets aan gedaan zolang er geen blokkade is en auto's en hulpdiensten er 
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langs kunnen. Dat is het beleid van gemeente en politie. 

 Parkeren op de stoep en in het gras is niet toegestaan. 

 Een suggestie is om „s avonds en in het weekeinde bij de scholen uw auto te parkeren. 

Genoeg ruimte daar en in wezen een korte afstand naar uw huis. (o.a. Zuidermeent) 

 

Verkeersveiligheid 

 De politie controleert en blijft controleren op te hoge snelheden op de  Zuiderringweg, 

Kraggenburgerweg en Leemringweg. 

 Het beheer en het onderhoud van de bermen (hoog gras) van deze 3 wegen is in 

handen van de provincie Flevoland. Zij maaien 2 keer per jaar de bermen, maar de 

kruisingen vaker om daar een goed uitzicht te houden. U kunt altijd de provincie bellen 

met een klacht. 

 Bij sommige straten in ons dorp is het uitzicht beperkt. Daar wordt niets aan gedaan. 

Dat wordt door de gemeente gezien als een verkeersremmende situatie, dus afremmen 

en goed uitkijken. 

 

Groenvoorziening 

 Zoals ook al in oktober is gemeld, kunt u een klacht over overhangende struiken, te 

laat onderhoud van groenvoorzieningen, enz. melden aan de gemeentewerf. 

 De gemeente heeft toegezegd dat de dode boompjes aan de Stuwwal deze winter 

worden vervangen. 

 Onze gemeente wil niet overal op grasvelden bordjes plaatsen. Het algemene 

uitgangspunt is dat honden niet op grasvelden mogen worden uitgelaten. In ons dorp 

zijn bepaalde veldjes aangewezen om de hond uit te laten. Bij die veldjes staan dan wel 

bordjes dat het alleen daar is toegestaan om honden uit te laten. 

 

Uw buurt en wijk 

We dienen met zijn allen zorg te dragen voor onze buurt, de leefbaarheid en sociale contacten.  

 Daar hoort o.a. bij het onderhoud van uw voortuin. We mogen van elkaar  verwachten 

dat ieder zijn tuin onderhoudt. Gebeurt er helemaal niets, ga (probeer) dan eens 

hierover onderling te praten. Niets zeggen, er niet over praten, helpt zeker niet. Dat 

gaat op den duur irritatie en scheve gezichten geven. 

 De woningbouwvereniging vindt tuinonderhoud ook belangrijk. Indien u als huurder dit 

verwaarloost, zal de woningbouwvereniging u hierop zeker aanspreken. 

 De gemeente is niet in staat om trottoirs schoon te vegen, de machines zijn te zwaar. 

Ze gaan er van uit dat wanneer het nodig is, de bewoners zelf de bezem een keer ter 

hand nemen. En dat geldt ook voor het sneeuwvrij maken van uw stoep. Een 

uitzondering hierop is het tegelpad achter langs de scholen tussen Noordermeent en 

Zuidermeent. Als dit pad slecht begaanbaar is, moet u dat melden bij de gemeentewerf. 

Dan kunnen ze hierop actie ondernemen. 

 Het kan soms voorkomen dat in uw straat of buurt onderlinge contacten stroef en 

moeizaan verlopen of dat er enige onderlinge spanning ontstaat tussen mensen. Dat 

kan allerlei redenen hebben. Laat die spanning niet oplopen met als uiteindelijk gevolg 

een onderlinge ruzie. Het beste middel in zo'n situatie is altijd nog een onderling 

gesprek. De stichting Carrefour kan in al dit soort situaties helpen via 

buurtbemiddeling. Het telefoonnummer staat aan het einde van dit verslag. 

 

Het vervolg 

De schouw is geweest in september 2009 en er zijn door de bewonders toen veel punten 

gemeld. In overleg met de mensen van IGW kijkt Dorpsbelang steeds wat de stand van zaken 

is. Zo hebben we in maart a.s. weer een overleg gepland. Aandacht voor bekende en nieuwe 

meldingen blijft op de agenda staan. 

 

Ondertussen geldt nog steeds dat wanneer u een klacht heeft over de groenvoorzieningen, de 

straat, de trottoirs, de verlichting enz, de eerste actie is dat u de klacht zelf direct meldt aan 

de gemeentewerf. Zij zullen dan actie ondernemen. Wanneer er na uw melding helemaal niets 

gebeurt, mag u Jules Overmars informeren. 

 



 4 

Zijn er andere punten waarvan u meent dat die gemeld moeten worden, dan is altijd de eerste 

actie dat u het zelf meldt. Lukt het niet, dan mag u contact opnemen met Jules Overmars. 

Dorpsbelang zal de melding dan aan de orde stellen in het overleg over de schouw. 

 

Onderstaand de telefoonnummers en e-mail adressen: 

Gemeentewerf: 0527 – 633944  gemeentewerf@noordoostpolder.nl. 

Carrefour: 0527 – 630000 info@carrefour.nu  

Woningbouwvereniging Mercatus: 0527 – 635500  info@mercatus.nl   

Provincie Flevoland over wegen: 0320 - 265566  

 

 

Dorpsbelang Kraggenburg 

Jules Overmars 

tel: 0527 – 612648   e-mail: jules.overmars@hetnet.nl  

 

 

 

 

 

Openbare Verlichting 

 
Overgang van „oranje/geel‟ naar „witte‟ lichtkleur. 

 

Het zal u vast opgevallen zijn dat het 's avonds behoorlijk licht is in Kraggenburg. De 

gemeente heeft in november de 'oranje/gele' verlichting in ons dorp vervangen in het kader 

van hun onderhoudsplan. 

De openbare verlichting is nu voorzien van nieuwe lampen. Deze verlichting heeft een „witte‟ 

lichtkleur. De lampen die in het verleden zijn toegepast hadden een „oranje/gele‟ lichtkleur.  

 

In het verleden is vooral „oranje/gele‟ verlichting toegepast omdat de lampen zeer efficiënt 

zijn. Het nadeel bij deze verlichting is dat er geen kleurherkenning mogelijk is.  

Met de huidige technologische ontwikkelingen op het gebied van verlichting zijn er nieuwe 

typen lampen op de markt gekomen die efficiënt zijn en kleurherkenning mogelijk maken.  

 

Het nieuwe type lamp wordt voornamelijk toegepast in verband met de sociale veiligheid, en is 

daarbij ook energie besparend. Ter bevordering van de sociale veiligheid maakt de „witte‟ 

openbare verlichting het mogelijk om kleuren te herkennen. Zodoende zal het bijdragen tot 

versterking van het veiligheidsgevoel bij duisternis.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 

mailto:gemeentewerf@noordoostpolder.nl
mailto:info@carrefour.nu
mailto:info@mercatus.nl
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

van Dorpsbelang Kraggenburg 
 
 
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodigt U uit voor onze jaarlijkse 

 

Algemene ledenvergadering 
 
Deze wordt gehouden op woensdag 17 maart 2010 in dorpshuis „ ‟t Klokhuis‟ aan de 

Noordermeent 6 te Kraggenburg. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. 

 

 
 

 

Agenda: 
 

1. Opening 

2.  Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 18 maart 2009 

3. Ingekomen stukken / mededelingen 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester (zie *) 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming kascommissie 

8. Bestuursverkiezing (zie **) 

  PAUZE 

9. Contributievaststelling 

10. Begroting 2010 

11. Feestweek 2010 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 

 

* Toelichting punt 5:  

Belangstellenden kunnen de financiële stukken, vanaf twee weken voor aanvang 

vergadering, inzien bij de voorzitter: dhr. J.F.M. Overmars, AJ Rennenstraat 42. 

 

**  Toelichting punt 8: Bestuursverkiezing 

 Statutair aftredend en herkiesbaar:    Joop Stoffelen 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:    Marga Oosterwijk 

 

Het bestuur stelt Irene Gerritzen als kandidaat voor de ontstane vacature. 

 

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang vergadering schriftelijk worden gesteld bij 

de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

 

 

 

Tot ziens op woensdag 17 maart a.s. 

 

Namens het bestuur, 

Tonny Kommers, secretaris 
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Notulen Jaarvergadering 18 maart 2009 Dorpsbelang Kraggenburg in het Klokhuis 

 

 
 
Aanwezig namens het bestuur: Ad v.d. Noort (voorzitter), Joop Stoffelen(penningmeester), Tonny 
Kommers (secretaris), Harry Engels, Marjo van Diepen, Karste de Vries, Taco Folkertsma en Marga 

Oosterwijk (notuliste). Totaal aantal aanwezigen: 87 
 
1. Opening:  De voorzitter, de heer A. v.d. Noort opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 
harte welkom, met in het bijzonder; Dhr. T. van Meijl (wethouder), Dhr. W. Schutte (wethouder), Dhr. H. 
Suelmann (CDA), Dhr. H. Doff (CU/SGP), Dhr. W. Haagsma (P.U.), Mw. I. Vriend en Dhr. K.J. Loosman 
(I.G.W.), Dhr. K. Althuis (Natuurmonumenten), Dhr. R. Schilder (Pers Stentor). 
 

De voorzitter noemt in zijn openingswoord o.a.: 
De jaarwisseling 2008-2009 is goed verlopen. Ter inluiding van het jubileumjaar hebben we kunnen 

genieten van een prachtig vuurwerk. Het feest, rond middernacht in de tent, is zeer positief verlopen en 
de jeugd heeft zich keurig gedragen. Het is goed bevallen om, tijdens deze nacht, iets te organiseren. We 
hebben dan ook recht op de volledige Nieuwjaarspremie van de gemeente i.v.m. een schadevrije oud- en 
nieuw nacht. 

 
De werkgroep STEK is afgelopen jaar “geboren‟‟ en staat voor: Stuurgroep Evenementen Kraggenburg. 
Samen met diverse verenigingen w.o. de carnaval worden diverse activiteiten georganiseerd. 
 
De leeuwen bij de rotonde waren aangetast door een groene aanslag. We zijn de carnaval dank 
verschuldigd voor het schoonmaken hiervan. In het jubileumjaar “staan‟‟ ze er dan ook weer mooi bij. 
 

Woningbouw: 
Het is jammer en teleurstellend dat er geen vorderingen zijn gemaakt. De ingediende plannen, door de 
gemeente, waren incompleet en de Raad van State heeft de plannen dan ook niet ontvankelijk verklaard. 
Hierdoor moeten procedures weer opnieuw. Dit neem ik de gemeente en de provincie kwalijk. De 
ontwikkeling in Kraggenburg stagneert wederom terwijl er in Ens wel gebouwd gaat worden. 
Kraggenburg zal pas hierna aan de beurt zijn. 

Dit kan ik, als uw voorzitter, niet uitleggen en vraag dit dan ook aan wethouder Schutte dit zelf te doen. 

 
K.Z.Y.: In mei is er een grote brand geweest in het koelhuiscomplex. Ballast-Nedam is na de 
zomervakantie begonnen het complex op te ruimen en na Oud en Nieuw was het gehele terrein 
opgeruimd. De nieuwe plannen voor het terrein liggen, v.a. donderdag 19 maart, voor 6 weken ter 
inzage. De gemeente zal dan binnen 12 weken e.e.a. afronden. 
 

De Kei: Het ingediende schetsplan bevat fouten en zal opnieuw moeten worden getekend. 
 
M.F.C.: zie agendapunt 3 mededelingen. 
 
I.G.W.: Een nieuwe samenwerking tussen: gemeente, politie, Mercatus en Carrefour. 
Het doel is: ondersteuning verlenen in dorpen en wijken bij verschillende zaken. Mevrouw Ingrid Vriend is 
het aanspreekpunt voor Kraggenburg.  

Er is door de gemeente, per dorp, €5.000,-- beschikbaar gesteld. Een ieder kan ideeën inbrengen bij het 
bestuur voor het aanwenden van dit bedrag. 

 
Verder wens ik u allen een prettige vergadering toe. 
 
2. Notulen Jaarvergadering 12 maart 2008: 
Geen bijzonderheden. 

 
3. Mededelingen: 
Dhr. P. Paauw: Informeert de vergadering over het te realiseren MFC. De laatste tijd is er niet veel 
nieuws te melden geweest, doch is er zeker overleg geweest met o.a. gemeente en provincie. 
Het gaat de goede kant op, iedereen lijkt positief. Alle partijen hebben tijd nodig voor het voorbereiden 
van een mogelijke samenwerking. Toch zijn we positief gestemd en zullen we vaker, via de Uitkijk, het 

nieuws met u delen. De commissie is nog steeds actief en verder zijn er geen bijzonderheden te 
vermelden. 
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Dhr. A.v.d.Noort: Een medewerker van Essent heeft ons dorp een AED geschonken. Het apparaat, te 

gebruiken bij een plotselinge hartstilstand, komt bij v. Saaze te hangen. Het apparaat zal binnen worden 
geplaatst omdat het te kwetsbaar is om het buiten te monteren. 

 
Onze wijkagent Dhr. J. van Benthem is ziek. Zijn waarneemster is Mevr. E. Baard. 
 
4. Jaarverslag secretaris: 

De jaarvergadering d.d. 12 maart 2008 wordt door 78 geïnteresseerden bezocht .  
Marco Kok neemt afscheid van het bestuur en de ontstane vacature wordt door Taco Folkertsma 
ingevuld. De heren Harry Engels en Karste de Vries worden voor hun tweede termijn herkozen. 
 
Dorpskrant „De Uitkijk‟ is afgelopen jaar 6x verschenen. Een nieuwe typiste en een nieuwe 
adverteerderscout traden toe tot de groep vrijwilligers die dit blad draaiende houden. De groeiende groep 
adverteerders en de dikkere edities geven aan dat „De Uitkijk‟ zeker een toekomst heeft voor ons 

Kraggenburgers. 
 
We hebben 11 Db-bestuursvergaderingen gehad en 7 vergaderingen in 10-dorpenverband. Daarnaast 
zijn er vergaderingen belegd die betrekking hebben op eventuele dorpsuitbreiding, de opzet van een MFC 
en gemeentelijk Integraal Gebiedsgericht Werken. 

Dorpsbelang heeft verder o.a. nog overleg gehad met de Feestcommissie, de STEK, de  Uitkijkredactie, 
AV-NOP, Paspartoe, Gemeente en B. en W. 

 
De Feestcommissie maakt zich dit seizoen op voor extra inspanningen. De feestweek in mei 2008 was 
weer zeer geslaagd, ondanks dat de aandacht al een beetje uitging naar 2009. Het jaar dat we 60 jaar 
bestaan en waarin dan ook met extra activiteiten wordt uitgepakt. 
 
De krapte in de bezetting van de Kraggenburger Activiteiten Commissie heeft tot gevolg dat er een 

doorstart wordt gemaakt met 4 nieuwe commissieleden en een nieuwe naam. In juni is de STEK een feit 
met als doelstellingen: het organiseren en verzamelen van Kraggenburger activiteiten. 
 
Dorpsbelang blijft met een angstig gevoel kijken naar het, in gevaarlijke staat verkerende, 
koelhuiscomplex van de Greenery. Dit hebben we aan de gemeente, eigenaar Ballast Nedam en in de 
media kenbaar gemaakt, met de vraag om tot sloop over te gaan. 
 

Stichtingbestuur „Het Klokhuis‟ gaat er weer tegenaan en met haar vrijwilligers o.l.v. Ria Stuiver, wordt 

vol vertrouwen vooruit gekeken. 
 
Op de dorpssite staat, onder de link „Dorpsbelang‟, onze openbare correspondentie te lezen. Een klein 
inkijkje in wat er bijvoorbeeld naar Gemeente of Provincie wordt gecommuniceerd. 
 
Feiten en gebeurtenissen:  

Bij de 11-dorpenloop op 5 april heeft Loopgroep Kraggenburg de 4e plaats behaald. Het team van Harm 
heeft hiermee weer een plaats gewonnen t.o.v. vorig jaar.  
 
4 mei was Kraggenburg start- en finishplaats voor de 11-dorpen-steprace. Met een nieuwe captain heeft 
een gemêleerd gezelschap een gooi gedaan naar een hoge plaatsering. Die opzet slaagde redelijk, maar 
de geweldige ambiance na afloop maakte het helemaal een superdag. 

 
Kraggenburg schrikt 9 mei op als zwarte rookpluimen boven het Greeneryterrein hangen. 
Het voormalige koelhuiscomplex wordt door vlammen verteerd. Gelukkig zijn er geen persoonlijke 
ongelukken gebeurd en wakkert deze brand wel de sloop van het gebouw aan.  

 
16 mei is de 30e Leeuwenronde georganiseerd onder ideale omstandigheden. De winnaar van de 21 km 
klinkt dit keer minder bekend: Jan Schenstra. 

 
De feestweek van 28 mei t/m 1 juni is weer super. Kraggenburg draaide door en er werd sportief 
gestreden op alle vlakken. En de bands op zaterdag, waarvan één met een kraggenburgs accent, trokken 
veel publiek. 
 
Op 5 juni maken 170 kinderen een schoonmaakronde door het dorp. De hoeveelheid zwerfvuil valt 
gelukkig mee. 

 
Op 17 augustus komt het Kraggenburger strolaadteam in actie op de „nostalgische akkerdagen‟ tijdens de 
provinciale kampioenschappen stroladen.  
 
27 augustus reikt het Oranjefonds haar „Buurtcadeau‟ uit aan Kraggenburg.  
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Bij de dorpenkeuring is Kraggenburg helaas als 4e geëindigd. En in de milieukeuring, normaliter ons 
paradepaardje, gaat het nog minder: een 7e plaats. 

 
16 november behalen de meiden van Sensation junior het nationaal kampioenschap showdance! 
 
Op 22 november komt Sint Nicolaas aan op onze loswal en hij wordt per pick-up naar „Het Klokhuis‟ 

gebracht. Daar viert hij met zijn pieten en de kinderen een heel leuk feestje. 
 
23 december heeft STEK een 3-tal activiteiten georganiseerd voor de jeugd in het kader van de Kerst-
Inn. De kerstman, vossenjacht en sneeuwpret hebben de jeugd goed vermaakt.  
 
Oud&Nieuw wordt gezamenlijk in een tent gevierd om het 60-jarig jubileum goed in te luiden. Een door 
de jeugd en de Feestcommissie georganiseerd feest, dat prima in haar opzet slaagt. Tijdens de 

jaarwisseling wordt in het dorp niets vernield, dus ontvangen we de volledige Oud-en-Nieuw-premie. Dit 
bedrag is beschikbaar voor jongerenactiviteiten. 
 
Op de Nieuwjaarsreceptie van 3 januari, een matinee dit keer, was het jaarlijkse bloemetje voor drie 
personen, die 60 jaar geleden, het eerst in Kraggenburg zijn ingeschreven.  

 
Tot slot willen wij iedereen hartelijk bedanken, die zich op welke manier dan ook ingezet heeft voor de 

leefbaarheid van het dorp. En zoals op de nieuwjaarsreceptie is aangegeven: 
Kraggenburg gaat er een goed, leuk en vooral feestelijk jaar van maken! 
 
5. Financieel verslag door de penningmeester: 
Het fin. verslag is door de penningmeester voorafgaande aan de vergadering uitgereikt aan de leden. De 
penningmeester bedankt Dhr. J. Winters voor het aanleveren van de fin. gegevens van de Uitkijk en 

dankt tevens Dhr. F. van Egmond jr. voor het aanleveren van de financiële  gegevens van de 
feestcommissie. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 
 
6. Verslag kascommissie: 
De kascommissie bestaande uit Dhr. W. de Raad en Dhr. J. Kaak hebben de controle uitgevoerd en geven 
aan zeer tevreden te zijn met de uitstekende wijze waarop de penningmeester zijn werk heeft gedaan. Er 
is steekproefsgewijs gecontroleerd en er zijn geen bijzonderheden. De vergadering gaat akkoord en 

verleent de penningmeester decharge. Dhr. W. de Raad verlaat de commissie en wordt bedankt voor zijn 

inzet. 
 
7. Benoeming kascommissie: 
Dhr. J. Kaak blijft lid van de kascommissie en zal, voor de komende tijd, worden vergezeld door Dhr. A. 
Verwer. 
 

8. Statutenwijziging: 
De statuten van de vereniging zijn herschreven en er is gebruik gemaakt van een modernere taalkeuze. 
Herzien is het punt van aftreden en opvolging. Het is, na wijziging van de statuten, niet meer nodig dat 
de resterende termijn van een bestuurslid welke vervroegd uittreedt eerst wordt „‟uitgediend‟‟. In de 
wijziging is opgenomen dat bij aanstelling van een nieuw bestuurslid, een geheel nieuwe termijn zal 
ingaan voor het aantredende bestuurslid.  

De herschreven statuten konden worden opgevraagd, voorafgaande aan de jaarvergadering, bij de 
penningmeester. 
De vergadering gaat, na uitleg door Dhr. J. Stoffelen, d.m.v. applaus, akkoord met de nieuwe statuten. 
 

9. Woningbouw: 
Wethouder W. Schutte houdt zijn betoog. Hierbij de feiten: 

 moet toegeven dat ik hier niet met vreugde sta 

 het college en ik schamen ons dat er geen positieve ontwikkeling is 
 het KZY terrein is nu gelukkig opgeruimd 
 de beoogde woningbouw voor Kraggenburg zal niet vóór 2011 plaatsvinden 
 er zijn al vele college‟s mee bezig geweest 
 kavel Paauw was beschikbaar, kavel Penders niet i.v.m. curatele van ontwikkelaar 
 op kavel Penders ook realisatie van waterwoningen 
 het bestemmingsplan voor kavel Paauw is gerealiseerd 

 het voor overleg leek goed, ook provincie was akkoord 
 daarna kwamen er veel bezwaren 
 voor de 150 te realiseren woningen stuitte ik op 144 bezwaren 
 34 bezwaren kwamen van direct belanghebbenden en dorpelingen 
 in deze 34 bezwaren werd veelal aangegeven het uitzicht te willen behouden 
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 ook werd aangegeven eerst te willen bouwen op kavel Penders en dat, wanneer kavel Paauw als 

eerste zou worden ontwikkeld, men ook bezwaar zou hebben ingediend 
 110 bezwaren kwamen uit overige delen van Nederland 

 wanneer er, als eerste, gebouwd zou gaan worden op kavel Paauw dan zouden er ook zonder 
meer bezwaren zijn gekomen 

 het ontwerp bestemmingsplan werd goedgekeurd, doch bezwaarmakers konden naar de Raad 
van State. In totaal hebben 3 personen hiervan gebruik gemaakt. 

 helaas was de grondexploitatie niet gevoegd bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan en dat 
bleek “dodelijk‟‟ voor de plannen.  

 er was tevens nog een ander juridisch probleem. Dit betreft het geluidsprobleem van de 
Zuiderrringweg op de nieuwbouwwijk. 

 het college had subiet, na de uitspraak van de RvSt, direct opnieuw naar de RvSt kunnen gaan. 
Dit is echter niet gebeurd, omdat partijen hebben aangegeven toch bezwaren te willen blijven 
maken. Wanneer de rechter hiervoor gevoelig is wordt het plan discutabel en kan er een 

procedure volgen welke 2 a 3 jaar kan duren. Het zou dan zelfs een langere periode in beslag 
kunnen nemen.  

 voorlopige uitgangspunten om bezwaren te voorkomen * geen woningen t.o. de 2 
bezwaarmakers, * niet bouwen langs de erfgrens met de fruitteler aan de Hertenweg en langs de 
Zuiderringweg (i.v.m. geluid) * plan ca. 160 woningen> 80 op zuidkant van kavel Paauw en 80 

op kavel Penders aan de zijde van de Hertenweg. 
 het college denkt dat er een markt is voor een diversiteit aan woningen in Kraggenburg 

 
Tijdspad lang i.v.m.:  

 gemeente NOP kampt al meer dan een jaar met weinig personeel op de afdeling Ruimtelijke 
Ordening 

 bestemmingsplannen zijn strak geschreven 
 herzieningen vragen veel tijd 

 college is bezig om bestemmingsplannen eenvoudiger te maken 
 er zijn veel artikel 19 procedures  
 er is veel extra werk 
 de nieuwe wet op R.O. geeft meer “last‟‟ 
 er zijn weinig juristen voorhanden voor de afd. R.O. 
 er is veel verloop op de afdeling R.O. Veel ervaren krachten zijn vertrokken en er wordt veel 

gewerkt met invalkrachten 

 op veel ingediende plannen is kritiek (zienswijzen) en brengt dus veel werk met zich mee. 

Momenteel zijn we redelijk “bij‟‟ met het werk en bestemmingsplannen met haast en goede plannen 
geven we “de ruimte‟‟. Momenteel zal er dus een nieuw plan komen voor de bouwkavels in Kraggenburg. 
De planning moet strak maar zal gehaald worden. 
 
Ens-Kraggenburg: 
De woningbouw in Ens zal voorgaan op Kraggenburg. Het plan is al verder en komt momenteel in 

procedure. De grondexploitatie is moeilijk en als procedure te lang dreigt te worden dan zal worden 
overgegaan op onteigening. Het industrieterrein van Ens is gereed en de woningen volgen. In juni maar 
liefst eerder starten we met nieuw plan. Dit duurt ca. 1 jaar. Juni 2010 is bestemmingsplan klaar en moet 
dan de procedure “in‟‟, zodat het zomer 2011 klaar is. Alles moet dan wel “meezitten‟‟ en er moeten dan 
ook geen aparte procedures volgen. De bezwaren zullen dan eveneens beperkt moeten zijn. 
 

Nogmaals excuses namens het college en mijzelf. 
 
Vragen/opmerkingen uit de zaal: 
Er werd gesproken over water op kavel Penders. Is dit nog aan de orde? 

Antwoord Dhr. Schutte: de plannen worden opnieuw bekeken en de nadruk moet liggen op bijzonder 
wonen, dus ook bijvoorbeeld met water. 
 

Het is belangrijk dat u niet opnieuw vormfouten begaat. 
Antwoord Dhr. Schutte: We gaan het heel “strak‟‟ sturen en hopen met een “vaste‟‟ ploeg mensen dit te 
realiseren, zodat er meer doorloopsnelheid is en minder fouten gemaakt worden. 
 
Kunt u ons een garantie geven dat dit niet weer gebeurt? 
Antwoord Dhr. Schutte: Dat zeg ik, we gaan er scherper op letten. Een bestuurlijke fout zal dan ook 
direct hersteld worden. 

 
Waarom wordt er elders wel gebouwd maar in Kraggenburg niet? Het is hier toch niet zo bijzonder? 
Antwoord Dhr. Schutte: het is hier wel bijzonder wat betreft woningbouw. De één wil Zuid en de ander 
wil West. In Marknesse gaan we met een projectontwikkelaar in zee. Deze bouwt 15 tot 17 woningen per 
ha., terwijl dit aantal in Kraggenburg lag op 25 tot 45 per ha. 
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Persoonlijk vind ik dat de gemeente alles op alles moet zetten om nieuwe plannen te maken, terwijl we 

zien dat Ens nog niet klaar is. Dit duurt toch ook nog wel even? 
Antwoord Dhr. Schutte: De reeds genoemde planning is niet voor niets gemaakt en zal strak gevolgd 

gaan worden. 
 
Heb moeite met jullie tijdspad. De ontwikkeling van Wellerwaard (corridor) staat wel op de planning 
terwijl Kraggenburg pas later wordt genoemd. Dit vind ik niet acceptabel. 

Antwoord Dhr. Schutte: Wellerwaard is al opgezet. De planontwikkeling hiervoor gaat door door 
Oranjewoud en de Windgroep. De gemeente heeft hier dus minder werk aan en de wethouder geeft aan 
het niet eens te zijn met de spreker. 
 
We praten nu over het „‟wegleggen‟‟ van problemen. Dit klopt toch niet? 
Antwoord Dhr. Schutte: We gaan plannen achter elkaar zetten en voor Kraggenburg alles nu echt goed 
voorbereiden. Ik verdedig dan ook nu het college; deze keuze is nu gemaakt. 

 
De voorzitter geeft aan het niet eens te zijn met de gang van zaken en bedankt wethouder Schutte voor 
zijn uitleg. Tevens doet de voorzitter een oproep aan de projectontwikkelaar en de gemeente om elkaar 
niet dwars te zitten en goed te kijken naar het aantal te realiseren woningen. 
 

10. Bestuursverkiezing: 
Aftredend en herkiesbaar Marjo van Diepen en Tonny Kommers. Beiden worden herkozen. 

Aftredend, om persoonlijke redenen: Marleen Stengs. Zij zal niet worden vervangen. 
Aftredend en niet herkiesbaar: Ad van de Noort. Het bestuur draagt voor Jules Overmars. Er zijn geen 
tegenkandidaten en de vergadering gaat, met applaus, akkoord. 
Het bestuur neemt afscheid van de huidige voorzitter: Ad van de Noort. Hij ontvangt de Dorpsbelang-pen 
en een horloge van de medebestuursleden. 
 

    PAUZE 
 
In de pauze overlegd het bestuur, in de zaal boven, welk bestuurslid de functie van voorzitter op zich zal 
nemen. Er wordt unaniem door het bestuur gekozen voor Jules Overmars. 
Na de pauze wordt dit aan de vergadering medegedeeld en dit wordt met applaus door de vergadering 
ontvangen.   
 

11. Contributie vaststelling: 

De penningmeester stelt de vergadering voor om de contributie voor 2009 niet te verhogen. 
De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
12.Begroting 2009: 
De begroting is voorafgaande aan de vergadering uitgedeeld aan de leden.  
Aanvulling: I.G.W. gelden 2009. We kunnen hiervoor diverse projecten c.q. ideeën indienen. Dit moet 

echter wel vóór 1 juni 2009.  
STEK: zal garant staan voor het organiseren van diverse activiteiten. 
De begroting wordt goedgekeurd en er zijn verder geen vragen. 
 
13. Feestweek 2009: 
Karst Dedden maakt het programma van de feestweek 2009 bekend, dit jaar gehouden op 20 t/m 24 

mei. Er zal, op donderdag 21 mei, i.v.m. het jubileumjaar, een grote reünie plaatsvinden voor alle (Oud) 
Kraggenburgers. 
 
14. Rondvraag: 

1. De contributie blijft maar ik krijg er geen bonnetje van bij betaling aan de deur. 
Antw. penningmeester: het wordt genoteerd op de contributielijst waarmee een bestuurslid aan de deur 
komt. 

2. Het asfalt van de Hertenweg en de Paardenweg is, op sommige plekken, erg slecht.  
Antw: het bestuur zal hiervan een melding maken bij de gemeente. 
3. Er ligt nogal wat zwerfafval langs sommige buitenwegen. Graag hierop letten en ook kinderen dit 
meegeven als aandachtspunt. 
4. In het putje van de brandgang (achterzijde Winstonstraat) is frituurvet gedumpt. Er is gemeld bij de 
gemeente maar deze is niet bereid hiervoor langs te komen. 
 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en beëindigd hiermee de vergadering. 
 
Marga Oosterwijk 
Notuliste Dorpsbelang 
Maart 2009 
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We staan weer aan het begin van een nieuw jaar en willen u een 

goed en vooral gezond 2010 toewensen. Wij hopen dat wij samen  

met u weer gezellige activiteiten mogen organiseren om ons dorp 

levendig en bruisend te houden. 

 

Dat het dorp leeft en bruist van energie is de afgelopen december maand wel gebleken, we 

blikken even kort terug wat onze activiteiten betreft. 

 

De kerstmarkt 

Op 12 december was er de jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd door de carnavals vereniging 

De Zotte Leeuwkes en de STEK. Een sfeervolle markt met gezellige kramen binnen en buiten 

en een ijsbaan waar de kinderen naar hartelust op geschaatst hebben. Carnavalsvereniging 

bedankt! 

 

De Kerst-in 

Be-fair, FC kraggenburg, Projeka en de STEK organiseerden op 23 december activiteiten voor 

de jeugd van 4 t/m 16 jaar. Voor de jongsten was er een knutselmiddag in het dorpshuis waar 

de kinderen lichtjes voor de kerst en voederpotjes voor de vogels gemaakt hebben. Voor de 

oudere jeugd van de basisschool was er een fotopuzzeltocht door het dorp met de nodige 

opdrachten. Deze middag werd afgesloten met een patatje bij „t Hoekje. „s Avonds was het de 

beurt aan de middelbare scholieren, een spelletjes avond in ‟t Hoekje waar het er soms 

fanatiek aan toe ging. Het was een erg gezellige avond hoewel de opkomst voor deze avond 

wat tegenviel. 

Iedereen die ons geholpen heeft bedankt! 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Dat u van al de feestelijkheden nog niet genoeg had bleek wel uit de geweldige opkomst op de 

nieuwjaarsreceptie op 2 januari. We hebben met vele dorpsgenoten nieuwjaarsnacht en tijdens 

de nieuwjaarsreceptie terug geblikt maar ook vooral vooruitgekeken en na de woorden van 

onze dorpsvoorzitter een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. 

Het bloemetje werd dit jaar uitgereikt aan Andre v.d. Vegt voor al zijn vrijwilligerswerk en 

mantelzorg. De carnavalsvereniging maakte na hun act de nieuwe prins carnaval bekend, die 

de komende periode als Prins Turbo door het leven gaat. 

Voor alle hulp tijdens het welslagen van deze nieuwjaarsreceptie, bedankt! 

 

Informatiebord 

Tijdens de feestweek van 2009 hebben de Zwarte Hertjes op de vrijdagavond tijdens hun act 

het dorp een informatiebord geschonken. Het bord is inmiddels geplaatst op het grasveldje 

tegenover de benzinepomp. Alle verenigingen uit Kraggenburg kunnen gebruik maken van dit 

bord om hun activiteiten kenbaar te maken. De STEK gaat dit bord beheren.  

Heeft uw vereniging een activiteit meld dit dan bij ons op tijd, elke twee maanden zal het bord 

ververst worden en indien nodig vaker. De kosten zijn € 10, - per jaar (voor plankjes, verf, 

plakletters e.d.). Hiervoor kunt u jaarlijks max. 4 bordjes laten plaatsen.  

 

Mocht u vragen hebben of data voor de evenementenkalender/informatiebord willen doorgeven 

dan kan dit via stek@kraggenburg.nl of bij Maya Kutschruiter tel: 252822 

mailto:stek@kraggenburg.nl
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2009-2010 
 
 
 

Beste Kraggenburgers, 

 

Eind december overleed Jan van den Berg; één van onze ereleden en medeoprichter van onze 

voetbalclub. Vanaf deze plaats wil het bestuur namens alle leden hun dank uitspreken voor de 

inzet en betrokkenheid van de heer van den Berg in de vele jaren dat hij actief was voor FC 

Kraggenburg. Niet alleen FC Kraggenburg maar ook de plaatselijke gemeenschap verloor een 

warm, hartelijk en betrokken mens. Tot op het laatste moment hebben wij de heer van den 

Berg op- en om de Brem mogen begroeten, om de plaatselijke trots aan te moedigen. We 

zullen zijn aanwezigheid missen. 

 

In deze Uitkijk ook alvast een vooruitblik op het komende voorjaar. Zoals u hebt kunnen lezen 

heeft trainer Henk Beekman zijn contract verlengd. Het bestuur en Henk zullen zich samen 

blijven inzetten om FC Kraggenburg op een hoger niveau te tillen. Promotie naar de nieuw te 

vormen 4e klasse zou daarbij goed uitkomen. Ons eerste elftal heeft reeds een periodetitel 

binnen maar rechtstreekse promotie heeft natuurlijk de voorkeur. En na het winnen van het 

zaalvoetbaltoernooi in Vollenhove zal de moraal ongetwijfeld uitstekend zijn. Op dit toernooi 

lieten we ons met goed combinatievoetbal van de goede kant zien. Deze lijn doortrekken op 

het veld zou niet verkeerd zijn.  

 

Ook binnen het bestuur zullen met ingang van het seizoen 2010-2011 een aantal wijzigingen 

plaatsvinden. Jean Paul de la Vieter (coördinatie senioren) en Paul de la Vieter 

(jeugdcoördinator) hebben aangegeven dat zij na afloop van dit voetbalseizoen geen 

bestuursfunctie meer ambiëren. Wel willen zij actief blijven binnen de club. Ook Bert Meijer wil 

op termijn het penningmeesterschap doorgeven aan iemand anders. Met andere woorden: de 

FC is dringend op zoek naar bestuursleden die zich willen inzetten voor onze vereniging. Hebt 

u belangstelling om mee te besturen, graag een telefoontje naar voorzitter Harold van 

Beekhuizen. Ook een bezoekje aan onze website (www.fckraggenburg.nl) kan u verder op weg 

helpen. Sinds enige tijd wordt de website “onderhouden” door ons lid Pieter van der Veen. De 

website is aantrekkelijker en actueler geworden. Zaken zoals het wedstrijdprogramma etc. 

kunt u hier ook aantreffen. 

 

Op de website kunt u ook info aantreffen over het feit dat ons tweede veld medio april op de 

schop gaat. In de periode april/mei/juni kunnen we niet meer over dit veld beschikken. Dat 

heeft natuurlijk grote consequenties voor het wedstrijdschema. Er moeten nog een aantal 

wedstrijden worden ingehaald en wanneer de winter “doorzet” wordt het een erg vol 

programma. Dat vraagt van een ieder binnen de vereniging de nodige flexibiliteit waarbij het 

belangrijk is om goed met elkaar te blijven communiceren. Echter; aan doordeweekse wed- 

strijden lijken we niet te ontkomen. Wij houden u op de hoogte. 

 

Een laatste opmerking betreft het draaien van de kantinediensten op de zaterdagochtenden. 

Het blijft erg lastig om steeds maar weer dezelfde mensen hiervoor op te laten draaien. Na de 

vaststelling van het voorjaarsprogramma voor de jeugd zullen Yvonne Meester en Molle 

Stuiver de ouders van het D, E en F elftal persoonlijk benaderen met de vraag of zij hierin ook 

http://www.fckraggenburg.nl/
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een aandeel willen leveren. Wanneer een ieder bereid is om hiervoor één keer een ochtend tijd 

vrij te maken is het rooster rond. Vanuit de club zullen we hierbij natuurlijk de nodige onder-

steuning bieden om dit tot een succes te maken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook dit 

binnen onze club geregeld gaat worden. U hoort van ons! 

 

Namens het bestuur wensen we alle leden en andere betrokkenen een fijne voorjaarsronde 

toe. Een voorjaarscompetitie die eindigt op zaterdag 5 juni 2010. Dan staat namelijk de 

traditionele FC dag op het programma. Noteert u deze datum maar alvast in uw agenda. 

 

BESTUUR FC KRAGGENBURG 

 

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

Senioren-volleybal 

 
Het gourmetten en de oliebollen zijn achter de rug, wat betekent dat de 

volleybalcompetitie aan haar tweede helft gaat beginnen. Om toch de vorm tijdens de 

kerstvakantie niet te veel kwijt te raken, hebben we op 17 december weer een kersttoernooi 

gehouden met de A-meiden. Een gezellige jaarafsluiting, waar helaas wat weinig heren op af 

kwamen.  

Om op de competitie terug te komen: wat de dames betreft gaat het als de spreekwoordelijke 

speer. Ze hebben in de week voor de kerst zelfs op de eerste plaats in de 2e klasse gestaan, 

wat bij de trainer groot respect afdwong. Helaas is die druk toch wat te groot geweest, want 

nu staan de dames op een, overigens ook zeer knappe, 4e plaats. En de sfeer in het team 

verraadt stiekem dat die positie wel eens heel lang behouden kan gaan worden. En bovenin 

meedraaien in de hoogste dinsdagavondklasse is een bewonderenswaardige prestatie. 

De heren daarentegen, staan nog steeds in het „rechterrijtje‟, en wel op de voorlaatste plaats. 

Dit is een beetje onder hun niveau, maar helaas zijn de wedstrijduitslagen niet anders. Een 

eindsprintje zou dus zeer gelegen komen als men de 3e klasse trouw wil blijven…  

Op de site http://competitie.nevobo.nl/ijssel-wadden/vereniging/2249 kunt u de 

standen van de seniorenteams, maar ook van de jeugd bekijken, alsmede de te spelen 

wedstrijden, uitslagen etc. 

Tot slot de wedstrijden voor de komende periode. Misschien leuk om eens te komen kijken: 

 
Datum Klasse Hal Aanvang  Thuis Uit 
09 Februari D2V ENSEvB 1930 IK Be Fair Reflex 4 
 H3V ENSEvB 2045 IK Be Fair C.S.V. 5 
16 Februari D2V MNETR 1930 JI S.V.M. 2 Be Fair 
 H3V ENSEvB 1930 JI sv Kampereiland Be Fair 
02 Maart D2V CRLTO 2015 LI Espel-Creil Be Fair 

 H3V CRLTO 2130 LI Espel-Creil Be Fair 

09 Maart D2V ENSEvB 1930 IH Be Fair VVSA 2 
 H3V ENSEvB 2045 IH Be Fair Pegasus 2 
23 Maart D2V ENSEvB 1930 IF Be Fair Bas Autowas/W 3 
 H3V ENSEvB 2045 IF Be Fair Vovem'90 3 
30 Maart H3V MNETR 1930 EI S.V.M. 2 Be Fair 

06 April H3V ENSEvB 2045 ID Be Fair Nakala 
13 April D2V ZWLBD 2030 EI S.V.I. 3 Be Fair 

 
m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal, 

Tonny Kommers 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Sportief wandelen 

 

Iedere dinsdagochtend om 9.00 uur verzamelen zich zo‟n 20 dames (maar heren zijn ook 

welkom!) bij Café Restaurant Van Saaze in Kraggenburg voor een actieve wandeling in het 

Voorsterbos. Het aantal en de samenstelling varieert want niet iedereen kan zich elke week 

vrijmaken, maar toch zijn we een hechte groep sportieve wandelaars uit Marknesse en 

Kraggenburg en omgeving. We delen inmiddels lief en leed èn (heel belangrijk) we stimuleren 

elkaar bij het bewegen van al onze spieren (inclusief onze lachspieren). 

Onze leidster is Ans Bakker uit Ens, een enthousiaste vrouw die ons iedere week weer verrast 

met een ander programma. We lopen altijd eerst een stukje het bos in en gaan dan aan de 

warming-up beginnen met allerlei verschillende oefeningen. Vervolgens gaan we zo‟n 6 á 7 km 

wandelen in verschillende tempo‟s en soms met een spel halverwege. Aan het slot van de 

wandeling volgen er de onvermijdelijke  cooling-down oefeningen, maar eigenlijk kunnen de 

meeste van ons dan niet wachten om door te lopen naar Van Saaze, voor een gezellig bakje 

koffie of thee.  

Wil je ook meer bewegen? En lijkt het je leuk om met ons mee te doen? Kom dan een 

keer vrijblijvend wandelen en proef de sfeer van onze club (onderdeel van S.V. Be-Fair 

uit Kraggenburg).   

Bel dan eerst even met Ans Bakker (06-23728659 of 0527-251384), want soms wandelen we 

in een andere omgeving (bijv. in het Waterloopbos, Brennels, Viva Lavandula of op de dijk  

langs het randmeer. Op 12 januari start er een tweede groep voor wandelaars die het tempo 

van de eerste groep te hoog vinden, maar wel graag willen wandelen en bewegen: ook op 

dinsdagochtend, maar dan om 10.30 uur.  

Voor meer informatie bel je naar Ans! 

Anita Mabesoone (één van de wandelaars): “We zien je graag binnenkort op dinsdagochtend! 

Dus zet gewoon die sportieve stap in 2010!” 

 

 

 

 

 

Klaverjasclub de kei 

 

Harry Meys klaverjaskampioen van Kraggenburg 
 

Voorzitter S. Brunia kon 64 deelnemers welkom heten op het jaarlijkse open kampioenschap 

van Kraggenburg. Nadat iedereen voorzien was van een kopje koffie, werd er gestart met de 

wedstrijd. 

Tijdens de pauze tussen het 2de en 3de boompje kon er genoten worden van een heerlijke kop 

snert, welke door Ria Stuiver voor ons was klaargemaakt. 

Na een gezellige en spannende avond bleek H. Meys de meeste punten te hebben verzameld! 

Hij mocht de beker in ontvangst nemen. 

 

De volledige uitslag is als volgt: 

 

 1. H. Meys 7974 punten  

 2. H. van Beekhuizen 7441 punten  9. T. Vereecken 7138 punten 
 3. E. Tromp 7401 punten 10. J. Israël 7058 punten 
 4. B. Doejaaren 7394 punten 11. Nipius 6807 punten 
 5. R. Roskam 7369 punten 12. G. van Heerewaarden 6767 punten 
 6. A. Leyten 7296 punten 13. J. Doevendans 6678 punten 
 7. H. Vis 7283 punten 14. J. Brink 6678 punten 
 8. E. Fruitier 7234 punten 15 P. van Rijswijk 6651 punten 
 

Na afloop werd aan de bar nog lang nagekaart over het wel en wee van deze avond. 

Het kampioenschap van 2010 zal gehouden worden op maandag 27 december. Houd deze 

avond alvast vrij in uw agenda. 

 

Het bestuur van klaverjasclub De Kei. 
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Beste Kraggenburger, 
  

Het zal u niet ontgaan zijn dat het zestig jarig bestaan van Kraggenburg feestelijk is 

afgesloten. 

Midden in het dorp stond de feesttent die voor deze gelegenheid als après-ski bar was 

ingericht. 

Na twaalf uur was er een spectaculair vuurwerk en werd er nog tot in de vroege ochtend 

gezellig een biertje gedronken. 

Hierdoor is er geen rottigheid geweest in Kraggenburg. 

  

De Nieuwjaarscommissie wil iedereen van harte bedanken die een bijdrage heeft geleverd om 

dit feest te realiseren. 

Een speciale dank gaat uit naar de jeugd van Kraggenburg. Zij hebben zowel in de organisatie 

als in de realisatie van het feest een zeer belangrijke rol gespeeld. 

  

De commissie hoopt dan ook dat de jeugd komend jaar het stokje overneemt en weer een 

mooi feest neerzet tijdens de jaarwisseling. 

  

De Nieuwjaarscommissie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KERSTMARKT 2009 

 
In samenwerking met STEK, HCR Van Saaze en IJsbaanvereniging Klein Cortina is het mogelijk 

geweest om voor jong en oud een gezellige, sfeervolle en druk bezochte kerstmarkt te 

organiseren.  

 

Tijdens de kerstmarkt waren er diverse activiteiten, de ijsbaan, de kerstvrouwen met 

kadootjes voor de kinderen, live kerstzang, de gezellige ski-hut en natuurlijk de verschillende 

stands binnen en buiten. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat het een geslaagde middag 

en avond werd. Wij kijken terug op een fantastisch evenement. 

 

Langs deze weg willen wij sponsoren, vrijwilligers en natuurlijk ook de bedrijven, verenigingen 

en particulieren die aanwezig waren met een stand bedanken voor hun inzet. 

 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
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Prins TURBO en zijn Raad van Elf presenteren: 
 

GEZWAM ROND DE DAM 
Datum: Zaterdag 06 februari 2010 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze –  

Tijd:  20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 

Entree: Leden GRATIS 

 16 jaar en ouder € 10,00 /  Onder de 16 jaar € 5,00 
 

JUNIOR BUUTREEDNEN 
Datum: Vrijdag 12 februari 2010 

Lokatie: ‟t Klokhuis 

Tijd:   13.30 uur 
 

JEUGD ACTIVITEIT  
Datum: Vrijdag 12 februari 2010 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze -  

Tijd:  vanaf 19.00 uur tot 23.30 uur  

Leeftijd: 11 t/m 16 jaar 
 

GROOT CARNAVALSFEEST 
Datum: zaterdag 13 februari 2010 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze -  

Tijd:  20.30 uur 

Muziek: La Stampa 
 

Iedereen die tussen 20.30 en 21.00 binnen is krijgt een gratis lot met kans op grote prijzen. 

(loten zijn niet te koop) 
 

KATERLOOP 
Datum: Zondag 14 februari 2010 

Lokatie: Voorsterbos (vertrekpunt HCR Van Saaze) 

Tijd:  10.30 uur 
 

ZOTTE WELPEN KINDERCARNVAL 
Datum: Zondag 14 februari 2010 

Lokatie: Hol der Zotte Welpen – Tent bij HCR van Saaze -  

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

SENIOREN CARNAVAL 

Datum: Dinsdag 16 februari 2010 

Lokatie: ‟t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 
 

LIDMAATSCHAP:  

BEN JE 16 JAAR WORDT DAN LID VAN DE ZOTTE LEEUWKES! 
Alle extra informatie vindt u in ons boekje of via www.zotteleeuwkes.nl 

 

 „VOL GAS‟ 
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Nieuws van 
 
 

 

 

Op zondag 14 maart zullen zowel toneelvereniging ODI als Sint Genesius een eenakter 

uitvoeren in Almere. 

Sint Genesius speelt “Troebel Brood” van schrijfster Ans Schilders. 

Berend (Krijn de Hamer) bezoekt zijn moeder (Erna Balk), gewapend met videocamera. 

Omdat zij dementerend is wil zij, nu het nog kan, haar leven vastleggen. Ook heeft zij duidelijk 

voor ogen hoe haar einde zal zijn. We zien een intelligente vrouw, met een flinke dosis humor 

en een zoon die nog niet goed weet hoe hij met zijn veranderende moeder om moet gaan. 

Waarom zit ze eigenlijk in een kruiwagen in de schuur en praat ze over thuiszorg als zijnde 

„bemoeizorg‟? Regie door Linda Rutgers. 

Wil je deze middag aanwezig zijn en ons supporten? Neem contact op voor meer info via 

sintgenesius@live.nl. 

 

Sint Genesius speelt wederom een sprookje! 

Vrijdag 16 april 2010 20.00 uur bij HCR van Saaze: 

“De Prinses met de blauwe haren”  van schrijver Kees Opmeer 

Houdt deze datum alvast vrij in de agenda! 

 

Sint Genesius is altijd op zoek naar nieuw talent, zowel voor op de planken als achter de 

coulissen. Heb je hier interesse in, maar wil je eerst eens zien hoe één en ander er bij ons aan 

toe gaat? Neem contact met ons op om een keer mee te kijken bij een repetitie avond. 

sintgenesius@live.nl 

 

 

 
 

Smartlappenkoor Smart en Zo viert haar 5 jarig jubileum 

 

Het is al weer 5 jaar geleden dat Jeannette Kaak met het idee kwam om een smartlappenkoor 

op te richten. Op 16 maart 2005 was het zover. Destijds waren er zo‟n 20 leden, en het koor is 

uitgegroeid tot 54 enthousiaste zingende en muziek spelende dames tussen de 33 en 69 jaar 

uit de hele regio. 

Het koor staat onder de bezielende leiding van Lineke Ruiter uit Ens. Ze hebben één gitarist en 

vijf accordeonisten. Het koor omvat sopranen, mezzo sopranen en alten. Het koor zingt allerlei 

liedjes. De meeste zijn natuurlijk smartlappen, maar ook andere Nederlandstalige liedjes 

worden gezongen. Veel wordt er opgetreden in verschillende verzorgings- en verpleeghuizen, 

waar altijd een dankbaar publiek is. Ook hebben ze opgetreden op het corso in Vollenhove, de 

havendagen in Blokzijl, Dag van de Mantelzorg in Zwolle, een vakantieverblijf voor mensen 

met een beperking te Doorn en wellicht zit er dit jaar een optreden in de Buitensociëteit in 

Zwolle aan te komen. Altijd hebben ze veel plezier met elkaar, u heeft vast wel eens een stoet 

roze met witte dames bij van Saaze zien staan. Het koor repeteert daar eens in de 14 dagen 

op de woensdagavond. 

Vorig jaar heeft het koor een heuse CD opgenomen, u heeft er op Hemelvaartsdag vast één 

gekocht tijdens het 60 jarig bestaan van het dorp. 

Er is een feestcommissie in het leven geroepen om voor het 5 jarig bestaan een gezellige 

avond in elkaar te zetten. Op zaterdagavond 20 maart zullen de dames dit jubileum, samen 

met hun partners, groots gaan vieren. 

Mocht u geïnteresseerd zijn in het koor, dan kunt u eens kijken op hun website 

www.smartenzo.nl, waar u alle informatie over het koor kunt vinden.  

Ook kunt u daar online de CD bestellen, maar bij een van de leden kan dat uiteraard ook. 

mailto:sintgenesius@live.nl
http://www.smartenzo.nl/
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      Ondernemers Vereniging Kraggenburg 
 
 

ONDERNEMERSDAG        19 juni 2010       14.00-20.00 uur 
 

De Ondernemersvereniging organiseert op 19 juni 2010 een Ondernemersdag aan de 

Voorstraat in Kraggenburg. Iedereen van jong tot oud is welkom op deze dag. Naast het 

bezoeken van de stands van de ondernemers, die zich op deze dag kunnen presenteren, zullen 

er diverse optredens zijn, van bekend en onbekend talent. 
 

Ook een prijsvraag van de ondernemers zal niet ontbreken om een grandioze prijs te winnen. 
 

De jeugd van 0 t/m 12 jaar willen we vragen om het startsein te geven met versierde lawaai 

fietsen. Je mag je fiets thuis versieren om er een mooie prijs mee te winnen. Ook kun je je 

opgeven voor de vrijmarkt, of voor een muzikale bijdrage. Zonder opgave kunnen alle 

kinderen meedoen aan verschillende spelactiviteiten.  
 

De ondernemers krijgen binnenkort een uitnodiging om met een stand in de Voorstraat te 

staan. Wij hopen dat velen hier gehoor aan geven om de dag te laten slagen. 
 

Dus houdt allen 19 juni vrij in de agenda en let op voor meer info in de volgende Uitkijk. 
 

Wil je meehelpen organiseren of je opgeven dan kun je dit kenbaar maken bij: 

Annie en Leo‟s buurtsuper, Annie van Boven   tel: 252110 

Voetverzorging Feetback, Lenie de la Vieter  tel: 250016 

 
 

 
 

 
 

 

 

      Vervangen brug Zwartemeerpad 

 

De betonnen brug in het Zwartemeerpad over de Paardentocht nabij Kraggenburg wordt 

vervangen door een nieuwe brug. De bestaande brug is aangelegd in 1960 en vertoont veel 

achterstallig onderhoud. Ook is de brug niet berekend op de huidige verkeersbelasting. 

Donderdag 7 januari wordt gestart met de werkzaamheden voor de sloop van de bestaande 

brug. 

Tijdens de werkzaamheden is de weg ter hoogte van de Paardentocht afgesloten voor  

het doorgaande verkeer. Het verkeer kan omrijden via de Zwartemeerweg.  

De planning is dat de werkzaamheden eind maart 2010 worden afgerond. 
 

 

 

Fout in inzamelkalender voor de dorpen 
 

In het inzamelschema voor plastic is helaas een fout geslopen. De vermelde weken zijn niet 

correct. 

De juiste inzamelweken voor plastic zijn: 
 

Week 2, 6, 10 , 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50 
 

Onze excuses voor het ongemak.  

HVC inzameling Lelystad 
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Aan alle dames van Kraggenburg en omgeving, 
  

Omdat de vereniging van de NBvP Vrouwen van Nu in uw eigen dorp Kraggenburg is gestopt 

en wij het fijn zouden vinden om meer leden te verwelkomen, lijkt het ons een geschikt idee 

om als dorpen de krachten te bundelen. 

Wij kunnen dan een nog uitgebreider en gevarieerder programma bieden. Er zijn allerlei 

interessegroepjes. 

Wij nodigen u uit om, vrijblijvend, een of meerdere van onze afdelingsavonden bij te wonen.  
  

Iedere 2e dinsdag van de maand komen we bij elkaar in "t Roefje" Gillotstraat 29 te Ens.  
  

Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met: 

Ria Davids-Nijensteen, voorzitter 0527  68 14 80 

Tineke Pit-Oosten, secretaris 0527 25 30 34 

 

Programma 2010 

 
Dinsdag 9 februari 2010 Jaarvergadering 

Met het jaarverslag van de secretaris, de penningmeester en de kascommissie. 

Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar is Nellie de Jong. 

 

Jubilarissen: 

Nellie de Jong 50 jaar Trijni Dijk  40 jaar 

Hilly Binksma  40 jaar Tannie Vink  35 jaar 

Dinie Denneboom 40 jaar Truus Heida  30 jaar 

 

Hierna bekijken we de film „De laatste dagen van een eiland‟ 

Gastvrouwen: het groepje van Nenne Engelkes.  

 

Dinsdag 8 maart 2010 Gezamenlijke avond 

Passage organiseert deze avond.  

Het thema is: internationale Vrouwendag 

Gastvrouwen: het bestuur. 

 

Dinsdag 16 maart 2010 Boerin / Burgermeisje 

Martine Kruider, freelance journalist uit Zeewolde geeft een lezing over haar leven als 

burgermeisje op het platteland en een quiz over hoe goed  boeren en burgers elkaar kennen. 

Gastvrouwen: het groepje van Geke Hilbrands. 

 

Woensdag 24 maart 2010  Voorjaarsvergadering 

van het provinciale bestuur in de Hoeksteen in Swifterbant. 

Gastvrouwen: afdeling Lelystad 

 

Dinsdag 13 april 2010 Sledehonden 

Mevrouw A. Bartel uit Roden komt vertellen over sledehonden. Ze neemt haar eigen hond 

mee. 

Gastvrouwen: het groepje van Jenny Paulus. 
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Voor de derde keer komt Manu Keirse naar 

De Ontmoeting in Emmeloord om te praten 

over rouw. 

Hij zal geen nieuw verhaal vertellen.  

Wel zullen we meer tijd inruimen voor het 

stellen van vragen. Aan het begin van de 

avond en tijdens de pauze kunt u uw 

vragen inleveren bij de organisatie of van 

te voren mailen naar onderstaand 

mailadres. 

 

Manu  Keirse geeft aan dat rouw  

geïntegreerd zou moeten worden in de 

samenleving. Het gaat niet alleen om de 

betrokkene, maar ook om zijn of haar 

omgeving.  

 

Hoe gaan wij om met kinderen op school, 

collega‟s op de werkvloer, collega‟s in de 

zorg, buren, familieleden, vrienden en 

vriendinnen, kortom kinderen, jongeren, 

ouderen die te maken krijgen met 

verlies….. 

 

Ring Diaconie Noordoostpolder 

Pastor Marita Fennema, Ine Elshof, Annelies 

Bouma, Ria Maes, Marie Carien Slootman 

Vragen we ons ook af hoe de geitenhouder 

het verlies van zijn „geruimde‟ geiten 

beleeft? 

 

Hebben wij oog voor de zorgen van de vele 

bloementelers die dreigen failliet te gaan? 

 

De verhalen van Manu Keirse spreken aan. 

Mensen ervaren erkenning en herkenning. 

 

Manu Keirse is in Vlaanderen één van de 

experts op het gebied  van rouwverwerking.  

Door zijn jarenlange ervaring kan hij putten 

uit tal van praktijkvoorbeelden die zijn 

lezingen zo herkenbaar maken. 

 

Iedereen is welkom: 

mannen en vrouwen van jong tot en met 

oud, poldermensen en mensen uit het hele 

land, gelovige mensen, humanisten en 

„ietsisten‟. 

 

 

 

 

voor info en vragen: 

fam.maes@solcon.nl 

Verlies en Rouw                           Iedereen heeft er mee te maken    
 

verlies van een dierbare                                            verlies van een ongeboren kind 
verlies van gezondheid                                                  verlies van (zelf)vertrouwen 
verlies van identiteit                                                               verlies van kinderwens 
verlies van werk                                                                 verlies door een scheiding 
verlies van je geiten                                                                   verlies van je idealen    
verlies….                                                                                                          ….verlies 

Manu Keirse        

Dinsdag  2 maart                                               De Ontmoeting 
                    20.00 uur                                                          Europalaan 42,  Emmeloord   
                    zaal open vanaf 19.30 uur                                   entree € 4,00  
                                                                                                     inclusief koffie/thee 

Er zijn  boeken te koop van de inleider. 

            
 

“Rouw is niet alleen droefheid en depressie. Het is een heel scala aan gevoelens van angst en 
agressie tot schuld, verwarring, maar ook opluchting en zoveel meer.  
Het raakt niet alleen de gevoelens, maar dringt door in elk domein van het leven.  
De werksituatie en de relaties met anderen worden er  door beïnvloed. Ongeveer elke emotie kan 
opkomen, ook die men voorheen niet kende. Wat zo moeilijk is, is de ongewone intensiteit 
waarmee ze opkomen. Soms heeft de rouwende het gevoel gek te worden. Verdriet wordt gezien 
als een vorm van psychisch ziek zijn, wat een verkeerde boodschap is. Verdriet bewijst gewoon 
dat we in staat zijn intens van iemand te houden.”  
Aldus Manu Keirse in één van zijn boeken over ”Helpen bij verlies en verdriet”. 
 

mailto:fam.maes@solcon.nl


 21 

MS Jonge Mantelzorgers Dag 2010 
 

Op zaterdag 20 februari 2010 vindt voor het eerst de „MS Jonge Mantelzorgers Dag‟ plaats. In 

“de Vechtsebanen” in Utrecht wordt het één groot feest voor alle kinderen in de leeftijd van 6 

tot 25 jaar met een vader of moeder met MS. Voor iedere leeftijd is er een apart programma 

en ouders zijn ook van harte welkom. Meld je aan op www.msjongemantelzorgersdag.nl. 

Toegang is gratis. 

Wilt u meer weten over de „MS Jonge Mantelzorgers Dag‟? Neem dan contact op met: 

Valérie van der Pol.   E: vvanderpol@ms-anders.nl   tel: 06 24415968. 

 

 

 

Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg in Emmeloord 

 

Op weg naar kwaliteit van zorg in Flevoland: IKG adviseert ook u 
 

De afdeling Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van Zorgbelang Flevoland 

adviseert Flevolanders bij vragen en klachten over zorg. Telefonisch of per e-mail is er gratis 

consult beschikbaar voor iedere Flevolander. Daarnaast is er persoonlijk contact mogelijk tijdens 

spreekuren in Lelystad en Almere en binnenkort ook in Emmeloord.  

Flevolanders die informatie willen of een klacht hebben over de zorg kunnen contact opnemen met 

de afdeling IKG van Zorgbelang via tel: 0320-255 520 of per mail via ikg@zorgbelang-flevoland.nl. 

  
 

 

Flevowijzer in de lucht! 

 

Vrijdagmiddag 15 januari j.l. heeft gedeputeerde John Bos in het provinciehuis te Lelystad de 

internetsite Flevowijzer (www.flevowijzer.nl) officieel geopend. Dit deed hij samen met Gerda 

Atsma en Kees Dijkman. 

De Flevowijzer is een informatieve website voor mensen met een verstandelijke beperking, 

hun familie, vrienden en professionals. In deze nieuwe Flevolandse sociale kaart is per 

gemeente informatie te vinden over wonen, zorg, dagbesteding en werk, onderwijs, 

vrijetijdsbesteding ( hobby's, sport, dieren), levensbeschouwing, kennis, vaardigheden en 

begeleiding. 

Flevowijzer is ontwikkeld door bestuursleden van de Stichting Verstandelijk Gehandicapten 

(VG)-Belang Flevoland* en de consulenten van Zorgbelang Flevoland en Philadelphia-Support. 

Naast de website is het boekje „Flevowijzer‟ eenmalig uitgegeven en verspreid, o.a. onder de 

achterbanleden, andere belangenorganisaties en professionals zoals huisartsen en 

ziekenhuizen. 

De heer Bos sprak zich lovend uit over dit initiatief, mede omdat de website gemakkelijk 

toegankelijk en overzichtelijk is voor de doelgroep zelf. 

*De Stichting Verstandelijk Gehandicapten(VG)-Belang Flevoland bestaat uit afgevaardigden 

van de belangenverenigingen KansPlus, PhiladelphiaSupport en Dit Koningskind. 

 

Met dank aan de sponsoren: 

 Fonds Verstandelijk Gehandicapten 

 KansPlus Noordoostpolder 

 PhiladelphiaSupport Noordoostpolder 

 Rabobank Noordoostpolder/Urk 

 Lions Club Noordoostpolder 

 Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Emmeloord. 

 

Met vriendelijke groeten, Namens de werkgroep Flevowijzer, Jeannette van Tulder, Consulent 

Zorgbelang Flevoland                                                                                   

Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Joke Smit-Fortuin, bestuurslid St. VG-Belang 

Flevoland, tel: 0561 - 45 05 96. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Flevowijzer kunnen 

worden gemaild naar: info@flevowijzer.nl 

http://www.msjongemantelzorgersdag.nl/
mailto:vvanderpol@ms-anders.nl
file:///C:/Users/Sonja/AppData/Local/Temp/ikg@zorgbelang-flevoland.nl
http://www.flevowijzer.nl/
mailto:info@flevowijzer.nl
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Natuurmoment Voorsterbos 

 

In deze aflevering van Natuurmoment extra aandacht voor de Bruine Kiekendief. SOVON 

Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben 2010 uitgeroepen als het 

jaar van de Bruine Kiekendief (www.jaarvandebruinekiekendief.nl). Deze soort heeft voor 

Flevoland een bijzondere betekenis, want het is het symbool van deze provincie geworden. In 

de periode dat de IJsselmeerpolders werden ontgonnen (1942-1985) kwamen veel Bruine 

Kiekendieven voor. Andere Kiekendieven soorten, zoals de Blauwe en Grauwe Kiekendief 

werden ook vaak gezien. Het talrijkst was toch de Bruine Kiekendief. Dat is niet zo vreemd, 

want deze vogel houdt van (moeras)rietvelden. Tijdens de ontginning waren grote rietvelden 

aanwezig waardoor de Bruine Kiekendief voldoende nest-en fourageergebied vond. De 

kiekendieven hebben het in de vijftiger jaren zeer moeilijk gehad door vervolging en door 

gebruik van pesticiden, waardoor de kiekendief als soort bijna verdwenen leek in Nederland. 

Mede door de grote rietvelden in Flevoland heeft de soort zich kunnen handhaven. 

 

Het mannetje van de Bruine Kiekendief is herkenbaar aan de gestreepte lichte kop, lange 

smalle staart, grijs op de vleugels met zwarte vleugelpunten en verder is hij bruin. Het 

vrouwtje van de Bruine Kiekendief is groter dan het mannetje. Het heeft een roomgele kop en 

op de schouder van de vleugel heeft zij roomkleurige vlekken. Verder is zij ook bruin. De jonge 

vogels zijn duidelijk te onderscheiden van de oude vogels, want de jonge vogels zijn donker 

bruin tot zwart van kleur. 

 

De Bruine Kiekendief komt halverwege maart terug uit Afrika waar hij heeft overwinterd. De 

mannetjes komen eerst, al vliegend met de vleugels in een V-vorm.  Vaak laag zwevend, met 

langzame vleugelslag, jagend over de (moeras)rietvelden en op zoek naar geschikte 

nestgelegenheid. De vrouwtjes komen een paar dagen tot een week later dan de mannetjes. 

Direct na aankomst gaan de vrouwtjes op zoek naar een geschikte partner. Het hof maken 

gebeurt in de lucht. Spectaculair zijn de baltsvluchten. Die bestaan o.a. uit hoog in de lucht 

rondcirkelen met daarbij het maken van diverse geluiden en zweefduikvluchten. Er worden 

tijdens de balts meerdere nesten gemaakt. Het vrouwtje zoekt het geschikste nest uit om 

daarin eieren te leggen. De overige nesten worden door het mannetje als slaap en pluk nest 

gebruikt. De eerste eieren worden halverwege april gelegd. Het legsel kan 3-8 eieren bevatten. 

Meestal zijn het er 5. De eieren worden om de twee dagen gelegd. Het vrouwtje begint vanaf 

het eerste ei te broeden. Het broeden duurt ongeveer 4-5 weken. Tijdens de broedperiode 

voorziet het mannetje het vrouwtje van eten. De prooi overdracht van de Bruine Kiekendief is 

zeer kenmerkend. Wanneer het mannetje met prooi aan komt vliegen roept hij een keer. 

Waarop het vrouwtje van het nest komt en de prooi in de lucht probeert over te nemen. Het 

mannetje laat de prooi los wanneer het vrouwtje onder hem vliegt. Zij kantelt zich in de lucht 

zodat de poten naar boven steken en grijpt het voedsel met haar klauwen. Dit vereist een 

goede samenwerking en timing tussen het mannetje en vrouwtje. Wanneer de jongen het nest 

verlaten blijven de oude vogels ongeveer vier en een halve week bij de jongen om het jagen 

naar prooi te leren. 

 

Op dit ogenblik broeden ongeveer 1400 broedpaar Bruine Kiekendieven in Nederland. De 

Bruine Kiekendief broedt hoofdzakelijk in uitgestrekte (moeras)rietvelden. In de 

Noordoostpolder binnen het beheergebied van Natuurmonumenten Flevoland broedt de soort 

in de rietoevers van het Zwarte Meer, Vogeleiland, Kampereiland. Deze gebieden zijn tevens 

als Natura 2000 gebied aangewezen. Het is altijd een grote belevenis om de eerste Bruine 

Kiekendieven in het voorjaar boven het rietland te zien zweven.  Elk jaar is het afwachten 

welke vogels ongeschonden de trek vanuit de overwinteringgebieden van West-Afrika hebben 

volbracht. 

 

Beheerteam Flevoland   

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging  Inleverdata okt - dec 

21 maart 31 maart   

13 juni 23 juni  10 oktober 

29 augustus 08 september  28 november 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 
gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 

- Wijzigingen dienen minimaal twee weken 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  
      uitkijk@kraggenburg.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 2008 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
     

05-02 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

06-02 CV de Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam tent bij HCR Van Saaze 20.00 uur 

06-02  Gezondheidsbeurs Bosbadhal E‟oord 10.00 uur 

09-02 NBvP Jaarvergadering / film ‟t Roefje Ens  

12-02 CV de Zotte Leeuwkes Junior Buutreednen ‟t Klokhuis 13.30 uur 

12-02 CV de Zotte Leeuwkes Jeugd activiteit 11 t/m 16 jaar tent bij HCR Van Saaze 19.00 uur 

13-02 CV de Zotte Leeuwkes Groot Carnavalsfeest tent bij HCR Van Saaze 20.30 uur 

14-02 CV de Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze 10.30 uur 

14-02 CV de Zotte Leeuwkes Zotte Welpen kindercarnaval tent bij HCR Van Saaze 14.00 uur 

16-02 CV de Zotte Leeuwkes Senioren carnaval ‟t Klokhuis 14.00 uur 

17-02 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

mw Pekkeriet, Dalfsen: Verhalen 
met serieuze/vrolijke karakters 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

19-02 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

20-02 Basisscholen Oud Papier Aktie  ochtend 

05-03 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

08-03 NBvP Gezamenlijke avond ‟t Roefje Ens  

14-03 St. Genesius Eénakter Troebel Brood Almere middag 

16-03 NBvP Lezing over boeren en burgers ‟t Roefje Ens  

17-03 Dorpsbelang Algemene Jaarvergadering ‟t Klokhuis 20.00 uur 

17-03 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

dhr. de Lange / zanggroep Luna  
Met het oog op Pasen 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

19-03 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

20-03 Basisscholen Oud Papier Aktie  ochtend 

16-04 St. Genesius Sprookje De Prinses met de 
blauwe haren 

HCR van Saaze 20.00 uur 

17-04 Basisscholen Oud Papier Aktie  ochtend 

22-04 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Jaarvergadering 
60 jarig bestaan 

Prot. Kerkcentrum 19.30 uur 
 

05-06 FC Kraggenburg FC Dag De Brem  

19-06 Ondernemers vereniging Ondernemersdag Voorstraat 14.00 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Zevenendertigste jaargang, nummer 2. april 2010. 
 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
S. Kamminga, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 

Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 
C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: L. Botman  
A. Janse 

Typewerk: E. Lelieveld 
Lay-out advertenties: G. van Egmond 
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 zondagavond 13 juni 2010 vóór 19.00 uur, bij 
voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 
Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  
 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 

 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10,= tot € 40,= voor een hele 
pagina – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 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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Soundmix en Playbackshow / Zonnebloem nieuws 
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Vrouwencentrum Noordoostpolder / Natuurmoment Voorsterbos 

Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk 
Adverteren in De Uitkijk / Activiteitenkalender 
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Dorpsbelang 
 

Jaarvergadering 

Woensdag 17 maart jl. heeft Dorpsbelang haar jaarvergadering gehouden. Marga Oosterwijk 

(vice-voorzitter en notuliste) nam hierin afscheid van het bestuur. De vrijgekomen zetel werd 

ingevuld door Irene Gerritzen. 

De Feestcommissie gaf tekst en uitleg over de invulling van de Feestweek (12 t/m 16 mei). 

Verder hebben Anton de Bruin en Dick Hupkes tekst en uitleg gegeven over de problemen 

rondom het MFC en de resterende mogelijkheden. Dorpsbelang beraadt zich over de 

mogelijkheid een enquête op te zetten, waarmee we willen polsen hoe „Kraggenburg‟ denkt 

over: “Hoe verder met het MFC?” 

  

Groene kruisgebouw 

De stichting SBBK, eigenaar van dit gebouw, is nog steeds op zoek naar belangstellenden die 

het willen overnemen/kopen of er een geschikte bestemming voor weten. Als u in contact wilt 

komen met betreffende stichting, kunt u dit doorgeven aan ondergetekende. 

 

Trombosedienst 

Betrokkenen hebben al ondervonden dat (zie bovenstaand item) de trombosedienst geen bloed 

meer prikt in het Kruisgebouwtje. Er werd gemeld dat dit voortaan in Ens, Marknesse en/of 

Emmeloord diende te gebeuren. Alleen cliënten die niet al te mobiel zijn, kunnen aangeven dat 

ze thuis willen worden „geprikt‟. (En dat is natuurlijk een ZEER ruim begrip….) 

Het onderzoek of de dienst zitting kan nemen in het Klokhuis of een PGK-zaaltje loopt nog. 

 

Voorjaar 

Met het aanbreken van de lente duiken velen weer in de tuin (voor- en/of achter-), om die op 

orde te krijgen voor de zomer. Er zijn er ook die dat niet nodig vinden. Loopt het dan een 

beetje uit de hand, wil Mercatus middels een tuinenproject bijspringen. Elders in deze Uitkijk 

meer hierover. 

 

Activiteiten 

Het voorjaar staat ook weer garant voor veel activiteiten. De STEK heeft hier een groot 

aandeel in en weet u hier alles over te melden! 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

Verkoop Groene kruis gebouwtje 

 

In de jaarvergadering van Dorpsbelang hebben we al gemeld, dat het Groene kruis gebouwtje 

aan de Walstraat vanaf 1 maart te koop staat. 

De stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging is eigenaar van het gebouw. De stichting 

wil het gebouwtje eerst aan bewoners van Kraggenburg te koop aanbieden. Daarna gaat de 

verkoop via een makelaar en wordt het algemeen bekend gemaakt. 

 

Het gebouwtje is altijd onderhouden en staat op 523 vierkante meter eigen grond. 

Contactpersoon is de penningmeester van de stichting, de heer C.A. Schmeitink  

telefoon 0527 612 833 

e-mail: schmeit@hotmail.com 

 

Ondergetekende heeft nog een plattegrond van het gebouwtje en u mag mij ook bellen voor 

informatie over dit gebouwtje. 

 

Jules Overmars  telefoon 612 648 

Dorpsbelang Kraggenburg. 

mailto:schmeit@hotmail.com
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Maand Mei “tuinenMaand” bij  

woningbouwvereniging mercatus 

 

Mercatus heeft aan Dorpsbelang onderstaande informatie toegestuurd. Tuinen bij de huizen is 

ook een aandachtpunt van onze dorpsschouw. Door plaatsing in de Uitkijk brengt Dorpsbelang 

u van de komende acties op de hoogte. 

 

Inleiding 

Mercatus gaat zich actiever inzetten voor verzorgde en goed onderhouden tuinen bij de 

huurhuizen. Was het beleid er eerst op gericht bij klachten of eigen constateringen actie te 

ondernemen, nu gaan we actief op pad. Dit betekent dat de opzichters en leesbaarheids-

medewerkers in de maand mei alle tuinen van de huurders in Emmeloord en de dorpen gaan 

controleren.  

 

Hoe gaan we te werk? 

Tijdens de controle-ronde bekijken wij de tuinen. Indien een tuin niet goed onderhouden is, 

noteren wij wat er aan de tuin moet gebeuren. De bewoners ontvangen hierop een brief met 

de aanpassingen die wij van hen verwachten. Indien de tuin niet voor de gestelde datum wordt 

aangepast, ontvangen de bewoners een tweede brief. Zij hebben nogmaals de kans hun tuin 

op orde te brengen. Is de tuin na twee verzoeken van onze kant nog niet op orde gebracht, 

dan schakelen wij een hovenier in. De kosten van de hovenier komen voor rekening van de 

huurder 

 

Huurders motiveren! 

Voordat we de tuinen gaan controleren willen we de huurders motiveren om hun eigen tuin 

aan te pakken. Omdat wij ons realiseren dat het niet voor iedereen mogelijk is het groen af te 

voeren, willen we wat hulp bieden en kan er een container in het dorp worden geplaatst. Hierin 

kunnen de bewoners het tuinengroen afvoeren. 

Mercatus neemt de kosten voor het afvoeren van het groen in de container voor haar 

rekening. 

 

Mercatus vindt het belangrijk dat de huurders (zelf) initiatief nemen om hun tuinen te 

onderhouden. Wij zouden het dan ook erg prettig vinden als dit initiatief breed wordt 

gedragen. Het gaat immers iedereen aan!  

 

Vrijwilligers gezocht! 

Om het verloop van het groenafvoer te faciliteren hebben we twee vrijwilligers nodig die ons 

hierbij helpen. Wanneer er vrijwilligers zijn, zorgt Mercatus ervoor dat er op 1 mei 2010 een 

container bij u in het dorp staat om het groenafval in af te voeren.  

 

 

Opgave als vrijwilliger voor 16 april kan bij: 

Jules Overmars  telefoon 612648  of e-mail jules.overmars@hetnet.nl 

Tonny Kommers  telefoon 252558  of e-mail ton.kommers@planet.nl 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 

mailto:jules.overmars@hetnet.nl
mailto:ton.kommers@planet.nl
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De lente is begonnen en we kunnen weer naar buiten. Ook STEK heeft 

voor de komende periode weer vele activiteiten gepland. 

We hopen ook te kunnen rekenen op uw steun. Of kom kijken en 

moedig uw familieleden, dorpsbewoners en andere sporters aan. 

 

Dorpsschoonmaak 

Woensdagmorgen 7 april staat in het teken van de dorpsschoonmaak. Samen met de kinderen 

van de basisscholen gaan we het dorp zwerfvuil vrij maken. Als u wilt helpen, bent u van harte 

welkom. We verzamelen om 11.00 uur op het schoolplein. 

 

11-dorpenloop 

Op zaterdag 17 april vindt de 11-dorpenloop plaats. De start is om 8.40 uur in Emmeloord. 

Vervolgens wordt er door de teams van dorp naar dorp gelopen en vind de finish plaats om 

15.45 op de Bosbaan in Emmeloord. Om ongeveer 10.30 uur komen de lopers in ons dorp aan, 

om vervolgens om 10.55 uur hun weg te vervolgen naar Ens. Namens Kraggenburg doen er 

twee loopgroepen mee. Kom rond 10.30 uur naar het plein bij “van Saaze” om de sporters aan 

te moedigen. 

 

Tulpen Mozaïek 

Van 17 april t/m 2 mei staat bij de ingang van het dorp een tulpen mozaïek. Het tulpen 

mozaïek is een onderdeel van het tulpenfestival. Het thema is dit jaar: „Globalicious‟. Dit jaar 

hebben we de tuinclub bereid gevonden het tulpen mozaïek te maken. 

 

Kennedywalk 

In de nacht van 29 op 30 april wordt er voor het eerst de kennedymars gelopen, 80 km door 

de Noordoostpolder. De start is om 22.00 uur op de Deel in Emmeloord. ‟s Nachts zullen de 

lopers ook Kraggenburg aandoen. Voor meer informatie kunt u terecht bij STEP Emmeloord. 

 

11-dorpensteppenrace 

Op zondag 2 mei is de steppenrace, nu gaan de steppers alle polderdorpen aan. Het stepteam 

van Kraggenburg wordt aangestuurd door een enthousiaste jeugdgroep. Hoe laat de steppers 

in Kraggenburg arriveren is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk nog wel gepubliceerd 

worden in “de Noordoostpolder”. 

 

Leeuwenronde 

Op vrijdag 21 mei wordt de jaarlijkse Leeuwenronde gehouden. Voor de basisschool kinderen 

is er de 2 en 4 km door het dorp. Voor de wat gevorderde lopers de 6 en 11 km of de halve 

marathon. Inschrijven is vanaf 18.00 uur en om 19.00 uur start als eerste de halve marathon 

gevolgd door de 11, 6, 4 en als laatste de 2 km. 

Wij hopen veel sportieve Kraggenburgers aan de start te zien verschijnen. En ook voor deze 

activiteit kunnen de lopers uw support gebruiken. De start en finish zijn bij de hoofdingang van 

het dorp. 

 

Meer informatie: 

Hebt u vragen voor het STEK. Neem gerust contact met ons op via: stek@kraggenburg.nl 

 
 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

http://www.kraggenburg.nl/
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AVONDVIERDAAGSE 2010 

 
Geef u op … geef u op …..geef 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 Het Klokhuis 

Dinsdag 20 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 21 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 22 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 23 april vierde avond 17.45 uur starten bij Het Klokhuis 

 
De starttijden zijn ter indicatie. Op deze tijdstippen starten de schoolkinderen. 
 
De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 4,00 per persoon. 
 
U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegde antwoordstrook of op de startavond zelf. U dient gelijktijdig 
met uw opgave te betalen. 
 
Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst. 
 
Namens Be Fair, 
 
Taco Folkertsma 
 
 

 
***  Oproep: Uitzetten routes 
Elk jaar worden de routes uitgezet door middel van pijlen. Deze routes moeten elke dag opnieuw worden 
uitgezet voor de daadwerkelijke start van de lopers. Als alle lopers binnen zijn moeten de pijlen weer worden 
opgehaald, voor zover dat niet met de laatste lopers is geregeld. Het uitzetten kan met de fiets of lopend 
gebeuren. Wij komen altijd mensen te kort, dus ………….. 
 
Wie wil ons helpen met het uitzetten (en/of evt. ophalen) van de routes? 
Lijkt u dit wat of wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op. *** 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrook Avondvierdaagse 2010 
 
Ja, ik loop mee. 
 
Mijn naam is ……………………….. 
 
En ik wil graag herinneringsmedaille nummer ………... 
 
Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 4,00 kunt u inleveren bij: 
  
Taco Folkertsma 
Noordermeent 31 
8317 AA Kraggenburg 
Tel.: (0527) 85 22 90 
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2009-2010 
 
 

 

 

 
Beste Kraggenburgers, 

 

Na een eindeloos durende winterstop zijn we weer aan het voetballen. Door de lange winter zijn er veel 
wedstrijden afgelast en moet menig elftal nog de nodige wedstrijden inhalen. Dit in combinatie met het 
feit dat begin april ons tweede veld gerenoveerd gaat worden, zorgt voor een bomvolle agenda. 
Doordeweekse wedstrijden zijn daarbij zeker niet uitgesloten. In deze Uitkijk ligt het accent op de FC dag 
die begin juni door de FC wordt georganiseerd. Zie hieronder. 
 
Op zaterdag 5 juni a.s. organiseert FC Kraggenburg de jaarlijkse FC dag. Voor de jeugd tot en met 14 

jaar en de volwassenen (jeugd vanaf 15 jaar) zal er een voetbaltoernooi georganiseerd worden. Om mee 
te doen hoef je geen lid te zijn van FC Kraggenburg. Dus; vind je het leuk om een keer mee te 
voetballen, dan ben je van harte welkom. Naast het voetballen vinden er voor de jeugd ook nog andere 
leuke activiteiten plaats. Na afloop van het sportieve deel wordt er een gezellige barbecue gehouden 
waar nagepraat kan worden over deze dag. Vanwege de renovatie van het tweede veld zal er ‟s ochtends 
door de jeugd gevoetbald worden. ‟s Middags is er voor onze jongere deelnemers nog een aanvullende 

activiteit. 
 

Indelen van de teams: 
Plezier, laagdrempeligheid en elkaar ontmoeten staat voorop bij de FC dag. De dag moet in het teken 
staan van gezelligheid waarbij ook nog gevoetbald wordt. Vorig jaar is er gekozen voor een andere wijze 
van het indelen van de teams. In grote lijnen willen we deze opzet handhaven. Wel is het van belang om 
met z‟n allen meer deelnemers te motiveren voor de FC dag. Alle leden hebben onlangs op persoonlijke 

titel een opgaveformulier ontvangen waarbij men zich kan aanmelden. Daarnaast willen we bij de 
indeling van de teams ook rekening houden met deelnemers die graag in teamverband met elkaar een 
balletje willen trappen. Ook zijn er een aantal wijk- en buurtvertegenwoordigers gevraagd om in hun wijk 
en/of buurt potentiële deelnemers te motiveren voor de FC dag. Ook richting deelnemers vanuit het zgn. 
“Buitengebeuren” zal vanuit de FC commissie meer actie ondernomen worden.   
 
Informatie over de barbecue: 

De barbecue heeft de vereniging de laatste jaren veel geld gekost. Dit werd met name veroorzaakt door 
deelnemers die, ondanks aanmelding, zonder opgaaf van reden niet aanwezig waren op de FC dag en ook 
de hun bijdrage niet betaalden. Dit terwijl er wel een bestelling was geplaatst. Om dit te voorkomen 
hebben we besloten om evenals vorig jaar de verschuldigde bedragen voor de barbecue middels 

automatische incasso te innen. Een systeem dat ons goed is bevallen. 
Door het ondertekenen en inleveren van de opgavestrook voor de barbecue machtigt u onze 

penningmeester, Bert Meijer, om éénmalig, het verschuldigde bedrag bij u te innen. 
Dit bedrag zal in de week voorafgaand aan de FC dag worden afgeschreven.  
 
Hoe kunt u zich opgeven ??? 
Onze leden hebben een opgaveformulier ontvangen waarmee ze zichzelf en anderen hebben kunnen 
opgeven. Wie zich nog wil opgeven kan ook gebruik maken van het opgaveformulier in deze editie van de 
Uitkijk. Graag voor vrijdag 21 mei 2010 inleveren bij één van de commissieleden van de FC dag. 

 
LET OP !!!!!!!!!  ZONDER OPGAVE GEEN DEELNAME !!!! 
 
Meer info over de FC dag: bellen met Paul de la Vieter (0527-258500/06-41493873) 
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INSCHRIJFFORMULIER FC DAG: 
Voor 21 mei 2010 inleveren bij Paul de la Vieter, Molle Stuiver, Bas Hupkes of Lau Oosterwijk. 

Inleveren kan ook middels de opgavebak in de voetbalkantine. 
 
 
 

 
OPGAVE VOETBALGEDEELTE FC DAG 
 

Onderstaande persoon/personen geeft/geven zich op voor het voetbalgedeelte van de FC dag op 

zaterdag 5 juni 2010. 

 

naam:      naam: 

pc/adres:     pc/adres: 

emailadres:     emailadres: 

leeftijd:      leeftijd: 

wel/geen lid FC K‟burg:   wel/geen lid FC K‟burg 

 

naam:      naam: 

pc/adres:     pc/adres: 

emailadres:     emailadres: 

leeftijd:      leeftijd: 

wel/geen lid FC K‟burg:   wel/geen lid FC K‟burg: 

 
 

 
OPGAVE BARBECUE 

 
Bij de afsluitende barbecue zal/zullen ………..persoon/personen aanwezig zijn waarvan …….. kinderen 
jonger dan 15 JAAR (aantal graag invullen) 
 

Harold van Beekhuizen verzorgt de barbecue 
 
Deelname: Volwassenen   10 euro 
   Jeugd (t/m 14 jaar)  5 euro 
 
Hierbij machtig ik, _______________________________, FC Kraggenburg om éénmalig  
 

het verschuldigde bedrag inzake de barbecue FC dag op 5 juni 2010 af te schrijven van 
  
rekeningnummer ______________________  ten name van _______________________ 
 
 

 
 

Namens de commissie FC dag: 
 
Paul de la Vieter, telefoon: 06-41493873, pdelavieter@telfort.nl 
Molle Stuiver, telefoon: 0527-252453, molle_stuiver@hotmail.com 
Lau Oosterwijk, telefoon 06-12677008, lauenyvonne@hotmail.com 
Bas Hupkes, telefoon 06-12698832, bashupkes@hotmail.com 

 

 

 

                                                                                               

 

 

mailto:molle_stuiver@hotmail.com
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Van de D pupillen 
 

Tijdens de winterstop hebben we een aantal wedstrijden gespeeld in de zaal. Ons team was 

opgesplitst in tweeën, één ervan werd kampioen, de ander verdienstelijk tweede. De 

winterstop duurde maar en duurde maar, het trainingsveld lag er bevroren en besneeuwd bij. 

Van voetbal kon geen sprake zijn.  

Nog net voor aanvang van de competitie konden we een keer trainen, maar dit bleek te 

weinig. In en tegen Blokzijl speelden we ver onder de maat en verloren we uiteindelijk 

kansloos met 2-1.  

De volgende wedstrijd moesten we deze valse start proberen weg te poetsen, Giethoorn werd 

hiervan het slachtoffer. We speelden vanaf het begin goed combinatiespel, de vrije mensen 

werden goed gevonden, maar in de afronding waren we niet gelukkig en of leep genoeg. Toch 

gingen we met een voorsprong de rust in. In de tweede helft speelden we alles rustig uit, om 

uiteindelijk met 4-1 te winnen.  

De derde wedstrijd was tegen een bekende tegenstander (Tollebeek) uit de najaarscompetitie. 

De geflatteerde nederlaag die we daar op liepen kreeg een vervolg in met name de tweede 

helft. De opstelling was tactisch aangepast aan Tollebeek, we speelden met een versterkt 

middenveld en twee spitsen die het spel voorin vooral breed moesten houden. Deze opzet 

slaagde met name in het eerste driekwart van de eerste helft. Helaas voor ons werden de vrije 

mogelijkheden niet afgerond. Twee keer was Tollebeek dicht bij ons doel. Eén keer daarvan 

was het een doelpunt.  Dus in plaats van een 3-1 voorsprong met de rust stond er 0-1 op het 

scorebord. Tijdens de tweede helft begon het uithoudingsvermogen van deze wel erg jonge 

groep ons op te breken. Door de druk en door enkele persoonlijke fouten werden we 

uiteindelijk met 0-5 van de mat gespeeld. Over een week kunnen we deze nederlaag alweer 

revancheren, we moeten dan de terugwedstrijd in Tollebeek spelen.  

Verder proberen we natuurlijk door de wekelijkse training ons te verbeteren.                                                                               

Ook lopen wij als groep de avondvierdaagse, tijdens de laatste avond dragen wij ons tenue om 

ons te onderscheiden van de andere deelnemers.  

 

Johan Tadema 

 

 

Mededeling plaatsing nieuwe AED 

 

Wanneer u in de omgeving woont van Hoeve Marant, gelegen aan de Zwartemeerweg, dan 

kunt u vanaf heden in noodgevallen gebruik maken van de geplaatste AED. 

 

Het apparaat bevindt zich achter de groene deur, welke is gesitueerd aan de zijkant van het 

gebouw, en zichtbaar vanaf de Zwartemeerweg. Op de tekening wordt nogmaals de plek 

aangegeven. 

 

Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met Hoeve Marant,  

Via tel: 06-10081135 
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Inkijkertje: Ton Dillerop 
 

In het pand waar nu Ruby‟s Hairfashion huist, zat vroeger een Boerenleenbank. Ton Dillerop 

was van 1969 tot 1974 beheerder. Samen met zijn vrouw Tets, hun zoon Johan (1971) en de 

tweeling Tessa en Mark (1973) woonden ze in de woning boven de bank.  

 

“Waarom Kraggenburg en waarom maar vijf jaar?” 

„Mijn werk bracht me hier. En dat we vertrokken had ook weer met mijn werk te maken.‟  

 

“Vonden jullie het jammer om te vertrekken? 

„Nee, maar we hebben wel met heel veel plezier in Kraggenburg gewoond. We werden snel 

opgenomen in de gemeenschap en we deden ook mee aan het maatschappelijk gebeuren in 

Kraggenburg.‟ 

 

“Zoals?”  

„Ik was penningmeester bij Dorpsbelang en Tets zat op de gym bij Be-Fair. Samen met andere 

dames onder andere Truida van de Maar, Toos van Egmond, Sylvia Buiting, Ria Stapel en 

Anneke Zee kreeg ze les van Ko de Schipper.‟ 

 

“Was het een leuke tijd?” 

„Waar wij het meest plezier aan hebben gehad tijdens de 5 jaar in Kraggenburg is de 

gastvrijheid, de groei van ons gezin, de vrienden, zoals de melkboer Wijnand en zijn vrouw 

Tineke Beemster, Brunia jr, en onze buren; de dames Bleumer, Roelof en Ria Stapel.  

Ook het 25 jarig bestaan van Kraggenburg heeft veel indruk gemaakt. Vooral de 

saamhorigheid vanuit de bewoners. Omdat ik penningmeester was, voelde ik me ook direct 

betrokken. Er was veel gezelligheid.‟ 

 

“Speciale herinneringen?” 

- „De spaarweek. Omdat de inhoud van de spaarpotjes met de hand geteld werd en vanwege 

de vele grote gezinnen, waren er lange rijen. Dus ook lang wachten voor de bezoekers maar er 

viel geen wanklank. Het cadeautje voor de kinderen maakte alles goed.  

- Heel speciaal was de geboorte van de tweeling. Wij wisten niet dat het er twee waren, dus 

alles was slechts voor één baby geregeld. De tweeling werd „s morgens tussen 7.00 uur en 

8.00 uur geboren. Dit nieuws ging als een lopend vuurtje door het dorp. In de loop van de 

ochtend stond er een tweede bedje, waren er extra kleertjes en zelfs een tweeling 

kinderwagen.‟ 

 

“Zijn er nog mensen in het bijzonder waar je een herinnering aan hebt?” 

-„Ik zong bij het RK kerkkoor. Kapper Frans Wennekes was organist en die kon er wat van. Op 

een zondagmorgen aan het eind van de mis zei Frans: “En nu zal ik eens even Ouwe Taaie 

spelen, wedden dat ze het niet horen?” En ja hoor, Frans speelde er lustig op los en er was 

niemand die reageerde, zelfs Pastoor Scholtens niet.  

- Nog een leuke herinnering: Ik was voorlezer in de kerk. Om daarvoor in aanmerking te 

komen, moest ik een paar keer voorbidden bij de pastoor. Deze had een paar handige tips 

voor als je zenuwachtig was: “Gewoon doen of ze er niet zitten en over de hoofden kijken.” 

- En dan de vele bekende Kraggenburgers zoals Klok, Cees en Miep Potters, Harry en Joep 

Meijs, De Van Campens, ik hou op want er komen steeds meer namen boven.  

- Een speciale herinnering heb ik aan de bestuursleden van de  dorpsvereniging. Er is destijds 

door het bestuur veel werk verzet voor het 25-jarig bestaan. Dan denk ik aan mensen als Bé 

Pölkerman, Cor van Egmond, Piet van der Weele, Antie Philippona etc. Een mooie tijd. En ook 

een mooi feest zonder wanklank of narigheid. De volgende herinnering kwam tijdens ons 

bezoek aan het 60 jarig bestaan naar boven. Aan het eind van de middag werd op het 

voetbalveld een groepsfoto gemaakt. Wie torende er hoog boven de aanwezigen uit? Een Van 

Egmondje. Dat was een moment dat ik tegen mijn vrouw zei: “Precies Cor.” Ik heb nog een 

foto waarop Cor boven in een kuubskist staat en de zaken rond de festiviteiten regelt.‟  

 

“Komen jullie nog wel eens in Kraggenburg?” 

„Ja zo nu en dan. Soms gaan we wandelen in het Voorsterbos en soms een rondje rijden in 

Kraggenburg. Het groeit gestaag maar het zou naar mijn mening best wat harder mogen.‟  
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INKIJKERTJE [vervolg] 

 

“Heb je nog contacten in en met Kraggenburg?” 

„We blijven Kraggenburg volgen via de krant of via andere kanalen. Tot voor een jaar was 

Truus Stoffelen (inmiddels ook oud Kraggenburgse red.) mijn collega bij de Rabobank in 

Lelystad. En in Dronten wonen nog meer oud Kraggenburgers en dan hoor je nog wel eens 

iets.‟ 

 

“Wil je nog iets kwijt aan oude bekenden?”  

„Oude bekenden hebben we niet zoveel meer in Kraggenburg. Maar ik spreek de wens uit dat 

het goed mag gaan met alle Kraggenburgers.  Wees trots op jullie prachtige dorp (parel in het 

groen) en blijf aan de weg timmeren.‟ 

 

Groeten van Ton en Tets Dillerop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

CARNAVAL 2010 

 
Beste leden, sponsors en Kraggenburgers, 

 

De carnavals activiteiten zijn alweer even geleden. We zijn begonnen met de Kerstmarkt, 

waarna de Nieuwjaarsreceptie volgde. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft iedereen kunnen 

zien dat we met onze Prins Turbo een spetterend carnaval in zouden gaan. 

 

Het is een fantastische carnaval geworden. Met een zeer geslaagd Gezwam rond de Dam, waar 

ruim 700 bezoekers genoten van een prachtige avond. Ook de andere activiteiten, waaronder 

de Jeugdactiviteit, Groot Carnaval, Katerloop, Kindercarnaval en als afsluiting het 

Seniorencarnaval waren zeer geslaagd. 

 

Wij willen iedereen bedanken voor het bezoeken van onze activiteiten, maar ook de mensen 

die ons geholpen hebben tijdens de activiteiten. In het bijzonder noemen we de schaduwraad, 

die elk jaar weer zorgt voor hand en span diensten. 

 

Namens, Prins Turbo en zijn wijze raad van Elf kunnen wij niet anders zeggen: BEDANKT!! 

 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
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Opbrengst collecte 

  

De collecte voor het reumafonds heeft plaatsgevonden in de week van 7 t/m 13 maart  2010. 

De opbrengst was € 1046,80 

  

Alle gevers en collectanten hartelijk dank namens het reumafonds. 

  

Emmy Koster, Collecteleider. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Verhuisbericht 

 

Na 53 jaar met veel plezier in Kraggenburg te hebben gewoond, ga ik terug naar mijn 

geboortedorp. Mijn nieuwe adres wordt: 

 

Martinuspark 8 

Hoofdstraat 2 

4765 CE Zevenbergschen Hoek 

 

Hartelijke groeten, 

Mevrouw H.A. Lambregts – Hessels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
WWiijj  hheebbbbeenn  mmeett  ddee  hheellee  sscchhooooll  fflleesssseenn  vveerrzzaammeelldd  vvoooorr  HHaaïïttii..  DDee  kkiinnddeerreenn  uuiitt  ggrrooeepp  77//88  

kkwwaammeenn  oopp  hheett  iiddeeee  oomm  ddeezzee  aaccttiiee  ttee  bbeeggiinnnneenn..  WWiijj  zzaaggeenn  bbiijj  hheett  TTVV  wweeeekkjjoouurrnnaaaall  ddaatt  aannddeerree  

kkiinnddeerreenn  ddaaaarr  ooookk  mmeeee  bbeezziigg  wwaarreenn..  WWiijj  ddaacchhtteenn  ttooeenn  ddaatt  ddiitt  oonnss  ooookk  wweell  wwaatt  lleeeekk..  WWee  zziijjnn  

ttooeenn  dduuss  ddeezzee  aaccttiiee  bbeeggoonnnneenn..  AAll  ssnneell  ddeeeedd  ddee  hheellee  sscchhooooll  mmeeee..  HHeett  ggiinngg  eerrgg  ggooeedd  eenn  eerr  wwaarreenn  

vveeeell  fflleesssseenn  vveerrzzaammeelldd..  UUiitteeiinnddeelliijjkk  iiss  ddiitt  ddee  ooppbbrreennggsstt……  

€€118800,,--  
DDee  kkiinnddeerreenn  ddiiee  fflleesssseenn  hheebbbbeenn  vveerrzzaammeelldd,,  bbeeddaannkktt!!  
  

JJaanniicckk  eenn  JJaaccqquueelliinnee  
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“Marcus passie” van Hans Boelee 

 
Binnen de Katholieke - en Protestantse kerk zijn er rond Pasen vier diensten / vieringen. 

Deze zijn op de Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag. 

Vieringen en diensten die samen één geheel vormen. 

 

De Goede Vrijdagdienst staat in het teken van het lijden en het sterven van Jezus en wordt uit 

het Marcus evangelie gelezen.  

Dit jaar zal dit evangelie niet worden gelezen, maar gezongen door het Interkerkelijk Koor Ens 

en het Chr. Gemengd Koor “Nil Sine Labore” uit Nagele. Zij brengen de “Marcus Passie” van 

Hans Boelee ten gehore. 

De solisten Herma Korenberg (sopraan), Ria Brondijk (alt), Gerrit van Dijk (tenor), Jeroen 

Vreugdenhil (bariton) en Henk Wassink (bas) verlenen hun medewerking. Wim Kanis bespeelt 

het orgel en het geheel staat onder leiding van de heer Kees Verhagen. Pastaoraal werker 

Harm Feijen is de liturg. 

 

De werkgroep „Kerken in Kragenburg‟ heeft, in overleg met de beide kerken, besloten om hier 

op Goede Vrijdag een gezamenlijke viering van te maken en vanwege de grootte van de 

gezamenlijke koren is er gekozen voor de RK-kerk. 

Deze dienst c.q. viering is dus op vrijdag 2 april en begint om 19.30 uur. 

U BENT VAN HARTE WELKOM! 

 

 

 

 

 

 

Pasen bij van Saaze 

 
Eierengooien voor koppels 
 
Wanneer:   Tweede Paasdag maandag 5 april  

Waar:    Op het grote veld voor Van Saaze 

Voor wie:   Iedereen  

Categorieën:  Jeugd (vanaf groep 4 basisschool)  

         Volwassenen 

Hoe laat:   14.00 uur 

Inschrijven:   Ter plaatse 

 

 

 

 

 

 

UITNODIGING VOOR DE LEZING  “valpreventie’’ 

VERZORGD DOOR ZORGGROEP OUDE EN NIEUWE LAND. 

  

Het bestuur van de S.W.N. en de ouderensoos “Jongeren van Vroeger” nodigt leden,  

belangstellenden en de doelgroep uit voor deze bijeenkomst. 

  

Deze wordt gehouden op woensdag 7 april 2010 in het Dorpshuis. 

  

Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Aanvang: 14.00 uur. Tijdsduur: ongeveer 1 uur. 

  

Tot ziens op 7 april a.s. 
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Nieuws van 

 
 
 

 

Sint Genesius speelt wederom een sprookje! 
 

Vrijdag 16 april 2010 20.00 uur bij HCR van Saaze: 

“De Prinses met de blauwe haren”  van schrijver Kees Opmeer 
 

In dit moderne theatersprookje, gebaseerd op het gelijknamige symbolische sprookje van 

Louis Couperus, is de koningin (Rina Klok) de beschermer van de kinderen. Zij draagt een 

mantel van snoep die zij elk jaar in stukken scheurt om te verdelen onder haar jeugdige 

onderdanen. Ieder stukje heeft een geheimzinnige kracht die kinderen beschermt, troost of 

opvrolijkt. Op wonderbaarlijke wijze groeit de mantel vanzelf weer aan. Haar dochter, prinses 

Yweine (Jolanda van Boven), is een ijdel en verwend nest. Zij is de hele dag bezig zichzelf en 

vooral haar lange blauwe haren te bewonderen. De koningin wordt oud en voelt dat het tijd 

wordt haar kroon over te dragen aan haar dochter. Zij aarzelt echter nog, omdat de koningin 

bang is dat Yweine niet goed genoeg voor het volk zal zorgen. Bovendien lijdt ze aan een 

vreemde ziekte die de knapste dokters in het koninkrijk voor grote raadsels stelt. Op een dag 

arriveert er een jonge tovenaar (Marco Nieuwenhuizen) uit een ver land. Hij ontrafelt het 

geheim van de koninginnenmantel en ontdekt hoe de prinses genezen kan worden. Couperus 

(Wim van de Bergh) zelf bemoeit zich af en toe met de zaken die zich voor zijn ogen af spelen! 

Daarnaast zullen Marianne van de Ploeg, Els van den Hout en Astrid Westra te bewonderen zijn 

in enkele zeer bijzondere rollen. De regie van dit stuk is in handen van Gert Polhoud en Krijn 

de Hamer. 
 

Sint Genesius is altijd op zoek naar nieuw talent, zowel voor op de planken als achter de 

coulissen. Heb je hier interesse in, maar wil je eerst eens zien hoe een en ander er bij ons aan 

toe gaat? Neem contact met ons op, om een keer mee te kijken bij een repetitie avond. 

sintgenesius@live.nl 
 

GRATIS OPVOERING EENAKTER! 
 

Donderdag 20 mei aanstaande zal aansluitend aan de algemene ledenvergadering van Sint 

Genesius de eenakter “Troebel Brood” van schrijfster Ans Schilders opgevoerd worden. Deze 

opvoering is vrij toegankelijk voor een ieder en start ca. 21.15 uur bij HCR van Saaze. 

 

 

 

 

Jongeren19nu 
 

Het is alweer bijna zover, de creatieve dag 2010 komt er weer aan! Binnen Jongeren19nu 

strijden de 4 verenigingen; JOEK, CRESPA, NET, MIX-ML  om de welbegeerde eerste prijs. Op 

25 april laat elke verenging zijn beste kant zien op creatief gebied!  

Ook dit jaar is theater „Het Voorhuys‟ de gehele dag bestemd voor de plaatselijke talenten. In 

totaal zijn er 5 onderdelen: toneel, playback, improvisatie, een creatief werkstuk en een live-

act. Dit alles wordt beoordeeld door een vakkundige jury, allemaal afkomstig uit de polder. Dit 

jaar is ons gastjurylid de voorzitter van de vereniging uit de andere polder (Cultus Inn).  

De creatieve dag begint om 13.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur. Vervolgens kan het 

gehele publiek een hapje eten in “de Buren” en aansluitend volgt er een prijsuitreiking.  

Dus schrijf deze dag gauw in de agenda en mis het niet! Want je weet nooit welk talent dit jaar 

weer wordt ontdekt!  
 

Tot 25 april, De Creaco  

mailto:sintgenesius@live.nl
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Muzikaal intermezzo tijdens de Bollen(fiets)route 

 

Het Flevolands Symfonie Orkest biedt op zaterdag 24 april de gelegenheid om onderweg even 

uit te rusten onder het genot van live muziek. 

Het orkest bestaat dit jaar 10 jaar en organiseert ter ere hiervan dit evenement. 

 

Dit is een unieke kans om het orkest eens van dichtbij mee te maken in een ontspannen sfeer. 

Er zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen en de instrumenten te bekijken. 

Ook kinderen zijn van harte welkom. Er zal steeds op het hele uur gedurende ongeveer 20 

minuten gemusiceerd worden. 

 

Marion Bluthard is de vaste dirigent van het Flevolands Symfonie Orkest. Het orkest telt op dit 

moment zo‟n 30 leden.  

 

Kraggenburgers die de Bollenroute niet fietsen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom om 

even te komen luisteren naar het Flevolands Symfonie Orkest. 

 

Datum:  zaterdag 24 april 2010 

Plaats: Conny en Jan van de Graaff; Hertenpad 12 Kraggenburg 

Tijd: 11.00u – 12.00u – 13.00u – 14.00u – 15.00u  

 

 

 

 

TNT verdwenen uit het dorp, straks ook de winkel????? 

 
Sinds kort is TNT verdwenen uit onze winkel, dit omdat de vergoeding die we kregen van TNT 

werd verminderd. De tijd en energie die TNT ons kost levert ons niets op tegenover de 

vergoeding die wij van TNT ontvangen. We vinden het zeer spijtig, maar om iets voor niets te 

doen zal niemand aanspreken. De buskaarten, pakketten en aangetekende stukken kunnen 

niet meer worden aangeboden in de winkel. Postzegels zijn nog wel verkrijgbaar, zodat u niet 

voor één postzegel het dorp uit hoeft. 

 

Sinds de Jumbo is gekomen in Emmeloord, en eigenlijk al wel de tijd daarvoor, gaat het 

slechter met de winkel. En als de super in Marknesse ook wordt omgebouwd, zien we het 

helemaal somber in. 

Een paar jaar geleden hebben we ook een oproep gedaan aan de bevolking van Kraggenburg 

om meer in het eigen dorp te gaan winkelen, en daar is toen gelukkig ook gehoor aan 

gegeven. Maar momenteel stijgt het water ons wederom tot de lippen. 

Over het voortbestaan van de winkel moeten de Kraggenburgers goed gaan nadenken, want 

geen winkel meer in het dorp betekent een maatschappelijk verlies. Geen winkel meer in het 

dorp is het hart uit het dorp. Ook voor de ouderen in het dorp is een loopje en een praatje 

onderweg naar de winkel heel belangrijk.  

Er moet iets gebeuren, anders is het zeker dat we de winkel moeten sluiten. En de kans dat 

iemand anders het overneemt is in deze tijd heel klein. 

Dus Kraggenburgers, denk aan uw dorp en de dorpsgemeenschap. Een winkel behouden is 

belangrijk. De sluiting van de winkel kan het begin zijn van de achteruitgang van het dorp. 

 

Annie en Leo‟s Buurtsuper 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 
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Soundmix en Playbackshow 2010 

 

Oproep aan alle Kraggenburgers om zich op te geven voor de 24e editie van de 

Soundmix&Playbackshow. Deze wordt gehouden op zaterdag 1 mei in Van Saaze.  

 

Er wordt gestreden in zes categorieën  

Jeugd tot en met groep 4 basisschool 

Jeugd tot en met groep 8 basisschool 

Volwassenen 

Soundmix alle leeftijden 

Live optreden instrumentaal en/of vocaal.  

Dans  

 

Zaal gaat open om 19.00 uur 

Aanvang optredens 20.00 uur. 

 

Opgeven kan bij Van Saaze  tel: 0527-252353 

 web: hotelvansaaze.nl  

Aanmeldingsformulieren zijn ook af te halen in het café. 

 

 

 

 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 
  

Tulpen route. 

Op maandag 3 mei a.s. willen we weer samen met vereniging Ens de tulpenroute rijden. 

We worden om 13.00 uur opgehaald bij van Saaze en om 17.00 uur weer afgezet. Onderweg 

zullen we een thee/koffiepauze houden en voldoende tijd krijgen om de benen te strekken. 

We kunnen aan ongeveer 20 personen uit Kraggenburg plaats bieden, dus mocht u 

belangstelling hebben, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:  

Mevr. T. van Egmond tel. 252783 en Mevr. G. Mooiweer tel. 252700. 

  

Zonnebloem jubileumtheater. 

Op maandagmiddag 17 mei wordt in “het Voorhuys” te Emmeloord het theaterstuk  

"De ontmoeting " voor ons opgevoerd. 

Het programma ziet er als volgt uit: 

vanaf 13.00 uur ontvangst met koffie/thee in de beurszaal/foyer 

vanaf 13.15 uur optreden van het Koopmansvrouwenkoor uit Blokzijl 

14.00 - 16.45 uur jubileumprogramma met Danny de Munck, Henk Poort, Lucy de Lange en  

   Rob van de Meeberg met muziek en dans. 

  

Tijdens de pauze wordt een hapje en een drankje geserveerd in de foyer en de beurszaal.  

Mocht u niet mobiel zijn dan kan in overleg uw drankje in de zaal worden gebracht.  

Gezien de te verwachten drukte wordt u vriendelijk verzocht de rollator zo veel mogelijk thuis 

te laten. Misschien kan een stok of een ondersteunende arm voor deze keer voldoende zijn. 

Voor vervoer heen en terug wordt zoals gewoonlijk gezorgd. Als vertrektijd moet u rekenen op 

ongeveer 12.15 voor de mensen die worden opgehaald en 12.30 vertrek bij van Saaze. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:  

Mevr. T. van Egmond tel. 252783 en Mevr. G. Mooiweer tel. 252700. 

Wel graag voor 24 april opgeven. 

 

We hopen op twee prettige en gezellige middagen. 

Met vriendelijke groeten: de vrijwilligsters van afdeling Kraggenburg. 
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Ouderensoos “Jongeren van Vroeger” (J.V.V.) 

Kraggenburg 

Voorz. J.J. Voost,  Voorstraat 12 

 Tel: 252374 

 

 

Kraggenburg, maart 2010. 

 

 

 

Aan de leden van de J.V.V. en anderen belangstellende 55-plussers. 

 

We organiseren ook dit jaar weer een interessant Busreisje voor alle belangstellende Ouderen. 

Als datum hebben we gekozen voor WOENSDAG 23 JUNI 2010. 

Het wordt deze keer een Tour Drente – Land van Bartje. 

Ook deze keer gaan we op weg met het vertrouwde Touringcar- en Taxibedrijf Henk Oost uit 

Steenwijk. 

De dag ziet er in grote lijnen als volgt uit: 

 

8.00 uur  vertrek bij H.C.R. van Saaze 

 Via Steenwijk, Frederiksoord, Fochteloerveen en Assen rijden we naar Rolde. 

10.00-11.45 u Koffiepauze en bezoek aan Land van Bartje 

12.00-14.00 u Koffietafel in Zuidlaren. 

 Vandaar naar Zuid-Oost Drenthe. 

15.30-16.30 u  Bezoek “Zwaantje Hans Stokmans Hof” met demonstratie Zandtapijt 

 Strooien. 

 In Zuid-Oost Drenthe vind je nog veel oude Saksische boerderijen, uitgebreide 

 Heidevelden en natuurlijk de bekende ja-knikkers bij Schoonebeek. 

 Via een mooie route, o.a. door het Reestdal, gaat het uiteindelijk weer richting 

 Kraggenburg met natuurlijk onderweg: 

18.00-19.30 u Een heerlijk 3-gangen diner. 

20.15 uur terug in Kraggenburg.  

 

Al met al lijkt het ons een prachtige rondrit door de mooie provincie Drenthe met heel veel 

bezienswaardigheden! 

 

Kosten: (bij minimaal 40 personen) 54.25 euro p.p. 

 Niet-leden J.V.C. betalen 3 euro meer. 

Opgave en betaling: via onderstaande invulstrook bij mw. T. v. Diepen – Heddes 

  Walstraat 29, tel 252532 of op de Soosmiddag (woensdag) 

  tot uiterlijk 10 juni a.s. 

Betaling kan ook via bankrekening 3465.92.704 t.n.v. mw. T. v. Diepen – Heddes, onder 

vermelding van J.V.V. Kraggenburg. 

 

 

 

                                                                             Bestuur J.V.V. 

 

 

 

Hierlangs afknippen (en inleveren uiterlijk 10 juni) 

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

 

NAAM --------------------------------------------------------------- 

 

ADRES --------------------------------------------------------------- 

 

AANTAL PERSONEN  --------------------------- 
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    Ondernemers Vereniging Kraggenburg. 
    Ondernemersdag 
 

 
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, organiseert de Ondernemersvereniging Kraggenburg een 

Ondernemersdag. 

 

Ondanks goede voorbereiding is gebleken dat zaterdag 19 juni niet de geschikte dag is voor 

de ondernemersdag. De uitnodiging  om hieraan deel te nemen blijft van krach . De nieuwe 

datum voor de ondernemersdag is 

 

                   zaterdag 26 juni 2010 van 14.00 tot 20.00 uur. 

 

Iedereen van jong tot oud is welkom op deze dag, die plaats vindt aan de Voorstraat. Naast 

het bezoeken van de stands van de ondernemers, die zich op deze dag kunnen presenteren, 

zullen er diverse optredens zijn van bekend en onbekend talent. 

 

Ook een prijsvraag van de ondernemers zal niet ontbreken om een grandioze prijs te winnen. 

 

VOOR DE JEUGD 

 

De jeugd van 4 t/m/ 12 willen we vragen om het startsein te geven met versierde lawaai 

fietsen. Je mag je fiets thuis versieren en je kunt er een mooie prijs mee te winnen.  

 

Ook kun je je opgeven voor de vrijmarkt, of voor een muzikale bijdrage. De vrijmarkt voor de 

jeugd zal op het schoolplein zijn. Zonder opgave kunnen alle kinderen meedoen aan 

verschillende spelactiviteiten.  

 

Tijdens de Ondernemersdag is er ook de spectaculaire Rabo Dikke Banden Race. De Rabo 

Dikke Banden Race is voor jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar die geen wielerlicentie bij de 

KNWU hebben. Want dan ben je te goed getraind! Er wordt gereden in verschillende 

leeftijdsgroepen, zodat je tegen kinderen van je eigen leeftijd fietst. Bij voldoende aantal 

deelnemers rijden de jongens tegen de jongens en de meisjes tegen de meisjes. 

 

Dus ga vast trainen en bereidt je voor op een overwinning! Opgeven kan bij de onderstaande 

telefoonnummers. 

 

Houdt allemaal 26 juni vrij in de agenda en kijk wat het bedrijfsleven van Kraggenburg u te 

bieden heeft!  

 

Wil je meehelpen organiseren of je opgeven, dan kun je dit kenbaar maken bij: 

 

Annie en Leo‟s buurtsuper, Annie van Boven  : tel: 252110 

Voetverzorging Feetback, Lenie de la Vieter  : tel: 250016 

Reflex fotografie, Wilma van Beekhuizen-Everts  : tel. 258847  

 

 

 
 
 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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UITKIJK-SPECIAL 

 

In deze special aandacht voor onze dorpsgenote Gerda Lemstra - Postma, die als nierpatiënt 

enkele maanden geleden eindelijk een donornier mocht ontvangen. Het feit dat ze deze nier 

kreeg van Jeroen, de zoon van haar zus Emmy en zwager Piet, maakt het wel heel speciaal.   

 

Een mooie aanleiding voor een gesprek hierover met de hoofdrolspelers. 

 

En zoals afgesproken stond ik op zaterdagmiddag eind februari bij Gerda aan de Noordermeent 

op de stoep. Jeroen was er ook al.    

 

De Voorgeschiedenis: 

Eigenlijk had Gerda al vanaf  haar twintigste nierproblemen. Maar ze had er toen nog niet 

zoveel last van, dus vond ze het ook niet nodig om het tegen iedereen te zeggen. Ook niet 

haar eigen familie. Jeroen weet het eigenlijk nog maar sinds een jaar of drie. Haar werk als 

receptioniste in het zwembad in Emmeloord kon ze eigenlijk ook zonder problemen doen.  

 

Gerda‟s vader gaf in 2008 aan, nog wel een keer mee te willen op bedevaart naar Lourdes. Hij 

wilde dan wel graag  dat er een eigen dochter mee zou gaan als begeleidster. De zussen 

Truus, Emmy en Gerda besloten samen mee te gaan. Op deze bedevaart merkte Gerda dat ze 

wel heel erg weinig conditie had, vooral als ze haar vader een eind met de rolstoel had 

rondgereden. Ook de eetlust werd steeds minder. 

 

Terug in Nederland maar eens voor onderzoek naar het ziekenhuis in Zwolle. In dit geval op 

een vrijdag. Per omgaande kreeg Gerda bericht dat ze direct terug moest komen omdat de 

bloedwaarden er lang niet goed uitzagen. “Ja maar, dat kan niet hoor, ik moet dit nog doen en 

dat nog”. De volgende dag op zaterdag  lag Gerda voor het eerst aan het dialyse apparaat. 

Vanaf dat moment tot de transplantatie, zou dat drie maal per week een vast ritueel worden. 

Elke maandag woensdag en vrijdagmiddag naar de Weezelanden in Zwolle, een uur of drie aan 

de dialyse. Deze behandeling is van levensbelang, erg mooi dat het mogelijk is, maar het 

beperkt heel je leven heel erg. Je moet altijd rekening houden met die drie dagen. 

 

Hoe kwam de transplantatie dan in beeld? Moet je je daar voor opgeven of zo?   

Gerda: “Je hoeft daar zelf geen stappen in te ondernemen, dat regelt de nefroloog; de 

specialist dr. Beukhof in samenwerking met de Nierstichting. Daar is een heel systeem voor.” 

Gerda rekende ook niet op een snelle transplantatie. Er is immers een donor tekort en er is 

ook een hele strenge selectie procedure, waarbij de donor en de nier 100 % gezond moeten 

zijn. 

En voor Jeroen?  

Jeroen: “Sinds ik wist van Gerda‟s nierproblemen ben ik voor mezelf mij hierin gaan verdiepen. 

Veel opgezocht op internet, waaruit oa. bleek dat je genoeg hebt aan één goed werkende nier. 

Omdat je er twee hebt, ontstond het idee om één nier af te staan aan Gerda. Heb hier wel een 

jaar over gedaan om tot zo‟n besluit van donorschap te komen. Veel met m‟n ouders over 

gepraat. Want een nier afstaan is één, maar wat zijn de risico‟s van de operatie? Houd je er 

iets aan over, kun je daarna weer 100 % functioneren, hoe lang kun je niet werken, is dat te 

regelen met je werk of je baas?” Heel veel vragen dus. 

Gerda wist toen nog helemaal niets van Jeroen‟s plannen. Tijdens een bezoek aan opa Postma 

in het ziekenhuis waar Jeroen ook Gerda trof, heeft hij aangegeven zijn nier aan haar af te 

willen staan. Gerda was “zeer, zeer, zeer verbaasd”.  

 

En dan begint een lange periode van ongeveer anderhalf jaar van allerlei onderzoeken. Eerst  

zo‟n driekwart jaar in Zwolle, waarna het transplantatieteam van het UMC in Groningen het 

over nam. Inmiddels bleek dat Gerda een andere bloedgroep had als Jeroen. Vroeger was dan 

een transplantatie niet mogelijk, maar tegenwoordig is met de uitgekiende medicatie dit 

probleem te ondervangen.  

 

Hoe was de voorbereiding en voorlichting  op de transplantatie?  

Jeroen: “Heel erg goed. Voorlichting van de doktoren over de ingreep zelf, en gesprekken oa. 

om zeker te weten dat je donor wilt zijn en bewust bent van de mogelijke consequenties. 
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UITKIJK-SPECIAL [vervolg] 

 

De Nierstichting helpt je ook met een heleboel vragen en bemiddelt met uitkeringsinstantie het 

UVW over allerlei regelingen. Zoals een regeling omdat je naar verwachting zo‟n drie maanden 

uit het arbeidsproces bent. Zeg maar een soort “zwangerschapsverlof” regeling.”  

Ook Gerda was heel goed voorbereid op al wat ging komen. De transplantatie was gepland 

dinsdag 10 nov.„09  in het UMC in Groningen. In de weken daarvoor moest Gerda allerlei extra 

behandelingen ondergaan om de operatie, maar ook de acceptatie van de donornier mogelijk 

te maken. Voor Jeroen was het gemakkelijker, hij hoefde zich “maar” één dag voor de ingreep 

te melden en gezond te blijven. Wel op een ander afdeling dan Gerda. Elke afdeling heeft z‟n 

specialisme.  

 

Maar toen het grote “Uur U” op 10 nov 2009  was aan gebroken, kwam er toch nog een hele 

grote teleurstelling. De operatie kon niet doorgaan. De waardes in Gerda‟s bloed waren te 

hoog. Een absolute voorwaarde was, dat alles moest voldoen aan de criteria. Jeroen kon 

onverrichter zake weer naar huis, maar was wel ontzettend moe. Gerda  kreeg een soort 

spoedbehandeling. Het ene dagdeel aan de dialyse, de andere aan het “Fereren” [weghalen 

van afstotingsstoffen]. Dit een week lang.  

Een week later dan gepland kwam alsnog het groene licht. Jeroen was de hele dag al weer in 

het ziekenhuis, maar hoorde pas aan het einde van de dag, dat het de volgende ochtend ging 

gebeuren. Wat er stond te gebeuren was wel bekend, maar toch wel erg spannend allemaal. 

 

Dinsdagmorgen 17 nov. rond 8 uur werd de nier bij Jeroen weggehaald. Gerda vond het 

grappig dat toen Jeroen naar de “bijkom” afdeling werd gereden, zij hem passeerde op de 

gang, op weg naar haar operatiekamer. Ieder op een ziekenhuisbed. De operaties zijn prima 

verlopen.  

Na een week kon Jeroen weer naar huis en bij zijn ouders verder aansterken, en Gerda mocht 

na zo‟n maand weer naar huis. Dat is redelijk snel. Omdat Gerda een “warme” nier kreeg, zijn 

er in de regel ook minder complicaties. 

 

Inmiddels zijn we enkele maanden verder. 

En! Hoe gaat het nu met jullie?  Prima was beider reactie. Jeroen is gaandeweg weer de “oude” 

en kan z‟n werk als vrachtwagenchauffeur weer oppakken. Nog een paar keer op controle, 

maar hoeft verder niets bijzonders meer te doen. 

Gerda herstelt ook heel erg goed. Heeft nu weer veel tijd over omdat de dialyse niet meer 

hoeft, en gaat binnenkort haar werk met enkele dagdelen weer proberen op te pakken. Wel 

moet Gerda voor altijd, elke dag, de nodige pillen slikken. Een heel bakkie met “smarties”. 

Nodig om oa. het afstotingsproces  tegen te houden. Ik telde er zomaar meer dan tien, Gerda 

hield het op vijf. 

 

Is er wat veranderd in de familierelatie?  

Jeroen: “Eigenlijk niet denk ik.”  

Gerda denkt ook van niet. Het voelt gewoon goed, net als altijd. 

 

Hoe kijk je er op terug?   

Jeroen: Wel goed. Eigenlijk zou er net zo‟n donorsysteem moeten zijn als bv. in België, daar is 

iedereen donor, tenzij je aangeeft het niet te willen.  

Gerda: Gewoon, alhoewel….  Als ik aan het meisje denk waarmee ik geregeld dialyseerde, een 

meisje van een jaar of twintig, heeft ook familie en vrienden. Zij wacht al jaren op een 

donornier. Ik kreeg hem wel, van Jeroen, dus toch wel heel bijzonder!      ********* 

 

 

Meer informatie over deze niertransplantatie is te lezen op het weblog van Gerda en Jeroen. 

Weblog:  gerdaenjeroen.blogspot.com  

Hierop kunt u hun eigen verhalen lezen en enkele foto‟s zien. 

 

Harry 
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Uitbreiding Hoeve Marant  

 
Vier jaar na de realisatie van groepsaccommodatie Hoeve Marant hebben we besloten een 

nieuwe vorm van recreatie op ons bedrijf te ontwikkelen. 

 

Voor deze dagrecreatie wordt er op ca. 2.5 ha landbouwgrond een park gesitueerd, waarin een 

wandelpad wordt aangelegd van ruim 2,5 km, welke zal bestaan uit gras en tal van andere 

ondergronden. 

 

Het gehele pad dient op blote voeten te worden bewandeld. Mede door de wisselende 

ondergronden zal dit leiden tot een bijzondere ervaring. 

Met het doorwaden van het koude Kneipp voetenbad start u, goed geprepareerd, deze niet 

alledaagse route. 

 

Al wandelend krijgt u informatie aangeboden over o.a. het werk van de pioniers op het 

ontgonnen land, de omgeving en de aanwezige landbouwgewassen. 

 

De ligboxenstal zal verbouwd worden tot  paviljoen en vanaf hier is er toegang tot het park.  

Na afloop van de enerverende voettocht kan men hier, of op het terras buiten, uitrusten.  

Ook in het paviljoen zal er worden teruggekeken naar de tijd van de Pioniers. 

 

Naast de reguliere openingstijden kan het paviljoen en/of park ook gereserveerd worden voor 

bijzondere gelegenheden. 

 

Komende maanden zijn we druk bezig met de realisatie van het nieuwe bedrijf  

en het is de bedoeling nog voor de zomervakantie het geheel te 

openen voor het publiek. 

 

In de uitkijk van Juni doen wij graag nog eens verslag van de 

stand van zaken van ons BloteVoetenZeebodemPad.  

 
 

 

 

 

 

Oproep voor (beeld)materiaal pioniers 

 

In deze Uitkijk informeren wij u over de uitbreidingsplannen op Hoeve Marant. 

 

Met name het terugkijken naar de historie en “haar” pioniers is een belangrijk item in deze 

plannen. 

Graag willen wij u daar ook bij betrekken.  

 

Heeft u foto‟s, kaarten, voorwerpen of ander relevant informatiemateriaal dat u met ons wilt 

“delen”, laat het ons dan weten. 

Tezamen met ander materiaal zal het dienen als invulling voor het nieuwe streekmuseum. 

 

De materialen zullen, voor zover mogelijk, worden gekopieerd of, na goed overleg, in bruikleen 

genomen worden.  

 

Wilt u hieraan meewerken laat het ons dan weten. 

U kunt ons bereiken via 06-30710107 (Vincent) of 06-10081135 (Marga) 

 

Vincent en Marga Oosterwijk 

Hoeve Marant 

Kraggenburg 
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Kledinginzameling voor Ethiopië 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

Nog steeds zamelen wij schone, hele tweedehands kleding in voor de projecten van de 

Interkerkelijke Stichting Ethiopië. Vanuit Kraggenburg brengen we iedere maand een auto 

kleding naar Urk waar alles wordt gesorteerd. 

Het geld van de verkochte kleding wordt direct besteed aan de projecten in Ethiopië.  

In februari zijn er weer vrijwillige afgevaardigden naar de projecten gaan kijken. Men heeft de 

mensen kunnen adviseren en steunen bij hun activiteiten. Men heeft dit jaar veel positieve 

verbeteringen gezien voor de bevolking! De kleinschalige projecten van ISEE  lopen zeer goed. 

Om een voorbeeld te noemen. ISEE steunt Salu in Ethiopië. Dit is een project waarbij 

gehandicapten leren om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun medemensen te 

voorzien. In een arm land heb je, als je gehandicapt bent, weinig kansen om te overleven. 

Daar kunnen we verandering in brengen! 

Enkele praktijkgevallen: 

1. Een gehandicapte vrouw, die samenleeft met zussen en kinderen. Zij heeft een keurige 

tuin met kolen, worteltjes, uien en enset (een soort banaan). 

Ze had net uien verkocht voor 4 birr/kg. Ze zegt dat haar leven verbeterd is door de training 

en opstart van haar groentetuintje, ze vindt het werk zwaar maar blijft volhouden, omdat ze 

de goede resultaten ziet. 

2. Een man met een handicap aan een hand en een been. Hij is getrouwd en heeft 9 

kinderen. Hij wil zijn kinderen laten zien dat je niets zomaar krijgt in het leven, maar dat je 

moet aanpakken. Zijn tuin ziet er werkelijk perfect uit. Hij teelt kool, tomaat en uien. 

Voorheen had hij geen inkomen. Het is derhalve een grote verbetering. 

3. Een doof/stomme vrouw, Helen genaamd. Ze woont samen met haar moeder in een 

van de overheid gehuurde "woning". Zij heeft een paar schapen die ze vetmest. De lening die 

ze moest afsluiten voor enkele extra schapen kan ze op tijd aflossen. Het liefst wil ze nog 

verder uitbreiden. Via de vertaler laat zij in gebaren weten het erg naar haar zin te hebben en 

voor haar eigen levensonderhoud te kunnen zorgen. Ze zegt: Ik doe mijn werk, ben er druk 

mee en voel me erg betrokken. 

Petje af voor deze mensen! Ze doen het toch maar. 

 

Wilt u kleding inzamelen voor de projecten in Ethiopië? Lever dan uitsluitend schone, hele 

kleding aan in dichte vuilniszakken op Paardenweg 4 te Kraggenburg. 

 

Namens uw medemens in Afrika: 

Hartelijk dank! 

Willem Remijnse. 

 

 

 

Te leen! Verschillende sportartikelen! 

 

Wij willen u attenderen op het feit dat Stichting Carrefour in het bezit is van de (BOSS) 

sportaanhangwagen, een voetbalboarding en een mobiel skatepark. Deze materialen kunnen 

door u gebruikt worden bij het organiseren van sport (buurt) activiteiten. Als u de 

aanhangwagen leent, kunt u bijvoorbeeld kiezen uit materialen voor sporten als basketbal, 

volleybal, badminton en voetbal.  
 

Activiteiten 

Tevens zijn we gestart met de organisatie van sportactiviteiten in de dorpen. Dit heeft als doel 

om in samenwerking met bewoners, verenigingen, scholen en andere organisaties activiteiten 

voor jongeren te organiseren en ze te stimuleren tot een actieve leefstijl.        

          

Mocht u bij het organiseren van een activiteit willen samenwerken of een keer gebruik willen 

maken van één van de materialen neem dan contact met ons op via 

Bart.maljers@carrefour.nu of 06-53246892 / 0527-630000.  

mailto:Bart.maljers@carrefour.nu
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Humanitas  
 

Humanitas zet zich in voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen 

leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Vraaggericht, 

zelfbeschikking, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij de kernbegrippen. 

De vrijwilligers van Humanitas in de Noordoostpolder bieden vanuit die visie onder andere de 

volgende activiteiten:  

Thuisadministratie waarbij vrijwilligers administratieve ondersteuning bieden aan mensen die 

(tijdelijk) de controle en regie over hun administratie kwijt zijn.  

Steun bij rouw en verlies, waarbij in lotgenotengroepen en/of individuele gesprekken 

ondersteuning geboden wordt aan mensen die te maken hebben gehad met verlies door een 

scheiding of door de dood.  

Via het project Levensboek helpen vrijwilligers om uw levensverhaal in boekvorm te gieten en 

zo aan familie en vrienden over te brengen.  

Binnen de Begeleide Omgangs Regeling helpen vrijwilligers kinderen van gescheiden ouders 

met een goede omgangsregeling met de niet verzorgende ouder. Zo nodig op neutraal terrein  

Wilt u, als hulpvrager, hulp van de Humanitas vrijwilliger in één van bovenstaande situaties? 

Of wilt u als vrijwilliger uw medemens helpen en bijstaan?   

Neem dan contact met ons op via 06-23004187, of noordoostpolder@humanitasmail.nl . 

 

 

 

 

WANDELTOCHT VOOR GOEDE DOELEN 
 

Melania organiseert op zondag 18 april een wandeltocht van 12 km. in het Kuinderbos. De 

start is om 13.00 uur op het parkeerterrein aan de Hopweg, dicht bij het Kuinderbos en 

Kuinre. Voor de wandeltocht wordt € 7,50 gevraagd, wat helemaal ten goede zal komen aan 

twee projecten van Melania Ontwikkelingssamenwerking Flevoland, op het eiland Camiguin, 

ten noorden van Mindenao in de Filippijnen. Steun onze projecten en kom met vrienden, 

buren, familie en collega‟s om heerlijk te wandelen in onze mooie polder en vrouwen in 

moeilijke omstandigheden te helpen. 

Melania ontwikkelingssamenwerking is een organisatie van, door en voor vrouwen. Het doel is 

om kleinschalig vrouwen een handje te helpen om een beter leven te krijgen met man en 

kinderen en de omstandigheden van een hele dorpsgemeenschap te verbeteren. De landelijke 

organisatie Melania bestaat al 88 jaar. Ze opereert onder de vleugels van Cordaid, dat 

wereldwijd met partnerorganisaties samenwerkt. Behalve dat „onze‟ vrouwen een bedrag 

krijgen in de vorm van microkredieten, krijgen ze een alfabetiseringsprogramma aangereikt, 

zodat ze zelfstandig handel kunnen drijven met de producten die ze met onze hulp kunnen 

maken. Na enige tijd worden de microkredieten terugbetaald en kunnen dan weer door andere 

vrouwen gebruikt worden om hun bestaan te verbeteren. 

 

Kom meegenieten van de wandeling en geef je zo spoedig mogelijk op bij: 

Marijke Rademakers, telefoon 0527 261358 of E-mail: mgjlowenthal@yahoo.com 

Arian Haverkamp,  telefoon 0527 261345 of E-mail: janenarian@hotmail.com 

Het is ook mogelijk om je op de dag zelf bij ons op te geven. 

 

 

 

 

Het twaalfde Flevolands Shantykorenfestival 

 

Flevoland Noord organiseert zaterdag 5 juni het twaalfde Flevolands Shantykorenfestival in 

Bant, met optredens van 8 koren uit heel de provincie Flevoland met een breed repertoire aan 

originele zeemansliederen en gezellige meedeiners. 

Voor informatie kijk: www.polderpiraten.nl 

mailto:noordoostpolder@humanitasmail.nl
mailto:mgjlowenthal@yahoo.com
mailto:janenarian@hotmail.com
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24 UUR PAALZITTEN, GA JIJ DE UITDAGING AAN? 

 

Op donderdag 29 april tijdens de Fair Play Casino Nacht van Oranje wordt er op de Deel van 

Emmeloord vanaf 20.00 uur een sponsormarathon paalzitten gehouden. Deze marathon zal 24 

uur duren en eindigen op Koninginnedag zelf. 

 

Met deze sponsormarathon kun je geld ophalen voor je vereniging of voor een goed doel. Dus 

zijn jullie tenues aan vervanging toe of vind je dat een goed doel extra steun nodig heeft, geef 

je dan snel op! 

  

Al het door jou opgehaalde geld gaat natuurlijk naar jouw goede doel en dat bedrag kan flink 

oplopen. Want neem jij tijdens het paalzitten het minst aantal pauzeminuten op, dan ontvang 

je ook nog een bonus van €250,-. 

 

Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen en iedereen mag ook zelf bepalen wat het goede doel is 

(mits het geen privé karakter heeft). Wees er snel bij want het aantal zitplaatsen is beperkt.  

 

Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@step-emmeloord.nl. Zet hierin 

naam, leeftijd (indien jonger dan 18 jaar graag toestemming ouder), adres, e-mailadres, 

telefoonnummer van de deelnemer en natuurlijk het goede doel. Ook voor sponsorformulieren 

of vragen kun je terecht bij STEP. 

 

 

Jij doet toch ook mee? 

 

 

 

SPELREGELS 
 
 

- Een doel wat een privé karakter heeft is niet toegestaan. 

- Per opgegeven doel mogen een onbeperkt aantal sponsoren gezocht worden. 

- De minimum leeftijd is 16 jaar en het meedoen is op eigen risico. 

- Op de paal mogen geen alcohol of verdovende middelen worden genuttigd. 

- Er kan gekozen worden voor een sponsorbijdrage per uur of voor een vast bedrag. 

- Het maximale aantal uren is 24. 

- Tijdens de marathon zijn er maximaal 8 pauzes van maximaal 10 minuten. Bij 

overschrijding van het aantal pauzes of de tijd wordt je gediskwalificeerd. 

- De jury houdt het aantal uren en de pauzes bij. 

- De palen zijn 2,5 meter hoog en voorzien van een voetsteun, zitplankje met kussen en 

paraplu. De verzorging van de deelnemers dient te gebeuren door eigen supporters en 

zal voor een deel ook door de organisatie worden gedaan. 

- De paalzitter met het minst aantal opgenomen pauze minuten ontvangt een bonus van 

€ 250,- 

- Bij twijfel over het doorgaan ligt de beslissing bij de EHBO en de jury en er is geen 

discussie mogelijk. 
 

 

mailto:info@step-emmeloord.nl
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Vrouwencentrum noordoostpolder 

 

We hopen op een heel goed vrouwencentrum jaar in 2010  en we hopen veel vrouwen te 

ontmoeten tijdens inloop en activiteiten. Het vrouwencentrum kan alleen bestaan door de inzet 

van veel vrouwen. Vrouwen die dit vrijwillig doen in hun vrije tijd, onbetaald, gewoon als gift 

aan de samenleving! Dames heel hartelijk dank voor jullie inzet. 

We zijn van plan om vaker een open inloop te hebben. Tijdens de inloop worden activiteiten 

ontwikkeld, komt er eens een spreker, een film of wordt er een thema behandeld. Hierover 

wordt tijdig bericht gedaan via de website, de nieuwsbrief en soms de krant. 

Het hoofddoel is toch “elkaar ontmoeten” en is een inloop gewoon gezellig. Er is een heel 

nieuw netwerk in deze polder en dat netwerk wordt steeds groter en sterker. Dat is winst, 

winst voor onszelf maar ook voor onze samenleving. Tot ziens in het vrouwencentrum. 
 

Namens het bestuur, 

Itte humalda, site: www.vrouwennop.nl 

  
                                                              

Natuurmoment Voorsterbos 
 

Het was een lange ouderwetse winter met veel sneeuw en ijs. Sneeuw en ijspret vierden 

hoogtij in de kerstvakantie. In de natuurgebieden kon volop gewandeld of geschaatst worden. 

Nu ijs en sneeuw verdwenen zijn, beginnen de eerste lente kriebels zich te openbaren. In de 

vroege ochtend uren horen we overal de merels en lijsters zingen. Rondom huis en tuin zien 

en horen we koolmees, pimpelmees, winterkoning, roodborstje en heggenmus steeds actiever 

worden. Het broedterritorium wordt bezet en nestmateriaal wordt verzameld. In de tuin zien 

we sneeuwklokjes en krokussen bloeien, narcissen en blauwe druiven zullen spoedig volgen.  

In week elf zijn in verschillende provincies de eerste kievitseieren gevonden. Wanneer de 

temperatuur hoger wordt zullen steeds meer weidevogels hun gezang boven de weilanden 

laten klinken om de balts in te zetten. Ook zullen de amfibieën zoals padden, kikkers en kleine 

watersalamander op pad gaan om een geschikte sloot of plas te zoeken om hun eieren af te 

zetten. Inmiddels bloeien de hazelaars volop en andere struiken en bomen zullen gaan volgen. 

Op het Kadoelerveld zijn inmiddels de eerste Schotse Hooglanderkalfjes geboren. Nu het 

waterpeil van het Kadoelerveld verlaagd wordt, is het een speelplaats voor de steltlopers, die 

vanuit het warme zuiden op trek zijn naar het noorden. Door de drassige en natte 

omstandigheden trekt dit o.a. vele steltlopersoorten aan, zoals watersnip, kievit, tureluur, 

bontbekplevier, oeverloper, witgatje, en groenpootruiter. 
 

Voor het beheerteam Flevoland zijn het weer drukke tijden. Vele werkzaamheden moeten voor 

het broedseizoen afgerond zijn. Het boswerk, bestaande uit zagen en afvoeren van hout, 

herstelwerkzaamheden van paden en de recreatie terreinen inrichten voor het nieuwe 

recreatieseizoen. Op dit moment worden op de camping enige aanpassingen verricht. 

Bijvoorbeeld een stortbak voor campers en caravans aanleggen, enkele elektra plaatsen 

toevoegen en buiten wasbakken plaatsen. Vanaf april is de camping “de Stiente” geopend en 

kunt u al de caravan of tent dicht bij huis uitproberen.  
 

In het Waterloopbos is het proefmodel van de Maascentrale vrijgemaakt, de bruggetjes zijn 

aangelegd en enkele stuwen zijn hersteld. Op 9 februari is de kraan open gedraaid en stroomt 

er water door het model. Dit model is goed te zien vanaf de Deltaweg, ook kan men vanaf het 

infocentrum door het bos naar het model lopen. In het infocentrum is vanaf 1 april tot oktober 

een expositie van Nel Talen te bezichtigen.  
 

U kunt mee op excursie met Natuurmonumenten, want het nieuwe activiteitenprogramma 

2010 is uit. Voor meer informatie over excursies kunt u naar onze website 

www.natuurmonumenten.nl of www.natuurmonumenten.nl/agenda. U kunt voor vragen en 

opgave ook bellen naar het bezoekerscentrum “ de Wieden” telefoon: 0527-246644. 

Voor de komende lente zijn er voldoende belevingsmomenten om een wandeling in de 

terreinen van Natuurmonumenten te maken en volop van de natuur te genieten. 
 

Beheerteam Flevoland. 

http://www.vrouwennop.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/agenda
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Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

13 juni 23 juni 

29 augustus 08 september 

10 oktober 20 oktober 

28 november 8 december 
 

Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 

gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken 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  
      uitkijk@kraggenburg.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 2008 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
02-04 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

02-04 Werkgroep “Kerken in 
Kraggenburg” 

Gezongen evangelie Goede 
Vrijdagdienst beide kerken 

RK-kerk 19.30 uur 

05-04 HCR van Saaze Eierengooien veld HCR van Saaze 14.00 uur 

07-04 S.W.N. en Jongeren van 
Vroeger 

Lezing Valpreventie ‟t Klokhuis 14.00 uur 

07-04 Basisscholen Dorpsschoonmaak aanvang op schoolplein 11.00 uur 

13-04 NBvP Mw. A. Bartel, sledehonden ‟t Roefje Ens  

16-04 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

16-04 St. Genesius Sprookje De Prinses met de 
blauwe haren 

HCR van Saaze 20.00 uur 

17-04  11-Dorpenloop plein HCR van Saaze 10.30 uur 

17-04 Basisscholen Oud Papier Aktie  ochtend 

22-04 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Jaarvergadering 
60 jarig bestaan 

Prot. Kerkcentrum 19.30 uur 
 

19 tm 
23-04 

Be-fair en de scholen Avondvierdaagse ‟t Klokhuis 
Vrijdag 

18.00 uur 
17.45 uur 

24-04 Flevolands Symfonie Orkest Muzikaal Intermezzo bollenroute Hertenpad 12 11.00-15.00 

25-04 Joek, Crespa, Net, Mix-NL Creatieve dag “t Voorhuys, E‟oord 13.00 uur 

01-05 HCR van Saaze Soundmix&Playbackshow HCR van Saaze 20.00 uur 

02-05  11-Dorpensteppenrace plein HCR van Saaze  

03-05 Zonnebloem Tulpen route vertrek:HCR van Saaze 13.00 uur 

17-05 Zonnebloem Theaterstuk “de Ontmoeting” ‟t Voorhuys, E‟oord 12.30 uur 

20-05 Sint Genesius Algemene ledenvergadering HCR van Saaze  

20-05 Sint Genesius Eenakter “Troebel Brood” HCR van Saaze 21.15 uur 

21-05  Leeuwenronde Hoofdingang Dorp 19.00 uur 

22-05 Basisscholen Oud Papier Aktie  ochtend 

05-06 FC Kraggenburg FC Dag De Brem  

19-06 Basisscholen Oud Papier Aktie  ochtend 

23-06 Jongeren van Vroeger Busreisje voor alle ouderen vertrek:HCR van Saaze 08.00 uur 

26-06 Ondernemers vereniging Ondernemersdag Voorstraat 14.00 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Zevenendertigste jaargang, nummer 3. juni 2010. 
 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
S. Kamminga, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 

Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 
C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: L. Botman  
A. Janse 

Typewerk: E. Lelieveld 
Lay-out advertenties: G. van Egmond 
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 zondagavond 29 augustus 2010 vóór 19.00 
uur, bij voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  
 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10,= tot € 40,= voor een hele 
pagina – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 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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Dorpsbelang 

Onderhoud 

De gemeente heeft de afgelopen maanden onderhoud gepleegd aan enkele straten en paden in 

de bebouwde kom. Binnenkort zal ook de Kadoelerweg aangepakt worden en zal de gehele 

Hertenweg en de westkant van het Hertenpad van een nieuwe toplaag worden voorzien. In de 

regionale bladen zal hier tijdig melding van worden gemaakt. 

Burendag 

Het Oranje Fonds heeft de inschrijving voor de nationaal te houden 

„Burendag‟ weer geopend. Deze dag is in het leven geroepen om de 

samenhang in de wijken te bevorderen. 

Trommel daarom al uw buren op, start een brainstorm en bedenk 

een origineel plan voor Burendag op 25 september. Het thema dit 

jaar is: “Een goed idee voor de buurt.”  

Wees er snel bij en kijk op www.burendag.nl. Deel uw leukste 

ideeën en vraag € 500 aan.  

Op de website vindt u veel inspiratie en kunt u uw leukste ideeën en 

praktische tips delen. Ook vindt u hier het inschrijfformulier. 

Hiermee vraagt u voor een goed buurtidee een bijdrage van € 500 

aan.  

Let op: het Oranje Fonds heeft dit jaar maximaal € 2 miljoen 

beschikbaar, op=op! 

  

  

 
 

Dorpshuis 

Dit onderwerp is al vaker op deze pagina verschenen en dat was meestal als er nood aan de 

man was. Ditmaal noem ik het wederom en nu is het echt dringend. Ik verwijs u echter voor 

meer informatie naar een stuk verderop in deze Uitkijk. 

Activiteiten 

De afgelopen maanden zijn er weer een groot aantal activiteiten geweest. In het bijzonder wil 

ik de zeer geslaagde feestweek noemen, die vlekkeloos is verlopen. En we kunnen wel  

concluderen dat de feestcommissie, na de jubileumeditie van vorig jaar, zeker niet op haar 

lauweren is gaan rusten. Hulde en ga zo door. 

 

Als tweede wil ik de steprace noemen die door een grote groep jongeren is gereden, met dit 

jaar Mart van Keulen als coach. Bovenin meedraaien was nog een beetje te hoog gegrepen, 

maar na dit leerjaar zullen ze vast volgend jaar van zich laten horen! 

 

Tot slot verwijs ik voor o.a. de Leeuwenronde naar de STEK-pagina, waar dit en andere 

evenementen worden besproken. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 

http://list.icatt.nl/t/951978/436727/993/0/
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Renovatie van het basketbalveld 
 

Het huidige basketbalveld wordt door de jeugd veel gebruikt als speelveld en voetbalveldje. In 

het verleden hebben enkele jongeren Dorpsbelang ook al eens gevraagd of het mogelijk is een 

panna-veld in Kraggenburg te krijgen. Daarnaast is er in vijf dorpen in de polder het initiatief 

ontstaan om gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden van een speelveld met omheining en 

met panna-doeltjes. 

 

Zie hier drie punten waarom Dorpsbelang Kraggenburg samen met vier andere dorpen de 

mogelijkheden van een speelveld in de dorpen is gaan onderzoeken. Dit project heeft de naam 

dubbel-doel gekregen.  

De vijf dorpen zijn al ruim een jaar bezig en het project krijgt nu een grote kans van slagen. 

Voor dubbel-doel kunnen we subsidie krijgen van de provincie (Leader) en ook de gemeente 

wil gaan bijdragen in de subsidie. Alle signalen wijzen op groen licht, maar de daadwerkelijke 

toekenning van de subsidie moet nog goedgekeurd worden. 

 

Voor Kraggenburg ontstaat nu het volgende plan: 

Het huidige basketbalveld naast de scholen wordt opgeruimd (in overleg met de gemeente) en 

op die plaats komt een betonvloer. Op de betonvloer komt een sportkooi. Dat wil zeggen: de 

lange kanten van het veld krijgen een omheining van 1 meter hoog en de korte kanten een 

omheining van 4 meter. Aan de lange kanten komen aan iedere zijde 2 panna-doeltjes en zo 

heb je 2 speelvelden voor panna- voetbal. Aan de korte kanten komt een groter doel. Ook 

komen er nieuwe basketbal palen met het bord over de doelen heen. Zo heb je ook een groot 

speelveld voor meerdere sportactiviteiten. 

 

Met dit plan kan het huidige basketbalveld een forse opknapbeurt krijgen en onze jeugd krijgt 

meer mogelijkheden om te spelen. Omdat het speelveld omgeven is door een hekwerk zullen 

ballen in de sportkooi blijven en niet op straat (Zuidermeent) of op het wandelpad komen. 

 

Het project dubbel-doel heeft een groep enthousiaste personen uit de vijf dorpen. Zij hebben 

het afgelopen jaar aan veel zaken gewerkt. Enkele hiervan zijn: overleg met gemeente en 

provincie over de subsidieaanvraag, onderzoeken welke soorten sportkooien er zijn, bekijken 

van sportkooien, het opstellen van eisen waaraan een sportkooi moet voldoen, opvragen van 

offertes. 

 

Bij de eisen hebben ze nadrukkelijk gekeken hoe robuust een sportkooi is (het materiaal en de 

constructie), de garantietermijn, de veiligheid en ook hoe geluidsarm een kooi is. Daaruit blijkt 

bijvoorbeeld dat leveranciers veel aandacht geven aan de constructie van het hekwerk, zodat 

er bijna geen geluid is van een “rammelend hek” als de bal er tegen aan komt. 

 

Op de website van Kraggenburg komt ook een bericht over de renovatie van het 

basketbalveld. Daar kunnen we u enkele foto's van bestaande sportkooien laten zien. 

 

Dit is de stand van zaken tot nu van het project dubbel-doel en de sportkooi. Dorpsbelang zal 

u verder op de hoogte houden en te zijner tijd zullen we ook een bewonersbijeenkomst 

houden.  

U kunt altijd Jules Overmars aanschieten over de sportkooi.  

Telefoon 612 648 of jules.overmars@hetnet.nl 

 

Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

mailto:jules.overmars@hetnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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De afgelopen periode hebben we vele activiteiten gehad. 

 

Dorpenschoonmaak 

Op woensdagmorgen 7 april hebben we met de schoolkinderen het 

dorp vrij gemaakt van zwerfvuil. Dit jaar was erg veel zwerfvuil te 

vinden in het dorp en dat is allemaal opgeruimd. Hopelijk is de opbrengst volgend jaar minder!  

 

11-dorpenloop 

Zaterdag 17 april was de 11-dorpenloop. De loopgroep uit Kraggenburg had zich terug 

getrokken ivm het overlijden van Nico Lamers, jarenlang de drijvende kracht achter deze 

loopgroep. De loopgroep van Be-fair heeft wel meegelopen. Alle lopers die finishten in 

Kraggenburg kregen een fruitzakje aangeboden namens de STEK.  

 

Tulpen Mozaïek 

De tuinclub Kraggenburg heeft dit jaar het tulpen mozaïek verzorgd. Het mozaïek heeft een 

mooie plek bij de uitgang van het dorp gekregen en stond als eerste mozaïek in de polder.  

We willen de tuinclub bedanken voor hun medewerking. 

 

Kennedymars 

In de nacht van 29 april is door STEP Emmeloord de Kennedymars georganiseerd. ‟s Nachts 

rond 2.00 uur deden de lopers Kraggenburg aan. Door het slechte weer waren de lopers 

genoodzaakt langer in Kraggenburg te blijven. In HCR van Saaze was de stempelpost en 

werden de lopers goed verzorgd. Wij bedanken HCR van Saaze voor hun medewerking. 

 

11-dorpensteppenrace 

Op zondag 2 mei heeft een jonge groep Kraggenburgers meegedaan aan de steppenrace. De 

start was voortreffelijk en het team deed mee in de voorhoede. Na de middag ging het toch 

iets minder en is het team in de onderste regio geëindigd. De Zotte Leeuwkes hebben traditie 

getrouw de entourage in Kraggenburg verzorgd.  

 

Leeuwenronde 

Vrijdag 21 mei is voor de 32e keer de Leeuwenronde van start gegaan. Er waren maar liefst 

198 deelnemers in totaal. De uitslagen staan verderop in de Uitkijk vermeld. 

We willen langs deze weg alle vrijwilligers die hebben geholpen hartelijk bedanken. 

 

Vakantie-activiteit 

Het is bijna zomervakantie dus ook weer tijd voor de vakantie activiteit. Dit jaar hebben we op 

woensdag 18 augustus een heuse Cowboy- en Indianenmiddag voor alle basisschool 

kinderen. Noteer de datum alvast op de kalender en hou je brievenbus in de gaten. 

 

Wisseling 

Irene Gerritzen zit vanaf maart jl. in Dorpsbelang en stopt bij de STEK. We vinden het jammer 

dat Irene stopt en willen haar bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij het opstarten en 

organiseren van alle activiteiten. Gelukkig hebben we een goede vervanger gevonden namelijk 

Joan Langeweg.  

 

Meer informatie: 

Hebt u vragen voor het STEK. Neem gerust contact met ons op via: stek@kraggenburg.nl 

 

 

 

 

2 KM         
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Uitslag Leeuwenronde 2010 
 

 
 

 

Stand Tijd Naam Woonplaats      

1 7.49 Cas Swienink Zwolle      

2 9.06 Mart Schulting Kraggenburg      

3 9.07 Sem Bremer Kraggenburg      

4 9.50 Willemijn Kok Kraggenburg      

5 10.05 Luuk van Haaster Kraggenburg      

6 10.14 Tjarda Mannes Kraggenburg      

7 10.26 Selle Buijnink Kraggenburg      

8 10.33 Thomas ter Haar Kraggenburg      

9 11.00 Julia van Haaster Kraggenburg      

10 11.47 Jelle van Haaster Kraggenburg      

11 12.03 Jorn Schulting Kraggenburg      

12 12.04 Jesse Kers Kraggenburg      

         

4 km     11 km    

Stand Tijd Naam Woonplaats  Stand Tijd Naam Woonplaats 

1 16.51 Rebecca Doejaarden Kraggenburg  1 0.38.44 Erik van Driesen Vollenhove 

2 17.32 Auke Hollander Kraggenburg  2 0.39.44 Jan Nauta Marknesse 

3 17.34 Cas van Egmond Kraggenburg  3 0.40.00 Fred Dijkstra Emmeloord 

4 17.43 Toer Buijnink Kraggenburg      

5 17.44 Bento Maljaars Kraggenburg  21 0.49.24 Mart van Keulen Kraggenburg 

6 17.54 Kay Mannes Kraggenburg  22 0.49.33 Lau Oosterwijk Kraggenburg 

7 18.25 Reinier Riezebos Kraggenburg  25 0.50.13 Molle Stuiver Kraggenburg 

8 18.37 Dienwke Buijnink Kraggenburg  28 0.51.28 Cor van de Berg Kraggenburg 

9 18.39 Jasmijn Maljaars Kraggenburg  30 0.52.21 Thijs Hupkes Kraggenburg 

10 18.52 Liselot Koenraadt Emmeloord  34 0.52.45 Henk Haddes Kraggenburg 

     54 0.58.26 Siebren de Witte Kraggenburg 

     56 0.58.41 Marijke Benedictus Kraggenburg 

6 KM     58 0.58.55 Ans Haddes Kraggenburg 

Stand Tijd Naam Woonplaats  68 1.01.53 Marjo van Diepen Kraggenburg 

1 26.51 Marta Tielgroenestege Zwolle  71 1.03.41 Paula Snellink Kraggenburg 

2 27.10 Yuri van de Berg Urk  78 1.05.24 Ria Stuiver Kraggenburg 

3 28.06 Paul Floor Zwolle      

4 30.34 Mike van Egmond Kraggenburg  21 km    

5 31.03 Lars van Diepen Kraggenburg  Stand Tijd Naam Woonplaats 

     1 1.23.57 Hans Versteeg Wolvega 

13 39.52 Thea Riezebos Kraggenburg  2 1.24.44 Gerard Herselman Vollenhove 

     3 1.25.14 Tjeerd Popkema Tollebeek 

         

     16 1.35.50 Jan Rinsma Kraggenburg 

     18 1.36.28 Vincent van Dijk Kraggenburg 

     20 1.37.01 Anton de Bruin Kraggenburg 

         

     21 1.37.30 Anna Mazereeuw Urk 

     26 1.38.03 Wilma van Galen Wolvega 

     28 1.38.51 Jacolien Kaptein Tollebeek 

         

     65 1.56.08 Margo Maljaars Kraggenburg 

     71 2.00.12 Johan Woldering Kraggenburg 
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Agenda jaarvergadering 25 augustus 2010, aanvang 20.00 uur op De Brem 
 
1. Opening. 
 

2. Notulen jaarvergadering 16 september 2009. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen. 
 

4. Jaarverslag. 
 

5. Financieel overzicht. 
 

6. Verslag kascommissie door:   Lau Oosterwijk & Jacques v/d Ploeg 

Wim Sikma  ( reserve lid ) 

 

7. Benoeming nieuw lid kascommissie. 
 

8. Verhoging contributie/prijzen kantine. 
 

9. Begroting 2010-2011 
 

10. Bestuursverkiezing 
 

Tussentijds aftredend en niet kiesbaar: 
 Jean Paul de la Vieter (senioren)  vacature 
 Paul de la Vieter (junioren)  vacature 
 Sandra v/d Zwaag (notulist)  vacature 
  

Kandidaten??? 
 

Periodiek aftredend en herkiesbaar: 
 Bert Meijer (penningmeester) 

 

Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden. 
 

11. Pauze. 
 

12. Beleid bestuur. 
 

13. Lopende voetbalzaken. 
 

14. Rondvraag. 
 

15. Sluiting. 
 

Deze agenda dient tevens als uitnodiging voor onze leden.  Het bestuur. 
 

Jaarvergadering 
FC Kraggenburg 

Sportpark ‘De 

Brem’ 

Winstonstraat 26 

Kraggenburg 

Tel: 0527-252639 
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2009-2010 
 

 

 

Beste Kraggenburgers/leden FC Kraggenburg 
 

Hierbij de laatste berichten van het voetbalfront. Een korte terugblik op het afgelopen seizoen 

en alvast vooruitblikken naar de najaarscompetitie zijn de centrale punten. Voordat we weer 

kunnen gaan voetballen zullen er binnen onze vereniging echter nog wel mensen moeten 

opstaan om een aantal openstaande vacatures op te vullen. Meer hierover in onderstaande 

bijdrage. 
 

Seniorenvoetbal 

Ons eerste elftal is gepromoveerd naar de 4e klasse. Proficiat mannen! Ook wisten het 2e en 

het 3e elftal zich te handhaven. De opkomst bij onze “recreantengroep” was ook prima. Het 

komend seizoen willen we graag weer met 3 seniorenelftallen gaan voetballen. Omdat we te 

maken hebben met afmeldingen kan dat alleen wanneer er zich nog seniorenleden gaan 

aanmelden. Aanmelden kan bij Yvonne Oosterwijk (secretariaatfck@hotmail.com/252347). We 

rekenen erop dat zich enthousiaste Kraggenburgers gaan aanmelden. Een bloeiende vereniging 

zoals de onze moet toch minimaal 3 teams op de been kunnen brengen. 

Ook goed nieuws vanuit onze zaalvoetbalteams. Het 1e team heeft het redelijk gedaan, maar 

ons 2e zaalvoetbalteam werd kampioen en probeert het volgend jaar op een hoger niveau. 
 

Juniorenvoetbal. 

Enthousiaste kinderen, een goede trainingsopkomst en leuk spel. Dat kenmerkte ons jeugd-

afdeling tijdens de voorjaarscompetitie. Houden zo in het najaar. Volgend seizoen spelen we 

zonder B junioren en hebben we nog een probleem op te lossen binnen de C jeugd. Voor deze 

groep zijn we dringend op zoek naar een leider en een trainer! Als bestuur hebben we reeds 

actie ondernomen om dit op te lossen; tot nu toe zonder succes. Ook hier weer een dringende 

oproep om ervoor te zorgen dat ook dit elftal aan de najaarscompetitie kan meedoen. 
 

Zomerstop – gebruik velden. 

Tot begin augustus kan er geen gebruik gemaakt worden van onze velden. Het 2e veld is op de 

schop gegaan en ook het trainingsveld is opnieuw ingezaaid en er is tegen onkruid gespoten. 

Ook ons eerste veld krijgt een onderhoudsbeurt. Om de velden te ontlasten willen wij als 

bestuur een ieder nadrukkelijk verzoeken om de velden niet te betreden dan wel er op te 

gaan voetballen. Dat geldt ook voor de hondenbezitters in ons dorp! Met z‟n allen moeten we 

ervoor zorgen dat we aan deze oproep gehoor geven en elkaar erop attenderen wanneer er 

toch op de velden gevoetbald wordt. Wij rekenen op uw medewerking. 
 

Uiteraard realiseren we ons dat, met name de jeugd, in de zomer graag wil voetballen. 

Daarom is er een tijdelijk veld gerealiseerd op de Tussenmeenthe. Onze greenkeeper Koen 

Schulting zal dit veldje onderhouden en wij zorgen voor verplaatsbare doelen. Wel willen we u 

vragen om rekening te houden met de bewoners aan de Tussenmeenthe. Maar met een beetje 

verzorgd voetbal zullen zij geen last hebben van “afvallende” ballen. 
 

Kantine. 

Na 16 jaar trouwe dienst heeft Lenie van der Meer aangegeven niet langer volledig 

verantwoordelijk te willen zijn voor de kantine. We willen Lenie bedanken voor haar geweldige 

inzet in al die jaren en hebben haar een passend cadeau aangeboden. Gelukkig heeft Lenie 

aangegeven om op afroepbasis als vrijwilliger beschikbaar te blijven. De vrijgekomen taken 
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zullen als volgt ingevuld gaan worden. Roelie de Witte en Ria Stuiver zullen de schoonmaak 

van de kantine gaan regelen. Karin Ruyter wil de inkoop gaan doen en voor de kantine-

diensten willen we met vrijwilligers gaan werken. Afgelopen tijd hebben we ouders gevraagd 

om op de zaterdagen mee te helpen en dat ging prima. Voor de zondagen zou het goed zijn 

dat we een aantal vaste vrijwilligers kunnen motiveren die ± 3 tot 4 keer (meer mag ook!!) de 

kantinedienst willen uitvoeren. Voorwaarde is wel dat je minimaal 18 jaar oud moet zijn. Ook 

vorig seizoen konden we op de inzet van vrijwilligers rekenen. We gaan ervan uit dat ook 

hiervoor betrokken mensen zich gaan aanmelden bij Bert Meijer (ebmeijer@kpnplanet.nl) Laat 

iedereen zich realiseren: “Zonder Barpersoneel Geen Bier” 
 

Vacatures bestuur. 

Voor het komend seizoen is het bestuur (nog steeds) op zoek naar minimaal 2 nieuwe 

bestuursleden. Met name de invulling van een senioren- en jeugdcoördinator baart ons zorgen. 

Tot nu toe mochten we geen enkele reactie ontvangen en dat vinden wij als bestuur uitermate 

teleurstellend! Vanaf deze plaats vragen we een ieder die betrokken is bij deze prachtige 

vereniging om de handschoen op te pakken. Lid zijn van een vereniging betekent niet alleen 

maar consumeren maar ook aanpakken. Als bestuur hebben we de afgelopen periode menig 

“handschoen” opgepakt maar de overblijvende bestuursleden zijn niet van plan om ook deze 

vrijgekomen taken op zich te nemen. Voor meer info: bellen met Harold van Beekhuizen (06-

226 03 770)  
 

FC dag. 

Mooi weer, een meer dan geweldige opkomst en sportief spel. Het bestuur en de FC commissie 

(Lau, Bas, Paul en Molle) zijn erg blij met het enthousiasme van alle deelnemers. Samen met 

vrienden een balletje trappen, toch nog een beetje competitie en opgave van complete 

vrienden- en voetbalteams. Geweldig!!  

Ook de jeugd liet zich van de goede kant zien. ‟s Morgens volop voetballen en dan een 

loodzwaar spelcircuit (onder leiding van Kevin Potters) afwerken. Erg motiverend voor zowel 

het bestuur alsmede de commissie. Volgend jaar zullen wij er weer voor gaan. 
 

Start nieuwe voetbalseizoen. 

Opnieuw mogen we halverwege augustus de Topklasseteams Flevo Boys en Genemuiden 

verwelkomen op de Brem. Mede door de uitstekende trainingsfaciliteiten (gras is nog groener 

dan in de Arena) en een voortreffelijke accommodatie (één van onze sponsoren, HCR van 

Saaze) komt men graag terug. Op zaterdag 7 augustus speelt Genemuiden tegen WHC en een 

week later (zaterdag 14 augustus) treedt Flevo Boys aan tegen het Beloftenteam van SC 

Heerenveen.  
 

Voor de 1e selectie beginnen de trainingen begin augustus. Op zondag 22 augustus staat het 

traditionele Fruittoernooi weer op de voetbalagenda. Noteer deze datum alvast in uw agenda. 
 

Als bestuur wensen wij een ieder een sportieve, gezonde en ontspannen zomer toe met veel 

zon. Het bestuur gaat er het komend voetbalseizoen weer voor en we hopen dat er voor de 

invulling van de diverse vacatures voldoende leden zullen opstaan. Om de communicatie met 

de achterban en de plaatselijke bevolking te versterken willen we ook meer gebruik gaan 

maken van onze website (www.fckraggenburg.nl) en zal er met de leden meer middels de mail 

(secretariaatfc@hotmail) worden “gesproken”.  
 

Bestuur FC Kraggenburg. 

 

 

 

Van de D pupillen 
 

Het vorige verslag in de Uitkijk is geëindigd na vier partijen, waarvan we er drie hadden 

verloren en één gewonnen. Niet bepaald de droomstart die je voor ogen hebt. Toch zijn we 

niet in paniek geraakt, er werd goed gespeeld. Tollebeek is voor ons gewoon een maatje te 

groot, wij konden ze iedere keer maar één helft bijhouden en Blokzijl kwam zoals ze dat 

zeggen “te vroeg”.                           

Het verwachte resultaat moest komen in de twee slotmaanden van de competitie. Kuinre was 

de eerste tegenstander in april. We voetbalden alleen op hun helft, maar uit de mogelijkheden 

mailto:ebmeijer@kpnplanet.nl
http://www.fckraggenburg.nl/
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die we creëerden scoorden we steeds niet. Sterker nog, door het vele balbezit vergaten 

sommigen van ons goed positie te houden en Kuinre profiteerde daar maximaal van. Twee 

keer kwamen ze door en twee keer maakten ze een doelpunt. Tijdens de rust werd hierover 

een hartig woordje gesproken. In de tweede helft was er goed positievoetbal en Kuinre kwam 

er helemaal niet meer uit. Helaas werden de mogelijkheden wederom niet voldoende benut. 

Halverwege de tweede helft scoorden we uiteindelijk de aansluitingstreffer en gingen we 

verbeten op jacht naar de gelijkmaker. Het was ongekend spannend, want door het felle 

voetbal van ons lag er achterin vaak veel ruimte en kwam Kuinre af en toe gevaarlijk door, 

maar uiteindelijk werden we beloond met de verdiende gelijkmaker.  

Na Kuinre reisden we af richting Creil, het werd een behoorlijke voorstelling; 0-6 in de rust en 

1-12 eind uitslag. Op 17 april kwam Blokzijl naar de Brem. Wij waren gebrand op een goed 

resultaat en speelden voldoende gedisciplineerd om Blokzijl vast te zetten op hun eigen helft. 

Ten opzichte van de uitwedstrijd was er een totale metamorfose te zien. De leider van Blokzijl 

kon zijn ogen niet geloven. Waar komen die spelers ineens vandaan vroeg hij me een aantal 

keren. Uiteindelijk gaven we de 3-1 voorsprong nog bijna weg, omdat we bij die stand dachten 

Blokzijl op de knieën te hebben. Maar verder dan 3-2 lieten we niet toe.                                             

In de week naar Giethoorn toe liepen wij de avondvierdaagse, het waren 4 gezellige avonden, 

waar we elkaar op een andere -niet voetbal manier- leerden kennen. Ondanks het leeftijd 

verschil (de jongste 9 jaar de oudste 12) waren we een team en straalden dat ook uit, klasse.                                                                               

Giethoorn uit was een soap. Iedere keer als we er door waren, stak de grensrechter van de 

tegenpartij zijn vlag onterecht omhoog voor buitenspel en de scheidsrechter nam dit grif over. 

Wij mochten er dus niet winnen. De score bleef dan ook gelijk, 1-1.  

In het kletsnatte Kuinre won de gelukkigste partij, na een 1-0 achterstand volgde een 1-2 en 

2-3 voorsprong. Uiteindelijk trok Kuinre op de valreep aan het langste eind, 4-3. Jesse 

pareerde een moeilijke hoge bal. Maar door het erg natte veld slipte die toch achter de lijn.  

De laatste wedstrijd speelden we op een mooie woensdagavond in mei. Creil was het 

slachtoffer van ontketend Kraggenburg. Bij vlagen speelden we goed, maar omdat de echte 

tegenstand ontbrak was het echte vuur er ook niet, de score stokte bij 14-0. 

Dat vuur was er wel op 29 mei.  „s Morgens om 8 uur fietsten wij het tien dorpentoernooi in 

Ens tegemoet. Onze tegenstanders in groep B kwamen allemaal uit in de 2e klasse.                                                                         

Creil was onze 1e tegenstander. We kregen veel mogelijkheden om de score te openen, maar 

paal, lat en doelman stonden vele malen in de weg. Na 8 minuten was het eindelijk raak. De 

score stokte uiteindelijk bij 3. Een goed begin. Op naar de tweede wedstrijd. Tonego was voor 

ons niet groot genoeg 2-1 winst. In de derde partij, tegen Espel, gingen de gedachtes al naar 

de kruisfinale. Dit kwam het spel niet ten goede, uitslag 1-1.  In de laatste wedstrijd ging het 

om de winst in de poule. Dit verlamde beide ploegen: 0-0.  RKO was daarom de 

groepswinnaar. Jammer, want SVM werd ook 2e in hun poule. Wij zouden graag een keer 

tegen hen willen spelen. Nu moesten wij tegen Nagele, grote mannen, we waren onder de 

indruk en stonden dan ook in no-time met 2-0 achter. Na wat omzettingen konden wij ze goed 

van ons af houden, maar van stootkracht naar voren was geen sprake meer. We moesten dus  

spelen om de derde plek, RKO was wederom de tegenstander. Nu speelden we om het eggie 

en we speelden hartstikke goed. We kregen mogelijkheden om de score te openen, maar lieten 

het na. Een ongeschreven voetbalwet: zelf missen betekent aan de andere kant scoren en dat 

gebeurde. RKO scoorde en was hartstikke blij, maar wij waren nog niet klaar en speelden 

gewoon door. Het heilige vuur ontbrak niet en met groot elan gingen wij op jacht. We werden 

beloond, de 1-1 viel en ook RKO viel om. Ze konden het niet meer opbrengen, al onze posities 

waren in beweging, RKO werd zoek gespeeld. De uiteindelijke 3-1 en de daarbij horende derde 

plek was meer dan verdiend. Na de prijsuitreiking door de voorzitter van het jeugdbestuur Ens, 

die ons nog een groot compliment gaf, zijn we bij van Saaze een hapje gaan eten en hebben 

het seizoen gepast en trots afgesloten.                                       

De week erna stond de FC–dag nog op het progamma. De D‟s waren goed vertegenwoordigd. 

De beleving was groot, de indeling bleek goed gekozen. Dat liet de uiteindelijke score ook zien. 

Het moest uiteindelijk op doelsaldo worden beslist. Van de 5 teams waren er 3 op het zelfde 

aantal punten gekomen. Nummer 4 kwam daar weer 1 punt op te kort. Helaas was er 

daardoor ook een team dat volledig uit de boot viel. Na de lunch was er een goed bezet 

spellencircuit, ook daar was iedereen van de D‟s vertegenwoordigd en was ondanks het warme 

weer de beleving nog steeds groot.   
 

Ik wens een ieder een fijne zomervakantie toe graag tot ziens in het nieuwe voetbalseizoen!  

Johan Tadema 
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JEUGDVOLLEYBAL 

 
Het volleybalseizoen is inmiddels afgelopen, de teams hebben allemaal een uitstekende 

prestatie neergezet. 

De mini‟s niveau 1 zijn in hun poule kampioen geworden, gefeliciteerd allemaal. Liset 

(trainster) kan trots zijn op haar meisjes en jongen. De kampioentjes zijn: Anne, Fleur, Jarno, 

Lonneke en Tessa.  

Mini‟s niveau 2 en 5 zijn beiden 2de geworden wat natuurlijk ook een hele goede prestatie is.  

De A‟s hadden een spannende competitie, ze draaide het hele jaar mee aan de top samen met 

Vollenhove en Marknesse. Helaas hebben ze de laatste wedstrijd een puntje laten liggen 

waardoor een kampioenschap uitbleef, maar met een 2de plaats hebben ze toch een uitstekend 

resultaat behaald. 

Het B team is halverwege het seizoen uit de competitie gehaald bij gebrek aan speelsters. Ze 

besloten nog wel te trainen o.l.v. Mark Mooiweer, maar door de slechte opkomst is helaas ook 

hier een eind aangekomen. 

 

Zaterdag 22 mei hebben 6 teams gestreden tijdens het SVM toernooi in Marknesse. 

 

Voor aankomend seizoen kunnen we uiteraard weer nieuwe volleyballers gebruiken in alle 

leeftijden. Heb je zin en lijkt volleyballen je leuk kom dan gerust eens kijken in de gymzaal. 

Mini‟s leeftijd 6 en 7 jaar:  woensdag  17.30 – 18.30 uur 

Mini‟s leeftijd 8 en 9 jaar:  woensdag  18.30 – 19.30 uur 

Mini‟s leeftijd 11, 12, 13 jaar jongens: maandag  18.00 – 19.00 uur 

Mini‟s leeftijd 11, 12, 13 jaar meisjes: maandag  19.00 – 20.00 uur 

A‟s leeftijd 15, 16 en 17 jaar:  donderdag 19.00 – 20.15 uur 

Heb je een andere leeftijd en wil je graag een team op poten zetten, meld je dan bij Diana 

Potters, tel: 252671. 
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Sportief wandelen in het Voorsterbos. 

 

- In pittig tempo op dinsdagmorgen van 9.00-10.15 uur 

- In rustiger tempo op donderdagmorgen van 9.00-10.00 uur  

 

Lekker buiten werken aan je fitheid, conditie en aan de extra kilootjes door middel van: 

 Warming up 

 Wandelen met tempoverhogingen, aangepast aan jouw conditie op dat moment 

 Afwisselende spierversterkende oefeningen 

 Oefeningen in spelvorm 

 Cooling down 

 

Informatie en opgave:  

Ans Bakker 

ans_bakker@hotmail.com óf 06-23728659 
 

 

 

 

Seniorenvolleybal 

 
De eerste zomerse dagen zitten er al weer een tijdje op en er wordt al uitgekeken naar de 

vakantie: zomerstop voor het gros van onze volleyballers/sters.  

 

En die stop duurt al even, want we moeten terug naar 13 april voor de laatste 

competitiewedstrijd van het damesteam. Een laatste wedstrijd die gewonnen werd van een 

team dat in de rangschikking één plaatsje lager stond. Daarmee sloten de dames het seizoen 

met een „goed gevoel‟ af. Zeker als je ze in de eindstand terug vindt op een zeer 

verdienstelijke 4e plaats in een, zeker niet onaardige, tweede klasse. We zien ze daarom zeker 

terug in de tweede klasse van seizoen 2010-2011! 

 

De heren sloten een weekje eerder hun seizoen af, met eveneens een mooie overwinning op 

een team, dat vóór dat moment een plaats hoger stond. Een toepasselijke afsluiting van het 

seizoen, waarin de heren het tweede deel van de competitie eigenlijk pas op stoom kwamen.  

In de stand zijn ze op een 8e plaats terug te vinden; maar er werd al langer gefluisterd dat 

hoog eindigen in de ranglijst niet meer voorop staat bij deze mannen….. Ze gaan dus weer 

lekker in de derde klasse meeballen volgend seizoen. 

 

Voor een aantal speelsters was het seizoen niet lang genoeg, of het spelletje gewoon te leuk: 

die schreven zich nog in voor een „beachvolleytoernooi‟. Een, niet onaardige, variant van het 

zaalvolleybal. Ook hier gaan we weer uit van een goede prestatie, aangezien ze vorig jaar in 

de prijzen zijn gevallen. En dat schept verplichtingen. 

 

Na zoveel gevolley, even iets anders: heeft u het niet zo op actief volleyballen, maar vindt u 

het een mooie sport om naar te „kijken‟?  

Ondergetekende is naarstig op zoek naar een scheidsrechter, die het leuk vindt om een 

derdeklasse herenteam een aantal dinsdagavonden te fluiten! Schroom niet en neem bij 

interesse gerust contact op! 

 

m.vr.gr. en een aangename vakantie, namens Be Fair-volleybal, 

Tonny Kommers 

 

 

 

 

 

 

mailto:ans_bakker@hotmail.com
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Examens 

 

Hoewel we de langste dag, die het midden van het jaar markeert en de zomer inluidt, net 

geweest is, loopt een “ander” jaar ten einde: het schooljaar. En voor een aantal betekent het 

einde van het schooljaar, het verlaten van de school. De basisschool kinderen in groep acht 

maken zich, na hun Cito-toets, op voor hun gang naar het voortgezet onderwijs. Maar het eind 

van het voortgezet- en beroepsonderwijs betekent examentijd en afstuderen! Ook onder de 

jeugd in Kraggenburg zijn er die dit jaar examen hebben gedaan. Twee van hen laten ons een 

kijkje nemen hun examentijd c.q. tijd van afstuderen en alles eromheen. Hieronder leest u hun 

verhaal. 
 
 
 

Hallo Kraggenburgers,  
 

Ik ben Anouk van Diepen. Ik zit op de Bonifatius Mavo in Emmeloord en heb dit jaar examen 

gedaan. Er is mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over mijn examenervaring. Na 4 

jaar lang op de Boni te hebben gezeten, was het nu tijd voor de examens. Dit vond plaats van 

17 mei t/m 28 mei 2010. Het was een spannende tijd, veel leren en sommige leuke dingen 

even opzij zetten, want de examens gingen natuurlijk voor. Ik ging met 1 onvoldoende (voor 

Engels) mijn examens in. Ik heb 7 examens gemaakt. Ik heb examen gedaan in de vakken: 

Engels, Nederlands, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie en Frans. 

Geschiedenis en Engels vond ik erg moeilijk. En voor de rest vind ik het lastig om te zeggen 

wat goed ging, want je weet nooit helemaal zeker hoe je het gemaakt hebt. Maar ik heb er een 

aardig goed gevoel over.  

De begeleiding van de school naar het examen toe was bij het ene vak beter dan bij het 

andere vak. Bij Nederlands en Economie wisten we echt wat ons te wachten stond en wat we 

op het examen allemaal moesten kennen. Daar tegenover waren we voor Engels niet zo goed 

voorbereid als je het vergelijkt met de andere vakken. Op je eindlijst mag je twee keer een 5 

of één 4 hebben, mits je daar tegenover een 7 hebt staan.  In het derde jaar moesten wij 

Maatschappijleer al afsluiten. Dat heb ik met een 7.4 afgesloten, dus mijn evt. compensatie is 

al binnen. Ik heb in het begin van het vierde gekozen voor een 8ste vak. Een 8ste vak betekent 

dat je langer op school moet zitten, maar het heeft ook voordelen. Als je op je eindlijst (met je 

examens erbij) bijv. één 4 en één 5 staat, kan je 1 onvoldoende wegstrepen en ben je alsnog 

geslaagd. Ook heb ik voor een 8ste vak gekozen, zodat ik hierna eventueel de havo kan volgen, 

maar ik ben er op dit moment nog niet helemaal zeker van of ik dat wel écht wil. Een MBO 

opleiding marketing en communicatie lijkt me namelijk ook leuk.  

Het combineren van de examens en mijn hobby‟s (dansen en paardrijden) ging mij wel goed 

af. Ik werk nu bijna een jaar bij ‟t Hoekje in Kraggenburg, ik vind het werk erg leuk en het is 

altijd gezellig. De medewerking van Joost en Leo was super. In mijn examenperiode kreeg ik 

vrij om mezelf goed voor te bereiden op de examens. Joost en Leo bedankt! Nu de examens 

voorbij zijn moet ik, omdat ik evt. naar de havo ga, 2 weken lang elke ochtend naar het 

Zuiderzee College als soort introductie. Vanuit school ga ik dan gelijk door naar Ens, daar werk 

ik samen met Lian op het land bij van der Dries.  

Ik heb het op de Boni altijd heel erg naar mijn zin gehad. Als ik straks geslaagd ben (hoop ik), 

ga ik het toch wel een beetje missen. De gezelligheid en natuurlijk mijn klasgenoten, die nu 

allemaal ook naar een andere school gaan. Maar nu we bijna allemaal zestien zijn, zullen we 

elkaar vast en zeker tegenkomen in Chez. 
 

Of ik nog een advies heb voor andere examenkandidaten? Zorg dat je je goed voorbereidt, 

zodat je weet wat je te wachten staat, je best doen en natuurlijk de leuke dingen niet 

vergeten. Dan komt het vast goed!!!! 

Tenslotte wil ik zeggen dat de Boni echt een leuke school is, ik vind het een aanrader voor wie 

VMBO wil gaan doen na de basisschool. 
 

16 juni tussen 10 en 12 uur krijg ik mijn examen uitslag, een spannende dag! 
 

Groetjes, Anouk  

 

Noot van de redactie: Inmiddels is bekend geworden dat Anouk haar examen met glans heeft 

gehaald. Gefeliciteerd Anouk! 
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Lisan Keijzer, Afstuderen opleiding Facility Management.       

 

 

Vier jaar geleden ben ik begonnen aan de studie Facility 

Management aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit is 

een brede opleiding waarmee je in de toekomst alle 

kanten op kan. Een Facility Manager zorgt ervoor dat 

medewerkers van een organisatie over alle faciliteiten 

beschikken, zodat zij goed kunnen werken.  

Die vier jaar studeren in Groningen zijn omgevlogen! 

Het eerste jaar was vooral oriënterend en toen was ik 

natuurlijk heel druk met „op mezelf wonen‟. In het 

tweede jaar ging het wat meer de diepte in, maar ik wist 

nog niet zo goed of ik dit in de toekomst wilde.  

 

In het derde jaar was er een mogelijkheid om op stage te gaan. Ik heb toen gekozen voor de 

hotelwereld, om te kijken of dat wat voor mij was. Ik heb een half jaar stage gelopen in het 

vijf sterren Hotel Kurá Hulanda Spa & Casino in Willemstad op Curaçao. Tijdens deze stage 

was ik supervisor op de afdeling Housekeeping. Ik heb op Curaçao veel geleerd tijdens stage. 

Hoe het er in het bedrijfsleven echt aan toe gaat en hoe ik zelf in dit plaatje pas. Je komt je 

zelf echt tegen in het buitenland en tijdens een stage.  

Natuurlijk heb ik ook veel leuke dingen gedaan op het eiland. Ik heb leren duiken, cursussen 

salsadansen gevolgd, berg beklommen, met dolfijnen gezwommen en ga zo maar door. Het 

was heel moeilijk afscheid te nemen van het leventje dat ik daar had op slippers en in bikini. 

Wanneer we daar op stap gingen, had je een feest op het strand onder de palmbomen en de 

sterren.. Wat wil je dan nog meer? 

 

In het vierde jaar kon je op de opleiding kiezen voor een specialisatie of een minor. Ik heb 

gekozen voor Event Management. Gedurende deze specialisatie heb ik geleerd hoe je een 

evenement opzet en wat daar allemaal bij komt kijken.  

 

Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerstage bij het Facilitair Bedrijf van de 

Hanzehogeschool Groningen. In het kader van mijn afstudeerstage heb ik onder andere een 

haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een mogelijk leerwerkbedrijf op een van de locaties van 

de Hanzehogeschool Groningen. Ik heb gekeken wat de opties zijn voor een leerwerkbedrijf  

voor studenten van de school Facility Management. Ik heb veel mensen gesproken en ben 

overal geweest om een goede invulling te vinden voor het leerwerkbedrijf. Zo ben ik op bezoek 

geweest bij een leerwerkbedrijf in Heerlen en in Leeuwarden. Het was heel leuk en leerzaam 

om zoveel mensen te spreken en te kijken wat hun visie op een dergelijk project was.  

 

Ik ben op dit moment nog heel druk met mijn adviesrapport. Op 31 mei lever ik mijn 

definitieve rapport in. Heel spannend, want het is echt mijn afstudeeropdracht. Dit betekent 

dat, wanneer alles goed gaat, ik in juli waarschijnlijk mijn diploma mag ophalen en ik klaar ben 

met deze opleiding! Het is nu allemaal nog zo onwerkelijk, voor mijn gevoel ben ik nog maar 

net komen kijken in Groningen en nu zit het er alweer bijna op. Wat wel weer perspectieven 

voor het volgende avontuur oplevert natuurlijk.. 

 

Mijn volgende avontuur wordt een tussenstop aan de andere kant van de wereld. Ik ga zes á 

zeven maanden samen met een vriendin backpacken „down under‟. We nemen afritsbroeken 

en een campervan en gaan de mooiste plekken van de wereld bekijken! Duiken, 

parachutespringen, bungeejumpen en surfen in Nieuw Zeeland, Australië en Azië. Eerst gaan 

we tot en met december heel veel geld verdienen om dit van januari tot augustus allemaal 

weer uit te geven. Ik heb er nu al ontzettend veel zin in!  

 

Noot van de redactie: Wij weten inmiddels dat Lisan met goede cijfers haar eindgesprek in 

gaat. We wensen je daarbij heel veel succes Lisan! 
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Terugblik op Feestweek 2010 
Het was weer geweldig! Kort maar krachtig kunnen we de Feestweek 

niet anders samenvatten.  

Net als vorig jaar konden we, dankzij de medewerking van FC 

Kraggenburg, de tent weer op het trainingsveld zetten. De gezellige 

buitenplaats gekoppeld aan de tent zorgt voor een hechte sfeer. Ook 

het volleybal op het trainingsveld is erg goed bevallen. En hoewel we 

met het weer niet alle geluk hadden, het had namelijk iets warmer 

mogen zijn, konden we daar weinig van merken tijdens de activiteiten. 

De opkomst van alle activiteiten was geweldig. 

Compliment aan alle wijken, die ook dit jaar weer alles uit de kast hebben gehaald. Het slagen 

van de feestweek is natuurlijk afhankelijk van de deelname van de wijken en alle deelnemers 

en dat was dit jaar wederom subliem. De wijkvertegenwoordigers hebben hun werk niet voor 

niets gedaan! 

Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar alle vrijwilligers, verenigingen en sponsoren die dit jaar 

ervoor hebben gezorgd dat de feestweek zo kon zijn!  

Van de familieavond is ook dit jaar weer een DVD gemaakt. Degenen die deze DVD nog willen 

hebben, kunnen daarvoor een mailtje sturen naar Gerben van Egmond 

(gerbenvanegmond@home.nl)  

Feestweek Commissie Kraggenburg.  

 

 

 

Dorp oost 

 

Beste bewoners van Dorp OOST, 

 

Wij kunnen terugkijken op een geweldige feestweek! Als wijk Oost hebben wij met z‟n allen 

een enorme inzet getoond. Helaas zijn we dit jaar niet in de prijzen gevallen, maar dat mag de 

pret en de saamhorigheid niet drukken. 

Via deze weg wil ik alle vrijwilligers, klussers, deelnemers, spelers en iedereen die zijn steentje 

heeft bijgedragen enorm bedanken! Zonder de inzet van vele mensen kun je geen feestweek 

realiseren. 

En voor volgend jaar: dan gaan we er weer met z‟n allen tegenaan! (PR)OOST. 

 

Nogmaals allemaal bedankt! 

Harold van Beekhuizen 

Wijkvertegenwoordiger Dorp Oost 

 

 

 

Multi-Functioneel Centrum  

 

Al enige tijd geleden heeft u kunnen lezen dat het begin dit jaar gepresenteerde plan voor het 

oprichten van een Multi-Functioneel Centrum in Kraggenburg waarschijnlijk niet realiseerbaar 

is. Er was geen 2/3 meerderheid voor het plan bij stemming onder de leden van de 

Protestantse Gemeente en ook het bisdom lijkt (hoewel er nog geen officieel antwoord is) niet 

akkoord te gaan. De provincie heeft inmiddels laten weten dat er door de opgetreden 

vertraging dit jaar geen subsidiegelden meer voor het plan beschikbaar zijn. Het is jammer dat 

dit mooie plan, wat een impuls voor Kraggenburg zou zijn, niet gerealiseerd kan worden. De 

bestaande gebouwencommissie heeft haar werkzaamheden daarom gestaakt.  

Nu het MFC niet haalbaar lijkt is het voor alle partijen nodig om zich opnieuw te bezinnen. Het 

Dorpshuis is inmiddels in gesprek met Dorpsbelang om te kijken hoe de leefbaarheid van 

Kraggenburg in de toekomst gewaarborgd kan worden.  

 

Namens de (voormalige) stuurgroep MFC 

mailto:gerbenvanegmond@home.nl
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Dierenweide. 

 

Al jarenlang verzorgt mevr. Wennekes, Coby, de dieren in het dierenweitje. Iedere dag 

verzorgt ze haar dieren, weer of geen weer, Coby is rond 8 uur present. Coby heeft 

aangegeven dat ze het wat rustiger aan wil gaan doen en dat ze op termijn wil stoppen met de 

dieren. Dat is natuurlijk heel jammer, maar ook wel te begrijpen. We zijn daarom op zoek naar 

een opvolger, of een aantal opvolgers.  

 

We? Ja, de beide scholen en Dorpsbelang voelen zich samen verantwoordelijk voor eventuele 

opvolging, zodat ons dierenweitje door kan gaan. Wilt u weten wat het precies inhoudt, neem 

dan gerust even contact op. 

 

Daarnaast zal het dierenweitje in de komende periode wat aangepast worden. Zoals u wellicht 

heeft gezien, is de peuterspeelzaal inmiddels bij de scholen gehuisvest. (Onderwijsplein 

Kraggenburg)  

De peuterspeelzaal wil graag wat extra speelruimte voor de kinderen. In overleg met de beide 

scholen en AVES, is besloten hiervoor een deel van de dierenweide te gebruiken. Dus, als u 

binnenkort werkzaamheden ziet in de dierenweide, dan weet u wat er aan de hand is. 

 

Voor vragen kunt u terecht bij: Ineke Bolsius 252979 

 

Jules Overmars, voorzitter dorpsbelang 

Herma Kuipers, directeur De Pionier 

Ineke Bolsius, directeur de Lichtwachter. 

 
 

 

DORPSHUIS 

  

Drie jaar geleden is tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang besloten om te kijken of er 

een mogelijkheid is om gedurende 5 jaar het dorpshuis open te houden voor de verschillende 

verenigingen. 

Achtergrond hiervan was om samen met de kerken een nieuw MFC op te zetten. Om het MFC 

te kunnen realiseren was het noodzakelijk dat het Dorpshuis mee zou doen.  

In de afgelopen 3 jaar is dit gelukt en heeft het Dorpshuis financieel een positieve situatie 

kunnen houden mede dankzij de inzet van vrijwilligers! 

Doordat het MFC volgens de huidige plannen niet doorgaat, komt voor het Dorpshuisbestuur 

opnieuw de vraag "Is het Dorpshuis levensvatbaar?" aan de orde. 

Grote investeringen voor het vernieuwen van het dak en de vloer acht het bestuur niet 

verantwoord als er niet een structurele bijdrage komt vanuit de verenigingen en gebruikers. 

 

Dit is reden voor ons als bestuur om samen met de Raad van Toezicht, 

u als bevolking van Kraggenburg op te roepen 

om aanwezig te zijn op een belangrijke vergadering op 

 

15 September 2010, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis. 

  

Op deze avond willen wij graag met u van gedachten wisselen en er is de mogelijkheid om 

nieuwe standpunten in te brengen ten behoud van het Dorpshuis of diens functie. 

Na deze vergadering zal het bestuur gaan bekijken wat de beste overwogen optie is, dit kan 

zijn doorgaan in een bepaalde vorm of sluiting van het Dorpshuis. 

 

Namens het bestuur, Dick Hupkes 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

http://www.kraggenburg.nl/


 16 

Uitnodiging voor alle gezinnen van de Ireneüsparochie met 
schoolgaande kinderen. 

 

Vieren Maar 

Zondag 27 juni  10.00 uur 

R.K. Kerk Marknesse 
 

Met medewerking van een band en een gelegenheidskoor 

Kinderwoorddienst voor de kinderen  

Crèche voor de allerkleinsten 
 

Met leeftijdgenoten, jonge ouders en hun kinderen, vieren op een eigentijdse manier.  

Ervaren dat je niet het enige gezin bent in de parochie. 

Dat kan als alle gezinnen ingaan op deze uitnodiging. 

We laten ons inspireren door eigentijdse liederen en teksten tijdens de viering. 

De kinderen gaan in de kinderwoorddienst aan de slag met een gebedskubus.  

De kleuters leren het Onze Vader uitbeelden en laten dit zien tijdens de viering. 

Een eigentijds verhaal, ondersteund met beeldmateriaal, laat zien hoe actueel en inspirerend 

de bijbel ook vandaag is. 

De kinderen genieten van hun samenzijn. 

De ouders krijgen voeding voor de geloofsopvoeding thuis. 

Samen zoeken we naar wat we echt belangrijk vinden in ons leven. 

En na de viering ontmoeten we elkaar bij koffie, thee en frisdrank. 

Van harte welkom allemaal! 
 

De voorbereidingsgroep: 

Carina, Eppo, Esther, Enrico, Ester, Barbra, Nathalie, Ina, Els, Monique, Brigitte, Irma, 

Emeline, pastor Marita en achter de schermen ook nog vele anderen. 

Wij hebben er zin in en hopen dat jullie allemaal komen. 

Anton de Bruin 

 
 

 

verhuisbericht 

Lieve Mededorpsbewoners, 
 

Via deze Uitkijk willen wij iedereen ervan in kennis stellen dat wij binnenkort, vrijdag 16 juli, 

ons mooie dorp voor een tijdje gaan verlaten. 

Wij gaan voor 3-5 jaar naar het mooie Sint Maarten, Nederlandse Antillen. 

We willen graag weer terugkeren naar ons dorpje in de polder, daarom gaan we ons huis 

verhuren.  

Als dit gaat lukken, zullen we elkaar over een aantal jaren zeker weer terugzien. 

Dus, dag allemaal, tot over een paar jaar!!!!! 
 

Hartelijke groeten, 

Eric, Ingrid, Ismae en Sten van Greuningen 

 
 
 

Bedankje 
 

In het weekend van 20 februari ben ik verhuisd naar Pioniersstraat 1. Om dit mogelijk te 

maken hebben veel mensen mij geholpen. De één hielp mij met spulletjes die ik nodig had 

voor in huis. De ander hielp mij met vervoer. Nog een ander met verven of met de vloer 

leggen. Zo hebben heel veel mensen hun steentje bijgedragen. Daarvoor wil ik bij deze 

iedereen bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft. Inmiddels wonen Robert en ik al weer twee 

maanden in ons nieuwe huisje en we hebben het heel erg naar onze zin.  
 

BEDANKT ALLEMAAL!  Marzena Wlodarczyk. 
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Zonnebloem nieuws 

  

Tulpenroute 

Op 3 mei hebben we met ongeveer 20 gasten en vrijwilligsters de Tulpenroute gereden. 

We zouden eigenlijk samen met Ens gaan, maar door het plotselinge overlijden van hun 

voorzitster Mevr. Lidy de Kroon hebben ze afgemeld. Daardoor werd het een Kraggenburgs 

onderonsje. 

Dit jaar is het helemaal anders gegaan dan voorgaande jaren. We werden namelijk 

niet vervoerd door een bus, maar door leden van de Odd Fellows van Emmeloord met hun 

privé auto's. Dus met zeven auto's hebben we ons heel comfortabel en gezellig door de polder 

laten vervoeren. 

Het weer was niet zo heel mooi, naderhand bleek die maandag de slechtste dag van de week 

te zijn, maar we hebben verscheidene hele mooie velden met tulpen in allerlei kleuren kunnen 

bewonderen. Ons kopje koffie/thee met gebak werd geserveerd bij Jos Becker, waar we door 

de tuin hebben gelopen. We konden ook de veldjes met verschillende soorten tulpen bekijken, 

maar daar bleek het wel erg modderig te zijn. En aangezien niemand van ons de laarzen had 

meegenomen, en we ook niet met erg smerige schoenen de auto in wilden, hebben we die 

veldjes deze keer maar links laten liggen. 

Na afloop kregen we allemaal een mooi bosje tulpen mee naar huis. 

  

Theatermiddag 

Op maandag middag 17 mei zijn we per auto met ongeveer 25 personen richting Emmeloord 

getogen. Daar werd ons vanwege het 60-jarig jubileum van de Zonnebloem een theatermiddag 

aangeboden. Vanwege de te verwachten drukte hebben we de rollators thuis gelaten, maar 

met een aangeboden arm is het ons gelukt om in het Voorhuys te komen. 

Dat zo'n evenement een heel groot organisatietalent vraagt, bleek die dag wel, want niet alles 

liep zoals het zou moeten. Maar gelukkig voor de gasten uit Kraggenburg bleek voor de 

meesten van ons een plaats in de zaal beneden gereserveerd te zijn. Maar voor de hr. en mw. 

Doejaaren konden we alleen nog boven in de zaal een plaats bemachtigen, dus dat werd  

even een trap beklimmen. Gelukkig leverde dat niet al te veel problemen op. 

Tijdens de pauze werden er flesjes frisdrank uitgedeeld en kwamen er schalen met hartige 

hapjes voorbij. In het geval van Gé kwam de schaal voorbij, maar wel leeg. Volgende keer 

beter.  

Al met al hebben we kunnen genieten van een gevarieerd programma met zang en dans en 

sketches. 

  

Loten verkoop 

Zoals elk jaar komen wij weer bij u aan voor de verkoop van de Zonnebloemloten tijdens de 

zomermaanden. Dus wij hopen van harte dat u ons financieel steunt door onze loten te kopen. 

Met de opbrengst daarvan kunnen weer vele mensen blij gemaakt worden, een gedeelte van 

de opbrengst vloeit weer terug in de eigen kas voor onze gasten in Kraggenburg. 

  

Onze volgende activiteit is de nationale ziekendag, die valt in de week van 2 tot 9 september. 

Rest mij nog u allemaal een fijne vakantie toe te wensen en tot ziens. 

Groeten van de vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg 

 

 

ePILEPSIE COLLECTE 

 

Van 25 t/m 29 mei werd er ook in Kraggenburg weer gecollecteerd voor het Nationale Epilepsie 

Fonds – De Macht van het Kleine. De opbrengst van de collecte is € 836.71   

Weer een mooi bedrag dat besteed wordt aan het verbeteren van het leven van mensen met 

epilepsie en hun omgeving. Dit gebeurt o.a. door wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, 

individuele hulp en door het organiseren van aangepaste vakanties. 

Wij willen dan ook alle collectanten en gevers hartelijk bedanken voor jullie bijdrage en tot een 

volgend jaar. 

 

Anja Doejaaren en Marjo v Diepen 
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KUNST IN TUINEN TIJDENS OPEN TUINENDAGEN ROND TOLLEBEEK 

 

In de omgeving van Tollebeek zijn in het weekend van zaterdag 26 juni en zondag 27 juni 

twaalf tuinen open van 11.00 tot 17.00 uur. Deze tuinen zijn alleen dit weekeind open en zeer 

de moeite van het bezoeken waard. Voor € 3,- hebben bezoekers toegang tot alle open tuinen 

van die dag. De tuinen liggen op fietsafstand en zijn ook per auto bereikbaar. In de omgeving 

van Tollebeek wordt de eerste tuin door routebordjes aangegeven. De tuinenroute begint bij 

de boerderijtuin van Mariëtte en Mardi de Graaf, Westermeerweg 17, 8309 PZ Tollebeek. Alle 

deelnemende tuinen zijn voorzien van duidelijke vlaggen. Entreebewijzen zijn te koop tijdens 

de Open Tuindagen bij alle deelnemende tuinen. Ook zijn er vanaf begin juni entreebewijzen 

en routebeschrijvingen te koop bij het VVV kantoor, Intratuin en de Welkoop winkel in 

Emmeloord.  
 

De tuinen zijn heel verschillend van sfeer en grootte. Er zijn boerderijtuinen en dorpstuinen 

open. Tuinen met bomen van vijftig jaar oud en pas aangelegde jonge tuinen. Naast een 

rondwandeling door de mooie tuinen kunnen bezoekers kennis maken met het werk van 

verschillende kunstenaars en detaillisten uit de Noordoostpolder. Zij tonen hun kunstwerken en 

hun assortiment in of nabij de open tuinen. Er worden onder andere beelden, schilderijen, 

tuinposters, glaskunst, sieraden en smeedwerk tentoongesteld en er zijn bijzondere planten te 

koop. Deze Open Tuindagen worden sinds 1990 georganiseerd door een werkgroep van Groei 

en Bloei Noordoostpolder. Omdat de open tuinen ieder jaar in en rond een ander dorp zijn, is 

het aanbod van tuinen zeer wisselend. Een groot deel van de tuinen was nooit eerder open 

voor publiek. Zowel de organisatie als het open stellen van de tuinen gebeurd geheel 

belangeloos en door vrijwilligers. Het doel van deze open tuindagen is om zo veel mogelijk 

mensen te laten genieten van onze mooie polder in het algemeen en verschillende tuinen in 

het bijzonder. 
 

Meer informatie: 

C. Bulk-Oostingh 

Ceres 

Vliegtuigweg 8, 8308 PN Nagele 

Tel. 0527 612408 

 

 

 

zomerfestival ‘travelling in Baroque’  
 

Met veel trots presenteert het bestuur van zomerfestival „Travelling in Baroque’  het 

programma voor editie 2010, met als thema Wenen. Was er in 2008 nog een ééndaags 

festival; in 2009 waren het al twee dagen en voor dit jaar is er een driedaags festival gepland 

vol muziek van Weense componisten, uitgevoerd door internationale topensembles. Op 7 

augustus komt het festival naar de Noordoostpolder met een unieke Zomerreis. 

De zomerreis start om 10.00 uur in de Hoeksteen in Emmeloord en eindigt om 17.00 uur.  De 

zomerreis kan gemaakt worden met eigen auto, met de fiets, en het is ook mogelijk om in een 

oldtimer vervoerd te worden.   
 

„Travelling in Baroque‟ is een internationaal festival voor historische muziek. De organisatie is 

in handen van de Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland. In de drie jaar dat het 

festival wordt georganiseerd is het uitgegroeid tot een festival met internationale betekenis en 

uniek in Nederland. Het festival combineert luisteren naar historische muziek met het beleven 

van cultuur in Flevoland. 

Het is nu reeds mogelijk kaarten te kopen, de beschikbaarheid van de plaatsen is beperkt dus 

het is raadzaam niet te lang te wachten. 

Informatie over het festival kunt u vinden op www.travellinginbaroque.com  

Tevens kunt u terecht bij: info@travellinginbaroque.com  
 

Editie 2010 wordt mede mogelijk gemaakt door en in samenwerking met: 

Provincie Flevoland, Afdeling Culturele Zaken / Muzisch Centrum Noordoostpolder, Gemeente 

Dronten, Gravin van Bylandt Stichting, Fonds voor de geld- en effectenhandel. 

http://www.travellinginbaroque.com/
mailto:info@travellinginbaroque.com


 19 

OUD-HOLLANDSE SPELEN VOOR JONG EN OUD. 
 

De Grabbelstal in Tollebeek verhuurt oud-Hollandse spelen. Een unieke service voor de 

Noordoostpolder en omstreken, die oude tijden laat herleven. Wat dacht u van Gatenkaas of 

Trou-madame. De spelen zijn eenvoudig en bieden gezelligheid en ontspanning voor jong en 

oud. Dat maakt de spelen bij uitstek geschikt voor een familiedag, een buurtfeest, een bazaar 

of een personeelsfeest. 

Maar ook op een kinderfeestje zijn ze gegarandeerd een succes. 

Nieuwsgierig geworden kijk op www.degrabbelstal.nl. 
 

 

                                                              

Natuurmoment Voorsterbos 
 

Na de lange winterperiode kwam het voorjaar traag op gang. De eerste weken van mei 

kenmerkten zich door koude nachten. Regelmatig moesten „s morgens de autoruiten ijsvrij 

worden gemaakt. Op dit moment zijn de meeste bomen en struiken voorzien van het frisse 

groen. „s Morgens vroeg zijn merels en zanglijsters druk met het ochtendgezang. De eerste 

jongen van merel, zanglijster, mus, kool- en pimpelmees zijn uitgevlogen en worden nog 

bijgevoerd door de ouders. In de natte natuurgebieden van Natuurmonumenten worden 

eenden, ganzen, futen, zwanen en meerkoeten met jongen waargenomen. Er zijn echter ook 

nog vogelsoorten die nu pas met nestbouw en ei-leg beginnen. De wespendief begint 

bijvoorbeeld pas met nestbouw als het bladerdak van het bos is gesloten. Daardoor is deze 

soort moeilijk waar te nemen in het bos.  
 

In de laatste periode zijn bij het nest van het Zeearendpaar in het Zwartemeergebied weinig 

activiteiten waargenomen. Er zijn geen voedselvluchten gezien en dat geeft aan dat er 

waarschijnlijk geen jongen in het nest zitten. Natuurmonumenten heeft kort geleden het grote 

nest gecontroleerd. In het nest zijn geen eieren of resten hiervan gevonden. Een deel van het 

nest bleek op de grond te liggen. Dit komt mogelijk door de storm van 31 maart. De 

Zeearenden worden nu niet meer gezien bij het nest.  
 

Wel eens gelet op het geluid van bijzondere vogelsoorten? Het is nu de tijd. Soorten als 

boomvalk, zwarte stern, wielewaal en spotvogel zijn net terug uit Afrika. Nu kunnen we ook in 

de graslanden de zeldzame kwartelkoning horen met zijn karakteristieke crex crex geroep. 

Deze vogelsoort is „s avonds als het donker wordt het best te horen. Het zien van deze vogel is 

lastig omdat de vogel zich in lang gras ophoudt. In het Voorsterbos zijn in de afgelopen 

periode vele oranjetipjes tijdens de wandeling gezien. Overal langs wegen en paden in het bos 

waar pinksterbloemen en look zonder look bloeiden, zagen we deze oranjetipjes zitten.  
 

De brem bloeit, maar ook een lijsterbes en meidoorn tonen hun prachtige kleuren in het bos. 

Iets later in de tijd zullen vlier en liguster gaan bloeien en hun geuren verspreiden. In de 

Vreugderijkerwaard zijn een aantal planten die tot de stroomdalflora behoren in bloei 

gekomen. Nu bloeien grootbloemig muur, cypruswolfsmelk en liggend ereprijs. De laatste is 

zeer zeldzaam aan het worden, maar op de stuifduinen van de Vreugderijkerwaard is dit een 

blikvanger met zijn blauwe bloemtrosjes. In de komende weken zullen steeds meer 

stroomdalsoorten in bloei komen. De orchideeën van het Voorsterbos zullen in de maanden 

juni en juli rijkelijk gaan bloeien en tijdens een bezoek in het bos te bewonderen zijn.  
 

In het infocentrum van het Waterloopbos kunt u tot oktober een bijzondere expositie van Nel 

Talen uit Meppel bekijken. Nel laat zien hoe mooi mossen met dauw- en waterdruppels kunnen 

zijn. Het infocentrum is open op wo/za/zo middag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Wanneer u een 

wandeling komt maken in het Voorsterbos kunt u op uw eigen manier genieten van de rust en 

alles wat er in het bos te horen, voelen, zien en ruiken valt. 

Voor excursies en vele andere activiteiten kunt u de website van Natuurmonumenten bekijken 

(www.natuurmonumenten.nl). Voor informatie en opgave kunt u bij het bezoekerscentrum de 

Wieden terecht. Daar staan medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden, 0527-246644. 

Dit is voorlopig het laatste Natuurmoment voor de grote zomervakantie en het beheerteam 

Flevoland wenst de lezer van de Uitkijk een zonnige vakantie toe. 
 

Het beheerteam Flevoland 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24 
 
 

 
 

 
 
 

Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

29 augustus 08 september 

10 oktober 20 oktober 

28 november 08 december 

30 januari 09 februari 
 
 

Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 

gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken 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  
      uitkijk@kraggenburg.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 2008 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 

(€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 

(€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 
 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
18-08 STEK Cowboy- en Indianenmiddag 

basisschool kinderen 
 middag 

21-08 Basisscholen Oud Papier Aktie  ochtend 

22-08 FCK Fruittoernooi De Brem  

25-08 FCK Jaarveragdering De Brem 20.00 uur 

15-09 Dorpshuis Dorpsvergadering over toekomst 
Dorpshuis 

Dorpshuis 20.00 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Zevenendertigste jaargang, nummer 4. september 2010. 
 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
C. Bos, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 

Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 
C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: Vacature 
Special: M. Maljaars 
Typewerk: E. Lelieveld 
Lay-out advertenties: G. van Egmond 
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 zondagavond 10 oktober 2010 vóór 19.00 
uur, bij voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  
 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10,= tot € 40,= voor een hele 
pagina – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 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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Van de redactie 

  

Wisseling van de wacht. Sonja heeft aangegeven haar bijdrage voor de Uitkijk te willen 

beëindigen. Sonja heeft vol overtuiging zo‟n 6 jaar namens Be Fair in de leesgroep en redactie 

gezeten van de Uitkijk. Ze dacht actief mee over allerlei zaken zoals advertenties, ingezonden 

stukken, nieuwe ideeën etc. Daarbij was Sonja voor ons als redactie, een hele plezierige 

collega en gastvrij. We vinden het erg jammer dat Sonja nu stopt, maar respecteren natuurlijk 

haar besluit. Sonja hartelijk dank voor al je inzet.  

Binnen Be Fair is gezocht naar opvolging, en die is gevonden. Vanaf nu zal Crista Bos deel uit 

gaan maken van de redactie/leesgroep. We hebben er veel vertrouwen in. Crista, welkom en 

succes. 

 

Een ander verandering is dat Annemieke, die al vanaf de start in oktober 2006, de rubriek het 

“Inkijkertje” verzorgde, ook heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Erg jammer, want 

het “Inkijkertje” was voor vele lezers van ons blad een gewaardeerd leesonderdeel geworden. 

Leuk om wat te horen van de oud-kr‟burgers en van nieuwe bewoners. Annemieke hartelijk 

dank. Ook Loes die het laatste jaar de rubriek afwisselend verzorgde, en nu ook gaat stoppen, 

heel hartelijk dank. 

Betekend dat het einde van het “Inkijkertje”?  Dat niet. We zijn als redactie druk bezig om 

vervanging te vinden. Tot die tijd zal de redactie zelf dit item verzorgen.  Wellicht iets voor U, 

laat het ons weten.  

 

Sinds een jaar kunt u ook geregeld genieten van de “speciale items” zoals oa. Herinneringen 

aan de reünie, ervaringen van kraggenburgers voor een opleiding in het buitenland, of naar de 

brugklas en examen ervaringen. Hierbij werden enkele van onze dorpsgenoten door de 

redactie gevraagd hun ervaringen op papier te zetten. Ook een enkel interview voor een 

speciale gebeurtenis, zoals van de niertransplantatie kregen in deze rubriek aandacht. We zijn 

heel blij u te kunnen melden dat vanaf nu Margot Maljaars deze rubriek d.m.v. interviews zal 

gaan verzorgen. Margot heel veel succes.  

 

Namens de redactie, Harry Engels  

 

 

 
 

Dorpsbelang 
 

Onderhoud 

De gemeente heeft vorige maand onderhoud gepleegd aan enkele buitenwegen. Dat 

informatieverstrekking een vak apart is, blijkt wel uit het feit dat alleen de Hertenweg en niet 

tevens het Hertenpad een nieuwe slijtlaag heeft gekregen. Die was er ook voor de Paardenweg 

en niet voor de Kadoelerweg, zoals eerder aangegeven. 

  

Renovatie basketbalveld naar een sportkooi 

Inmiddels heeft de gemeente toestemming voor de renovatie gegeven en heeft hiervoor ook 

deelsubsidie beschikbaar gesteld. De volledige subsidieaanvraag (Leader subsidie) is naar de 

provincie Flevoland en we hopen in november a.s. hierover het definitieve antwoord te 

krijgen.  

 

Dorpshuis 

In het kader van het „Klokhuis‟ zijn er afgelopen maanden weer enkele ontwikkelingen gaande 

met drastische gevolgen. Hierbij verwijs ik u voor meer informatie weer naar verderop in deze 

Uitkijk. 

 

Dierenweide 

Helaas hebben we nog geen reactie van een belangstellende gehad om de verzorging van de 

beesten in het dierenweitje naast de scholen op zich te nemen. De huidige verzorgster en wij 

zitten met smart op iemand te wachten die het verzorgerstokje over wil nemen. Het zou 



 3 

eventueel met meerdere personen gedaan kunnen worden. Dus niet twijfelen en al dan niet 

met meerdere personen, snel aanmelden bij ondergetekende. 

 

Groene Kruis-gebouw 

Ook voor het voormalig Groene Kruis-gebouwtje loopt het nog niet storm. Inmiddels staat het 

te koop bij een makelaar en zeer waarschijnlijk gaat er ook nog een bestemming „woningbouw‟ 

op komen. Gegadigden kunnen via betreffende makelaar meer info opvragen. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook het STEK heeft de zomermaanden weinig activiteiten gehad,  

maar we hebben afgelopen week toch de draad weer opgepakt. 

 

Vakantieactiviteit 

Op woensdagmiddag 18 augustus hebben we na enige tijd van afwezigheid weer een 

vakantieactiviteit georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. 

Maar liefst 58 kinderen waren vanaf 14.00 uur aanwezig op het schoolplein voor het cowboy- 

en indianenfeest. De kinderen werden in groepen verdeeld en hebben per groep een wigwam 

gemaakt en hun eigen totempaal geschilderd. Daarna waren er verschillende spelletjes en 

mochten ze op een pony rijden. Als afsluiting hebben alle kinderen een heuse indianen dans 

geleerd en een heerlijk broodje hamburger gegeten. Alle kinderen hebben genoten en het was 

zeker een middag die voor herhaling vatbaar is. We willen langs deze weg de scholen 

bedanken voor het beschikbaar stellen van het schoolplein en alle vrijwilligers die geholpen 

hebben. 

 

Feestmidag voor Senioren 

De JVV, SWN, De Zonnebloem en STEK organiseren voor alle 55+ers op woensdag 22 

september een feestelijk programma van 14.00 tot 19.00 uur.   

Maak elkaar enthousiast en zorg dat u erbij bent. Verderop in de Uitkijk vindt u meer 

informatie.    

 

Evenementen-kalender 

Ook vanaf september zullen er weer vele activiteiten worden georganiseerd. Graag willen we 

de activiteiten kalender weer up-to-date maken, want dan is de kans dat iets op dezelfde 

datum valt ook kleiner. Mocht u vragen hebben of data willen doorgeven dan kan dit via 

stek@kraggenburg.nl 

 

 

 

 
 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 
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UITNODIGING  JAARVERGADERING     S.V. BE FAIR 

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

hierbij uitnodigen voor onze jaarvergadering die gehouden wordt op: 

 

Woensdag 13 oktober in het Klokhuis aanvang 20.30 uur 

 
Agenda; 

 

1.  Opening 

2.  Notulen vorige vergadering 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen 

4.  Jaarverslagen:   

-  Volleybal jeugd 

-  Volleybal senioren 

-  Gymnastiek  

-  Sportief wandelen 

-  BOM 

-  Trimloopgroep 

-  Avondvierdaagse 

-  Stratenvolleybal  
 

  Pauze 
 

5.  Jaarverslag van de penningmeester 

6.  Verslag kascommissie 

7.  Benoeming nieuwe kascommissie 

8.  Bestuursverkiezingen:  

 Aftredend en herkiesbaar:  
Richard Sikma (penningmeester) 

 

 Aftredend en niet herkiesbaar; 
 Taco Folkertsma (bijzondere activiteiten) ; vacature 

 

 tussentijds aftredend;  
Sonja Kamminga (voorzitter);vacature 

                                                            

9.  Rondvraag 

10.  Sluiting 

 

Graag zien wij U op deze vergadering 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Be Fair 
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Seniorenvolleybal 

  
Met het uitkomen van deze Uitkijk staan de twee seniorenteams weer 

op het punt van beginnen aan een nieuw seizoen. Hieronder staan de 

eerste wedstrijden vermeld van de „D‟ames en „H‟eren die voor Be Fair 

uitkomen. Als u digitaal bent ingesteld, kunt u op de site 

http://competitie.nevobo.nl/ijssel-wadden/vereniging/2249 

het programma en de standen van de seniorenteams, maar ook die 

van de jeugd bekijken. 
 

Datum Aanvang Wedstrijd Locatie 
Di 5-10-2010 19:30 Be Fair D 1 - Bas Autowas/... D 5 Evert v Benthemhal 

Di 5-10-2010 20:45 Be Fair H 1 - Nakala H 1 Evert v Benthemhal 
Di 12-10-2010 20:15 FIZZ reclame... D 3 - Be Fair D 1 Koedijkslandhal 
Di 12-10-2010 20:45 S.v. Ens H 1 - Be Fair H 1 Evert v Benthemhal 
Di 19-10-2010 19:30 Be Fair D 1 - C.S.V. D 4 Evert v Benthemhal 
Di 19-10-2010 20:45 Be Fair H 1 - Pegasus H 2 Evert v Benthemhal 
Di 2-11-2010 19:30 S.V.M. D 3 - Be Fair D 1 De Triangel 

Di 2-11-2010 20:45 S.V.M. H 2 - Be Fair H 1 De Triangel 
Di 9-11-2010 19:30 Be Fair D 1 - V.c. Emmeloo... D 2 Evert v Benthemhal 
Di 9-11-2010 20:45 Be Fair H 1 - V.c. Emmeloo... H 1 Evert v Benthemhal 
Di 16-11-2010 19:30 Tollebeek H 1 - Be Fair H 1 Evert v Benthemhal 
Di 16-11-2010 20:00 Ut Top D 2 - Be Fair D 1 Sporthal "de Schelp... 
Di 23-11-2010 19:30 Be Fair D 1 - Dalvo D 2 Evert v Benthemhal 
Di 23-11-2010 20:45 Be Fair H 1 - Sv Kampereil... H 1 Evert v Benthemhal 
 

De dinsdag voorafgaand aan de reguliere competitiestart, zal de eerste ronde van de „rayon-

beker‟ worden gespeeld. Waar en tegen wie is nu nog niet bekend, maar zowel dames als 

heren doen hier aan mee. 

Wat betreft het herenteam is er niet veel nieuws te melden; het aantal spelers zal niet veel 

wijzigen t.o.v. vorig jaar. Ook zal hun positie op de eindranglijst te vergelijken zijn met die van 

afgelopen seizoen. Alhoewel de heren steeds beter op elkaar ingespeeld raken en dit 

langzamerhand in de wedstrijdresultaten tot uiting zal moeten komen. 

Dit zal bij het damesteam iets anders zijn, aangezien er een paar speelsters uit de jeugd door 

zullen stromen, terwijl er ook een speelster vertrekt i.v.m. haar nieuwe studie. Hopelijk zal de 

onderlinge aanpassing niet al te veel invloed op de teamgeest en prestaties hebben. We gaan 

er dus ook weer van uit dat de dames, net als vorig seizoen, met de beste teams in de tweede 

klasse mee kunnen blijven draaien. 

Helaas hebben we wel een vacature gekregen in het scheidsrechterskorps. Sonja stopt en we 

willen haar bij deze bedanken voor al die jaren dat ze de heren heeft gefloten! Omdat we geen 

reacties hebben mogen ontvangen van een geïnteresseerde vervanger, hebben de dames 

collectief besloten deze vacature in te vullen. Hiervoor is het bestuur hen zeer erkentelijk. 

Hoe de start van seizoen 2010-2011 zal verlopen is nu nog ongewis, maar zal in de volgende 

Uitkijk weer worden besproken. 
 

m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal, 

Tonny Kommers 

 

 

 

OPROEP BE FAIR          
 

Wegens een computerstoring ben ik een aantal gegevens kwijtgeraakt met betrekking tot het 

aan- en afmelden van leden. 

Wil iedereen die mij na 1 mei 2010 een wijziging per email heeft gestuurd, de mail nog een 

keer versturen, zodat ik deze alsnog kan verwerken in de ledenadministratie. 

Alvast bedankt voor de moeite. 
  

Met vriendelijke groet, 
 

Richard Sikma 

Penningmeester Be Fair, befairkraggenburg@kpnmail.nl 
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Jeugdvolleybal 

 

Inmiddels zijn de trainingen alweer in volle gang. 

We gaan van start met maar liefst 4 mini teams, niveau 1, niveau 2, niveau 3 en niveau 6. 

Niveau 1 traint op woensdag van 17.30 - 18.30 uur, niveau 2 en 3 trainen ook op woensdag 

van 18.30 – 19.30 uur allen o.l.v. Liset van der Stelt met assistentie van Roxanne Boelijn. 

Niveau 6 traint op maandagavond van 18.30 – 19.30 uur samen met 4 recreantenspelers o.l.v. 

Miranda Kutschruiter met assistentie van Liset van der Stelt of Roxanne Boelijn. 

 

Wegens tekort aan speelsters zijn de 4 overgebleven speelsters van het B team samengevoegd 

met SVM zodat ze weer lekker kunnen volleyballen. De trainingen zijn op donderdagavond 

afwisselend in Kraggenburg en Marknesse o.l.v. Richard Koets. Ze spelen onder de vlag van 

SVM. 

 

Helaas is het dit jaar niet mogelijk een A team rond te krijgen wegens werk en school. De 

meisjes die willen, kunnen meetrainen met de dames, donderdag om 20.00 uur o.l.v. Tonny 

Kommers. 

 

Langs deze weg wil ik Mark Mooiweer en René Botter hartelijk danken voor hun inzet tijdens 

de trainingen afgelopen seizoen. Bedankt voor alles. 

 

Ik wens iedereen veel sportplezier toe. 

 

Namens Be Fair 

Diana Potters 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2010-2011 
 

 

 
 

Beste Kraggenburgers/leden FC Kraggenburg 

 

 

De bal rolt weer! Onze vereniging is het nieuwe voetbalseizoen begonnen met het organiseren 

van twee trainingskampen voor de Topklasseteams Genemuiden en Flevo Boys. En met 

succes; vanuit beide verenigingen waren er enthousiaste reacties. Volgend jaar zien we ze 

zeker terug. Reclame voor onze vereniging en een stukje regionale uitstraling middels Omroep 

Flevoland is goed voor onze club en ons dorp. 

 

Ook onze leden zijn al weer aan het ballen. Het eerste elftal heeft reeds een paar bekerduels 

erop zitten en tijdens het geslaagde Fruittoernooi konden het tweede en derde team hun 

eerste balletje trappen. Ook zitten de eerste competitiewedstrijden er aan te komen. Het 

bestuur heeft samen met een aantal vrijwilligers binnen onze vereniging de afgelopen weken 
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niet stil gezeten!!! We zijn trouwens nog op zoek naar iemand die voor onze jeugdleden e.e.a. 

wil coördineren. Feitelijk de enige vacature die nog ingevuld zou moeten worden. Een relatief 

“eenvoudige” klus omdat de leiders van ons F, E, D en C team veel taken zelf oppakken. Wel 

een taak die ingevuld moet worden om het jeugdvoetbal binnen onze vereniging vorm te 

geven. We rekenen op een enthousiaste ouder die kan rekenen op steun vanuit het bestuur. 

 

Tijdens de jaarvergadering van 26 augustus j.l. hebben we afscheid genomen van een aantal 

bestuursleden die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor de FC. Vanaf deze plaats 

willen we Paul de la Vieter, Jean Paul de la Vieter en Sandra van der Zwaag (notuliste) 

nogmaals bedanken voor hun inzet. Klasse ! En ………. als echte voetballiefhebbers blijven ze 

nadrukkelijk bij de vereniging betrokken. Als leider, als scheidsrechter of meedraaien in de 

kantine. Bij de FC hoef je nooit stil te zitten. 

 

Ook mochten we een aantal nieuwe mensen begroeten. Dick van der Stelt is als nieuw 

bestuurslid verantwoordelijk voor onze senioren. Karin Ruyter gaat de inkoop van de kantine 

doen en ook hebben we twee dames gevonden die onze kantine wekelijks een fris uiterlijk 

geven. Fijn is ook dat we door een aantal nieuwe aanmeldingen zien dat we als vereniging 

zelfs groeien. We hebben kans gezien om toch drie seniorenelftallen te “formeren” en we 

mochten ook een aantal nieuwe jeugdleden verwelkomen. Ties Kostwinder gaat als leider het 

derde elftal “versterken” en Gerralt Langeweg gaat het tweede ondersteunen.  Ook is C1 

“tijdelijk” verlost van hun trainersprobleem. Sjaak van Diepen pakt dit op maar zou het fijn 

vinden wanneer op termijn iemand anders deze taak zou willen oppakken. Vanuit het bestuur 

zijn we echter blij dat we vrijwel alle openstaande vacatures hebben kunnen invullen. En dat 

allemaal om op zaterdag en zondag een balletje te kunnen trappen en onze leden/jeugd een 

leuke dag te bezorgen. 

 

Ook financieel en organisatorisch staat de vereniging er goed voor. Zo langzamerhand valt 

alles een beetje op z‟n plaats en komen we stapje voor stapje verder. Een kantine voor onszelf 

door het vertrek van de peuterspeelzaal werkt een stuk prettiger. Ook zullen we de kantine- 

diensten regelen door op zaterdag en zondag met vrijwilligers te gaan werken. Op zaterdag 

liep dit voor de zomerstop uitstekend.  Ook is er nu een inpandig ballenhok dat er vooralsnog 

netjes en opgeruimd uitziet. Houden zo lijkt ons! 

 

Op de laatste algemene ledenvergadering (een pluim voor de spelers van het eerste elftal die 

ruim vertegenwoordigd waren) zijn ook de nieuwe contributiebedragen voor het seizoen 2010-

2011 vastgesteld. Leden van 6 jaar betalen 38 euro, leden van 7 tot en met 10 jaar betalen 

46,50 euro; leden van 11/12 jaar 51,50 euro; leden van 13 tot en met 16 jaar 58,50 euro; 

leden van 17/18 jaar 77,50 euro en voor leden vanaf 19 jaar bedraagt de contributie 158,00 

euro. Bij bepaling van de contributie is de peildatum 1 juli 2010. Voor het aanmelden bij onze 

vereniging kunt u zich wenden tot ons secretariaat Yvonne Meester/Hertenweg 16.  

 

Al lezend moet u concluderen dat wij er weer veel zin in hebben. Voor meer informatie over 

het reilen en zeilen (geldt ook voor de leden) van de FC willen wij u nog verwijzen naar onze 

website www.fckraggenburg.nl. Op de website kunt u ook een actueel wedstrijdschema 

raadplegen.  

 

 

Bestuur FC Kraggenburg  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

http://www.fckraggenburg.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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TOEKOMST VAN HET DORPSHUIS 
 

 

 

Uitnodiging voor belangstellenden voor de bijzondere vergadering: 

 

Tijd: 20.00uur 

 

Datum: 15 september 2010 

 

Locatie: Dorpshuis ’t Klokhuis te Kraggenburg 

 

Onderwerp: Toekomst van het Dorpshuis 
 

 

 

 

 

 

Nu 5 jaar geleden heeft het huidige bestuur de draad weer opgepakt om het Dorpshuis voor 

minimaal 5 jaar open te houden gezien de plannen die er waren rondom het oprichten van een 

MFC. 

Het MFC komt er niet zoals gedacht werd. 

 

Helaas zijn wij als bestuur van het Klokhuis van mening dat het niet langer verantwoord is het 

Dorpshuis open te houden. 

Voor het openhouden is het nodig een ingrijpende renovatie toe te passen voor het dak en de 

vloer , welke enorme kosten met zich meebrengen. 

Deze kosten wegen bij lange na niet op tegen de opbrengsten. 

Met de raad van toezicht (RVT) wordt ons standpunt overlegd en zij besluiten wat er met het 

Dorpshuis gaat gebeuren. 

Tevens willen we samen met de RVT u informeren over de toekomst van het Dorpshuis en u op 

de hoogte brengen van het genomen besluit van de RVT. Waarover we met u van gedachten 

willen wisselen. 

 

Daarom nodigen we samen met de RVT u van harte uit. 

 

 

Vriendelijke groet van het bestuur  
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INKIJKERTJE: ANNEKE HOLSTER 
 

Vele jaren heeft Anneke met haar man Aart in Kraggenburg gewoond en waren zij er beide 

bestuurlijk actief. Anneke o.a. in het Dorpsbelang en Aart bij pc basisschool “De Bongerd”. 

Toen er door sluiting een einde kwam aan het werk van Aart bij de kaasfabriek, verhuisde het 

gezin Holster december 1999 naar Marum(Gr).  Een mooie reden voor het Inkijkertje om een 

babbeltje te maken met deze actieve oud-kraggenburgers. In dit geval met Anneke. 
 

Wanneer zijn jullie naar Kr’burg gekomen en waarom?   

“Omdat Aart op de kaasfabriek in Vollenhove werkte en uit de polder kwam (Ettenlandseweg), 

wilde we in de buurt van het werk, maar wel in de polder wonen. Toen Aart en ik er aan toe 

waren om te gaan trouwen, gingen we eens rondrijden door wat dorpen. Zo ook in 

Kraggenburg, omdat Aart het een leuk dorp leek. “Zou je hier wel willen wonen?” vroeg Aart 

toen aan mij. Ik vond het prima. Dus ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Tot onze 

verbazing kregen we een woning toegewezen in Emmeloord. Dit omdat destijds het beleid was 

dat de jonge gezinnen zich zoveel mogelijk in Emmeloord zouden vestigen. Dat wilden we niet, 

we wilden per sé in Kr‟burg. Dat lukt in 1979, aan de Finsestraat 35. En hier hebben we vele 

jaren met plezier gewoond. Toen we wat groter konden gaan wonen, zijn we even verhuisd 

naar de J.Bruintjesstraat en daarna naar de Noordermeent 18.” 
 

Voelde jullie betrokken bij het wel en wee van Kr’burg?  

“Jazeker, We hadden beiden de instelling dat als je hier woont dan moet je er ook wat voor 

doen. Zo was Aart erg betrokken bij “de Bongerd” en de FC., waarvoor Aart destijds o.a. het 

huidige digitale logo heeft ontworpen en geholpen heeft de veldverlichting te regelen. Zo 

kwamen de lampen bij een oudijzerboer uit Gelderland vandaan en de palen van Essent. Ik 

heb o.a. in bestuur gezeten van Be Fair en in Dorpsbelang, bij beide als secretaresse. Zo zat ik 

namens Be Fair ook in de Raad van Toezicht van het Dorpshuis. Daarin hadden we destijds een 

hele andere discussie dan nu, nl. het “probleem” van de behoorlijke winsten die werden 

gemaakt, en hoe groot de financiële reserves eigenlijk moesten zijn.” Hierbij denkt Anneke nog 

terug aan penningmeester dhr. Rien Smits. “O ja, ik ben ook nog jaren correspondent voor 

Kr‟burg geweest bij de krant “de Noordoostpolder”.” 
 

Wat waren zaken die in jullie Kr’burgse periode aandacht trokken?  

“Toen we nog maar net in het dorp woonden, was er volop actie voor de jachthaven. Waar het 

eigenlijk om ging was ons toen niet duidelijk. We hebben er achteraf wel van geleerd dat als er 

iets speelt, je je niet te eenzijdig moet laten informeren.  

De realisatie van het huidige Mortuarium: Dit d.m.v. de wedstrijd actie “Een kern waar pit in 

zit”, van de Heidemij. Dorpsbelang ontving toen ƒ 1000,- omdat het project binnen anderhalf 

jaar was gerealiseerd. 

De samenwerking tussen de toenmalige drie basisscholen, o.b.s. “de Pionier”, de r.k.school 

“Bonifacius” en de p.c.school “de Bongerd”. Dat hield in dat „s morgens elke school z‟n eigen 

programma draaide voor ieders eigen leerlingen en „s middags alle leerlingen les kregen alsof 

ze op één school zaten. Die voor Nederland unieke samenwerking kreeg de naam: 

“BonBonPion”. Als start van deze samenwerking was er een feestelijke circusvoorstelling 

uitgevoerd door alle leerlingen. Zo feestelijk als deze samenwerking begon, zo abrupt werd dit 

alles afgebroken door het ministerie. Het was tegen alle wettelijke regels en moest per direct 

worden beëindigd. Een enorme teleurstelling voor het hele dorp, maar zeker voor de scholen 

en de ouders. Echt heel jammer.” zegt Anneke.  

“Dat de Peuterspeelzaal verhuisde van het Groenekruisgebouwtje naar de voetbalkantine 

speelde toen ook. 

De Oecumenische vieringen kwamen van de grond.” Anneke denkt hierbij meteen aan 

plezierige samenwerking met pastoor Ketelaar en dominee Cent. Grappig vond Anneke dat de 

mensen zich wel eens vergisten in welk weekend die viering was en dat er dan zomaar iemand 

van de “andere” kerk in een “normale” viering zat.  

“En het 50 jarig bestaan van Kraggenburg was een hoogtepunt. Ik was o.a. betrokken bij de 

samenstelling van het jubileumboek, en de revue.”  
 

Waar denk je met plezier aan terug?  

“Dat is toch het saamhorigheidsgevoel en gemeenschapszin, met een wat Bourgondische 

instelling. In zo‟n kleine gemeenschap dingen samen doen, samen iets voor elkaar kunnen 
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krijgen en samen genieten. Dat merkte je bv. bij het dorpsfeest, samenwerking scholen, 

oecumenische diensten, grote veiling, clubgebouw van de voetbal. Ook denk ik met plezier of 

voldoening terug aan mijn bestuursperiode. Heel veel van geleerd, zeker ook van dhr. Bé 

Pölkerman. Iets waar ik nu nog steeds, ook met mijn huidige werk bij de “provincie 

Groningen”, wat aan heb.”  
 

Wat doen jullie daar voor werk?  

“Aart werkt in Marum bij de enige echte “Edammer” kaasfabriek. En doet veel in het 

verenigings leven van Doezum.  

Ik werk op de afdeling Wegenbouw, in een team als secretaresse, dat zich bezig houdt met de 

reconstructie van zowel bestaande als nieuwe  provinciale wegen.”  
 

Waar je nu woont, heeft dat overeenkomsten met Kr’burg?  

“In Marum, waar we eerst hebben gewoond, niet. Daar was men veel meer op zichzelf, of elke 

groep voor zich. Daar kreeg je het dus niet voor elkaar om een gezamenlijke veiling of een 

clubactie te houden. Daar hebben we ook niet echt kunnen wennen. In Doezum, een plaatsje 

in de buurt, waar we al een paar jaar met heel veel plezier wonen, heeft men net als Kr‟burg 

de instelling van het samen willen doen. Toch een beetje het thuisgevoel.” 

  

Kennen ze in Doezum Kraggenburg?  

Lachen: “Eerst niet maar nu wel.” 
 

Ben je in Doezum nog actief?  

“Jazeker, Ik zit daar ook in de redactie van dorpskrant “de Dorpsproat”. En sinds kort hebben 

we een Historische vereniging en daarin ben ik met anderen bezig een fotoboek over Doezum 

te maken.” 
 

Volg je nog het nieuws uit Kr’burg?  

“O ja. Ik kijk geregeld op de site. Kijk naar Omroep Flevoland. Kom er nog geregeld, o.a. bij 

Henk en Ina en Klaas en Margreet. En natuurlijk via onze dochter Ellen, die samen met Paul en 

onze kleindochter, nog in Kr‟burg wonen. Zo blijf ik wel op de hoogte hoor.” 
 

Ik leg Anneke nog een rijtje stellingen voor. Anneke kiest: 

Kr’burg: je kunt er jezelf zijn: “Klopt, er wordt wel eens over je gepraat, maar inderdaad.” 

Kr’burg: Samen sterk: “Ja dat hebben we gemerkt, als er iets voor mekaar moet komen.” 
 

Tot slot: 

“Kom gerust eens langs. En zeg maar dat we, sinds we vertrokken zijn uit Kr‟burg, allebei de 

motorsport hebben ontdekt. Lekker om tochten te maken. Zo hebben we nog met 60 jaar 

Kr‟burg meegedaan met de motortourrit en we gaan tegenwoordig met de motor op vakantie. 

De motor is ook heel handig om naar mijn werk te gaan. Scheelt enorm veel tijd i.v.m. de files 

–kunt er mooi tussendoor- en geen problemen met het parkeren in de binnenstad van 

Groningen.”  
 

Harry. 
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UITNODIGING 55+ MIDDAG 
 
 

Het S.W.N, JVV, De Zonnebloem en STEK  
nodigen alle 55+ ers uit voor een feestelijke middag. 

 
 

De middag vindt plaats op woensdag 22 september op het water en in ’t Klokhuis 
van 14.00 tot 19.00 uur 

 
Programma: 

 Rondvaart met de boot 

 Tijdens de boottocht wordt een verhaal verteld over Kraggenburg en omgeving 

 Na de boottocht met zijn allen naar ‘t Klokhuis 

 Gezellige vermaak 

 Afsluitend met een heerlijke warme maaltijd 

 Heel veel gezelligheid 
 

 
Kosten: 

Kosten voor deze middag zijn € 7,50 p.p. (drankjes niet in begrepen) 
 
 

Opgave: 
In verband met het eten moet u zich opgeven vóór 15 september 

U kunt zich opgeven door onderstaand strookje in te vullen of telefonisch bij: 
JVV: Mw. G. Mooiweer, Morenelaan 9 tel. 252700 
SWN: Mw. S. Huizing, AJ Rennenstraat 13 tel. 252851 
STEK: Mw. M. van Diepen, J. Bruintjesstraat 25 tel. 252676  
Zonnebloem:  Mw. T. van Egmond, Het Klif 9 tel. 252783 

 
 

 
We verzamelen om 14.00 uur bij de Loswal in Kraggenburg,  

 
voor eventueel vervoer naar de loswal kunt u contact opnemen met een van de 

bovenstaande personen. 
 

Betalen kunt u op 22 september in ’t Klokhuis na de boottocht. 
 
 
 
 
 

 
 
 
Dhr/Mw …………………………………… ………..meld zich aan voor de feestelijke 55+ 
middag op woensdag 22 september. 
 
Ik/wij kom(en) met ……………….. persoon(en) 
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Nieuws van 

 
 

 

 

 

Wij zijn al weer druk bezig met het uitvoeren van de plannen voor het komende seizoen. 

 

ROUTE PODIUMKUNSTEN 
 

Als eerste wordt er door St. Genesius een “mime theaterstuk” uitgevoerd en wel tijdens de 

“Theaterroute” in Theater „t Voorhuys te Emmeloord op zaterdag en zondag, resp.  

16 en 17 oktober 2010. Het publiek zal o.l.v. gidsen, in groepen wandelen van en naar 

verschillende optredens op locatie (de keuken, de kelder, de kleedkamers, bruidsuite, enz.)  

in en om het theatergebouw waar door middel van zogenaamde beeldende momenten het 

gebouw in de sfeer van het thema „Liefde en romantiek‟ wordt gebracht. De optredens duren 

gemiddeld 10 minuten en bevatten verschillende disciplines zoals zang, dans, muziek, 

muziektheater, beeldend theater, toneel, etc. Deze routes zullen verschillende keren per 

dag/avond gelopen kunnen worden. 

Ons stukje “De nieuwe jas” wordt door middel van improvisatie in elkaar gezet op de klassieke 

tonen van een quatremain duo van Quatremaingroep Noordoostpolder. Deze pianospelers 

spelen „life‟ tijdens dit optreden 3 stukken van Brahms. Onze spelers Wim van de Berg, Dries 

Hoekstra en Linda Rutgers, studeren o.l.v. regisseur Marian Besseling een stukje in wat zich 

afspeelt in de garderobe van het Theater. Marian wordt gecoacht door professioneel mime-

speler Anna van Diepen. Het geheel moet voor de toeschouwer een goed na te vertellen 

verhaal worden.  

 

Er  zijn twee ervaren garderobe medewerkers die goed op elkaar ingespeeld zijn. Plots wordt 

hun al eeuwen durende harmonie verstoord door een nieuw personeelslid! 

 

Houd de aanplakbiljetten en de kranten in de gaten! Hierin wordt vermeld hoe laat en bij welke 

routes wij te zien zijn. Wij hopen op een hoog „Kraggenburgergehalte‟ om onze spelers een 

hart onder de riem te steken bij deze nieuwe uitdaging! 

 

NAJAARSSTUK 
 

Ook zijn de repetities voor het najaarsstuk al weer begonnen. Houd vooral de data vrijdag en 

zaterdag, 19 en 20 november vrij in uw agenda. Dan gaan wij het stuk „Doktertje spelen‟ 

van Carl Slotboom ten tonele brengen bij Van Saaze. Onder leiding van Miep Potters zijn 

acht spelers al druk en met veel plezier aan het oefenen met dit doldwaze blijspel! Hier over 

meer in de volgende Uitkijk. 

 

Lid worden? 
 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en ook ambities hebben op het gebied van toneelspelen, 

regisseren of activiteiten daar om heen zoals grimeren, soufleren, decorbouw etc., je kunt je 

als lid opgeven of informatie aanvragen via sintgenesius@live.nl. Kijk ook eens op onze 

website www.sintgenesius.nl 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

mailto:sintgenesius@live.nl
http://www.sintgenesius.nl/
http://www.kraggenburg.nl/


 13 

Klaverjassen in het Klokhuis 

 

Iedere veertien dagen wordt er een klaverjasavond gehouden in „t Klokhuis. 

Het is erg gezellig en er zijn ook altijd mooie vleesprijzen te winnen. 

Dus een ieder die een kaartje wil leggen is er van harte welkom.  

We beginnen weer op 17 september om acht uur. 

 

De data voor het seizoen 2010 / 2011 zijn: 

17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december, 

14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart en 8 april 

 

Hopelijk mogen we u eens begroeten op deze avonden. 

Siebe Boomsma, Cor Driessen en Gert van Heerewaarden. 

 

 

 

 

klaverjasclub “de kei” 

 

Op vrijdag 24 september 2010 is de start van het nieuwe kaartseizoen 2010/2011, aanvang 

20.00 uur in ‟t Klokhuis aan de Noordermeent. 

 

De avonden die ook meetellen voor de competitie zijn als volgt: 

8 en 22 oktober 

5 en 19 november 

3 en 17 december 

 

Maandag 27 december is het Open Kampioenschap, aanvang dan om 19.00 uur. 

 

Een ieder die zin heeft om te komen kaarten is van harte welkom. Er zijn leuke vleesprijzen te 

winnen. 

 

Het bestuur 

 

 

 

De Smaak van Kraggenburg 

Een warm evenement van proeven, appeltaarten bakken en muziek in de open lucht. 

  

De oogst is van het land en het fruit ligt in de schuren. Tijd om lekkere verse streekgerechten 

te maken van producten dicht bij huis. Een aantal Kraggenburgers heeft het idee opgevat om 

met dit gegeven aan de slag te gaan en het resultaat van hun inspanningen aan iedereen te 

laten proeven. “De smaak van Kraggenburg” wordt gepresenteerd op zaterdag 16 oktober op 

het plein bij Van Saaze.   

Bij verschillende kraampjes kunnen mensen proeven van de heerlijkste streekgerechten. Het 

Preuvenement begint om 14.00 uur met een High Tea. Om 16.00 uur gaat het verder met 

hartige verrassingen. Bij de gerechten worden gepaste dranken verkocht. Verse thee bij de 

High Tea en herfstbieren en wijnen bij de hartige gerechten. Voor de kinderen zijn er aparte 

kinderproeverijen en appels poffen. Er is live muziek. Kaarten voor het Preuvenement zijn ter 

plekke te koop.  

  

Deelnemen aan de Appeltaart Bakwedstrijd 

Mensen die mee willen doen aan de appeltaart bakwedstrijd kunnen tussen 11.00 en 12.00 uur 

hun appeltaarten inleveren in de zaal van Van Saaze. Net als vorig jaar is er een deskundige 

jury die alle taarten gaat proeven en beoordeelt welke taart de lekkerste is. De uitslag is om 

16.00 uur. 

  

Het evenement krijgt ‟s avonds een vervolg met een lekker stukje muziek. 
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NOG NIEUWS???? 

 

Aan iedereen die Kraggenburg op de kaart wil zetten! 

 

Sinds korte tijd mag ik het nieuws vermelden betreffende Ens en Kraggenburg! En wel op 

Radio Noordoostpolder op zondagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur, bij Nieuwsnet Dorpen. 

Alle dorpen komen hier aan de beurt om nieuws/nieuwtjes op allerlei gebied te laten horen die 

zich afspelen in en rondom de dorpen. Ieder dorp komt 1x per 4 weken aan bod. Voor Ens en 

Kraggenburg is dat voor 2010 nog: 26-09, 24-10, 21-11 en 19-12 en zo verder. 

Als je wilt horen wat er zoal vermeld wordt, stem dan je radio af op: 

105.2 FM of 104.1 FM (kabel) 

Heb je de uitzending gemist, kijk dan op www.radionop.nl bij „uitzending gemist‟ en vink 

„nieuwsnet dorpen‟ aan. Hier is een hele week lang het nieuws van de afgelopen zondag 

uitzending te horen. 

 

Wie nieuws heeft wat iedereen moet horen, graag een mailtje naar 

marian.besseling@radionop.nl 

 

Zo laten we samen de sfeer proeven van ons dorp! 

Marian Besseling 

 

 

 

 

 

Thema-avond in het Dorpsloket Ens 

Peuters lief, soms lastig 

 

Bij de opvoeding van kinderen is het belangrijk dat er regels en grenzen aangeboden worden. 

Dat geeft ze duidelijkheid en een gevoel van veiligheid. Maar diezelfde regels en grenzen 

maken dat een ondernemende en nieuwsgierige peuter driftig, koppig en/of zeer verdrietig 

wordt. Voor ouders van peuters wordt hierover een thema-avond georganiseerd op dinsdag 19 

oktober om 20.00 uur.  

 

Een peuter krijgt steeds meer oog voor de omgeving en ontdekt dat hij een eigen persoontje is 

met een eigen wil. 

 Hij wil een kopje van de tafel pakken maar van papa mag dit niet.  

 Zij wil naar de overkant van de straat maar van mama moet ze hier blijven.  

 Hij wil met die rode auto spelen en pakt het van zijn grote broer af, vervolgens pakt mama 

het weer van hem af en geeft het terug aan grote broer.  

 Zij wil haar laarsje zelf aan doen maar krijgt de rits niet dicht. 

Allemaal voorbeelden waarin een peuter zich beperkt voelt in wat hij wil. Weliswaar voor zijn 

eigen veiligheid of omdat ouders/opvoeders bepaalde normen en waarden over willen brengen, 

maar dat begrijpt een peuter nog niet.  

 

In deze bijeenkomst komen deze en andere aspecten rond het opvoeden van kinderen tot vier 

jaar aan de orde, zoals aandacht geven en prijzen, verbieden, straffen, negeren, apart zetten 

en vragen stellen.  

De bijeenkomst wordt verzorgd door Carina Graumans, jeugdverpleegkundige van Zorggroep 

Oude en Nieuwe Land. De avond duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur en wordt gehouden in 

Dorpsloket Ens, Baanhoek 21 in Ens. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden, maar wel 

graag van tevoren aanmelden. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 12.00 uur via 

telefoonnummer (0527) 63 03 91 of e-mail: babyenpeutervragen@zorggroep-onl.nl. 

 

Het Dorpsloket Ens is een samenwerking tussen gemeente Noordoostpolder, Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land, Mercatus Woondiensten en Carrefour Welzijnsgroep NOP. 

 

 

http://www.radionop.nl/
mailto:marian.besseling@radionop.nl
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Vakantie vieren in Kraggenburg   

 

Terwijl wij, Kraggenburgers, elders vakantie vieren, komen anderen juist naar Kraggenburg 

toe om vakantie te vieren. Wat brengt hen hier en wat vinden zij van onze omgeving? Ik vroeg 

het aan een gezin uit de buurt dat al jaren op camping De Voorst staat en aan een stel van ver 

op camping De Stiente.  
 

Op een bewolkte woensdagochtend fietste ik camping De Stiente op. Een caravan kwam net 

aan en her en der stonden nog wat caravans en tenten. Voor een van de tenten zaten twee 

mensen te genieten van hun koffie.  
 

Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? 

Han en Marga Bakker. Wij komen uit Spaarndam. Dat is een oud vissersdorp in de buurt van 

Haarlem. We wonen daar heel idyllisch.  
 

Voor de hoeveelste keer zijn jullie hier? 

Dit is de eerste keer. 
 

Hoe zijn jullie hier zo terecht gekomen? 

Door omstandigheden ging onze vakantie dit jaar de mist in. We hebben nu maar anderhalve 

week vakantie en hebben daarom besloten in Nederland te blijven. Deze camping heben we 

gevonden in een boekje van Natuurmonumenten.  
 

Waarom kamperen jullie in een tent? 

Normaal kamperen we alleen met een hele kleine rugzaktent. Nu hebben we deze 'grote' 

boogtent van onze dochter geleend. Een caravan is niets voor ons. Als we doordat we oud en 

krakkemikkig worden iets anders moeten, dan wordt dat waarschijnlijk een campertje. 

Alhoewel we ook wel eens anders op vakantie gaan, in een hotel ofzo.  
 

Hoe bevalt het op de camping? 

Het bevalt ons hier prima. We kamperen vaak in Zweden en voelen ons hier wel een beetje 

Zweeds. Het primitieve van een natuurkampeerterrein zoals dit trekt ons aan. Lekker rustig! 
 

Zijn jullie al in het dorp Kraggenburg geweest? 

We zijn er met de auto doorheen gereden. De bouw van de jaren '60 trekt ons niet zo aan. We 

houden meer van het oude.  
 

Wat vinden jullie van de omgeving van Kraggenburg? 

Het is een jong gebied. Dat zie je aan de vegetatie en de architectuur. Het is een gebied met 

grote contrasten. Je zit overal vlakbij, de Wieden, Friesland.. 
 

Hebben jullie al uitstapjes gemaakt in de omgeving? 

Ja, we doen elke dag iets leuks.  
 

Waar zijn jullie zoal geweest? 

We zijn naar het Waterloopbos geweest. We vonden dit heel bijzonder. Het lijkt heel mooi oud, 

terwijl het helemaal nog niet oud is. Aan de andere kant zie je ook wel weer dat het een jong 

bos is. We zijn een dagje naar Urk geweest en naar Schokland. Schokland vonden we ook heel 

bijzonder. De Orchideeenhoeve was erg mooi. Vollenhove vonden we ook leuk en Blokzijl is 

ook een leuk 'dorpje'. De Wieden vinden we ook een heel mooi gebied. 
 

Wat gaan jullie verder nog doen? 

Sluizen hebben ook onze interesse. Han is secretaris van de Stichting Kolksluis Spaarndam en 

is een van de initiatiefnemers van het opknappen van deze sluis. Hij is ook vrijwillig 

sluiswachter. De sluis heeft een verval van maximaal 30 centimeter, dat is dus niet 

vergelijkbaar met het verval in de sluizen hier. Marga: Ik wou nog wel naar Nagele vanwege 

de bijzondere architectuur, maar Han wil niet, omdat hij met zijn studie al zoveel met Nagele 

bezig is geweest. We denken dat we hier nog wel even blijven hangen, maar we hebben ook 

nog een camping in de provincie Groningen uitgezocht, waar we nog heen willen. We zijn er 

wel achter dat Nederland verrassend veel biedt voor de toerist. 

 
Hebben jullie een bijzondere vakantieherinnering? 

Ja, op vakantie in IJsland. We gingen daar naar een vogeleiland met heel veel 

papegaaiduikers. Dat was prachtig. Later kwamen we in een restaurant waar papegaaiduiker 

op het menu stond. Marga: Eerst wou ik het niet eten. Ik voelde me dan schuldig, omdat ik ze 
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eerst ging bekijken en daarna opeten, maar toen zei Han als we het willen proeven, moeten 

we het nu doen anders gebeurt het nooit weer. En het was nog lekker ook! 
 

Op een andere bewolkte woensdag, maar dan 's middags, fietste ik naar camping De Voorst. 

Op een gezellig veldje liepen volwassenen en kinderen door elkaar. Ik kreeg het gevoel dat 

mensen elkaar hier goed kenden en dat klopte. Een familie kampeert al 13 jaar op camping De 

Voorst en woont zo'n 5 kilometer verderop. Waarom kamperen zij zo dicht bij huis? 
 

Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan? 

Wij zijn de familie Ernst, vader, moeder, zoon Sander, dochter Leonie en vriend uit Marknesse. 
 

Voor de hoeveelste keer zijn jullie hier? 

We kamperen hier al dertien jaar. We hebben een seizoensplaats en komen zoveel mogelijk 

alle weekenden en brengen onze zomervakantie ook hier door.  
 

Hoe zijn jullie hier de eerste keer terecht gekomen? 

We gingen al een aantal jaren dagjes uit. Toen Leonie anderhalf was en Sander vier bedachten 

we dat we wel konden gaan kamperen. We hebben toen een tent van vrienden geleend. We 

gingen een week kamperen, hier op De Voorst en het heeft een week geregend. Mensen hier 

op de camping zeiden toen 'je moet ook niet met de tent gaan, je moet een caravan kopen'. 

Voor een klein bedrag hebben we toen een tweedehands caravan met voortent gekocht. Toen 

hebben we met Hemelvaart en Pinksteren en in de zomervakantie hier gekampeerd. Het jaar 

daarop hebben we een andere caravan met voortent gekocht en een seizoensplaats geboekt. 

En dat doen we dus nog steeds.  
 

Waarom kamperen jullie in een caravan? 

We hebben voor de caravan gekozen vanwege het comfort. De tent vonden we uiteindelijk 

maar niks en er was ook nog een luchtbed lek.  
 

Hoe bevalt het op de camping? 

Het is hier nog steeds leuk! Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Sander heeft de 

playbackshow gewonnen.  
 

Hebben jullie een bijzondere vakantieherinnering?  

De lichtjesavond is heel bijzonder. Eerst zetten we wat waxinelichtjes neer in de vorm van 

figuren, maar het wordt ieder jaar uitgebreider. Nu hadden we een thema: Frans. Dit veld was 

helemaal Frans ingericht. Schitterend is dat.  
 

Maken jullie ook uitstapjes in de omgeving? 

Jazeker. Ieder jaar gaan we wel bij de Schotse hooglanders in het Kadoelerveld kijken. Heel 

bijzonder dat je zo dichtbij deze indrukwekkende beesten mag komen. Verder gaan we wel 

naar Brennels of wandelen in het bos, maar we doen ook wel uitstapjes verder weg, zoals naar 

Giethoorn, de Zwarte Markt in Beverwijk en we laten ons ieder jaar wel verleiden naar 

Bataviastad in Lelystad te gaan. Kraggenburg ligt lekker centraal, dus je kunt gemakkelijk 

uitstapjes door het hele land maken.  
 

Doen jullie de boodschappen in Kraggenburg? 

Meestal doen we de boodschappen in Emmeloord of in Marknesse dan combineren we dat met 

de was. Die doen we gewoon thuis. Af en toe halen we iets in de winkel in Kraggenburg, als we 

iets vergeten zijn.  
 

Kennen jullie mensen uit Kraggenburg? 

Ja, via de voetbal; niet via de camping. Via de camping zijn we wel vrienden geworden met 

campinggasten uit Urk. Hen zien we ook wel buiten het seizoen.  
 

Gaan jullie ook nog ergens anders heen op vakantie? 

Nee. Het gemak van hier op de camping staan is in de weekenden, dat de voetbal gewoon 

door kan gaan. In 10 minuten zijn wij al op de camping, terwijl we er toch echt uit zijn, echt 

een vakantiegevoel hebben. We kijken 's avonds geen TV, maar doen spelletjes. Als je de 

slagboom binnen rijdt, heb je geen idee meer dat je zo dicht bij huis bent. 
 

Willen jullie nog iets kwijt aan de Kraggenburgers? 

Mensen beseffen niet dat het hier zo mooi is. Je hoeft niet ver weg om vakantie te hebben! 
 

Margot Maljaars 
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15de Butter Pieperfestival   

 

Op vrijdagmiddag 10 september organiseert StEP Noordoostpolder de 15de seniorenmiddag.  

Dit jaar m.m.v.: Het Koopmans vrouwenkoor uit Blokzijl en Rene de Brouwer uit Emmeloord.  

Locatie  : Emmeloord  (tent de Deel) 

Aanvang : 14.00 uur 

Zaal open  : 13.00 uur 

Prijs   : € 6,00 inclusief gratis patat, koffie of thee. 
 

Dit keer is de organisatie er in geslaagd vervoer te regelen vanuit en naar de dorpen in de 

Noordoostpolder. Taxi Centrale Emmeloord zorgt ervoor dat u tijdig en veilig opgehaald en 

teruggebracht wordt, vanaf een centraal punt in uw dorp. 

Makkelijker kunnen we het u niet maken en de Pieperfestivalcommissie hoopt dat u in grote 

getale naar deze gezellige middag komt.  

Voor het halen en brengen wordt een kleine bijdrage gevraagd van totaal  € 1,50  

Opgave: mevr. Mintjes tel:  0527-616043 . 

Bij een reservering voor de bus wordt, tevens een mooie plaats in de tent voor u gereserveerd. 

Voor informatie : StEP Noordoostpolder, 0527-621111. 
 

Graag tot ziens.  
 

Met vriendelijke groet,  

Commissie Pieperfestival  

 

 

 

 

Nieuwe computercursussen bij SeniorwebNOP  
 

In het komend seizoen start SeniorwebNOP met een serie nieuwe cursussen en workshops. Uit 

ervaring is gebleken dat veel ouderen die vroeger een Basiscursus en/of een cursus Internet 

en E-mail hebben gevolgd, op den duur behoefte krijgen om meer met hun computer te doen.  

Bijvoorbeeld: Wat zijn de mogelijkheden om muziek te downloaden en hoe ga je daar verder 

mee om. Of hoe maak je adressen aan op de computer als je voor je vakantie of als je voor je 

vereniging veel post wilt versturen. En weet u dat het ook mogelijk is om een eigen website te 

maken voor uzelf of voor een vereniging waarvan u lid bent? Hoe dat in zijn werk gaat wordt u 

in enkele weken duidelijk gemaakt.  

Daarnaast blijven natuurlijk de vertrouwde computerlessen voor de mensen die nog aan het 

begin van hun ontdekkingstocht staan. Als u uw computer wilt gebruiken om brieven te 

schrijven of teksten te maken, dan is er een cursus tekstverwerken speciaal voor u. Ook de 

cursus fotobewerken staat nog steeds op het programma. Uitgebreid lesmateriaal wordt bij 

elke cursus meegeleverd. 

Meer informatie over de cursussen kunt u vinden in de bibliotheek, bij de Rabobank in 

Emmeloord en bij de lesruimte in de Golfslag. Daar liggen ook aanmeldingsformulieren voor u 

klaar. 

Ook kunt u op woensdagmorgen even langs komen in het leslokaal in de Golfslag. De 

medewerkers staan daar voor u klaar om een en ander aan u uit te leggen. 

Heeft u al wat meer ervaring kijk dan eens op de website: www.seniorwebnop.nl. Ook via de 

website kunt u zich voor een cursus of workshop aanmelden. 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 
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Heb jij ambitie om je eigen toneelteksten te schrijven?  

En wil je dat die teksten ook worden gespeeld? 

Wil jij je door bijzondere locaties laten inspireren in de weidse Noordoostpolder?  
 

4 Zaterdagen (18/9, 2/10, 23/10 en 13/11) les vol praktische tips, inspiratie en persoonlijke 

begeleiding.  

Thuis schrijf je verder en krijg je feedback van de docent per mail. 
 

Er zijn kosten aan verbonden. 

Meer info: www.centrumamateurkunstflevoland.nl 
 

Aanmelden: myriam@centrumamateurkunstflevoland.nl 

 

 

 

Gezocht: Coördinator voor de collecte in Kraggenburg 

HELLUP! We zitten omhoog! 
 

Het Nationaal MS Fonds zoekt in Kraggenburg een coördinator voor de collecte in november. 

Is het coördineren van de collecte veel werk of ingewikkeld?  

“Welnee, dat valt enorm mee!” zegt Pamela Zaat van het MS Fonds. Als je van regelen en 

organiseren houdt, je sociaal bent en ca. 5 uur de tijd hebt, dan kun je aan de slag! 
 

Wat houdt het werk precies in? 

De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten. De coördinator bestelt de 

collectematerialen, maakt een wijkindeling, is verantwoordelijk voor de administratie en het 

tellen van de collectebussen.  

De coördinator ontvangt een uitgebreide handleiding, waarin de werkzaamheden worden 

besproken. 

De collecteweek is van 22 t/m 27 november. 
 

Help je ons uit de brand? 

Neem contact op met Pamela Zaat, tel. (010) 591 98 39 of pamela@nmsf.nl 

Kijk op www.nationaalmsfonds.nl voor meer informatie. 

Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom! 

 

 

 

Gezocht: Kandidaten voor de Lelyprijs 2011 

 

Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland zoekt personen of verenigingen, die in aanmerking 

komen voor de Lelyprijs. Het gaat om mensen of initiatieven die zich onverplicht en buiten de 

beroepssfeer om gedurende langere tijd hebben ingezet voor de Flevolandse cultuur of natuur.  

Deze Flevolandse prijs wordt sinds 1996 ieder jaar aan een organisatie, persoon of 

initiatiefgroep uit een Flevolandse gemeente uitgereikt. Zo is de prijs in 2009 uitgereikt aan de 

Kunstraad in Dronten en in 2010 aan Rob van de Broek uit Zeewolde. 

De prijs is allereerst bedoeld als waardering voor de vrijwillige bijdrage aan natuur of cultuur 

van de uitverkorene. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag. Sinds 2007 is dat 

"De pluim" van kunstenaar Jan Stok en €2.500,-. Voor dit bedrag wordt een bestemming in 

cultuur of natuur aangegeven door de gelauwerde.  

Wij zoeken voor de Lelyprijs 2011 een kandidaat die zich provinciaal heeft onderscheiden.  

Onderbouwde voordrachten kunnen worden gestuurd aan het secretariaat van het Prins 

Bernhard Cultuurfonds, postbus 55, 8200 AB Lelystad of via een mail aan fl@cultuurfonds.nl.  

Sluitingsdatum is 13 september 2010. 

mailto:pamela@nmsf.nl
http://www.nationaalmsfonds.nl/
mailto:fl@cultuurfonds.nl
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    www.mokinfo.nl  

   Voor meer informatie over de MOK agenda of MOK nieuws: mok@mokinfo.nl 

 

 

MOK is een ontmoetingsplaats voor mensen die zich op een vernieuwende en eigentijdse 

manier willen bezighouden met zingeving, spiritualiteit, geloof en actuele maatschappelijke 

onderwerpen. MOK is er voor de inwoners van de Noordoostpolder en daarbuiten, voor alle 

leeftijden en achtergronden. MOK is ook geïnteresseerd in jouw mening en ervaring!  

 

Programma 2010, jaarthema: “de kracht van verbinding” 

Plaats:   de Bantsiliek in Bant 

 

Vrijdag 17 september 2010, 17.00 uur of 20.00 uur.  

Startbijeenkomst vanuit alle werkgroepen 

Thema: De monnik in ons. 

Inleider:   Hein Stufkens, filosoof, schrijver en dichter. 

 
Het nieuwe jaarthema van MOK is: “De kracht van de verbinding”. Die verbinding wordt ook gezocht 
in de verschillende onderdelen van MOK zelf. Daarom organiseren alle werkgroepen van MOK samen 

de startbijeenkomst “de monnik in ons” 
 
In onze hectische en individualistische samenleving komen er soms vragen naar boven als hoe word 
ik echt gelukkig? Hoe leer ik in vrede leven met onzekerheid en vergankelijkheid? Hoe kan ik mij 
opnieuw verbinden met mijn diepste zelf, met de ander en met de Goddelijke Bron? 
In deze lezing van filosoof en schrijver Hein Stufkens worden we, voor een antwoord op zulke vragen, 

niet doorverwezen naar alles wat er te koop is op de markt van welzijn en geluk. Maar naar onszelf, 
om precies te zijn naar de vergeten bron van wijsheid in onszelf, de monnik in ons zelf. Het komt er 
op aan dat de monnik in ons wakker wordt en we ons opnieuw gaan toeleggen op eeuwenoude 
spirituele oefeningen als: 

-  tijd maken voor niets doen 
-  stilte en alleen zijn 
-  echt gaan luisteren naar jezelf en de ander 

-  vergankelijkheid en sterfelijkheid accepteren 
-  het leven in dankbaarheid vieren. 
  
MOK, met alle onderdelen van MOK-vieringen, -talk, -podium en –grensverleggend nodigt u van 
harte uit om samen het seizoen openen. Als introductie op bovenstaande lezing bent u om 17.00 uur 
welkom om te eten, te wandelen, te vieren en stil te zijn. Om zo alvast een glimp van de monnik in 
onszelf op te vangen. Degenen die geen ruimte of zin hebben zijn natuurlijk van harte welkom voor 

de lezing van Hein Stufkens om 20.00 uur. 

 

Zondag 31 oktober 2010, 9.30 – 10.30 uur.  

Werkgroep MOK-viering 

Thema:  Op zoek naar vertrouwen.  

Inleider:  Da. Erna Lensink                       

 

Woensdag 10 november 2010, 20.00 – 22.00 uur.  

Werkgroep MOK-grensverleggend 

Thema:  De grote uitdagingen van deze tijd:klimaat, voedsel, armoede en  oplossingen voor  

 een duurzame mondiale samenleving 

Inleider:  Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering. 

MOK-podium: 

Een podium bieden voor allerlei activiteiten die passen bij MOK en voor verrassende 

aanvullingen kunnen zorgen. Dit geeft MOK ook de gelegenheid om flexibel te zijn en direct in 

te kunnen spelen op actuele situaties. Individuen en organisaties kunnen hiervoor een beroep 

doen op de stuurgroep van MOK. Contact via mok@mokinfo.nl 

 

http://www.mokinfo.nl/
mailto:mok@mokinfo.nl
mailto:mok@mokinfo.nl
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Natuurmoment Voorsterbos 

 

Na een wisselvallige augustusmaand lopen de vakanties ten einde. De schoolplicht en het werk 

roepen weer. Ook de R komt in de maand(en) terug. Dit betekende vroeger dat de fles met 

levertraan (velen zullen dit zich misschien nog kunnen herinneren) in de keuken kwam te 

staan. Deze bittere drank werd (wordt) in de winter gedronken om de winter gezond door te 

komen.  

 

Herfstsignalen 

Door de gunstige weersomstandigheden groeit het gras hard. Het beheerteam en vrijwilligers 

zijn nu druk bezig met maaiwerkzaamheden om paden en wandelroutes begaanbaar te houden 

voor onze bezoekers. Op dit moment zien we grote aantallen kieviten en spreeuwen bij elkaar 

zitten in koppels. Dit betekent dat grote groepen vogels zich verzamelen voor de komende trek 

naar het warme zuiden. Er zijn nu nog nesten met jonge boerenzwaluwen die door de ouders 

worden gevoerd met insecten. Wanneer de jonge zwaluwen uitvliegen moeten ze in goede 

conditie zijn om over de Sahara te kunnen vliegen om de winter in Zuid-Afrika door te komen. 

In de natte zone van het Kadoelerveld zijn de eerste steltlopers (Witgatje en Groenpootruiter) 

waargenomen. 

 

Nieuwe activiteiten 

Natuurmonumenten Flevoland heeft in de afgelopen zomerperiode een aantal activiteiten 

uitgevoerd en afgerond. Natuurmonumenten heeft haar tweede rolstoelpad in het Harderbos 

nabij Biddinghuizen op 2 juni geopend. Tijdens de opening waren tien bewoners van het 

verzorgingstehuis “de Regenboog” uit Dronten aanwezig om het pad in gebruik te nemen. Het 

rolstoelpad is ongeveer 2 km lang. Het eerste rolstoelpad dat Natuurmonumenten heeft 

aangelegd in het Waterloopbos is in 2005 in gebruik genomen.  

Op zaterdag 17 juli is een nieuwe activiteit geïntroduceerd, namelijk een rugzakontdektocht in 

het Waterloopbos. Het is een gezinsactiviteit voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6 

tot 11 jaar. De speurtocht bestaat uit een speurkaart (met route en opdrachten) en een 

rugzak. De rugzak wordt geleend, inclusief zoekkaarten, schepnet etc. Tijdens de openingsuren 

van het infocentrum kan een rugzak worden geleend. Dit is in de komende herfstvakantie een 

leuke activiteit die in gezinsverband uitgevoerd kan worden.  

Het zal u niet zijn ontgaan bij een bezoek aan het Waterloopbos dat er een tiental Libelle 

banken zijn geplaatst. In samenwerking met Libelle heeft Natuurmonumenten 75 banken in 

haar prachtige gebieden geplaatst in Nederland. Aan deze actie was een prijsvraag verbonden, 

en de namen van de winnaars staan op de banken. Een van de gelukkige prijswinnaars was 

Mevr. Birgitte Hebben die woonachtig is aan de Voorsterweg te Marknesse. Deze bank is te 

vinden aan de witte route in het Waterloopbos (start infocentrum).  

 

Toppers 

Op dit moment is overal langs de aanvoersloten en modellen de Grote Gerande Oeverspin 

waar te nemen. De soort is voor het eerst bij de poel van het beheergebouw gezien. Nieuwe 

soorten die zijn aangetroffen zijn Metaalglanslibel en de Bandheidelibel. De grote topper was 

de Noordse winterjuffer waar 15 exemplaren van zijn geteld. Dit geeft aan dat van deze soort 

een populatie in het bos zit. Dit is naast de Grote Gerande Oeverspin, Grote Weerschijnvlinder, 

Moerassprinkhaan en de Gevlekte Witsnuitlibel de vijfde topper op landelijk niveau. 

Ook de komende maanden is een bezoek aan het Voorsterbos de moeite waard. Door de 

vochtige omstandigheden zullen weer vele duizenden paddenstoelen tot ontwikkeling komen. 

Voor meer informatie kunt u de site van Natuurmonumenten opzoeken 

www.natuurmonumenten.nl. 

 

Beheerteam Flevoland 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

10 oktober 20 oktober 

28 november 08 december 

30 januari 09 februari 
 
 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 
gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 

- Wijzigingen dienen minimaal twee weken 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  
      uitkijk@kraggenburg.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 2010 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 
 
 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
15-09 Dorpshuis Dorpsvergadering over toekomst 

Dorpshuis 
„t Klokhuis 20.00 uur 

17-09 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

18-09 Basisscholen Oud Papier Aktie  ochtend 

22-09 SWN, JVV, de Zonnebloem en 
STEK 

55+ middag verzamelen:  
Loswal Kraggenburg 

14.00 uur 

24-09 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

29-09 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Mw. Sien de Leeuw uit Meppel 
“Haar jeugd in Meppel” 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

01-10 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

08-10 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

13-10 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Ds. Pieter Both uit Vollenhove 
“Ouderen/jongeren in de kerk” 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

13-10 S.V. Be Fair Jaarvergadering ‟t Klokhuis 20.30 uur 

15-10 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

16-10 Basisscholen Oud Papier Aktie  ochtend 

16-10  Appeltaart bakwedstrijd HCR Van Saaze 11.00 uur 

16-10  De smaak van Kraggenburg Plein HCR Van Saaze 14.00 uur 

16-10 Sint Genesius “De nieuwe jas” bij Theaterroute ‟t Voorhuys E‟oord zie krant 

17-10 Sint Genesius “De nieuwe jas” bij Theaterroute ‟t Voorhuys E‟oord zie krant 

19-10 Dorpsloket Ens Thema-avond opvoeden peuters Baanhoek 21 Ens 20.00 uur 

22-10 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

29-10 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

15-11 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Dhr. Hoogendoorn uit Meppel 
“Het maken van bonbons” 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

19-11 Sint Genesius Blijspel “Doktertje spelen” HCR Van Saaze  

20-11 Sint Genesius Blijspel “Doktertje spelen” HCR Van Saaze  
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Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
C. Bos, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 
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C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: Vacature 
Special: M. Maljaars 
Typewerk: E. Lelieveld 
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Drukwerk: De Lichtwachter (J.J. Voost) 
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Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 

 
Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 28 november 2010 vóór 19.00 
uur, bij voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  
 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10,= tot € 40,= voor een hele 
pagina – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 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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Van de redactie 
Dorpsbelang 
STEK 
FC Kraggenburg 

Van de D pupillen 
Seniorenvolleybal 
Inkijkertje: Keja en Paul van Rooijen 
Voor- en naschoolse opvang 
Ledenvergadering Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
Blijspel door St. Genesius  

Nieuws van St. Genesius 

Oproep van Zwarte Piet 
Oproep van Sinterklaas 
Opheffen dierenweide / De Zonnebloem / Handwerken bij Bregina / Bedankje van Kees 
Projecten in Ethiopië / Najaar & winter activiteiten Partycentrum De Voorst 
Appelpluk 
Informatie van Trefgroep / Cursus “Ondersteunen bij verlies en rouw” 

Ontmoetingsdag vrouwelijke slachtoffers seksueel geweld 
Theatervoorstelling werkgroep jongeren en rouw NOP 
La Mascotte: Der Zigeunerbaron / Flevolandse kunstbeurs / De Ceder 
Alzheimer Café / Meldactie AWBZ 
Natuurmoment Voorsterbos 

Inleverdatums 2010 voor kopij van De Uitkijk 

Adverteren in De Uitkijk 
Activiteitenkalender 
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Van de Redactie 

 

Het doel van de Uitkijk is om u als dorpsgenoten goed te voorzien van informatie die voor u of 

voor ons dorp en omgeving van belang of interessant is. We proberen daarbij de Uitkijk 

plezierig leesbaar te maken. Als u hiervoor goede of leuke ideeën heeft, wilt u die dan aan ons 

kenbaar maken? Daar zijn we erg blij mee. Ook als u wellicht iets in praktische zin voor onze 

dorpskrant zou willen betekenen, laat het ons weten. Samen kunnen we meer. 

 

Namens de redactie, 

Harry Engels 

 

 

 

 

Dorpsbelang 
 

Blikvanger 

Het zal de meeste (zuidelijke) kraggenburgers niet zijn ontgaan, maar op aanvraag van 

Dorpsbelang, heeft de gemeente snel en kordaat een nieuwe blikvanger geplaatst bij de 

kruising Voorstraat-Hertenweg. Hopelijk zal nu de toenemende hoeveelheid zwerfvuil in de 

bermen van de Hertenweg weer afnemen. 

 

Tuinencontrole 

Net als in het voorjaar heeft Mercatus eind september weer een tuinencontrole bij haar 

huurders afgenomen. Voor de één overbodig, voor een ander niet voor niets. Men gaf aan dat 

het voor woningeigenaren ook een idee is om eens naar de tuin te kijken of het groen 

misschien niet al te weelderig groeit… 

 

Dorpenkeuring 

Om bij de tuinen te blijven; Groei en Bloei heeft haar jaarlijkse tuinenkeuring gehouden en ook 

Kraggenburg kende weer winnaars. Als dorp zijn we, ten opzichte van voorgaande jaren, weer 

op de lijst gestegen: 5e. De “leeuwen op post” scoren altijd, terwijl hier en daar zwerfvuil de 

bosranden weer ontsierde. Daarbij „ontdekte‟ de jury een, in haar bewoording, super-size 

boomhut, inclusief afval. Aan de ene kant zag men het als een (vakantie-) speelplaats voor 

kinderen, aan de andere kant was het wel wat veel. Toch kunnen we met een 5e plaats blij 

zijn. 

 

Woon-werk units 

18 september is de verkoop gestart van woon-werk kavels op het voormalige Greenery terrein. 

Hopelijk zijn de eerste kavels snel verkocht, zodat de ontwikkelaar Ballast Nedam kan gaan 

bouwen. Niet in „zuid‟ of „west‟, maar in „noord‟! 

Dorpshuis 

Men is er nog niet uit. De algemene gedachte is dat het Klokhuis open moet blijven. Zij het 

niet als „laagdrempelig‟ activiteitengebouw, dan wel als „voorwaarde‟ voor eventuele 

toekomstige leefbaarheidsubsidies. Wel is men zich er van bewust, dat er dan meer 

draagkracht en een groep gedreven vrijwilligers uit ons midden moet komen. Maar hebben we 

in Kraggenburg al niet vaker gezamenlijk grootse dingen bereikt?! 

Oud&Nieuw 

Het lijkt nog vroeg, maar toch kaart ik de jaarwisseling aan. Een groep jeugdige 

Kraggenburgers, heeft het stokje overgenomen van de Oud&Nieuw-/Feestcommissie. Ze zijn al 

druk bezig met de organisatie van een super feest in de nacht van 31 december. Het gaat 

allemaal gebeuren in het Klokhuis, dus zet het nú op de kalender en kom dán feesten! Zo is er 

een activiteit in ons Dorpshuis, hoeft niemand op straat rond te hangen en snijdt het mes dus 

aan twee kanten. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 
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Senioren-middag 

Op woensdagmiddag 22 september heeft JVV (Jongeren van Vroeger), 

Stichting Welzijn Noordoostpolder, De Zonnebloem en Stek voor de 2de 

maal een gezellige middag voor 55+ers georganiseerd. Om 14.00 uur 

kon iedereen verzamelen bij de loswal voor een prachtige boottocht met 

de Dageraad richting vogeleiland. Op de boot was iemand van Natuurmonumenten aanwezig 

die een verhaal vertelde over het ontstaan van de prachtige natuur rond om Kraggenburg. Om 

16.30 uur werd de gezelligheid voortgezet in het Dorpshuis waar een optreden was van 

Sallandse bodem. Ter afsluiting werd er heerlijke bruinebonensoep, erwtensoep met 

roggebrood en spek en een vlaflip geserveerd. Iedereen heeft genoten van de gezellige 

middag.  

 

Verkeersregelaars (opfris) cursus 

Op 8 november om 20.00 uur organiseert STEK in samenwerking met Politie Flevoland in het 

Dorpshuis weer een avond voor het opleiden en opfrissen van nieuwe en huidige 

verkeersregelaars. De huidige verkeersregelaars dienen eens in de twee jaar een opfriscursus 

te volgen en nieuwe verkeersregelaars kunnen we altijd gebruiken. Wilt u voor de 

evenementen in Kraggenburg ons ondersteunen als verkeersregelaar geef u dan op voor deze 

avond. U kunt zich opgeven bij Barbara de Vries tel. 252065 of Joan Langeweg tel. 06-

10051808, of mailen naar stek@kraggenburg.nl 

 

Intocht Sinterklaas 

We hebben al gehoord dat Sinterklaas en zijn zwarte pieten onderweg zijn naar Nederland. 

Ook dit jaar zullen Sinterklaas en zijn zwarte pieten Kraggenburg niet overslaan. Op zaterdag 

20 november zal de boot aanmeren aan de loswal. Verderop in de Uitkijk vindt u meer 

informatie. 

 

Kerstmarkt 

Dit jaar zal ook de STEK zijn steentje bijdragen aan de Kerstmarkt. In samenwerking met 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes zal er traditiegetrouw een gezellige kerstmarkt 

georganiseerd worden en wel op zaterdag 11 december. Noteer de datum vast in uw agenda. 

Wilt u zich opgeven als standhouder dan kunt u contact opnemen met Maya Kutschruiter 

(STEK) tel. 252822 of Barbara de Vries (De Zotte Leeuwkes) tel. 252065 

 

Gevonden voorwerpen 

Tijdens de vakantie activiteiten is er een zwart jasje blijven liggen. Mis je deze neem dan 

contact op met Maya Kutschruiter tel. 252822. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 
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S            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2010-2011 
 

 

 

Beste Kraggenburgers/FC leden 
 

Alle elftallen binnen de FC hebben hun draai weer gevonden en wekelijks zijn ze lekker actief. 

Het 1e elftal draait goed mee in de 4e klasse B, het 2e elftal heeft het best zwaar en ons 3e 

team pakt regelmatig een paar puntjes mee. Ook de jeugdelftallen zijn druk in de weer. De A 

junioren hebben tot nu toe (mede door toedoen van de tegenstanders) nog vrij weinig 

wedstrijden kunnen spelen. Daarbij is het een aantal keren voorgekomen dat we met A 

junioren het 3e elftal moesten aanvullen. Voor een enkele keer hoeft dit geen probleem te zijn 

maar met z‟n allen moeten we er wel voor waken dat we het 3e team blijven “bemensen”. Ook 

in de komende maanden wanneer de weersomstandigheden zullen veranderen. 

Het C team draait goed mee en af en toe krijgt coach Sjaak van Diepen ondersteuning van 

Kees Tadema; trainer in opleiding. Voor het reilen en zeilen van het D team verwijzen we 

graag naar de bijdrage van Johan Tadema in deze editie van de Uitkijk. Het E team heeft het 

niet altijd gemakkelijk maar wist toch overtuigend te winnen van Flevo Boys D 9. In een leuk 

en sportief duel wisten ze het team van “meester Jan” met een 4-2 nederlaag terug te sturen 

naar Emmeloord. Dat geldt ook voor de F pupillen die regelmatig moeten aantreden tegen wel 

erg “grote” tegenstanders. Maar …. het voetbalplezier moet voorop blijven staan. Bij de F 

pupillen is er bovendien sprake van een grote trainingsopkomst. Woensdagen met meer dan 

16 spelertjes is geen uitzondering. Geweldig! Om dit allemaal in goede banen te leiden hebben 

de F spelers ook training van Yvy Polhoud die bij onze club een stageperiode afwerkt.  

Wel is er zo nu en dan een gebrek aan jeugdscheidsrechters. Wout van Keulen en Joost Potters 

fluiten wekelijks hun partijtje mee, maar willen en kunnen niet alle wedstrijden in goede banen 

leiden. In het jeugdleidersoverleg is afgesproken dat de leiders, indien dit nodig mocht zijn, 

ook een beroep op ouders/voetballende leden gaan doen. 

Ook de bezetting van de kantine is prima ingevuld. Zowel op zaterdag als op zondag zijn er 

een aantal actieve dorpsbewoners die hieraan hun medewerking verlenen. In de december- 

editie van de Uitkijk hopen wij u opnieuw te informeren over het reilen en zeilen binnen de 

vereniging. 
 

Bestuur FC Kraggenburg. 

 

 

 

 

Van de D pupillen 
 

Na de zomervakantie weer aan de slag met een geheel nieuw team, maar liefst 5 spelers uit de 

vorige basis moesten wij noodgedwongen laten gaan. Zij speelden op de belangrijkste plaatsen 

van  het team, in de as van het veld. De transferbedragen werden gebruikt om nog lopende 

rekeningen te betalen, de open gevallen plaatsen zijn aangevuld met spelers uit de eigen 

jeugd. Mark van Diepen, Simon Balk en Toer Buynink spelen komend jaar met de 

achtergebleven godenzonen in D1 van FC Kraggenburg. 

De eerste wedstrijd was in Espel. Espel was voor ons een maatje te klein, het werd een 

regelrechte 2-6 overwinning. De week erna kregen we een oude bekende op bezoek, Blokzijl. 
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We gingen van start in de opstelling als tegen Espel, maar al snel bleek deze niet te staan. 

Blokzijl liep werkelijk over ons heen en het was aan onze keeper Jesse te danken dat het bij 

rust maar 0-2 stond.  De omzettingen die na de 0-2 werden gedaan werkten. De overmacht 

die Blokzijl had, werd teniet gedaan en we kregen met de minuut meer grip op onze 

tegenstander. Dat wij de aansluitingstreffer maakten, was dan ook niet meer dan verdiend. 

Helaas konden wij, ondanks het overwicht in de tweede helft, niet langszij komen. Ook niet 

nadat we 1 op 1 gingen spelen. Het spel werd hierdoor alleen spannender, omdat Blokzijl toen 

ook weer kansen kreeg om de score uit te bouwen.                                                                                    

Wedstrijd 3 was thuis tegen Oldemarkt. Wij begonnen deze wedstrijd erg slap, het koste heel 

wat moeite om de heren op het goede spoor te zetten. De 0-1 stond toen al op het scorebord. 

Maar toen wij allen bij de les waren, was er voor Oldemarkt niets meer aan te houden. We 

creëerden de ene na de andere mogelijkheid en doelpunten konden dan ook niet uitblijven. 

Uiteindelijk waren we met 4 doelpunten tevreden.  

Na een weekje rust speelden we tegen Tonego. Net als de vorige wedstrijd was het begin veel 

te slap, pas toen Tonego op 2-0 stond lieten wij iets zien wat leek op ons goede spel tot nu 

toe. Na een afgeslagen aanval kwamen wij snel uit en prikten na drie schijven de 2-1 in het 

doel, dit was tevens de ruststand. De tweede helft verliep voor ons dramatisch. Tonego liep 

werkelijk over ons middenveld heen en de druk op de achterhoede werd veel te groot. Pas 

toen de teller op 7 stond vond de gastheer het genoeg. De laatste wedstrijd voor dit verslag 

werd afgelast, onze keeper melde zich ziek, en zonder keeper kunnen wij niet spelen. 

 

Johan Tadema 

 

 

 

 

 

seniorenvolleybal 

  
De competitie is begonnen. Voor de dames, waarvan het team met 

twee youngsters en een herintreder is aangevuld, betekende dit een  

2-1 overwinning. De heren kregen op het laatste moment te horen dat 

de tegenstander niet kwam opdagen door te drukke werkzaamheden. 

Beide teams staan daardoor in het midden van de ranglijst. 

Voorafgaand aan deze competitiestart hebben de teams voor de beker gespeeld. De 

tegenstander van de heren was te sterk; de eerste tegenstander van de dames niet, maar 

helaas de tweede wel: beide teams uitgebekerd. 

Wat betreft de problemen m.b.t. het scheidsrechteren: vijf dames hebben inmiddels hun 

officialpas in hun bezit en zijn dus voortijdig „geslaagd‟ voor hun cursus. Een zesde heeft 

toegezegd en dat betekent dat we voorlopig zeer ruim in wedstrijdleiding zitten. 

De training is inmiddels al weer twee maanden bezig en bestaat uit een groep van 9 

competitiespeelsters, een recreant en een gastspeelster. 

 

Wie nog eens naar een wedstrijd wil komen kijken: 

 

Datum Aanvang Wedstrijd Locatie 

Di 19-10-2010 19:30 Be Fair D 1 - C.S.V. D 4 Evert v Benthemhal 

Di 19-10-2010 20:45 Be Fair H 1 - Pegasus H 2 Evert v Benthemhal 

Di 2-11-2010 19:30 S.V.M. D 3 - Be Fair D 1 De Triangel 

Di 2-11-2010 20:45 S.V.M. H 2 - Be Fair H 1 De Triangel 

Di 9-11-2010 19:30 Be Fair D 1 - V.c. Emmeloord D 2 Evert v Benthemhal 

Di 9-11-2010 20:45 Be Fair H 1 - V.c. Emmeloord H 1 Evert v Benthemhal 

Di 16-11-2010 19:30 Tollebeek H 1 - Be Fair H 1 Evert v Benthemhal 

Di 16-11-2010 20:00 Ut Top D 2 - Be Fair D 1 Sporthal "de Schelp... 

Di 23-11-2010 19:30 Be Fair D 1 - Dalvo D 2 Evert v Benthemhal 

Di 23-11-2010 20:45 Be Fair H 1 - Sv Kampereiland H 1 Evert v Benthemhal 

 

m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal, 

Tonny Kommers 
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INKIJKERTJE met: Keja en Paul v. Rooijen 

 

Net terug van het uitlaten van hun twee honden in het Kuinderbos, heb ik een gesprek met 

twee mensen die sinds enkele jaren in Kraggenburg wonen. Het zijn Keja en Paul van Rooijen. 

Ze wonen aan de Neushoornweg 6c. Op het huis, met de ruimte erom heen, werd Keja op slag 

verliefd toen ze een woning aan het zoeken was via internet. 

 

Hoe komen jullie hier zo in Kraggenburg terecht, hebben jullie er bewust voor gekozen?  

Keja: “Gewoon toevallig, nee niet bewust voor gekozen.”  

Paul: “We woonden in een vrijstaande woning, met veel ruimte en groen er omheen, aan de 

rand van Harderwijk. Prima naar ons zin. Maar toen moesten we daar weg i.v.m. uitbreiding 

van de wegen. We hebben toen gezocht naar woningen in de omgeving, maar kwamen met 

het budget uit op rijtjeswoningen in een woonwijk. En we wilden gewoon een plek waar het 

rustig zou zijn en we tot rust konden komen. Die behoefte komt voort uit het feit dat ik een 

beroep heb met veel drukte en lawaai. Dan wil je thuis gewoon rust.”  

Keja: “Toen ben ik, terwijl Paul op zee zat, gewoon gaan zoeken op internet. Daar zag ik dit 

huis te koop staan. Het stond er nog maar net op. Ik was meteen verkocht. Paul vond het 

prima als ik het zou kopen, maar ik wilde toch liever wachten tot hij weer thuis was. We 

hebben het bekeken en het was helemaal naar onze zin. Het huis en het prachtige uitzicht.” 

 

Wat voor werk doe je, Paul?  

Met een grote glimlach: “Ik ben machinist op de wilde vaart. Ik zit niet op een vast zeeschip, 

maar elke keer op een andere. Via een uitzendbureau krijg ik bericht. Dan hoor ik op welk 

schip ik kom, voor een periode van zo‟n 6 weken tot 3 maanden en waar ik naar toe moet. Dat 

kan heel ver weg zijn, wel tot in China.  

Als machinist ben ik verantwoordelijk voor alles wat met techniek te maken heeft. Motoren, 

installaties etc. Is het een relatief klein schip, bijv. een sleepboot, dan moet ik bijna alles doen. 

Zit ik op een baggerschip of koopvaardijschip, dan ben je met een man of drie, vier 

verantwoordelijk, maar dan wel met hulp van veel matrozen.”  

 

Wat vinden jullie belangrijk voor het wonen?  

Keja: “Gewoon lekker in de tuin kunnen zitten, of zo maar bezig zijn in de tuin. De voortuin is, 

met veel grind en wat beelden, zo aangelegd dat die weinig onderhoud vraagt. En de 

achtertuin is met veel planten.”  

En Paul vult aan: “Ik geniet enorm van het weidse landschap, het kunnen kijken over de 

landerijen. En af en toe zie je zomaar een hert lopen, zo dicht bij huis, prachtig. En dat je  

‟s nachts zomaar de hele sterrenhemel kunt zien, zonder die straatverlichting. Meer hebben we 

niet nodig.”  

 

Hebben jullie hobby’s? Zo te zien vindt Paul dit wel een wat vreemde vraag. Maar hij gaat hem 

niet uit de weg. “Ik mag heel graag vissen, en ik mag graag sleutelen aan oude auto‟s. 

Eigenlijk wil ik op den duur nog wel een wat hogere garage naast het huis, zodat ik daar één of 

andere brug in kan plaatsen. Dan hoef ik niet meer onder die auto‟s te liggen.” 

 

Houden jullie van muziek en welke stijl?  

“Ik houd wel van Rock en Country”, zegt Keja.  

“Ach, nou maakt het me niet zo veel meer uit.” zegt Paul, “Als het maar niet te soft is. Vroeger 

was ik wel echt een hardrock liefhebber.” Ik zie een brede glimlach. 

 

Dat verwacht je niet: een hardrocker die zo van rust houdt.  

“Ja maar,” geeft Paul aan, “als je altijd in het lawaai zit, 24 uur per dag paraat moet zijn, 

alleen je hut voor jezelf hebt, en daarbuiten altijd anderen om je heen hebt, dan is als je thuis 

bent, niets fijner dan rust.” 

 

Als je aan de andere kant van de wereld bent, hebben jullie dan veel contact met elkaar? 

“Nou,” zegt Paul, “niet zo vaak, maar we bellen elkaar wel op. Veel dagen lijken op elkaar, en 

dan is er niet zoveel nieuws te melden. In de haven kun je wel mobiel bellen, maar dat is 

hartstikke duur. Op zee kan het d.m.v. de boordtelefoon.  
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Voelen jullie je betrokken bij Kraggenburg? “ 

Beiden: “Niet echt, en we willen ook geen verplichtingen. Je kunt met mijn werk toch niets 

plannen en als je eindelijk thuis bent, wil je gewoon vrij zijn.” 

 

Weten jullie iets van de geschiedenis van Kraggenburg, bijv. dat je nu op de zeebodem woont?  

“Ja, nu wel. We hebben het jubileumboek, dat we kregen toen we hier kwamen wonen, 

helemaal uitgelezen. Daar stond heel veel informatie over de geschiedenis van Kraggenburg 

in.”  

 

Missen jullie nog iets in ons dorp?  

“O, nee hoor, als we iets nodig hebben, dan pakken we de auto. Het is prima zo.” 

 

Hoe bevalt het wonen hier, tot nu toe?  

“Helemaal prima,” zegt Keja. “Je hebt gewoon een welkom gevoel, mensen die je groeten. Dat 

heb ik ook wel een beetje moeten leren van m‟n buurman. Die zei op een keer: “dan moet je 

ook wel eens terug zwaaien, hoor”. Heel leuk. Dat was trouwens ook al direct toen ik voor het 

eerst de woning ging bekijken. Toen was ik daar ergens aan een loswal [ bij het Zwartemeer ], 

kwam er zomaar iemand, ene Toon geloof ik, met me praten. Heel gezellig, hij had alle tijd.  

De mensen zijn vriendelijk hier.” 

 

Uit het rijtje stellingen: Kraggenburg is: kiezen Paul en Keja:  

“Gezellig, mooi, je kunt er jezelf zijn, en lekker rustig.” 

 

Harry 

 

 

 

 

 

Voor- en naschoolse opvang. 

 

Op het onderwijsplein in Kraggenburg staan twee scholen, de Openbare Basisschool “De 

Pionier” en de Oecumenische Daltonschool “De Lichtwachter”. Sinds 2010 is de peuterspeelzaal 

ook ondergebracht op het onderwijsplein. Als er voldoende belangstelling is, wordt er  gestart 

met voor- en naschoolse opvang. Dan is het onderwijsplein helemaal compleet. 

 

Op dinsdagavond  9 november houdt de SKN (Stichting Kinderopvang Noordoostpolder), in 

samenwerking met de beide scholen in ons dorp een informatieve avond over voor- en 

naschoolse opvang in Kraggenburg. Er wordt uitleg gegeven over deze vorm van opvang en er 

wordt gepeild of er voldoende belangstelling is om ook daadwerkelijk van start te kunnen 

gaan.  

Vanaf 19.45 uur staat in het tussenlokaal van De Pionier de koffie en thee klaar en om 20.00 

uur start de voorlichting. 

  

U bent allen van harte welkom! 

 

Met vriendelijk groet, 

Karen Anne van Dorp  directeur SKN 

Molle Stuiver directeur De Pionier 

Ineke Bolsius  directeur De Lichtwachter 
 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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Ledenvergadering Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
 

 

Aan alle leden, 
 
Hierbij willen wij alle leden uitnodigen voor onze jaarvergadering. Deze vindt plaats op 12 
november 2010 om 20.30 uur bij HCR Van Saaze. 
 
 
De volgende punten zullen tijdens de jaarvergadering aan bod komen: 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen jaarvergadering 2009 
4. Jaarverslag carnavalsseizoen 2009 - 2010 
5. Financieel verslag  
6. Contributie 
7. Aftreden en herkiezen van (nieuwe) raadsleden  
8. Activiteitenkalender 
9. Schaduwraad 
10. Goede Doel 
11. Rondvraag / Sluiting 
 
 
Ook dit jaar stelt de raad haar kennis en/of arbeid weer beschikbaar. Suggesties kunnen 
t/m 11 november 2010 schriftelijk worden ingeleverd bij Barbara de Vries - van Egmond, 
Zwartemeerweg 44b te Kraggenburg 
 
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 12 november. 
 
 
Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
 

 

 

 

KERSTMARKT KRAGGENBURG 
 

Noteer alvast in uw agenda: ZATERDAG 11 DECEMBER 2010  
 
Met ook dit jaar weer; Kerstbomen verkoop, gezellige kraampjes, heerlijke glühwein en 
heel veel gezelligheid. 
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brengt 

Vrijdag en zaterdag 

   19 en 20 november 

het blijspel 

 

‘Doktertje spelen’ 
van Carl Slotboom 

Op de planken 

bij HCR Van Saaze 

Aanvang     : 20.00 uur 

Entree  : € 4,50 

(Basisschool) : € 2,50 
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Nieuws van 

 

 
 

BLIJSPEL 

 

Gaat u er maar goed voor zitten! Op de affiche op de vorige pagina kunt u zien dat er een 

blijspel aan zit te komen! De spelersgroep waarover Miep Potters dit keer de scepter zwaait, is 

met veel plezier bezig dit hilarische stuk in te studeren. Deze groep bestaat uit Jan Looise, 

Wilma Beekhuizen (debutante!), Marco Nieuwenhuizen, Loes Botman, Hetty van de Ven, 

Jeroen Paauw, Frans van Egmond, Diane Potters en Marianne van de Ploeg. 

 

De van bankroof verdachte Arie van Zanten, op de vlucht voor de politie, rent het eerste 

gebouw binnen dat hij tegenkomt. Uit een kast pakt hij een witte jas en trekt deze aan. Als hij 

het gebouw wil verlaten loopt hij hoofdzuster Gerda tegen het lijf, die in de veronderstelling is 

dat de plaatsvervangend arts, dokter van Vliet, is gearriveerd.  

Aangezien er voortdurend politieauto‟s rondrijden blijft er voor Arie niets anders over dan 

„doktertje spelen‟! Met alle verwarde gevolgen van dien! 

 

Hoe dit afloopt moet u natuurlijk gaan zien! Houd dus 19 of 20 november vrij in uw agenda! 

 

MIME SPEL 

 

Als u dit leest is de uitvoering van het mime-spel „De nieuwe jas‟, welke gespeeld werd door 

spelers van Sint Genesius, al weer achter de rug. De theaterroute “Liefde & Romantiek” in het 

Theater ‟t Voorhuys, waar wij aan hebben deel genomen, was te zien op zaterdag 16 en 

zondag 17 oktober.  

De spelers Dries Hoekstra, Wim van den Bergh en Linda Rutgers (debutante!) mochten zonder 

tekst een zelfbedacht stuk spelen, terwijl er quatremain muziek klonk. Life gespeeld door twee 

pianisten van Quatremaingroep Noordoostpolder.  

Het doel was: eens iets nieuws te proberen en hier wat van te leren. Dat hebben de regisseuze 

Marian Besseling en de spelers dan ook met veel plezier gedaan! 

 

Voor foto‟s van dit bijzondere stuk, zie de website van Sint Genesius: www.sintgenesius.nl 

 

EENAKTERFESTIVAL LELYSTAD 

 

26 en 27 november –Thema ‘Sprookjes en Liefde’ 

De eenakter “Troebel Brood”, die reeds ingestudeerd is door Erna Balk en Krijn de Hamer 

(opgevoerd tijdens de jaarvergadering), o.l.v. Linda Rutgers, wordt tijdens dit festival 

opgevoerd. 

Wie de spelers wil vergezellen is welkom! Samen rijden is mogelijk, dus neem s.v.p. contact 

op. Mail: sintgenesius@live.nl of bel 06 30076364. 

 
 
 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.sintgenesius.nl/
mailto:sintgenesius@live.nl
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Opheffen dierenweide 

 

In een vorige Uitkijk hebben we geschreven dat Coby Wennekes gaat stoppen met de 

dierenweide. We hebben geen opvolger/opvolgster voor haar kunnen vinden. Dat betekent dat 

de dieren binnenkort gaan verdwijnen, ze  zullen elders een goede plek krijgen. We willen 

langs deze weg Coby hartelijk bedanken voor haar dagelijkse inzet voor de dieren. In weer en 

wind was zij dagelijks in touw voor de dieren en wij allen hebben daar van kunnen genieten en 

gaan dat nu missen. Coby, heel hartelijk bedankt!!! 

Een deel van de dierenweide zal gebruikt gaan worden als speelplaats voor de kinderen van de 

peuterspeelzaal.  

 

Namens dorpsbelang en de beide scholen, 

Ineke Bolsius 

 

 

 

 

 

De Zonnebloem  

 

De Zonnebloem afdeling Kraggenburg bestaat dit jaar 30 jaar! Tijd voor een feestje.  

Op 6 november 2010 organiseert deze afdeling dan ook een gezellige middag in het Klokhuis. 

Het koor: “Wat een koor” uit Emmeloord zal hier mede invulling aan geven. 

De middag duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur. 

  

Team Zonnebloem Kraggenburg 

 

 

 

 

 

  Wie heeft er zin om op woensdag ochtend van ongeveer 9 uur tot 11.30 uur gezellig 

met elkaar te komen handwerken (breien, haken, borduren, etc.) bij mij thuis. 
Je hoeft niet ervaren te zijn, want alles is te leren! Wel eigen materiaal meenemen. 

Je kunt je aanmelden via: Andre.bregine@telfort.nl of 0527-252579 

We beginnen op 27 oktober 2010. 

Hopelijk tot dan. 

 

Bregina Tuinstra 

Zwartemeerweg 24 

Kraggenburg. 

 
 

 

 

 

Bedankt, 

 

Voor de vele kaarten, bloemen, fruit en het vele bezoek. Alle medeleven heeft mij goed 

gedaan. Het heeft mij door al die eindeloze dagen in het ziekenhuis heen geholpen. 

Nogmaals bedankt en vriendelijke groeten, 

 

Kees van der Linden. 

 

mailto:Andre.bregine@telfort.nl
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Projecten in Ethiopië 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

Hier weer nieuws van de projecten van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea. 

De projecten in Ethiopië lopen allemaal goed. Afgelopen zomer heeft de Stichting een 

ambulanceboot kunnen realiseren voor Dekeiland in het Tanameer. Nu kan de bevolking die 

bestaat uit 10.000 mensen medische hulp ontvangen op het vaste land. Op het eiland zelf was 

geen medische post. Ook dit is veranderd, een kleine medische post is geopend 

op het eiland zelf. Verpleegsters, vroedvrouwen en een arts zijn opgeleid voor het behandelen 

van de mensen. Wanneer iemand naar het ziekenhuis moet, kan hij of zij nu vervoerd worden 

met de ambulanceboot.  

Verder worden boeren gesteund met landbouwprojecten en is er een blindenproject in Awasa, 

waar blinde kinderen braille les krijgen van blinde leraren. De kinderen krijgen 

ook een maaltijd en schoolkleding. De waterputten, met behulp van de stichting geplaatst, 

worden door zeer veel Ethiopiërs en hun dieren bezocht. Er zijn controleurs aangesteld voor 

het onderhoud van de putten, zodat men kan blijven beschikken over het water. 

Zo maar een paar voorbeelden van het werk van de stichting, die werkt met allemaal 

vrijwilligers en 1 betaalde werkkracht. Het geld dat verzameld wordt voor de stichting gaat dus 

rechtstreeks naar de mensen in Ethiopië die hulp het meest nodig hebben. 

Wilt u dit werk steunen dan is dit mogelijk door een gift te storten op rek.nr. 451115627 t.n.v. 

ISEE te Urk. 

En we zamelen tweedehands kleding in. Als u nog goede tweedehandskleding heeft, dan kunt 

u dat nog steeds aanleveren in dichtgebonden vuilniszakken op ons adres 

Paardenweg 4 te Kraggenburg. Van de opbrengst van de kledingverkoop worden vele 

projecten in Ethiopië gesteund. 

 

Een hartelijke groet, Willem Remijnse. 

 

 

 

 

Najaar & winter activiteiten Partycentrum  De Voorst 

 

In het najaar en de winter worden er bij De Voorst weer diverse activiteiten georganiseerd. 

Op 24 oktober is er een herfstbrunch en 5 december een Sinterklaasbrunch en op 25 

december een kerstbrunch. Een uitgebreid buffet met een mogelijkheid voor activiteiten voor 

jong en oud. 

Op zaterdag 30 oktober wordt er i.s.m. stichting vrienden van Halloween een griezeltocht 

georganiseerd door het Voorsterbos. Hiervoor kan men zich met kleine en grote groepen 

opgeven met of zonder Halloween buffet. Een Halloween weekend met overnachting is 

mogelijk vanaf 20 personen. 

De Voorst is dit jaar op beide kerstdagen geopend voor een brunch op 1e kerstdag en een 

kerstbuffet op 2e kerstdag vanaf 17:00 uur.  

In de maanden november, december en januari is er op iedere zaterdag en zondag het 

Pannenkoekenfeest voor de hele familie.  

Voor alle activiteiten moet worden gereserveerd.  

 

 

 
 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 
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Appelpluk  

 

De appelpluk is een begrip in Kraggenburg en omstreken. Van half september tot de 

herfstvakantie komen plukkers van heinde en verre naar Kraggenburg om de appels op tijd 

van de bomen te krijgen. Ik zocht twee appelplukkers uit Kraggenburg zelf op. Waarom 

plukken zij appels en is het ook leuk om te doen? 

 

Wie zijn jullie? 

Yvonne Schra en Marianne Stigt. 

 

Bij welk bedrijf plukken jullie appels? 

Bij J. Flikweert aan de Paardenweg.  

 

Hoeveel mensen werken hier? 

Er zijn geen vaste medewerkers. We denken ongeveer 24 losse krachten. Ook veel vutters en 

gepensioneerden. Ieder jaar belt Jaap Flikweert zijn 'vaste' plukkers of ze weer willen komen, 

zodat er wel een hechte groep ontstaat. En ieder jaar zijn er een aantal nieuwelingen. De 

mannen zijn in de meerderheid. (Dit was overigens voor mij een verrassing, bij de appelpluk 

denk ik altijd aan oude tantes en buurvrouwen. Hoe een verkeerd beeld kun je hebben... - 

Margot).  

 

Wat is dit voor bedrijf? 

Het is een biologisch bedrijf.  

 

Wat houdt dat in?  

Er wordt niet gespoten met chemische middelen, maar met kalk en zwavel om ziektes in de 

appels tegen te gaan. Onder de bomen staat niet alleen gras, maar een mengsel van gras en 

klaver en andere (on)kruiden. Onze baas houdt het gras lang om een stevige ondergrond te 

krijgen, zodat er geen sporen in de grond komen. Lang gras gaat plat als eroverheen gereden 

wordt, waardoor je geen modderpoel krijgt.  

 

Hoeveel dagen werken jullie? 

5 dagen in de week onder schooltijd. Dus op maandag, dinsdag en donderdag tot half drie en 

op woensdag en vrijdag tot half 12. 

 

Marianne verzorgt ook nog de koffie en de thee in de pauzes. Dit doet ze ook op haar vrije 

woensdagmiddag. 'Ik hoef alleen de weg schuin over te steken en dan ben ik er, maar ik ben 

toch al met al wel een uur bezig. Een half uur voor de pauze ga ik er al heen om koffie en thee 

te zetten en dan ruim ik het na de tijd ook nog weer op'.  

 

Hebben jullie dit vaker gedaan?  

Marianne: 'Dit is het vierde jaar dat ik appels pluk'.  

Yvonne: 'Ik doe het voor het eerst'.  

 

Hoe kwamen jullie erbij bij dit bedrijf te gaan plukken? 

Marianne: 'Ik zag een advertentie in de krant en het was lekker dichtbij. Toen heb ik gevraagd 

of het ook parttime kon en dat kon dus. Nu belt Jaap Flikweert ieder jaar of ik weer wil 

komen'.  

Yvonne: 'Via Marianne. De kinderen gaan alledrie naar school en ik had wel zin weer iets te 

gaan doen'.  

 

Hebben jullie uitleg gehad hoe je een appel moet plukken? 

Ja, natuurlijk. Je kunt een appel niet zomaar van de boom trekken. Je tilt hem eerst iets op en 

dan pluk je hem met steeltje en al van de boom. Het is ook wel een beetje afhankelijk van de 

soort hoe je hem plukt.  

 

Welke soorten plukken jullie? 

Elstar, rode en gele Topaz en Cox.  
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Hoe gaat dat? 

Er wordt in  3 etages geplukt. Er is een elektrische hoogwerker, waar 6 mensen op kunnen om 

de hoogste appels te plukken, er is een trekker met kar en er lopen mensen achter de trekker 

te plukken. De geplukte appels doe je in een bak. Slechte appels worden in een aparte bak 

gedaan voor de appelmoes.   

 

Marianne mag ook op de hoogwerker rijden. Deze wordt bestuurd met een joystick. Dat is 

natuurlijk wel cool! 

Yvonne: 'Ik pluk alleen maar, hoor'.  

 

Wat gebeurt er met de appels, nadat jullie ze geplukt hebben? 

Elstar gaat meestal de koeling in, maar komt gedeeltelijk ook wel direct op de markt. De Topaz 

is een appel, die veel door biologische bedrijven geteelt wordt. Deze wordt nu geplukt, maar 

gaat tot eind november/begin december de koeling in en wordt daarna op de markt gebracht. 

Cox gaat gelijk de handel in. Deze wordt ook veel gebruikt voor appeltaart. 

 

Wat doen jullie met gevallen appels? 

Hier wordt niets mee gedaan. De goeie kun je rapen voor thuis voor de appelmoes.  

 

Hoe is de sfeer? 

Heel gezellig, er heerst een gemoedelijke sfeer. We zijn één grote familie.  

 

Gebeuren er wel eens leuke/grappige dingen? 

Laatst hoorden we opeens telefoongerinkel in de appelbak. Had één van de plukkers zijn 

telefoon erin laten vallen. Gelukkig maar dat iemand belde anders was hij hem kwijt geweest.  

 

Gebeuren er ook wel eens ongelukjes? 

Er gebeurt heel weinig. Er zijn allerlei veiligheidsvoorschriften waar je je aan moet houden. 

Hier moet je ook voor tekenen. Je mag b.v. niet tussen de karren door lopen, geen klompen of 

slippers aan op de hoogwerker en lang haar moet in een staart. Er struikelt wel eens iemand, 

maar dat is dan ook wel ongeveer het ergste.  

 

Doen jullie iets bijzonders om de appelpluk af te sluiten? 

Marianne: 'Andere jaren hadden we wel een klein afscheidsfeestje op de laatste plukdag met 

iets lekkers bij de koffie en na de tijd een borreltje en een hapje. We krijgen dan ook een zak 

met 10 kg appels mee naar huis'.  

 

Mis je de pluk na de tijd?  

Marianne: 'In het begin mis je de reuring/de gezelligheid wel'.  

 

Wat gaan jullie na de pluk doen? 

Yvonne: 'We hebben het er al over gehad om na de pluk misschien samen nog iets anders te 

gaan doen. Bij de Orchideeënhoeve vragen ze tegen de kerst ook altijd wel mensen om 

kerststukjes te maken. Dat leek ons ook wel leuk. Overigens werken we hier niet altijd samen 

hoor'.  

Marianne: 'Elke keer wat anders vind ik ook wel leuk. Lekker afwisselend'.  

 

Margot Maljaars  

 

 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Informatie van Trefgroep 

 

Trefgroep jonge weduwen en weduwnaren wil een ontmoetingsplek 

zijn voor weduwen en weduwnaren die nog thuiswonende kinderen 

hebben of waarvan de kinderen in het weekend nog thuiskomen. 

We komen elke tweede maandag van de maand bij elkaar in het 

parochiezaaltje bij de R.K. Kerk in Marknesse van 20.00-22.00 uur.   

In een kleine groep alles mogen zeggen en delen, kan adem geven  

en wat warmte om het gemis en het verlies te helpen dragen.  

De bijeenkomsten staan open voor iedereen die tot de doelgroep 

behoort, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. Judit en Brigitte,  

twee lotgenoten, bereiden de bijeenkomsten voor, samen met  

pastor Marita 

De data in 2010: 11 oktober, 8 november, 13 december 

 

Voor meer informatie en/of aanmelding:  

Pastor Marita Fennema,  

G.Lokkenstraat 30, 8316 AE Marknesse 

Tel. 0527-201379, e-mail: marita.fennema@planet.nl 

 

Onder de naam Trefgroep komt nog een andere groep bij elkaar, namelijk de    

Lotgenotengroep voor ouders van een overleden kind. 

Wanneer je een kindje verwacht en het komt levenloos ter wereld, of je kind sterft op heel 

jonge leeftijd, dan stort je wereld in. „Dat moet je verwerken‟, zegt iedereen. Maar hoeveel pijn 

en inspanning dat soms kost, is moeilijk aan anderen duidelijk te maken die zo‟n ervaring in 

hun leven niet hebben gehad. Het doet je goed als je dat kunt delen met anderen die ook in 

een rouwproces zitten en die weten welke ervaringen en gevoelens rond verlies naar boven 

kunnen komen. 

 

Op dinsdag 19 oktober; 16 november; 7 december 2010 

In het parochiezaaltje te Marknesse, G. Lokkenstraat 32. 

‟s Avonds van 20.00-22.00 uur 

 

Informatie en aanmelding bij de begeleidsters  

Ria Maes, rouwbegeleidster : Telefoon: 0527-202320, e-mail: fam.maes@solcon.nl  

Pastor Annie Schothorst      : Telefoon: 06-23632041, e-mail: annieschothorst@hetnet.nl  

 

 

 

 

 

Cursus ‘Ondersteunen bij verlies en rOuw’ 

 

Deze cursus staat open voor iedereen die graag meer wil weten over rouw om daardoor 

mensen met een verlies beter te kunnen ondersteunen. 

De cursus is niet bedoeld voor mensen die zelf nog volop in een rouwproces zitten. 

In deze cursus staan we onder andere stil bij rouwen en het rouwproces, vooroordelen over 

rouw, hoe je iemand tot steun kunt zijn, enz. 

De cursus wordt gehouden in het zaaltje van de kerk in Rutten (ingang aan de achterkant van 

de kerk), aanvang 20.00 uur, op dinsdag 12 oktober en donderdag 21 oktober, dinsdag 9 

november, donderdag 18 november en dinsdag 30 november 

 

U kunt zich vóór 5 oktober aanmelden bij pastor Annie,  

tel: 06-23632041 of per email: annieschothorst@hetnet.nl  

 

 

 

 

mailto:marita.fennema@planet.nl
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ontmoetingsdag vrouwelijke slachtoffers seksueel geweld 

 
Op maandag 8 november 2010 organiseert Naomi, kerkelijke werkgroep Marknesse „seksueel 

geweld‟,  een ontmoetingsdag voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik. 

Deze dag is alleen bedoeld voor slachtoffers.  

Deze ontmoetingsdag vindt plaats in priorij De Essenburgh in Hierden van 10.00 uur tot 16.00 

uur waar we over een eigen ruimte beschikken. Het is een besloten bijeenkomst waar we in 

een vertrouwelijke sfeer bij elkaar kunnen zijn. Naast kennismaking is er ruimte voor 

creativiteit, wandelen, samen eten koken, een viering meemaken in het klooster, een verhaal, 

een gedicht, samen zingen. We laten ons leiden door de behoeften van de aanwezigen. 

 

Aanmelden voor 1 november is wenselijk i.v.m de maaltijd, maar ook zonder opgave bent u 

van harte welkom. 

Adres van het klooster: Priorij "De Essenburgh", Zuiderzeestraatweg 199, 3849AE Hierden. 

Een route vind je op de site van de priorij http://www.norbertijnenhierden.nl  

U kunt op eigen gelegenheid komen, maar u kunt ook mee rijden.  

Voor aanmelden, contact over vervoer en vragen kunt u bellen of mailen met:  

Marita Fennema tel: 0527-201379 (marita.fennema@planet.nl) 

Evelyne Fleer tel: 0527-201138 ( evelynefleer@hetnet.nl)  

Mirna Visschers, tel. 0527-201842 (visfab@planet.nl)  

Ingrid van Tilborg, tel. 0527-204641 

 

Internet informatie: Op de site van de Ireneusparochie (www.ireneusparochie.nl) kunt u de 

vernieuwde lijst vinden met boeken over seksueel misbruik. Wij willen u ook attenderen op de 

sites van www.huiselijkgeweld.nl en www.huiselijkgeweldflevoland.nl. 

 

 

 

 

 

Theatervoorstelling werkgroep Jongeren en Rouw NOP 

 

Ter ere van het 5-jarig jubileum presenteert de werkgroep Jongeren en Rouw NOP: 

 

Theatervoorstelling 101% verlieswinst 

 

Door 15 enthousiaste jongvolwassen verliesexperts. 

Voor iedereen die een verlieservaring heeft meegemaakt of wil weten hoe dit is. 

 

Waar:   Bantsiliek Bant 

Wanneer:  31 oktober om 15.00 (zaal open 14.30)  

Entree:  € 4,- (incl. consumptie) 

 

Alweer 5 jaar geleden is het idee ontstaan om als jongeren die een dierbare hebben verloren 

bij elkaar te komen en iets te betekenen voor andere jonge verliesexperts. Dit jaar gaat de 

werkgroep onder leiding van regisseur en theatermaakster Paulien Haakma mét jongeren die 

iemand van dichtbij hebben verloren een theatervoorstelling neerzetten. Dit vóór jongeren die 

iemand hebben verloren én de mensen uit hun omgeving. 

 

Het theater zal worden opgezet in samenwerking met de jongeren en heeft als doel: 

- rouw bespreekbaar maken 

- rouw begrijpelijk/inzichtelijk maken voor anderen 

 

U bent van harte uitgenodigd dit te komen zien (opgave niet nodig).  

Meer informatie: www.rouwnop.nl en info@rouwnop.nl  

 

 

 

http://www.norbertijnenhierden.nl/
mailto:marita.fennema@planet.nl
mailto:evelynefleer@hetnet.nl
mailto:visfab@planet.nl
http://www.ireneusparochie.nl/
http://www.huiselijkgeweld.nl/
http://www.huiselijkgeweldflevoland.nl/
http://www.rouwnop.nl/
mailto:info@rouwnop.nl
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La Mascotte: Der Zigeunerbaron 

             LA          MASCOTTE                          

Dirigent: Johan Huitema   

Regisseur: Dick van Ommen 

Begeleiding: Nw. Philharmonisch Orkest 

Gastsolistes: Angelique Wardenier en  Maria Anna Huitema  

Gastsolist: Gerrit van der Heide 

Uitvoering:  Solisten en koor van La Mascotte 

Repetitor: Jan Groot       

t  

Een bijzondere voorstelling.                                                        

La Mascotte heeft er voor gekozen om dit jaar deze wereldberoemde operette niet traditioneel 

uit te voeren. Zij brengen een soort prentenboekversie. De verteller neemt bij elke prent in het 

verhaal de toeschouwer mee terug naar de oorspronkelijke tijd. De nadruk komt hiermee nog 

meer te liggen op de prachtige muziek. Koor en solisten zingen daarbij in prachtige kostuums 

de oorspronkelijke versie, waarbij de tekstbalk zorgt voor de vertaling. Na de sprankelende 

ouverture volgen alleen maar meeslepende melodieën, die de diverse stemmingen uit het 

verhaal verklanken. Sommige lijken het eeuwige leven beschoren, zoals: “Als flotter Geist” , 

“Ja, das schreiben und das lesen”, “O, habet acht”, “Wer uns getraut”, etc. Het belooft weer 

een opmerkelijke uitvoering te worden. La Mascotte streeft erna het publiek steeds weer te 

verrassen door kwaliteit en originaliteit. Kom, overtuig u en geniet op 5, 6 of 7 november in 

Theater „t Voorhuys  te Emmeloord.                                 

 

 

 

Flevolandse kunstbeurs 

 

De eerste Flevolandse kunstbeurs krijgt een vervolg: ook in 2011 zullen Flevolandse 

kunstenaars zich gezamenlijk laten zien aan het publiek en wel op zaterdag 29 en zondag 30 

januari. 

De eerste editie van de beurs in de Bantsiliek in Bant (januari 2010) trok 850 bezoekers uit 

Flevoland en daarbuiten. De twintig deelnemende kunstenaars waren zeer te spreken over de 

entourage en sfeer in de kerk annex cultureel centrum in Bant. 

Kunstenaars die zich willen aanmelden kunnen dat doen via info@bantsiliek.nl.  

 

 

 

“DE CEDER” 
voor persoonlijke ontwikkeling                                                       

         en bewustwording                         

                           
Programma 2010-2011           

    

25 november Verbeter de wereld en begin bij je keukenkastje… 

Anneke Bleeker geeft een lezing met diverse feiten en weetjes ten aanzien van de farmacie, 

vaccins en voeding. Het doel is om iedereen te laten nadenken over zaken die met je eigen 

gezondheid te maken hebben. www.verontrustemoeders.nl  

 

10 februari Inca-filosofie en energiewerk 

Voor de Inca‟s is de aarde een levende planeer met wie ze bewust samenwerken en energie 

uitwisselen. Nienke Mellink vertelt over een traditie met eenvoudige, diep doorwerkende 

technieken, die zonder meer in onze huidige maatschappij in te passen zijn. 

www.dezevenderichting.nl  

 

De lezingen vinden plaats in (kerkgebouw) ‟t Mozaïek, Keggehof 1 in Espel. Zaal open vanaf 

19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur. 

Info tel. 0527-271262. 

mailto:info@bantsiliek.nl
http://www.verontrustemoeders.nl/
http://www.dezevenderichting.nl/
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Alzheimer Café 

 

Alzheimer Café Emmeloord. 

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en 

vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten 

praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden 

voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. 

 

Wat gebeurt er? 

Iedere keer staat een thema centraal. Er kan op informele wijze, onder het genot van een 

kopje koffie, gepraat worden over dementie. We kunnen leren van elkaars ervaringen, kennis 

en kunde. Er is altijd gelegenheid om vragen te stellen. 

 

Kom gerust eens kijken! 

Iedereen is welkom. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Op elke 2e 

dinsdag van de maand organiseert de werkgroep Alzheimer Café Emmeloord een bijeenkomst. 

Deze vindt plaats in “De Orangerie” Smedenpoort, ingang Raamstraat in Emmeloord. De zaal 

is open vanaf 19.30 uur. De avond eindigt om 22.00 uur. 

 

Het programma voor 2010-2011 ziet er als volgt uit: 

9 november 2010        Juridische aspecten.           

Toelichting door de notaris. 

14 december 2010       Ervaringen bij opname.                 

Hoe wordt  opname ervaren door mantelzorgers.     

11 januari 2011           Alle daagse handelingen.                  

Ergotherapeut mevr. Trea Post 

8 februari 2011           Stella Braam.  

Lezing mevr. Stella Braam, n.a.v. haar boek “ Ik heb Alzheimer”. 

Deze avond is in theater “ „t Voorhuys”   

8 maart 2011 Sociale kaart. Waar kan ik informatie vinden?  

Maatschappelijk werker mevr. Trijnie Schreur en coördinator 

dementie  mevr. Baukje v.d. Ploeg.  

12 april 2011               Dementie en het effect van bewegen. 

10 mei 2011   Muziek en dementie. Muziektherapeut mevr. Brechtje Hallo.   

14 juni 2011             

 

Muzikale afsluiting 

  Inlichtingen: Mevrouw M. Hameetman. Tel: 0527-616224 

 

 

 

 

Meldactie AWBZ  (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten) 

1 oktober - 31 oktober 2010 

 

Wat vindt u van zorg via de AWBZ? Uw mening telt! 

Onlangs zijn er veranderingen in de AWBZ doorgevoerd. Veel mensen krijgen te maken met 

veranderingen in de mate van zorg of hebben daar reeds mee te maken gekregen. Het zou 

bijvoorbeeld kunnen dat mensen die zorg hard nodig hebben minder uren zorg krijgen omdat 

de regels voor toekenning van zorg strenger zijn geworden. Het kan ook zijn dat mensen door 

de meest recente verandering ineens moeten betalen voor begeleiding als bijvoorbeeld 

dagbesteding. Hoe schrijnend zijn deze veranderingen en wat merken Flevolanders daarvan?   

Merkt u, of iemand in uw omgeving iets van de veranderingen in de AWBZ? Geef uw mening 

van 1 oktober tot 31 oktober tijdens de landelijke meldactie AWBZ. Uw mening telt en kan 

bijdragen aan verbetering. Meedoen kan anoniem en het invullen van de vragenlijst op 

www.ikg-flevoland.nl duurt slechts 15 minuten.  

Zo meldt u uw ervaringen. 

Heeft u zelf geen langdurige zorg nodig maar iemand anders in uw familie of omgeving? Ook 

dan kunt u uw bijdrage leveren aan de meldactie.  

Meld uw ervaring vanaf 1 oktober via www.ikg-flevoland.nl.  

www.ikg-flevoland.nl
http://www.ikg-flevoland.nl/
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Wilt u liever telefonisch deelnemen aan de meldactie AWBZ of wilt u een vragenlijst op papier 

ontvangen? Neem dan contact op met IKG Flevoland -Informatie en Klachtenopvang 

Gezondheidszorg- via telefoonnummer 0320 - 255 520, of e-mail: ikg@cmo-flevoland.nl 

 

Wat gebeurt er met uw inbreng? 

IKG Flevoland bundelt alle binnengekomen informatie en kan daarmee laten zien wat goed 

gaat en waar voor Flevolanders verbetering nodig is. Dankzij de samenwerking met landelijke 

organisaties kunnen de resultaten van de meldactie direct bij Tweede Kamerleden en de 

staatssecretaris worden neergelegd.  

 

Samenwerkende organisaties 

De „Meldactie AWBZ' is een gezamenlijke actie van 7 landelijke cliëntenorganisaties:  

Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties, 

Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg, LOC zeggenschap in zorg, Nederlandse 

Patiënten en Consumenten Federatie, Per Saldo en Platform Verstandelijk Gehandicapten in 

samenwerking met Zorgbelang en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en 

Vrijwilligerszorg. IKG Flevoland is als onderdeel van CMO Flevoland aangesloten bij Zorgbelang 

Nederland. 

 

 

 

 

 

Natuurmoment Voorsterbos 

 

De oktobermaand is aangebroken en we kunnen genieten van de zonnestralen die als 

lichtbundels door het Voorsterbos schijnen. Overal zien we de zilverdraden van de vele 

spinnenwebben die in bos en graslanden gesponnen zijn. De eerste nachtvorsten zijn geweest, 

de vele soorten bladeren kleuren geel, bruin en rood en we zien de bomen kaal worden. In het 

gehele Voorster- en Waterloopbos komen we tijdens de wandeling vele soorten paddenstoelen 

tegen, die op dit moment door vorm, kleur en grote zeer fotogeniek zijn.  

In het bos horen en zien we grote aantallen vogels die doortrekken, die nog snel even snoepen 

van de aanwezige zaden en vruchten om zich op te vetten voor de lange trektocht naar het 

zuiden. Op dit moment zijn onze Winterganzen volop aan het binnen komen vanuit het hoge 

noorden. Zowel overdag en „s nachts kunnen we vele Kolganzen luid roepend horen 

overkomen. Spoedig zullen Brandgans en Rietgans volgen. Op dit moment is de plas in het 

Broekbos in het Harderbos in trek bij Krooneenden. Deze soort komt in het najaar massaal 

naar deze plas toe, waar ze vanuit de Kapteinshut goed te zien zijn. De aantallen kunnen zeer 

variabel zijn, maar op de goede momenten kunnen er honderden Krooneenden ronddobberen. 

Nergens in Nederland komt deze soort in die aantallen voor.  

In het kwartaalblad van Natuurmonumenten (Natuurbehoud) heeft een leuk artikel over het 

Voorsterbos gestaan met het thema Indian Summer. Dit artikel brengt grote aantallen 

bezoekers vanuit het hele land naar ons gebied toe om van de bijzondere natuur te genieten. 

In het Waterloopbos kunt u bij het bezoeken van het infocentrum aan verschillende activiteiten 

deelnemen. Voor gezinnen met kinderen is er de rugzakontdektocht en in het infocentrum is 

de expositie van onze dorpsbewoner Wilma Beekhuizen met het thema herfst te bewonderen. 

Vanaf oktober kunt u kennis maken met de actie herfstdoos die Natuurmonumenten landelijk 

organiseert. Voor alle informatie van de genoemde activiteiten kunt u tijdens de openingsuren 

van het infocentrum bij de aanwezige vrijwilligers terecht.  

De openingsuren van het infocentrum zijn: woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 

uur tot 16.30 uur. Tijdens de herfstvakantie is het infocentrum alle middagen open van 13.30 

uur tot 16.30 uur. 

Voor meer informatie kunt u onze website opzoeken: www.natuurmonumenten.nl 

  

Voor de komende herfstvakantie is er voldoende natuurbeleving in het Voorster- en 

Waterloopbos te doen. Het beheerteam nodigt u dan uit om met volle teugen te komen 

genieten  

  

Natuurmonumenten, Beheerteam  Flevoland. 

../Meldactie%20AWBZ%20September%202009/ikg@zorgbelang-flevoland.nl
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

  

28 november 08 december 

30 januari 09 februari 
 
 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 
gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 

- Wijzigingen dienen minimaal twee weken 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  
      uitkijk@kraggenburg.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 2010 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 
 
 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
22-10 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

29-10 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

05-11 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

06-11 De Zonnebloem Gezellige middag ‟t Klokhuis 14.00 uur 

08-11 STEK en Politie Flevoland Opleiden / opfris cursus 

verkeersregelaars 

‟t Klokhuis 20.00 uur 

09-11 SKN en beide basisscholen Informatieve avond over  
voor- en naschoolse opvang 

o.b.s. De Pionier 20.00 uur 
 

12-11 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

12-11 De Zotte Leeuwkes Ledenvergadering HCR Van Saaze 20.30 uur 

15-11 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Dhr. Hoogendoorn uit Meppel 
“Het maken van bonbons” 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

19-11 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

19-11 Sint Genesius Blijspel “Doktertje spelen” HCR Van Saaze 20.00 uur 

20-11 Basisscholen Oud Papier Aktie Huis-aan-huis ochtend 

20-11 Sinterklaas en Zwarte Pieten Intocht Loswal  10.00 uur 

20-11 Sint Genesius Blijspel “Doktertje spelen” HCR Van Saaze 20.00 uur 

26-11 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

03-12 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

10-12 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

11-12 De Zotte Leeuwkes en STEK Kerstmarkt   

17-12 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

18-12 Basisscholen Oud Papier Aktie Huis-aan-huis ochtend 

27-12 Klaverjasclub “de Kei” Open Kampioenschap ‟t Klokhuis 19.00 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Zevenendertigste jaargang, nummer 6. december 2010. 
 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
C. Bos, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 

Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 
C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: Vacature 
Special: M. Maljaars 
Typewerk: E. Lelieveld 
Lay-out advertenties: G. van Egmond 
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 zondagavond 30 januari 2011 vóór 19.00 uur, 
bij voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  
 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10,= tot € 40,= voor een hele 
pagina – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 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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Van de Redactie 
 

Met ingang van het september nummer verzorgt Margot Maljaars voor ons iedere Uitkijk één of 

meerdere interviews rond een thema dat in hele ruime zin met Kraggenburg te maken heeft. 

Wij zijn daar erg blij mee. 

Wij willen die artikelen van Margot graag een naam geven, net als de serie interviews onder de 

naam “Inkijkertje”. Het is ons tot nu toe niet gelukt een passende naam voor de interviews 

van Margot te bedenken. Daarom doen wij een beroep op de creatieve geesten in 

Kraggenburg. Mocht u een leuke, passende naam weten voor de items van Margot, mail die 

dan, met vermelding van uw naam en adres, vóór 30 januari 2011 naar uitkijk@kraggenburg.nl. 

De bedenker van de naam die we gaan gebruiken ontvangt van ons een prijsje! 
 

Namens de redactie, 

Ella Lelieveld. 

 

 

 

 

 

 

Dorpsbelang 
 

Project Dubbel-Doel 

Onder deze naam is Dorpsbelang samen met drie andere dorpen bezig om een speelkooi te 

realiseren. Voor Kraggenburg komt die op het huidige basketbalveld. U heeft in een vorige 

Uitkijk en op onze dorpssite er over kunnen lezen. De vier dorpen hebben een gezamenlijke 

aanvraag voor Leader-subsidie ingediend. Deze zomer heeft de gemeente Noordoostpolder 

ingestemd met het toekennen van een bijdrage in de subsidie. Afgelopen maand is positief 

geadviseerd op onze aanvraag door de Locale Advies Groep (LAG). Nu is het wachten op de 

definitieve goedkeuring door de provincie en dan kunnen we echt aan de slag. 
 

Dorpshuis 

Men is er uit! Het Klokhuis blijft open. De Sint noemde het het nieuwe MFC van Kraggenburg; 

het nieuwe bestuur ziet het als een uitdaging om dit dorpshuis, met hulp van een grote groep 

vrijwilligers, weer bestaansrecht te geven. 
 

Oud&Nieuw 

Deze jaarwisseling organiseert een groep jeugdige kraggenburgers weer een Oud&Nieuwfeest 

in het Klokhuis. Niet door de feest-/oud&nieuwcommissie in een tent, zoals bij opening en 

afsluiting van het 60-jarig jubileum, maar weer door een zelfstandig opererende vriendenclub. 

Ze zijn al druk bezig met de organisatie en het wordt vast een knalfeest. 
 

Woon-werk units 

Op het voormalige Greenery terrein zijn inmiddels een aantal kavels verkocht. Reden voor 

ontwikkelaar Ballast Nedam om komend voorjaar met het bouwrijp maken van de eerste fase 

te beginnen. 
 

Nieuwe wijkagent 

Onze huidige wijkagent de heer Jan van Benthem gaat zijn functie als wijkagent vanaf 1 

november uitvoeren in de noordelijke polderdorpen. Wij danken Jan voor zijn zorg voor 

Kraggenburg en wensen hem succes in het andere deel van de polder. 

Onze nieuwe wijkagent is nu de heer Jan Huizingh en hij heeft al kennis gemaakt met de 

dorpsvoorzitter. De zuidelijke polderdorpen (waaronder Kraggenburg) behoren nu tot zijn 

werkterrein. We hopen Jan regelmatig in ons dorp te zien, maar slechts om een oogje in het 

zeil te houden. 
 

Tot slot wenst Dorpsbelang Kraggenburg u fijne feestdagen en een goed nieuw jaar toe. 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Uitnodiging informatieve bijeenkomst mercatus 

 

Dorpsbelang heeft de woningbouwvereniging Mercatus bereid gevonden informatie en uitleg te 

geven over diverse onderwerpen. We noemen als voorbeelden: 

 huren van een woning en met name huren van een seniorenwoning, 

 welke woningen zijn seniorenwoning en welke niet, 

 opbouwen van “rechten” bij het aanvragen van een huurwoning, 

 aanmelden voor een huurwoning, 

 procedure en beleid hoe een (senioren) woning aan iemand wordt toegekend, enz.  

 

De bijeenkomst zal zijn: 

maandag 13 december van 14.00 tot 16.00 uur in het Klokhuis. 

 

Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.  

Zeker de senioren uit ons dorp die overwegen om naar een seniorenwoning te verhuizen. Ook 

als dat pas over een jaar of wat gaat spelen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsbelang Kraggenburg. 

 

 

 

 

 

Buitenlandse werknemers in Kraggenburg. 

 

Gaandeweg zien we steeds meer buitenlandse werknemers in Kraggenburg. Mensen die hier 

wonen en werken voor korte of langere tijd. De grootste groep mensen komt uit Polen. We 

zien auto‟s en busjes met witte nummerborden, mensen die wandelen langs de buitenwegen, 

we horen praten in een vreemde taal.  

 

Voor een klein dorp als Kraggenburg heeft de komst van deze grote groep werknemers 

invloed. Is die invloed negatief of heeft het ook positieve kanten? Wat weten we van hen, en 

wat weten zij van ons? Weten zij wat belangrijk voor ons is, of wat ons kan storen?. En weten 

wij waarom ze hier zijn, en wat voor hen gewoon is? 

Heel veel vraagtekens, want we weten niet zoveel van elkaar. Dat kan leiden tot onbegrip en 

misverstanden. Wat zouden we daaraan kunnen doen?  

 

Dorpsbelang heeft hierop niet direct een antwoord. Daarom hebben we personen benaderd die 

ervaring hebben met buitenlandse werknemers.  

We zijn met een werkgroep gestart, bestaande uit een vertegenwoordiging van fruittelers en 

akkerbouwers, de horeca, de huisvesting buitenlandse werknemers, Carrefour als 

welzijnsorganisatie van de gemeente, en wij als Dorpsbelang. De verwachting is dat ook 

andere groepen of personen gevraagd worden om in de vervolgbijeenkomsten mee te doen. 

Waarbij we natuurlijk ook denken aan de groep buitenlandse werknemers. 

 

We weten nu nog niet welke initiatieven vanuit de werkgroep kunnen voortkomen, maar we 

houden u zeker op de hoogte. En heeft u hierover nu al ideeën, kunt u die doorgeven aan mij, 

of aan iemand anders van Dorpsbelang. 

 

Namens de werkgroep buitenlandse werknemers, 

Harry Engels 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Dorpsdiscussie over de toekomst van Kraggenburg 

 

Het afgelopen jaar is de discussie en mogelijke realisatie van een MFC gestrand. De plannen 

voor woningbouw op de kavels Penders en Paauw hebben een zeer trage voortgang. De 

middenstand ziet zijn omzet dalen door vooral externe ontwikkelingen. We hebben een 

discussie gevoerd over het voortbestaan van ons dorpshuis. 

 

Voor Dorpsbelang aanleiding om deze zomer een werkgroep te starten om een 

DorpsOntwikkelPlan (DOP) te gaan opstellen. Op basis van zo'n DOP kunnen op korte en op 

lange termijn acties worden ondernomen die een bijdrage gaan leveren aan de vergroting van 

de leefbaarheid van ons dorp. In het DOP moet duidelijk worden wat onder leefbaarheid wordt 

verstaan. Dat is meer dan alleen voorzieningen op bijvoorbeeld het terrein van detailhandel of 

horeca. Het heeft ook betrekking op zaken als: sociale verbanden, culturele mogelijkheden, 

verenigingsleven, zorgaanbod, de scholen, aanbod van kleine bedrijven, enz.  

Voor het DOP gaan we uit van een integrale aanpak van bovengenoemde punten en de 

visietermijn is 15 jaar (tot 2025)! 

 

De werkgroep is nu zover met de voorbereiding dat Dorpsbelang u van de komende 

activiteiten rond het DorpsOntwikkelPlan op de hoogte wil stellen. 

We willen in gesprek gaan met de inwoners van Kraggenburg en wel langs de lijn van diverse 

doelgroepen. We hebben de volgende 7 doelgroepen onderscheiden:  

1) de bewoners met als eerste stap via een vertegenwoordiging uit de wijken,  

2) de groep woningbouwvereniging + projectontwikkelaars + gemeente,  

3) de groep scholen + peuterspeelzaal + buitenschoolse kinderopvang,  

4) de kerken,  

5) de verenigingen,  

6) de horeca + recreatie-ondernemers,  

7) de andere ondernemers in Kraggenburg. 

 

Met deze groepen gaat Dorpsbelang het gesprek aan, om vanuit het belang en het perspectief 

van de doelgroep samen een visie te ontwikkelen en concrete wensen (eisen) te verzamelen, 

waarmee een ontwikkellijn kan worden uitgezet om de gewenste doelen in 2025 te halen.  

In het ideale geval maken we in Kraggenburg steeds stappen om de leefbaarheid in brede zin 

van het woord te behouden en in wezen te verbeteren. Daarmee willen we bereiken dat ons 

dorp ook rond 2020 à 2025 nog steeds de plek is om prettig te wonen en met de noodzakelijke 

en gewenste voorzieningen. 

 

We kiezen voor een aanpak via de bovengenoemde doelgroepen, omdat met de hele bevolking 

tegelijkertijd praten niet gaat lukken. De gesprekken starten als het kan in december 2010 en 

gaan verder in januari 2011. Hierna willen we met alle gegeven suggesties, visies en wensen 

in februari een concept van een DOP gaan schrijven. Op deze wijze hebben we meer 

concretere punten en kapstokken om ook met u, met de gehele bevolking in gesprek te gaan. 

Maar zoals gezegd, via de doelgroepen worden ook al veel Kraggenburgers bij het 

ontwikkelplan betrokken. 

 

Op de jaarvergadering in maart 2011 gaan we deze concept versie aan u allen presenteren. 

Daarna is er in april voldoende gelegenheid om uw mening en inbreng te geven. Zo zal dan de 

eerste versie van het DOP ontstaan (mei/juni 2011) en naar we hopen worden gedragen door 

de Kraggenburger bevolking. 

 

Dorpsbelang Kraggenburg 

Jules Overmars, voorzitter 
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Verkeersregelaars 

Inmiddels hebben we de opfris cursus voor de huidige verkeersregelaars 

in ons dorp erop zitten. Helaas mochten we slechts 1 nieuwe 

verkeersregelaar ontvangen. Toch hebben we een mooie groep aan 

gecertificeerde verkeersregelaars en hopen we ook komend jaar weer 

een beroep op hen te kunnen doen. 
 

Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 20 november was het dan eindelijk zover. Sinterklaas en 

zijn zwarte pieten kwamen aan in Kraggenburg. Om 9.30 uur startte de zwarten pieten band 

met een ronde door het dorp om alle kinderen op te halen. Om 10.00 uur stonden alle 

kinderen met papa‟s en mama‟s, opa‟s en oma‟s en vele andere aan de kade om Sinterklaas en 

zijn zwarte pieten binnen te halen. 

Daarna zijn we met zijn allen naar het Klokhuis geweest, waar Sinterklaas en zijn zwarte 

pieten gezellig met de kinderen hebben gezongen, gepraat en natuurlijk gedanst. 

Voor de bovenbouw kinderen was er, onder leiding van Liset van de Stelt, een leuk spel in de 

gymzaal. Alle kinderen gingen rond 11.45 uur voldaan naar huis met een cadeautje en een 

mooi kleurboekje. 

 

Kerstmarkt 

Dit jaar zal ook de STEK zijn steentje bijdrage aan de Kerstmarkt. In samenwerking met 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes zal er traditie getrouw een gezellige kerstmarkt 

georganiseerd worden en wel op zaterdag 11 december. Verderop in de Uitkijk staat het 

volledige programma vermeld met ook dit jaar weer een ijsbaan……… 

 

Kerst-Inn  

De kerst-inn commissie bestaande uit Be-Fair, Projeka, FC Kraggenburg en de STEK hebben 

besloten om dit jaar geen Kerst-Inn te organiseren i.v.m. beschikbaarheid van vrijwilligers in 

die periode. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 8 januari staat de nieuwjaarsreceptie op de agenda. Voorafgaand willen we 

gezamenlijk het nieuwe monument, ter herinnering aan 60 jaar Kraggenburg, onthullen. U 

bent van harte welkom om 15.00 uur op de hoek van de Voorstraat en de Hertenweg. 

Hieronder vindt u meer informatie 

 

Bloemetje 

Ook dit jaar zal tijdens de nieuwjaarsreceptie het bloemetje weer worden uitgereikt aan een 

persoon die zich heeft ingezet voor Kraggenburg. Kent u iemand, waarvan u denkt die verdient 

een bloemetje voor zijn/haar inzet, laat het ons dan weten. U kunt contact opnemen met Maya 

Kutschruiter, tel. 252822 of mailen naar: stek@kraggenburg.nl 

 

 

 

 

Monument 60 jaar Kraggenburg 

 
Ter ere van het 60-jairig jubileum van Kraggenburg is een brede  groep mensen en 

verenigingen bezig met het realiseren van een monument. De bedoeling is dat het monument 

voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie zal worden onthuld. We worden echter nu wat 

opgehouden door de „winterse‟ omstandigheden. Het is dus nog niet helemaal zeker of het 

gaat lukken. We gaan alles op alles zetten om de onthulling tijdens de nieuwjaarsreceptie 

mogelijk te laten zijn, maar houdt u de berichten op www.kraggenburg.nl in de gaten ! 

 

De Monument commissie, 

Feestweek commissie, Dorpsbelang Kraggenburg, OVK, De Scholen, CV De Zotte Leeuwkes, 

e.v.a.  

http://www.kraggenburg.nl/
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Nieuws vanuit Be Fair 
 

Op woensdag 14 oktober heeft de jaarvergadering van Be Fair 

plaatsgevonden. Tijdens deze jaarvergadering hebben Sonja Kamminga 

en Taco Folkertsma afscheid genomen van het bestuur van Be Fair. Via 

deze weg willen wij hen natuurlijk nogmaals bedanken voor de vele 

jaren inzet voor onze vereniging. Om het bestuur weer op volle sterkte 

te krijgen, is Yvonne Schra tot het bestuur toegetreden. Verder hebben 

we Paula Snellink bereid gevonden om de organisatie van de 

avondvierdaagse 2011 op zich te nemen. De stratenvolleybal zal dit jaar in handen zijn van 

Linda Vervat en Rachel Zwartbol. Er heeft een wisseling van functies plaatsgevonden, vandaar 

hieronder nog even de taken van de bestuursleden van Be Fair.  
 

Voorzitter: Yvonne Meester                                                                                                                   

Secretariaat: Yvonne Schra                                                                                                                    

Penningmeester: Richard Sikma                                                                                                                  

Volleybal Jeugd: Diana Potters                                                                                                                      

Volleybal senioren: Tonny Kommers                                                                                                                   

Overige sporten: Linda Vervat                                                                                                                   

Bijzondere Activiteiten: Paula Snellink/ Rachel Zwartbol 
 

De trainingstijden van de sporten van Be Fair staan op www.kraggenburg.nl 
 
 

 

JEUGDVOLLEYBAL 
 

Op het moment van het schrijven van dit stukje moeten de minivolleyballers nog 1 keer spelen 

en niveau 6 nog 2 keer. Voor alle teams is het nog mogelijk kampioen te worden. De laatste 

wedstrijden zijn dus erg spannend. Het zou voor de spelers natuurlijk fantastisch zijn als er 

supporters meegaan. 

Niveau 3 speelt op 11 december in Creil, Toernooihal om 12.00, 12.45, 13.30 en 14.15 uur. 

Niveau 6 speelt op 11 december in IJsselmuiden, Oosterholthoeve om 10.15 uur. 

Ik wens iedereen heel veel succes toe en zet hem op!! 

Het mix B team (Be Fair/SVM) staat op de 6de plaats. 
 

De 2de helft van het jaar spelen we met een team extra in niveau 6. De meisjes zijn precies 

met zijn achten dus dat is erg krap maar 4 wisselspelers op de bank is te veel. We hebben 2 

recreanten jongens bereid gevonden om indien nodig de teams te versterken, mits ze zelf niet 

hoeven te voetballen.  
 

Niveau 2, 3 en 6 zijn in het nieuw gestoken door 3 sponsoren, lees hierover elders in de 

Uitkijk. Bij deze wil ik de sponsoren hartelijk bedanken. 
 

Namens Be Fair, Diana Potters 
 
 
 

Volleybal meisjes D1 niveau 6 (MD1) 
 

Wij, Be Fair niveau 6 (Kim, Thirsa, Jacqueline, Janick, Lieke, Maud en Lisanne), moesten de 

eerste wedstrijd op 9 oktober, tegen Landstede uit Zwolle. Die wedstrijd hadden we wel 

gewonnen met 3-0 maar dat was geen leuke wedstrijd want die wonnen we met gemak en dat 

was niet echt leuk. De tweede wedstrijd was thuis tegen Fizz uit Meppel. Die hebben we 

verloren met 2-1 (23-25, 25-21 en 15-25) maar dit was tenminste een leuk en een beetje 

moeilijke wedstrijd. De 30ste moesten we tegen Reflex uit Kampen, die wedstrijd was weer niet 

leuk want die hebben we weer met gemak gewonnen met 3-0.  Zaterdag 6 november moesten 

we tegen Set Up uit IJsselmuiden. Dit was een hele leuke en spannende wedstrijd die we 

hebben gewonnen met 2-1 (25-20, 22-25 en 25-20). We hebben die wedstrijd goed gespeeld. 
 

Groetjes Lisanne   

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Sportief wandelen 
 

Sportief wandelen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Lekker buiten werken aan je fitheid, 

conditie en aan de extra kilootjes! Iedereen kan er aan meedoen, getraind of ongetraind en 

ook bij gezondheidsklachten is sportief wandelen heel goed mogelijk. 

We beginnen rustig te wandelen en na zo‟n tien minuten doen we een aantal spierversterkende 

oefeningen voor betere spierkracht en coördinatie. Dan wandelen we verder en gaat het tempo 

wisselen, dus van langzaam naar snel en weer naar langzaam, steeds afwisselend. Maar wel 

vooral naar eigen vermogen, dus ieder loopt toch in zijn eigen tempo. Soms ook oefeningen in 

spelvorm. We eindigen altijd met een cooling down en……..gezellig koffiedrinken. 

Goede redenen om te beginnen: 

- U verbetert uw fitheid en conditie. 

- U hebt slechts goede wandelschoenen nodig. 

- Wandelen in een groep is gezellig en stimulerend. 

- U wandelt op eigen niveau. 

- De kans op blessures is minimaal. 

- U krijgt goede begeleiding. 

- En….U bent lekker buiten in de natuur! 

Van Harte Welkom…kom gewoon meedoen en kijk of U het leuk vindt.         

We wandelen in het Voorsterbos en starten bij HCR Saaze: 

Dinsdagmorgen van 9.00-10.15 uur - pittig tempo. 

Donderdagmorgen van 9.00-10.15 uur – rustiger tempo. 

Informatie en opgave: Ans Bakker, ans_bakker@hotmail.com of 06-23728659                                                       

                                  

 
 

Van de D pupillen 
 

In de wedstrijd thuis tegen Giethoorn gingen we goed van start en liepen 

snel naar een comfortabele 4-1 ruststand. Na de rust zou die voorsprong 

snel vervliegen. Wat gebeurde er? Tijdens de rust werd afgesproken dat we 

op buitenspel wilden gaan spelen, iets dat tot dan toe aan het toeval was 

over gelaten. Het werd 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 en het zou ook nog 4-6 worden. 

Maar toen stopte de score voor Giethoorn. Zij liepen een aantal keer achter 

elkaar in de buitenspelval, voor ons een moment van vertrouwen. We 

gingen weer combineren en Giethoorn werd weer terug gedrongen, een hele mooie 5-6 werd 

gemaakt. Tevens het sein om jacht te gaan maken op de 6-6. Onze grootste tegenstander was 

echter de tijd, die was er niet meer. Verliezen, maar toch met een goed gevoel van het veld 

stappen, was ons deel. Na deze wedstrijd volgde een periode van rust, drie zaterdagen werd er 

niet gevoetbald. Zaterdag 13 november stond er voor ons een wedstrijd gepland in Emmeloord 

tegen Flevo Boys. Het werd een wedstrijd van bloed zweet en tranen, een wedstrijd waarin de 

gladiatoren de harten van de toeschouwers stalen, een wedstrijd met een geweldige passie. 

We kwamen zoals gewoonlijk achter met 1-0, maar vanaf dat moment speelden we degelijk. 

We maakten 1-1, maar kregen een ongelukkige penalty tegen, die door Flevo Boys werd benut 

en tevens de ruststand gaf. In de tweede helft speelden we zoals gebruikelijk veel op 

buitenspel, hierdoor was het speelveld erg klein. Flevo Boys wist er echter raad mee en ze 

speelden de bal in om vervolgens door te komen uit de tweede lijn. Zo scoorden zij nog twee 

maal. Opgeven deden wij echter niet. We bleven geloven in onszelf. De kansen die we 

daardoor afdwongen werden benut, het leek wel of iedere aanval raak was. Zo werd de forse 

achterstand omgebogen in een voorsprong. Flevo Boys ging toen meer op de aanval spelen 

wat ze uiteindelijk opbrak, een discutabele strafschop werd door ons benut. In de forse 

blessuretijd (12 minuten) scoorden zij nog één keer. Niet genoeg, al dachten zij daar 

aanvankelijk anders over. In de commissie kamer kon ik de scheidsrechter er van overtuigen 

dat wij toch echt zes keer het net vonden en de thuisclub vijf keer. Uiteindelijk, toen de 

stofwolken waren opgetrokken, stond er 5-6 op het scorebord.  

Wij moeten nu nog spelen tegen beide koplopers en tegen een directe concurrent. De stand 

wijst, naar ik meen, een terechte vijfde zesde plek aan. Wij zijn geen top maar ook niet het 

lelijke eendje van deze competitie. Deze winter spelen wij wedstrijden in de zaal.  
 

Johan Tadema  

mailto:ans_bakker@hotmail.com
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INKIJKERTJE: Dominee Ko Sent 

 

Dit keer heb ik een gesprek met een oud-kraggenburger, die in ons dorp vooral bekend is 

geworden door zijn beroep. Iemand die het enorm op prijs stelde gewoon met zijn voor- of 

achternaam te worden aangesproken. Een man die in zowel in Irak als in Afghanistan tussen 

de manschappen heeft gewerkt. Wel dominee, maar gewoon als mens onder de mensen. Een 

mooie reden om eens nader kennis met hem te maken. 

 

Waar bent u geboren?  

Ik ben een Zeeuw, begint Ko. Ben geboren en getogen in Krabbendijke. Toeval bestaat niet, 

maar ik woonde naast iemand die nu ook in Kraggenburg woont nl. Truus Versprille. In 

Krabbendijke waren van oorsprong wat kleinschalige boerenbedrijven. Om op die bedrijven 

toch een gezinsinkomen te blijven halen zijn na de 2e wereldoorlog veel bedrijven 

overgeschakeld op de fruitteelt. Zo ontstond daar een waar fruitteeltgebied. We hadden daar 

ook onze fruitveiling, en daar werkte m‟n vader. Zelf heb ik daar ook veel vakantiewerk 

gedaan.  

Na de basisschoolperiode ben ik voor de vervolgopleiding in Goes naar school gegaan. 

 

Hoe bent u in Kraggenburg terecht gekomen? 

Nou dat is een heel verhaal, zegt Ko. Uiteindelijk omdat ik dominee mocht worden in 

Kraggenburg. Ik was er al eens een keer geweest, voordat ik wist dat ik daar later zou komen 

wonen en werken.   

Ik wilde altijd al dominee worden. Daarom ben ik toen ik 16 jaar oud was, met m‟n vader uit 

het verre Zeeland, helemaal naar Kampen gekomen voor een open dag op de Theologische 

Hogeschool. Om daar „s morgens op tijd te kunnen zijn, zijn we een dag eerder per trein naar 

Kampen gekomen, en hebben we overnacht bij de familie Versprille toen nog aan de 

Zwartemeerweg. Daar kon ik vanaf het slaapkamerraam ook “toevallig” de Oostenrijkse 

woning aan de Zwartemeerweg zien, waar ik later nog een poosje zou komen wonen. Dat was 

m‟n eerste kennismaking met Kraggenburg. Ook, zegt Ko met een glimlach: “Toevallig” 

woonde de directeur van de veiling van Krabbendijke ook in een Oostenrijkse woning. 

Het monument bij Ramspol met de tekst : “Welkom op de zeebodem” vond ik opvallend, mooi, 

en vriendelijk. 

 

Bent u daarna ook in Kampen theologie gaan studeren, of ergens anders? 

Op m‟n 18e ben ik in Kampen theologie gaan studeren, en niet bv. in Amsterdam. In 1989 ben 

ik dominee geworden voor de Gereformeerde Kerk in zowel Kraggenburg als in Vollenhove. 

Ben toen in de pastorie van Vollenhove gaan wonen. De Hervormde gemeente vormde in die 

tijd met Ens en Kraggenburg één gemeente.  In Kraggenburg maakte in die tijd zowel de 

Gereformeerde als de Hervormde gemeente gebruik van dezelfde kerk. Het welbekende 

Protestants kerkcentrum. Wel hadden ze nog ieder hun eigen kerkenraad met eigen dominee. 

Toen er voor de Hervormde gemeente een vacature was voor een dominee, ben ik gevraagd 

om ook voor de deze gemeente voor te gaan. In de jaren 1993 / 1994 zijn beide gemeenten 

toegegroeid naar één federatie in de Samen op Weg gemeente. Dit was geen gemakkelijk, 

maar wel een goed proces. Toen ben ik ook echt dominee van Kraggenburg geworden, en 

gaan wonen aan het Zwartemeerpad nr.14. 

 

Was het een groot verschil in wonen?  

Het verschil tussen Krabbendijke en Kraggenburg was minder groot als tussen Vollenhove en 

Kraggenburg, zegt Ko wat peinzend. In Vollenhove woonde ik in een pastorie in het stadje zelf. 

Op zich prima, maar je was daar echt de “dominee” en min of meer werd van mijn vrouw ook 

een rol als domineesvrouw verwacht. Je zat daar min of meer in een “glazen” huis. In 

Kraggenburg woonde ik aan een buitenweg, en daar waren we meer gewoon mens onder de 

mensen. We hadden hierbij meer het “samen” gevoel, ook een soort pioniersgeest. Dat voelde 

plezierig. Het voelde als een soort thuiskomen. En hier woonden we ook nog eens tussen de 

fruitbomen wat ook weer aan Krabbendijke deed denken.  

 

Wat waren zaken die in die tijd de aandacht trokken? 

Toen speelde de samenwerking tussen de toen drie basisscholen. Bonbonpion. M‟n zoontje 

Daniël kwam op die manier ook wel bij juf Vera van de Bonifaciusschool in de klas.  
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Wanneer en waarom bent u weggegaan uit Kraggenburg?   

In 2000 heb ik bewust gekozen om legerpredikant te worden. Dat kon ik worden in Oirschot 

(N-Br). Was daardoor heel weinig thuis, eigenlijk alleen in het weekend. Ben toen gestopt als 

dominee, en wilde m‟n opvolger Harm Feijen niet in de weg lopen. Daarom zijn we in 2002 

naar Emmeloord verhuisd. We hebben toen tijdelijk op de Zwartemeerweg gewoond, in de 

eerder genoemde Oostenrijkse woning. 

 

En wat zijn uw hobby’s?  

Eigenlijk heb ik geen vaste hobby. In de Kraggenburgse periode zat ik bij een hardloopgroep 

op donderdagmorgen. Was handig dat er dan ook kinderoppas in het dorpshuis was. Ik liep 

toen heel veel samen met Johan Woolderink. Heb toen trouwens ook een keer de halve 

marathon gelopen. Was toen “steen” kapot, zegt Ko met een pijnlijk gezicht, alsof hij de pijn 

nog weer voelt. Ook ging ik toen ook wel eens appelplukken en heb bij Gillian Schipper ook wel 

geholpen bij het appelssorteren. Tegenwoordig mag ik graag bergwandelingen doen. Van hut 

naar hut, en daarna lekker kunnen eten.  

 

U bent dominee, altijd willen worden?  

Jazeker, ik geloofde bewust, en wilde ik er ook wat voor doen. 

 

Wat is voor u het hoogtepunt in het kerkelijk jaar?   

Dat is het Paasfeest en de Goede Vrijdag die er aan vooraf gaat. Feest waarbij God zo dicht bij 

de mensen staat dat Hij het lijden met ons deelt, om ons daaruit te bevrijden. 

 

Hoe kijkt u naar andere geloofsovertuigingen?  Er zijn overeenkomsten. Ik denk wel dat er 

altijd verschillen zullen blijven. Verschillen die voortkomen uit verschillende stammen en 

culturen. “Vanuit jouw standpunt ziet de wereld er altijd uit zoals jij die ziet.”  

 

Wat zijn uw hoogtepunten uit uw werkzaamheden?  

De mooie periode als dominee in Kraggenburg, ik heb warme herinneringen aan de mensen en 

de omgeving. En de ervaringen als legerpredikant in 2004 tussen de manschappen in Irak, en 

in 2008 in Afghanistan.  

Vooral dat ze me kennen als dominee, je probeert vertrouwd met hen te worden, zodat ze je 

ook gaan vertrouwen, zodat ze je durven aanspreken als ze willen praten over wat hen bezig 

houdt.  

Nu ben ik veel betrokken bij de nazorg van de militairen.  

Dat je daar bij hen bent geweest, op die plaatsen waar ze gewerkt hebben onder moeilijke en 

gevaarlijke omstandigheden, maakt dat je er één van hen bent. Ze hoeven je niet alles meer 

uit te leggen, je snapt waar ze het over hebben. Dan wordt het praten gemakkelijker.  

Ieder heeft z‟n eigen verhaal, en delen dat met je. Niet alleen protestanten, of katholieken, 

maar ook van allerlei andere geloofsovertuigingen, ook van hen die niet gelovig zijn. Mensen 

zijn heel bijzonder.  

 

Harry 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 
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KRAGGENBURGSE KERSTMARKT 
 

HCR van Saaze, Carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes en STEK  
presenteren u de Kraggenburgse Kerstmarkt 

 

DATUM : ZATERDAG 11 DECEMBER 2010 

TIJD  : 14:00 – 19:00 uur 

LOCATIE : HCR VAN SAAZE, DE DAM 

ENTREE : GRATIS ! 

 

De kerstmarkt barst dit jaar van de activiteiten en gezellige 

kramen. De ingrediënten van de kerstmarkt 2010 zijn: 
 

Kerstbomen verkoop 

Leuren met bomen hoeft allang niet meer in Kraggenburg. Voor 

een ruime keuze qua soort en maat van alle soorten kerstbomen gaat u gewoon langs de 

kerstmarkt. Natuurlijk worden de kerstbomen op verzoek gratis thuisgebracht. Let op: de 

kerstbomen verkoop start om 10:00 uur ‟s ochtends.  
 

Kerstkramen 

Zowel binnen als buiten zijn er tal van kerstkramen die u goed in de kerstsfeer brengen. Met 

groen- en woondecoraties, hobbymaterialen, kerstkoekjes, kerstkaarten, enz, enz. Voor ieder 

wat wils! 
 

IJsbaan 

Ook dit jaar hebben we het weer kunnen realiseren met behulp van IJsbaanvereniging Klein 

Cortina, STEK en diverse sponsors. Een ijsbaan van 8 x 10 meter op het plein bij van Saaze 

tijdens de Kerstmarkt. Iedereen kan er gebruik van maken van jong tot oud, dus zorg dat u in 

conditie bent! 
 

Standhouder 

Wilt u nog deelnemen als standhouder, dan kunt u zich nog opgeven bij  

Maya Kutschruiter, tel. 252822 of mail via stek@kraggenburg.nl 
 

 
 
 
 
 

 
 

Ook dit carnavalsseizoen organiseren wij weer vele activiteiten. Om iedereen de mogelijkheden 

te geven om bij onze activiteiten aanwezig te zijn, brengen wij u alvast op de hoogte van de 

geplande activiteiten en data:  

 

08 januari 2011  Nieuwjaarsreceptie – Bekendmaking nieuwe Prins Carnaval 

26 februari 2011  Gezwam rond de Dam 

04 maart 2011  Kinderbuutreednen 

04 maart 2011  Jeugd Activiteit 

05 maart 2011  Groot Carnaval 

06 maart 2011  Katerloop en Kindercarnaval 

08 maart 2011  Seniorencarnaval 

 

LID WORDEN VANAF 16 JAAR: 

Ben je dus 16 jaar en wil je lid worden van de CV De Zotte Leeuwkes meld je dan via een van 

de raadsleden of via info@zotteleeuwkes.nl. Je hebt dan gratis toegang tijdens het Gezwam 

rond de Dam en Groot Carnaval. 

 

BEKIJK ONZE WEBSITE: WWW.ZOTTELEEUWKES.NL 

mailto:info@zotteleeuwkes.nl
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Ouderensoos “De Jongeren van Vroeger”                                           

+ Contactdames “Stichting Welzijn Noordoostpolder” 

J.J. Voost, Voorstraat 12 Kraggenburg. 

Tel: (0527)252374 

 

 

 

 

Kraggenburg, november 2010 

 

Hierbij nodigen wij U uit voor de KERSTMIDDAG voor alle 55-plussers van    

Kraggenburg en omgeving, verzorgd door de St. Welzijn Nop (SWN) en de 

Ouderensoos “De Jongeren van Vroeger” (J.V.V.) 

 

Datum: Woensdag 15 december 2010 

Tijd: 14.00 uur 

Plaats ‟t Klokhuis 

 

Een gedeelte van deze middag wordt verzorgd door het Katholieke Kerkkoor 

van Kraggenburg met het zingen van kerstliederen, waarbij  

we ook de gelegenheid krijgen om zelf kerstliederen te zingen. 

Voor de geestelijke noot heeft pastoraal werker dhr. Harm Feijen weer zijn medewerking 

toegezegd. 

De middag wordt gewoontegetrouw weer afgesloten met het gezamenlijk nuttigen van een 

feestelijke Kerst broodmaaltijd. 

Mogelijk wordt het programma opgevuld met enkele kerstvoordrachten. 

 

In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:   

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ontvangst met koffie/thee. 

2. Gezamenlijk zingen van “Wij komen tezamen”. 

3. Opening door de voorzitter. 

4. Eerste optreden van het Gemengd Koor. 

5. Pastoraal werker Harm Feijen. 

6. Pauze (ong. 15.00 uur) 

7. Tweede optreden Gemengd Koor. 

8. Afsluiten eerste deel van de middag. 

9. Pauze - consumptie – tafels klaarmaken. 

10. Gezamenlijke Kerst broodmaaltijd. 

11. Afsluiting van de middag. 

                     

Kosten:  Evenals vorig jaar is het voor de leden van de Soos gratis. 

 Niet leden betalen € 10,= 

Opgave: Graag uiterlijk 10 december via onderstaande invulstrook of bij het bestuur  

 van S.W.N. of J.V.V. Telefonisch kan ook. 

Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar mevr. Eva van Egmond (252846). 

 

We hopen en verwachten een goede opkomst op woensdag 15 december !! 

 

 

 

Invulstrook (hierlangs afknippen) 

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

 

Ondergetekende: NAAM ………………………………………………………………………………… 

Straat en nummer: ……………………………………………………………………………………….. 

 

Komt op woensdag 15 dec. met één / twee personen. (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 

                                      Handtekening: ……………………………………………………. 
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Welkom in de kerken 

van Kraggenburg 

rond kerst. 

 

 

 
In de donkere koude december maand 

geven de feesten veel warmte en 

gezelligheid. Misschien wel een tijd om 

zorgen een beetje te vergeten en te 

genieten van het goede van het leven. 

Ook als de economie het minder doet 

en er misschien twijfels zijn over de 

toekomst. 

 

Het kerstfeest is voor veel mensen één 

van de grootste feesten in het jaar. Met 

familie of vrienden gezellig samen zijn 

met eten en drinken. 

 

Ook binnen de kerken vieren we dit 

feest. Met de geboorte van Jezus slaat 

God een brug naar mensen. Een warme 

hand in een koude wereld. Deze 

warmte willen we met u delen en u 

wordt van harte uitgenodigd voor de 

vieringen die op deze pagina staan 

vermeld.  

Of u nu iedere week komt, of dat het 

de eerste keer is, het maakt allemaal 

niet uit. De kachel staat aan en de 

toegang is gratis. Een feest is pas een 

feest als je het samen kunt vieren. En 

daarom vinden we het fijn om u 

welkom te heten in onze vieringen. 

 

Namens de parochie en de Protestantse 

kerk. 

 

 

 

 

 

 

Uitnodiging kerstsamenzang  

 

Op zondag 12 december 2010 om 19:00 uur willen wij u welkom heten in een sfeervol verlicht 

Prot. kerkcentrum te Kraggenburg. 

Veel dorpsgenoten (jong en oud) en mensen van buiten het dorp zijn weer bereid om hun 

(muzikale) medewerking te verlenen aan deze kerstsamenzang.  

Het belooft daarom wederom een gevarieerd samenzijn te worden met diverse bijdragen aan 

zang en muziek.  

U wordt van harte uitgenodigd om niet alleen te komen luisteren, maar vooral te komen 

meezingen, want ook de bekende kerstliederen zullen zeker niet ontbreken. De toegang is 

gratis. 
 

Oecumenische werkgroep Kraggenburg 

Kerst in Kraggenburg 
 

Zondag 12 december  om 19.00 uur 

Kerken In Kraggenburg (KIK)  

Kerst zangdienst  

In Protestants kerkcentrum 
 

Woensdag 15 december  om 19.00 uur 

Kerstmusical  

Oecumenische basisschool “de Lichtwachter” 

In de RK kerk 
 

Vrijdag 24 december om 21.30 uur 

Kerstnachtdienst 

In Protestants kerkcentrum 

Met pastoraal werker: Harm Feijen 
 

Vrijdag 24 december om 21.30 uur 

Kerstviering  

In de RK kerk  

Met pastor Marita Fennema 
 

Zaterdag 25 december 10.00 uur 

Kerstviering 

In Protestants kerkcentrum 

Met: Liesbeth Winters – Jonas 
 

Zaterdag 25 december 15.00 uur 

“Rond de Kribbe” viering 

Korte viering voor jonge gezinnen 

In de RK kerk 
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van SaazE‟S EInDEJaarS DarttoErnooI & top 100 2010  

 

Darten 

Programma dinsdag 28 december:  

20.00 uur Voorronde volwassenen 

 

Programma woensdag 29 december:  

17.00 uur Voorronde & Finale Jeugd 

20.00 Finale volwassenen 

 

Top 100  

Programma woensdag 29 december 

17.00 uur – nummer 100 

00.00 uur – nummer 1  

 

Buffet 

18.00 uur – 20.00 uur Oudejaarsbuffet   

Onbeperkt eten         voor €  13,50  

Jongeren tot 12 jaar  voor €    6,50  

 

Er wordt geen entree geheven. 

De rode Saaze munten zijn alleen deze avond geldig.  

 

Top 100 van Kraggenburg 

Stuur je favoriete Top 10 naar info@hotelvansaaze.nl of haal een formulier bij Van Saaze.  

 

 

 

 

Oud & nieuw 2010 in Kraggenburg! 

 

Het 60-jarig jubileum van Kraggenburg is afgelopen jaar afgesloten, maar dit is natuurlijk geen 

reden om niets te organiseren dit jaar!  

 

Wij nodigen iedereen uit Kraggenburg en omgeving uit om 2010 af te sluiten en het nieuwe 

jaar in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje in het Klokhuis.  

 

Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden en er zal de hele avond een DJ 

aanwezig zijn voor de muziek.  

 

Kortom een gezellige avond voor jong en oud! 

 

Een kort overzicht: 

 

Wie:   Iedereen  

Waar:   Het Klokhuis 

Wanneer:  31 december 

Aanvang:  21.00 uur 

Kosten:  € 2,=  intree 

 

Wij wensen iedereen alvast een heel prettig 2011 en hopen jullie te zien op 31 december! 

 

De organisatie 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

mailto:info@hotelvansaaze.nl
http://www.kraggenburg.nl/


 14 

Marathonschaatser Rob Hadders over  

schaatsen en Kraggenburg 

 

Marathonschaatser Rob Hadders is geboren en getogen in Kraggenburg. Op dit moment (28 

november) staat hij tweede in het algemeen klassement van de KPN cup en behoort dus bij de 

beste schaatsers van Nederland. Hoe bereik je dit en hoe denkt hij terug aan Kraggenburg?  

 

Hoe waren je jeugdjaren in Kraggenburg? 

Op 9 december 1983 ben ik geboren in Kraggenburg. Ik heb mijn hele jeugd daar 

doorgebracht. De eerste 10 jaar aan de Neushoornweg. Dat was fantastisch! We hadden een 

grote achtertuin met achterin een voetbalveldje, schapenweide en bomen om in te klimmen! 

Toen ik een jaar of 10 was zijn we in het dorp komen wonen en dat was ook weer geweldig 

omdat ik direct met vriendjes kon spelen waar ik maar wilde. Daarbij was het ook wel handig 

dat ik vanaf dat moment lopend of met de fiets naar de ijsbaan kon! Ik zat op de RK Sint 

Bonifacius basisschool. Ik heb het er altijd naar mijn zin gehad. Er werd in mijn herinnering 

ook veel gesport op onze school. Scholencross, scholenatletiek, schoolvoetbal. Allemaal 

prachtig! Minder leuk was corvee. Dat afwassen vond ik maar niks. Nu nog steeds niet 

trouwens... Gelukkig maakte de berg snoep die je daarna bij de Pelikaan op kon halen met het 

oud papier veel goed! 

 

Wanneer ben je begonnen met schaatsen en hoe was dat? 

Ik kan er een paar jaar naast zitten maar volgens mij is dat rond mijn 8e geweest. Mijn vader 

was altijd al gek op schaatsen en die heeft me dus ook al snel achter een stoeltje de ijsbaan 

van Klein Cortina op gestuurd. Van hem zal ik dus ook wel mijn eerste schaatslessen hebben 

gehad. Op houtjes denk ik? Toen ik achter die stoel stond op de ijsbaan van Kraggenburg 

kunnen het ook nog dubbelijzers zijn geweest. De weg naar klapschaatsen was in ieder geval 

lang! 

 

Hoe ben je in de wereld van het wedstrijdschaatsen terecht gekomen? 

Via mijn schaatsclub. Als je bij een schaatsclub gaat, ga je eigenlijk ook al vrij snel    

wedstrijden schaatsen. Dat is natuurlijk allemaal voor de lol en bij mij was dat zeker zo. Ik 

bakte er in de beginjaren echt geen hout van. Volgens mij ben ik ook nooit echt een talent 

geweest. In mijn jeugd waren er altijd jongens beter, sterker en dus sneller. Als je jong bent 

schaats je ook vooral langebaanwedstrijden. Veel verder dan een 1500 meter mocht je niet 

rijden en de afstanden waar ik later talent voor bleek te hebben, stonden toen niet op het 

programma. Een beetje mee hobbelen in de middenmoot was dus wat ik destijds deed. Pas 

toen ik een jaar of 16 was, begon ik marathons te schaatsen. Mijn oom Jan Rombouts deed dit 

ook en toen bleek dat ik daar wel mee kon doen voor de prijzen. Daar ben ik me dus op gaan 

richten en pas na jarenlang in de marathon te hebben gereden, ben ik weer de 

langebaanwereld binnen geslopen en blijk ik daar uiteindelijk niet eens zo slecht in te zijn. Ik 

ben dus een beetje een laatbloeier. Grappig is ook dat al die jongens die toen beter waren nu 

niet meer schaatsen of op een veel lager niveau zitten. Het maakt gelukkig dus niet zo heel 

veel uit als je op jongere leeftijd nog niet de sterren van de hemel rijdt! Ik trainde bij STG 

Dronten. In de eerste jaren was er alleen de baan van Heerenveen, Thialf, redelijk in de buurt. 

Vanuit Dronten vertrok er iedere week een bus vol kinderen richting Heerenveen en ik stapte 

daar ter hoogte van Emmeloord bij in. Ik heb alleen altijd al een hekel gehad aan bussen en 

dat vond ik dus niet echt een succes. Toen de baan in Dronten open ging ben ik dus ook pas 

meer gaan schaatsen omdat ik niet meer met die rotbus naar de trainingen moest.  

 

Wat moeten kinderen doen om wedstrijdschaatser te worden? 

Als er natuurijs is naar de baan van Klein Cortina gaan en lekker gaan schaatsen. Vooral 's 

avonds schaatsen vond ik altijd geweldig. Tussendoor lekker warme chocomelk drinken.  

Als je dan schaatsen echt zo leuk vindt dat je niet van de baan af te slaan bent, is het nog 

leuker om bij een schaatsclub te gaan om echt goed te leren schaatsen. Voor je het weet ga je 

dan ook wedstrijden schaatsen en gaat het balletje rollen.  

 

Kun je naast je sport nog iets anders doen? 

Ja hoor. Het is zelfs goed om af en toe even aan wat anders te kunnen denken. Natuurlijk zijn 

er schaatsers die niets anders doen, maar de beste rijders in de marathon doen er wel wat  
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naast. Niet omdat het moet, maar puur om de afleiding. Om de top te halen, zul je alleen niet 

alles kunnen doen. Alle weken de kroeg in is niet bevorderlijk en dus zul je een groot deel van 

je sociale leven op moeten offeren. Om keihard te kunnen trainen moet je namelijk veel 

rusten. 

 

Wat doe je op dit moment naast het schaatsen? 

Ik woon op dit moment in Groningen, vanwege mijn studie geschiedenis in die stad. Op mijn 

18e ben ik die kant op gegaan en het blijft een leuke stad om te wonen. Daarnaast breng ik 

veel tijd door bij mijn vriendin Sonja en haar hond Jesse in Lemelerveld. Op dit moment 

overweeg ik om na de Bachelor Geschiedenis een Master American Studies te gaan doen. 

 

Hoe is dit te combineren met de sport? 

Niet al te makkelijk. Het kost erg veel energie, zowel fysiek als mentaal, om de top van het 

schaatsen te halen en om daar te blijven en dit maakt de combinatie met studeren lastig. 

Vooral omdat ik nu al een jaar of 4 in de topploeg van het marathonschaatsen mee draai. Bij 

deze ploeg gaan we veel op trainingskampen en trainen we met grote regelmaat gezamenlijk 

in Heerenveen. Het is dan wel eens lastig om wat tijd in te plannen voor de studie. Maar goed, 

op mijn eigen tempo red ik het uiteindelijk ook wel dus wat dat betreft is er geen man 

overboord. Het is alleen niet de ideale combinatie, zoals sommigen wel eens denken. Juist een 

vast ritme, 's ochtends werken, 's middags trainen, werkt een stuk beter voor veel schaatsers. 

 

Kun je leven van het schaatsen? 

Ja absoluut. Hoewel het geen vetpot is waar je rijk van gaat worden, had ik nooit gedacht ooit 

van mijn sport te kunnen leven. Dit is wel iets waar ik van geniet. Zeker als je ziet dat de 

groep schaatsers die van de sport kan leven in het marathonschaatsen niet erg groot is. Het 

kan dus ook zo over zijn met de pret. Maar zoals het nu gaat heb ik t prima voor elkaar! Op dit 

moment, binnen deze ploeg, werk ik met een vast, maandelijks salaris. Er zijn ook ploegen 

waar de salarissen lager liggen en rijders dit aan kunnen vullen met premies, op basis van 

prestaties. Ik moet wel zeggen dat ik niet kan begrijpen dat je harder je best gaat doen als er 

een paar rotcenten op je liggen te wachten bij de streep. Als je aan de start gaat staan van 

een wedstrijd moet je wat mij betreft er alles aan doen om die wedstrijd te winnen. En dat 

daar dan prijzengeld op staat, is mooi meegenomen maar dat mag niet de motivatie zijn om je 

best te doen... Als je alleen maar 100% geeft wanneer er geld op het spel staat, ben je wat 

mij betreft geen echte winnaar. 

 

Hoe ziet je wedstrijdprogramma voor dit seizoen eruit?  

Het mooie van het marathonschaatsen is dat je dit nooit zeker weet. Immers, wanneer er 

natuurijs komt, gaat alles op de schop. Het kunstijsprogramma staat natuurlijk van te voren 

wel vast maar het natuurijs wat er bij komt, maakt dat je zomaar een week lang iedere dag 

een of twee wedstrijden gaat rijden. Dit zijn altijd erg hectische en nerveuze periodes waar je 

pas echt de grote overwinningen moet pakken. Want natuurijswedstrijden in Nederland zijn 

natuurlijk wel extreem belangrijk. Tot nu toe heb ik 11 wedstrijden geschaatst. Vier 5000 

meters, een 3000 meter en 6 marathons. (t/m 28 november) 

 

Wat vind je leuker langebaanschaatsen of marathon schaatsen? 

Allebei vind ik het mooi om te doen. Mijn hart ligt natuurlijk bij het marathonschaatsen omdat 

ik daarin ben opgegroeid maar het langebaanschaatsen, vooral bij een NK, is ook wel erg 

speciaal. De aandacht die daarvoor is verbaasd me iedere keer weer. Toch, als ik moet kiezen, 

is er maar 1 wedstrijd die er echt toe doet en dat is een marathon, namelijk de Elfstedentocht. 

Sowieso is er niets mooiers dan wedstrijden op natuurijs en de hele atmosfeer daarom heen. 

 

Wat vind je van de dr. Bibberregel? 

De Dr. Bibber regel is een vreemde regel die niet in het belang van de sporters is ingesteld. 

Desalniettemin is het niet zo bijzonder moeilijk om binnen die streepjes te blijven. Dus een 

groot probleem is de regel voor mij niet. Maar dat de regel er is, vind ik wel apart. Er heeft 

immers bijna niemand baat bij. Dus wat heeft het dan voor nut?  

 

Bij welk team zit je nu en met wie train je? 

Het Renault schaatsteam. Voluit Equipe Renault Eco2. Wij vallen binnen de Stichting  
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GroenOranje, waar ook het BAM Schaatsteam bij hoort. En met die ploeg trainen we dan ook  

eigenlijk het hele jaar door. We zijn 2 ploegen maar we trainen als 1 grote club. Bekende 

namen zijn Bob de Jong, Bob de Vries, Arjan Stroetinga, Jorrit Bergsma, Bert Jan van der Veen 

en Robert Bovenhuis. Ik train minimaal 3x per week met de ploeg. 

 

Wat is je doel voor dit seizoen? 

Zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Wat dat betreft heb ik dit jaar een goede start gemaakt 

met een overwinning in Amsterdam. Daardoor sta ik nu hoog in het klassement en heb ik een 

aantal wedstrijden het Oranje pak gehad. Het is nog een lang seizoen en er moet nog een 

hoop gebeuren maar ik ga proberen de KPN cup te pakken. 

 

Op welke baan in Nederland schaats je het liefst? En in het buitenland? 

In Nederland is Heerenveen mijn favoriete baan. Daar train ik 3x per week en is hard 

schaatsen ook het lekkerst. In het buitenland vind ik Erfurt altijd een mooie baan. Het ijs is er 

altijd goed en er hangt een echt topsportklimaat. Vorig jaar heb ik ook in Rusland, tegen de 

grens met Kazachstan aan op de ijsbaan van Chelyabinsk gereden. Dat was ook wel een mooie 

ervaring en een erg mooie baan! Toen we in Chelyabinsk de Kazachstaanse kampioenschappen 

reden, zaten we met 4 Nederlanders in een vervallen hotel vol Kazachstaanse schaatsers en 

Russische studenten. Daar hebben we wel wat woordjes Russisch opgepikt aangezien vrijwel 

niemand Engels spreekt. Met handen en voeten moet je dan wel de Russische toer op! 

 

Schaats je liever binnen of buiten? 

Eigenlijk maakt het me niet zoveel uit. Ik vind het belangrijker dat er goed ijs ligt. Op snel en 

hard ijs kom ik meer tot mijn recht en maak ik meer kans op een overwinning. Ik moet het 

toch hebben van de techniek en niet van het krabbelen met een klein slagje. Dus dak of geen 

dak, als het ijs maar goed is. 

 

Heb je liever natuurijs of kunstijs? 

Natuurijs is zo vreselijk mooi. De sfeer bij die wedstrijden is niet te beschrijven. Daar kan geen 

wedstrijd in een vol Thialf tegen op. Hoewel dat toch ook wel apart is. Zeker als je weet dat er 

live een paar miljoen mensen zitten te kijken. Toch is natuurijs alles wat je wilt als schaatser. 

Het is het pure schaatsen zoals het bedoeld is en zo'n wedstrijd op natuurijs doet me dan ook 

veel meer dan een kunstijswedstrijd! 

 

Er wordt een strenge winter voorspeld. Wat vind je daarvan? 

Ja geweldig, hoewel het niet te hard moet gaan. Ik zou geen wedstrijden willen missen doordat 

ik op Tenerife zit natuurlijk! Maar een eventuele Elfstedentocht is natuurlijk waar iedere 

marathonschaatser van droomt... Vanaf 28 november trainen we op Tenerife! In een druk 

seizoen, met natuurijs in het vooruitzicht, is het erg goed om een week in de zon te gaan 

fietsen. De zon maakt het lichaam weer fitter en geeft een goede impuls voor de rest van het 

seizoen. In de aanloop naar het NK kunstijs van eind december is dat ook een goede stap. We 

zitten daar dus een ruime week en fietsen iedere dag. Verder liggen we op het strand en 

slapen we veel. Een lekker luie vakantie eigenlijk, op het fietsen na! 

 

Als je in het buitenland schaatst, hoe ga je daar dan heen? 

Dat ligt eraan waar we heen gaan. Naar Erfurt en de Weissensee gaan we met de auto. Dat is 

nog wel goed te overbruggen. Naar Zweden en Finland gaan we echter met het vliegtuig.  

 

Hoe rijdt je teamauto?  

Perfect! Veel mensen verwachten dat ook niet en vragen ook enigszins argwanend hoe zo'n 

Dacia nou rijdt! Nou, dat is echt dik voor elkaar. Ik ben er al 2 maal mee op en neer naar Italie 

geweest en ook een tripje Oost Duitsland heeft ie overleefd. Voor de sport maak ik sowieso erg 

veel kilometers dus dan is het wel lekker als je een goede auto hebt. Dit is dan ook een hele 

beste wagen wat mij betreft!  

 

Heb je tijd om iets van het land/de stad te zien?  

Helaas niet. Ik ben al op veel plaatsen geweest maar heb echt nog zelden de tijd gehad om 

dingen te bekijken. Daarvoor zal ik toch echt zelf een reis moeten boeken. Dat doe ik dus ieder 

jaar in maart, na het seizoen.  
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Op reis naar Chelyabinsk (Rusland, vlakbij Kazachstan) moesten we in Moskou van vliegveld 

Domodedovo naar een ander vliegveld naar de andere kant van de stad. Rond 02.00 's nachts 

kwamen we aan in Moskou en werden we opgewacht door oud-schaatser Vadim Sayutin. Hij 

roste vervolgens midden in de nacht door Moskou heen en stopte even bij het Rode plein en 

het Kremlin om ons dat te laten zien. Om 3.00 's nachts heb ik daar dus wel 5 minuutjes de 

toerist uit kunnen hangen! Gelukkig was ik al eens een lang weekend naar Moskou geweest 

om bij een vriend op bezoek te gaan, ik was dus niet gefrustreerd, zoals de anderen, dat we 

niet even wat langer de stad konden bekijken! 

Verder heb ik tijdens een trainingskamp een keer de Grand Prix (Formule 1) van Monza 

bezocht en de schitterende stad Sienna in Italie bekeken. Dat waren mijn enige toeristische 

momenten in 6 jaar op het hoogste niveau tot nu toe. 

Ik moet eerlijk zeggen dat je naast het trainen ook niet veel energie over hebt om nog andere 

dingen te doen. De dagen op een trainingskamp zien er bijna altijd zo uit: 

7.45 - training DVE (Duurloopje voor eten) 

8.30 - ontbijt (daarna op bed) 

10.00 - training 

12.30 - lunch (daarna dutje) 

14.30 - training 

18.30 - avondeten 

22.00/23.00 - slapen 

Dan blijft er weinig tijd en energie over om iets anders te gaan doen. Ik kijk vooral veel films 

omdat ik overdag niet zo'n slaper ben. 

 

Wat vind je ervan dat Kraggenburg door jou op de sportieve kaart wordt gezet? 

Als dat zo is, vind ik dat wel mooi. Hoewel ik hoor dat het 'Brembley'  (sportpark De Brem met 

het mooiste gras in de wijde omgeving; de TOPklasse traint hier zelfs. MM) tegenwoordig ook 

een aardig visitekaartje is! Helaas word ik vaak aangekondigd als Rob Hadders uit Groningen. 

Dan lijkt het toch altijd net alsof ze het over iemand anders hebben. 

 

Wat is je leukste en minst leuke herinnering aan Kraggenburg? 

De gezelligheid. In zo'n dorp kende je iedereen. Dat vond ik altijd erg leuk. Activiteiten als de 

toneelvereniging voor jongeren en de feestweken zijn volgens mij de mooie dingen in zo'n 

klein dorp. In de stad ben je toch meer op jezelf, hoe vreemd dat ook klinkt in zo'n 

mensenmassa. Maar de mooiste herinnering blijft natuurlijk het schaatsen op Klein Cortina,  

's avonds met warme chocolademelk, hoe kan het ook anders! Dat het zo ver af lag van 

Emmeloord vond ik minder leuk. Iedere dag op de fiets die kilometers maken richting school 

was wel een flinke opgave. Zeker als het rotweer was. Natuurlijk was het vaak gezellig op de 

fiets maar de ontelbare malen dat ik alleen tegen de wind in aan het trappen was, waren toch 

wel zwaar. Maar goed, misschien dat ik daardoor in de sport ook wel sterk ben geworden. 

 

Wat denk je als je Kraggenburg binnenrijdt? 

Home sweet home! Kraggenburg is voor mij echt 'thuis', hoewel ik al bijna 10 jaar in 

Groningen zit. Vooral de omgeving, af en toe een stukje hardlopen in het bos of iets dergelijks. 

Dat voelt vertrouwd! 

 

Denk je ooit nog weer in Kraggenburg te gaan wonen?  

Dat zou ik echt niet weten. Om te trainen zijn er maar weinig plekken waar ik het beter zou 

kunnen treffen. Het ligt redelijk centraal voor de ijsbanen en fietsen en skeeleren in de polder 

is super door alle fietspaden. Daarbij heb je de afwisseling van de lange rechte polderwegen en 

aan de andere kant het oude land waar je mooi kunt trainen. Ook is de afstand naar Zwolle, 

Amsterdam, Utrecht en andere steden prima te doen. Maar goed, we zien wel. Voorlopig zit ik 

nog in Groningen denk ik. 

 

Margot Maljaars 

 

 

 

(Noot van de redactie: Weet u een leuke naam voor de rubriek van Margot Maljaars? Laat het 

ons weten. Voor meer info hierover, zie bladzijde 2, het stukje van de redactie.) 
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Uitnodiging jaarvErGaDErInG “KLEIn CortIna” 

                    

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van ijsbaanvereniging  

 

“Klein Cortina” 
 
Deze wordt gehouden op woensdag 13 december 2010 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 
10.  Rondvraag 

11.  Sluiting 
 

Graag tot ziens op maandag 13 december. 
 

Het bestuur. 
 
 
 

 
 

JEu D‟op wInt EEnaKtErfestival Flevoland 

 

In het Agora theater in Lelystad won jeugdtheatergroep Jeu d‟Op de eerste prijs op het 

Flevolands Theater Festival met het stuk “Zullen we”.  Het stuk gaat over jongeren die om 

verschillende redenen van huis zijn weggelopen. Onderweg beleven ze allerlei avonturen. Wat 

echter de meeste indruk maakte, is de manier waarop ze hun zelfgekozen types vorm hebben 

gegeven. Ook het groepsgebeuren, dat zich zonder inmenging van ouders gaandeweg 

ontwikkelde, is een boeiend proces dat zo goed past bij het puberen. Onder regie van Koenie 

Wind hebben de jongeren hun personages ontwikkelt. Koenie heeft de informatie verzameld en 

neergelegd bij een scriptschrijver, die afzag van naamsvermelding omdat Jeu d‟Op in de 

uiteindelijke versie te veel afweek van het originele script. Het grappige is, dat juist de 

veranderingen Jeu d‟Op de overwinning bezorgde. De jury vond dat Jeu d‟Op durf en lef aan de 

dag legde om schijnbaar onverenigbare elementen bij elkaar te plaatsen. Zoals een van huis 

weggelopen Moslima, een rolschaatsende assistente van een wereldberoemde illusionist, een 

reus met kinderhonger, de broer van de reus met een klein hartje, een rappende kabouter en 

nog veel meer grappige types. Een speciale vermelding kreeg het multifunctionele, door 

Koenie gemaakte, decorstuk. Wie zelf wil zien wat Jeu d‟Op  ervan gemaakt heeft, kan op 

zaterdag 12 februari bij Van Saaze in de zaal komen kijken. Het begint om 20.00 uur. Er wordt 

entree gevraagd.  

De jongeren hebben als prijs een workshop improvisatie gewonnen van theatermaker Niels van 

der Schaaff. 

 

De felicitaties en een groot compliment voor de spelers en regisseur van Jeu d‟Op. 

Spelers: Bobby van Egmond, Carline Dedden, Jordi Lamers, Ivy Polhoud, Jeltje Wit, Jesper 

Oosterwijk, Joost Potters, Lars van Diepen, Marco van Diepen, Wout van Keulen, Cleo Polhoud 

en Wesley Verbeem.  

Regie: Koenie Wind. 
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ZONNEBLOEM Nieuws 

  

Uitslag Zonnebloem loterij. 

Allereerst willen wij van de Zonnebloem, u als inwoners van Kraggenburg (dorpelingen en 

buitenweg bewoners) hartelijk bedanken voor het kopen van de zonnebloem loten. We komen 

elk jaar weer langs en ook dit jaar liet u ons niet in de steek. Alle loten die ons werden 

toegewezen hebben we weer kunnen verkopen. En ook een woord van waardering voor alle 

vrijwilligers die weer langs de deuren wilden gaan. Onze HARTELIJKE DANK daarvoor. 

De trekking is alweer geweest en de uitslag van de zonnebloem loterij staat op de volgende 

pagina van deze Uitkijk. Dus haal die loten van het prikbord en uit de keukenla om even te 

controleren of u iets gewonnen heeft. Er is een geldprijs gevallen in Kraggenburg. Mocht u de 

gelukkige winnaar zijn, volg dan de instructies op die achter op de loten vermeld staan. Maar 

maak voor u zelf wel even een kopie om te bewaren voor uw eigen boekhouding. Veel geluk 

allemaal. 

  

30 Jarig jubileum. 

Op zaterdag 6 november jl. hebben we een gezellige middag georganiseerd en ons 30 jarig 

jubileum gevierd. Eigenlijk hadden we dat tegelijk met Ens vorig jaar moeten doen, want we 

zijn samen begonnen als een vereniging, maar door diverse verhuizingen zijn onze boeken en 

notulen kwijt geraakt die betrekking hadden op de oprichting van onze vereniging. Vandaar 

dat we niet meer de precieze datum wisten.  

Maar we hebben nu toch samen met onze gasten uit Kraggenburg en Ens dit 30 jarig jubileum 

gevierd. We werden ontvangen met koffie/thee en gebak met het logo van de zonnebloem, 

speciaal verzorgd door de bakker uit Vollenhove.  

Daarbij hadden we nog een heugelijk feit te vieren, iets wat we beslist niet ongemerkt voorbij 

wilden laten gaan. Mevrouw Ge Mooiweer is vanaf het begin een actief lid van onze afdeling 

Zonnebloem geweest, eerst als vrijwilligster, daarna als bestuurslid en de laatste jaren als 

penningmeester. Ons regio bestuurslid Hetty Kuper kwam om mevr. Mooiweer een gouden 

speld op te spelden voor bewezen diensten. De familie van mevr. Mooiweer hadden we ook 

uitgenodigd. Dus Ge mocht omringd door zoon, schoondochters en kleinzoons alle bloemen, 

hulde en lofbetuigingen in ontvangst nemen.  

Om het feest op te luisteren met muziek en zang, hadden we het gemengd koor "Wat een 

koor" uit Emmeloord uitgenodigd. Deze mensen namen onze uitnodiging graag aan, want dit 

was voor hen een uitgelezen kans om voor publiek op te treden. Ze bestaan namelijk nog niet 

zo lang en hebben wel uitgebreid geoefend, maar nog weinig optredens gedaan. Ze brachten 

allemaal oude Nederlandse liederen ten gehore, afgewisseld met moderne meezingers. Het liep 

nog niet helemaal vlekkeloos, maar ze straalden allemaal zoveel enthousiasme en plezier uit, 

dat wij als publiek hebben genoten van hun zangkunst. 

Tijdens de pauze werden we getrakteerd op een drankje en lekkere hapjes, en we kregen 

genoeg gelegenheid om eventjes gezellig bij te kletsen met elkaar. En zoals een van onze 

gasten zei: “Van zo'n middag , daar wordt je weer helemaal blij en vrolijk van.” 

  

Uitnodiging Chez Marknesse (voorheen Chez Andre). 

De eigenaar van de grote discotheek in Marknesse heeft het idee opgevat om de Zonnebloem 

gasten uit de regio (polder) te laten kennis maken met deze uitgaansgelegenheid. Dus als uw 

nieuwsgierigheid door uw kinderen en/of kleinkinderen is gewekt en u wilt wel eens zien waar 

zij zich de weekenden vermaken, dan is dit de kans om te kijken en te worden rondgeleid in de 

grootste discotheek van de polder. 

We worden muzikaal vermaakt door 2 smartlappen koren. Dus:  

vrijdag 7 Januari 2011, gezellige middag en rondleiding in Chez Marknesse. 

aanvang:  14.00 uur. (tot 17.00 uur) 

kosten :  € 5,00   per persoon. 

vervoer:   zowel heen- als terug reis wordt door ons verzorgd. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ge Mooiweer tel. 252700   

                                                        en Toos van Egmond tel. 252783.  

Wel graag zo spoedig mogelijk en vóór 20 december 2010. 

  

Rest ons nog om u allemaal toe te wensen:  Prettige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar 2011. 
Met de vriendelijke groeten van alle vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 
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Klaverjasclub de kei 
 

Maandag 27 december is er voor de elfde keer het open Kampioenschap van Kraggenburg. Wie 

zal Harry Meys, de kampioen van 2009, opvolgen? 

Aanvang 19.00 uur in ‟t Klokhuis aan de Noordermeent, maar inschrijven kan vanaf 18.30 uur. 

De koffie staat klaar en u zal worden verrast met een kopje heerlijke snert van Ria Stuiver. 
 

Het programma 2011 voor de competitie luidt als volgt: 

7 en 21 januari 

4 en 18 februari 

4 en 18 maart 

1, 15 en 29 april 

Deze avonden beginnen om 20.00 uur. 
 

Het bestuur. 

 

 

 

DorpSHuIS „t KLoKHuis – Stand van zaken 
 

Beste Kraggenburgers, 
 

Op 15 september jl. is er een bijeenkomst in het Dorpshuis geweest over de toekomst van het 

‟t Dorpshuis. Tijdens deze bijeenkomst gaf het bestuur aan dat zij het voornemen hadden om 

het  Dorpshuis per juli 2011 te sluiten. Zij hebben op deze avond hun argumenten hiervoor 

uiteengezet en besproken. Thema‟s binnen deze argumentatie waren het onderhoud aan het 

gebouw, teruglopende aantal activiteiten, een smalle exploitatie en het aantal vrijwilligers. Op 

deze avond, georganiseerd door de Raad van Toezicht, hebben we de Kraggenburgers 

gevraagd om mee te denken over de problematiek. Uit deze brainstorm zijn ideeën ontstaan 

waarmee verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht aan de huidige situatie.   
 

Naar aanleiding van de uitkomsten van deze avond heeft de Raad van Toezicht een dertigtal 

Kraggenburgers persoonlijk benaderd en gevraagd of zij een bijdrage willen en kunnen leveren 

aan het voortbestaan van het Dorpshuis. Aan dit verzoek is in ruime mate goed gevolg  

gegeven. Het positieve resultaat van deze avond is dat deze groep heeft toegezegd actief te 

willen meewerken aan de uitdagingen van het Dorpshuis in de toekomst.  
 

Het bestuur van het Dorpshuis heeft aangeven dat als het Dorpshuis niet gesloten zal worden, 

zij de weg vrij maken voor een nieuwe club mensen die de kar wil trekken. Het voortbestaan 

van het Dorpshuis was dus afhankelijk van het formeren van een nieuw bestuur. We zijn dan 

ook erg blij dat de volgende personen bereid zijn gevonden om het nieuwe bestuur te vormen: 
 

Voorzitter:  Piet Paauw  Coördinatie vrijwilligers:   Sita van Egmond 

Secretaris:  Marianne Galama Onderhoud/gebouw:    Henk Schüssler 

Penningmeester: Dick Bos  Activiteiten:     Klaas de Jong 

Vice voorzitter: Siebrand Oud 
 

Een dankzegging voor het oude bestuur is op zijn plaats. Zij hebben er mede voor gezorgd dat 

het dorpshuis een betere financiële basis heeft dan een aantal jaar geleden. Tevens hebben zij 

zich hard gemaakt voor de realisatie van het MFC. Zij juichen het toe dat het nieuwe bestuur 

zich inzet voor het behoud van het dorpshuis. 
 

Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes toe met hun uitdagende taak en zijn hen zeer 

erkentelijk dat zij zich willen inzetten voor het Dorpshuis. Wij hopen met het nieuwe bestuur 

dat ook u het Dorpshuis een warm hart blijft toedragen en daar waar nodig uw steentje 

hieraan bijdraagt. Immers, het Dorpshuis is van ons allemaal.  
 

Namens de Raad van Toezicht, 

Frans van Egmond jr.  

Molle Stuiver 

Harry Engels 

Joop Stoffelen. 
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Wisseling wijkagent 

 

Op 1 november 2010 ben ik gestopt met mijn werkzaamheden als wijkagent voor de dorpen 

Marknesse, Kraggenburg, Ens en Nagele. 

Ik heb de afgelopen vijf en een half jaar met veel plezier in mijn wijk gewerkt. Alle inwoners 

wil ik bedanken voor de prettige en goede samenwerking. Voor de toekomst wens ik u allen 

het beste toe.  

Vanaf heden ga ik werken in de noordelijke dorpen van de gemeente Noordoostpolder. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan van Benthem 

 

Op 1 november 2010 ben ik begonnen met mijn werkzaamheden als wijkagent voor de dorpen 

Marknesse, Kraggenburg, Ens en Nagele. 

Ik ben in 1984 bij de politie Amsterdam begonnen en in 1988 startte ik bij de toenmalige 

gemeentepolitie Noordoostpolder. Van 1999 tot 2007 heb ik als wijkagent op Urk gewerkt, 

hetgeen ik als een prettige periode heb ervaren. Van 2007 tot heden was ik werkzaam te 

Emmeloord in de algemene dienst. 

De komende jaren hoop ik op een prettige wijze bij te dragen aan de leefbaarheid in uw wijk.  

 

Mijn E-mailadres is: jan.huizingh@flevoland.politie.nl. 

Wij zijn telefonisch bereikbaar op het algemene politienummer 0900-8844.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Jan Huizingh 

 

 

 

Bedankje 

 

Beste leden van de Zonnebloem te Kraggenburg, 

 

De hele familie Mooiweer wil jullie graag bedanken voor jullie inzet en gezelligheid op zaterdag 

6 november. Ook willen wij onze dank uit spreken aan het koor ‟wat een koor‟ voor hun 

gezellige muzikale toevoeging van de middag. Het gouden speldje zal ik de komende tijd met 

trots dragen.  

 

Ge Mooiweer 

 

 

 
OPBRENGST COLLECTE 

 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden in de week van 31 oktober t/m 6 

november 2010, de opbrengst was het mooie bedrag van € 930,00. Alle gevers hartelijk 

bedankt. 

 

Met de opbrengst kunnen we het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en 

behandeling van diabetes verder uitbreiden, want meer weten is de enige oplossing! 

 

Namens het Diabetes Fonds, 

 

Afra van Diepen 

Collecteleider (Kraggenburg) 
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Huppel-inn 

 

Voor alle basisschoolkinderen in de Noordoostpolder is er in de kerstvakantie weer de huppel-

inn. Het thema is dit jaar “circus”, dus laat tijdens de huppel-inn zien wat jij kan en word 

jongleur, goochelaar, clown of sterkste man…. 

21 en 22 december in de Bosbadhal in Emmeloord 

10.00 – 12.00 uur zwembad 2 euro 

12.00 – 16.00 uur activiteitenzaal 1 euro 

ga je naar beide activiteiten dan betaal je 2,50 euro 

Kijk voor meet informatie op www.sva-nop.nl 

 

 

 

 

Bar CaFEtarIa”‟t HoEKJE” SponSort nIEuwE tEnuES  

 

De jongens van FC Kraggenburg A1 zijn door bar cafetaria 't Hoekje in het nieuw gestoken. 

Het elftal bestaat uit jongens in de leeftijd van vijftien tot en met achttien jaar. 'Wij kiezen 

bewust voor sponsoring van een sportteam uit eigen dorp. We willen graag iets terug doen 

voor de gemeenschap. We hebben juist voor sponsoring van dit team gekozen, omdat dit onze 

klanten voor de toekomst zijn', licht Joost van Boven, eigenaar van 't Hoekje, zijn keuze toe. 

De jongens van het elftal vinden de nieuwe sponsor vooral lekker. 'Als we winnen, geeft 't 

Hoekje een gratis rondje', klinkt het.  

 

 

 

 

 
 

Het elftal geflankeerd door de sponsors, Joost van Boven links en Leo van Boven rechts 
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Bergsma & Buchner sponsort meidenteam Be Fair volleybal  

 

Het jongste meisjesteam, spelend op niveau drie, van Be Fair afdeling volleybal is door 

autobedrijf Bergsma & Buchner verrast met nieuwe shirts.  Het bedrijf is sinds mei in 

Kraggenburg gevestigd. 'Veel Kraggenburgers hebben ons al hun vertrouwen gegeven, nu 

willen we iets terugdoen. We hebben beide affiniteit met sport, dus toen we hoorden dat deze 

groep volleybalsters nieuwe shirts nodig had, was de link snel gelegd. We willen onze 

sponsoractiviteiten graag lokaal houden en vinden het gewoon leuk zo'n enthousiast 

meisjesteam te sponsoren'. Op de vraag aan de meiden of ze blij zijn met het nieuwe shirt 

klinkt een volmondig 'Ja'.  

 

 
 

Staand v.l.n.r. Martijn Buchner, Marleen van Dijk, Danisha Koobs, Tessa de Jong, Lisa de 

Kruijk, Jeroen Bergsma 

zittend Anita Ruiter en Sanne Schekman 

 

 

 

 

 

 

Peter Vellinga sponsort Be Fair volleybalmeisjes  

 

Het meisjesteam, spelend op niveau twee, van Be Fair afdeling volleybal heeft nieuwe shirts 

gekregen van Hypotheek Visie Almere of liever gezegd van financieel adviseur Peter Vellinga. 

'Ik woon hier in Kraggenburg, vandaar', licht Vellinga toe. 'Twee weken geleden ging ik een 

hapje eten met mijn buurman, die penningmeester is van Be Fair. Ze hadden voor dit 

meisjesteam nog een shirtsponsor nodig. Toen dacht ik vooruit, dat is leuk voor het dorp'. 

Rachel Zwartbol van Be Fair: 'Peter, we zijn je erg dankbaar!' 
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Staand v.l.n.r. Fleur de Boer, Minou Kapelle, Anne Oosterhof, Peter Vellinga 

Zittend v.l.n.r. Lonneke Schekman, Jarno van der Horst, Danee Winter 

 

 
 

Freja Outdoor voelt zich betrokken bij Be Fair volleybal  

 

Het meidenteam, spelend op niveau zes, van Be Fair afdeling volleybal is blij met de nieuwe 

shirts, beschikbaar gesteld door Freja Outdoor.  Fred van der Kolk is samen met Jacob 

Oosterhof eigenaar van het bedrijf. Fred: 'Ik voel me erg betrokken bij dit team. Mijn beide 

dochters spelen erin. Het was dus ook een logische keuze om dit team te sponsoren'. 

 

 
 

Staand v.l.n.r. Fred van der Kolk, Maud van der Kolk, Kim Westra, Jacqueline Ruiter, Jacob 

Oosterhof 

Zittend v.l.n.r. Lieke van der Kolk, Janick Winter, Lisanne van der Heide, Thirsa van der Stelt 
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

Na een lange periode van nattigheid is de temperatuur nu aan het dalen. De eerste winterse 

speldenprikken zijn al uitgedeeld. In het Voorsterbos is het vogelleven tot rust gekomen. Hier 

en daar horen we het tikken van grote en kleine bonte Spechten en Boomklevers die op dode 

bomen naar insecten zoeken. In de weilanden zitten Buizerds op paaltjes rustig af te wachten 

of er een muis voorbijkomt. Bij helder vriezend weer horen we overal de ganzen die iedere 

avond vanuit de voedselgebieden overtrekken om op de randmeren te overnachten. Naarmate 

het kouder wordt komen er steeds meer ganzen in de gebieden van Natuurmonumenten op 

bezoek. Regelmatig worden jagende Zeearenden rondom de Ijsseldelta/Zwartemeergebied en 

de Barsbekerbinnenpolder waargenomen die op de aanwezige ganzen jagen. 

Er waren vele hoogtepunten het afgelopen jaar. Het hoogtepunt van 2010 is de broedpoging 

van een paartje Zeearenden in het Zwartemeer gebied. Het gebouwde nest is door de storm 

van 31 maart grotendeels uit de boom gewaaid. Misschien volgt in het nieuwe jaar een nieuwe 

broedpoging. In de Buitenlanden zijn de Kievitsbloemen in het afgelopen voorjaar weer 

toegenomen. De Boomvalk heeft met twee paar gebroed in het beheergebied Harderbroek en 

er is een broedpaar waargenomen in het Kadoelermeer. In het gehele beheergebied Flevoland 

neemt overal de Kleine Bonte Specht toe. Dit is een gevolg van het ouder worden van de 

bossen. In het Voorsterbos is een spectaculaire stijging van Rietorchis geconstateerd en heeft 

de Keverorchis zich ook uitgebreid. Tevens is een nieuwe groeiplaats van Stofzaad ontdekt. In 

de Vreugderijkerwaard is de eerste Bleke  Distelbremraap gevonden. Er komen nu drie soorten 

bremrapen voor (blauwe, walstro, distel bremraap). De drie genoemde soorten vormen geen 

bladgroen, en ze parasiteren op andere planten. Het zijn bijzondere soorten en komen weinig 

voor. Op het eilandje in de nevengeul van de Vreugderijkerwaard hebben dit jaar 30 paar 

Kluten en 2 paar Visdieven gebroed. In de aanwezige kolk hebben 18 paar Zwarte Stern 

succesvol gebroed op de ingebrachte (kunst) vlotjes. De Moerassprinkhaan heeft zich verspreid 

naar het Kadoelerveld waar deze soort voor het eerst is waargenomen. Deze sprinkhaan kwam 

al in grote aantallen voor op het Kraggenburgerveld. 

Na de vele positieve ontwikkelingen zijn ook minder goede berichten te melden. Door toename 

van het verkeer in het Voorsterbos vallen er vele slachtoffers van reeën (rondom het 

Voorsterbos afgelopen jaren al minimaal 12 en de laatste jaren meer dan 100 bij elkaar). 

Regelmatig worden ook doodgereden Boommarters, Steenmarters, Bunzingen gemeld. Vooral 

de Boommarter staat op de rode lijst van kwetsbare zoogdieren. Afgelopen broedseizoen is 

een kleine afname van broedende Grote Karekieten in het Zwarte Meer waargenomen. De 

Grote Karekiet komt weinig voor als broedvogel in Nederland. Het Zwartemeergebied is het 

laatste bolwerk van deze soort. 

In het Waterloopbos wordt op dit moment hard gewerkt om het model nabij de Bangkokhaven 

zichtbaar te maken. Op 6 november is op de natuurwerkdag onderhoud gepleegd bij een 

drietal modellen, namelijk model Thyboron Denemarken, de Haven van Bangkok en de Haven 

van IJmuiden. In verband met een uitbreiding van de werkschuur in het Voorsterbos is een 

stuk beplanting geruimd. Tevens is een hoge bosrand achter de beheersschuur verwijderd om 

de zonnepanelen uit de schaduw te halen. Dan kunnen de panelen weer meer groene energie 

leveren aan Natuurmonumenten en het energienet. 

In oktober hebben vele bezoekers de Indian Summer in het Waterloopbos ervaren. In deze 

periode hebben naar schatting 4000 bezoekers het Waterloopbos/Voorsterbos bezocht. De 

actie herfstdoos die Natuurmonumenten landelijk organiseert is verlengd tot 2011. In het 

informatiecentrum kunnen vrijwilligers u inlichten over deze actie. Tijdens een bezoek aan het 

infocentrum in de kerstvakantie kunt u aan verschillende activiteiten deel nemen. Op 19 

december is het infocentrum open vanaf 11.00 uur in verband met de Vette Vogeldag. Verder 

is een foto-expositie met thema winter van Wilma van Beekhuizen te bezichtigen. Op 28 

december is ook een Vette Vogeldag en kan met forse korting een gps-speurtocht worden 

gedaan. Dit dankzij onze samenwerking met Jump Outdoor. Voor gezinnen met kinderen is de 

rugzakontdektocht een leuke activiteit. In het infocentrum zal de versierde kerstboom weer 

staan. Tijdens de kerstvakantie is het infocentrum op 26 december tot 30 december open van 

13.30 tot 16.30 uur. Eerste kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag is het infocentrum 

gesloten. Voor meer informatie kunt u onze website opzoeken: www.natuurmonumenten.nl. 

  

Het beheerteam Flevoland wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2011 toe. 
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Inleverdatum 2011 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

30 januari 09 februari 

20 maart 30 maart 

15 mei 25 mei 

03 juli 13 juli 

18 september 28 september 

13 november 23 november 
 
 

Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 

gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken 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  

      uitkijk@kraggenburg.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 2011 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 
 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
10-12 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

11-12 De Zotte Leeuwkes en STEK Kerstmarkt Dam/HCR van Saaze 14.00 uur 

13-12 Mercatus en Dorpsbelang Informatieve bijeenkomst ‟t klokhuis 14.00 uur 

13-12 IJsbaanver. “Klein Cortina” Jaarvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

15-12 J.V.V. en S.W.N. Kerstmiddag 55-plussers ‟t Klokhuis 14.00 uur 

17-12 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

18-12 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

20-12 Christelijke vrouwen beweging 
K‟burg 

Martine Dubois, Biddinghuizen 
Kerstliederen en kerstverhaal 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

27-12 Klaverjasclub “de Kei Open Kampioenschap ‟t Klokhuis 19.00 uur 

28-12 Van Saaze Darttoernooi HCR van Saaze 20.00 uur 

29-12 Van Saaze Darttoernooi en Top 100 2010 HCR van Saaze 17.00 uur 

31-12 Oud & nieuw commissie Oudjaarsfeest ‟t Klokhuis 21.00 uur 

03-01 Christelijke vrouwen beweging 
K‟burg 

Nieuwjaarsmiddag Prot. Kerkcentrum 14.00 uur 

07-01 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

07-01 De Zonnebloem Kennismaking Chez Marknesse Chez Marknesse 14.00 uur 

08-01 Monument commissie Onthulling monument Voorstraat/Hertenweg 15.00 uur 

08-01 Stek,dorpshuis,ZotteLeeuwkes Nieuwjaarsreceptie ‟t Klokhuis 16.00 uur 

14-01 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

15-01 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

19-01 Christelijke vrouwen beweging 
K‟burg 

Leonie Beks, Emmeloord 
Missionair werk in Bangla Desh 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

21-01 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

28-01 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

04-02 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

11-02 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 
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