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VAN DE REDACTIE 

 

Voor u ligt de eerste uit een serie van zes Uitkijken die u dit jaar mag verwachten. Vele 

vrijwilligers maakten dat de afgelopen jaren al mogelijk. Zij zullen zich ook dit jaar, ieder met 

zijn eigen vaardigheid, hiervoor gaan inzetten. Allen alvast hartelijk dank hiervoor. 

Ook de adverteerders willen we bedanken, want zij trekken ieder op een eigen manier 

aandacht voor hun bedrijf, en maken het daarmee financieel mogelijk uw dorpskrant te blijven 

maken. 

Afgelopen jaar is basisschool de Lichtwachter gestopt met drukken van onze Uitkijk. We 

hebben ons daarna georiënteerd op de verschillende mogelijkheden. De laatste twee nummers 

van het vorige jaar waren daar een onderdeel van. Drukkerij Feiko Stevens uit Emmeloord zal 

dit jaar onze Uitkijken gaan drukken.  

Het bundelen blijft in handen van vele vrijwilligers, zoals voorafgaande jaren. Ook de 

bezorging blijft zoals het was. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee.  

Door het lezen van onze dorpskrant kunt u op de hoogte blijven van Kraggenburgse zaken. 

Zoals het nieuws van de verschillende verenigingen of particulieren, uitnodigingen en 

oproepen. Er zijn boeiende interviews van Margo Maljaars met dorpelingen. Ook zullen de 

basisschool kinderen ons laten weten waar ze zoal mee bezig zijn. En u beschikt over een 

overzichtelijke activiteitenagenda.  

 

We wensen u ook dit jaar, weer veel leesplezier. 

de redactie. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

         Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 

Kerstboom 

9 december j.l. heeft Dorpsbelang een kerstboom opgetrokken op de brink in het centrum. 

Zo’n boom ontvangen wij, tot ons grote genoegen, ieder jaar van Natuurmonumenten.  

In voorgaande jaren bleef het als het om de versiering ging, echter bij lampjes. Dit jaar 

werden we verrast door een grote hoeveelheid ballen en strikken; gebreid, wel te verstaan! 

Een ‘ondergrondse’ brei-eenheid heeft voor een zeer fleurige opluistering van onze boom 

gezorgd. Zij heeft er volgens Dorpsbelang indirect aan bijgedragen, dat de boom en de 

lampjes ongemoeid zijn gelaten in de weken die de boom ons centrum sierde. 

 

Oud & Nieuw 

Ondanks de hoge temperaturen van afgelopen maand, hebben we 31 december toch maar 

Oud & Nieuw gevierd. En het was weer een geslaagde jaarwisseling, waarbij onze jeugd in het 

Klokhuis wederom een Oud & Nieuw feest georganiseerde. Ondanks de ietwat tegenvallende 

opkomst is het toch zeeeeer gezellig geweest. Volgend jaar weer!?! Dit evenement draagt 

volgens Dorpsbelang ook bij aan weer een jaar schadevrij-Oud-&-Nieuw. En hoewel de 

gemeente dit niet meer waardeert met de bekende ‘schadevrij-premie’, kan men komend jaar 

als vanouds bij Dorpsbelang een premieaanvraag doen voor een jeugdactiviteit.  

 

Dorpsuitbreiding 

Dezelfde of een tweede geheime brei-eenheid, “VARK” geheten, heeft het niet bij ballen 

gehouden, maar zorgde tijdens de jaarwisseling ook eindelijk voor enige uitbreiding van 

Kraggenburg. Met een serieus en zeer respectabel stuk breiwerk is ons dorp uitgebreid met 
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een aantal buitenwijken door de hele polder. De Noordoostpolder strekte zich plots uit van 

‘Kraggenburg Oostblok’ tot ‘Kraggenburg Poort’.  

 

Nieuwjaarsreceptie 

De laatste wensen zijn uitgewisseld op de 7e januari tijdens de nieuwjaarsreceptie. Het 

afgelopen jaar werd geëvalueerd door ‘moe en heur schoon-zeune’ en er werd alvast 

vooruitgekeken naar de activiteiten in 2012 zoals o.a. het DOP.  

Prins Santé werd geïnaugureerd (proost) en het bloemetje was voor Jan Winters voor vele 

jaren vrijwilligerswerk en andere ondersteunende activiteiten. 

 

Dubbeldoel 

In de 2e week van januari is onze ‘sportkooi’ opgeleverd. Een plaatje! En hoewel de officiële 

opening nog even op zich zal laten wachten (dit project is opgesteld i.s.m. drie andere dorpen) 

mag er natuurlijk al naar hartenlust gebruik van worden gemaakt. 

 

Openbaar groen 

Wegens bezuinigen is het onderhoudsniveau van ‘groen en grijs’ in de dorpen naar ‘C’ verlegd. 

Dit betekent in de praktijk o.a. dat er na een aantal najaarsstormen nogal wat takkenresten op 

straat achterblijven. Deze worden bij de eerstvolgende veegronde verwijderd. 

 

Data 

Bij deze mag u 21 maart alvast in uw agenda noteren. Op deze avond houden we onze 

jaarlijkse algemene ledenvergadering. In de volgende Uitkijk zal de agenda komen te staan 

met de notulen van vorige editie. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

 

BIJEENKOMST VOOR ALLE KRAGGENBURGERS OVER HET CONCEPT-DORPSPLAN 

 

Op woensdag 1 februari organiseert Dorpsbelang samen met de gemeente 

een avond over het concept-dorpsplan. 

Locatie: Dorpshuis, Noordermeent 6, aanvang: 19.30 uur. 

 

In de jaarvergadering van maart vorig jaar heeft Dorpsbelang de eerste versie van het 

dorpsplan gepresenteerd. Daaruit is voortgekomen dat Kraggenburg voor onze gemeente een 

pilot-dorp is geworden voor het maken van een dorpsvisie en -plan, waarbij ook de gemeente, 

Mercatus en andere instellingen betrokken zijn.  

Daarom is in de maanden november en december Dorpsbelang, samen met een groep 

Kraggenburgers, met de gemeente en externe partijen aan de slag gegaan om een verdieping, 

verbetering en verbreding van ons dorpsplan te krijgen. Er zijn hiervoor drie bijeenkomsten bij 

Van Saaze geweest, onder leiding van een bureau, dat het gehele proces begeleidt. Om u te 

informeren heeft u drie maal een nieuwsbrief over deze bijeenkomsten ontvangen. 

Er is nu een concept-dorpsplan geschreven en Dorpsbelang nodigt u allen uit hierover uw 

mening, aanvullingen en opmerkingen te geven. Dat willen wij doen via een bijeenkomst op 1 

februari a.s. Op die manier willen wij zoveel mogelijk Kraggenburgers betrekken bij het plan, 

zodat we kunnen spreken van ons gezamenlijk dorpsplan. 

Op deze avond zullen ook mensen van gemeente en externe partijen aanwezig zijn. Bij externe 

partijen moet u denken aan Mercatus, scholenstichting AVES, zorggroep Oude en Nieuwe Land, 

Natuurmonumenten, Carrefour, kinderopvang en peuterspeelzaal. 

Indien u vóór 1 februari meer informatie wilt hebben, dan kunt u contact opnemen met de 

dorpsvoorzitter Jules Overmars, telefoon 0527- 612 648 of e-mail jules.overmars@hetnet.nl 

 

We rekenen op een grote opkomst. 

 

Dorpsbelang, 

Jules Overmars, voorzitter. 

mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Wij hopen dat wij 

samen met u weer gezellige activiteiten mogen organiseren om ons  

dorp levendig en bruisend te houden. 

 

De kerstmarkt 

2011 hebben we afgesloten met op 10 december de jaarlijkse kerstmarkt, georganiseerd door 

de carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes en STEK en met medewerking van HCR van Saaze. 

Een sfeervolle markt met een record aantal kramen buiten en voor de kinderen een draaimolen 

en een snowboard simulator. Verder waren er optredens van danscentrum Artistique en een 

hoorspel van St. Genesius. Iedereen bedankt voor de medewerking.   

 

Nieuwjaars-Inn 

Op woensdag 4 januari hebben we met verschillende verenigingen uit het dorp weer een 

Nieuwjaars-Inn georganiseerd. Allereerst waren de kinderen van groep 1 t/m 4 aan de beurt. 

De meiden mochten zich om laten toveren tot echte prinsessen met een mooi kapsel en make-

up en natuurlijk een prachtige jurk. De jongens mochten oude apparaten uit elkaar slopen. Er 

werd als afsluiting een dans ingestudeerd en opgevoerd voor de bezoekers van de 

ouderensoos. 

 

Daarna waren de kinderen van groep 5 t/m 8 aan de beurt. Voor hen was er een vossenjacht 

georganiseerd met als thema 'Sport'. Alle vossen in het dorp werden gevonden. De middag 

werd afgesloten in 't Hoekje met een patatje.  

 

's Avonds was het tijd voor de jeugd van 12 t/m 17 jaar. Gezamenlijk gingen ze naar de 

bioscoop in Emmeloord. Het was een geslaagde activiteit waar in totaal 75 kinderen aan 

hebben meegedaan. Voor herhaling vatbaar dus!  

 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie 2012 is dit jaar gehouden op zaterdag 7 januari. De dorpsvoorzitter 

opende de nieuwjaarsreceptie en er werd een toost uitgebracht op het nieuwe jaar. Er werd 

terug geblikt op het afgelopen jaar op ludieke wijze door “de Vakantiegangers” in de persoon 

van Marian Neefjes en Marco van Nieuwenhuizen. Menig Kraggenburger werd onder de loep 

genomen. De feestcommissie maakte het feestprogramma bekend voor het aankomende jaar. 

Het bloemetje werd dit jaar uit gereikt aan Jan Winters, als dank voor de vele jaren dat hij zich 

heeft ingezet als vrijwilliger bij Dorpsbelang, De Uitkijk en voor de Wijk Oost. Ook zijn inzet 

met licht en geluid bij menig activiteit in Kraggenburg werd niet vergeten. Met een groot 

applaus vanuit de zaal mocht hij het bloemetje ontvangen.  

En zoals al jaren de traditie, maakte de carnavalsvereniging na hun act de nieuwe prins 

carnaval bekend. Die de komende periode als Prins Sante, met als motto: “Alles op maat”, 

door het leven gaat. Verder was er het Rad van Avontuur met weer leuke prijzen, beschikbaar 

gesteld door ondernemers en verenigingen uit Kraggenburg, maar ook daar buiten. Ook voor 

de kinderen was er boven in het dorpshuis vermaak en lekkere poffertjes. Voor een ieder was 

er een hapje en een drankje. We kijken terug op een geslaagde middag en avond. 

Belangrijke data: 

30 april  Koninginnedag met gezellige activiteiten 

11 mei   Leeuwenronde Kraggenburg 

 

 
 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Cool Moves Volley (CMV) is volleybal, speciaal gericht op kinderen in de leeftijd van 6 jaar tot 

en met 12 jaar. Door middel van verschillende niveaus leer je stapsgewijs volleyballen!  

Cool Moves Volley is een sport met veel 'coole moves': opslag, pass, set-up, smash, blok en 

duik. Je doet elke keer iets anders en met je team probeer je te scoren. Binnen Cool Moves 

Volley zijn er zes niveaus, waardoor iedereen op zijn eigen niveau kan leren smashen, duiken, 

serveren en blokken. 

Wanneer je te oud bent om Cool Moves Volley te spelen, ga je volleyballen bij de A, B of C 

Jeugd (afhankelijk van je leeftijd). Kinderen vanaf 12 jaar spelen dus niet meer bij CMV, maar 

worden ingedeeld in een jeugdteam. Daar leer je hoe je in teamverband speelt!  

 

Be Fair is in september gestart met 3 CMV teams en 1 C team.  

Het C team speelde vorig seizoen nog op CMV niveau 6, dus dit was even wennen voor ze. Een 

groter veld en niet met 4 maar met 6 speelsters in het veld. Maar ze kunnen zich prima 

handhaven op dit niveau, mede dankzij de trainster en de vaste coach. Halverwege het seizoen 

staan ze op een verdienstelijke 8ste plaats.  

De CMV competitie bestaat uit 2 helften. In de eerste helft zijn de teams van niveau 2 en 3 

kampioen geworden! Niveau 4 behaalde een knappe 2e plaats en speelde de laatste wedstrijd 

van december met wat extra motivatie om geld op te halen voor KIKA. Ze deden dit zo goed 

dat ze zelfs wonnen van de kampioen. De dames wisten van geen ophouden, want zelfs in de 

kantine werd, bij de plaatselijke klaverjassers op leeftijd, een geldbus onder de neus gedrukt 

en met succes! Ze hebben met elkaar € 280,- opgehaald voor KIKA! 

Inmiddels is de tweede CMV helft van start gegaan met nog een extra CMV team.  

Met zoveel jeugd is het belangrijk dat er voldoende mensen zijn die helpen met coachen, 

rijden, zaaldienst en fluiten. Zonder hen is het spelen in een competitie niet mogelijk. 

Elk team heeft 2 vaste coaches die elkaar afwisselen. Als er scheidsrechters nodig zijn tijdens 

thuiswedstrijden, zijn het de coaches, ouders en oudere jeugdspelers, die allemaal helpen. Het 

is geweldig dat er zoveel betrokkenheid is!  

 

Mocht je een keer willen komen kijken naar een wedstrijd, kijk voor het programma op onze 

site: www.svbefair.nl  

 

Namens Be Fair 

Rachel Zwartbol   

           

 

 

 

 

 

       

             

 

http://www.svbefair.nl/
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                          FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2010-2011 
 
 

 

 

 

 

 

Beste Kraggenburgers, leden van FC Kraggenburg, 

 

Een nieuw jaar dus nieuwe kansen. Dat geldt ook voor de FC. Vanaf deze plaats willen wij u 

allen een gezond en ook sportief Nieuwjaar toewensen. We hopen dat het ook voor de 

plaatselijke voetbalvereniging een goed en inspirerend voetbaljaar gaat worden. Aan het 

bestuur zal het niet liggen. Wat ons wel zorgen baart is de soms weinig inspirerende en 

passieve houding van een deel van  onze leden. Zonder in details te treden is het voor het 

bestuur niet echt motiverend dat wanneer leden worden opgeroepen om actief te worden (b.v. 

het willen aanpakken van de kleedkamers) dit niet echt van de grond komt. Altijd maar die 

persoonlijke contacten en telefoontjes om mensen op persoonlijke titel te vragen gaat een 

beetje vervelen. Het komend jaar zal dat echt op een andere manier vorm moeten krijgen. FC 

Kraggenburg is van en voor ons ALLEN. En ……. achter de schermen zijn ook best velen onder 

ons wel actief. Met z’n allen de schouders eronder zetten zou een goede zaak zijn. 

 

Maar we willen niet alleen somberen. Er is ook goed nieuws te vertellen. Te beginnen met het 

feit dat onze hoofdtrainer Martin Gezel ook volgend seizoen de selectie van het eerste team 

gaat begeleiden. Fijn dat Martin er nog een jaar aan vastplakt. Ook zijn we binnen de 

vereniging druk bezig met het opstarten van een damesteam. Er is animo, maar het team kan 

nog wel aanwas gebruiken! Dus dames, heb je sportieve ambities; neem dan contact op met 

één van de bestuursleden. Ook is er een nieuwe vrijwilliger voor de website. Angela Goossens 

gaat dit oppakken. Daarbij wel de kanttekening dat een actuele website alleen functioneert bij 

voldoende input vanuit de vereniging. Alleen dan heeft dit kans van slagen. 

 

Op het sportieve vlak ligt de komende weken de nadruk op het zaalvoetbal. Ons eerste team 

wist tijdens het Tiendorpentoernooi door te dringen tot de kruisfinales. Geen gekke prestatie 

en dat de winst uiteindelijk in Ens terecht kwam zat er wel in. Ook onze jeugdteams doen 

goede zaken in de zaal. In de polderkrant hebt u kunnen lezen dat er voor het eerst een F 

team bestaande uit louter meisjes meedoet in de zaalcompetitie. En ……. ze hebben al een 

paar wedstrijden gewonnen. Dat geldt ook voor onze F2 die goed meedoet in hun competitie. 

F1 en E1 doen het ook uitstekend. Zij voeren in hun poule de ranglijst aan. En dat tegen 

omliggende verenigingen die groter zijn en veel meer jeugdleden hebben. Gezien het feit dat 

ook de C1 en de C2 tijdens hun wedstrijden de tegenstanders "oprolden” lijkt het met de 

kwaliteit van onze jeugdvoetballers wel goed te zitten. Daar hoeven we ons geen zorgen over 

te maken. Wel blijft het lastig om elk jaar weer opnieuw elftallen samen te stellen met spelers 

die qua leeftijd bij elkaar passen. Verkennende gesprekken met omliggende verenigingen om 

de krachten te bundelen zullen op termijn onvermijdelijk worden. Vanuit onze vereniging is het 

een punt waaraan we de komende maanden zeker aandacht gaan besteden. Wat ook even uw 

aandacht nodig heeft is de datum van zaterdag 2 juni a.s. Noteer deze datum alvast in 

uw/jullie agenda: dan vindt de FC dag plaats.  

 

In de volgende uitgave van de Uitkijk zullen wij u nader informeren en bijpraten over de 

komende voorjaarscompetitie voor de senioren en onze jeugdafdeling. 

 

Namens het bestuur van FC Kraggenburg. 
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Deze leuk om te lezen is een aflevering uit de serie 'bijzondere beroepen'. Woont u in 

Kraggenburg en heeft u ook een bijzonder beroep en wilt u hierover vertellen, laat het ons 

weten via uitkijk@kraggenburg.nl. De redactie beslist of zij uw verhaal geschikt vinden voor 

deze rubriek 

 

 

 

LEUK OM TE LEZEN uit de serie 'bijzondere beroepen': 

                               Conny van der Riet over Hawaii en LomiLomi 
 

 

In november 2011 is Conny van der Riet voor de tweede keer naar Hawaii geweest voor een 

verdiepingstraining LomiLomi massage op de Hawaiiaanse eilanden Big Island, Maui en 

Molokai. Hoe heeft Conny Hawaii ervaren en wat is LomiLomi?  

 

Hawaii, waar ligt dat eigenlijk?        

Hawaii ligt in het midden van de Stille Oceaan en bestaat uit meerdere vulkanische eilanden.  

Hoe lang ben je daar geweest? 

Ik ben in totaal 4 weken op Hawaii geweest waarvan 10 dagen training op het eiland Molokai. 

Voordat we naar Molokai gingen, moest onze groep eerst de Hawaiiaanse manier van leven 

leren kennen. Dit was in Waipio Valley op Big Island.  

Wat houdt die Hawaiiaanse manier in?  

Er is daar geen electriciteit en drinkwater in de Valley. We moesten ons eigen eten, zoals 

vruchten en planten vinden en zelf vis vangen in de oceaan, met een rond werpnet. Ook 

hebben we ons verdiept in de geschiedenis en tradities van Hawaii en de traditionele muziek 

en dans (Hula).  

Je was voor de tweede keer op Hawaii. Was het nu anders dan de eerste keer? 

In 2009 was ik er voor 't eerst. We waren toen met een groep van 20 cursisten en hadden een 

heel vol en pittig lesprogramma van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat. We hebben toen één 

van de traditionele Hula dansen geleerd van Kumu (meester) Keala Ching. Hij is een groot 

promotor van de traditionele Hula dans als manier om de Hawaïaanse cultuur uit te dragen. 

We hebben toen letterlijk op de vulkaan gedanst :) 

Gebruik je deze dans bij de LomiLomi massage?  

Tijdens de LomiLomi massage maak je dansbewegingen. Deze ondersteunen het effect van de 

massage. Het is bedoeld om je te helpen je gedachten en vaste patronen los te laten. Het 

heeft een zuiverende werking.  

Want LomiLomi is niet zo maar een massage, toch?  

LomiLomi is veel meer dan een massage, het is een ervaring. Het is een oeroud Hawaiiaans 

helingsritueel dat je helpt om opnieuw in balans te komen met de adem van het leven en je 

helpt herinneren wie je bent. Het klinkt heel spiritueel en mensen denken ook vaak dat het 

zweverig is, maar dat is het niet. Het is een weldadige vorm van massage, vol compassie, 

warmte en gratie. Een LomiLomi sessie helpt fysieke, emotionele en mentale stress los te 

laten. Het helpt blokkades op te heffen voor een harmonieus en energiek leven.  

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Wat houdt de massage zelf precies in?  

Ik begroet mijn cliënten met 'Aloha'. Op Hawaï hoor je constant 'Aloha'. Dit is niet alleen een 

groet, maar betekent volledige acceptatie, onvoorwaardelijke liefde. Dat is eigenlijk wat je 

biedt tijdens het Lomiritueel. Je accepteert de ander volledig. De massage vindt plaats in een 

warme ruimte, de tempel. Voor de massage gebruik ik warme olieën. Voorafgaand aan de 

sessie is het mogelijk om een intentie uit te spreken, iets wat je op dat moment in je leven aan 

het hart gaat. Deze hartewens wordt de focus van je sessie. Ik masseer met mijn onderarmen 

en maak hiermee vloeiende bewegingen over het gehele lichaam. Door het masseren met de 

onderarmen, in plaats van met de handen, komen soms verborgen herinneringen naar boven. 

Tijdens de massage laat ik chanten horen en die zing ik mee. Ik 'dans' zeg maar om degene, 

die op het altaar (de massagetafel) ligt heen. Er is geen speciale volgorde. Ik werk heel 

intuïtief, ik voel wat het lichaam nodig heeft. Tijdens een lomisessie komt de actieve geest tot 

rust, zodat ruimte ontstaat voor het loslaten van overtuigingen en herinneringen die je niet 

meer van dienst zijn. We sluiten af met een knuffel. Ik geef je onvoorwaardelijke liefde, 

'Aloha'.  

Hoe ben je met LomiLomi in aanraking gekomen?  

In 2007 heb ik zelf een LomiLomi ondergaan. Daardoor ben ik enthousiast geworden. In 2008 

ben ik een training gaan volgen. Dit was een cursus van twee jaar verdeeld over vier blokken. 

De training werd gegeven door Amira Segal en Karin van Herwijnen. In het begin had ik dat 

spirituele helemaal niet zo erg, maar ik merk nu dat ik steeds spiritueler wordt en het ook 

toepas in andere massages.  

Wat houdt zo'n tweejarige training in?  

De training werd gegeven in Drenthe. Ik was daar intern. We sliepen in een 

groepsaccommodatie en we mochten geen contact hebben met thuis. We aten heel gezond, 

geen vlees, geen suiker, geen koffie, alcohol en dergelijke. Tijdens de trainingen kookte Karin 

biologisch en vegetarisch, heerlijk eten. Amira gaf de trainingen. Zij heeft enorme spirituele 

gaven, ze krijgt alles door van boven. Van tevoren weet ze niet wat ze gaat doen. Dat ligt 

helemaal aan wat ze door krijgt en aan de groep. In het eerste blok leerden we de 'flying 

dancemeditation'. Het is een dynamische bewegingsmeditatie om je in balans te brengen, om 

je geest helder en vrij te maken. En het is een meditatie om je hart te openen, de alohaspirit 

van Hawaii te voelen en je over te geven aan de flow van het leven. Tussen de 

trainingsblokken in kregen we huiswerk mee en mochten we oefenen op vrienden. We leerden 

alles geleidelijk. Eerst alleen de massages, waarbij de cliënt op de buik op het altaar ligt en zo 

wordt dat langzaamaan uitgebreid naar een twee uur durende sessie. Het laatste trainingsblok 

duurde 12 dagen. Daarna, dat was dus in 2009, ben ik in mijn praktijk begonnen met 

LomiLomi massages. Ik ben nu ook officieel Lomipractitioner.  

Wat wil je verder nog kwijt over Hawaï of LomiLomi? 

De mensen op Hawaï zijn heel bijzonder. Zij zijn heel open, spreken hun gedachten uit. Zij 

openen zich naar boven en geloven in de helende kracht van de spirits van hun Kapuna’s 

(voorouders) en de oceaan. Alles draait om 'aloha', onvoorwaardelijke liefde en dat is wat ik 

geef en terugkrijg gedurende een lomisessie. Hawaï heeft mij opener gemaakt. Ik deel nu 

meer met anderen.  

Ook leuk om te weten: Hawaiianen gaan nooit naar de kapper. Zij geloven dat de wijsheid in 

de haren zit, je haren zijn je antennes.  

.  

Margot Maljaars 

 



 9 

 
 
 

Kijk in de Kerk 
 
 
 

 

Al jaren rijdt u langs ons vierkante kerkje en misschien bent u wel benieuwd hoe het er binnen 

uit ziet, of bent u wel eens binnen geweest maar zou u graag eens willen weten wat al die 

symbolen betekenen. 

 

Op zaterdag 11 februari 2012 willen we u uitnodigen om eens een “kijkje in de kerk” te 

nemen.  

 

In de kerkzaal is een papieren rondleiding beschikbaar om u langs de bijzondere dingen van 

onze kerkzaal te leiden. Zo is er een uitleg over onze gebrandschilderde ramen en kunt lezen 

over de betekenissen van de inrichting van de kerk. Ondertussen zullen de orgelklanken uw 

oren vullen en is er gelegenheid om een kaars aan te steken voor u dierbaren. 

 

Naast deze rondleiding kunt u genieten van koffie of thee met appeltaart of heerlijke snert met 

roggebrood in de keuken van de kerk. 

 

In de bijzalen van de kerk worden verschillende creatieve workshops gehouden waaraan u, 

tegen betaling van een klein bedrag, kunt deelnemen. 

 
De volgende workshops worden o.a. gegeven: 

 Haken    door Bregina Tuinstra & Yvonne Schra 

 Creatief met papier  door Rian Winter & Agaath Stallinga 

 Vilten    door Liesbeth Winters 

 Mozaïeken   door Jacqueline Biesheuvel 

 Verven/Tekenen  door Ina Papma & Anita Lampert 

 

Voor de kinderen is er een speurtocht door de kerkzaal of mogen ze een werkblad invullen. Bij 

het inleveren van het antwoordenblad is er een presentje. 

De kinderen mogen ook deelnemen aan de workshops. Voor beide activiteiten geldt wel dat de 

kinderen onder begeleiding van een ouder moeten zijn. 

 

Kortom een unieke gelegenheid om eens op een andere manier naar onze prachtige kerk te 

kijken. 

 

U bent van harte welkom op zaterdag 11 februari 2012 van 10.00 uur tot 16.00 uur in het 

gebouw van de Protestantse Gemeente in Kraggenburg. (Voorstraat 21) 

 

Graag tot ziens ! 

 

Agaath Stallinga 

252917 
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Prins Santé en zijn Raad van Elf presenteert: 
 

GEZWAM ROND DE DAM 
Datum: Zaterdag 11 februari 2012 

Locatie: 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 17 februari 2012 

Locatie: ’t Klokhuis 

Tijd:   13.30 uur 

 

JEUGD ACTIVITEIT  
Datum: Vrijdag 17 februari 2012 

Locatie: Chez Andre (Carnaval voor de stappers van strax) 

Leeftijd: 12 t/m 15 jaar 

Verdere info via flyers 

 

GROOT CARNAVALSFEEST 
Datum: Zaterdag 18 februari 2012 

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

Tijd:  20.30 uur 

Muziek: BARCODE 

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 19 februari 2012 

Locatie: HCR Van Saaze 

Tijd:  10.30 uur 

 

ZOTTE WELPEN KINDERCARNVAL 
Datum: Zondag 19 februari 2012 

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

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

 

SENIOREN CARNAVAL 
Datum: Dinsdag 21 februari 2012 

Locatie: ’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 

 

‘ALLES OP MAAT ’ 

http://www.zotteleeuwkes.nl/
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Ouderensoos  “Jongeren van Vroeger”. 

 

Secretaresse:  Eef Kombrink-van der Scheer 

  Voorstraat 18 

  8317 AG  KRAGGENBURG 

  tel. (0527)- 252853. 

 

             Kraggenburg, januari 2012. 

 

      UITNODIGING 

 

Aan de leden, 

 

De jaarlijkse  algemene  ledenvergadering wordt dit jaar gehouden op 

 

WOENSDAG  :  29 FEBRUARI 2012 

PLAATS        :  HET KLOKHUIS 

AANVANG    :  14.00 UUR. 

 

AGENDA: 

1. Opening door de voorzitter J.J. Voost 

2. Notulen van de vergadering van 23 februari 2011 door de secretaresse  

3. Jaarverslag over het verenigingsjaar 2011 door de secretaresse 

4. Financieel verslag door de penningmeester mw. C. van Diepen-Heddes 

5. Verslag Kascontrole-commissie van de Verenigingskas, zowel als de Bingokas 

6. Benoeming nieuw lid Kascontrole-commissie 

 

7. PAUZE   

 

8. Bestuursverkiezing 

Statutair aftredend en herkiesbaar: mw. C. van Diepen-Heddes en mw. E. Kombrink-van der 

Scheer. 

 

Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering worden ingediend bij het bestuur. 

Tevens is er gelegenheid om in de pauze de contributie te voldoen. Deze bedraagt 20 euro per jaar. 

 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

Het bestuur van de J.V.V. 

 

 

Op deze jaarvergadering is er weer gelegenheid om mee te denken over het beleid van de 

vereniging en dit eventueel aan te geven. We rekenen op de komst van u allen!!! 
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St. Genesius heeft de afgelopen maanden niet stil gezeten. 

In het najaar deden we mee aan een hoorspelwedstrijd. 

Tonny Kommers heeft “Het mysterie van OUD-KRAGGENBURG 

geschreven. Voor de radio is het bewerkt door Gert, Marjoleine  

en Erna. Zij hebben in Lelystad met veel plezier inhoud gegeven  

aan het hoorspel. Helaas ging de prijs deze keer niet naar onze  

vereniging. Ze hadden de smaak goed te pakken en hebben op  

de kerstmarkt de langere versie van het hoorspel ten gehore  

gebracht. Menigeen heeft hiervan kunnen genieten. 

 

In november was het tijd voor het najaarsstuk “Ingesneeuwd”. Beide avonden werden goed 

bezocht en het publiek heeft genoten van een avond tragikomische thriller. De kelderdeur in 

het verpauperde hotelletje zit op slot en geen van de door de sneeuw overvallen gasten mag 

weten wat er zich achter deze deur bevindt. Dat maakt niet alleen de toevallige logés, maar 

ook het publiek heel achterdochtig. De acteurs waren prima op elkaar ingespeeld. Regelmatig 

hadden ze de (schater)lachers op hun hand.  

 

Op zaterdag 10 en 17 maart speelt Genesius in HCR Van Saaze, “Er valt een traan op de 

tompoes”.  

Sint Genesius speelt deze keer een tragikomedie van Annie M.G. Schmidt over euthanasie. Een 

thema dat op integere wijze aan de orde komt in dit autobiografische toneelstuk van één van 

Nederlands meest gewaardeerde (toneel)schrijvers. 

Een ernstig zieke man gelooft niet langer in zijn genezing en hij ontslaat zichzelf uit het 

ziekenhuis. Hij wil er een eind aan maken: "Ik wil stoppen op een moment dat ik er nog ben, 

als man, als mens, als brein." Zijn vrouw Sofie vindt dat hij terug moet gaan naar zijn arts. Zij 

laat duidelijk de twee kanten van haar personage zien. Aan de ene kant de zorgzame 

huisvrouw die het beste met haar doodzieke man voor heeft. En aan de andere kant het 

ordinair krijsende kreng, dat woedend met tompoezen smijt. In deze vrouw woedt een 

innerlijke strijd die af en toe explosief naar boven komt en zich uit in uitbarstingen van 

wanhoop, kwaadheid en frustratie. Zijn vriendin helpt hem bij zijn euthanasieplannen en zijn 

dochter vindt het alleen maar lastig dat vader ziek thuis gekomen is. Een driehoeksverhouding, 

een verbouwing en een doodswens: alles onder het genot van tompoezen... Een happy end zit 

er niet in. Maar ondanks de zware thematiek, is het niet uitsluitend een tranendal. Door de 

absurde situaties ontstaat er ruimte genoeg voor ontspanning en lach. 

 

Sint Genesius zit niet stil. 

Op 31 maart is in Kraggenburg het Flevolands Eenakterfestival, dat wordt georganiseerd door 

Jeu D’op. Ook hier zal Sint Genesius acte de présence geven. Het stuk “De hoogste prijs”, een 

tragikomische thriller, geschreven en geregisseerd door Marian Besseling, wordt gespeeld door 

Diana Potters en Trea Bremer.                                                                                                                                                                        

Dan volgt nog een optreden tijdens de Bloesemroute-Passie6 op 20 en 21 april. Het thema zal 

zijn “Dames en Heren……. appels en peren”. Tijdens deze fietsroute worden op diverse locaties 

verschillende disciplines (koor, blazers, theater) getoond aan het publiek. Sint Genesius brengt 

een stuk aan de rand van een boomgaard. Hiervoor is iemand uit Dronten een tekst aan het 

schrijven, die als hoorspel/tekstspel gebracht zal worden. Er worden nog twee spelers voor 

gezocht. 

 

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.  

Mail sintgenesius@live.nl 
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

Het is al weer enige tijd geleden dat u van ons in de Uitkijk iets heeft gehoord. Dat wil niet 

zeggen dat er de laatste tijd niets is gebeurd. De oplettende toeschouwer zal gezien hebben 

dat in de westgevel de kozijnen zijn vernieuwd en dat er een deurpartij is bijgekomen die 

toegang geeft tot het terras. 

Binnenkort wordt de jeu-de-boulesbaan verder afgewerkt zodat we in het voorjaar de baan 

kunnen gebruiken. We zullen het initiatief nemen om te komen tot een jeu-de-boulesclub die 

de verdere organisatie op zich gaat nemen. Wat wij graag willen zien gebeuren is, dat op 

dinsdagmiddag en woensdagmiddag, als het Klokhuis open is voor het biljarten en de soos, er 

tevens mensen komen die dan een spelletje jeu de boules gaan spelen. Hiertoe zal het terras 

ingericht worden met een aantal terrasmeubels. 

Zodra het weer het toelaat zullen we een beroep doen op onze onderhoudsgroep om de nieuwe 

kozijnen te schilderen en ook het overige schilderwerk af te maken.  

Wanneer alles is uitgevoerd en het terras is ingericht zullen wij u uitnodigen om het terras en 

de jeu-de-boulesbaan feestelijk in gebruik te nemen. 

 

Lezing door Jules Phillipona 

Wij hebben Jules Phillipona bereid gevonden om begin maart een dia lezing te presenteren 

over een nog nader te bepalen onderwerp. Jules is een oud Kraggenburger die ruim twintig 

jaar in ons dorp heeft gewoond tegenover het Klokhuis. Hij heeft een schat aan dia's over 

Kraggenburg, de natuur om ons heen en van reizen naar India en Turkye, waarbij hij op zijn 

geheel eigen wijze deze dia's van commentaar voorziet wat garant staat voor een bijzonder  

interessante avond. Noteert u woensdag 7 maart alvast in uw agenda, nadere mededeling 

volgt. 

 

Bestuur Dorpshuis 

 

 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 

 

Eventjes terugkijkend op de kerstmarkt dd. 10-12-2011. 

Langs deze weg willen we de Tuinclub van Kraggenburg onze hartelijk dank overbrengen voor 

de financiële gift die we hebben ontvangen. Zij hebben namelijk hun opbrengst van de 

kerstmarkt ter beschikking gesteld aan de Zonnebloem Kraggenburg. En met deze gift zijn wij 

in staat gesteld om onze langdurig zieke medebewoners in Kraggenburg en onze vaste 

vrijwilligers een kerstgroet en een attentie te doen toekomen. 

 

Wij willen u tevens aanmoedigen om uw loten van de Zonnebloem goed te controleren, want 

volgens de nummers, zou er een winnend lot in Kraggenburg zijn verkocht. Dus diep die 

keukenla eventjes uit en maak een kopie van uw winnend lot, alvorens die op te sturen. 

  

Rest mij nog melding te maken van een eventuele doemiddag in samenwerking met scholieren 

van het Zuiderzee College. Deze middag zal gepland worden in februari 2012. Bijzonderheden 

daarover worden door ons nog aan u bekend gemaakt, zodra we de plannen hierover rond 

hebben. 

  

Met vriendelijke groet, de vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Kraggenburg.                             

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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BOERENKARREN OF HOBBYAUTO TOERTOCHT 

 

De feestweekcommissie nodigt mensen met een bijzondere auto uit voor een nieuw onderdeel 

tijdens de feestweek. Geheel in het thema blijvend, heet het BOERENKARREN. Om deel te 

nemen heb je een young- & oldtimer, cabrio of hobbyauto nodig. Bedoeling is dat de auto- en 

motorgroep op vrijdag 18 mei gelijktijdig start, onafhankelijk van elkaar een route rijden en 

ergens in Nederland gelijktijdig pauze houden. Daarna gaan beide groepen weer apart terug 

naar de feesttent. De route zal ongeveer 100 km lang zijn. Het is geen wedstrijd of rally maar 

een toertocht via binnenwegen. Heb je een leuke auto sluit dan aan. Startdatum en -tijd is 

gelijk aan die van de motorclub. Voor wie vrijdagavond moet optreden : we zijn ruim op tijd 

terug.  

 

De organisatie van de toertocht ligt in handen van Wim van den Bergh. 

 

 

 
 

 

ZONNEBLOEM BEDANKt!! 

 

Begin december zijn we op vakantie geweest met het vakantieschip Ms de Zonnebloem. Het 

zou een reis worden naar Duitsland maar door de lage waterstanden werd het over de 

Nederlandse wateren. 

Startpunt was Arnhem en van daaruit via Wijk bij Duurstede, Dordrecht en Gorichem helemaal 

naar Cuijk. Vanuit Cuijk met bussen naar Kevelaar, niet te bedevaarten, maar naar de 

kerstmarkt! Toen alles weer was ingeladen, zijn we weer gaan varen. Via de sluis bij Tiel naar 

Arnhem het eindpunt van deze reis van maandag t/m zaterdag. 

Het was geweldig!! Vooral als je wat beperkingen hebt is het ideaal, overal is voor gezorgd, er 

is van alles voor mensen met een grote of kleine handicap. Er zijn bijna net zoveel zusters als 

gehandicapten, hoofdverpleegkundigen, zelfs een arts is aanwezig. 

Elke dag hebben we een uitstapje gemaakt, een rondleiding met een VVV gids van de stad, 

maar je kon ook gaan winkelen. Was wel veel duurder!! Rolstoelers werden door vrijwilligers 

geholpen.  

We hebben heel veel mensen leren kennen op de boot en heel veel plezier gehad. Dit hadden 

we niet durven dromen, je werd echt verwend. Ook voor mijn vrouw was het echt vakantie. 

We zijn op het idee gebracht door de vrijwilligers van de zonnebloem afd. Kraggenburg die 

regelmatig op bezoek komen, dat dit misschien iets voor ons zou kunnen zijn. 

Ze hebben gelijk gehad!  

 

Nogmaals bedankt!!  Adrie en Cécile van Diepen. 

 
 

 

 

 

METAMORFOSE RUBY’S HAIRFASHION 

 

In augustus bestaat Ruby's Hairfashion in Kraggenburg tien jaar. Voor eigenaresse Ruby 

Brands reden om haar kapsalon een metamorfose te geven. “Het voelt als een nieuwe start, 

een fris begin van het nieuwe jaar”, vindt Ruby. 

 

Een nieuwe vloer, nieuwe wasbakken, nieuwe kapstoelen en nieuwe kleuren, de kapsalon 

van Ruby Brands heeft in de kerstvakantie een grondige metamorfose ondergaan. Donderdag 

opende ze de deur van haar vernieuwde kapsalon. Trots is ze op het resultaat. “We hebben 

ontzettend hard gewerkt om alles op tijd klaar te hebben. Gelukkig had ik veel hulp. Er is heel 

veel gebeurd in een vrij korte tijd.” Niet alles is zichtbaar. “De waterleiding is bijvoorbeeld ook 

verlegd, zodat ik nu gelijk lekker warm water heb bij de wasbakken.” Ruby is verguld met het 

nieuwe interieur van haar kapsalon. “Door het andere kleurgebruik lijkt het veel groter, veel 

ruimtelijker. Ik ben er ontzettend blij mee.” 
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DRAAI DIE LP NOG EENS ….. 

 

Ook nog zoveel lp’s ergens in een kast liggen, die nooit meer gedraaid worden? Zonde toch, 

maar daar kun je vanaf nu iets aan veranderen. Vanaf  februari is er een keer in de maand een 

lp-avond bij Van Saaze.  Je neemt gewoon een stapeltjes lp’s mee en de disc jockey legt ze op 

de draaitafel, leuk toch!  

Maar het blijft niet alleen bij lp’s draaien, er is ook een geinige quiz met leuke retro prijzen en 

je kunt meedoen aan de competitie word feud (scrabble dus). Ook zetten we een paar lp’s 

extra in de schijnwerpers. Je komt meer te weten over de band, de bandleden en de 

tijdsgeest. Ben je geïnteresseerd? laat het mij weten! En misschien wil je zelf een keer draaien 

of een avond presenteren met jouw favoriete band, muziek, stijl of periode?   

Laat het even horen.  

Er komen verder geen aankondigingen. Mensen die mee willen doen, kunnen zich per mail bij 

mij aanmelden: an.janse@kpnmail.nl. Per mail krijg je ook informatie wanneer de avonden 

zijn. Het komt ook op de site te staan www.hotelvansaaze.nl of twitter @hotelvansaaze. Dus 

kom op, draai die lp nog eens …….. 

 

Annemieke Janse   

 

 

 

 

 

KLAVERJASCLUB DE KEI  

 

OPEN KAMPIOENSCHAP KRAGGENBURG 

Voorzitter Brunia kon, nadat een ieder een kopje koffie genuttigd had, 72 deelnemers welkom 

heten in ’t Klokhuis. Daarna kon het Open kampioenschap klaverjassen voor de 12de keer 

aanvang nemen.  

Na de eerste en tweede ronde kon er worden genoten van een heerlijke kop snert, door de 

dames van ’t Klokhuis gebrouwen. Daarna verder met de derde en de laatste en vierde ronde. 

Na enig rekenwerk van de heren Flikweert en van der Veen bleek dat Els Krouwel uit Dronten 

de meeste punten had verzameld, waarna de voorzitter haar de wisselbeker kon overhandigen. 

 

De volledige uitslag is als volgt: 

1. Els Krouwel 7713 punten 

2. M. v.d. Ploeg 7624 punten 
3. K. v. Vilsteren 7419 punten 
4. H. Bakker 7136 punten 
5. Wiffers 7053 punten 
6. J. Voerman 7042 punten 
7. Bennie 6996 punten 
8. W. v. Beekhuizen 6974 punten 
9. L. v. Boven 6903 punten 

10. J. Nipius 6789 punten 
11. J. v.d. Ploeg 6705 punten 
12. G. Butter 6703 punten 
13. J. de Jonge 6678 punten 
14. G. Bonnink 6667 punten 
15. P. v.d. Veen 6614 punten 

 

 

 
Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24 

mailto:an.janse@kpnmail.nl
http://www.hotelvansaaze/
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OPBRENGST COLLECTE MULTIPLE SCLEROSE FONDS 

 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het bedrag van € 1437,00 in de 

gemeente Noordoostpolder opgehaald, waarvan € 312,27 in Kraggenburg. 

Meer dan 16.000 mensen in Nederland hebben MS. Met de opbrengst van de collecte kan het 

Nationaal MS Fonds mensen met MS stimuleren in beweging te blijven op zowel mentaal als 

fysiek vlak. Omdat de ziekte MS zo onvoorspelbaar is, is het belangrijk om mensen met MS via 

goede voorlichting en trainingen handvatten aan te reiken die nodig zijn om het maximale te 

halen uit een leven met MS. 

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn 

gegaan, hartelijk voor hun bijdrage . Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage 

overmaken op giro 5057 te Maassluis! 

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met 

het Nationaal MS Fonds, 010-5919839 of kijk op www.nationaalmsfonds.nl  

 

 

 
 

 

 
 
OPBRENGST COLLECTE 

 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden van 30 oktober t/m 5 november 

2011. De opbrengst was het mooie bedrag van € 930,00. Alle gevers hartelijk bedankt. 

Met de opbrengst kan men 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 

 

 

 
 

 

OPROEP VAN NATUURMONUMENTEN 

 

Wordt vrijwilliger bij het Voorsterbos 

 

Natuurmonumenten zoekt vrijwilligers / toezichthouders voor het Voorsterbos. Wil jij je één of 

twee dagen inzetten voor Natuurmonumenten? Altijd buiten bezig. Veel vrijheid.  

Vind je het leuk om mensen iets te vertellen over het werk van Natuurmonumenten? Dan 

is dit misschien iets voor jou. 

Heeft vooral communicatie en voorlichting je interesse? Natuurmonumenten zoekt ook 

vrijwilligers voor het infocentrum in het Waterloopbos en/of het begeleiden van excursies voor 

jeugd en volwassenen.  

 

Voor nadere informatie neem contact op met boswachter Klaas Althuis,  

telefoon 06-55825150 of mail naar k.althuis@natuurmonumenten.nl 

 

 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=k.althuis%40natuurmonumenten.nl
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OPROEP VAN “DE PIONIER” 

 

Tijdens oud en nieuw heeft de brievenbus van OBS “de Pionier” enige schade opgelopen.  

Wie in Kraggenburg heeft nog een brievenbus op "voorraad". Wij houden ons aanbevolen.  

Graag uw eventuele reactie naar:  

Molle Stuiver 0527-252453 of even bellen met school 0527-252345 

Of een e-mail naar: molle_stuiver@hotmail.com of info@obspionier.nl                        

 

 

 

 

 

 

 
 

NOORDOOSTPOLDER TWITTERT OVER GLADHEID. 

 

Wijkbeheer van de gemeente Noordoostpolder wil de inwoners graag informeren over de 

actuele gladheidbestrijding in de gemeente. Daarom zet Wijkbeheer Twitter in om volgers te 

informeren over actuele informatie rond de bestrijding van gladheid. Wilt u ook de tweets 

ontvangen over eventuele gladheid en de bestrijding, volg dan @GladheidNOP. 

De gladheidbestrijders van Wijkbeheer gaan twitteren zodra er omstandigheden zijn waardoor 

er mogelijk een (preventieve) strooiactie nodig is. De actuele informatie hierover wordt 

binnengehaald via diverse meetstations en systemen van o.a. Meteo Consult. De coördinator 

beslist dan of de strooiploeg uitrukt. 

Gemeente Noordoostpolder heeft nog weinig ervaring met de inzet van Twitter. Wijkbeheer 

gaat met Twitter als pilot van start. Na evaluatie kan Wijkbeheer besluiten om dit 

communicatiemiddel eventueel volgende winters weer in te schakelen. 

 

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGE  ENTHOUSIASTELINGEN NODIG 

 

Het CAF (Centrum Amateurkunst Flevoland) organiseert voor de 6de keer “Passie in de Polder”. 

Hierbij worden bijzondere podiumkunsten vertoond op bijzondere locaties in de polder. Deze 

keer vindt het plaats rond de boomgaarden bij Kraggenburg tijdens de Bloesemfietsroute 

“Dames en Heren…..Appels en Peren!” (za 21 en zo 22 april 2012) die, samen met de 

Bollenroute en vele andere activiteiten, onderdeel is van het “Tulpenfestival” van STEP.                                                                        

Voor deze Passie in de Polder hebben wij vrijwillige enthousiastelingen nodig om alles in goede 

banen te leiden. Zoals publieksbegeleiding, catering op locatie, hulp tijdens avondrepetities 

van de theatermakers, etc.                                                                                                                                              

Dus hou je van theater en kun je wat tijd vrij maken in de periode februari tot en met april 

2012, op avonden en in het weekend van 21 en 22 april ook overdag (in overleg), meld je dan 

aan bij passie@centrumamateurkunstflevoland.nl of bel 06-83406467 (Floor Prinsen). Als 

vrijwilliger bij Passie in de Polder hoor je bij de crew van spelers en makers en word je goed 

verzorgd. Een bijzondere ervaring op locatie in de polder. 

 

 

 

 

mailto:Of%20een%20e-mail%20naar:%20molle_stuiver@hotmail.com
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=info%40obspionier.nl
mailto:passie@centrumamateurkunstflevoland.nl
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2 weken vrijwilligerswerk in India met EVS Subsidie 

voor jongeren van 18 tot 30 jaar 
 

Vrijwilligerswerk in India: Mens en Mangroven 

In juni en december 2012 kunnen 20 jongeren tussen 18 en 30 jaar uit Nederland, met 

verschillende culturele achtergronden, gedurende twee weken vrijwilligerswerk doen in India.  

Stichting Commundo werkt samen met DHARA in India en haar Nederlandse partner Mens en 

Mangroven. Deze twee organisaties zetten zich in voor het ontwikkelen van betere leef-

omstandigheden voor mensen die aan de rand wonen van mangrovegebieden in Oost-India. 

Het project speelt zich af in een geïsoleerd plattelandsgebied in India. 

Het programma bestaat uit 3 fases: training, vrijwilligerswerk en delen van ervaringen. We 

werken met 2 groepen van ieder 10 deelnemers. Het project start met voorbereidende 

trainingen en groepsvorming in Nederland. Hierbij zullen de deelnemers ook fondsenwerving 

doen. Daarna gaat de groep onder Nederlandse begeleiding twee weken naar India. Na afloop 

zullen de deelnemers hun bevindingen delen door o.a. lessen te verzorgen voor andere 

jongeren in Nederland. 

De eerste groep gaat onderzoek doen naar mogelijkheden voor gebruik van duurzame energie 

die met name de taken van Indiase vrouwen verlichten. Samen met de Indiase dorpsbewoners 

wordt er gekeken naar wat er belangrijk is voor de inwoners en wat het beste gerealiseerd kan 

worden. De tweede groep zal deze bevindingen, samen met de dorpsbewoners, in uitvoering 

gaan brengen. Het verblijf zal bij Indiase gastgezinnen in een klein dorpje plaatsvinden. Zo 

ervaart de jongere India in haar puurste vorm.  

Met dit project willen we jongeren met verschillende culturele achtergronden dichter tot elkaar 

laten komen en bewust laten worden wat de relatie is tussen mens en leefgebied. Met als 

resultaat dat de jongeren zich achteraf “wereldburger” kunnen noemen en begrijpen wat voor 

invloed ze kunnen hebben op de rest van de wereld en het milieu. Door die ervaring 

vervolgens te delen met leeftijdsgenoten ontstaat bewustwording en betrokkenheid bij een 

grotere groep. 

Projectdata: 

 

- Groep 1: 30 juni-15 juli 

- Groep 2: 26 december- 10 januari 

 

Organisatie en voorwaarden: 

Uit alle inschrijvingen worden 2 x 10 jongeren geselecteerd op basis van motivatie.  

 De vrijwilliger moet fysiek en mentaal in staat zijn om twee weken in een klein, afgelegen 

dorp in India vrijwilligerswerk te doen 

 Het is belangrijk dat er een open houding is tegenover de Indiase leefomstandigheden (heel 

basic) en de Indiase mensen.  

 Er is geen eerdere deelname geweest aan een project gesubsidieerd door EVS of Xplore.  

 Het is voor alle deelnemers verplicht om 550 euro in te zamelen voor deze reis. Op de 

voorbereidende training (die ongeveer in maart 2012 zal zijn) krijgen de deelnemers 

informatie en uitleg over fondsenwerving. 

Inbegrepen in de reis: vliegticket, overnachtingen, maaltijden, lokaal transport, inentingen, 

visum, begeleiding in India door Nederlanders die dit gebied eerder hebben bezocht, 

voorbereidende trainingen in Nederland, begeleiding bij het delen van ervaringen achteraf. 

 

Onze vraag aan u: Zijn er jongeren binnen uw organisatie/school/instelling waarvoor u denkt 

dat deze mogelijkheid een “once in a lifetime” kan zijn, dan zouden wij graag verder met u 

praten over samenwerking. Contactpersoon voor dit project is Yolande van Wijk 033-4621233 

of info@commundo.nl. 

 

Voor vergelijkbare programma’s maar dan met name voor de doelgroep jongeren met een 

lichamelijke beperking zie op onze website http://www.commundo.nl/participaid/index.html  

Wil je een indruk krijgen wat Mens en Mangroven doet kijk dan op: http://www.mens-en-

mangroven.nl/  
 

contactpersoon in de Noordoostpolder: 

Tity Kuiken-Bruinsma 

tel:  0527- 614359 

email: tity.kuiken@gmail.com 

mailto:info@commundo.nl
http://www.commundo.nl/participaid/index.html
http://www.mens-en-mangroven.nl/
http://www.mens-en-mangroven.nl/
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

 

Het nieuwe jaar is zeer onstuimig gestart, met veel regen, storm, wind, overstromingen, 

zandzakken en hoge temperaturen. Dit zijn de ingrediënten van de eerste weken van januari. 

Op dit moment is de winter nog ver weg. In de tuin staan op de luwe plaatsen sneeuwklokjes 

volop te bloeien. Sommige struiken en bomen zoals prunus, hamamelis (toverhazelaar) en de 

gewone hazelaar laten de voorjaarsbloei al zien. De graslanden liggen er groen bij.  

Ganzen foerageren op de akkers. Grote troepen kieviten arriveren uit het zuiden en geven een 

voorjaarsgevoel. De broedperiode zal nog een paar maanden op zich laten wachten.  

 

Het Voorsterbos is zeer nat. In november en december zijn zaagwerkzaamheden in de essen, 

populieren en eikenvakken uitgevoerd. Door het uitrijden van het gezaagde hout zijn een 

aantal beheerpaden modderig en minder goed te belopen. Laarzen zijn onmisbaar wanneer 

een wandeling gemaakt wordt in het Voorsterbos. Zodra droge omstandigheden zich voordoen,  

zal Natuurmonumenten wegen en paden herstellen.  

 

In het afgelopen jaar wordt regelmatig, boven het Voorsterbos, een roepend en soms baltsend 

paar raven waargenomen. Mogelijk is dit een toekomstig broedpaar dat zich komend jaar gaat 

vestigen. Afwachten is de boodschap.  

Op 1 januari is een groep van 16 overtrekkende kraanvogels boven Zeewolde waargenomen. 

Deze vogels zijn door het zachte weer al vroeg op trek naar het oosten, om later door te 

vliegen naar de broedgebieden in het noorden. Dit is een zeer vroege waarneming van deze 

soort.  

Op 9 januari is door Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Flevoland, in de voormalige 

zoutwatersilo van de Bangkokloods, geïnventariseerd op de aanwezigheid van vleermuizen. In 

de zoutwatersilo overwinterden 17 Franjestaarten. Dit is het hoogst aantal van deze zeldzame 

soort die ooit geteld zijn in het Waterloopbos. De Franjestaart komt in Flevoland alleen in het 

Waterloopbos voor. Overige soorten vleermuizen zijn niet aangetroffen.  

In de gracht van Kraggenburg is door vrijwilliger Herman Denissen een wilde eend met drie 

pullen gespot op 12 januari.  

 

In het infocentrum van het Waterloopbos is een expositie van olieverfschilderijen met het 

thema landschappen van Lina van de Berg uit St.Jansklooster te bewonderen.  

Op 4 en 19 februari organiseert Natuurmonumenten een tweetal vaartochten over het 

Zwartemeer en Kadoelermeer. De excursieboot vertrekt vanaf het botenhuis bij de 

Kadoelerbrug aan de Kadoelerweg bij Kraggenburg. Tijdens de tocht staat een kop dampende 

snert klaar. Deze tocht duurt 3,5 uur. Voor de starttijden en aanmelding kunt u contact 

opnemen met het bezoekerscentrum de Wieden, telefoon 0527-246644 of 

www.natuurmonumenten.nl/agenda. Geen honden mee, graag gepast geld (u kunt niet 

pinnen) en vergeet ook geen verrekijker mee te nemen.  

Meer informatie over activiteiten kunt u vinden op de website www.natuurmonumenten.nl 

 

beheerteam Flevoland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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Kraggenburg 
 

Kraggenburg 

moeder alle dorpen 
verdedigd  

door twee koninklijke leeuwen 
 

opmerkelijk progressief 
creatief en innovatief 
met een groot hart  

en saamhorigheidsgevoel 
 

veel conservatieve 
dorpskenmerken 

ontbreken in dit lieve dorp  
 

in dit mooie dorp  
centraal gelegen 

tussen water en bossen 
landbouw en veeteelt 

recreatie en watersport 

woont een verrassende  
bevolking 

 

veel culturele initiatieven 
toneel, carnaval, feestweek 

muziek, poëzie 
voetbal, club van honderd  

en buutreeden in van Saaze 
 

geroddeld wordt hier functioneel 

verdriet massaal gedeeld 
feest uitbundig gevierd en verzorgt 

 

hier te mogen wonen 
is een lot 

uit de loterij 
 

©   John Stigter,  Kraggenburg 17 december 2011 
 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
01-02 Dorpsbelang, Gemeente NOP Avond over concept-dorpsplan ’t Klokhuis 19.30 uur 

03-02 Klaverjasclub de Kei Klaverjasavond ’t Klokhuis 20.00 uur 

10-02 Klaverjasclub Klaverjasavond ’t Klokhuis 20.00 uur 

11-02 Protestantse Gemeente Kijk in de kerk Protestantse kerk 10.00 uur 

11-02 CV de Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam Tent bij HCR van Saaze 20.00 uur 

15-02 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Fam. Vesters, Wezep 
Het Pieterpad 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

17-02 CV de Zotte Leeuwkes Junior buutreednen ’t Klokhuis 13.30 uur 

17-02 Klaverjasclub de Kei Klaverjasavond ’t Klokhuis 20.00 uur 

17-02 CV de Zotte Leeuwkes Jeugd Activiteit Chez Andre Zie flyer 

18-02 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

18-02 CV de Zotte Leeuwkes Groot Carnaval Tent bij HCR van Saaze 20.30 uur 

19-02 CV de Zotte Leeuwkes Katerloop  start: HCR van Saaze 10.30 uur 

19-02 CV de Zotte Leeuwkes Kindercarnaval Tent bij HCR van Saaze 14.00 uur 

21-02 CV de Zotte Leeuwkes Seniorencarnaval ’t Klokhuis 14.00 uur 

24-02 Klaverjasclub Klaverjasavond ’t Klokhuis 20.00 uur 

29-02 Ouderensoos JVV Ledenvergadering ’t Klokhuis 14.00 uur 

02-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

07-03 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Titia Verboom, Hardenberg 
Serieuze en luimige gedichten 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

07-03 Jules Phillipona Dia lezing ’t Klokhuis  

09-03 Klaverjasclub Klaverjasavond ’t Klokhuis 20.00 uur 

10-03 Sint Genesius Er valt een traan op de tompoes HCR van Saaze  

16-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

17-03 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

17-03 Sint Genesius Er valt een traan op de tompoes HCR van Saaze  

21-03 Dorpsbelang Ledenvergadering   

23-03 Klaverjasclub Klaverjasavond ’t Klokhuis 20.00 uur 
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COLUMN 

 

De beste wensen, 

 

De allerbeste wensen, de beste wensen, 

een ferme hand, nog een hand, af en toe: 

kus kus kus, een pilsje, een wijntje, 

babbel de babbel, en zo schuiven we op 

de nieuwjaarsreceptie door het dorpshuis. 

En zo zien we heel veel vriendelijke 

gezellige gezichten.  

Het begon allemaal bij de ingang, via de 

garderobe en de muntverkoop. Sommige 

al lange tijd niet meer gezien, andere nog 

maar net, bv. met het werk of de 

nieuwjaarsduik. Een kort gesprek, soms 

weer wat diepgaander. En dan af en toe 

weer onderbroken door: “Beste mensen, 

geven we nu het woord aan…….”. We 

luisteren met volle aandacht naar Maya, 

Marjo, Jules. Lachen mee met Jantina, de 

raad van elf, Marian en Marco. We volgen 

onverschillig of juist met gretigheid “het 

rad van avontuur”. Af en toe ook nog een 

hapje. En zo zijn we tussentijds ook weer 

op de hoogte van zaken en voorvallen van 

het vorige jaar, kennen we weer een 

prima “Kraggenburger van het jaar”, het 

thema van de feestweek en maken we 

kennis met de dansmariekes en de nieuwe 

prins. Alles overgoten met een flinke dosis 

humor. 

Een gezellige start van het nieuwe jaar, 

vele dorpelingen ontmoeten elkaar en 

wensen elkaar het beste. Het beste, maar 

wat is het beste. Voor de één gezondheid, 

voor de ander geluk, of  houden wat je nu 

hebt, vul maar in. 

Laten we als “het beste” voor de ander er 

niet is, er dan voor ze zijn, zodat ze zich 

toch iets “beter” mogen voelen……… De 

beste wensen. 

 

“een kraggenburger”. 

 

 

Inleverdata 2012 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren  

(voor 19.00 uur) 

Verschijningsdatum 

  4 maart 14 maart 

15 april 25 april 

10 juni 20 juni 

16 september 26 september 

  4 november 14 november 
 

 
 
Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 

december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
-     Eénmalige advertenties dienen minimaal twee 

weken voor de inleverdatum van de Uitkijk     

      kopij digitaal te worden aangeleverd. Indien niet 
tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie 
doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-     De advertenties dienen digitaal te worden 

aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd 

bij de penningmeester. 
-     Wijzigingen in een advertenties zijn mogelijk bij 

aanvang van een nieuw kalenderjaar en moeten 
voor 15 december worden aangeleverd. Indien 
niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude 
advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

- 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 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar (€) Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6    33,00 10,00 

9x12  

(1/4 pagina) 

60,00 15,00 

18x6  

(1/4 pagina) 

60,00 15,00 

18x12  

(1/2 pagina) 

120,00 25,00 

18x24  

(hele pagina) 

215,00 40,00 
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kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 
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Dorpsbelang 

Uitnodiging algemene ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 

Notulen ledenvergadering Dorpsbelang 16 maart 2011 

Stek 

Be Fair, Avondvierdaagse 2012 

FC Kraggenburg - nieuws 

Speelschema FCK senioren / Wedstrijdrooster FCK jeugd 

FC dag 

Inschrijfformulier FC dag 

Leuk om te lezen: Dick Buitenhuis: “Boswachter dat ben je 24 uur per dag!” 

Bericht van Klein Cortina / Uitslag schaatswedstrijden scholen en Leeuwenronde 

De Zotte Leeuwkes, Carnaval 2012 / Seniorencarnaval / Sport- en spelmiddag 

Nieuws van Sint Genesius 

Flevolands Eenakterfestival 31 maart in Kraggenburg 

Nieuw telefoonnummer ’t Klokhuis 

Filmavond over Pasen / Paasmorgen voor senioren / Gezellige accordeon middag 

Zonnebloem nieuws / Kleding inzameling voor Ethiopië 

Welkom bij Uit-jeTent / Volkstuinvereniging Kraggenburg /  

Vooraankondiging avondvierdaagse 

Schaatsen, door Evelien en Mart 

Vrijwilligers gezocht door UVV / St. Carrefour: Belastingaangiften voor senioren 

Zondag 15 april wandeltocht / Mok themabijeenkomst “Omgaan met de tijd” 

Natuurmoment Voorsterbos 

Inleverdata 2011 voor kopij van De Uitkijk / Adverteren in De Uitkijk 

Activiteitenkalender 
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         Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 

 

DOP 

Het dorpsontwikkelingsplan wordt inmiddels volwassen. Verscheidene terugkoppelingen en 

besprekingen hebben weer plaatsgevonden en adviesbureau Kars heeft het plan geadopteerd. 

Dorpsbelang, als initiatiefneemster ervan, houdt natuurlijk een oogje in het zeil bij de verdere 

ontwikkelingen.  

 

IGW 

Het Integraal Gebiedsgericht Werken heeft i.s.m. Dorpsbelang een jaarplan opgezet waarin is 

aangegeven dat we komend jaar nadruk gaan leggen op het creëren van meerdere sociale 

aspecten. Zo proberen we weer meer zorgmogelijkheden in ons dorp te krijgen (thuiszorg / 

mantelzorg / steunpunt) en denkt men aan een IGW-spreekuur voor klachten / opmerkingen 

etc. Ook zal de werkgroep ‘Buitenlandse werknemers’ onder de aandacht blijven.   

“Samen” (Razem) gaat het gebeuren. 

 

Dubbeldoel 

Onze nieuwe attractie staat inmiddels al weer enige weken en er wordt goed gebruik van 

gemaakt. En hoewel er af en toe wel eens iemand een blessure oploopt (niets is per slot van 

rekening 100% veilig), voert het spelplezier toch ruimschoots de boventoon. Omdat het een 

gezamenlijk Leaderproject is (met drie andere dorpen) staat de officiële opening nog op het 

programma. Zaterdag 14 april zal onze kooi dan eindelijk worden ‘geopend’. Komt dat zien! 

 

Openbaar groen 

Bezuinigen is het toverwoord bij onze gemeente. Dus ook in het 

openbaar groen. Haagjes en struiken worden vervangen door gras  

of minimaal gesnoeid. Ook op het kerkhof zal het groen aangepakt 

worden, zodat er op ‘onderhoudskosten’ drastisch bespaard kan  

gaan worden. In welke vorm dit gaat gebeuren weten we  

momenteel nog niet. 

Maar laten we zelf ook een beetje aan ons groen denken, zodat er,  

in natte periodes, geen ‘extreme spoorvorming’ meer optreed op 

onze grasvelden naast de Zuidermeent en achter de ‘glasbak’. Hier 

spreekt de gemeente ons namelijk weer op aan! 

 

Jaarvergadering 

Vergeet u onze jaarvergadering niet. Voor u het weet is het zo ver en krijgt u de kans om een 

geëngageerd verhaal over Kraggenburg en de polder te beluisteren. 

 

Tot slot 

Hier eindigt mijn bijdrage aan dit deel van de Uitkijk. Ik hoop dat mijn 

woorden aftrek vonden en ik dank een ieder voor haar/zijn belangstelling 

voor onze Dorpsbelangzaken tot nu toe. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris)  
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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 21 maart 2012 in dorpshuis  ’t Klokhuis’ aan de 
Noordermeent 6 te Kraggenburg. De aanvang van de vergadering is 20.00uur. 
 

Agenda: 
1. Opening 
2.  Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 16 maart 2011 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag secretaris 
5. Jaarverslag penningmeester      (zie *) 
6. Verslag kascommissie 
7. Benoeming kascommissie 
8. Contributievaststelling 
9. Begroting 2012 
10. Bestuursverkiezing       (zie **) 
11. Activiteiten in 2012      (zie***) 
                                            PAUZE 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
Na sluiting van de jaarvergadering zal de heer H. Veenhuis, fotograaf in ruste, u meenemen in een 
enerverend verhaal, waarin hij put uit zijn, door hem zelf, rijk geïllustreerde loopbaan.  
Dit zal vergezeld gaan van de nodige visuele onderbouwing.  
 
 

*) Toelichting punt 5. 
Belangstellenden kunnen de financiële stukken, vanaf twee weken voor aanvang vergadering, inzien 
bij de penningmeester A. Wagenaar, Neushoornweg 29. 

**)  Toelichting punt 10.  
Bestuursverkiezing: 
Statutair aftredend en herkiesbaar:  de heer Jules Overmars 
Statutair aftredend en niet herkiesbaar:  mevrouw Marjo van Diepen 
Statutair aftredend en niet herkiesbaar:  de heer Tonny Kommers 

***) Door verschillende sprekers besproken. 
 

Het bestuur stelt mevrouw E. Balk als kandidate voor één van de ontstane vacatures voor. 
Een tweede kandidaat wordt nog gezocht. 
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang vergadering schriftelijk worden ingediend bij de 
secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 
 
 
Tot ziens op woensdag 21 maart a.s. 
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Namens het bestuur, Tonny Kommers. (secr.) 

Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 16 maart 2011 

 

 
 

 
Aanwezig namens het bestuur:  

Jules Overmars (voorzitter), Joop Stoffelen(penningmeester), Tonny Kommers (secretaris), 

Harry Engels, Irene Gerritzen, Karste de Vries en Marjo van Diepen (notuliste) 

Afwezig: Taco Folkertsma 

Totaal aantal aanwezigen: 59 personen 

 

1.Opening: De voorzitter, Jules Overmars opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 

harte welkom, met in het bijzonder: de leden van de gemeenteraad, natuurmonumenten, de 

gebiedsregisseur van het IGW, de wijkagent, de mensen van de pers en dorpsbelang uit onze 

buurtdorpen Ens en Marknesse. 

 

Afwezig met kennisgeving zijn wethouder Ruifrok, ONS en Irma Verschuren namens de 

feestcommissie. Namens het bestuur van dorpsbelang is afwezig Taco Folkertsma, Taco heeft 

inmiddels zijn taak bij het bestuur vroegtijdig neergelegd in verband met zijn verhuizing naar 

Denemarken. 

 

In zijn openingswoord staat de voorzitter stil bij een aantal zaken die dit jaar gepasseerd zijn. 

Positief is de inzet van een groot aantal vrijwilligers bij de verenigingen, de feestcommissie, de 

Stek en de kunstwerkcommissie, die dit jaar weer veel werk hebben verzet.  

Naar aanleiding van de schouw in september 2009 is de lantaarnverlichting vervangen en zijn 

enkele straten en paden opnieuw bestraat.  

Binnen IGW spreken we regelmatig met onze gebiedsregisseur, Mercatus, onze dorpsagent en 

Carrefour. 

De plannen voor het MFC gaan voorlopig niet door. Daar staat tegenover dat Dorpsbelang 

samen met veel mensen uit het dorp wel is gaan werken aan een dorpsvisie of te wel het 

dorpsontwikkelingsplan. 

Het wel/niet sluiten van het dorpshuis heeft ons dit jaar bezig gehouden. Ook hier is een 

nieuwe groep vrijwilligers die de schouders er onder wil zetten. 

 

Een minpunt is de voortgang van ons bestemmingsplan voor de woningbouw.  

Nieuwe aanvullende eisen brengen de vertraging met zich mee. 

1. Van de provincie moet er een rotonde Hertenweg/Zuideringweg in het plan opgenomen 

worden en niet in een latere fase 

2. Het waterschap schrijft voor dat er een goede waterberging moet komen. Daarvoor 

worden de volkstuinen aan de Hertenweg gebruikt. 

3. De gemeente wil de geluidscontoeren precies uitgezocht hebben.  

 

De wethouder heeft ons toegezegd in mei een presentatie en start van de procedure van het 

bestemmingsplan te kunnen geven.  

 

2.Notulen jaarvergadering 17 maart 2010: 

Worden door de vergadering goedgekeurd. 

 

3.Ingekomen stukken/mededelingen: 

-De activiteiten van dorpsbelang, de Stek, kunt u vernemen via de dorpskrant De Uitkijk en  

via het infobord wat bij de ingang van het dorp staat. 

-De feestcommissie heeft zijn programma voor de komende feestweek bekend gemaakt tijdens 

de nieuwjaarsreceptie, zal dat dus niet vanavond doen zoals voorgaande jaren. 
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-De dorpsschouw in het kader van IGW, zal dit jaar in oktober plaatsvinden. In De Uitkijk van 

mei of juli 2011 kunt u hier meer over lezen. IGW(Integraal Gebiedsgericht Werken) is een 

samenwerking tussen de gemeente, woningbouwvereniging Mercatus, welzijnsinstelling 

Carrefour en politie. 

-Er is een nieuwe werkgroep ontstaan, de werkgroep buitenlandse werknemers. Hieraan 

nemen deel: werkgevers uit Kraggenburg, buitenlandse werknemers die langere tijd hier 

gevestigd zijn, de Flevohoeve, Mercatus, Carrefour en dorpsbelang. Samen zoeken naar een 

manier om meer begrip te krijgen voor elkaar, van elkaars gewoontes te leren en te tolereren. 

In het kader hiervan zal er in de zomer van 2011 een dag georganiseerd worden.  

 

4.Jaarverslag secretaris: 

Op de jaarvergadering van 17 maart 2010 verwelkomt voorzitter Jules Overmars de 79 

aanwezigen. Kort memoreert hij het overlijden van erelid Bé Pölkerman. 

Onze vicevoorzitter en notulist Marga Oosterwijk treedt af en de vacature wordt door Irene 

Gerritzen ingevuld. Joop Stoffelen wordt voor zijn tweede termijn herkozen.  

 

We hebben 11 bestuursvergaderingen gehouden en 6 vergaderingen in 10-dorpenverband. 

Daarnaast is er overleg geweest met betrekking tot dorpsuitbreiding, de dorpsschouw in het 

kader van IGW en de aanvraag voor LEADER-gelden t.b.v. het ‘Dubbeldoelveld’. Dorpsbelang 

heeft verder o.a. nog overleg of schriftelijk contact gehad met de Feestcommissie, de STEK, de 

Uitkijkredactie, het Stichtingbestuur Dorpshuis, de gemeente, B.en W., de 

Kunstwerkcommissie, werkgroep ‘Buitenlandse werknemers’ en de donderdagavondstamtafel. 

In het kader van het Dorpsontwikkelingsplan zijn er 7 avonden belegd, waarop doelgroepen 

(bewoners,ondernemers,kerken,scholen,verenigingen etc.) zijn gehoord over hun visie op 

Kraggenburg in de komende 15 jaar. 

 

Dorpskrant ‘De Uitkijk’ is afgelopen jaar 6x verschenen. Door nieuwe items, vele gebruikers en 

de grote groep adverteerders is ‘ons’ dorpsblad graag gelezen en financieel gezond. 

Evenementenstuurgroep STEK timmert goed aan de weg. De jeugdvakantiemiddag, de 

ouderenmiddag, de nieuwjaarsreceptie en het sinterklaasfeest zijn een kleine greep uit alle 

activiteiten die ze het jaar rond organiseert. 

De Feestcommissie gaat op de Duitse toer, maar dat neemt niet weg dat het een zeer 

geslaagde feestweek is geworden. Mede door de hulp van vele vrijwilligers. “Danke, es war 

supertoll”. 

 

Feiten en gebeurtenissen:  

Op 7 april maken 150 kinderen een schoonmaakronde door het dorp. Ze lopen niet voor niets, 

20 zakken zwerfvuil waaronder veel flesjes en blikjes. 

 

Voor de 11-dorpenloop op 17 april heeft Loopgroep Kraggenburg o.l.v. Harm Hagenauw zich 

dit jaar afgemeld. Reden is het overlijden van Nico Lamers, jarenlang een drijvende kracht 

achter deze loopgroep. 

 

Kraggenburg plaatste medio april, als eerste dorp van de polder, haar tulpenmozaïek. Tuinclub 

Kraggenburg heeft dit jaar voor de uitvoering gezorgd en met hulp van een groot aantal 

medevrijwilligers geeft men uiting aan het millenniumdoel ‘Honger de wereld uit’.   

 

29 april vindt de Kennedymars plaats en de lopers doen ’s nachts, tijdens een onweersbui, 

Kraggenburg aan. Stempelplaats Van Saaze verschaft een welkom onderdak. 

 

2 mei heeft een groep jonge Kraggenburgers meegestreden in de 11-dorpen-steprace. 

Ploegleider Mart van Keulen start met een gedreven team en doet de eerste helft van de dag 

goed mee. Na een aantal etappes gaat de scherpte er toch af; het is een gezellige dag 

geweest. 

 

21 mei is de 32e Leeuwenronde gehouden onder een warm zonnetje. Met een totaal aantal 

deelnemers van 198 is het een zeer geslaagde editie. De winnaar van de 21km is een relatief 

onbekende: Hans Versteeg in 1uur23en57seconden. Jan Rinsema is beste Kraggenburger. 
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De feestweek van 12 t/m 16mei is fantastisch. Het zogeheten ‘Maifest’ is weer super 

georganiseerd en alle evenementen zijn, zoals bijna gebruikelijk, zeer goed bezocht. Van 

‘Kinderspass’ tot ‘Fest in Mir’ was er voor iedereen meer dan genoeg vertier en bezinning. 

 

18 augustus is door de STEK de vakantie-activiteitenmiddag voor de basisschooljeugd 

gehouden. 58 kinderen komen af op het cowboy- en indianenfeest. Ze hebben zich geen 

moment verveeld en hebben genoten en lekker gegeten. 

  

Bij de dorpenkeuring is Kraggenburg als 5e geëindigd. Dit jaar is het voor het eerst een 

samenvoeging van milieu- en dorpenkeuring. We zitten weer in de lift. 

 

18 september geeft Ballast Nedam het officiële startschot voor de verkoop van 24 woon-

werkkavels op het voormalige Greeneryterrein. 

 

22 september wordt voor 55+-ers de seniorenmiddag georganiseerd. Na een boottocht is er 

muziek en dans in het Klokhuis. De middag wordt met een warme maaltijd afgesloten. 

 

Op 1 november verruilt ‘onze’ wijkagent Jan van Benthem zijn Kraggenburger post voor de 

noordelijke NOP. Gelukkig krijgen we met Jan Huizingh een opvolger van hetzelfde kaliber. 

 

Op 20 november komt Sint Nicolaas aan op de loswal. Hij wordt vervolgens op een ponywagen 

naar ‘Het Klokhuis’ gebracht. Daar viert hij met zijn pieten en de kinderen zijn eigen feestje. 

Voor de bovenbouw is er vermaak in de gymzaal. 

 

27 november wint Jeu d’Op het Flevolands theaterfestival in Lelystad 

 

11 december wordt door Zotte Leeuwkes en STEK de Kerstmarkt georganiseerd. Zeer gezellig 

en wederom kan er in Kraggenburg al worden geschaatst. 

 

Oud&Nieuw wordt door onze oudere jeugd georganiseerd in het Klokhuis. En het wordt er weer 

erg gezellig. Mede hierdoor is tijdens deze jaarwisseling in het dorp niets vernield. Helaas 

schrapt de gemeente de bekende Oud-en-Nieuw-premie. Toch stelt dorpsbelang komend jaar 

weer een bedrag beschikbaar voor jongerenactiviteiten. 

 

8 januari 2011 wordt het nieuwe Kraggenburger monument onthuld. Het beeldt een boom uit 

waar op de zijden kenmerken van Kraggenburg in mozaïek zijn weergegeven. Ook gebruikt 

kunstenaar W.Hoogeveen voor zijn ontwerp tekeningen van basisschooljeugd. En omdat ‘De 

boom’ bijna volledig door Kraggenburgers is vervaardigd, mag je terecht spreken van ‘ons’ 

nieuwe monument. Na de onthulling start de Nieuwjaarsreceptie. 

Op die Nieuwjaarsreceptie gaat het jaarlijkse bloemetje naar Coby Wennekes voor haar zorg 

voor de dierenweide en haar jarenlange inzet als vrijwilliger op vele fronten. 

Het STEK kent een ledenwissel: Joan Langeweg neemt de plaats in van Irene Gerritzen. 

 

Als afsluiting wil Dorpsbelang iedereen hartelijk bedanken, die zich op welke manier dan ook 

ingezet heeft voor de leefbaarheid van het dorp.  

 

5.Jaarverslag penningmeester: 

Het financiële verslag is door de penningmeester voorafgaande aan de vergadering uitgereikt 

aan de leden en heeft twee weken ter inzage gelegen bij de voorzitter. De penningmeester 

bedankt dhr J. Winters voor het aanleveren van de financiële gegevens van de Uitkijk en 

bedankt  

dhr. F v. Egmond jr. voor het aanleveren van de financiële gegevens van de feestcommissie. 

De penningmeester licht de besteding van het IGW geld toe. € 3500.- is besteed aan het 

nieuwe kunstwerk, € 8000.- staat gereserveerd voor het dubbeldoelveld. Het restant van € 

3500.- staat nog vrij te besteden. Ideeën zijn welkom. 

Molle Stuiver: Waarom staat er voor de Uitlijk zoveel geld op een spaarrekening. 

Penningmeester: Dit is een reserve voor onvoorziene posten. Van dit bedrag kunnen we toch 

twee maal een Uitkijk garanderen. Komt het saldo boven de € 5000, - dan zal het overschot 

verdeeld worden over de drie verenigingen. Be-Fair, FC en dorpsbelang. 
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6.Verslag kascommissie: 

De kascommissie bestaande uit dhr. Wullems en dhr. A. Verwer heeft de controle uitgevoerd 

en geven aan dat de penningmeester zijn werk voortreffelijk heeft gedaan. Er zijn geen 

bijzonderheden geconstateerd. De vergadering gaat akkoord en verleent decharge aan het 

bestuur. 

 

7.Benoeming kascommissie:  

Dhr. A. Verwer verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. 

Dhr. T. Wullems blijft lid van de kascommissie en wordt het komende jaar vergezeld door dhr. 

J.Winters. 

 

8.Contributievaststelling: 

Het bestuur stelt de vergadering voor de contributie voor 2011 niet te verhogen. 

€ 5, - p.p. vanaf 18 jaar, € 3, - voor 65+ 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

 

9.Begroting 2011: 

De begroting is voorgaande aan de vergadering aan de leden uitgedeeld.  

Hier zijn geen vragen of opmerkingen over. 

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

10.Bestuursverkiezing: 

Statutair aftredend en herkiesbaar: Harry Engels. Harry wordt herkozen. 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Taco Folkertsma en Karste de Vries.  

Tussentijds aftredend: Joop Stoffelen  

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor in de ontstane vacatures: Annemieke 

Wagenaar, Inge van Dijk en Wubbo de Raad.  

Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering gaat, met applaus, akkoord. 

Het bestuur neemt afscheid van Karste de Vries en Joop Stoffelen. Zij worden door de 

voorzitter bedankt voor hun inzet en ontvangen een pen met inscriptie en een bos bloemen. 

Van Taco Folkerstma is op een eerder tijdstip afscheid genomen. 

 

11.Uitgave door dorpsbelang t.b.v. “dubbeldoel” sport-/ speelkooi. 

Een aantal jaren geleden kwam er van de jeugd uit het dorp de vraag naar een “pannaveld”. 

De financiële middelen waren op dat moment niet voorhanden. 

Inmiddels waren er meerdere dorpen die belangstelling hadden voor een sportkooi en werd 

besloten samen te werken. De 4 dorpen, Ens, Marknesse, Rutten en Kraggenburg, hebben er 

een gezamenlijk leaderproject van gemaakt.  

In 2009/2010 zijn er plannen gemaakt, subsidies aangevraagd en veel overleg geweest met de 

gemeente en de provincie. Eén van de voorwaarden van een leaderproject is dat je ook eigen 

geld en arbeid zult moeten leveren. 

De geschonken IGW gelden, die bedoeld zijn om de sociale cohesie te bevorderen willen wij 

daar nu voor gebruiken.  

Voor uitgaven boven de € 5000, - moeten wij toestemming van de leden van dorpsbelang  

hebben.  

Dorpsbelang wil € 8000, - uitlopend tot € 10.000, - aan dit project besteden. 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 

Het nieuwe dubbeldoelveld zal op de plaats van het huidige basketbalveld komen te liggen. 

 

12.Rondvraag: 

Dhr. Oud: De Hertenweg en de Paardenweg zijn voorzien van een nieuwe toplaag, maar hier 

vielen na enige weken de gaten al weer in. 

Antw: We nemen de opmerking mee in het contact met de gemeente. 

Dhr. Swijghuizen: In de J. Bruintjesstraat zijn de containerplekken aangepast, waarom alleen 

daar. 

Antw: HVC is op dit moment alle aanbiedplaatsen voor vuilcontainers aan het nalopen.  

HVC bekijkt de plaatsen en klachten en probeert samen met bewoners en gemeente tot een 

oplossing te komen.   
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Dhr. Swijghuizen: pleit voor een blikvanger aan het begin van het boslint aan de Voorstraat, 

hier ligt namelijk veel rommel. 

Dhr. Kaak: komt er nog een urnenmuur op de begraafplaats. 

Antw: Kraggenburg heeft zich aangemeld voor een urnenmuur, maar gezien de bezuinigingen 

bij de gemeente is hierin flink geschrapt. Dorpsbelang is niet akkoord gegaan met het voorstel 

van de gemeente voor alleen een strooiveld. Er is nog een vervolg overleg met de gemeente.  

Dhr. Voost: het achterpad van de Voorstraat is in een slechte conditie wordt hier nog wat 

aangedaan. 

Antw: Het achterpad van de Voorstraat is deels eigendom van Mercatus en deels eigen grond 

van de bewoners. Er zal gezamenlijk een oplossing moeten worden gezocht. Maar wie neemt 

hierin het initiatief? 

 

Jan Akkerman van Natuurmonumenten maakt van de gelegenheid gebruik om ons te 

informeren over een aantal veranderingen waar aan gewerkt wordt: 

-In het Kadoelerbos komt een betonnen fietspad. 

-Er zijn plannen om in samenwerking met Brennels een pondje te realiseren over  

de Zwolse Vaart 

-Het Voorsterbos zal gekoppeld worden aan het terrein van Brennels via een wandelpad. 

-Er komt een paddenstoelreservaat in het Leemringbos 

-het fietspad vanaf de Leemringweg naar de Voorst wordt een betonpad. 

 

13.Sluiting: 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het officiële 

gedeelte van de jaarvergadering. 

 

Marjo van Diepen 

Notulist Dorpsbelang 

 

 

 

Hierna worden we geïnformeerd over; 

De stand van zaken van het dorpshuis door voorzitter P. Paauw. 

 

Sinds november 2010 heeft het dorpshuis een nieuw bestuur. 

Zaken die de aandacht hebben op dit moment: 

-De sociale en culturele activiteiten uitbreiden, er wordt gekeken maar activiteiten voor de 

jeugd, een biljartclub, stijldansavond etc. 

-Het onderhoud van het gebouw. De eerste jaren zal er geen investering in groot onderhoud 

zijn, maar wel klein onderhoud door vrijwilligers. Te denken valt aan schilderwerkzaamheden, 

aanleg van een terras aan de zijkant van het gebouw, etc.. 

 

De eerste (concept) versie van het Dorpsontwikkelingsplan. 

Wubbo de Raad geeft met behulp van een PowerPoint presentatie uitleg over het 

dorpsontwikkelingsplan tot 2025. 

Hij bedankt alle groepen die meegewerkt hebben tot de totstandkoming van het eerste 

concept plan, wat uiteindelijk zal moeten leiden tot een uitvoeringsplan. 

 

Opmerkingen vanuit de zaal na de presentatie: 

- De landgoederen worden gemist, gebouwen/boerderijen die vrijkomen verbouwen voor 

ouderen. 

- De jongeren populatie wordt gemist. 

- EHS van de lijst af 

- Jachthaven gemist in de presentatie. 

- Activiteiten naar binnen uitbreiden 

- Het bos promoten. 

- Mooi plan. 
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De STEK heeft in de eerste twee maanden van dit jaar een rustige periode gehad zonder 

activiteiten. Maar dat betekent niet dat we stil hebben gezeten. De komende maanden is er 

weer genoeg te beleven en te organiseren.  

 

Op zaterdag 21 april is er de 11-dorpenloop. Een hardloopevenement waar twee groepen uit 

Kraggenburg aan meedoen. Elke groep bestaat uit 11 lopers die van het ene dorp naar het 

andere dorp lopen. De start en finish zijn op de Bosbaan in Emmeloord. Tussen 10.30 en 11.00 

uur zullen de lopers in Kraggenburg aankomen, om vervolgens om 11.02 uur te vertrekken 

richting Ens. Zij zullen door ons ontvangen worden met een versnapering van fruit. Kom kijken 

en moedig de hardlopers aan. 

 

In de Koninginnenacht wordt voor de 3e maal de Kennedymars door de polder gelopen. Een 

wandelevenement van 80 km of door 2 personen 40 km. De start van deze wandeltocht is op 

29 april om 22.00 uur in Emmeloord. In de vroege ochtend zullen zij Kraggenburg passeren en 

bij HCR v Saaze is de stempel en verzorgingspost. Vorig jaar waren er drie Kraggenburger 

mannen die deze wandeltocht hebben gelopen. Voor meer informatie en opgave zie 

www.stepnop.nl 

 

Op Koninginnedag zullen er weer gezellige activiteiten worden georganiseerd in ons dorp. Wat 

en waar, dat leest u in de volgende Uitkijk. 

 

Op zondag 6 mei is het de beurt aan de STEPPERS voor de jaarlijkse steptocht door de polder. 

Vorig jaar was er namens Kraggenburg een groep jeugdige steppers en één 50+ er die de 

polder rond hebben gestept en dit niet slecht deden. Ook dit jaar willen wij graag weer een 

groep goed getrainde steppers aan de start zien onder de bezielende leiding van ploegleider 

Mart van Keulen. Wil je aan dit spektakel meedoen, meld je dan aan bij: 

martvankeulen@hotmail.com 

 

En als afsluiting van al deze sportieve evenementen is er op vrijdag 11 mei ons eigen 

hardloopevenement de Leeuwenronde van Kraggenburg. De volgende afstanden kunnen 

gelopen worden: de halve marathon, 11 km, 6 km en voor de basisschool kinderen de 2 en 4 

km. Zet het vast in je agenda. Verdere informatie volgt in de volgende Uitkijk. 

Wij wensen jullie een sportieve periode toe. En mocht u zelf niet willen of kunnen deelnemen, 

kom dan om de sporters aan te moedigen. 

 

Activiteitenbord 

Wilt u als vereniging gebruik maken van het activiteiten bord neem dan contact op met de 

STEK: Maya Kutschruiter tel: 252822 of mail: stek@kraggenburg.nl 

 

 

De STEK: 

Maya Kutschruiter   

Joan Langeweg      

Barbara de Vries 

Marjo van Diepen  

 

 

http://www.stepnop.nl/
mailto:martvankeulen@hotmail.com
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AVONDVIERDAAGSE 2012 

 

Geef u op … geef u op …..geef u op…… 
 

Dit jaar wordt er gelopen van 16 tot en met 20 april.  

Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 16 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij ‘t Klokhuis 

Dinsdag 17 april eerste avond 18.00 uur starten bij ‘t Klokhuis 

Woensdag 18 april tweede avond 18.00 uur starten bij ‘t Klokhuis 

Donderdag 19 april derde avond 18.00 uur starten bij ‘t Klokhuis 

Vrijdag 20 april vierde avond 17.45 uur starten bij ‘t Klokhuis 
 

De starttijden zijn ter indicatie. Op deze tijdstippen starten de schoolkinderen. 
 

De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 5,00 per persoon. 
 

U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegd antwoordstrook of op de startavond zelf. U 

dient gelijktijdig met uw opgave te betalen. 
 

Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst. 
 

Namens Be-Fair, 
 

Paula Snellink  

 
 

***  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, voorzover 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 2011 

 

Ja, ik loop mee. 

 

Mijn naam is ……………………….. 

 

En ik wil graag herinneringsmedaille nummer ………... 

 

Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 5,00 kunt u inleveren bij: 

  

Paula Snellink 

Neushoornweg 23 - I 

8317 PV Kraggenburg 

Tel.: (0527) 250017 
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                          FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2011-2012 
 
 

 

 
Beste Kraggenburgers, 

 

Vanaf zaterdag 10 maart start de voorjaarscompetitie voor onze jeugdafdeling. Op de 

volgende bladzijde van deze Uitkijk treft u een wedstrijdrooster aan. Misschien leuk om eens 

een kijkje op sportpark de Brem te komen nemen. Er wordt door onze jeugdspelers leuk 

gespeeld! Tijdens de afgelopen zaalvoetbalcompetitie wist menig jeugdteam een goede 

klassering in hun poule te behalen.  

Ook vindt u op de volgende bladzijde een wedstrijdrooster van onze seniorenelftallen. Vooral 

ons eerste team kan wel enige ondersteuning gebruiken. Samen met trainer Martin Gezel 

zullen ze alles uit de kast moeten halen om niet te degraderen.  

 

Daarnaast zien we positieve ontwikkelingen bij het damesvoetbal. Een aantal dames hebben 

de handschoen opgepakt en trainen nu mee in Ens. Als vereniging ondersteunen we deze 

samenwerking. Mochten er nog dames zijn die mee willen doen; neem even contact op met 

Dick van der Stelt. Hij is contactpersoon voor het damesvoetbal en kan u verder informeren. 

Op woensdagavond wordt er om 20.00 uur in Ens getraind.  

 

De komende maanden wordt het overigens passen en meten op ons sportpark. Zoals het er nu 

naar uitziet zal medio april het hoofdveld gerenoveerd gaan worden. Dat betekent dat we een 

aantal weekenden met maar één speelveld genoegen moeten nemen. Wanneer er voor de 

jeugd en de senioren veel thuis gespeeld wordt, zal dat leiden tot aanpassingen in 

aanvangstijden e.d. Ook over de traditionele FC dag op zaterdag 2 juni zal qua programma 

nagedacht moeten worden. Voor de opgave voor de FC dag kunt u trouwens gebruik maken 

van het in deze Uitkijk opgenomen opgave formulier. Omdat er maar één speelveld 

beschikbaar is, willen we ook in een vroeg stadium zicht hebben op de deelname. 

 

Onze accommodatiecommissie (coördinatie Dick van der Stelt) is nog dringend op zoek naar 

iemand met gouden handen. Om de kantine en op het speelveld ligt e.e.a. er netjes bij. Ben 

Vonk steekt daar de nodige energie in. Wel zijn er nog een aantal klussen blijven liggen (enig 

schilderwerk, kozijnen repareren etc.) die de nodige aandacht vragen. Misschien ligt hier wel 

een taak voor een groepje Kraggenburgse “golfers”. Als tegenprestatie kunnen ze dan op 

gepaste tijden (tot de renovatie van het hoofdveld) een balletje slaan op onze greens. 

 

Ook zoekt het bestuur nog een coördinator voor de jeugdafdeling. Na het vertrek van Paul de 

la Vieter heeft Molle Stuiver dit destijds voor de periode van een jaar op zich genomen. Mocht 

u interesse hebben; een lijstje met taken is beschikbaar. Informeer hiervoor bij Molle of bij 

Bert Meijer. 

 

Tot slot wil het bestuur alle spelende leden oproepen om zich de komende maanden volop in te 

zetten voor de vereniging. Met name de bezetting van de seniorenteams is daarbij van belang. 

Het zou goed zijn wanneer onze drie seniorenteams hun wedstrijden met genoeg spelers 

kunnen beginnen en afsluiten. 

 

BESTUUR FC KRAGGENBURG 
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Speelschema FC Kraggenburg seizoen 2011-2012 

 
Zo 26-02  U - Oldeboorn 14.00 U - BEW 2 10.00 U - Steenwijkerwold 12.00 

Zo 04-03 T – Franeker 14.00 U – Oldeholtpade 2 10.00 U – Oldemarkt 3 12.15 

Zo 11-03 U – Read Swart 14.00 T – BEW 2 14.00 U – Oosterstreek 3 10.00 

Zo 18-03 T – Robur 14.00 U – SC Emmeloord 3 12.00 T – Willemsoord 3 11.30 

Zo 25-03 U – Nieuweschoot 14.00 T – SC Emmeloord 4 14.00 U – Blankenham 2 10.30 

Zo 01-04 Beker/Inhaal  T – Giethoorn 2 14.00 T – Zandhuizen 3 11.30 

Zo 08-04 T – Dronrijp 14.00 U – Nieuweschoot 2 11.00 T – Old Forward 4 11.30 

Zo 15-04 U – Aengwirden 14.00 T – Old Forward 2 14.00 T – Boyl-OZC 5 11.30 

Zo 22-04 T – Irnsum 14.00 T – De Blesse 3 14.00 T – BEW 4 11.30 

Zo 29-04 U – FFS 14.00 Beker/Inhaal  Beker/Inhaal  

Di 06-05 T - Renodo 14.00 Beker/Inhaal  Beker/Inhaal  

Zo 13-05 U – Giethoorn 14.00 U – Olyphia 3 10.00 U – Kuinre 3 10.30 

Zo 20-05   T – VWC 2 14.00 T - Steenwijkerwold 11.30 

Zo 27-05   GP  GP  

Zo 03-06   GP  GP  

 
 

 
Wedstrijdrooster jeugd voorjaarsreeks 2012 

F2 4e klasse 02  F1 2e klasse 01  E1 2e klasse 03 

 
10/03 FlevoBoys F13 - FC K’burg F2  13.00 uur 
 Ens F 1  - FC K’burg F1  10.15 uur 

VM E3  - FC K’burg F1  10.30 uur  
 MSC  - FC K’burg C1  09.00 uur 
 DESZ  - FC K’burg A1  12.00 uur 

 21/04 FC K’burg F2 - FlevoBoysF13  09.30 uur 
 FC K’burg F1 - Ens F1   09.30 uur 
 FC K’burg E1 - SVM E    10.30 uur 
 FC K’burg C1 - RKO C1   11.00 uur 
 FC K’burg A1 - Vitesse’63 A1   14.00 uur 
 

 

 

 

 

17/03 FC K’burg F2 - Tonego F2  09.30 uur 
 FC K’burg F1 - EmmeloordF2  09.30 uur 
 FC K’burg E 1 - Tollebeek E1  10.30 uur 
 FC K’burg C1 - RuinerwoldC1  11.00 uur 

 FC K’brug A1 - Tollebeek A  14.00 uur 

 28/04 beker/inhaal 

 05/05 Tonego F 2 - FC K’burg F2   09.00 uur 
 Emmeloord F2 - FC K’burg F1   09.00 uur 
 Tollebeek E1 - FC K’burg E1   09.00 uur 

 C 1  beker/inhaal 

 A1  beker/inhaal 

 

 

 

24/03 FC K’burg F 2 vrij 
 DESZ F3 - FC K’burg F1  10.00 uur 

 VHK  - FC K’burg E1  10.00 uur 
 FC K’burg C1 - DESZ C1  09.30 uur 
 FC K’brug A1 - Bant A1  14.00 uur 

 

 12/05 FC K’burg F2 vrij 
 FC K’burg F1 - DESZ F3   09.30 uur 
 FC K’burg E1 - VHK E1   09.30 uur 
 SVN  - FC K’burg C1   10.30 uur 
 WIJC  - FC K’burg A1   14.00 uur 

 

 

 

31/03 beker/inhaal  
 FC K’brug C1 - Tonego C1G  09.30 uur 
 FC K’brug A1 - Rouveen A1  14.00 uur 

 

 19/05 FC K’burg F2 - FlevoBoysF14  09.30 uur 
 SVM F2  - FC K’burg F1   09.00 uur 
 Blokzijl E1 - FC K’burg E1   10.00 uur 

 FC K’burg C1 - Ruinen   11.00 uur 
 FC K’brug A1 - Tenego A1   14.00 uur 

 

07/04 Flevo Boys F14 - FC K’burg F2  13.00 uur 
  FC K’burg F1 - SVM F2  09.30 uur 
 FC K’burg E1 - Blokzijl E  09.30 uur 
  WIJC C1 - FC K’burg C1  11.30 uur 
 Nagele A1 - FC K’burg A1  11.00 uur 

 

 

 

 26/05 SVM F4  - FC K’burg F 2   10.00 uur 
 FC K’burg F1 - Olympia F 2   09.30 uur 
 FC K’burg E1 - ScheerwoldeE1  9.30 uur 
 C1  beker/inhaal 

 A1  beker/inhaal   

 

14/04 FC K’burg F2 - SVM F4  09.30 uur 

 Olympia - FC K’burg F1  10.00 uur 
 Scheerwolde - FC K’burg E1  10.00 uur 
 C1  vrij 
 FC K’burg A1 - VHK A1  14.00 uur 

 

 

 

  

  

  

 

 
 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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Beste Kraggenburgers, 

 

 

Op zaterdag 2 juni a.s., aanvang 13.00 uur, organiseert FC Kraggenburg de jaarlijkse FC dag. 

Voor de jeugd tot en met 14 jaar en de volwassenen (jeugd vanaf 15 jaar) zullen er voetbal 

activiteiten georganiseerd worden. In verband met werkzaamheden kan het hoofdveld dit jaar 

niet gebruikt worden en passen we het programma aan. 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. Na afloop van het sportieve deel wordt er een gezellige barbecue gehouden 

waar nagepraat kan worden over deze dag.  

 

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 was er een prima 

opkomst. Deze lijn willen we graag doortrekken en daarom ontvangt ieder lid een 

opgaveformulier. 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.  

 

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 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. Speciale 

“eetwensen” (b.v. een vegetarische hap) graag doorgeven aan de organisatie. 

 

Hoe kunt u zich opgeven ??? 

Hierbij ontvangt u van ons een opgaveformulier. Deze kan ingeleverd worden bij Paul de la 

Vieter , Lau Oosterwijk, Bas Hupkes of Molle Stuiver. 

 

LET OP !!!!!!!!!  ZONDER OPGAVE GEEN DEELNAME !!!! 

 

Meer info over de FC dag:  

bellen met Paul de la Vieter (0527-258500/06-41493873) of Molle Stuiver (0527-252453) 
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INSCHRIJFFORMULIER FC DAG: 
 

 

Voor vrijdag 18 mei 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 2 juni 2012: 

 
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) 
 

 
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 2 juni 2012 af te 
schrijven van 

 
rekeningnummer ______________________  ten name van  
 

_______________________ te __________________________ 
 

 
 
Namens de commissie FC dag: 

 
Paul de la Vieter, telefoon: 06-41493873, pdelavieter@home.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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LEUK OM TE LEZEN uit de serie 'bijzondere beroepen': 

                Dick Buitenhuis: 'Boswachter dat ben je 24 uur per dag!' 
 

Dick Buitenhuis is één van de boswachters van het Voorsterbos. Sinds 1997 werkt hij in 

Kraggenburg.  

 

Wou je altijd al boswachter worden?  

Boer en boswachter. Volgens m'n ouders heb ik nooit iets anders willen worden. Vanaf dat ik 

kon praten, was het boer en boswachter. Boer dat was van huis uit meegegeven. Mijn vader 

was boer op de Veluwe. Hij had een bedrijf van 30 bunder, maar door de aanleg van de A1 en 

huizenbouw is dit bijna allemaal verkocht, dus boer worden, ging niet door en toen werd het 

dus boswachter.  

 

Hoe word je boswachter? 

Ik heb eerst de lagere landbouwschool in Apeldoorn gedaan en daarna ben ik een vakdiploma 

gaan halen. Tijdens die studie moest je stage lopen en dat deed ik bij Staatsbosbeheer. Daar 

ben ik blijven werken en leren. Staatsbosbeheer betaalde mijn studie. Je begint zeg maar als 

loopjongen en dan klim je steeds verder op.  

 

Het Voorsterbos is nu van Natuurmonumenten.  

Ja, dat klopt. In 1997 nam Natuurmonumenten het Voorsterbos over van Staatsbosbeheer. Ik 

werkte al in het Voorsterbos en kreeg de keus. Ik kon bij SBB blijven werken of ik kon 

overstappen naar Natuurmonumenten en hier in dit gebied blijven werken. Ik heb die overstap 

gemaakt. En voor mij is dat de goede keuze geweest. Ook hier kon ik cursussen blijven 

volgen. Na de overstap naar Natuurmonumenten zijn we (gezin: vrouw en dochter) ook naar 

Kraggenburg verhuisd. Dat was in 1999. We woonden aan een buitenweg bij Creil, wat voor 

mijn vrouw soms best eenzaam was en wonen nu in het dorp.  

 

Wat is er zo leuk aan boswachter zijn?  

Eigenlijk alles. Ik kan zo niet iets opnoemen wat niet leuk is. Het is een gevoel, de sfeer, 

lekker buiten zijn... De vele variatie in het werk maakt het ook leuk. En eigenlijk is het heel 

relaxt. Ik bedoel: er gaat geen toeter voor de schaft ofzo. Als je om 10.00 uur een broodje wil 

eten, doe je dat, maar dat kan ook om 11.00 uur of om 13.00 uur. Aan het begin van de dag 

weet je niet wat de dag gaat brengen. Het is niet zo, dat je maar kan doen wat je zelf wil. Je 

moet natuurlijk wel je taken doen, je projecten op tijd draaien, toezicht houden en ik ben 

daarnaast ook nog BOA, Bijzonder Opsporings Ambtenaar.  

 

Wat doet een Buitengewoon Opsporings Ambtenaar? 

Wij mogen bij overtredingen in het bos bekeuringen/processen verbaal uitschrijven. Te denken 

valt dan aan baasjes, die hun hond los laten lopen, waar hij aangelijnd moet zijn, of ruiters 

met hun paard buiten het ruiterpad. Meestal waarschuw ik eerst wel een keer en vertel ik waar 

ze wel met hun loslopende hond of paard mogen lopen. Maar als het voor de derde keer 

gebeurd..., ja dan moet je wel eens ingrijpen. Eens kreeg ik een, vind ik, mooi compliment. 

Toen zei iemand 'nou als jij een bekeuring van Dick hebt gehad, dan was dat ook terecht, want 

die geeft bijna nooit bekeuringen.' 

 

We moeten overigens ieder jaar een pittige cursus doen, om opsporingsambtenaar te mogen 

blijven.  

 

Wat is het meest bijzondere dat je in het bos hebt meegemaakt? 

Samen met mijn vrouw reed ik een keer om 02.00 uur 's nachts over de Kadoelerweg. We 

zagen lampen in het bos. Ik dacht gelijk aan stropers, maar omdat ik m'n vrouw bij me had, 

ben ik toch maar gewoon doorgereden. De volgende dag reden we er weer rond die tijd langs, 

toevallig waren we twee keer achter elkaar ergens op bezoek geweest. En weer die lampen in 

het bos. Ik heb m'n vrouw naar huis gebracht, heb de dorpsagent gebeld en samen zijn we 

terug gereden. We konden maar niet bij de lampen komen. Het bewoog of er zat een sloot 

tussen. Het was hartstikke spannend. Toen hebben we toch maar besloten om te bellen voor 

versterking van een politie-auto. Net toen de politie-auto en de jachtopziener eraan kwamen, 

hadden wij de boosdoeners, een jongen en een meisje aangehouden. Zij hadden helemaal 
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niets kwaads in de zin. Ze waren aan het reeën spotten, zeiden ze en droegen beide twee 

lampen met zich mee.  

 

Heb je een favoriet plekje in het bos? 

Het Waterloopbos is bij mij favoriet. Je kunt daar zo mooi spelen met het water. Door dat 

water is er een grote natuurlijke diversiteit en groeien er veel verschillende planten en 

paddenstoelen. Overal waar je loopt, hoor je het water. Dat is natuurlijk ook heel idyllisch.  

 

Wat vind je de mooiste periode in het bos? 

Ik vind alle seizoenen mooi. Zoals nu ben ik wel weer blij dat de winter voorbij is, maar als er 

sneeuw ligt is het hier ook prachtig. Zo is er ieder seizoen wel iets moois. 

 

Staan er nog nieuwe ontwikkelingen op stapel? 

Er wordt nu een nieuw fietspad aangelegd in het Kadoelerbos. Het schelpenfietspad vergde te 

veel onderhoud. Er komt nu een mooi breed betonpad. Verder zijn we heel afhankelijk van 

subsidies en vergunningen zodat het lastig te zeggen is wat wanneer gebeurd. Zo gaat de 

Zwolse Vaart uitgebaggerd worden en bieden we opslag van het zand in het bos. We willen 

graag eilandjes aanleggen in het Zwarte Meer. Wat we wel op korte termijn hopen te 

realiseren is het paddenstoelenreservaat.  

 

We betrekken tegenwoordig trouwens onze omwonenden en bezoekers ook in het 

ontwikkelingsproces van het bos. We organiseren verschillende avonden waar we de bezoekers 

vragen wat zij missen in het bos of wat ze anders zouden willen. Ook vragen we op 

evenementen, die wijzelf of derden in het bos organiseren of mensen hun ideeën willen 

inleveren. Vroeger richten we ons meer op natuurbeheer. Nu is recreatie in het bos ook heel 

belangrijk. Het beheren van het bos is een combinatie van natuurbeheer en recreatie 

geworden. Door bewoners en bezoekers te betrekken bij de plannen creëren we veel goodwill.  

 

Er wordt nu veel gekapt in het bos.  

Dit is een normale dunning. Per vak wordt het bos gedund. We kappen nooit meer dan 1 op de 

6 bomen. Het hout gaat naar de fabriek voor vezels en brandhout.  

 

Verkopen jullie niet aan particulieren?  

We hebben wel een brandhoutkring. Als we hout hebben bellen we hen. Maar eigenlijk is dit te 

duur. Je moet sorteren, de één wil 3 kub, de volgende 6 en weer een ander 8. Je bent er te 

lang mee bezig. Voor ons is het efficiënter als de aannemer het zaagt en ook zorgt voor de 

afvoer van het hout.  

 

Werken jullie ook met stagiaires? 

Jazeker. En tegenwoordig kunnen leerlingen ook hun maatschappelijke stage bij ons doen. Dit 

vergt wel veel begeleiding, maar is hartstikke leuk om te doen. En de leerlingen vinden het 

vaak ook prachtig.  

 

Wat vind je van de kunst in het bos? 

Kunst is iets heel persoonlijks. Met Kielzog in het Waterloopbos vond ik twee kunstwerken heel 

mooi, maar met sommige had ik ook helemaal niets. Je betrekt hiermee wel een andere 

doelgroep bij het bos en laat hen ook van de natuur genieten. En daar is het ons om te doen. 

Dat mensen zich bewust worden van de natuur om hen heen en daar van genieten.  

 

Margot Maljaars 

 

 

 

 

Deze leuk om te lezen is een aflevering uit de serie 'bijzondere beroepen'. Woont u in 

Kraggenburg en heeft u ook een bijzonder beroep en wilt u hierover vertellen, laat het ons 

weten via uitkijk@kraggenburg.nl. De redactie beslist of zij uw verhaal geschikt vinden voor 

deze rubriek 
 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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BERICHT VAN “KLEIN CORTINA” 

 

Na de warmste Nieuwjaarsduik ooit, met 7°C watertemperatuur, leek de winter een beetje aan 

ons voorbij te gaan. Daar kwam ook nog eens een warme en natte januarimaand overheen. In 

voorbije jaren gebeurde het nogal eens dat een natte periode gevolgd werd door een strenge 

vorstperiode. Dit gebeurde dus ook in 2012.  

Onze baan was al voor ± de helft vol geregend. Toen de vorst zich aankondigde, hoefde er 

daarom niet lang gepompt te worden, om voldoende water voor de winter te hebben. De felle 

oostenwind, die in de lengte van de baan stond, zorgde ervoor dat er lang een windwak bleef 

bestaan bij de ingang van de baan. Op vrijdag 3 februari was het ijs voldoende sterk om op te 

schaatsen en om sneeuw te vegen. De sneeuw gaf een prachtig winters plaatje, maar ook veel 

extra werk. Veel actieve jeugd en vrijwilligers hebben ons geholpen om de baan voldoende 

sneeuwvrij te maken, zodat er in het weekend goed geschaatst kon worden.  

Op maandag 6 februari hebben de scholen schaatswedstrijden gehouden. Onze dank voor de 

perfecte organisatie van dit evenement. Van de ongeveer 100 leerlingen hebben er 96 mee 

gedaan aan de wedstrijden. Dit is een hele goede score en geeft veel vertrouwen voor de 

toekomst. 

Op zaterdag 11 februari is een deel van de jeugd naar Emmeloord geweest om mee te doen 

aan de schoolwedstrijden.  

Diezelfde zaterdag konden we ’s middags weer een “Leeuwenronde” rijden voor de volhouders. 

Opmerkelijk was dat er veel jeugd mee wilde doen. Dit komt waarschijnlijk doordat we nu 

alweer vier jaar achtereen voldoende vorst gehad hebben om de jeugd het schaatsen te leren.  

Al met al een korte, maar mooie schaatswinter, waar we met veel plezier op terug kijken. 

 

Het bestuur. 

 
 

Uitslag schaatswedstrijden scholen Kraggenburg op maandag 6 februari. 
 

  Meisjes 6 jaar    Jongens 6 jaar 

1. Carlijn Kapelle  1. Luuk Langeweg 

2. Lieke de Jong  2. Stefan Seepma 

3. Linde Dilrosun  3. Bor Kommers 
     

  Meisjes 7 en 8 jaar    Jongens 7 en 8 jaar 

1. Evelien Kok  1. Mart Schulting 

2. Mirjam Versprille  2. Remco van der Ploeg 

3. Mariska Seepma  3. Ramses Stigt 
     

  Meisjes 9 en 10 jaar    Jongens 9 en 10 jaar 

1. Danee Winter  1. Jorn Schulting 

2. Dieuwke Buijnink  2. Joël van Keulen 

3. Anita Ruiter  3. Swen Langeweg 
     

  Meisjes 11 en 12 jaar    Jongens 11 en 12 jaar 

1. Audrey Schra  1. Simon Stallinga 

2. Ilse de Boer  2. Ovide Stigt 

3. Jo Ann Matthijsse  3. Toer Buijnink 

 
 

Uitslag Leeuwenronde op zaterdag 11 febrauri. 
 

  Dames    Heren 

1. Erika Bremer  1. Vincent van Dijk 

2. Renate Luitwieler  2. Harry Paauw 

3. Ivy Polhout  3. Jan Ruyter 
     

  Meisjes    Jongens 

1. Audrey Schra  1. Simon Stallinga 

2. Rebecca Doejaarden  2. Ovide Stigt 

3. Ilse de Boer  3. Jorn Schulting 
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CARNAVAL 2011 - 2012 
 

Beste leden, sponsors en Kraggenburgers, 
 

De carnavals activiteiten zijn net achter de rug. We zijn begonnen met de organisatie van de 

Kerstmarkt in samenwerking met STEK en HCR van Saaze, waarna de nieuwjaarsreceptie 

volgde. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft iedereen kunnen zien dat Prins Santé klaar was 

voor een spetterend carnaval. 
 

Het is een fantastische carnaval geworden met dit jaar sinds lange tijd weer eigen 

dansmariekes. Met een zeer geslaagd Gezwam rond de Dam, waar bijna 700 bezoekers 

genoten van een prachtige avond. Ook de andere activiteiten, waaronder de Jeugdactiviteit in 

Chez, Groot Carnaval met een nieuwe band Barcode en een fantastisch optreden van Le 

Chapel en de fanfare, de Katerloop die bezocht werd door bijna 80 mensen, Kindercarnaval en 

als afsluiting het Seniorencarnaval.  
 

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 spandiensten. 
 

Namens, Prins Santé en zijn potige en wijze raad van Elf kunnen wij niet anders zeggen: 

BEDANKT!! 
 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 

 

 

 

SENIORENCARNAVAL 
 

Dit ligt alweer een poosje achter ons, maar wat was het gezellig, het senioren carnaval.  

Je zou bijna de hele middag de piraten op visite willen.  

En ook het Kraggenburger orkest, prachtig.  

En het was ook erg gezellig, iedereen heeft genoten. 

Prins en Raad bedankt. 

 

 

 

SPORT- EN SPELMIDDAG KRAGGENBURG 

 

De sport- en spelmiddag was in de gymzaal op de dinsdag in de voorjaarsvakantie. Eerst 

mochten de kinderen van groep 1 t/m 4 sporten. Na de warming-up op muziek mochten zij op 

de survival baan en deden we spelletjes. Tussendoor was er tijd voor wat drinken en een stuk 

fruit. Daarna kwamen de kinderen van groep 5 t/m 8. Zij mochten daarnaast nog circus 

activiteiten doen zoals balanceren, ton lopen en met diabolo’s spelen. Ook hebben ze 

kennisgemaakt met een onbekende sport, tjoekbal.          

Het was een gezellige en sportieve middag!  
 

Karin Schwering en Mirjam Molenaar 

Beweegcoaches basisonderwijs Carrefour 
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De voorbereiding van het toneelspel “Er valt een traan op de  

tompoes” zijn  in volle gang. Een enthousiaste groep spelers:  

Hetty van de Ven, Jan Looise, Astrid Voesten, Wim van de Bergh  

en  Koenie Wind zijn bezig om een  

tragikomedie van Annie M.G. Schmidt over  

euthanasie op een integere wijze te spelen.  

Een autobiografische toneelstuk van één  

Van Nederlands meest gewaardeerde  

(toneel)schrijvers. Het stuk wordt door 

Erna Balk geregisseerd en Miep Potters is  

souffleuse. Een serieus thema, maar door  

de absurde situaties ontstaat er ruimte genoeg voor ontspanning en lach. 

Zaterdag 17 maart speelt St. Genesius dit nog een keer in H.C.R. van Saaze.  

 
Eenakterfestival 

Op 31 maart is in Kraggenburg het Flevolands Eenakterfestival, dat dit jaar door Jeu D’op 

georganiseerd wordt, omdat zij het vorige festival hebben gewonnen.  

Marian Besseling heeft voor St. Genesius voor dit festival de tragikomische thriller "Kinderspel" 

geschreven. Op het eenakterfestival zullen meerdere toneelverenigingen uit Flevoland een 

toneelspel opvoeren. Voor jullie de gelegenheid om een zaterdag te kunnen genieten van 

bijzondere toneelstukken. Houd de datum vrij!! 

 
Bloesemroute-Passie6   

Het thema van de Bloesemroute is “Dames en Heren……. appels 

en peren”. Tijdens deze fietsroute worden op diverse locaties 

verschillende disciplines (koor, blazers, theater) getoond aan het 

publiek. Sint Genesius brengt een stuk aan de rand van een 

boomgaard. “De Laatste Boomgaard” is door Jan Reijmerink 

geschreven. Marjoleine Zielman zal het stuk regisseren. Er 

worden nog twee spelers voor gezocht. Lijkt het je leuk om 

hieraan mee te werken? Geef je snel op!! 

 
                                  Jubileum 

In 2013 bestaat St. Genesius  60 jaar. Wij vinden als bestuur  dat wij  

dit niet zomaar voorbij kunnen laten gaan. 2013 zal dan ook in het 

teken staan van dit jubileum. Wij zijn druk bezig om leuke, bijzondere, 

vernieuwende dingen te ontwikkelen,  om er een gedenkwaardig jaar 

van te maken. Als bestuur kunnen wij dat niet alleen. Wij willen een 

feest voor de hele vereniging. Heb je ideeën, wil je meehelpen of wil jij 

je acteertalent eens op een andere manier tonen! Laat dan wat van je 

horen!  

 

 
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.  

Mail: sintgenesius@live.nl  

 

 
 

 

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

mailto:sintgenesius@live.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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FLEVOLANDS EENAKTERFESTIVAL 31 MAART IN KRAGGENBURG  

 

In november 2010 ging de jeugd van Jeu d’Op naar Lelystad om mee te doen aan het 

Flevolands Eenakterfestival. Ze kwamen, ze zagen en …. ze overwonnen. Groot feest maar ook 

de wetenschap  dat het volgend Eenakterfestival in Kraggenburg gehouden zou worden. Wij, 

Koenie en Annemieke, hebben hier toch even over na moeten denken. Na rijp beraad besloten 

we dat we dit wel eens wilden meemaken. De eerste stap was gezet…. 

Op 31 maart is het zover. Het Flevolands Eenakterfestival komt naar Kraggenburg. Het thema 

is Groei.  

 

Er doen zes groepen mee, twee daarvan zijn jeugdgroepen. 

1 Markanti uit Swifterbant opent het festival om 15.00 uur. Hun stuk gaat over een stel 

volkstuinbezitters die een lijk in hun tuin vinden… Het enthousiasme van deze groep is 

aanstekelijk en het stuk is goed te volgen. 

2 Rond 16.30 uur is St. Genesius aan de beurt. Trea Bremer en Diana Potters spelen 

“Kinderspel”, de regie is van Marian Besseling. Twee oudere zussen zijn gek op 

spelletjes. Het begint onschuldig maar gaandeweg verandert de sfeer. De toeschouwer 

wordt meegenomen in de lugubere spelletjes waar beiden in verstrikt zijn geraakt.  

3 Rond 17.15 uur is Drontywoodproductions aan de beurt. Een toevallige ontmoeting 

tussen twee mensen in een park in New York verandert de rest van hun leven. Een 

intrigerend stuk. Eenmaal in het verhaal, wil je het weten ook….. 

4 Om 19.30 uur gaat het avondprogramma van start. Het eerste optreden is van het 

jeugdtoneel JTL uit Lelystad. Deze groep zal het stuk “Mij niet gezien” uitvoeren. Het 

onderdeel over de zuigzoen is wel een hoogtepunt is. Wilt u een totaal geflipte vader 

zien, mis dit stuk dan niet. 

5 Jeu d’Op is om ± 20.35 uur aan de beurt. Bijna dezelfde groep van 2010 speelt het stuk 

“Boeren, burgers en brommers kieken”. De regie is in handen van Saskia Vermeulen. 

Een stadse familie integreert in een dorpse gemeenschap. En dat gaat niet zonder 

haken en ogen. Botsende karakters zorgen voor hilarische spelmomenten.  

6 Als afsluiter zal de volwassengroep JTL  om 22.00 uur het stuk “Oude Sterren” 

uitvoeren. We maken kennis met bekende personages die hun laatste jaren in het 

bejaardentehuis slijten. Wat eens hun kracht was, blijkt nu een parodie op de 

werkelijkheid. 

 

Kortom de 31e wordt een toneeldag om niet te missen!! Voor € 6,00 kunt u het de hele dag 

meemaken. Een dagdeel is € 5,00. 

De jury bestaat uit Wouter Ruifrok, wethouder dorpen van de Gemeente Noordoostpolder, 

Angela Weerden van Stichting Carrefour en Jos Arink, oud Jeu d’Opper en gevierd 

theatersportspeler. 

De presentatie is in handen van de oud Jeu d’Oppers Mart van Keulen, Linda Neefjes en Ellen 

Meijs. Foto’s worden gemaakt door Jessica Lamers en Maaike Bolsius. En decorwisselingen 

door Chris van Vilsteren en Jos Besseling. Programma boekjes, posters en flyers door Leonie 

Janse. 

Omdat HCR van Saaze altijd een welkome plaats is voor toneel en theater liefhebbend 

Kraggenburg zal er een uitstekend buffet worden geserveerd. Dit zit niet bij de toegangsprijs 

inbegrepen maar er kan worden gereserveerd. Voor een dag onbezorgd genieten is dit 

natuurlijk een aanrader. 

 

Annemieke Janse en Koenie Wind 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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NIEUW TELEFOONNUMMER ‘T KLOKHUIS 

 

‘t Klokhuis heeft een nieuw telefoonnummer. Het mobiele nummer komt hiermee te vervallen. 

Het Klokhuis is bereikbaar onder nummer (0527) - 25 89 85. 

 

Voor het maken van een reservering kunt u bellen met 25 24 53 (beheerder) 

of het Klokhuis 25 89 85. 

 
 

 

FILMAVOND OVER PASEN 

 

Voor veel mensen is Pasen niet meer dan de vrije dag, waarop je geniet van chocolade 

paashazen en op zoek gaat naar verstopte eieren. Dat het eigenlijk een heel bijzonder feest is, 

komt vaak als een totale verrassing.  

Voor christenen is het paasfeest een bijzonder feest maar voelen wij nog hoe bijzonder dit is? 

Hoe vertellen wij aan alle Kraggenburgers dat Pasen meer is dan chocolade en een vrije dag? 

Aan het begin van de lijdensweek of goede week voorafgaand aan het Paasfeest willen we een 

film vertonen. De Oscargenomineerde film “De Brug” is een aangrijpend mooi verhaal over de 

kern, het hart van Pasen.  

Een vader en zijn zoon hebben er alles voor over om een treinongeluk te voorkomen. De 

honderden treinpassagiers zijn zich er niet eens van bewust dat ze op een openstaande brug af 

snellen, met alle gevolgen van dien. De Brug brengt op zowel aangrijpende als glorieuze wijze 

het grootste offer van liefde, hoop en vergeving in beeld. 
 

Wij willen u graag uitnodigen om samen met ons deze bijzondere film te bekijken op 

Woensdagavond 4 april 2012 
 

Om 20.30 uur willen we starten met de film in zaal D van het protestants kerkcentrum 

Kraggenburg. U bent om 20.15 uur welkom voor een kopje koffie/thee. De film is voor 12 jaar 

en ouder en is geheel GRATIS. De film zal ruim een half uur duren en daarna is er gelegenheid 

om na te praten. We sluiten de avond rond 21.30 uur af. 
 

de Protestantse Gemeente Kraggenburg 

 
 

 

PAASMORGEN VOOR DE SENIOREN OP 5 APRIL 
 

Heeft u ook zin om samen met de dames van de SWO een gezellige Paasmorgen te hebben. 

Koffie met wat lekkers erbij. Daarna een broodmaaltijd. Komt u ook, u bent van harte welkom, 

we vragen €5,= p.p. 

U kunt u opgeven voor 31 maart bij Eva 252846, Ida 252921 of Sietske 252851. Doen hoor, 

voor de gezelligheid. Tot ziens. 
 

Dames  

Eva, Ida, Annie en Sietske. 

 

 
 

EEN GEZELLIGE ACCORDEON MIDDAG 
 

Voor alle ouderen van Kraggenburg. Komt allen naar ’t Klokhuis op 10 mei. Dan komt de 

accordeonvereniging voor ons spelen. En we kunnen ook nog meezingen, dus dat beloofd een 

gezellige middag te worden. We beginnen om 14.00 uur tot ongeveer 17.00 uur. 
 

Dames S.W.N. 

Ida, Annie, Eva en Sietske. 
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ZONNEBLOEM NIEUWS 

  

Bij deze een uitnodiging voor een gezellige morgen met de Zonnebloem 

voor alle gasten, leden en donateurs op vrijdagmorgen 27 april 2012 

in Het klokhuis te Kraggenburg. 
 

Wij hebben het gezelschap van Jannetje Rieff, t.w. Janny, broer en zwager, bereid gevonden 

om ons deze morgen te vermaken. Het is alweer jaren geleden (2004) dat ze Kraggenburg een 

bezoek brachten en daarom zijn we heel blij dat ze onze uitnodiging weten te waarderen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 10.00 uur. Ontvangst met koffie/thee 

                     Welkomstwoord en opening 

 ± 45 minuten durend optreden van Janny Rieff en gezelschap 

Het programma heet De Schokkers met hun nieuwe programma 

 Daarna pauze met koffie/thee 

 ± 45 minuten vervolg optreden 

 Daarna een gezamenlijk "12 uurtje" of iets later, met broodjes en soep 

 ± 13.00 uur. Sluiting  

De kosten voor deze morgen zijn € 5,00 per persoon. 

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Mevr. T. van Egmond tel. 252783 

                                                             Mevr. G.Mooiweer tel. 252700 

Mocht u vervoer nodig hebben van en naar huis, dan kunt u dit aangeven bij opgave. 

Wij hopen velen van u te mogen verwelkomen op vrijdagmorgen 27 april in ‘t Klokhuis. 
  
Met vriendelijke groet: de vrijwilligers Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 

 
 

KLEDING INZAMELING VOOR ETHIOPIË 

 

Beste Kraggenburgers, 
 

Nog steeds gaat het werk voor en in Ethiopië door. De projecten van de Stichting Ethiopië / 

Eritrea lopen goed. Vooral het volkstuinenproject is een enorm succes. De mensen krijgen voor 

hun eigen stukje grond de zaden en het pootgoed om de gewassen te planten. Soms krijgen ze 

5 kippen of 2 schapen. Er is een voorwaarde bij gesteld: zij moeten andere  dorpsbewoners er 

ook bij betrekken zodat het project steeds groter wordt. Ook krijgt men voorlichting in hygiëne 

rondom het huis. Dit project is erg succesvol en brengt de mensen direct vers voedsel en 

inkomsten.  

Er zijn o.a. ook goed lopende projecten met waterputten en graanschuren. Heel veel kinderen 

kunnen weer naar school. Afgelopen jaar ben ik 2 keer in Ethiopië geweest voor advisering en 

om hulp te geven. In februari j.l. zijn weer twee vrijwilligers van de commissie landbouw en 

techniek gaan kijken, meewerken en adviseren bij de projecten. Hierbij wordt directe hulp 

geboden. De projecten lopen goed, er wordt aan duizenden mensen hulp geboden. Veel 

projecten werken op microkrediet, zodat de mensen zelfwaarde behouden en geld terug 

kunnen verdienen vanuit de projecten. 
 

Ook gaat de kledinginzameling voor Ethiopië nog steeds door. Iedereen die kleding heeft dat 

schoongewassen en heel is, kan dat bij ons thuis inleveren, graag in dichtgebonden 

vuilniszakken. Inleveren kan op elke werkdag in de week. Alle kleding wordt gesorteerd en 

verkocht. De opbrengst komt helemaal  ten goede aan de projecten in Ethiopië. Heeft u nog 

vragen dan kunt u daarvoor altijd bij mij terecht. 
 

Hartelijke groet, Willem Remijnse, Paardenweg 4. 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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WELKOM BIJ Uit-jeTent VAN 8 – 11 JUNI 
 

Kamperen in je eigen omgeving maar dan op ongebruikelijke plekken? Dat kan. Zoals op de 

Speelweide in ’t Voorsterbos, of bij het bezoekerscentrum in ’t Waterloopbos. Of tussen de 

fruitbomen aan de Hertenweg en het Hertenpad. Iets verder weg kan trouwens ook! Tijdens 

het weekend van 8 tot en met 10 juni zijn overal in de polder mooie plekken ingericht als 

kampeerplaats. Ga naar www.uit-jetent.nl en kijk bij overnachten.  

Bestaande en speciale Uit-jeTent campingplaatsen zijn te boeken voor € 5 of € 10,- per plek.    

 

Maar dat is nog niet alles, behalve kamperen is er een speciaal Uit-jeTent programma opgezet. 

Rond Kraggenburg is al behoorlijk wat aan activiteiten, maar speciaal voor Uit-jeTent is er een 

heel bijzonder programma opgezet. Ook dit is terug te vinden op de site onder het kopje 

amusement. Wat te denken van een boottocht met live muziek, kunst en cultuur op de grens 

van oud en nieuw land en picknicken naast de Voorstersluis? Of een theatervoorstelling met 

diner op een heel speciale locatie. Verder zijn er op de campings kampvuuroptredens. En er is 

een terrasoptreden van Sanne Potters and friends. En wat zo fijn is, je kunt er op de fiets of 

zelfs lopend naar toe.  
 

Annemieke Janse 

 

 

 

 

VOLKSTUINVERENIGING KRAGGENBURG 2012 
 

Het nieuwe tuinseizoen begint alweer te kriebelen, het voorjaar komt er al aan. Is het niet 

heerlijk om je eigen groenten te verbouwen en later te oogsten? 

Als volkstuinvereniging hebben we nog enkele schone lege tuintjes, waar nieuwe leden direct 

van start kunnen gaan. Onze vereniging heeft een zeer gevarieerd aantal tuinders met ieder 

zijn eigen manier van tuinieren, maar allemaal met hetzelfde idee om lekker van je zelf 

geteelde groenten te eten. 

Hierbij dus een oproep aan alle geïnteresseerde tuinders welke dit jaar nog eigen geteelde 

groenten willen verbouwen, neem gerust eens contact op met iemand van het bestuur. Of 

wandel eens langs de tuinen om te zien hoe leuk het is om een tuin te onderhouden.  
 

Voor meer info: 

Reijer Keijzer   252821 

Peter Kers    258796 

Alwin Koobs  0629069083 na 18.00 uur 

Jan Hindrik Spriensma   240300 

 

 

 
 

Vooraankondiging 

Avondvierdaagse 
2012 

 

Dit jaar organiseert Be Fair voor de drieënveertigste keer in Kraggenburg de 
avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag 17 april t/m vrijdag 20 april. 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 

Voor informatie en opgave zie pagina 10 van deze Uitkijk  

en mocht u vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 
Paula Snellink tel. (0527) 25 00 17 

http://www.uit-jetent.nl/
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    Schaatsen 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

Twee weken geleden op een maandag gingen de leerlingen van de Lichtwachter en de 

Pionier naar de schaatsbaan. 
 

Ze gingen wedstrijdjes doen. De eerste drie snelsten mochten die zaterdag in Emmeloord 

op komen dagen!!! 

 

             
 

Waaronder wij, Mart Schulting en Evelien Kok, uit groep 5/6 van de Pionier. 
 

Wij moesten wedstrijdjes schaatsen. Zo snel mogelijk vijftig of zeventig meter schaatsen 

naar de andere kant. 
 

Van alle scholen uit de Noordoostpolder is Kraggenburg derde geworden. 
 

Wij hebben een leuke ochtend gehad in Emmeloord en veel bekenden kwamen langs om 

ons aan te moedigen. Erg leuk! 

 

 

 

Groetjes, 

Evelien en Mart 

Groep 5/6 OBS de Pionier 
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT VOOR NIEUW PROJECT VAN UVV 
 

Begin maart gaat het nieuwe restaurant van Talma Hof open. Unie voor Vrijwilligers 

Noordoostpolder wil dan ook met een nieuw project starten om samen met bewoners van 

Talma Hof in het restaurant te eten. Daarvoor zijn extra vrijwilligers nodig. 

De vrijwilliger haalt een bewoner van de huiskamer op de afdeling en gaat gezellig samen met 

hem of haar eten in het restaurant. De vrijwilliger eet gratis mee. De activiteit vindt dagelijks 

plaats tussen 11.30 en 13.00 uur of van 16.30 tot 18.00 uur.   

Heeft u belangstelling om samen met de bewoners van Talma Hof gezellig te eten, neem dan 

contact op met Carrefour telefoon 0527 630004 of mail: vrijwilligerspunt@carrefour.nu 

 

 

 

BELASTINGAANGIFTEN VOOR SENIOREN 
 

Stichting Carrefour heeft opnieuw een aanbod voor de senioren van 55 jaar en ouder binnen 

de Gemeente Noordoostpolder. Wilt u belastingaangifte doen over het jaar 2011 en heeft u 

niemand die dit samen met u kan invullen? Zit u bovendien onder de inkomensnorm van 

120%? 
 

Te weten: van 55 – 65 jaar oud en alleenstaand   €1048,46 per maand; 

                                                   alleenstaande ouder  €1348,02 per maand; 

                                               gehuwd   €1497,79 per maand, 
 

bent u 65 jaar of ouder dan gelden de volgende bedragen: 

 alleenstaand   €1149,47 per maand; 

 alleenstaande ouder  €1446,34 per maand; 

               gehuwden, beide echtgenoten 65 jaar of ouder €1582,50 per maand; 

               gehuwden, één echtgenoot jonger dan 65 jaar €1582,50 per maand.  
 

dan komt u in aanmerking voor ons aanbod. 

Dit jaar vullen de belastingadviseurs uw aangifte formulier aan huis in. Daarvoor vragen wij 

een kleine vergoeding van €5,00 in de onkosten. 

 

Wij vragen u de volgende procedure te volgen: u meldt zich telefonisch bij Stichting Carrefour, 

tel. 630000, en vraagt naar de seniorenadviseurs, Greet Zuidema of Tina de Jonge. 

Uw naam, adres en telefoonnummer worden genoteerd. Daarna wordt u een lijst toegestuurd 

welke documenten nodig zijn en u bij de  hand moet hebben om de aangifte succesvol te doen. 

Uw gegevens worden doorgegeven aan één van de belastingadviseurs, die telefonisch contact 

met u zal opnemen voor een afspraak aan huis. 

Als de aangifte volledig is ingevuld ontvangt u hiervan een uitdraai. 
 

NB: Vergeet a.u.b. niet uw DigiD-code. Heeft u deze niet in uw bezit? Het is mogelijk deze via 

internet aan te vragen. Heeft u geen computer? Dan vraag ik u vriendelijk doch dringend om 

dit via familie of vrienden te realiseren.  

Binnen 5 dagen na aanvraag ontvangt u via de post schriftelijk uw DigiD-code. Vergeet deze 

niet te activeren. 

 

 

 

DE KENNEDYMARS KOMT ER WEER AAN! 
 

Op 29 april a.s. organiseert de Commissie Nacht van Oranje de Butzelaar Kennedymars voor 

de derde maal. Dit aansprekende wandelevenement van 80 km door de polder leidt de 

deelnemers langs alle elf dorpen van de Noordoostpolder. Tijdens deze wandeltocht kan men 

genieten van het prachtige polderlandschap en de kleurrijke tulpenvelden. Mede dankzij de 

enthousiaste medewerking van de dorpsbelangen, is er in elk dorp een stempel- en 

verzorgingspost aanwezig.  

Start van dit evenement vindt plaats op zondag 29 april om 22.00 vanaf de Bosbadhal in 

Emmeloord. Alle deelnemers worden op Koninginnedag voor 18.00 uur bij de finish  

verwacht. De inschrijving is reeds begonnen. Voor meer informatie zie www.stepnop.nl. 
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ZONDAG 15 APRIL A.S.. ..WANDELTOCHT…… 

 

Start:         Bosbadhal Emmeloord, tussen 13.30 en 14.00 uur 

Hoelang:     de wandeling  duurt  ongeveer 2 uur (ong. 10 km) 

Kosten:       € 10,00  geheel ten bate van ons nieuwe project op de Filippijnen. 

 

De opbrengst van deze wandeltocht komt helemaal ten goede aan projecten op het eiland 

Mindenao op de Filippijnen.  Melania Flevoland wil vrouwen ondersteunen middels een kleine 

lening. Wanneer vrouwen de mogelijkheid hebben om hun eigen bedrijf te beginnen zullen 

naast de vrouwen ook hun kinderen het beter hebben. Opgeven graag zo snel mogelijk bij: 

Arian Haverkamp tel. 0527 261345 of per E-mail: janenarian@hotmail.com  

Marijke Rademakers tel. 0527 261358 of per E-amil: mgjlowenthal@yahoo.com.  

Opgeven kan ook bij de start van de wandeltocht. Meer info over Melania: www.melania.nl         

 

 

 

MOK THEMABIJEENKOMST “OMGAAN MET DE TIJD” 

 

Op zondag 25 maart 2012 organiseren de werkgroepen MOK-viering en -talk een bijeenkomst 

met het thema: “Omgaan met de tijd” met ds. Erna Lensink.  

In deze viering op de eerste zondag in de zomertijd spreken we met elkaar: Hoe ga jij om met 

jouw tijd? De vier-tijd van de liturgie is een andere dan de “tijd is geld” van de economie.  

Het is ook de vijfde zondag in de Veertigdagentijd, een periode van stil worden, luisteren, naar 

binnen keren, wachten op.... De theologische beschouwing bij de tijd wordt verzorgd door ds. 

Erna Lensink, die verbonden is aan de Protestantse Gemeente van Bant. 

 

Datum  : zondag 25 maart 2012 

Tijd  : 9.30-10.30 uur 

Plaats  : Bantsiliek in Bant 

Bij het uitgaan wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd. 

mailto:janenarian@hotmail.com
mailto:mgjlowenthal@yahoo.com
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

Lenteboden 

De winter is voorbij. Het dikke ijs is tot water verworden door de snel oplopende temperatuur. 

De lente is in aantocht. Vele boomknoppen gaan zwellen en weldra zullen de eerste blaadjes 

van kamperfoelie, vlier, meidoorn en kastanje te voorschijn komen. In natte graslanden, 

afgemaaid riet, langs slootkanten en moerassen kleuren de dotterbloemen de velden geel.  

In het Voorsterbos zie je de tijdens de wandeling speenkruid en klein hoefblad bloeien; deze 

bloemen worden bezocht door de eerste bijen die zich te goed doen aan de eerste nectar. 

In bos en tuin horen we de vogels hun lentelied zingen. s' Morgens vroeg bij het daglicht zijn 

de merel en zanglijster het eerste wakker en laten hun melodieuze zang horen. Op dit moment 

zijn roodborst, heggenmus, koolmees, pimpelmees en de vink, met z'n bekende vinkenslag, te 

horen. 

Boven het kronendak van het bos horen we hoog boven in de lucht het miauwende geluid van 

de buizerd. De vogel laat zich schroevend en zeilend en plotseling naar beneden duikelen, wat 

een onderdeel is van het baltsgedrag. Ook het roffelen van de grote bonte specht zal in het 

Voorsterbos en Waterloopbos niet onopgemerkt blijven. 

Op negen januari is door Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Flevoland de voormalige 

zoutwater silo van de Bangkokloods geïnventariseerd op de aanwezigheid van vleermuizen. In 

de zoutwater silo overwinterden 17 Franjestaarten. Dit is het hoogst aantal van deze soort die 

ooit geteld zijn in het Waterloopbos. (13 in 2011) In de gracht van Kraggenburg is door 

vrijwilliger Herman Denissen een wilde eend met drie pullen gespot op 12 januari. Zouden de 

pullen de winter overleefd hebben?  

 

Werkzaamheden 

Het zal u tijdens een fiets- of wandeltocht zijn opgevallen, dat er in het Kadoelerbos 

voorbereidende kapwerkzaamheden zijn uitgevoerd. Het schelpenpad door het Kadoelerbos 

wordt vervangen door een betonfietspad. Het nieuwe fietspad zal deels door het bos lopen, 

naar de voormalige visplek, waar op de dijk een picknickplek komt. Het pad zal ongeveer 

drie kilometer en anderhalve meter breed worden.  

Tijdens de aanleg wordt de P-plaats aan de Kadoelerweg gesloten, tevens is de ingang nabij 

Kadoelersluis afgesloten. Halverwege de Kadoelerweg bij de rood witte palen evenzo. Tijdens 

de aanleg moeten fietsers tijdelijk over de Kadoelerweg. Het oude asfalt fietspad dat van De 

Voorst door het bos gaat naar de Leemringweg wordt in dezelfde periode gewijzigd in een 

betonfietspad.  

Zodra er droge omstandigheden zich voordoen zal Natuurmonumenten wegen en paden in het 

Voorsterbos herstellen die door houtafvoer kapot zijn gereden. 

 

Activiteiten 

In het infocentrum van het Waterloopbos is een expositie van olieverfschilderijen met het 

thema landschappen van Lina van de Berg uit St. Jansklooster te bewonderen. 

De nieuwe excursiefolder 'Vaar mee over het Zwarte Meer 2012' is beschikbaar. Voor de 

starttijden en aanmelding kunt u contact opnemen met het bezoekerscentrum de Wieden, 

telefoon 0527-246644 of via de website www.natuurmonumenten.nl/varen  Geen honden mee, 

graag gepast geld (u kunt niet pinnen) en vergeet geen verrekijker mee te nemen. 

Meer informatie over activiteiten kunt u vinden op de website: www.natuurmonumenten.nl  

 

Tijdens de wandeling in het Voorsterbos en Waterloopbos is het volop genieten van de nieuwe 

geuren, kleuren en geluiden van de lente. Dus trek er op  uit en geniet van al dat moois.  

Ik eindig dit natuurmoment met het eerste gedicht van de vier jaargetijden : 

 

De lente is een nieuw begin 

Om elkander te vergeven 

Het leven heeft alleen maar zin 

Als je blijdschap mag beleven. 

 

Beheerteam Flevoland 

 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/varen
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Inleverdatum 2012 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

15 april 25 april 

10 juni 20 juni 

16 september 26 september 

  4 november 14 november 

 
 

Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
-     Eénmalige advertenties dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk     

      kopij digitaal te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie 
doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-     De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-     Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en moeten voor 

15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie weer 
een jaar worden geplaatst. 

- 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 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6    33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 
 

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
16-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

17-03 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

17-03 Sint Genesius “Er valt een traan op de 
tompoes.” 

HCR van Saaze 20.00 uur 

21-03 Dorpsbelang Algemene ledenvergadering ’t Klokhuis 20.00 uur 

23-03 Klaverjasclub Klaverjasavond ’t Klokhuis 20.00 uur 

30-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

31-03 Jeu D’op Eenakterfestival HCR van Saaze 15.00 uur 

04-04 Protestantse Gemeente Film: “de Brug” Prot. Kerkcentrum 20.15 uur 

05-04 S.W.O. Senioren Paasmorgen  10.00 uur 

06-04 Klaverjasclub Klaverjasavond ’t Klokhuis 20.00 uur 

13-04 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

11-04 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Jaarvergadering  
Cabaret Hendrikahuusman 

Prot. Kerkcentrum 19.30 uur 

16-04 / 
20-04 

Be-Fair Avondvierdaagse ’t Klokhuis (start) 
Vrijdag  

18.00 uur 
17.45 uur ! 

20-04 Klaverjasclub Klaverjasavond ’t Klokhuis 20.00 uur 

21-04 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

21-04  11-Dorpenloop de Dam 10.30 uur 

27-04 De Zonnebloem Gezellige morgen ’t Klokhuis 10.00 uur 

27-04 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

10-05 S.W.N. Gezellige seniorenmiddag ’t Klokhuis 14.00 uur 

02-06 FC Kraggenburg FC-dag de Brem 13.00 uur 

08-06 / 
11-06 

Uit-jeTent Diverse activiteiten Diverse locaties  
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 

Nieuwe secretaris 

Op de jaarvergadering van 21 maart was Tonny Kommers niet meer herkiesbaar. In zijn plaats 

heeft het bestuur mevrouw Inge van Dijk benoemd als secretaris. 

 

Contributie 

Op de jaarvergadering van 21 maart is de contributie vastgesteld op € 6,00 voor personen van 

18 jaar en ouder en voor de 65 + is dat  € 4,00. 

 

Nieuwe website 

Sinds 21 maart is onze nieuwe website in de lucht. Een mooi en nieuw uiterlijk en een 

verbeterde indeling ten opzichte van vroeger. Zo zijn er bijvoorbeeld de actuele nieuwtjes te 

vinden en is er ook een uitgebreide agenda van activiteiten in ons dorp.  

 

Begraafplaats 

De gemeente gaat het groen op onze begraafplaats aanpassen. Op de jaarvergadering zijn 

deze aanpassingen aan de aanwezigen voorgelegd voor commentaar. Het bestuur van 

Dorpsbelang heeft een brief aan de gemeente geschreven met enkele bezwaren tegen te grote 

aanpassingen. Over wat er nu precies gaat gebeuren zullen we nog bericht ontvangen. 

 

Dubbel-Doel spel- en sportkooi 

Op zaterdagmiddag 14 april is de spel- en sportkooi officieel geopend met enkele leuke 

activiteiten voor de jeugd. Er was een goede belangstelling van onze jeugd, ouders en andere 

dorpsgenoten. 

We zijn door de Carnavalsvereniging geholpen om alles rond de kooi netjes te krijgen. Zij 

hebben gefreesd en gras ingezaaid en er is een tegelpaadje naar de ingang van de kooi 

aangelegd. 

 

IGW 

Op 18 april is er een bijeenkomst geweest in het Dorpshuis waar het team van IGW (Integraal 

Gebiedsgericht Werken door gemeente, Mercatus, Carrefour en politie) hun werkwijze en 

plannen voor Kraggenburg hebben toegelicht. Zij gaan aan de slag in samenwerking met 

Dorpsbelang en u zult hier ongetwijfeld meer van horen. 

 

Dorps Ontwikkelings Plan (DOP) 

Het plan is nu geschreven en Dorpsbelang gaat verder met de invulling van concrete acties. 

Dat zal gebeuren in samenwerking met u, de Kraggenburgers, maar zeker ook met gemeente, 

Mercatus, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, Carrefour en mogelijk nog meer partijen. 

Een van de actiepunten is een enquête over uw woonwensen, dus speciaal gericht op 

Kraggenburg en zijn inwoners. Als alles volgens plan verloopt ontvangt u deze enquête in de 

laatste week van april. Hij wordt bezorgd op alle adressen in Kraggenburg. Dorpsbelang roept 

u op om deze in te gaan vullen zodat uw woonwensen kenbaar worden. Deze gegevens hebben 

we nodig voor de vervolgacties rondom wonen en nieuwbouw in Kraggenburg. 

 

Namens Dorpsbelang, Jules Overmars. 
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Wat is geweest: 

 

Dorpenschoonmaak 

Afgelopen woensdag 11 april hebben alle kinderen van de  

basisschool de Pionier en de Lichtwachter de jaarlijkse 

dorpenschoonmaak gehouden. Met prikstokken, handschoen  

en vuilniszakken werd veel vuil opgehaald. Vooral in de perkjes  

werd veel vuil gevonden.  

De gemeente was aanwezig om het vuil af te voeren. Na een uur hard werken hadden alle 

kinderen wel een ijsje verdiend.  

 

11-Dorpenloop 

Op 21 april heeft de 11-dorpenloop plaatsgevonden. Aan dit hardloopevenement deden 70 

groepen mee. Hoe de lopers het er van af gebracht hebben kunt u lezen in de volgende uitkijk. 

 

Wat er komen gaat: 

 

In de Koninginnenacht wordt voor de 3e maal de Kennedymars door de polder gelopen. Een 

wandelevenement van 80 km of door 2 personen 40 km. De start van deze wandeltocht is op 

29 april om 22.00 uur in Emmeloord. In de vroege ochtend zullen zij Kraggenburg passeren en 

is bij HCR v Saaze de stempel en verzorgingspost. Vorig jaar waren er drie Kraggenburger 

mannen die deze wandeltocht hebben gelopen.  

Voor meer informatie en opgave zie www.stepnop.nl 

 

Koninginnedag 

Om 10.00 uur nodigen we alle Kraggenburgers, groot en klein, uit naar het centrum van het 

dorp te komen. Onder begeleiding van onze muzikale dorpsgenoten zal de vlag worden 

gehesen bij het monument aan de Voorstraat. Vervolgens zijn er op het plein bij van Saaze 

activiteiten, zoals fietsversieren, met een muzikale tocht door het dorp en straattekenen. Wil 

je van je spullen af, bied ze te koop aan op de vrijmarkt. En ook de oranje koeken en de 

oranje bitter zullen niet ontbreken. Een gezellige start van uw Koninginnedag.     

 

Steptocht 

Op zondag 6 mei is het de beurt aan de STEPPERS voor de jaarlijkse steptocht door de polder. 

Vorig jaar was er namens Kraggenburg een groep jeugdige steppers en één 50 + er die de 

polder rond hebben gestept en dit niet slecht deden. Ook dit jaar zal er weer een groep 

steppers aan de start staan onder de bezielende leiding van ploegleider Mart van Keulen. De 

steppers zijn al weer volop in training. Kom ze aanmoedigen. 

 

De Leeuwenronde 

Dit hardloopevenement zal plaatsvinden op vrijdag 11 mei. 

Start en finish bij van Saaze. 

19.00 uur start Halve Marathon 21,1 km  

19.02 uur start Prestatieloop 6 en 11 km  

19.04 uur start 4 km (alleen basisschool)  

19.06 uur start 2 km (kinderen t/m10 jaar)  

Inschrijven kan vanaf 18.00 uur op het plein bij van Saaze.  

Kosten: 

Halve Marathon: €5,- 

Overige afstanden: €4,- 

Kinderen t/m 15 jaar: €2,-           

 

Activiteitenbord 

Wilt u als vereniging gebruik maken van het activiteiten bord, neem dan contact op met de 

STEK: Maya Kutschruiter tel: 252822 of mail: stek@kraggenburg.nl 

http://www.stepnop.nl/
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                                                 FC KRAGGENBURG 

 
             VOETBALJAARGANG 2011-2012 
 
 

 

 
Beste sportliefhebbers, 

 

De voetbalcompetitie is in volle gang. Met nog een paar wedstrijden voor de boeg probeert ons 

eerste team degradatie te voorkomen. Het tweede team doet volop mee om het 

kampioenschap en ook het derde verzamelt menig punt. Wel is het jammer dat het derde door 

afzeggingen van andere clubteams te weinig aan spelen toekomt. Bovendien was er succes te 

melden van ons eerste zaalvoetbalteam. Met veel strijd en inzet wisten zij zich te plaatsen 

voor de bekerfinale in de regio Noord. Met een volle bus werd in het verre Uithuizen 

aangetreden tegen de Griffioen. Na een enerverende pot voetbal verloor men onnodig met 4-3. 

Jammer maar desondanks werd het best een gezellige terugreis, waar sommige supporters 

nog met “hoofdpijn” aan terug denken. 

 

Ook de jeugdteams draaien leuk mee. Ons A-team speelde lang mee om de titel maar heeft de 

laatste weken te weinig punten gepakt om nog echt mee te doen. Het C-team speelt in de 

middenmoot hun potje mee. De E1 en F1 doen mee om het kampioenschap in de voorjaars- 

reeks. Gezien de resultaten in de laatste wedstrijden moet dit zeker lukken. Ook doet F1 nog 

mee in het bekertoernooi. Onze jongste telgen (F2) onder leiding van Melroy en Joost spelen 

goed mee in de middenmoot en hebben veel voetbalplezier. 

 

Daarnaast zijn er ook enkele Kraggenburgse dames actief op het voetbalveld. Er wordt druk  

getraind in en met Ens. Ook zitten de eerste competitieduels voor deze doelgroep eraan te 

komen. Dames die nog interesse hebben om aan te haken kunnen zich melden bij Dick van der 

Stelt. 

 

Binnen het bestuur zijn we druk bezig met de indeling voor het nieuwe seizoen. Zoals het er 

nu naar uitziet starten we opnieuw met drie seniorenteams. Bij de jeugd is er gekozen voor 

een B-team, een D-elftal, twee E-teams en proberen we een F-team vol te maken. Mochten er 

nog jonge kinderen (5/6/7 jarigen) zijn die willen starten met voetbal, even melden bij Molle 

Stuiver. Op woensdagmiddag(en) wordt er vanaf 15.45 uur op de Brem getraind. 

 

Ook de renovatie van het eerste veld (nieuwe grasmat, nieuwe doelen, nieuwe afrastering en 

nieuwe ballenvangers) zal de komende maanden de nodige energie kosten. Dat betekent dat 

alle wedstrijden op één veld gespeeld moeten worden. Dit zal van alle trainers en leiders ook 

enige flexibiliteit en overleg vergen. We hopen dat in augustus onze accommodatie er dan 

weer mooi bij ligt. Ook is onze accommodatie door een aantal hardwerkende metselaars 

voorzien van een muur die de basis vormt voor de opslag van ons groot materieel. 

  

Tot slot willen wij u nog even wijzen op de datum van zaterdag 2 juni. Dan organiseren we 

voor leden en niet leden de traditionele FC dag. In verband met de renovatie van het 

hoofdveld zullen we wat moeten improviseren. Over het definitieve programma worden alle 

deelnemers tijdig geïnformeerd. 

 

Bestuur FC Kraggenburg 
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Seniorenvolleybal                          
 

De strijd is bijna gestreden in de seniorencompetitie van Rayon Hanze-Linde. En het was me 

het seizoen weer wel. Opvallend veel uitgestelde wedstrijden bij zowel de heren als ook bij de 

dames. En dit ondanks dat er nog een aantal keren een beroep is gedaan op een reserve-

speelster en/of een, van een blessure, herstellende speelster. Dus vaak was er de noodzaak 

een geschikte inhaaldatum te bespreken. Dit bleek voor sommige teams toch behoorlijk 

onoverzichtelijk. We hebben zelfs al een keer voor een ‘inhaal’ een zaal vastgelegd, met een 

scheidsrechter die hier speciaal voor was komen opdraven, maar dat de spelers, vol van de 

adrenaline, helaas weer onverrichter zake huiswaarts konden omdat de tegenstander niet op 

kwam dagen.... Misschien heeft dit ook te maken met het grote niveauverschil in de beide 

competities. Bij de heren hebben de nummers één tot en met drie 32 en 33 punten, terwijl de 

nummer laatst er slechts 2 heeft. Bij de dames heeft de nummer één 6 sets verloren, terwijl 

de nummer laatst er 4 gewonnen heeft! 

Daarnaast laat de damescompetitie een wisselvallig uitslagbeeld zien; sommige wedstrijden 

worden schlemielig verloren, terwijl andere wedstrijden, ook die tegen hoger geklasseerde 

teams, op inzet en gedegen volleybal, worden gewonnen. Bang voor promotie of degradatie 

hoeven onze dames daarom ook niet te zijn. Ze staan op dit moment op een veilige achtste 

plaats van de 12 teams in de 2e klasse. Volgend jaar dus gewoon weer op ditzelfde niveau. 

Hopelijk zijn dan alle kwetsuren weer geheeld en is het damesteam weer compleet. 

Ook de heren hebben een curieuze competitie achter de rug. De start was namelijk dusdanig 

zwak, dat ze na drie wedstrijden op de laatste plaats stonden. Dit hebben ze in de resterende 

wedstrijden zeer goed gepareerd. Zo goed zelfs, dat ze in hun laatste wedstrijd spelen om het 

kampioenschap van de 4e klasse. Bij winst in deze laatste wedstrijd is het kampioenschap zo 

goed als binnen! Voor de bijbehorende gevolgen maakt de positie op de ranglijst echter niet 

veel meer uit, want door nieuwe regelingen in de regio zullen de heren zeer waarschijnlijk 

promoveren naar de derde klasse. En met een compleet team zal dat weer een leuke 

competitie worden. 

Tot slot wil ik alle scheidsrechters bedanken voor hun sportieve bijdrage aan volleyballend 

Kraggenburg 
 

Met vriendelijke groeten namens Be Fair-volleybal,  

Tonny Kommers 

 

 

 

NIVEAU 2 volleybal 
 

Ik ben Iris van Dijk en ik ga iets vertellen over niveau 2. Ik zit in het team met Marloes, 

Angela en Yermo.  Bij niveau 2 mag je toetsen en dan moet iemand anders hem vangen. 

Iedereen mag dan weer in het veld. Als de bal op de grond valt moet je eruit. Als je iedereen 

hebt weggespeeld krijg je een punt.  

Ik heb me ook opgegeven voor het stratenvolleybal. Ik ga dan ook niveau 2 spelen. Volgend 

seizoen gaan we niveau 3 spelen. Dan moet je de bal altijd toetsen. Ik vind volleybal heel erg 

leuk omdat je met andere kinderen sport en  kampioen kan worden en dan krijg je een 

medaille. 
 

Groeten van Iris! 
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Volleybal 
 

Hallo ik ben Marleen van Dijk en ik zit op volleybal. In mijn team zitten verder nog: Danisha, 

Tessa, Anita, Hilde en Lisa. Afgelopen seizoen hebben wij niveau 4 gespeeld. We hebben 

geleerd om nu drie keer over te spelen. Dit gaat al heel goed! Volgend seizoen gaan we 

wedstrijden op niveau 5 spelen en mag de 2e bal niet meer gevangen worden. We hebben 

tegen twee teams van Bas Autowas, SVM, Vovem en SVI gespeeld. We gaan hiervoor ook vaak 

naar Zwolle. Helaas zijn we dit seizoen van de 6 teams als 5de geëindigd. Elke woensdagavond 

hebben we training. Binnenkort hebben we nog een toernooi in Marknesse en gaan we al op 

niveau 5 spelen. 

      

Ik hoop dat we dan gaan winnen! Groetjes van Marleen! 

 

 

 
 

Droompolder 

 

Zie de wind 

die waait in vlagen 

dreigende kleuren 

over het water dragen 

 

uit wilde koppen schuim 

grillige handen makend 

proberend de elementen 

te beheersen, te temmen 

maar zij zijn te broos 

 

wild dobberende eenden 

meeuwen dansen 

op het fluiten 

van de storm 

 

deze beelden en geluiden 

zijn in ons zo herkenbaar 

in deze mooie polder 

 

de dynamiek der elementen 

maakt ons alert 

wiegt ons in slaap 

tot wij ontwaken 

door de zonnestralen 

in onze ogen 

 

altijd anders 

gisteren voorbij 

is nieuw verleden 

doorgaan in het heden 

is de kracht 

van de Noordoostpolder 

 

 

©  John Stigter  Kraggenburg 

Dichterscollectief  Noordoostpolder 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Leuk om te lezen De dorpsbloggers van Kraggenburg 

 
Sinds kort heeft Kraggenburg twee jonge dorpsbloggers die eens per week iets over het dorp 

schrijven of fotograferen en dat willen delen met alle jongeren in de Noordoostpolder. Dit doen 

zij via de website www.jonginnop.nl. Landelijk zijn er verschillende jonginsites. Voor 

Noordoostpolder heeft Carrefour het initiatief opgepakt. Op de site zijn blogs te lezen van de 

jongeren zelf, maar ook van bijvoorbeeld de jeugdpolitie en de bibliotheek. Verder staat er op 

de website informatie die interessant is voor jongeren van 12 tot 23 jaar.  

 

Wie zijn jullie? 

Wij zijn Jacqueline Ruiter & Jasmijn Maljaars. 

 

Hoe oud zijn jullie? 

Jasmijn is 12 en Jacqueline wordt 26 april 13.  

 

Op welke school zitten jullie? 

Jasmijn zit  nu nog in groep 8 van De Lichtwachter en gaat na de grote vakantie naar de HAVO 

op het Zuiderzeecollege. Jacqueline zit op het VWO op het Emelwerda College.  

 

Dorpsblogger, wat houdt dat in?  

Blogs schrijven over het dorp. Foto's maken van opvallende dingen in je dorp. Daarbij kun je 

dan een omschrijving plaatsen. Ook kunnen we agendapunten met activiteiten die leuk zijn 

voor jongeren plaatsen.  

 

Hoe vaak schrijven jullie een blog?  

Ongeveer 1x per week.  

 

Waarover hebben jullie al blogs geschreven? 

Over het Junior Buutreednen, de katerloop, we hebben een interview gedaan met Rob 

Hadders, een geschiedenisblog over hoe de leeuwen in Kraggenburg kwamen, over wandelen 

voor water enzovoort.  

 

Hoe lang doen jullie dit al?  

Sinds februari.  

 

Hoe wordt je dorpsblogger? 

Je kunt je hiervoor opgeven bij Tanja Kombrink van Carrefour. Op de website van jonginnop 

staat ook een formulier wat je in kunt vullen onder 'denk en doe met ons mee!'  

 

Hoe wisten jullie dat zij dorpsbloggers zochten? 

Jasmijn: Door een oproep op twitter, die mijn moeder zag.  

 

Wat vind je nog meer op de site? 

Informatie over sport, kunst en cultuur, voorlichting over drank, uitgaan, drugs, 

voorbehoedsmiddelen en alle andere zaken waar een jongere mee te maken kan krijgen.  

 

Wat vinden jullie zo leuk aan bloggen? 

Jacqueline vindt vooral het schrijven van verhalen erg leuk. Beiden vertellen ze graag over 

Kraggenburg en hoe leuk het is om jong te zijn in dit dorp. Het is heel leerzaam doordat je 

dingen op moet zoeken en het is leuk om ergens heen te gaan en daar een stukje over te 

schrijven. Jasmijn houdt daarnaast ook van fotograferen en vindt het leuk deze foto's te delen 

met anderen.  

 

Wat wordt jullie volgende blog? 

Over dit interview.  

 

Wat leuk! 

 

http://www.jonginnop.nl/
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Kunnen mensen ook dingen aan jullie doorgeven voor een blog? 

Jawel, heel graag zelfs. Dat kan door te mailen naar jasmijnmaljaars@xs4all.nl. We blijven 

graag op de hoogte van alles wat er in Kraggenburg gebeurt, zodat we actuele blogs kunnen 

schrijven.  

 

Over welk onderwerp willen jullie zeker nog een blog doen? 

Over Netl, omdat het erg leuk is om daar heen te gaan en het bij Kraggenburg hoort. 

Daarnaast is het een heel interessant bedrijf, omdat je er niet alleen kunt chillen, wandelen en 

spelen, maar omdat er ook kleding gemaakt wordt van brandnetels.  

 

Doen jullie het schrijven van blogs vrijwillig?  

Het is vrijwillig, maar in de  2de klas kun je het ook als maatschappelijke stage doen.  

 

Wat vinden jullie het leukste op de site www.jonginnop.nl? 

De blogs over dingen waar je nog niet veel van weet en de foto's. Het is erg leuk om foto's van 

andere dorpen te zien of van interessante onderwerpen. Laatst zag ik (Jasmijn) bijvoorbeeld 

een leuk fotoalbum met foto's van Hooglanders.   

 

Heb je zelf ook wel eens een fotoalbum gemaakt op de site? 

Ja van alle kunstwerken in het dorp. We willen de foto's van de kunstwerken in het 

Voorsterbos en Waterloopbos er nog aan toevoegen. Dit fotoalbum kun je op de site vinden 

door op foto's te klikken en dan naar Kunst in Kraggenburg te gaan.  

 

Wat vinden jullie ouders ervan dat je dit doet?  

Jacqueline: Mijn moeder wil het wel elke keer lezen. Eigenlijk vindt ze onze blogs altijd wel 

leuk. We hebben ze ook altijd al geplaatst voordat zij ze leest ;) 

 

Hoe lang denken jullie dit te gaan doen?  

Zo lang als we het vol kunnen houden met school en sport, maar niet alle blogs hoeven super 

lang te zijn, dus als je een keer minder tijd hebt, kun je ook een kortere blog schrijven of een 

aantal leuke foto's plaatsen.  

 

Weten de mensen in het dorp dat jullie bloggen? 

Niet iedereen, maar op school weten ze het wel en we vertellen het wel vaak.  

 

Hoe willen jullie iedereen laten weten dat jullie de dorpsbloggers zijn?  

Door dit interview in de dorpskrant.  

 

Hoe laten jullie weten dat jullie weer een nieuw blog geplaatst hebben? 

Via twitter @jonginnop en ik (Jasmijn) zet het op mijn hyves bij tip of in m'n www.  

 

Wat willen jullie nog kwijt: 

We zouden het leuk vinden als mensen dingen bij ons aanleveren over wat er in het dorp 

gebeurt voor jongeren vanaf 12 jaar, zodat wij daar een blog over kunnen schrijven.  

 

 

Margot Maljaars 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

mailto:jasmijnmaljaars@xs4all.nl
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Gaat u woensdag 27 juni a.s. weer mee met de J.V.V.? 
 

Vertrek 8.30 uur bij van Saaze en halte Ens 8.45 uur. 

 

De JVV heeft ook dit jaar voor de 55-plussers uit Kraggenburg en Ens een uitstapje 

georganiseerd. Op verzoek vertrekken we niet te vroeg, lopen we niet te veel, hebben we 

voldoende rust ingebouwd en zijn we omstreeks 19.00 uur terug. 

We gaan via via naar het museum in Spakenburg. Daar koffie….. Daarna rijden we door ’t Gooi 

en de Vechtstreek naar Vleuten, waar ons een broodmaaltijd wacht. 

’s Middags gaat de rit naar Barneveld, waar we het Pluimveemuseum gaan bezoeken. Na dat 

bezoek rijden we over de altijd mooie Veluwe naar Epe, alwaar we gaan dineren. Na afloop 

rijden we weer naar de Polder. 

 

De kosten zijn voor een ieder € 57,25 per persoon. Dat is dus inclusief twee maal koffie, de 

broodmaaltijd, het diner en de entree’s. 

De aanmeldingsstrook kunt u inleveren tijdens de JVV soos-middag of bij mevr. Dijk tijdens de 

soos in Ens. Eventueel bij de penningmeester, mevr. T. van Diepen, tel: 252532. 

Betaling kan die direct bij de penningmeester of via bankrekening 3465.92.704  

t.n.v. mw. T. van Diepen-Heddes, onder vermelding van: JVV Kraggenburg. 

We verwachten weer een leuke interessante dag te bieden 

 

                                                                                                Het bestuur, JVV. 

 

Aanmelding en betaling uiterlijk 16 juni binnen s.v.p.! 

 

 

 

 

 

Aanmelding voor JVV busreisje op woensdag 27 juni 2012. 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………… met ….. personen. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………….. Telefoon: ………………………… 

 

Betaald bij de penningmeester of bankrekening 3465.92.704 t.g.v. JVV. 

 

Opstapplaatsen: Kraggenburg, van Saaze 8.30 uur of Ens, bushalte 8.45 uur. 
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Bedroefd, maar niet verslagen, is de J.V.V. na het overlijden van haar voorzitter 
 

Johan Voost 
 

Langs deze weg willen wij onze dank uitspreken voor de vele jaren van inzet voor de ouderen 

en de J.V.V. We zullen hem niet vergeten. 

We wensen mevrouw Voost veel sterkte en zetten de soos-deur voor u open om, als het 

moment daar is, eens binnen te lopen. 
 

Het bestuur van de J.V.V. 

 

 

 

 

COLLECTE REUMAFONDS 
 

Het reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners voor de grote inzet en bijdrage 

aan het mooie resultaat van de collecte. 

In de landelijke collecteweek van 2012 heeft Kraggenburg € 959,00 opgehaald. 

Hiermee levert ons dorp een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. 
 

Namens het Reumafonds  

Emmy Koster 

 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 
  
Bij deze een uitnodiging voor een gezellige morgen met de Zonnebloem voor alle gasten, leden 

en donateurs op vrijdagmorgen 27 april 2012 in het Klokhuis te Kraggenburg. 

Wij hebben het gezelschap van Jannetje Rieff, t.w. Janny, broer en zwager, bereid gevonden 

om ons deze morgen te vermaken. Het is alweer jaren geleden (2004) dat ze Kraggenburg een 

bezoek brachten en daarom zijn we heel blij dat ze onze uitnodiging weten te waarderen. 
 

Het programma ziet er als volgt uit: 

*  10.00 uur.  Ontvangst met koffie/thee 

                     Welkomstwoord en opening 

*  ± 45 minuten durend optreden van Janny Rieff en gezelschap 

    Het programma heet De Schokers met hun nieuwe programma 

*  Daarna pauze met koffie/thee 

*  ± 45 minuten vervolg optreden 

*  Daarna een gezamenlijk  "12 uurtje"  of iets later, met broodjes en soep 

*  ± 13.00 uur. Sluiting 

De kosten voor deze morgen zijn € 5,00 per persoon. 
  
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Mevr. T. van Egmond tel 252783 

                                                             Mevr. G. Mooiweer tel 252700 

Mocht u vervoer nodig hebben van en naar huis, dan kunt u dit aangeven bij opgave. 

Wij hopen velen van u te mogen begroeten op vrijdagmorgen 27 april in 't Klokuis. 
 

Zonnebloem loten. 

Zoals elk jaar doen wij door middel van het verkopen van de Zonnebloem loten, weer een 

beroep op uw steun voor de Zonnebloem gasten. Dit geldt zowel voor de gasten in 

Kraggenburg als die in de rest van Nederland. Wij komen vanaf de maand mei tot september 

weer bij u langs en hopen dat u weer loten bij ons koopt. 

Een deel van de verkoop komt ten goede van onze eigen gasten in Kraggenburg, waar wij dan 

weer leuke uitjes voor kunnen verzorgen. 
  
Tot ziens en een vriendelijke groet van de Zonnebloem vrijwilligers te Kraggenburg. 
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VOOR ÀLLE INWONERS VAN KRAGGENBURG 

 

ONTMOET JE NIEUWE BUREN 

 

 

 

 
17.00-18.00 uur ‘FLEVOHOEVE’ -  OPEN HUIS 

 

(Zwartemeerweg 34) 

 

Evt. gratis vervoer per bus: vertrek 17.00 uur vanaf ‘Het Klokhuis’ 

 

Vanaf 18.00 uur bij ‘HET KLOKHUIS’ (Noordermeent 6) 

 

VOLLEYBAL & BARBECUE 

 
Tolken aanwezig 

 
 

 

 

Widzisz ich przechodzacych czy przejezdzajacych. Wygladaja troche inaczej. Maja inne 

przyzwyczajenia. Czasem pozdrawiaja. Czasem nie. 

 

Masz sznse zapoznania sie z nowymi sasiadami. Okazja dla mieszkancow Kraggenburga ktorzy 

chca dowiedziec sie kim sa ich nowi sasiedzi, ktorzy pochodza z innych panstw. Takze dla 

Polakow, Portugalczykow, Bulgarow itp. ludzi ktorzy tutaj na krotko czy na dluzej przybyli jest 

okazja lepszego poznania Holendrow. 

 

26 Maja od godz. 17.00 zapraszamy mlodzych i starszych, wszystkich ktorzy sa zainteresowani 

swymi nowymi sasiadami: 

*Od 17.00 – 18.00 dom otwarty w Flevohoeve (Zwartemeerweg 34). Dla osob ktorzy nie maja 

srodka lokomocji jest dostepny autobus od Het Klokhuis do Flevohoeve I z powrotem. 

Godzina odjazdu 17.00. 

*Od godz. 18.00 Het Klokhuis  (Noordermeent 6) do wziecia udzialu we wspolnym wieczorze. 

Odbedzie sie mecz siatkowki I bedziemy grillowac.  

Tlumacze obecni! 

 

To jest przez paru entuzjastow pochodzenia zagranicznego razem z paroma rdzennymi 

Kraggenburgczykami  jest organizowane takie spotkanie. 

 

PRZYJDZCIE WSZYSCY!!! 

 

Uwaga: Przynieś instrument muzyczny! 
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Je ziet ze lopen of rijden. Ze zien er anders uit. Ze hebben andere gewoonten. Soms groeten 

ze. Soms niet.  

 

Hier is je kans om je nieuwe buren te leren kennen! Voor Kraggenburgers die willen weten wie 

hun nieuwe buren zijn die uit andere landen komen. Èn voor de Poolse, Portugese, Bulgaarse 

etc. mensen die hier voor korte of langere duur zijn komen wonen en willen weten wie hun 

Nederlandse buren zijn. 

 

Op 26 mei zijn jong en oud welkom die belangstelling hebben voor hun nieuwe buren:   

 

*17.00 – 18.00 uur tijdens Open Huis op de Flevohoeve (Zwartemeerweg 34).                                                                      

Voor diegenen die geen vervoer hebben: er rijdt een bus vice-versa vanaf  Het Klokhuis, 

vertrek: 17.00 uur.                                                        

* Vanaf 18.00 uur, zijn er bij dorpshuis Het Klokhuis (Noordermeent 6) activiteiten zoals 

volleybal en barbecue. 

 

Op beide locaties zijn er tolken aanwezig! 

 

Dit is een evenement georganiseerd door enthousiaste Kraggenburgers van buitenlandse 

afkomst èn autochtone Kraggenburgers samen.                                                                  

 

KOMT ALLEN!!! 

 

NB Breng je muziekinstrument mee!             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             

You see them walking or driving. They look different. They have different habits. Sometimes 

they greet you. Sometimes they don’t. 

 

Here is your chance to get to know your new neighbours! For the residents of Kraggenburg 

who would like to know who their new foreign neighbours are. As well as for the Polish, 

Portuguese, Bulgarian, etc. people, who have come to live here for a shorter or longer period 

and would like to get to know their Dutch neighbours. 

 

On May 26 young and old interested in their new neighbours are welcome: 

 

*From 5 to 6 pm there is Open House at the ‘Flevohoeve’ (Zwartemeerweg 34). For those who 

do not have transport, there is a bus driving from Het Klokhuis at 17 pm.                       

*From 6 pm activities such as volleyball and barbeque at the community centre ‘Het Klokhuis’ 

at Noordermeent 6                                                                                                 

 

Interpreters will be available at both locations! 

 

This is an event organized by enthousiastic Kraggenburg residents of foreign descent and 

autochtonic residents together. 

 

EVERYONE IS WELCOME!!! 

 

NB Bring your musical instrument! 
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Op 10 en 17 maart speelde St Genesius de tragikomedie  

“Er valt een traan op de tompoes” van Annie M.G.Schmidt. 

De zaal was beide keren niet helemaal vol. De mensen die  

er waren hebben kunnen genieten van een serieus thema,  

dat door de toneelspelers en regisseur op een bijzondere  

wijze werd uitgevoerd. De emoties liepen soms hoog op,  

maar werden afgewisseld met een lach en een traan.  

Voor St. Genesius is het een uitdaging om af en toe met een  

ander stuk op de planken te komen dan de toeschouwer van  

ons gewend is.   
 

Eenakterfestival 

Het Flevolands Eenakterfestival werd dit jaar door Jeu D’op georganiseerd.  

Met de tragikomische thriller "Kinderspel" 

heeft St Genesius het festival gewonnen.  

De jury was onder de indruk van de door 

regisseur Marian Besseling zelf geschreven 

productie. Het was origineel, spannend, had 

diepgang, precies wat het beloofde te zijn, 

'een tragikomische thriller'. Wouter Ruifrok, 

voorzitter van de jury noemde het een hele 

compacte afgebakende voorstelling, zoals  

een eenakter bedoeld is. ‘De voorstelling 

werd krachtig gebracht, het podium werd 

goed gebruikt en er zat moed in het spelen                                                                                                

met de elementen en de emoties.                                                                                                 

Het was prettig om naar te kijken.’ 

 

 

Bloesemroute-Passie6 op 21 en 22 april 

Het thema van de Bloesemroute was “Dames en 

Heren……. appels en peren”.  

Tijdens deze fietsroute, die bij H.C.R van Saaze  

startte, werden op diverse locaties verschillende 

disciplines (koor, blazers, theater) getoond aan  

het publiek.  

Sint Genesius bracht een stuk aan de rand van een 

boomgaard. “De Laatste Boomgaard”.  

Dit is geschreven  door Jan Reijmerink van  

Drontywood Art Centre uit Dronten  . 

 

Een fruitteler die druk is in zijn boomgaard krijgt een brief overhandigd. De fruitteler leest de 

brief en de bomen lijken ineens te gaan praten! Heeft onze regering het besluit genomen dat 

alle boomgaarden moeten verdwijnen?…. Zijn er plannen voor grootschalige industrie?… Echte 

appelmoes en peren worden niet meer gegeten… Alles komt uit de fabriek! Zou dat kunnen? 

Met medewerking van Krijn de Hamer, Ellen Meijs en Theo van Diepen 

Regie: Marjoleine Zielman. Muziek: Maxiem Zielman en Berend Rombouts 
 

Men beleefde “De laatste boomgaard” zelf op locatie…. luisterde, huiverde en zag met eigen 

ogen hoe mooi een boomgaard kan zijn. 
 

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.  

Mail sintgenesius@live.nl 
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De Ontdekhoek! 
 

 
 

Wij (alle kinderen van de Pionier) zijn op 3 april naar de Ontdekhoek geweest. De  
school Windesheim in Zwolle ontving ons omdat we een project techniek gingen  

doen. 
 

Toen we daar aankwamen moesten we eerst een bordje om doen. Want als je iets  
wilde gaan doen dan moest je dat af laten strepen bij de balie en dan kreeg  je soms  
iets mee.  Je kon b.v. chips bakken, foto’s maken, iets maken van piepschuim, dijken 

bouwen, een bootje maken, eten bij de koningin , iets met elektriciteit , koffie  
branden, naam plaatje maken etc. 

 
Groep 1 t/m 4 hadden groepjes en groep 5 t/m 8 mochten zelf rond lopen. We wisten  
eerst niet waar we naar toe gingen dus dat was wel spannend. Ik vond het erg leuk  

en ik denk dat iedereen het leuk vond. We mochten ook dingen meenemen naar huis.  
 

En op 4 april  was echt de opening van het techniekproject. 
Alle kinderen moesten in de middenruimte gaan zitten. En toen kwam opeens de 
professor. En de hulpjes van hem hadden zijn naam niet op het bord geschreven 
maar op papier gezet en verfrommeld. Dus moesten wij raden wat het was en er 
kwam uit de naam: professor Proefjes. De professor zag er geweldig uit met zijn 

lange witte haren en zijn witte jas en zijn clownspet. Hij had ook een grote kar mee  
met allemaal techniek. 

 
Groeten van Marleen van Dijk 
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RK. KOOR MARKNESSE ZOEKT ORGANIST(E)/PIANIST(E) 
 

RK. Koor Marknesse zoekt met SPOED een nieuwe organist(e)/pianist(e). Voor de repetities op 

donderdagavond, de diensten (vieringen) in het weekend (2 keer per maand) en bij rouw- en 

trouw diensten. Dit in verband met het vertrek van de organiste van ons koor. 

Voor inlichtingen kunt u contact opnemen met Ria Verwer tel.: 06-12093882 

Mail: ria@bouwbedrijfpverwer.nl 
 

Vriendelijke groeten, Ria Verwer. 
 

 
 

UITNODIGING THEMABIJEENKOMST OVER BEGINNENDE DEMENTIE 

 

Geen eenvoudig onderwerp, maar vroeg of laat treft u mensen in uw omgeving waarbij de 

twijfel omtrent het juist functioneren van geheugen toeslaat of een andere (cognitieve) 

stoornis herkend wordt. U ziet het dagelijks functioneren van deze persoon achteruitgaan. 

Moeizamere taalexpressies, achteruitgang van motorische functies, desoriëntatie, verminderd 

vermogen om te plannen en te organiseren zijn voorbeelden van de symptomen. 

Alert zijn op en het herkennen van deze symptomen, gaat niet vanzelf. Een drukke tijd of 

virus, zijn vaak gehoorde redenen, wanneer mensen een verminderde geheugenfunctie 

ervaren. Maar helaas ligt de oorzaak vaak dieper: beginnende dementie. 

Een bezoek aan de huisarts kan in een beginstadium, veel onbegrip, bezorgdheid of irritatie 

voorkomen. Over het thema ‘niet pluis’ is veel informatie op internet te vinden, maar wij 

vinden het belangrijk dat voorlichting wordt gegeven door mensen uit de praktijk met verstand 

van zaken. In onze gemeente zijn er veel professionals die er dagelijks mee te maken hebben. 
 

Wij nodigen U uit voor een bijeenkomst om uw kennis te verrijken en uw ervaringen met 

anderen te delen. Inleidingen zullen worden verzorgd door: 

 Dr. K. Wester, huisarts te Ens (vroegverschijnselen dementie) 

 Patty Jordens en Jannet Schuring, vakgroep dementie van zorggroep Oude en Nieuwe land 

 Tecla van Aart, geestelijk verzorgster in verpleeghuis Talma Hof Emmeloord 

(Aankomend) mantelzorgers, partners, kinderen, familieleden, buurtbewoners en verdere 

belangstellenden zijn van harte welkom om de bijeenkomst bij te wonen. 
 

Maandag 7 mei 2012 om 20.00 uur in ‘t gebouwtje, bij de R.K. kerk te Ens 

De toegang is gratis en de koffie staat klaar  
 

Werkgroep diaconie van de Ireneusparochie:  

Evelyn Fleer, Marian Haenen, Ria Maes en Ad Kragtwijk (tel. 0527-865452 of 06-216 659 08) 
 

 
 

Feestweek Kraggenburg 16 - 20 mei 2012  
 

Het thema is: De Boerenbruiloft!! 
 

Programma: 

Woensdagmiddag:    Pootgoedmiddag 

Woensdagavond:           Veldslag 

Donderdagmiddag :       Kliekjesdag 

Donderdagavond:          Vrijgezellenfeest  

Vrijdagochtend:             Brommers kieken en Boerensoos 

Vrijdagavond:                Receptie 

Zaterdagmiddag :          Oogstdag 

Zaterdagavond :            Uut oen dak i.s.m. "BLIXEM" 

Zondag:                        Dankdag 
 

KOMT ALLEN! 

Kijk ook op: www.feestweekkraggenburg.nl 

https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=ria%40bouwbedrijfpverwer.nl
http://www.feestweekkraggenburg.nl/
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Seniorenadvisering in de Noordoostpolder 

                     

 
 
 

 

Vanaf vorig jaar zijn Stichting Carrefour, welzijnsgroep Noordoostpolder  en Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land  ledenvereniging samen gegaan in Seniorenadvisering Noordoostpolder. 

De seniorenadviseur dient als vraagbaak voor alle senioren die in de Noordoostpolder  

woonachtig zijn. 

 

Uiteraard wil iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Indien gewenst, brengt 

de seniorenadviseur samen met u in kaart met welke  voorzieningen dit ook daadwerkelijk 

gerealiseerd kan worden.  

U kunt met de seniorenadviseur al uw vragen en wensen met betrekking tot wonen, welzijn en 

zorg bespreken. De seniorenadviseur informeert en adviseert u kosteloos over allerlei 

mogelijke oplossingen en maakt u zo wegwijs in de wirwar aan regels. 

  

De seniorenadviseur is onafhankelijk, niet gebonden aan instellingen en gaat uit van uw 

belang. Binnen het team zijn de adviseurs goed op de hoogte van allerlei regelingen en 

voorzieningen die voor u van belang zijn. Zij kunnen u goed informeren, adviseren en 

ondersteunen. 

 

Wat kan de seniorenadviseur o.a. voor u betekenen? 

Wonen: 

- Seniorenwoningen 

- Woningaanpassing verhuiskostenvergoedingen 

- Veiligheid in en om de woning 

- Verzorgingshuis/verpleeghuis 

Welzijn: 

- Financiële regelingen en andere tegemoetkomingen 

- Administratieve hulp (formulieren invullen) 

- Dag besteding/Activiteiten in de buurt 

- Vervoer 

- Maaltijdvoorzieningen 

- Klussendienst 

- Personenalarmering 

Zorg: 

- Zorgverlening 

- Maatschappelijke dienstverlening 

- Huishoudelijke Zorg 

 

De adviseur houdt contact tot mogelijke oplossingen bereikt zijn. Er wordt daarbij nauw 

samengewerkt met andere instellingen en organisaties.  

Niet alleen degene die zelf een vraag heeft, ook een partner, familielid, vriend of professionele 

zorgverlener kan contact opnemen met de seniorenadviseur. 

 

Hoe komt u in contact met de seniorenadviseur? 

U kunt ons bereiken van maandag t/m donderdag van 08.30 - 16.00 uur en op vrijdag van 

08.30 – 12.30 uur. Hier kunt u uw vragen stellen en /of een afspraak maken voor een 

huisbezoek. 

Telefoon: 0527-630000 

Bezoekadres: Harmen Visserplein 6, Emmeloord 

E-mail: seniorenad@carrefour.nu 

mailto:seniorenad@carrefour.nu
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

De natuur leeft. Het bos wordt groen. Struiken, bomen en planten bloeien. Vogels zingen en 

vlinders vliegen door de lucht. Iedere lente weer. Iedere dag zullen we nieuwkomers zien die 

hun zang in bos en veld laten horen. Het zal niet lang meer duren voordat de koekoek, 

wielewaal en nachtegaal ook met hun melodieuze zang hun aanwezigheid zullen verraden. 

 

Natuurmonumenten heeft dit jaar in samenwerking met buurtbewoners van de Voorsterweg, 

vrijwilligers en medewerkers een 700 meter kikker- en paddendoek geplaatst in de berm van 

de Voorsterweg. Vorig seizoen werden medewerkers van Natuurmonumenten door 

aanwonenden van de Voorsterweg getipt dat veel amfibieën door het verkeer werden 

overreden. Op 10 maart is het paddendoek geplaatst en op 12 april is het geruimd. In de 

tussenliggende periode hebben schoolkinderen van de Mariaschool in Marknesse, en het 

Kompas uit Vollenhove, buurtbewoners, vrijwilligers en medewerkers van Natuurmonumenten 

geholpen met het overzetten van de padden naar de overkant van de Voorsterweg. Iedere 

morgen werden de kikkers, salamanders en padden uit de emmers gehaald die achter het 

doek waren ingegraven. Het was een groot succes. Er zijn 935 padden, 3176 bruine kikkers en 

127 salamanders over gezet. Hulde aan ieder die hierbij heeft geholpen. Het scherm wordt 

volgend jaar opnieuw geplaatst. Hopelijk kunnen we dan weer op veel hulp rekenen. 

 

Begin dit jaar is Natuurmonumenten begonnen met iets nieuws: alle omwonenden van het 

Voorsterbos betrekken bij het nadenken over de toekomst van het bos. Hiervoor zijn “ideeën 

avonden” georganiseerd in de vier omliggende plaatsen: Ens, Kraggenburg, Vollenhove en 

Marknesse. In Kraggenburg was de belangstelling het grootst (ca 25 deelnemers); de 

deelname elders was kleiner, maar het enthousiasme en de betrokkenheid was er niet minder 

om. Op iedere avond bleek weer dat vooral deze betrokkenheid groot is en dat de inwoners 

van de dorpen als gebruiker, ondernemer of omwonende duidelijke ideeën hebben bij het 

toekomstbeeld. Vooral waar het gaat om het gebruik van het bos voor recreatie en 

ontspanning. Denk daarbij aan de realisatie van een mountainbike-route, waarvoor bij veel 

omwonenden belangstelling is. Maar ook bleek dat mensen niet bekend zijn met het 

hondenlosloopgebied tegen de bebouwing van Kraggenburg aan. En is er veel belangstelling en 

draagvlak voor een wandel-fiets-verbinding over de Zwolse Vaart: ‘ dat vergroot de 

mogelijkheden om een rondje te fietsen of wandelen’, aldus een inwoner van Kraggenburg. 

Verder bleek dat veel mensen willen dat de waterloopkundige modellen blijven bestaan of 

gerestaureerd worden. Natuurmonumenten is erg blij met deze inbreng.  

Op www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl kan iedereen nog zijn of haar ideeën en wensen 

achterlaten. Hierop vind je ook informatie over het verdere verloop van het proces. Eind van 

dit jaar moet er een kaart liggen met daarop het toekomstbeeld voor de komende 10 jaren. 

 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan het nieuwe fietspad in het Kadoelerbos en het 

fietspad vanaf de Leemringweg naar de Voorst. Als het weer meewerkt is voor de zomer ruim  

5 km fietspad voorzien van beton. Ook de wandel en beheerpaden in het Voorsterbos zijn 

hersteld en nu weer goed te bewandelen. 

 

Voor excursies en andere activiteiten voor de komende periode kunt u de website 

www.natuurmonumenten.nl bekijken. 

 

Beheerteam Flevoland 

 

 

 
 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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Inleverdata 2012 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

10 juni 20 juni 

16 september 26 september 

  4 november 14 november 

13 januari 2013 23 januari 2013 

 
 

Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
-     Eénmalige advertenties dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk     

      kopij digitaal te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie 
doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-     De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-     Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en moeten voor 

15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie weer 
een jaar worden geplaatst. 

- 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 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6    33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 
 
 
 

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
27-04 De Zonnebloem Gezellige morgen ’t Klokhuis 10.00 uur 

27-04 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

30-04 STEK Koninginnedag activiteiten Plein bij HCR van Saaze 10.00 uur 

07-05 Werkgroep diaconie Themabijeenkomst dementie ’t Gebouwtje Ens 20.00 uur 

10-05 S.W.N. Gezellige seniorenmiddag ’t Klokhuis 14.00 uur 

11-05  De Leeuwenronde Start: HCR van Saaze 19.00 uur 

16 t/m 
20-05 

Feestweek commissie Feestweek Kraggenburg  

19-05 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

26-05 Nieuwe buren dag Open huis Flevohoeve 17.00 uur 

26-05 Nieuwe buren dag Volleybal en barbecue ’t Klokhuis 18.00 uur 

02-06 FC Kraggenburg FC-dag de Brem 13.00 uur 

08 t/m 
11-06 

Uit-jeTent Diverse activiteiten Diverse locaties  

16-06 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

27-06 J.V.V. Busreis Vertrek:HCR van Saaze 08.30 uur 

21-07 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

 
  
 
 
 
 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

Feestweek 

We hebben dit jaar wederom een goede feestweek gehad. Onder andere een leuke en 

sportieve strijd tussen de wijken. Er was veel belangstelling voor de thema's van de diverse 

middagen/avonden in de feestweek. Op de familieavond zelfs bijzonder veel belangstelling.  

Het geeft aan dat ons dorpsfeest mensen kan samenbrengen. Niet alleen in die week zelf, 

maar zeker ook vooraf bij de voorbereidingen, het trainen en oefenen, bij de tentopbouw enz. 

Op die manier is het een activiteit voor het gehele dorp geworden door het samenwerken van 

heel veel vrijwilligers, onder de sturing van onze feestcommissie. Hoewel het in de feestweek 

al gezegd is, nogmaals ook hier “allen hartelijk dank voor jullie inzet.” 

 

Ontmoet je nieuwe buren 

Op zaterdag 26 mei heeft de werkgroep “Buitenlandse werknemers” een middag/avond 

georganiseerd. Het doel was en is om elkaar beter te leren kennen, dus wij als Kraggenburgers 

en de buitenlandse werknemers die hier wonen en werken. Daarbij viel op dat er veel 

nationaliteiten aanwezig waren. In een gemoedelijke sfeer hebben mensen met elkaar kunnen 

kennismaken en contacten kunnen leggen. Deze middag is tot stand gekomen door de inzet 

van vele vrijwilligers uit Kraggenburg, maar ook uit de groep buitenlanders en met hulp van 

sponsoren. Alle waardering voor jullie inspanning! 

 

Kampioenen en prijswinnaars 

In de regionale pers, op onze website en via andere wegen heeft u kunnen lezen dat teams 

van verenigingen en scholen uit Kraggenburg prijzen hebben gewonnen en kampioenschappen 

behaald hebben. Dorpsbelang feliciteert de diverse sporters, sportteams, sporters van beide 

scholen en de toneelvereniging. 

 

Enquête over wonen 

Als een van de eerste acties uit ons Dorpsplan is er tezamen met Gemeente en Mercatus een 

enquête gehouden over de woningbehoefte van u in Kraggenburg. Dorpsbelang hoopt dat 

velen van u deze enquête hebben ingevuld. Het moet ons inzicht geven wat Kraggenburgers 

wensen op het gebied van wonen en daarmee is het een uitgangspunt bij de verdere discussies 

over woonruimte en bouwen in ons dorp. De enquête wordt nu verwerkt en u hoort er zeker 

nog meer van. 

 

Communicatie 

Dorpskrant de Uitkijk is en blijft voor Dorpsbelang, samen met Be Fair en FC Kraggenburg een 

belangrijk medium voor communicatie en nieuws over ons dorp. Daarnaast heeft Dorpsbelang 

al jaren een eigen website en deze hebben we sinds maart 2012 vernieuwd. Op internet is die 

te bereiken via www.kraggenburg.nl U vindt hier allerlei informatie en ook het nieuws over 

Kraggenburg wordt op de website bijgehouden. Dan bent u op de hoogte van de laatste 

nieuwtjes. Op de website wordt eveneens een agenda van alle activiteiten in ons dorp 

bijgehouden. Dorpsbelang heeft aan deze 2 mogelijkheden nu Twitter toegevoegd. De 

liefhebbers hiervan kunnen Dorpsbelang nu volgen voor onze activiteiten en andere 

interessante zaken over Kraggenburg. Twitter is (actief) te volgen via @DbKraggenburg. Wil je 

Twitter-berichten nalezen dan kan dat via internet op www.twitter.com/DbKraggenburg     

 

Namens Dorpsbelang, Jules Overmars. 

http://www.kraggenburg.nl/
http://www.twitter.com/DbKraggenburg
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Koninginnedag 

Onder een stallende zon mochten we weer vele dorpsgenoten begroeten 

voor een gezellig begin van de Koninginnedag. Om 10.00 uur werd de  

vlag gehesen onder het zingen van het Wilhelmus en andere vaderlandse 

liederen. Dit alles met de begeleiding van onze dorpskapel Le Chapel. De 

oranje bitter en de oranjekoeken lieten zich goed smaken. De kinderen 

konden hun fiets, skelter en step versieren in de oranje en rood-wit-

blauwe kleuren. Na een muzikale ronde door het dorp was het nog lang gezellig. Ook de lopers 

van de Kennedymars deden ons dorp die nacht aan vanaf een uur of vijf in de vroege ochtend. 

HCR van Saaze stelden hun zaak open voor stempel en drinkpost. Bedankt hiervoor. 

 

Steptocht 

De groep steppers vertrok zondag 6 mei naar Nagele, om van daaruit de polder rond te 

steppen. Een jonge groep onder leiding van Mart van Keulen. Ondanks wat bezettings- 

problemen van de steppers door ziekte, een lekke band en het bevrijdingsfeest van de dag 

ervoor, hebben ze toch nog drie podiumplaatsen weten te behalen. Mede door de sfeer en het 

enthousiasme van de groep was het weer een geslaagde dag. Volgend jaar weer en meer 

trainen was hun eind motto. 

 

De leeuwenronde 

Op 11 mei werd de 34ste  Leeuwenronde gelopen. We mochten dit jaar 180 lopers begroeten 

op verschillende afstanden. We willen alle vrijwilligers bedanken voor hun inzet en hopen ook 

een volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. 

 

De uitslagen: 

Halve marathon: 

 

1. Geryi Hawery uit Lelystad 1.11.42 

2. Ruud Hadders uit Kraggenburg 1.15.36 

3. Fred Reitsma uit Emmeloord 1.18.57 

 

11 Km  

 

1. GJ Tichelaar uit Oldebroek 0.39.06 

2. Tjerk Dijkstra uit Emmeloord 0.41.02 

3. Jan Ruyter uit Kraggenburg 0.41.03 

 

6 Km 

 

1. Jan Sinke uit Urk 0.23.36 

2. Kees Tadema uit Kraggenburg 0.26.42 

3. Gerwin Dibbits uit Ens 0.27.09 

 

4 Km  

 

1. Rijk Tadema  0.17.22 

2. Toer Buijnink 0.17.40 

3. Dieuwke Buijnink 0.18.22 

 

2 Km 

 

1. Robert Olczyk 0.08.14 

2. Sem Bremer   0.08.15 

3. Quinten Polhoud 0.08.16 

 

 

De zomervakantieactiviteiten worden bekend gemaakt via affiches en via de scholen omdat de 

datum op dit moment nog niet bekend is.  

In de laatste week van de zomervakantie organiseert de gemeente in het kader van 70 jaar 

droog / 50 jaar gemeente een circus. Ook hierover volgt meer informatie. 

 

Activiteitenbord 

Wilt u als vereniging gebruik maken van het activiteiten bord neemt dan contact op met de 

STEK: Maya Kutschruiter tel: 252822 of mail: stek@kraggenburg.nl 
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JEUGDVOLLEYBAL 

 

Het volleybalseizoen is inmiddels ten einde. 

Dit seizoen speelden we met maarliefst 4 CMV teams in de competitie. CMV-ers zijn onze 

minivolleyballers in de basisschoolleeftijd. Ze zijn in de competitie geëindigd op een 6e, 3e, 5e 

en 4e plaats en hebben veel geleerd dit jaar.  

 

Het C team heeft in de competitie in de hoogste rayon poule gespeeld en is op een 

verdienstelijke 6e plaats geëindigd. Miranda Kutschruiter heeft als trainer dit team 3 jaar onder 

haar hoede gehad. Door haar studie is ze nu genoodzaakt te stoppen met de trainingen. Erg 

jammer, maar begrijpelijk. Miranda, bedankt voor je inzet! 

 

Als afsluiting van het wedstrijdseizoen is het een goede gewoonte om mee te doen aan het 

SVM jeugdtoernooi in Marknesse. Dit vond plaats op 12 mei en de volleyballers hebben daar 

buitengewoon goed gepresteerd. Zowel het C team als het team op niveau 4 en 5 zijn daar 

tweede geworden. Van het team op niveau 5 is dit bijzonder knap omdat dit de eerste 

krachtmeting op dat niveau was!  

 

De coaches van alle jeugdteams hebben het seizoen gezamenlijk afgesloten door te gaan 

kijken naar de theatervoorstelling: Wel winnen hè?! Deze voorstelling over positief coachen 

was te zien in Emmeloord. Het was leuk, leerzaam en ook zeker herkenbaar. Een aantal 

onderwerpen die aan bod kwamen: Wat zeg je als coach vlak voor een spannende wedstrijd 

tegen je sporters? Wat doe je als de wedstrijd voor geen meter loopt? En hoe ga je om met 

blèrende ouders langs de kant?  

Nu de coaches deze voorstelling hebben bezocht gaan we er vanuit dat we volgend seizoen 

veel kampioenen hebben, dat zult u begrijpen....... 

Alle activiteiten die we ondernemen met de spelers zijn alleen mogelijk met de inzet van 

ouders, coaches, scheidsrechters, trainers, assistent-trainers en andere vrijwilligers. We willen 

iedereen die dit seizoen tot een succes heeft gemaakt daarom hartelijk bedanken.  

Inmiddels zijn we druk bezig met de nieuwe indeling van de teams en de daarbij behorende 

trainers en trainingsdagen. Alle spelers en ouders krijgen hier nog persoonlijk bericht over.  

Namens het bestuur van Be Fair wens ik iedereen een mooie zomer toe.  

 

Met vriendelijke groet, 

Rachel Zwartbol 

jeugdcoördinator Be Fair 
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                                                 FC KRAGGENBURG 

 
             VOETBALJAARGANG 2011-2012 
 
 

 

 

 

Beste Kraggenburgers, leden van FC Kraggenburg, 
 

Het voetbalseizoen 2011-2012 zit erop. Voor onze vereniging een voetbaljaar met wisselend 

succes. Teleurstellend was uiteraard de degradatie van ons eerste elftal. Op de laatste 

wedstrijddag in en tegen Gorredijk speelden ze een redelijk kansloze wedstrijd. Volgend jaar 

gaan ze het in de 5e klasse opnieuw proberen. Het tweede elftal speelde dit seizoen goed mee 

en dat gold ook voor het derde team. Mede door de vele afzeggingen van tegenstanders zijn er 

voor dit elftal teveel wedstrijden niet doorgegaan. Jammer, maar de oorzaak lag niet bij ons. 

Integendeel zelfs: ondanks bedenkingen vooraf hebben we kans gezien om het gehele seizoen 

de drie seniorenteams te bemannen. Hulde hiervoor! 
 

Jeugdvoetbal 

Onze jeugdafdeling heeft het afgelopen seizoen ook lekker gedraaid. Het A en het C team 

eindigden in de middenmoot. (A team: 8e plaats/ C team: 5e plaats) De E1 en de F1 gingen er 

in de voorjaarsreeks zelfs met de titel vandoor. Ook onze benjamins (F2) deden van zich 

spreken. Door de laatste thuiswedstrijd tegen Flevo Boys te winnen eindigden zij als tweede in 

de eindrangschikking. Absoluut hoogtepunt was uiteraard de prestatie van F1; onze 

“cupfighters”. Tijdens de noordelijke bekerfinale (provincies Groningen, Drenthe en Friesland 

waren vertegenwoordigd) pakten zij de tweede stek in groep 2. Tijdens de overigens zeer 

geslaagde FC dag werden de spelers en leiders dan ook met een erehaag op sportpark de 

Brem verwelkomd.  
 

Om dit alles mogelijk te maken is er door veel mensen het nodige werk verricht. Vanaf deze 

plaats wil het bestuur dan ook alle trainers, leiders, rijders en sponsoren oprecht bedanken 

voor hun inzet. Elke week stonden de trainers maar weer op het trainingsveld en waren ze 

samen met de leiders op zaterdag onderweg. Door alle betrokkenen is er veel vrije tijd 

geïnvesteerd in onze voetballende jeugd. En dat geldt niet alleen voor de jeugd. Ook op en 

rond de accommodatie is het nodige gebeurd. Ook daar hebben vrijwilligers er dit jaar hard 

aan getrokken.  
 

Voor het voetbalseizoen 2012-2013 is er ook reeds enig voorwerk verricht. Echter, nog niet 

alles is in deze fase geregeld. Het B team zal volgend seizoen door Mart van Keulen getraind 

worden. Met eventuele leiders is het bestuur in gesprek. Het D team heeft twee leiders (Jan 

Westra en Joop Buijnink) maar is nog op zoek naar een jeugdtrainer. Hetzelfde geldt ook voor 

het E1 team. Jacques van der Ploeg en Bert Bremer blijven leiders. Ook hier wordt nog een 

trainer voor gezocht. De bemensing voor E2 is wel rond. Pieter van der Veen gaat deze groep 

trainen en Melroy en Joost (onze aanstormende talenten!!) blijven leiders. Ons jongste team 

(F1) zal door Molle Stuiver getraind worden. Hiervoor worden nog leiders gezocht. Bovendien 

is dit elftal nog dringend op zoek naar nieuwe voetballers! Heeft uw kind(eren) belangstelling 

om mee te voetballen: even melden bij Molle. Een paar proeftrainingen zijn gauw geregeld, 

definitief ja of nee zeggen kan dan altijd nog. Hetzelfde geldt voor kinderen in andere 

leeftijdsgroepen. Een ieder is welkom!! De komende weken hopen we alles rond te krijgen en 

zullen we u hierover tijdig informeren. 
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Ook de senioren zullen z.s.m. te horen krijgen hoe we het volgend seizoen verder willen. Door 

alle betrokkenen is hierover reeds met elkaar gesproken. Wel heeft Vincent Oosterwijk 

aangegeven dat hij wil stoppen met het leiderschap voor het 1e elftal. Er wordt gezocht naar 

een vervanger. Onze seniorencoördinator Dick van der Stelt zal, in overleg met de leiders, een 

ieder tijdig informeren over de gang van zaken. 
 

Voor FC Kraggenburg start het voetbalseizoen reeds weer in het eerste weekend van augustus. 

Zoals al enkele jaren het geval is, is de uitstekende kwaliteit van onze accommodatie, een 

reden voor topamateurteams om hun trainingskamp in Kraggenburg te beleggen. Ook dit jaar 

mogen wij, in samenwerking met Van Saaze, gastheer zijn van Flevo Boys en nieuwkomer 

Harkemase Boys. Het trainingsweekend van Harkemase Boys zal plaatsvinden in het weekend 

van vrijdag 3 en zaterdag 4 augustus. Flevo Boys zal haar trainingskamp beleggen in het 

weekend van vrijdag 10 en zaterdag 11 augustus. Ze hopen daarbij gebruik te maken van een 

optimale grasmat. Op dit moment is het gras ingezaaid (geldt ook voor het trainingsveld) en 

moet de natuur zijn werk doen. Wel is het zo dat onze velden enige bescherming nodig hebben 

en we willen daar graag met een ieder goede afspraken over maken. Daarvoor verwijzen wij u 

graag naar de brief vanuit FC Kraggenburg die ook hieronder is opgenomen. 

Rest ons nog om u een fijne en vooral zonnige vakantieperiode toe te wensen.  
 

Bestuur FC Kraggenburg. 

 

 

 

Beste lezer, 
 

Hierbij willen wij de leden, ouders van leden en leiders van teams van de FC Kraggenburg 

informeren over de status van de velden en het gebruik daarvan de komende maanden. In de 

afgelopen weken zijn zowel ons hoofdveld als het trainingsveld op de schop gegaan en 

opnieuw ingezaaid. De werkzaamheden zijn uitgevoerd door de Gemeente en vrijwilligers 

binnen onze vereniging. Het trainingsveld is in de laatste week van mei ingezaaid en het 

hoofdveld op 1 juni. De verwachting is dat het zo'n 2 maanden, dus tot 1 augustus, zal duren 

voordat op beide velden een volwaardige grasmat ligt. De komende 2 maanden zullen dan ook 

in het teken staan van beregenen en op gepaste tijden maaien van beide velden. Deze 

werkzaamheden worden uitgevoerd door onze grasmeesters Koen en Gerrald in samenspraak 

met de Gemeente. Beide velden zijn inmiddels afgezet met rode linten. De betekenis hiervan is 

uiteraard dat het uitdrukkelijk verboden is om beide velden de komende 2 maanden te 

betreden. Dit geldt zowel voor mens als dier (denk aan uw hond)! 
 

Ons 2e speelveld is nog steeds in prima staat en dit willen we de komende maanden graag zo 

houden. Het dagelijks gebruik van dit veld door (met name) de jeugd in de zomerperiode 

draagt hier absoluut niet aan bij. Het bestuur van FC Kraggenburg heeft dan ook besloten dat 

ook op het 2e speelveld niet gevoetbald mag worden tot in ieder geval 1 augustus. Dus ook 

niet door de jeugd in vrije tijd. Afgelopen week is al een groep jeugd vriendelijk doch dringend 

verzocht dit veld te verlaten. Een aantal lieden van deze groep schijnen het dan normaal te 

vinden een grote mond te kunnen hebben als ook zelf meegebracht bier op het veld te kunnen 

nuttigen. Dit vinden wij als bestuur uiteraard volkomen onacceptabel, zeker indien dit ook  

leden van onze vereniging betreft. 
 

Bovenstaande komt er dus kort op neer dat het met ingang van zondag 3 juni tot en met 

woensdag 1 augustus verboden is de velden van ons complex te betreden! Wij hopen dat een 

ieder naar aanleiding van bovenstaande zijn eigen verantwoordelijkheid neemt, alsook de 

verantwoordelijkheid voor zijn/haar kinderen, en dat we er met zijn allen voor zorgen dat we 

over 2 maanden weer een top accommodatie hebben. 
 

Als bestuur zijn wij momenteel bezig met invulling van teams en begeleidende staf van de 

teams voor het komende seizoen. Ook indeling van trainingstijden is hier onderdeel van. Voor 

1 augustus zullen de leden worden geïnformeerd over trainingstijden en gebruik van de velden 

in de 1e weken van het nieuwe seizoen. 
 

Met sportieve groeten, 

Bestuur FC Kraggenburg 
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LEUK OM TE LEZEN: Sverre Zielman, karttalent uit Kraggenburg 

 

 

Sverre Zielman reed vorig jaar zijn eerste indoorkartseizoen en eindigde gelijk als derde. Dit 

jaar wil hij natuurlijk hoger eindigen. Het seizoen is nu op de helft en Sverre staat op de 

zevende plek algemeen. Hij heeft zin in de tweede helft van het seizoen.  

 

 

Hoe oud ben je? 

16, bijna 17. 

 

Wanneer ben je begonnen met karten? 

Vanaf mijn negende ging ik af en toe met mijn vader karten. Vanaf 2010 ben ik steeds vaker 

gaan karten. Ik ging toen werken bij Action Parc, de kartbaan in Emmeloord. Ik deed 

onderhoud aan de karts en gaf uitleg aan klanten. Toen ben ik steeds vaker gaan karten en 

heb ik eerst meegedaan aan de Redbull kartfight t/m 14 jaar in Huizen. Daar werd ik vierde. 

Daarna heb me ingeschreven voor de kartfight in Groningen. Omdat ik daar eerste werd, 

mocht ik naar een meet & greet met Sebastian Vettel op het circuit in Zandvoort. Super 

indrukwekkend. We waren daar met zo'n 30 winnaars van de kartfights en konden hem van 

alles vragen. Dit ging half in het Engels en half in het Duits. Echt iets om nooit te vergeten.  

 

In januari 2011 ben ik gaan racen. Ik had me ingeschreven voor het Individueel Kart 

Kampioenschap (IKK) en begon in de second division. Mijn eerste race was in Den Haag. Daar 

werd ik gelijk al vierde. De tweede race viel een beetje tegen met een veertiende plek, maar 

de derde race op een outdoorbaan in Antwerpen won ik. Dat is tot nu toe, denk ik wel mijn 

mooiste kartmoment. Daarna mocht ik door naar de first division. Dat was best zwaar. Ik ging 

racen tegen karters, die dat al jaren deden, maar ik kon mij goed handhaven. In de derde race 

werd ik alweer tweede. Ik stond in dat eerste seizoen acht van de twaalf races op het podium, 

waarvan vier keer als winnaar. Aan het eind van het seizoen was ik derde.  

 

Een topprestatie! Nu ben je dus bezig aan je tweede seizoen. Hoe gaat het nu? 

We hebben nu 6 van de 12 races gereden. Algemeen sta ik nu zevende.  

 

Hoe ziet een wedstrijddag eruit? 

Je rijdt een kwalificatie van 5 minuten. Daarna is er een pauze en daarna rij je de races. Je 

rijdt drie wedstrijden van 20 minuten. Vooraf is de kartloting. Je rijdt iedere race dus in een 

andere kart. Per kart kan b.v. de topsnelheid wat verschillen. Op deze manier rij je nooit drie 

races achter elkaar in een 'slechte' kart.  

 

De laatste racedag, IKK6, was zaterdag 9 juni in Oldenzaal. Het was lekker onvoorspelbaar 

weer, maar gelukkig hebben we het alle races droog gehouden. Bij de kwalificatie kon ik niet 

echt in mijn ritme komen en was ik 11e. Teleurstellend! Het hele veld zat wel lekker dicht op 

elkaar, binnen 0.200 seconden. 

Race 1 was een lastige race, maar ben ik toch mooi 8e geworden. In race 2 veel geduw en 

getrek, heftige gevechten met 3 man dik door de bocht. Voor het publiek dus wel heel mooi 

om te zien! Ik werd 9e. Race 3 dus vanaf P9 gestart met een topkart! Heerlijk naar voren 

kunnen rijden en in de laatste ronde toch nog kunnen inhalen en vijfde geworden. Al met al 

wel een leuke race gereden.  

 

Is karten goed te combineren met school? 

Ja, de races zijn in het weekend en tot nu toe kan ik het goed combineren. Ik zit in HAVO 4 op 

het ZuiderZeeCollege. Voor de seizoensfinale vorig jaar in Middelburg heb ik wel een dag vrij 

gehad van school. Ik had nog nooit eerder op de baan in Middelburg gereden en we zijn 

daarom al op vrijdag vertrokken, zodat ik tijd had om de baan te verkennen. Daar gaat school 

dan ook wel mee akkoord.  
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Hoeveel tijd besteed je aan karten? 

Ik kart sowieso iedere week wel een keer. Meestal op de kartbaan in Emmeloord. Ik werk daar, 

sinds de nieuwe eigenaar, ook nog af en toe op afroep. En twee weekenden in de maand ben 

ik weg.  Mijn vader gaat dan mee. Hij is mijn vaste coach. Verder moet ik mijn conditie goed 

op peil houden. Dit doe ik door te fietsen naar school, hardlopen en trainen met gewichten.  

 

Heb je dan nog tijd om andere dingen te doen?  

Haha, ik heb meer vrienden op de kartbaan dan ernaast. Tijdens de Redbull kartfight heb ik 

veel mensen leren kennen en later tijdens de races. Omdat ik gelijk al goed presteerde, wist 

iedereen ook gelijk wie ik was en werd ik heel snel opgenomen in de club. Het is gewoon een 

heel gezellig sfeertje. Je ziet mij dus inderdaad niet heel veel in het dorp. Met het dorpsfeest 

bijvoorbeeld had ik een wedstrijd. Tja, die laat ik niet schieten voor een dorpsfeest... 

 

Hoe bekostig je het karten? 

Ik heb al twee jaar een vaste sponsor Attached, IT specialisten. En dat klikt gewoon heel goed. 

De directeur kart zelf ook. Zij betalen mijn trainingen, de hotels en de kleding. Het 

wedstrijdgeld betaal ik zelf. Daarnaast sponsort AES bedrijfskleding mij.  

 

Doe je naast de jaarlijkse 12 IKK races nog aan andere races mee? 

Ik heb deze maand nog een 10-uurs race gereden. Dan rijdt je met een team om de beurt één 

of anderhalf uur. Dat is zwaar vermoeiend, maar wel erg leuk om te doen. Ik ben zelf een heel 

constante rijder. Ik kan zo tien rondjes achter elkaar dezelfde tijd rijden. Daardoor kun je goed 

presteren in een lange race.  

 

Heb je plannen voor de toekomst?  

Ik wil gewoon zo lang mogelijk blijven racen. Voor volgend jaar staat het WK op ons 

wensenlijstje. Het is natuurlijk wel een beetje afhankelijk van waar het gereden wordt of het 

(qua kosten) ook haalbaar is. Maar een WK wil ik wel heel graag een keer rijden. En een 24-

uursrace staat ook op mijn verlanglijstje. Dat lijkt me ook geweldig, gewoon een hele dag en 

nacht op de kartbaan bezig zijn.  

 

Ga je in de toekomst de overstap naar het outdoor karten maken? 

Dat zit er wel in. Nu concentreer ik me nog op het indoorkarten. Het is een wereld van verschil 

indoor karten of buiten karten. Maar op den duur ga ik wel de overstap naar buiten maken. 

Ook wil ik in de toekomst natuurlijk graag een eigen kart.  

 

Maar nu eerst? 

Snel naar Nijverdal, de zevende IKK race, en daar proberen net zoals vorig jaar de winst te 

pakken, binnenkort weer trainen en knallen tijdens de race!  

 

Veel succes! 

 

 

 

 

Margot Maljaars 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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Gaat u woensdag 27 juni a.s. weer mee met de J.V.V.? 
 

Vertrek 8.30 uur bij van Saaze en halte Ens 8.45 uur. 

 

De JVV heeft ook dit jaar voor de 55-plussers uit Kraggenburg en Ens een uitstapje 

georganiseerd. Op verzoek vertrekken we niet te vroeg, lopen we niet te veel, hebben we 

voldoende rust ingebouwd en zijn we omstreeks 19.00 uur terug. 

We gaan via via naar het museum in Spakenburg. Daar koffie….. Daarna rijden we door ’t Gooi 

en de Vechtstreek naar Vleuten, waar ons een broodmaaltijd wacht. 

’s Middags gaat de rit naar Barneveld, waar we het Pluimveemuseum gaan bezoeken. Na dat 

bezoek rijden we over de altijd mooie Veluwe naar Epe, alwaar we gaan dineren. Na afloop 

rijden we weer naar de Polder. 

 

De kosten zijn voor een ieder € 57,25 per persoon. Dat is dus inclusief twee maal koffie, de 

broodmaaltijd, het diner en de entree’s. 

De aanmeldingsstrook kunt u inleveren tijdens de JVV soos-middag of bij mevr. Dijk tijdens de 

soos in Ens. Eventueel bij de penningmeester, mevr. T. van Diepen, tel: 252532. 

Betaling kan die direct bij de penningmeester of via bankrekening 3465.92.704  

t.n.v. mw. T. van Diepen-Heddes, onder vermelding van: JVV Kraggenburg. 

We verwachten weer een leuke interessante dag te bieden 

 

                                                                                                Het bestuur, JVV. 

 

Aanmelding en betaling zo spoedig mogelijk s.v.p.! 

 

 

 

 

 

Aanmelding voor JVV busreisje op woensdag 27 juni 2012. 

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………… met ….. personen. 

 

Adres: ……………………………………………………………………………………………….. Telefoon: ………………………… 

 

Betaald bij de penningmeester of bankrekening 3465.92.704 t.g.v. JVV. 

 

Opstapplaatsen: Kraggenburg, van Saaze 8.30 uur of Ens, bushalte 8.45 uur. 
 



 10 

JEU d’OP 

 

Bericht bestemd voor de jeugdigen in Kraggenburg!! 

 

Eind maart heeft de jeugd van Kraggenburg die nog niet op Jeu d’Op zitten, maar hiervoor wel 

de goede leeftijd hebben, een uitnodiging gehad om zich aan te melden voor het volgende 

seizoen Jeu d’Op.  

Op 31 maart heeft Jeu d’Op meegedaan met het 1-akterfestival in Saaze. De volle zaal was 

laaiend enthousiast! 

We zullen na de zomervakantie beginnen met het instuderen van een nieuw toneelstuk. Daar 

hebben we natuurlijk wel jeugd voor nodig. Gelukkig hebben een aantal kinderen zich al via de 

mail opgegeven! Maar nog niet genoeg. 

Er zullen ook nog wel een aantal van jullie zijn die denken: Wat is Jeu d’Op nu eigenlijk? Wat 

gaan ze doen? Wat moet ik doen ? … en wie zitten er nog meer op!! 

Om antwoord op deze vragen te krijgen organiseren we op 22 juni a.s. een inloopavond voor 

iedereen die volgend jaar in ieder geval in de tweede klas van het voorgezet onderwijs zitten 

tot de leeftijd van 17 jaar.  

Op deze avond zal onze regisseuse er zijn en zij zal samen met jullie een aantal workshops 

doen. Zo kun je kennismaken met toneelspelen bij Jeu d’Op en hoe het er verder aan toe gaat. 

 

We hopen dan ook dat jullie met z’n allen komen, voor ons is het fijn als we van te voren een 

beetje weten hoeveel er komen, maar als je je niet opgeeft kun je toch nog gewoon binnen 

komen lopen de 22e. Het is in de grote zaal bij Van Saaze. 

We beginnen om 19.30 uur en het duurt tot 22.00 uur. 

Vragen en opgaves kunnen via de mail naar Koenie Wind: wind66@planet.nl. 

 

Groetjes en graag tot 22 Juni. 

Koenie 

 

 

 

 

 

NIEUW TELEFOONNUMMER ‘T KLOKHUIS 
 

‘t Klokhuis heeft een nieuw telefoonnummer. Het mobiele nummer komt hiermee te vervallen. 

Het Klokhuis is bereikbaar onder nummer (0527) - 25 89 85. 

Voor het maken van een reservering kunt u bellen met 25 24 53 (beheerder) 

of het Klokhuis 25 89 85. 

 

 

 

 

 

NIEUW ADRES VAKGARAGE GROEN B.V. 

 

Vakgarage Groen B.V. is verhuisd naar het volgende adres: 

De Kampen 22A 

8325 DE Vollenhove 

 

 

 

 

 

 

 

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

mailto:wind66@planet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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ZONNEBLOEM NIEUWS 

 

Even terugblikkend op onze laatste activiteit. Op 27 april hebben we een heel gezellige morgen 

gehad met het optreden van Janny Rieff en haar broer, onder de naam "De Schokkers". We 

waren heel blij dat u met zo velen de weg naar het Klokhuis wist te vinden. En we hebben aan 

uw reacties gemerkt dat het een hele genoeglijke en gezellige morgen is geworden, afgesloten 

met een heerlijke lunch. 

  

Inmiddels hebben wij als bestuur van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg officieel afscheid 

genomen van Mevr. Toos van Egmond. Zij is 15 jaar lang actief vrijwilligster van de 

Zonnebloem geweest, waarvan vele jaren als voorzitster en het aanspreekpunt van 

Kraggenburg. Privé omstandigheden hebben haar er toe gedwongen om het werk bij de 

Zonnebloem neer te leggen.  

Wij als bestuur bedanken haar voor al het vrijwilligers werk en de inzet die wij als 

Zonnebloemvereniging hebben ondervonden. Toos, bedankt voor al die jaren van prettige 

samenwerking. 

  

Door deze ontwikkeling zijn we nu op zoek naar personen die samen met de overige 

bestuursleden het werk van de Zonnebloem voort willen zetten. Kennis van- en omgang met 

de computer zou ons heel welkom zijn.  

Mocht u ambities hebben om ons te willen helpen met het secretariaat of met het 

penningmeesterschap, laat het ons dan weten. U kunt hiervoor contact opnemen met  

mw. T. van Egmond, tel. 252783 of mw. G. Mooiweer, tel 252700.  

  

Onze volgende activiteit is een door de Regio Zonnebloem georganiseerde Culturele Middag. 

Op dinsdag 2 oktober kunnen wij genieten van theatergroep "Mooiweer" met de voorstelling 

''Aan de keukentafel".  

De voorstelling wordt gehouden in de Burght te Vollenhove, en de kosten zijn voorlopig 

geraamd op € 12,00 per persoon. Verdere wetenswaardigheden zullen we in de volgende 

Uitkijk bekend maken.  

  

Tijdens de vakantiemaanden komen wij bij u langs voor de verkoop van de Zonnebloemloten. 

Wij hopen dat u ons steunt doormiddel van het kopen van de loten. Rest ons nog, u allen een 

goede en prettige vakantie toe te wensen. 

 

Met vriendelijke groet van alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

Zoals u ongetwijfeld heeft gezien, is de jeu de boules baan al enige tijd klaar voor gebruik en 

het terras voorzien van  een aantal tafels met banken. Er had echter nog geen formele 

ingebruikstelling plaats gevonden. Dat hebben we gedaan op donderdagavond 14 juni. Die 

avond hebben we met de vrijwilligers van het Klokhuis en de Raad van Toezicht op informele 

wijze het terras en de jeu de boules baan in gebruik genomen. 

 

Tot nog toe is het niet bepaald zomers weer geweest. We mogen verwachten dat het zomerse 

weer er aan gaat komen en hopen dat vele Kraggenburgers de weg naar het Klokhuis weten te 

vinden om een spelletje jeu de boules te spelen. In het Klokhuis zijn meer dan 30 jeu de 

boules ballen aanwezig voor algemeen gebruik. Dus is er voor iedereen de mogelijkheid om 

jeu de boules te spelen. 

 

Klokhuis Café  

Voor het jeu de boulen, maar ook om de ontmoetingsfunctie van het Klokhuis meer inhoud te 

geven heeft het bestuur besloten het Klokhuis ook overdag open te stellen. 

En wel op de volgende dagen en tijden: 

 

Dinsdagmiddag 

Woensdagmiddag 

Woensdagavond 

14.00 tot 17.00 uur 

14.00 tot 17.00 uur 

19.30 tot  22.00 uur 

 

U kunt dan binnen komen lopen voor een kopje koffie of een drankje, voor een spelletje jeu de 

boules, om te biljarten, een kaartje te leggen (klaverjassen) of voor zomaar een praatje. 

Op die manier wordt ons Klokhuis een echt gemeenschaps-/dorpshuis. Dit kan echter alleen 

slagen als u ook daadwerkelijk op die dagen komt. Wij hopen dan ook dat velen de weg naar 

het Klokhuis Café zullen weten te vinden. Om het aantrekkelijk te maken om even binnen te 

komen lopen bieden wij u het tweede kopje koffie gratis aan.   

Wij starten met de openstelling overdag vanaf dinsdag 26 juni. Graag tot dan.  

 

Beheerster/der Klokhuis 

Onze beheerster Ria Stuiver heeft te kennen gegeven om met ingang van het nieuwe seizoen 

te stoppen met de beheer functie. Wel blijft zij als vrijwilligster betrokken bij het Klokhuis. 

Wij zijn Ria zeer erkentelijk voor de voortreffelijke wijze waarop zij het beheerfunctie, maar 

vooral ook de functie van gastvrouw van het Klokhuis, heeft ingevuld. 

 

Tot nog toe is het bestuur er niet in geslaagd de ontstane leemte in te vullen. Wij willen via 

deze Uitkijk een oproep doen aan mogelijke kandidaten om zich kenbaar te maken bij het 

bestuur indien zij voelen voor deze functie. De functie betekent niet dat u alle dagen in het 

Klokhuis moet zijn. Gelukkig beschikken wij over een grote groep z.g. barvrijwilligers die voor 

de bezetting zorgen bij de vaste activiteiten op de avonden en de middagen. Ook het 

schoonmaken wordt door een vast team gedaan. 

Het betreft het beheer van de agenda, het doen van de wekelijkse bestelling (voorraad 

beheer), overleg met de vrijwilligers en de organisatie van grotere incidentele activiteiten  

(nieuwjaarsreceptie, verjaardagfeesten, etc.) De functie kan uitgevoerd worden door zowel een 

vrouw als een man. Ook een echtpaar of een combinatie van twee personen (vriendin/kennis) 

is welkom. 

 

Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie, neem dan contact op met: 

Piet Paauw, tel. 252771 of 0646213112  
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VARK KRAGGENBURG 

 

Even voorstellen! 

Wij zijn Vark Kraggenburg, WIE wij zijn blijft natuurlijk geheim, maar wat geen geheim is dat 

wij gek zijn op wol. Zoals u in het Dorp heeft kunnen zien zijn wij al aardig aan het breien 

geslagen. Alle leuke reactie`s die wij hebben gehad op bijvoorbeeld de prachtige tulpen bij de 

rotonde geven ons een goed gevoel en daarom gaan we rustig in het geheim door. We zijn 

begonnen met de verkeersborden om te breien in alle dorpen, daarna hebben we bloesem in 

een perenboom gehangen bij de rotonde en natuurlijk de prachtige tulpen. Tijdens de 

feestweek hebben we bij vele auto`s in het dorp een mooi (bruilofts)bloemetje in de antenne 

gehangen en hebben de feestcommissie getrakteerd op een 45 meter gehaakte boeren slinger 

voor in de boerenfeesttent. Inmiddels zijn onze prachtige leeuwen ook voorzien van een mooie 

EK voetbal sjaal en zijn de bomen versierd met gehaakte slingers. 

Voor dit alles is veel wol nodig en dat wordt bekostigd door ons zelf. Nu willen we jullie, de 

dorpsbewoners, vragen of jullie nog ergens wol hebben liggen die niet meer gebruikt wordt. 

Wij kunnen dat zeer goed gebruiken en maken er weer vrolijke, gezellige, kleurrijke 

versieringen mee! Heeft u wol die u aan ons wilt schenken kunt u het afgeven bij HCR van 

Saaze. Daar komt een mand te staan waar u de wol in kwijt kunt. Vraag bijvoorbeeld ook 

familie, vrienden etc. Iedereen die wol aan ons schenkt, alvast hartelijk bedankt. Wij zullen er 

weer wat moois van maken!!! 

Verder hebben wij een nieuw plan op het oog, waar heel veel wol en tijd in gaat zitten. Wat 

het gaat worden blijft natuurlijk nog geheim, maar daarvoor hebben wij echt uw hulp nodig! 

Dus een oproep aan alle mensen die kunnen haken!!!! 

Wij hebben een paar honderd meter Granny`s nodig voor ons volgende project. Een Granny is 

een gehaakt vierkantje  van ongeveer 10 bij 10 cm. Wie wil ons daar bij helpen? Dit kunnen 

wij echt niet alleen! Dus kijk om je heen, zoek alle wol en katoen bij elkaar en ga aan de slag. 

Alle kleuren mogen door elkaar heen, want het mag een vrolijk geheel worden. Ook dit mag u 

inleveren bij HCR van Saaze in onze speciale mand!!! Echt alle wol en hulp is welkom!!! 

Voor degene die ons nog niet volgt kijk eens op onze facebook pagina of volg ons op twitter! 

Daar houden we u op de hoogte van al onze voorbereidingen en natuurlijk het resultaat. 

Hieronder het patroon, mocht u zelf een ander patroon hebben, dat mag natuurlijk ook!!!! 

Veel haakplezier!!! 

   

Granny square basispatroon 

  

Granny squares zijn klassiekers onder de haakpatronen en heel leuk om te haken. Alle 

kleurcombinaties kunnen aan bod komen. Dit is het basispatroon. 

Benodigd: haaknaald naar keuze wat dikte betreft en bijpassend garen. 

Afkortingen: 

l.   = losse 

st. = stokje 

omsl. = omslag, de draad over de haaknaald halen 

h.v. = halve vaste 

v. = vaste 

herh. = herhalen 

volg. = volgende 

haaknld = haaknaald 

nld. = naald 

Het begin: 4 l. haken. De 1e en de 4e l. met een h.v. verbinden om een ring te vormen. 

1e toer: Let op, steek de haaknaald in de ring. Haak 3 l. (tellen als 1e st.), 2 st. *2 l, 3 st.*  

Tussen ** 3x herh. totdat je 4 groepjes van 3 st. hebt, 1 l, 1 v. in de 3e l. van de 3 

beginlossen. 

2e toer: 3 l. (tellen als 1e st.), 2 st. in dezelfde losse/vaste-hoekboog, *1 l, (3 st, 2 l, 3 st.) in 

de volg. 2-lossenboog*. Tussen ** 2x herh, 1 l, 3 st. in de volg. 2-lossenboog, 1 l, 1 v. in de 

3e l. van de 3 beginlossen. 

3e toer: 3 l. (tellen als 1e st.), 2 st. in dezelfde losse/vaste-hoekboog, * 1 l, 3 st. in de volg. 

1-losseboog, 1 l, (3 st, 2 l, 3 st.) in de volg. 2-lossenboog*. Tussen ** 2x herh, 1 l, 3 st. in de 

volg. 1-losseboog, 1 l, 3 st. in de volg. 2-lossenboog, 1 l, 1 v. in de 3e l. van de 3 beginlossen. 

De 3e toer herh. totdat je het gewenste aantal toeren hebt. 
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PIEPERFESTIVAL 2012 - SENIORENDAG 

 

Het is bijna weer zover. op vrijdag 7 september organiseert StEP 

Noordoostpolder (Stichting Evenementen en Promotie Noordoostpolder) 

de 17de  Seniorendag tijdens het Tolsma-Grisnich Pieperfestival. 

 

Dit jaar met medewerking van : 

Annie Schilder uit Volendam en  Zeemanskoor De Ketelbinken uit Kampen 
Bij aankomst wordt u ontvangen met vrolijke accordeon muziek 

 

Locatie : : Evenemententerrein Emmeloord aan de Marknesserweg. 

Aanvang : 14.00 uur 

Zaal open : 13.00 uur 

Prijs  : € 7,50  inclusief gratis patat, koffie/thee 

 

Vervoer  

Vanuit de dorpen heeft de commissie van StEP i.s.m. TCE Luchtmeijer vervoer geregeld. 

TCE Luchtmeijer zorgt ervoor dat u tijdig en voordelig met de bus opgehaald en teruggebracht 

wordt. Opstapplaats is centraal vanuit het dorp. Makkelijker kunnen we het u niet maken en de 

Pieperfestivalcommissie hoopt dat er veel senioren deze gezellige middag bezoeken. 

Voor het ophalen en brengen wordt een kleine bijdrage gevraagd van totaal € 1,50, te betalen 

bij inschrijving. 

Opgave: Bij de fam. Mintjes tel: 0527-616043. 

    StEP buro tel: 0527-621111. 

 

Bij reservering voor de bus wordt tevens een mooie plaats in de evenemententent voor u 

gereserveerd. Voor informatie: StEP buro tel: 0527-621111 

 

Graag tot ziens, 

Commissie Pieperfestival StEP 

 

 

 

 

HET NATIONAAL MS FONDS 

 

Inwoners van NOP willen graag geven, maar wie haalt ‘t op?  

De inwoners van de gemeente Noordoostpolder zijn gul en geven graag tijdens de MS 

Collecteweek. Maar wie wil dit geld ophalen? Met het huidige aantal collectanten kan er niet bij 

alle voordeuren aangebeld worden. Het Nationaal MS Fonds zoekt daarom meer collectanten 

voor de MS Collecte. 

“Vorig jaar zijn er 20 collectanten langs de deuren gegaan, maar dat is echt te weinig”, zegt 

Pamela Zaat van het Nationaal MS Fonds. “Om bij alle 46.000 inwoners aan te bellen moeten 

er eigenlijk ruim 195 collectanten zijn”, vervolgt zij.  

 

Over MS wordt vaak gedacht dat het een spierziekte is. Maar niets is minder waar: MS is een 

zenuwziekte, waarbij de beschermlaag rondom de zenuwen, het zogeheten myeline, wordt 

aangetast. Hierdoor kunnen de signalen vanuit de hersenen de spieren moeilijker bereiken of 

zelfs helemaal niet. Bewegen kan daardoor steeds moeilijk worden. 

 

Het Nationaal MS Fonds is actief op de gebieden voorlichting, coaching én onderzoek. 

De MS collecteweek is van 19 t/m 24 november.  

 

Wilt u meer informatie? Neem contact op met Pamela Zaat, pamela@nationaalmsfonds.nl      

of bel met 010-591 98 39 of ga naar www.nationaalmsfonds.nl 

Een donatie op giro 5057 is ook altijd welkom. 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
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Beste bewoners, 

 

Als u de naam IGW voorbij hoort komen, weet u dan wat er mee bedoeld wordt? Waarschijnlijk 

niet. IGW staat voor de afkorting:Integraal Gebiedsgericht Werken. 

Daarom is mij gevraagd om hierover een stukje in uw dorpskrant te schrijven. 

 

Ik zal mij eerst even aan u voorstellen.  

Mijn naam is Klaas Jan Loosman en ik werk als gebiedsregisseur bij gemeente Noordoostpolder 

In deze functie verricht ik werkzaamheden voor IGW. Dit doe ik niet alleen, maar in 

samenwerkingverband met medewerkers uit verschillende organisaties, beter bekend als het 

gebiedsteam dorpen: 

- Mercatus woondiensten (Pieterke van der Schee) 

- Welzijnsstichting Carrefour (Trista Hanssens) 

- Politie wijkagent (Jan van Benthem) 

- Wijkbeheer gemeente (Henk Bakker) 

 

Wat willen we nu bereiken met IGW? 

Leven en wonen in een prettige en veilige omgeving wil iedereen. Goed contact met de buren, 

een fijne woning, een veilige en goed onderhouden woonomgeving zijn voorbeelden van 

aspecten die hieraan bijdragen. Om hierin succesvol te zijn, moet iedereen hieraan meewerken 

vanuit de eigen verantwoordelijkheid. En het kan nog beter wanneer we hierin met elkaar 

samenwerken en onze activiteiten onderling afstemmen. En daar ligt nu precies ons doel. 

 

Dit doel proberen we te bereiken door middel van: 

- het verbeteren van het sociale en fysieke woon- en leefklimaat in de dorpen en wijken. 

- het verbeteren van de relatie van de inwoners van de Noordoostpolder met de IGW partners. 

- het stimuleren van de eigen verantwoordelijkheid van inwoners.  

 

Op woensdag avond 18 april hebben wij in het dorpshuis ‘t Klokhuis een presentatie verzorgd 

over de werkwijze en doel van IGW. IGW gaat zich in 2012 meer inzetten voor de leefbaarheid 

in Kraggenburg. Wij werken hierbij nauw samen met dorpsbelang. Ik zal wat vaker in de 

dorpskrant schrijven over onze inzet in Kraggenburg. 

 

Ik hoop dat ik u zo een eerste indruk gegeven heb over wat IGW voor uw dorp kan betekenen. 

Mocht u nog vragen hebben dan kunt u rechtstreeks contact met mij opnemen. Verder wil ik u 

voor meer informatie verwijzen naar de site van de gemeente Noordoostpolder 

www.noordoostpolder.nl. Ook kunt u ons volgen op twitter @IGWNOP 

 

Met vriendelijke groeten, 

Klaas Jan Loosman 

Telefoon: 06-20667904 

e-mail: igw@noordoostpolder.nl 

 

 

 

 

 

http://www.noordoostpolder.nl/
mailto:igw@noordoostpolder.nl
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164 IDEEËN VOOR het VOORSTERBOS   

 

Stuurgroep gaat schetsen 

Een lijst van 164 ideeën vormt de oogst van vier meedenkavonden over de toekomst van het 

Voorsterbos. De verenigingen voor dorpsbelangen organiseerden deze avonden samen met 

Natuurmonumenten en de Koninkijke Nederlandsche Heidemaatschappij KNHM in 

Kraggenburg, Marknesse, Ens en Vollenhove. Binnenkort gaat de Stuurgroep Toekomstbeeld 

Voorsterbos op basis van de ideeënlijst schetsen maken van verschillende toekomstbeelden. Er 

komen werkgroepen van bewoners, ondernemers en deskundigen voor de verdere uitwerking 

daarvan. Eind dit jaar moet het Toekomstbeeld klaar zijn. 

 

Aantrekkelijker en toegankelijker 

Een vijftigtal bewoners nam enthousiast deel aan de meedenkavonden. Veel van hen willen  

het Voorsterbos graag één geheel maken en de verschillende deelgebieden door bruggen met 

elkaar verbinden. Tientallen wensen voor voorzieningen, routes en activiteiten kwamen op 

tafel. Sportieve zaken, zoals mountainbike- en ruiterroutes, kanotochten, vis- en zwemplekken 

en een wildwaterbaan. Maar ook meer doen met kunst in het bos, fotocursussen en 

belevingspaden. Belangrijk vond men ook meer speelplekken en activiteiten voor kinderen en 

uitbreiding van de dagrecreatie voorzieningen met barbecueplaatsen en een kiosk. Anderen 

opperden ideeën om meer vogels in het bos te krijgen, bepaalde delen rustig en stil te houden 

of het bos uit te breiden. Ook voor de geschiedenis werd aandacht gevraagd, bijvoorbeeld door 

iets te doen met verhalen van onderduikers in de Tweede Wereldoorlog, maar ook door het 

opknappen van de schaalmodellen in het Waterloopbos. 

 

Toekomstbeelden schetsen 

De Stuurgroep, die bestaat uit bestuursleden van de belangen- en ondernemersverenigingen 

en mensen van de KNHM en Natuurmonumenten, is nu aan zet. In een werkbijeenkomst gaat 

de groep op basis van de verzamelde ideeën schetsen maken van mogelijke toekomstbeelden. 

De bewoners van de Noordoostpolder kunnen daarna weer aanschuiven bij werkgroepen die 

deze schetsen concreter gaan uitwerken.  

 

Website 

De volledige lijst van tot nu toe aangeleverde ideeën is te vinden op de website 

www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl. Staat uw idee er niet tussen, of hebt u aanvullingen? Laat 

het ons weten en dien via deze website uw initiatief in! Op de hoogte blijven van de voortgang 

rondom de Toekomstvisie? Meld u aan voor onze gratis nieuwsbrief! 

Zodra meer bekend is over de werkgroepen, komt dit op de website te staan. U kunt zich dan 

ook aanmelden via de site.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: 

Annemieke Vesseur, 06 54 29 52 41 of Norbert Kwint, 06 55 82 51 25 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl/
http://www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl/Wat+is+jouw+toekomstbeeld/default.aspx
http://www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl/Beheer/Registraties/143744.aspx?t=Schrijf%20je%20in%20voor%20de%20nieuwsbrief%20Toekomstvisie%20Voorsterbos
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

Na een moeilijke start is de natuur groen en tot leven gekomen. Als bij u de Uitkijk door de 

brievenbus valt is de natuur op zijn hoogtepunt. De eerste jonge merels, koolmezen, eenden 

en ganzen zijn aan het volwassen worden. Sommige vogels beginnen net met broeden, zoals 

de zwarte stern en wespendief. Het zal niet lang meer duren dat menig jong van sperwer, 

havik en buizerd het nest zal verlaten en hun nieuwe wereld gaat verkennen. Boven het 

Zwarte Meer worden regelmatig de Visarend en Zeearend waargenomen. 

 

Als u een wandeling door het bos maakt, geuren vele bloemen. Er zijn al enkele bomen en 

struiken uitgebloeid, maar in de komende periode zullen vlier, linde, lijsterbes, liguster en 

acacia hun geur door het bos verspreiden.  

Op dit moment bloeien in het Voorsterbos op verschillende plekken de orchideeën rijkelijk. Het 

zijn hoofdzakelijk Rietorchissen. De Keverorchis is zo goed als uitgebloeid. De Wespenorchis 

moet nog tot bloei komen. Vorig jaar stond een klein polletje Grote Ratelaar op het 

Kadoelerveld. Dit polletje heeft zich dit jaar behoorlijk uitgebreid.  

Op het Voorsterveld is voor het eerst een tiental planten van het Veenpluis gevonden. De plant 

is duidelijk te herkennen aan het witte pluis dat bovenaan de stengel zit. Dit pluis wordt door 

de wind meegenomen. Het zaadje zit in het witte pluis en wanneer het op het land komt kan 

het gaan ontkiemen. Deze soort komt voor op vochtige heidegrond, zure graslanden en 

duinvalleien.  

 

Het zal iedere bezoeker van het Waterloopbos opvallen dat op een dertiental plaatsen 

kunstenaars in de aanwezige modellen kunstobjecten hebben gebouwd. De kunstenaars 

komen uit Hongarije, Bulgarije, Frankrijk en Peru. Dit project heeft de naam "Drift" gekregen. 

Deze expositie is vanaf 18 mei tot 1 november te bewonderen.  

In het infocentrum is een expositie "Drift" ingericht waar iedere bezoeker tijdens de 

openingsuren rustig kennis kan maken met deze bijzondere kunstobjecten.  

 

Op diverse plaatsen in het Voorsterbos zijn nieuwe houten picknick sets geplaatst. Op 

natuurkampeerterrein de Stiente, de speelweide in het Voorsterbos en de speelplek in het 

Waterloopbos zijn diverse speelwerktuigen geplaatst. De beleving voor jong en oud zijn 

hierdoor ter plaatse versterkt. 

 

Wanneer droge periodes aanbreken zullen zo spoedig mogelijk de betonfietspaden in het 

Kadoelerbos, en het fietspad van de Leemringweg naar de Voorst worden afgewerkt. 

Natuurmonumenten hoopt dat dit voor de zomervakantie is gerealiseerd. 

 

Natuurmonumenten is op velerlei manieren bezig om de beleving van het bos voor de 

bezoeker te vergroten. Het moment is zeker aangebroken om het Voorsterbos met zijn nieuwe 

verbeteringen van nabij te verkennen. Voor excursies en andere activiteiten voor de komende 

periode kunt u de website www.natuurmonumenten.nl bekijken. 

 

Het beheerteam wenst ieder een zonnige vakantie toe, 

 

Het beheerteam Flevoland. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdata 2012 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

16 september 26 september 

  4 november 14 november 

13 januari 2013 23 januari 2013 

 
 
 
 
 
 
 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

-     Eénmalige advertenties dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk     
      kopij digitaal te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie 

doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 
-     De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
-     Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en moeten voor 

15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie weer 
een jaar worden geplaatst. 

- 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 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6    33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 
 
 
 
 
 
 

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
22-06 Jeu d’Op Inloopavond  HCR van Saaze 19.30 uur 

27-06 J.V.V. Busreis Vertrek:HCR van Saaze 08.30 uur 

14-07 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

07-09 StEP Noordoostpolder Seniorenmiddag Evenemententerrein 
Emmeloord 

14.00 uur 

15-09 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 
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Hulp voor asielzoekers gezin gezocht 

Opfriscursus rijvaardigheid en theorie voor senioren 

Toon Hermans huis voor Emmeloord & omstreken 

Verhalen over het Voorsterbos 

Natuurmoment Voorsterbos 

Inleverdata 2012 voor de kopij van De Uitkijk 

Adverteren in De Uitkijk en Activiteitenkalender 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 

Een nieuw seizoen 

Na de zomervakantie heeft het bestuur de draad weer opgepakt. Het komende seizoen willen 

wij uitvoering gaan geven aan ons dorpsplan. Als bestuur zijn we bezig om deze uitvoering 

handen en voeten te geven. Daar wordt u als dorpsbewoner zeker bij betrokken. We moeten 

het samen gaan doen ! 

Verder heeft dorpsbelang via het 10-dorpenoverleg contact met de besturen van dorpsbelang 

van de andere dorpen. Daarin hebben wij o.a. in september als gezamenlijke dorpen een 

overleg met het college van B&W.  

 

Dorpsplan 

In de vakantieperiode is ons dorpsplan afgerond. Het College van B&W heeft hier zijn 

goedkeuring aan gegeven. Dat betekent o.a. dat Dorpsbelang een beroep kan doen op onze 

gemeente om ondersteuning bij de uitvoering. Ook andere partijen zoals woningcorporatie 

Mercatus, Zorggroep Oude en Nieuwe Land, welzijnsstichting Carrefour en scholenstichting 

Aves hebben steun  toegezegd om daadwerkelijk delen van ons dorpsplan te gaan uitvoeren. 

De tekst van ons dorpsplan staat op onze website. Heeft u geen computer of geen toegang tot 

internet en bent u wel geïnteresseerd in het dorpsplan, dan kunt u contact opnemen met Jules 

Overmars, telefoon 612 648 

 

Begraafplaats 

Begin september hebben wij opnieuw gesproken met de gemeente over aanpassingen op onze 

begraafplaats. De aanpassingen (bezuinigingen) worden minder ver doorgevoerd dan in het 

eerste plan. 

 

Bosdunnen 

Dit najaar/winter gaat de gemeente de bosrand rondom het dorp uitdunnen. Daarover komt 

een toelichting en uitleg op maandagavond 8 oktober. Zie elders in de Uitkijk 

 

IGW 

Het IGW-team komt ook op 8 oktober naar Kraggenburg om een op diezelfde bijeenkomst een 

en ander te vertellen over veiligheid. 

 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 

 

 

 
 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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Bijeenkomst over bosdunnen en over veiligheid 
 
Dorpsbelang organiseert samen met onze gemeente een bijeenkomst. 

 

Datum:  maandag 8 oktober 

Aanvang: 19.30 uur 

Plaats:  grote zaal bij van Saaze 

 

Op de agenda staan: 

1. Uitdunnen van de bosrand rondom Kraggenburg 

Er wordt uitleg gegeven en u kunt vragen stellen. 

 

2. Veiligheid in de woonomgeving 

Het IGW team geeft voorlichting en wil met u in gesprek gaan over dit onderwerp. 

 

Om 22.00 willen we deze bijeenkomst afsluiten.  

Over beide onderwerpen vindt u hierna ook een artikel. 

 

Met vriendelijke groet, 

Dorpsbelang Kraggenburg. 

 

 

 

 

BOSDUNNING 2012 

 

In september 2012 wordt er gestart met de bosdunningen in Bant en Ens. Aansluitend wordt in 

oktober het dorpsbos in Kraggenburg gedund.  

 

Doel van de dunningen. 

De bosdunningen zijn er op gericht om meer variatie in de bossen te krijgen zowel in leeftijd 

en als in het aantal boomsoorten. Hierdoor zal het aantal diersoorten toenemen en de 

belevingswaarde van het bos wordt groter.  

 

Bomen merken. 

Het blessen is het merken van de bomen zodat de zager weet welke bomen er verwijderd 

moeten worden en welke bomen blijven staan. De bomen met een groene, gele of oranje stip 

worden verwijderd. Ze zijn een concurrent voor een andere boom of ze zijn onveilig bv. door 

stormschade of plakoksels.  

Bomen met een blauwe stip zijn toekomstbomen, bomen met een nestholte of bijzondere 

bomen, deze bomen worden gespaard. Tijdens het blessen worden er op bepaalde plaatsen 

meer bomen weggehaald dan op andere plaatsen. Dit is nodig om meer licht in het bos te 

krijgen waardoor er natuurlijke verjonging kan ontstaan.  

 

Essentaksterfte. 

Met het blessen wordt ook rekening gehouden met zieke bomen. Sinds twee jaar is de 

essentaksterfte in Nederland. Deze ziekte tast alleen essen aan. De ziekteverschijnselen zijn 

dat er eerst de dunne takjes aan de buitenkant van de kroon dood gaan en uiteindelijk sterft 

de hele boom. Hoe deze ziekte zich in de toekomst gaat ontwikkelen is nog niet helemaal 

duidelijk maar de vooruitzichten zijn niet rooskleurig. 

  

Uitvoering. 

Voordat er begonnen wordt met de dunningwerkzaamheden wordt er eerst een flora- en fauna 

controle gedaan. Hierbij wordt gekeken of er beschermde soorten zijn die gespaard moeten 

blijven. Na deze controle komt de houtoogstmachine die de gemerkte bomen afzaagt. De 

machine ontdoet de afgezaagde bomen van takken en zaagt de stammen in stukken. Zo werkt 

deze machine het gehele bos door. Na de oogstmachine komt de uitrijdcombinatie die de 

stammen verzamelt en afvoert naar de stapelplaats.  
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Als het zaag- en uitrijdwerk klaar is lijkt het of er een veldslag is geweest, chaos, sporen en 

overal takken. 

Daarna beginnen de herstelwerkzaamheden, er komt een machine die de takken op rillen legt. 

Het takhout in smalle bosstroken en singels wordt versnipperd. De rijsporen worden weer 

dichtgemaakt, de paden worden schoongemaakt en waar nodig hersteld. 

 

Een jaar later. 

We moeten de natuur even de gelegenheid geven maar de natuur herstelt zich erg snel. In 

2013 komen de eerste jonge boompjes al op en kruiden overgroeien de open plaatsen. Er is al 

bijna niet meer te zien dat er in het bos gewerkt is.   

 

Volgende dunning. 

De volgende dunning wordt over 10 tot 12 jaar uitgevoerd. In de tussentijd worden er nog wel 

onderhoudswerkzaamheden aan het bos uitgevoerd. Het weghalen van takken die over de 

paden hangen en het verwijderen van takken die het maaien van de schouwsloten 

belemmeren. Het streven is een natuurlijker, avontuurlijker en beleefbaarder dorpsbos. 

 

 

 

 

 

THEMA AVOND IGW “VEILIGHEID” 

Maandagavond 8 oktober 19.30 uur 

Zaal Hotel Saaze 

 

 

 

Beste inwoners van Kraggenburg, 

 

Woensdagavond 18 april heeft IGW (Integraal gebiedsgericht werken) in Het Klokhuis een 

bijeenkomst georganiseerd. Deze avond was bedoeld om inwoners van Kraggenburg te laten 

zien wat het werk van IGW nu precies inhoudt. In het kort: 

IGW is een samenwerkingsverband tussen Mercatus, Politie, Carrefour en Gemeente. Wij 

pakken alle zaken op binnen de 10 dorpen van onze gemeente die met leefbaarheid te maken 

hebben. Op deze avond heeft IGW de aanwezigen een goed beeld kunnen geven over hun 

werkzaamheden. Ook hebben wij een film gedraaid over een aantal projecten die wij samen 

met bewoners, verenigingen en dorpsbelangen hebben opgezet.  

 

In navolging op deze avond hebben wij beloofd om in het najaar nogmaals een avond te 

verzorgen maar dan over een thema. In overleg met dorpsbelang hebben wij besloten dat het 

thema is: “VEILIGHEID”. 

 

Voelt u zich als inwoner van Kraggenburg veilig. Woont u prettig in Kraggenburg. Hoe zit het 

met melding/aangifte bereidheid. Gebeuren er in en rondom Kraggenburg veel 

inbraken/vernielingen? Wat zijn de cijfers van politie in deze? Hoe is het bij u in de buurt? 

Dit zijn allemaal vragen waar wij graag met u in gesprek over gaan. 

 

U bent van harte uitgenodigd om aanwezig te zijn op maandag avond 8 oktober 19.30 uur. 

Collega’s van de Gemeente zullen wat komen vertellen over de bosdunnning in Kraggenburg 

en aansluitend zal IGW de avond verder invullen.  

Het gehele IGW gebiedsteam zal deze avond aanwezig zijn. 

 

 

Met vriendelijke groeten: 

 

Klaas Jan Loosman 

Gebiedsregisseur IGW 

k.loosman@noordoostpolder.nl 

06-20668904 

mailto:k.loosman@noordoostpolder.nl
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De zomervakantieactiviteiten 

Op maandag 27 augustus mochten wij 61 kinderen verwelkomen bij een sport en spel middag 

op en om het schoolplein. Anouk en Marco van Diepen hadden deze middag de leiding.  

Zij hadden een spelcircuit, wat in het teken stond van de Olympische Spelen, in elkaar gezet 

met o.a. verspringen, voetbal, tafeltennis, discus werpen, medailles en vlaggen maken.  

Dit alles voor hun project voor de MBO opleiding aan de Friese Poort.  

Het motto was: Meedoen is belangrijker dan winnen. 

Zo was aan het einde van de middag iedereen winnaar en ging iedereen met een medaille en 

een ijsje weer huiswaarts. 

Anouk en Marco, namens de kinderen nogmaals bedankt voor de leuke middag. 

 

Ook is de Stek weer volop bezig met de invulling van het programma voor het najaar en de 

winter. 

  

 

Samen met de JVV, SWN en de Zonnebloem nodigen wij alle bewoners van 55+ uit op: 

 

Woensdag 31 Oktober van 14.00 – 19.00 uur in het dorpshuis 

 

De inhoud van het programma blijft nog een verrassing, maar we eindigen volgens traditie met 

een gezamenlijke warme maaltijd. De kosten voor deze middag zijn €7,50. 

 

U kunt zich opgeven bij: 

JVV: Mw Ge Mooiweer 

Dhr Speets          

tel: 252700 

tel: 258182 

SWN: Mw Huizing tel: 252851 

De Zonnebloem: Mw Barneveld tel: 252668 

 

 

Ook Sinterklaas heeft al van zich laten horen. Hij zal met zijn pieten op zaterdag 24 november 

om 10.00 uur voet aan wal zetten in Kraggenburg. 

 

 

 

Activiteitenbord; 

Wilt u als vereniging gebruik maken van het activiteiten bord neemt dan contact op met de 

STEK: Maya Kutschruiter tel: 252822 of mail: 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 3 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 

-  BBB 

-  Trimloopgroep 

-  Avondvierdaagse 

-  Stratenvolleybal  

 Pauze 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

Contributieverhoging  

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Bestuursverkiezingen:  

Aftredend en herkiesbaar:  
Linda Vervat (gymnastiek) 
 

 Aftredend en niet herkiesbaar 
Yvonne Meester (voorzitter); Kandidaat; Irma Verschure 

                                                            

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

Graag zien wij U op deze vergadering 

Met vriendelijke groet, 

 

   Het bestuur van Be Fair 
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                                                 FC KRAGGENBURG 

 
             VOETBALJAARGANG 2011-2012 
 
 

 

 

 

Beste Kraggenburgers, leden van FC Kraggenburg, 

 

Het voetbalseizoen is weer in volle gang. Alle elftallen hebben inmiddels hun eerste beker- en 

competitieduels gespeeld. Drie seniorenteams en vijf jeugdteams dragen dit jaar de kleuren 

van onze vereniging. Onze accommodatie ligt er fantastisch bij. Het hoofdveld is gerenoveerd 

en voorzien van een geweldige grasmat. Ook de kantine en de kleedkamers zien er fris uit. 

Mede door de inzet van een te kleine groep vrijwilligers (met Ben Vonk voorop) is er in de 

zomervakantie het nodige gebeurd en kunnen we een tijdje vooruit. Jammer dat we met name 

onze (jeugdige) seniorenleden niet altijd hebben kunnen motiveren om de handen uit de 

mouwen te steken. 

 

We zijn het nieuwe seizoen begonnen met het organiseren van twee voetbalweekenden voor 

onze gasten uit Harkema en Emmeloord. De trainingskampen van de hoofdklassers Harkemase 

Boys en Flevo Boys eisen veel inzet van vrijwilligers, maar levert de vereniging ook een leuke 

omzet op.  

 

Ook voor de jeugdteams is inmiddels alles geregeld. Bij de B junioren mogen we Mart van 

Keulen begroeten als nieuwe jeugdtrainer. Onze cupfighters van E 1 krijgen met ingang van dit 

seizoen training van Marcel van der Kroeg. Pieter van der Veen heeft als trainer de jeugd van 

E2 onder zijn hoede. Als vereniging zijn we erg blij met de komst van drie nieuwe 

jeugdtrainers. Ook bestuurslid en penningmeester Bert Meijer maakt deel uit van de 

trainersstaf. Hij is de ‘oefenmeester” van ons D team. Alle teams beschikken inmiddels ook 

over leiders. Op de valreep hebben zich voor ons jongste team F1 nog twee leidsters 

aangemeld. Yvonne Schra en Joan Langeweg gaan dit oppakken. In dit elftal mogen we ook 

een aantal nieuwe jeugdleden verwelkomen. We hopen dat ze een leuke voetbaltijd tegemoet 

gaan. 

 

De senioren gaan dit jaar met drie elftallen de wei in. Vanuit de A junioren zijn er spelers 

doorgestroomd naar het eerste team. Alhoewel er voor drie teams veel spelers beschikbaar 

zijn, is het in deze fase van de competitie nog even afwachten hoe dat uitpakt. Wanneer het 

echter ’s avond weer donker wordt en de velden onbespeelbaar worden zal ook dit “probleem” 

opgelost worden. Wel zijn we voor ons eerste team op zoek naar een (hoofdleider) die een 

aantal taken wil oppakken. Dat geldt ook voor het tweede team. Vincent Oosterwijk is leider 

van dit team maar kan nog wel enige hulp gebruiken op bepaalde momenten. Ook kunnen we 

op zondag nog wel mensen gebruiken die in de kantine willen helpen. 

   

Rest ons nog om onze leden te wijzen op de datum van 17 oktober a.s. Op die dag houden we 

onze jaarvergadering op sportpark de Brem. Wij nodigen de leden daarbij van harte uit. De 

agenda treft u elders aan in deze uitgave van dorpskrant de Uitkijk. 

 

Bestuur van FC Kraggenburg 
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Beste FC-leden en ouders/verzorgenden van FC-leden 

 

Zoals elk jaar wordt het voetbalseizoen 2011/2012 weer afgesloten met een jaarvergadering op:  

 

Woensdag 17 oktober a.s. om 20.00 uur in de voetbalkantine  

 

Agenda 
 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 8 september 2011 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 
5. Financieel overzicht 

5a. verslag kascommissie door;  Wim Sikma & Joan Langeweg 
     Reservelid; Rene de Bruijn 
5b. Benoeming nieuw lid kascommissie 
5c. Verhoging contributie/prijzen kantine 
5d. Begroting 2012-2013 
 

6. Bestuursverkiezing 
7.  

Periodiek aftredend en herkiesbaar 
 Henk Schussler (voorzitter) 

 
 
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden. 

 
 

8. Pauze 
9. Beleid bestuur 
10. Lopende voetbalzaken 
11. Rondvraag 
12. Sluiting 
 
 
 
 
Bestuur FC Kraggenburg 

FC Kraggenburg 

Sportpark ‘De Brem’ 

Winstonstraat 26 

Kraggenburg 

Tel: 0527-252639 

Jaarvergadering 
2011/2012 
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Leuk om te lezen: Harm Hagenauw – stille kracht 
 

Dit jaar misten we Harm Hagenauw op de ijsbaan en bij de dorpenloop. Hij doet het wat 

rustiger aan vanwege zijn gezondheid. In 1972 kwam hij in Kraggenburg wonen. Sindsdien 

deed hij veel vrijwilligerswerk, op school, bij de voetbalvereniging, bij de ijsclub, voor de 

loopgroep en nog steeds voor de avondvierdaagse.  
 

Waarom ben je aan de Leemringweg in Kraggenburg komen wonen? 

Vanwege m'n werk. Ik werkte hiernaast op de boerderij. Deze woning hoorde bij het bedrijf. Ik 

heb daar één jaar gewerkt en ben daarna ergens anders gaan werken, maar ik kon hier blijven 

wonen. We hebben het huis toen gekocht.  
 

Waar kwamen jullie vandaan?  

We hebben voordat we hier kwamen vijf jaar vlakbij de Ketelbrug gewoond bij Nagele. Dat was 

erg stil. Hier is veel meer reuring. Het bevalt ons hier goed. We hebben een mooi uitzicht op 

het Voorsterbos aan de voorkant en achter kijken we zo het land op. Prachtig.  
 

We zien je de laatste tijd wat minder in het dorp, maar je hebt een heleboel vrijwilligerswerk 

gedaan. Wil je hierover vertellen? 

Toen we hier nog maar net woonden, heb ik zes jaar in de oudercommissie van De Pionier 

gezeten. Onze kinderen gingen daar naar school. In 1974/'75 waren we al bezig met plannen 

om de scholen samen te laten gaan. Er waren toen nog drie scholen in Kraggenburg. Het is 

toen niet gelukt. Maar het blijft een terugkerende discussie.  
 

Ook ging ik altijd mee met de schoolreisjes van klas 1, 2, 3 en 4. Dat was altijd leuk. Ik kan 

me nog één keer goed herinneren dat we naar de Zwarte Dennen gingen. Daar stonden 

allemaal wigwams en iedereen werd als indiaan geschminkt. We zagen er allemaal prachtig uit 

en zo kwamen we ook met schmink en al weer in Kraggenburg aan. Ja, daar heb ik goede 

herinneringen aan.  
 

Ook een mooie schoolactiviteit was de floralia. Kinderen kregen dan een plantje mee naar huis 

en moesten dat zo mooi mogelijk opkweken. Eén keer per jaar was er dan een feestavond met 

sjoelen, schieten en allerlei andere spelletjes en dan maakte de jury ook bekend wie het 

mooiste plantje had gekweekt. Glunderende gezichtjes en trotse ouders natuurlijk als de 

kinderen een prijsje hadden gewonnen. 
 

Later heb ik drie jaar in het bestuur van FC Kraggenburg gezeten. Ik was daar een manusje 

van alles en deed voornamelijk onderhoud. Omdat het wel heel veel werk was, ben ik na één 

periode gestopt. Ik kon het niet goed combineren met m'n werk.  
 

In de jaren '90 werd ik ploegleider van loopgroep Kraggenburg. De aanleiding was niet zo leuk, 

want de toenmalige ploegleider Jan de Jonge kwam te overlijden. Ik heb het toen samen met 

Nico Lamers overgenomen. Eigenlijk begon het met de Dijkenloop. Die bestaat nu niet meer. 

Ik liep in die tijd zelf ook hard en we liepen een minimarathon van 19 km in Apeldoorn. Daarna 

gingen we met z'n allen pannenkoeken eten en toen kwam het oprichten van de loopgroep 

Dijkenloop ter sprake. Samen met Jan de Jonge heb ik toen gezorgd dat er een groep kwam. 

We hebben jarenlang een vrij vaste ploeg gehad met drie dames, Ans Hadders, Rommy de 

Witte en Annemieke Weijers. Om mee te doen aan de Dijkenloop moest je verplicht drie dames 

in je team hebben. Later vroeg AVNOP of we aan de dorpenloop mee wilden doen. Dat hebben 

we toen in het begin met dezelfde ploeg gedaan.  
 

Heb je nog bijzondere herinneringen aan je tijd als ploegleider van de loopgroep? 

Ik herinner me nog dat Gerard Hesselmans voor de eerste keer met ons meeliep. Nico Lamers 

fietste als begeleider met hem mee, maar kende hem helemaal niet. En Gerard bleef maar 

'rennen' en lopers inhalen. Nico dacht echt 'die kunnen we straks van de weg oprapen', maar 

gelukkig gebeurde dat niet.  
 

Een ander mooi verhaal is, dat we een keer tweede waren geworden achter Luttelgeest. Toen 

ik thuiskwam, bekeek ik de uitslagenlijst eens en toen zag ik dat ze Rommy geen 

dameskorting hadden gegeven. Ik sloeg natuurlijk gelijk aan het rekenen en ik dacht 'nou als 

dat zo is, dan kunnen we wel eens eerste zijn', dus ik 's maandags gebeld naar Bart Sonneveld 
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van de organisatie van AVNOP. Ik zeg zo en zo is het geval. En ja hoor het klopte. Bleek dat 

we met één seconde voorsprong op Luttelgeest gewonnen hadden.  
 

Waarom ben je ermee gestopt? 

Vanwege mijn gezondheid, maar ook omdat het de laatste jaren steeds meer stress met zich 

meebracht. Lopers belden steeds makkelijker en later af, zodat je op het laatst nog weer 

achter mensen aan moest. Ook heb ik het altijd jammer gevonden dat Annemieke en Ans 

stopten en we nog maar één dame overhielden. Ik ben blij dat Piet Galema deze taak van mij 

heeft over genomen.  
 

Ik miste je ook op de ijsbaan deze winter? 

Ja, dat klopt. Ik heb daar een jaar of drie geholpen. Ik had er de tijd voor en deed dat voor de 

ontspanning. Ik had het er met André van der Vegt van de IJsclub over gehad en zo is het 

begonnen. Ik liep dan eerst een rondje, dan ging ik thuis koffie drinken, samen met Johanna, 

mijn vrouw en daarna de ijsbaan vegen. Een mooie ontspanning.  
 

Je bent met veel dingen gestopt vanwege gezondheidsredenen wil je hier iets over kwijt? 

Ik heb vier operaties gehad en heb een nieuwe heup. Ik doe het wat rustiger aan. Ik voel me 

nu goed.  
 

Je bent nu met alles gestopt, verveel je je dan niet? 

Geen moment. Ik wandel veel. Hiermee houd ik mijn conditie goed op peil. Ik werk wat in de 

tuin, stap eens op de fiets en ik heb tijd om mijn jongens of Johanna te helpen met allerlei 

dingen. Ik help Paula Snellink overigens nog steeds met het uitzetten van de routes voor de 

avondvierdaagse. Dat doe ik twee keer in die week, de tien kilometer. Voor de andere dagen 

heeft ze andere vrijwilligers. Maar als het nodig is, wil ik dat ook wel elke dag doen. Ik wandel 

graag. En de laatste jaren zet ik ook de Leeuwenronde uit. Zowel de halve marathon als de 11 

en de 6 km.  
 

Margot Maljaars 

 

 

 

 

NIEUW ADRES VAKGARAGE GROEN B.V. 

 

Vakgarage Groen B.V. is verhuisd naar het volgende adres: 

De Kampen 22A 

8325 DE Vollenhove 

 

 

 

 
 

 

 

Helpt u mee in februari 2013? 

De Hersenstichting Nederland is een kleine organisatie met een enorm grote doelgroep. Er zijn 

vier miljoen  mensen die te maken hebben met een hersenaandoening.  Hierbij kunt u denken 

aan ADHD, afasie, autisme of dementie, maar ook aan een beroerte, epilepsie, migraine, 

parkinson of een slaapstoornis. Dit is nog maar een greep uit de vele hersenaandoeningen.  

Door één keer per jaar een uurtje, of twee, te collecteren voor de Hersenstichting helpt u ons 

mee. Het opgehaalde geld gaat naar wetenschappelijk hersenonderzoek, voorlichting en 

samenwerkingsprojecten. Daar hebben mensen met een hersenaandoening baat bij. Nu en in 

de toekomst. Wilt u ons helpen met een uurtje te collecteren in uw eigen buurtje? Geef u op 

als collectant. Een kleine moeite met een groot effect! Ook mensen die de collecte willen 

organiseren of hierbij een handje willen helpen zijn van harte welkom.  

Aanmelding kan via info@hersenstichting.nl  o.v.v. uw naam, adres en telefoonnummer. Of 

tijdens kantoor uren per telefoon 070 – 360 48 16 of via de website www.hersenstichting.nl  

Alvast hartelijk dank! 

mailto:info@hersenstichting.nl
http://www.hersenstichting.nl/
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DE  KOOP-VANTEVOREN-GEEN-KRUIDNOTEN-KREET 

 
Want.. Peuterspeelzaal Het Kwetternest komt gewoon naar u toe deze herfst! 

 

Doel:   geld inzamelen voor alle peuters en Peuterspeelzaal van Kraggenburg 

Voor:   aanschaf materiaal, vervanging (kapotte) spullen, verfraaiing 

   buitenspeelomgeving etc. 

Wat doen we:  peuters en ouders gaan huis aan huis om kruidnoten te verkopen 

Prijs:   3 zakken voor € 5,= 

Wanneer:   de week van 5 t/m 10 november 2012 

 

Koop gerust genoeg! Wij zorgen dat u niet te kort komt! Want u wilt toch niet zonder 

kruidnoten zitten als Sinterklaas in ons land arriveert? 

 

Alvast bedankt namens alle peuters, ouders, juf Jeanette en de activiteitencommissie! 

Jeanette Holtslag, Nancy de Ridder, Sandra Maaijen, Petra de Jong en Marjolein Hooijman 
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Dit is geen vals alarm!! 
 

St. Genesius is alweer druk aan het repeteren om in november  

een prachtig stuk op de planken te brengen. Erik Blok is er in  

geslaagd een spectaculaire klucht te schrijven waarin van alles  

gebeurd. De spelers Sandra van der Zwaag, Tonni Kommers,  

Jan Looise, Jos Besseling, Marian Besseling, Koenie Wind,  

Jolanda van Boven en Els van den Hout hebben er zin in en  

moeten regelmatig even bijkomen van het lachen.  Kortom,  

volop spanning en humor voor een gezellige avond uit! 

Houdt zaterdag 17 en 24 november vrij om te komen genieten van:  
 

“Alweer vals alarm” 
een klucht in drie bedrijven – door Erik Bok 

Het huwelijk van Peter en Nellie vertoont het klassieke patroon. Als Peter thuis komt van zijn 

werk voert hij geen klap uit in het huishouden, terwijl Nellie voortdurend loopt te boenen en te 

poetsen. Volgens Peter overdrijft Nellie. Hij neemt het huishouden over om 

Nellie te bewijzen dat het mogelijk is het huishouden te doen en toch tijd 

over te houden voor leuke dingen. Onnodig te zeggen dat Peter niets van 

het huishouden terecht brengt. In korte tijd verandert de keurige woning in 

een zwijnenstal. Ten einde raad vraagt Peter kraamhulp aan. Wanneer zij 

arriveert wil zij dolgraag de kersverse moeder zien. Daar had Peter niet aan 

gedacht. En dat is het begin van heel wat hectische toestanden.  

Natuurlijk zijn ook achter de schermen een aantal mensen druk bezig  er 

iets moois van te maken. De regie is in handen van Marianne van der Ploeg. 

Tryntsje Haaster zorgt voor het decor en Ella van Kampen staat garant voor grime en de 

kleding. 
 

ALARM-ALARM-ALARM-ALARM-ALARM-ALARM- ALARM 
Wie weet waar de zwarte decordoeken van Sint Genesius zijn! 

Mail of bel naar sintgenesius@live.nl of 252682 
 

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.  

Mail sintgenesius@live.nl 

 

 

 

 

VOLKSTUINVERENIGING KRAGGENBURG 2012 
 

Het tuinjaar loopt alweer op het einde en de meeste tuinders zijn tevreden met de 

opbrengsten van het afgelopen jaar. 

Zoals altijd zijn er ook dit jaar weer nieuwe tuinders begonnen. Maar er zijn ook tuinders die er 

mee ophouden en hiermee is er voor nieuwe tuinders de gelegenheid om eigen groenten, 

aardappelen en of bloemen te verbouwen en het mooie van de natuur te zien. 

Lijkt het u ook leuk om te gaan tuinieren, informeer dan bij een bestuurslid. Zij kunnen de 

meeste vragen beantwoorden.  
 

Voor meer informatie: 

R. Keijzer   252821 

A. Koobs  0629069083 (na 18.00 uur) 

J.H. Spriensma   240300 

mailto:sintgenesius@live.nl
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KLAVERJASCLUB DE KEI 

 

Vrijdag 21 september 2012 is in het Klokhuis ons klaverjasseizoen 2012/2013 begonnen. 

 

De volgende avonden wordt er ook gekaart. 

5 en 19 oktober 

2, 16 en 30 november 

14 december. 

We beginnen om 20.00 uur. Er worden vier boompjes gespeeld. En er zijn mooie vleesprijzen 

te winnen. Dus wie zin heeft om te komen klaverjassen is van harte welkom. 

 

Het Open Kampioenschap is op donderdag 27 december 2012, aanvang 19.00 uur. 

 

Tot ziens in het Klokhuis,  

Sjouk, Izaak en Herman. 

 

 

 

 

DE GROENE TAFEL IN EEN NIEUW JASJE 

   

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij willen het Klaverjassen in Kraggenburg graag weer wat nieuw leven inblazen. Heb jij ook 

zin om eens een avondje te komen kijken? Een avondje ontspannen klaverjassen met anderen 

die dat ook graag willen? Andere mensen leren kennen die dit ook een leuk spel vinden? Voor 

de lol een prijsje winnen, maar het moet wel leuk blijven? 

 

Voor € 2,50 doe je al mee. Gedurende de avond een hapje en een gezellig babbeltje erbij. Aan 

het eind win je wel of niet een prijsje. Niet meer alleen vlees, maar ook eens wat anders! 

Wordt je al nieuwsgierig? Kom samen met vrienden en vriendinnen!  

Vrijdag 14 september zijn wij begonnen wij met de organisatie. 

    

Speeldata, aanvang 20.00 uur in het Klokhuis: 

14 september 2012  

28 september 2012  

12 oktober 2012  

26 oktober 2012  

09 november 2012  

23 november 2012  

07 december 2012  

21 december 2012  

11 januari 2013 

25 januari 2013 

08 februari 2013 

22 februari 2013 

08 maart 2013 

22 maart 2013 

05 april 2013 

19 april 2013 

 

 

 
 

NIEUW TELEFOONNUMMER ‘T KLOKHUIS 
 

‘t Klokhuis heeft een nieuw telefoonnummer. Het mobiele nummer komt hiermee te vervallen. 

Het Klokhuis is bereikbaar onder nummer (0527) - 25 89 85. 

Voor het maken van een reservering kunt u bellen met 25 24 53 (beheerder) 

of het Klokhuis 25 89 85. 
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ZONNEBLOEM NIEUWS 

  

Zonnebloem loten verkoop. 

We zijn heel blij om te kunnen vermelden dat we alle ons toegezegde loten van de jaarlijkse 

Zonnebloemloterij, weer hebben kunnen verkopen. Wij bedanken dan ook alle inwoners van 

Kraggenburg die onze loten kochten en alle vrijwilligers die de moeite namen om ze te willen 

verkopen. Met de opbrengst van de loten kunnen we als Zonnebloem vereniging weer leuke 

uitjes en gezellige middagen voor de ouderen en zieken in onze gemeenschap organiseren. En 

voor een kleine gemeenschap zoals Kraggenburg, is het heel bijzonder dat u ons elk jaar weer 

voor 100% steunt. Nogmaals onze hartelijke dank daarvoor. 
  

Nationale ziekendag 9 september. 

We hebben onze zieke dorpsgenoten dit jaar kunnen verblijden met een bakje heerlijke 

aardbeien, met zorg opgekweekt door Fa. B.Janse. Iedereen die we hebben bezocht, stelden 

het presentje en het bezoekje zeer op prijs. Dus misschien geheel overbodig, maar laten we de 

zieken in onze gemeenschap niet vergeten. Met dank aan Bouwe en Annemiek voor de 

'zomerkoninkjes'. 

  

Nieuwe hulp voor het bestuur. 

We zijn blij om te kunnen vertellen dat er zich nieuwe hulp voor in het bestuur van de 

Zonnebloem afd. Kraggenburg heeft aangemeld.  Mevr. Gien Rinsma heeft zich bereid 

verklaard om een bestuursfunctie in te vullen. Welke dat zal zijn, moeten we nog overleggen. 

We kunnen gelukkig zeggen dat we met voldoende krachten ons werk kunnen voortzetten. Let 

wel, we zullen in Kraggenburg altijd voldoende mensen kunnen vinden om hand en span 

diensten te kunnen verlenen, maar niet iedereen wil een bestuursfunctie met de 

daarbij komende rompslomp vervullen. Dus Gien, van harte welkom en we hopen dat je nog 

lang zult blijven. 
  

Theater in de Burght te Vollenhove. 

De Zonnebloem vereniging geeft op dinsdag 2 oktober 2012 een gezellige theatermiddag. 

Ze nodigen gasten en vrijwilligers uit in de Burght te Vollenhove. 

Het programma heet AAN DE KEUKENTAFEL en wordt door het gezelschap MOOIWEER op de 

planken gebracht. 

Het wordt een middag met declamatie, zang en dans. Het motto is gezelligheid kent 

geen tijd, en bijkletsen over die goeie ouwe tijd.  
  

Aanvangst tijd:  14.00 uur,  zaal open om 13.30 uur. 

Einde om:         16.30 uur. 

Kosten:             € 12,00 per persoon voor entree  

                        2 x koffie of thee, cake, 1 drankje en enkele hapjes. 

In de pauze worden er loten verkocht en aansluitend aan de voorstelling is de trekking.  
  

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Mevr. G. Mooiweer. tel. 252700. Zo spoedig 

mogelijk graag! Voor vervoer heen en terug wordt gezorgd. 
  

Met vriendelijke groet, alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 

 

 

 

NTBO OPEN TROUWLOCATIE DAG 

Trouwlocatie uit Kraggenburg geopend tijdens NTBO Open Trouwlocatie Dag 
 

Zondag 7 oktober openen trouwlocaties in heel Nederland hun deuren voor bruidsparen die op 

zoek zijn naar hun droomlocatie. In Flevoland doet één locatie mee: Netl uit Kraggenburg. 

Hotels, kastelen, landgoederen, restaurants, musea, monumenten en dierenparken: deze en 

andere aangesloten trouwlocaties zijn vrijblijvend en zonder afspraak te bezichtigen op de 

Open Trouwlocatie Dag tussen 12.00 en 17.00 uur.  

Het complete overzicht van alle locaties die zondag 7 oktober tussen 12.00 en 17.00 uur hun 

deuren openen, is te vinden op de website www.opentrouwlocatiedag.nl.  
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NIEUWS VAN PEUTERSPEELZAAL  

“HET KWETTERNEST” 

 

Misschien is het u al wel opgevallen, dat op het plein van de 

peuterspeelzaal een prachtige glijbaan staat. Deze glijbaan is 

gekocht van het geld dat de donateurs van de peuterspeelzaal 

jarenlang hebben geschonken. Na lang sparen is er een geweldig 

bedrag gespaard om deze glijbaan te kunnen aanschaffen. De 

peuters hebben dagelijks veel plezier van deze glijbaan. 

We willen de donateurs dan ook heel erg bedanken voor het 

jarenlang doneren aan de peuterspeelzaal. We vinden dan ook, dat 

                                    dit een goed moment is om te stoppen met het donateursysteem. 

 

De activiteitencommissie van peuterspeelzaal “het Kwetternest” heeft nu een actie opgezet 

waar alle Kraggenburgers aan deel kunnen nemen. In plaats van alleen maar geld te geven, 

krijgt u er nu ook wat voor terug. In deze Uitkijk vindt u meer informatie over onze kruidnoten 

actie. Wij hopen dat u de peuterspeelzaal een warm hart toedraagt en ons wilt steunen met 

onze actie. 

 

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge heeft het afgelopen voorjaar de bomen gesnoeid op ons 

plein. Zo is er meer ruimte gekomen en spelen de peuters veilig onder de bomen. We willen 

Maai- en Groenonderhoud A. de Jonge nogmaals heel hartelijk bedanken hiervoor! 

 

Nieuwsgierig naar onze peuterspeelzaal? Kom gerust eens kijken, u bent van harte welkom! 

 

Met vriendelijke groet, 

De activiteitencommissie en juf Jeanette 

van peuterspeelzaal “het Kwetternest” 
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

In Memoriam:  
 

           Dick Hupkes -  oud voorzitter van het Klokhuis bestuur. 
 

Op 21 juni ontvingen wij het ontstellende bericht dat Dick Hupkes tijdens het beoefenen van 

zijn geliefde golfsport plotseling was overleden. 

Wij gedenken Dick als de man die in de fase waarbij het voortbestaan van het Klokhuis ter 

discussie stond, de handschoen heeft opgepakt en met veel inzet en doorzettingsvermogen er 

voor heeft gezorgd dat de continuïteit van het Klokhuis werd gewaarborgd. 

Zijn ideaal: het opgaan van het Klokhuis in een Multi Functioneel Centrum (MFC), zag hij toen 

niet verwezenlijkt worden, maar wij zullen ons blijven inzetten om dit ideaal te realiseren.  
 

Nieuwe beheerder Klokhuis 

In de vorige Uitkijk heeft een oproep gestaan voor mogelijke kandidaten om zich te melden 

voor de functie van beheerder van het Klokhuis. Het bestuur is zeer verheugd te kunnen mede 

delen dat in de vacature is voorzien. Abel van der Zwaag heeft naar aanleiding van deze 

oproep aangegeven zich te willen inzetten als beheerder van het Klokhuis. Vanaf 1 september 

j.l. heeft Abel deze functie overgenomen van Ria Stuiver en is vanaf heden dus het 

aanspreekpunt voor alle activiteiten die in het Klokhuis gehouden worden en/of gaan worden. 

Heeft u iets te vieren of wilt u iets organiseren in het Klokhuis, neem dan contact op met Abel 

van der Zwaag. Abel woont aan de Jacob Bruintjesstraat 63. Telefoon 06 10312720 of 252875. 

Vanaf deze plaats willen wij Ria Stuiver heel hartelijk bedanken voor de voortreffelijke wijze 

waarop zij haar functie als beheerster heeft ingevuld en zijn zeer ingenomen met haar besluit 

om als vrijwilliger actief te blijven voor het Klokhuis. 

Wij vertrouwen er op dat de opgaande lijn, die onder het beheer van Ria Stuiver is ingezet, 

onder de leiding van Abel van der Zwaag verder wordt uitgebouwd. Enerzijds door als 

Kraggenburgers gebruik te blijven maken van de mogelijkheden die het Klokhuis biedt bij het 

houden van een familie feest of andere festiviteit en anderzijds door naar het Klokhuis te 

komen om deel te nemen aan de vaste activiteiten die, ofwel in verenigingsverband dan wel 

door het Klokhuis zelf, worden georganiseerd. Samen met U allen, met onze nieuwe beheerder 

en de enthousiaste inzet van onze grote groep vrijwilligers, moet het toch mogelijk zijn om het 

Klokhuis het sociaal-cultureel centrum van Kraggenburg te laten zijn en blijven. 
 

Jeu de boules Kampioenschap van Kraggenburg 

Bij de opening van de jeu de boules baan hebben wij met onze vrijwilligers en hun partners 

met veel enthousiasme een onderlinge jeu de boules competitie gespeeld. Hoewel het 

merendeel nooit eerder jeu de boules had gespeeld, was iedereen zeer verrast hoe leuk het 

was om jeu de boules te spelen in een onderlinge competitie. Van verschillende kanten is toen 

opgemerkt dat het leuk zou zijn om dit vaker te organiseren. Wij willen dit idee oppakken en 

willen komen tot een zomeravond competitie voor heel Kraggenburg. Wij stellen ons hierbij 

voor dat uit iedere wijk van Kraggenburg één of meer teams zullen deelnemen, die in een 

onderlinge competitie gaan strijden om het Kraggenburger jeu de boules kampioenschap. 

In de volgende Uitkijk komen wij hierop terug nadat we overleg hebben gehad met de wijken. 
 

Bar in de bovenzaal 

Al eerder hebben we aangegeven dat we plannen hebben om in de bovenzaal een bar te 

plaatsen zodat daar na afloop van een activiteit ook ter plekke even nagepraat kan worden. 

Tevens wordt de bovenzaal dan geschikt voor kleine familie feestjes en andere festiviteiten. 

Op dit moment is er een werkgroep actief die één en ander gaat uitwerken en ook gaat 

uitvoeren. 
 

Podium. 

In de vakantie periode heeft het podium een ‘facelift’ ondergaan. Bert Klok heeft namelijk de 

wanden van het podium van een nieuwe stuclaag voorzien. Met dank aan Bert! 

 

Bestuur Dorpshuis. 
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   UITSLAG TUINKEURING  

 
 
 

Kraggenburg  
  
 
Boerderijtuinen 

 

 
1. Fam. Klaver 

 
Zwartemeerweg 56 

 
2. Fam. van der Kar 

 
Mammouthweg 32 

 
3. Fam. M. Muijsers 

 
Zwartemeerweg 22 

  
 
Tuinen blokwoningen 

 

 
1. Fam. Heerwaarden 

 
Neushoornweg 22a 

 
2. Fam. J. Barneveld 

 
Zwartemeerweg 50a 

 
3. Fam. J. Kaak 

 
Leemkade 2 

  
 
Grote tuinen dorp 

 

 
1. Fam. H. Kappert 

 
Noordermeent 47 

 
2. Mevr. Mooiweer 

 
Morenelaan 9 

 
3. Fam. T. Capelle 

 
Zuidermeent 2 

  
 
Kleine tuinen dorp 

 

 
1. Mevr. Jansen 

 
Winstonstraat 12 

 
2. Fam. T. Willems 

 
A.J. Rennenstraat 8 

 
3. Fam. H. v.d. Veen 

 
Middenweg 21 

 

2012 
 
 
 
Tuinen in de rest van de Noordoostpolder 
De winnaars 
 
Boerderijtuinen 
Bant Fam. Borm Wellerzandweg 6 
Creil Fam. Bij de Vaate Klutenpad 10 
Emmeloord V Fam. Nienhuis Lindeweg 6 
Ens Fam. Bouhof Drietorensweg 18 
Espel Fam. G. Aling Pilotenweg 29-I 
Luttelgeest Fam. Kersten Oosterringweg 25-II 
Marknesse Fam. Dijksma Voorsterweg 6 

Nagele Fam. Doornbos H.Stijkelweg 12 
Rutten Fam. Lievaart Noordermeerweg 67 
Tollebeek Fam. Braam Joh. Postweg 5 

 
Tuinen blokwoningen 
Bant Fam. van Hout Burchtweg 19b 
Creil Fam. Poppe Noordermeerweg19cd 
Emmeloord V J. Hoekstra Onderduikersweg 12d 
Ens Fam. de Gorter Schokkerringweg 37c 
Espel Fam. J.W.Bouwman Onderduikerspad10d 
Luttelgeest A. de Man Uiterdijkenweg 39c 
Marknesse Fam. Cordes Kleiweg 31d 
Nagele Fam. Schuurop  Schokkerhaven 17 
Rutten Fam. Hempinius  Lemsterweg 48c 
Tollebeek Fam.Jansen/Kimmel Joh. Postweg 5a 

 
Grote tuinen dorp 
Bant Fam. Kramer Boshoek 3 
Creil Fam. Veendrick Hollandsestraat 4 
Emmeloord I Mevr.van Fraassen Visseringlaan 6 
Emmeloord II P. de Groene Peppellaan 12 
Emmeloord III Fam. Haak Dollardstraat 8 
Emmeloord IV Fam. Heijboer Polarisstraat 48 
Emmeloord VI Mevr. v.d. Heuvel Doornspijkstraat 5 
Emmeloord VII Fam. Westdorp Land v Saaftinge 23 
Ens Fam. Davids Noorderveld 12 
Espel Fam. A. Dekkers Turbine 24 
Luttelgeest S.O.W kerk Ooststraat 1 
Marknesse Fam. Reijntjes Warande 59 
Nagele Fam. Versluis Eggestraat 11 
Rutten Fam. Sieperda Melisse 25 
Tollebeek Fam. Jonkers De Brakken 14 

 
Kleine tuinen dorp 
Bant Fam. Seine Oostakker 32 
Creil Fam. Bootsma Jachthondenstraat 30 
Emmeloord I W.J. Leber H. Stevinlaan 2 
Emmeloord II H. Mol Scandinavielaan 27 
Emmeloord III Fam. v.d. Berg Waarden 12 
Emmeloord IV Fam. Croezen Revelsant 13 
Emmeloord VI Mevr. Schutten Andijkstraat 16 
Emmeloord VII Fam. Postema Overflakkee 5 
Ens Fam. v.d. Akker  Sportweg 71 
Espel Fam. J. Klaver Bredehof 40 
Luttelgeest Fam. Wieten Rozenstraat 24 

Marknesse Fam. Marsdijk Oosthoek 16 
Nagele Fam. Topper  Lucernehof 3 
Rutten Fam. Buijsse  Lemsterpoort 10 
Tollebeek Fam. Poolman Fam. Poolman 

 

 

 

 
 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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HULP VOOR ASIELZOEKERS GEZIN GEZOCHT 

 

Sinds maart 2011 verzorgt een gezamenlijke werkgroep van beide kerken in Kraggenburg 

de huisvesting en eerste levensbehoeften van een asielzoekers gezin. Het gezin (vader, 

moeder en volwassen zoon en dochter) verblijft al 10 jaar in Nederland. Destijds is hun eerste 

aanvraag voor verblijf afgewezen. Dit kwam doordat het dossier van de familie was verwisseld 

met dat van een andere familie. Een traject van procedures bij de IND was het gevolg.  

Daarom moest het gezin langs vele tijdelijke opvangadressen zwerven. Uiteindelijk kwamen zij 

op straat terecht en hebben kerken zich het lot van dit gezin aangetrokken. Vader heeft 

diabetes en last van een posttraumatisch stress syndroom en een slechte algemene 

gezondheidstoestand door het onzekere bestaan en de vrees om teruggestuurd te worden naar 

Azerbeidzjan, waar hij destijds wegens politieke activiteiten vervolgd is. Hun dochter heeft 

inmiddels wel een verblijfsvergunning, is getrouwd en heeft onlangs een kind gekregen. Zij 

woont elders in Nederland.  

 

Op dit moment is het gezin nog steeds in afwachting van de definitieve uitspraak van de IND 

en rechtbank op hun verzoek voor verblijf wegens schrijnendheid. Deze procedure duurt lang 

en zij hebben geen recht op reguliere opvang en zijn volledig afhankelijk van giften en hulp. 

Op straat leven is door de gezondheidstoestand van vader geen optie. Wij willen deze mensen 

niet in de kou laten staan en een eerlijke kans geven in afwachting van de definitieve uitspraak 

van de IND.  

 

Het dagelijkse levensonderhoud  voor deze mensen hebben wij, na oproepen in de kerkbladen,  

tot nu toe kunnen betalen uit giften van kerkleden en de voedselbank. Helaas krijgt de 

voedselbank door de huidige crisis veel minder voedsel aangeboden, en zijn er wel meer 

gezinnen die er een beroep op gaan doen. Hierdoor komen 'niet geregistreerden' niet meer in 

aanmerking voor voedsel. Dus ook "ons" gezin niet meer. Daarom raken onze  financiën in rap 

tempo op. Vandaar deze oproep voor hulp in De Uitkijk.  

U kunt ons, maar vooral dit gezin, helpen door een gift op de rekening van het 

Solidarteitsfonds o.v.v. Asiel: rek.nr. 1100.10.949. Met elke gift zijn wij blij, en helpt u het 

gezin, dat volledig afhankelijk is van anderen, omdat zij zelf niet mogen werken om in hun 

eigen onderhoud te kunnen voorzien. 

 

Binnenkort moeten wij het gezin voor de derde maal naar een ander tijdelijk adres verhuizen. 

Die woning is echter vrijwel leeg en wij zijn vooral dringend op zoek naar vloerbedekking. Wie 

kan ons daaraan helpen? Voor vragen en aanbieden van andere hulp kunt u bellen met een 

van de werkgroepsleden. 

 

Met vriendelijke groet, 

De werkgroepsleden: Anton de Bruin (252739), Jan Arink (252390), Jannie Larink (252580), 

Harry Engels (252378), Harrie Veldhuis (252729), Piet Koster (252565).  

 

 

 

 

OPFRISCURSUS RIJVAARDIGHEID EN THEORIE VOOR SENIOREN 

 

De cursus wordt gehouden dinsdag 16 oktober a.s. van 09.00 - 12.00 of van 13.00 tot 

16.00 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden. De cursus wordt gehouden in en vanuit 

het zalencomplex bij de Nieuw Jeruzalemkerk, Cornelis Dirkszplein 10 in Emmeloord. 

De cursus bestaat uit drie onderdelen: 

1 uur rijden in eigen auto met een rij-instructeur met voor- en nabespreking,  

1 uur theorie, 

1 uur workshops met ogentest, reactietest en simulator. 

Opgave is mogelijk tot en met 4 oktober a.s.  

 

Voor opgave en/of verdere informatie kunt u telefonisch contact opnemen  

met de heer Bert Smit 615648 of de heer Bert van Dijk 614584. 
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TOON HERMANS HUIS VOOR EMMELOORD & OMSTREKEN 
 

In juni 2012 is in Emmeloord een Toon Hermans Huis van start gegaan. Dit is een inloophuis 

voor een ieder die geconfronteerd wordt met kanker. Het aanbod is niet medisch gericht maar 

wil een gastvrije ontmoetingsplaats zijn waar mensen met kanker iets aangenaams voor 

zichzelf kunnen doen. Het Toon Hermans Huis elke woensdag geopend van 10 tot 12 uur. 

De naam Toon Hermans Huis is ontstaan in Sittard, waar na het overlijden van Rietje, de 

echtgenote van Toon Hermans, het eerste Toon Hermans Huis is opgericht. De vrouw van Toon 

Hermans overleed aan kanker. 
 

Zoals bekend, veroorzaakt kanker veel onzekerheid, twijfels en zorgen bij alle betrokkenen. 

Tijdens de behandelingen in het ziekenhuis doen artsen en verpleegkundigen er alles aan om 

de patiënt goed te begeleiden. Eenmaal thuis is het belangrijk dat men ergens terecht kan 

voor ondersteuning bij de verwerking van de ziekte en bij het opnieuw vormgeven van het 

leven. Deze steun kunnen ze bij een Toon Hermans Huis vinden. Door ervaringen uit te 

wisselen, gewoon een kopje koffie te drinken of deel te nemen aan creatieve activiteiten. Dit 

laatste is een belangrijk element in het aanbod: het gezamenlijk schilderen, een wandelclubje 

vormen, yoga doen of een schrijfcursus volgen, blijkt een zeer goede manier om op 

ontspannen wijze met elkaar de zorgen te delen. 
 

Op donderdag 4 oktober 2012 wordt het Toon Hermans Huis in Emmeloord officieel geopend. 

Vanaf die tijd is het streven steeds meer activiteiten te kunnen gaan aanbieden. Naast 

creatieve activiteiten wordt eens in de twee maanden een thema-avond georganiseerd. 

Het Toon Hermans Huis is gevestigd in het gebouw van ‘Allerzorg’ aan de Saturnusstraat 79-E 

in Emmeloord tegenover het winkelcentrum Wittesteijn aan de Urkerweg. De ruimte van het 

Toon Hermans Huis is op de eerste etage. Er is een lift aanwezig. 

Voor informatie kan men bellen naar 06-12 06 19 91, mailen naar info@thhemmeloord.nl of 

www.thhemmeloord.nl bezoeken. 

 

 

 

 

VERHALEN OVER HET VOORSTERBOS    

Wie denkt mee over verhalen en kunst 
 

Natuurmonumenten en de Koninklijke Nederlandsche Heidemaatschappij (KNHM) zoeken 

mensen voor een tijdelijke themagroep ‘Verhalen van het Voorsterbos’: mensen die verhalen 

over het Voorsterbos kennen en die mee willen denken over de vraag welke verhalen boeiend 

zijn voor bezoekers van het bos. Het kan gaan om verhalen op allerlei gebied, van vroeger en 

van nu. Als ze maar over het Voorsterbos gaan en interessant of bijzonder genoeg om te 

vertellen aan bezoekers. Onder het Voorsterbos vallen ook: Waterloopbos, Kadoelerbos en 

Wendelbos. Als u mee wilt denken in de tijdelijke themagroep ‘Verhalen van het Voorsterbos’, 

dan kunt u zich aanmelden bij:  

Annemieke Vesseur van Natuurmonumenten, e-mail: a.vesseur@natuurmonumenten.nl. 
 

Bos als podium 

Hoe kunnen verbeelding, creativiteit en kunst de aantrekkelijkheid van het Voorsterbos 

(Waterloopbos) verder vergroten? Ook over die vraag komt er een themagroep, waarvoor 

meedenkers worden gezocht. De themagroepen komen twee of drie keer bij elkaar in de 

periode half september tot november. U kunt zich aanmelden voor de themagroep ‘Bos als 

Podium’ bij: Maartje Simons, maartje.simons@knhm.nl 
 

Toekomstbeeld Voorsterbos 

De themagroepen zijn onderdeel van het project Toekomstbeeld Voorsterbos. Het hele jaar 

2012 werkt Natuurmonumenten samen met bewoners en ondernemers van Kraggenburg, 

Marknesse, Ens en Vollenhove aan het maken van een Toekomstbeeld voor het Voorsterbos. 

De KNHM begeleidt dit proces.  

Kijk voor meer informatie op de website www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl.  

 

Natuurmonumenten, Annemieke Vesseur. 

mailto:info@thhemmeloord.nl
http://www.thhemmeloord.nl/
mailto:a.vesseur@natuurmonumenten.nl
mailto:maartje.simons@knhm.nl
http://www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl/
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

De vakanties zijn voorbij, de herfst is in aantocht. Het wordt een tijd van wind, regen, nevel en 

mist. Gelukkig heeft elk jaargetijde zijn charme. Bijzonder zijn de vele spinnenwebben die door 

de dauw en nevel vaak zichtbaar tussen de takken van bomen en struiken hangen. Ook de 

vogels zijn actief; verzamelen voedsel of vertrekken naar hun overwinteringkwartier. 

 

Op dit moment zijn in lange ruige vegetaties de tijgerspin of wespspin te bewonderen. Ze 

hebben een kenmerkend web met een zigzag lopende verticale webdraad door het midden van 

het web. De spin zelf is room of geelkleurig met over de rug zwarte horizontale strepen. Nu 

zitten de volwassen spinnen op de cocon en waken over de jonge spinnen. In het 

Waterloopbos kunnen bezoekers vooral de grote gerande oeverspinnen met nesten opzoeken. 

Deze spin zit meestal in de oevervegetatie langs de rand van een tocht. Ook zij maken een 

cocon waar de jonge oeverspinnen in zitten. De vrouwtjes waken over de jongen en kunnen 

soms agressief reageren als er gevaar dreigt. 

 

Bij de ijsvogels zijn de afgelopen twee winterse perioden vele slachtoffers gevallen. Gelukkig 

worden in het Waterloopbos en Zwolse vaart weer regelmatig overvliegende en foeragerende 

ijsvogels waargenomen. Zelfs tijdens de theatervoorstel van "Prins te paard" bij de golfbak, 

worden ijsvogels door de artiesten gezien. In de trekperiode worden boven de Randmeren, 

Vreugderijkerwaard en Zwarte Meer regelmatig foeragerende en overtrekkende visarenden 

waargenomen. Dit jaar is ook na het maaien van riet en gras een foeragerende zwarte 

ooievaar op het Voorsterveld aangetroffen.  

 

Werkzaamheden Voorsterbos 

Zwarte hoek: De herstel- en inrichtingswerken om de waterstand in het veld te verhogen, zijn 

gestart. Hiermee wil Natuurmonumenten de situatie voor weidevogels nog aantrekkelijker 

maken. 

Fietspaden: Inmiddels is het fietspad Leemringweg naar de Voorst klaar. Werkzaamheden zijn 

nog bezig voor de aanleg van het fietspad in het Kadoelerbos. Tijdelijk is hierdoor de toegang 

voor fietsen afgesloten en moeten de fietsers langs de Kadoelerweg. 

Landbouwkavel van de Broek (Kadoelerveld): Dit laatste stuk landbouwgrond dat ingeklemd is 

tussen de Kadoelerweg en Kadoelerbos wordt door Natuurmonumenten voor natuur ingericht. 

Dit gebied wordt toegevoegd aan het begrazingsgebied. In de toekomst zullen hier Schotse 

Hooglanders gaan grazen. 

Paddenstoelenparadijs: De werkzaamheden in het paddenstoelenparadijs zullen komende 

herfst beginnen. Het gebied ligt ten westen van de Leemringweg. 

 

Informatiecentrum 

De buitenexpositie van Drift wordt door veel bezoekers positief gewaardeerd. Een kleine uitleg 

over Drift is te vinden in het infocentrum. Ook kan hier een prachtig fotoboek van de 

kunstwerken worden gekocht. De expositie is tot november in het Waterloopbos te 

bezichtigen. In de herfstperiode is het infocentrum extra geopend, namelijk alle middagen van 

13.30 uur tot 16.30 uur. Achter de schermen wordt gewerkt aan een nieuwe inrichting van het 

centrum, begin 2013 starten we met de uitvoer. 

 

Toekomstbeeld 

In nauw overleg met omwonenden werkt Natuurmonumenten nog aan het zogeheten 

Toekomstbeeld Voorsterbos. Dit najaar organiseren we weer een avond voor alle omwonenden 

waarop de schetsen gepresenteerd zullen worden. Natuurlijk bent u daar van harte welkom om 

uw inbreng te leveren. Kijk ook eens op www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl  

 

Zoals u kunt lezen is Natuurmonumenten op dit moment druk bezig in de gebieden. 

Regelmatig zult u persberichten in de plaatselijke kranten kunnen lezen over de uit te voeren 

werkzaamheden. Wanneer u in het Voorsterbos komt wandelen en genieten van de natuur, 

vergeet dan niet de verrekijker mee te nemen. De vogeltrek is volop van start gegaan. Voor 

informatie kunt u terecht op de site van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl. 

 

Het beheerteam Flevoland. 
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Inleverdata 2012 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

  4 november 14 november 

13 januari 2013 23 januari 2013 

 
 
 

Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
-     Eénmalige advertenties dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk     

      kopij digitaal te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie 
doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-     De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-     Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en moeten voor 
15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie weer 
een jaar worden geplaatst. 

- 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 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6    33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 
 

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
26-09 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Ds. Lagerweij, Blokzijl 

Lezing Het gebed 
Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

28-09 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

02-10 De Zonnebloem Theatermiddag De Burght, Vollenhove 14.00 uur 

03-10 Be-Fair Jaarvergadering ’t Klokhuis 20.30 uur 

05-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

08-10 Dorpsbelang, Gemeente, IGW Informatie avond over 
Bosdunning en Veiligheid 

HCR van Saaze 19.30 uur 

12-10 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

17-10 FC Kraggenburg Jaarvergadering Voetbalkantine 20.00 uur 

17-10 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Roelie Woudwijk, Opeinde 
beeldhouwen 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

19-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

20-10 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

26-10 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

31-10 JVV, SWN, STEK, Zonnebloem Middag voor 55plussers ’t Klokhuis 14.00 uur 

02-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

09-11 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

16-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

17-11 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

17-11 Sint Genesius Toneel: “Alweer vals alarm” HCR van Saaze  

21-11 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Willem Remijnse, Kraggenburg 
Water- en vrouwenproj. ISEE 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

24-11 Heel Kraggenburg Intocht Sint Nicolaas Loswal 10.00 uur 

24-11 Sint Genesius Toneel: “Alweer vals alarm” HCR van Saaze  
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Uitnodiging extra ledenvergadering Dorpsbelang 

STEK 

Be-Fair, Volleybal meiden niveau 5 

Leuk om te lezen: Agnes Muijsers over wielrennen en de Mont Ventoux 

Social Sofa 

Ledenvergadering Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 

Brief van Sinterklaas aan alle kinderen in Kraggenburg 

Uitnodiging van Toos van Egmond 

LP avond met Nederpop bij HCR van Saaze 

Oproep aan jongeren in Kraggenburg 

Uitnodiging jaarvergadering “Klein Cortina” 

Volksdansgroep De Pionier 

Nieuwe beheerder en nieuw telefoonnummer voor ‘t Klokhuis 

Kerst- en Winterfair 

Kerst in Kraggenburg, een feest om samen te vieren 

Kerstmiddag voor alle 55-plussers van Kraggenburg 

Klaverjasclub de Kei 

Decembermaand bij van Saaze 

Stem op Multi Culti Kraggenburg 

Project “Hallo Wereld” op de Pionier 

Zumba  

Zonnebloem nieuws 

Uitslag Nationale Zonnebloemloterij 

Natuurmoment Voorsterbos 

Adverteren in De Uitkijk en 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 

Klussendag 10 november 

Dorpsbelang heeft op dit initiatief veel en enthousiaste reacties gekregen. We streven er naar 

dat deze dag een succes wordt en dat veel mensen de armen uit de mouwen hebben gestoken. 

Als u dit leest is 10 november al geweest. We hopen dat iedereen die er aan heeft mee 

gewerkt of die om hulp heeft gevraag er met een goed gevoel op kan terugkijken  

 

Bosdunning 

Het zal u vast niet ontgaan zijn dat er in de kleine bosjes en de singels om ons dorp flink wordt 

gezaagd en gesnoeid in opdracht van de gemeente. Hierover heeft u in de vorige Uitkijk 

kunnen lezen en er is 8 oktober 's avonds door de gemeente aanvullende uitleg gegeven. 

Eerst zijn (worden) de grote bomen omgezaagd en de houten stammen afgevoerd. Daarna 

wordt er ruimte gemaakt langs de wandelpaden. Takken worden soms versnipperd en in 

andere gevallen op rillen gelegd (een soort lage houtwal). De rillen komen tussen de bomen en 

niet vlak langs de wandelpaden. De wandelpaden van houtsnippers worden weer hersteld waar 

dat nodig is. 

 

Bomen in de Voorstraat en Noordermeent 

Onze gemeente zal de bomen in de Voorstaat tegenover de buursuper en PGK kerk vervangen 

door nieuwe bomen en er komt een nieuw middenstuk met struiken. De aanwonenden zijn 

hierbij betrokken geweest. 

De grote bomen langs de Noordermeent, aan de kant van de huizen, worden weggehaald. Er 

komen aan die kant op een aantal plaatsen weer nieuwe bomen. Ook het trottoir en de 

parkeervakken aan de kant van de huizenrij worden opnieuw bestraat. 

De gemeente heeft de betrokken bewoners het plan voorgelegd en zij hebben hierop kunnen 

reageren om zo samen tot een oplossing te komen. 

De planning is om beide acties nog voor het einde van het jaar af te ronden. 

 

Begraafplaats 

Op de begraafplaats heeft de gemeente een aantal veranderingen aangebracht. Hierover bent 

u o.a. tijdens de jaarvergadering van maart geïnformeerd. Er is bij deze veranderingen 

geluisterd naar de mening van het dorp/dorpsbelang en de aanpassingen zijn minder rigoureus 

dan eerst de bedoeling was. 

 

Kleine schouw 

Op 26 september is er door Wijkbeheer van de gemeente en dorpsbelang een kleine schouw 

gehouden in ons dorp. Naar aanleiding hiervan zijn bijvoorbeeld tegels weer goed gelegd. Bij 

deze schouw hebben wij wederom aangegeven dat veel mensen ongelukkig zijn met het 

matige onderhoud van het groen (het zogenaamde niveau C). U moet hierbij bedenken dat dit 

mindere onderhoud wel een opdracht is van de gemeenteraad. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

  

Uitnodiging voor extra ledenvergadering 
 

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodigt u uit voor een extra 

ledenvergadering  

Datum:  vrijdag 7 december 2012 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats:  dorpshuis 't Klokhuis, Noordermeent 6 
 

Agenda: 

1. Opening 

2. Voorstel tot innen van de contributie via automatische incasso 

3. Voorstel om over te gaan van contributie per persoon, naar contributie per 

 huishouden (per adres) 

4. Bestuursverkiezing i.v.m. nog bestaande vacature 

PAUZE 

5. Stand van zaken rondom het dorpsplan en de speerpunten, in het bijzonder .

 wonen in Kraggenburg. 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 
 

Toelichting punt 2 

In een vervolg op de algemene jaarvergadering van 21 maart j.l. doen wij u het voorstel om 

tot automatische incasso van de contributie over te gaan. Bij de mensen die dit niet kunnen of 

willen wordt de contributie opgehaald, zoals tot nu toe gebruikelijk is. 
 

Toelichting punt 3 

Mede in verband met de automatische incasso streeft het bestuur er naar de contributie te 

vereenvoudigen. Tot nu toe betaalde u per lid contributie, waarbij de inwonende kinderen tot 

18 jaar gratis zijn (peilmoment 1 januari). Het nieuwe voorstel is dat er per huishouden (of zo 

u wilt per adres) wordt betaald. We willen dan wel onderscheid maken voor huishoudens 

waarvan één of beide partners 65 jaar of ouder is/zijn. 

Uitgaande van de huidige contributies per persoon, betekent dit voorstel dat huishoudens 

beneden 65 jaar € 12,- per adres betalen en voor hen die 65 jaar of ouder zijn € 6,- per adres. 
 

Toelichting punt 4 

Er bestaat sinds de jaarvergadering nog steeds een vacature. Het bestuur stelt de heer Pieter 

van der Veen voor om deze vacature te vervullen 

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden 

ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 
 

Toelichting punt 5 

Het bestuur wil u op de hoogte brengen van de voortgang van de speerpunten en bijbehorende 

acties van ons Dorpsplan. Het plan is in te zien via onze website: www.kraggenburg.nl  en dan 

naar Dorpsplan. 

In het bijzonder willen wij u actuele informatie geven over wonen in Kraggenburg, 

dus over huren, nieuwbouw in de kern (inbreiding) en nieuwbouw op kavel Penders. 
 

Inge van Dijk, secretaris 

http://www.kraggenburg.nl/
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Het STEK draait op volle toeren.......... 

 

 

Seniorenmiddag 

Op 31 oktober hebben we alweer voor de 4de keer een seniorenmiddag gehouden in 

samenwerking met JVV, De Zonnebloem en SWN. Het werd een erg gezellige middag, waarbij 

er verschillende workshops gevolgd konden worden. De workshops bestonden uit 

bloemschikken, schilderen, glas, mozaïek, koken, handwerk en Djembé. Na de workshops was 

er een optreden van de Djembé groep. De middag werd afgesloten met een heerlijk 3-gangen 

diner waarna iedereen voldaan huiswaarts ging. We willen graag alle mensen die hebben 

geholpen bij de workshops hartelijk bedanken voor hun medewerking. 

 

De enige kanttekening op de gezellige middag was dat de opkomst wat tegen viel, dus een 

oproep aan de jongere oudere; Zorg dat je er volgend jaar bij bent! 

 

 

Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 24 november is het eindelijk zover, Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten komen dan 

aan in Kraggenburg. Om 9.30 uur start de Zwarte Pietenband met een ronde door het dorp om 

alle kinderen op te halen. Om 10.00 uur komen Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten aan bij de 

Loswal. Kijk voor meer informatie verderop in de Uitkijk. 

 

 

Kerst- en Winterfair  

In samenwerking met Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes en HCR van Saaze, zal er 

traditie getrouw een gezellige Kerst- & Winterfair georganiseerd worden. In verband met de 

verlichte Boerderijroute NOP van LTO Noordoostpolder, waar diverse bedrijven uit 

Kraggenburg aan meedoen in het weekend van 15 december, is gekozen voor een vroege 

Kerst- en Winterfair in Kraggenburg, en wel op zaterdag 8 december. 

Dit jaar zal ook de STEK zijn steentje bijdrage aan de Kerst- en Winterfair. Verderop in de 

Uitkijk staat het volledige programma vermeld. 

 

 

Verkeersregelaars 

Dit jaar zal het niet meer lukken om een cursus voor verkeersregelaars te organiseren, Dit zal 

waarschijnlijk gaan plaatsvinden in maart. Wil je graag verkeersregelaar worden, hou de 

Uitkijk dan goed in de gaten of stuur een mailtje naar stek@kraggenburg.nl om je aan te 

melden. 

 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 5 januari staat de nieuwjaarsreceptie op de agenda. Noteer de datum alvast. 

Verder informatie volgt. 

 

 

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 
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Hallo allemaal, 

 

Vorige week zaterdag hebben we twee volleybalwedstrijden gehad  

in Emmeloord. Beide wedstrijden hebben we gewonnen door de inzet 

van iedereen!!!!! We moesten tegen SVM en Vovem. De jongens van 

Vovem waren zelfs een beetje boos !!!!!!!!!  

Het begon allemaal zo: we gingen met het volleybalteam naar De PWA hal in Emmeloord. Fleur 

was er jammer genoeg niet bij, want die moest turnen. Nadat we ons omgekleed hadden in de 

overvolle kleedkamer, moesten we even inlopen. Daarna wilde de coach nog even wat zeggen 

tegen ons. Ze zei dat we een beetje serieus moesten doen en dat we er geen theekransje van 

moesten maken. Toen gingen we spelen. De eerste wedstrijd ging heel goed, we hadden toen 

heel veel punten gepakt door drie keer te spelen (als we drie keer spelen krijgen wij een 

bonuspunt), dus het begon al lekker. Maar ook doordat we blokten en bovenhands speelden 

kregen wij meer punten. Op een gegeven moment was de eerste helft voorbij. We moesten 

van veld wisselen en toen begon de tweede helft. Dat ging ook al lekker!!!!!!! Maar toen gaf 

SVM ons een heel moeilijk balletje, de eerste bal werd gespeeld door Anita, de tweede bal 

speelde Danisha, maar die bal ging helemaal naar achteren en toen smashte Marleen heel 

mooi van achteren over het net. Bij SVM viel de bal op de grond. Wij kregen 2 punten, eentje 

voor drie keer spelen, en de tweede omdat de bal bij de tegenpartij op de grond viel. Nadat wij 

weer rustig verder hadden gespeeld was de wedstrijd afgelopen.  

 

Wij hadden één wedstrijd rust, en toen moesten wij tegen Vovem. Er zijn 2 teams van Vovem 

een jongens- en een meisjesteam, wij moesten tegen het jongensteam. We begonnen de 

eerste set vrij goed, en stonden voor. Later ging het wat minder goed. De eerste set hadden 

we gewonnen, we wisselden van veld en begonnen met de 2e set. Dat ging wat minder goed, 

we stonden zelfs achter. Ineens gingen we veel beter spelen en kwamen we weer voor te 

staan. Dat kwam vooral omdat we vaak 3 keer overspeelden. Toen was het een tijdje 

spannend tot dat de zoemer ging (het teken dat de wedstrijd is afgelopen). We stonden toen 

nog voor, dus we hadden alle 4 de sets gewonnen! Toen werden de jongens een beetje boos, 

omdat ze verloren hadden van meisjes. Doordat we deze sets gewonnen hadden, staan we nu 

op de eerste plek. Je kan dat zien op de website www.svbefair.nl.  

Die middag zijn we ook nog met z’n zessen naar de film Mees Kees geweest. Die film was leuk, 

vrolijk en grappig! 

 

We trainen op woensdagavond van 18.30 tot 19.30. We hebben trainen van juf Liset van der 

Stelt. Het zijn gezellige trainingen met een leuke groep meiden. Soms is het wat te gezellig en 

moeten we wat serieuzer doen. Na de kerstvakantie gaan we weer een niveau hoger spelen. 

We gaan naar niveau 6. Dat is leuk! We hopen dat we in niveau 5 nog kampioen worden en 

met niveau 6 nog heel ver komen! 

 

Volleybal meiden niveau 5, Be-fair. 

 

 

 
 

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

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.svbefair.nl/
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Leuk om te lezen: Agnes Muijsers over wielrennen en de Mont Ventoux 

 

 
Agnes Muijsers (53) uit Kraggenburg reed 1 september de Mont Ventoux voor het goede doel: 

KWF. Het was haar eerste echte rit in de bergen. Hier vertelt ze hoe ze met wielrennen begon 

en over haar beklimming. 

 
Wanneer ben je begonnen met wielrennen?  

4 jaar geleden heb ik mijn eerste racefiets gekocht.  

 
Waarom wielrennen?  

Door knieblessures kan ik niet meer hardlopen en ik wil toch graag sporten om mijn conditie 

op peil te houden. Dat lukt prima op de fiets. 

 
Wat voor fiets heb je?  

Een Cannondale.  

 
Ben je lid van een wielerclub? Mis je een wielerclub in Kraggenburg?  

Door de spinninglessen op de sportschool ben ik aangestoken door het fietsvirus. 

Ik ben lid geworden van FTC Marknesse.  Een hele actieve wielerclub waar ook dames op 

zitten. Ik mis het soms wel in Kraggenburg omdat sporten in je eigen dorp goed is voor de 

sociale contacten. Maar een grotere vereniging heeft het voordeel dat er meer niveaus zijn 

zodat er altijd wel iemand is waar jij fijn mee kan fietsen.  

 
Fiets je liever alleen of met een groep?  

In een groep fietsen, moet je echt wel leren. Maar je kunt er veel voordeel van hebben. Door 

met elkaar te fietsen ga je wel een tandje extra en gaat je conditie met sprongen vooruit. 

Soms fiets ik ook wel alleen maar ik vind het gezelliger om samen te fietsen. Zeker grotere 

afstanden zijn alleen maar saai! 

 
Hoeveel km's fiets je gemiddeld per week en hoeveel per jaar?  

In de zomer probeer ik 2-3 x per week te fietsen. Met de club fietsen we iedere 

maandagavond. We starten zodra de zomertijd ingaat en beginnen dan met 30 km per avond. 

In juni wordt het 60-70 km en als de dagen korter worden, bouwen we weer af. Voor donker 

moet iedereen weer thuis kunnen zijn. In het weekend fietsen we regelmatig een toertocht van 

60-80-100 km.  

 
Fiets je in de winter ook door? Alleen op de racefiets of ook op de MTB? 

Ik heb net een cyclo crosser gekocht, een racefiets met dikkere banden. Ik ga proberen langer 

buiten te blijven fietsen. Binnen sporten vind ik lang zo fijn niet als buiten. 

 
Doe je nog andere sporten / heb je andere hobby's? 

We gaan meestal een week op wintersport. Andere hobby`s zijn tuinieren, bloemschikken en 

in de keuken bezig zijn. 

 
Je hebt dit jaar de Mont Ventoux gefietst voor het goede doel. Kun je vertellen hoe dit was? 

De beklimming van de Mont Ventoux was een geweldige ervaring. Ik had nog nooit in de 

bergen gefietst en wilde dit graag een keer proberen. De Mont Ventoux is een beklimming van 

21 km. Met een groot gedeelte stijgingspercentage van 10%.  

Met 5 leden van de club hebben we meegedaan. De zaterdag van de beklimming stond er een 

Mistral wind, boven op de top was het 0 graden en waaide het zo hard dat goed getrainde 

mannen van hun fiets waaiden. We mochten die dag niet helemaal naar de top. Jammer maar 

het was onverantwoord. Het is mooi om met 1000 man die berg te beklimmen. Iedereen is 

heel de zomer aan het trainen geweest om dit te volbrengen. De beklimming was een roes, zo 

voorbij en het ging best goed. Het geeft echt een voldaan gevoel!  

Een paar dagen later heb ik met Mart de beklimming nog een keer gedaan. Met veel beter 

weer! 
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Hoe ben je ertoe gekomen dit te gaan doen?  

Op de site van de fietsclub werd een oproep gedaan om mee te doen. En ik vind het leuk om 

samen ergens voor te trainen. Een kennis van ons had al een paar keer meegedaan en was 

altijd erg enthousiast dus heb ik me in een opwelling opgegeven. Gewoon proberen!  

 
Hoe heb jij je voorbereid? 

Veel fietsen! De clubavonden, een dag Teutoburgerwald, de Ketelbrug op en weekendjes naar 

Limburg. Gewoon veel kilometers maken. 

 
Wat was het goede doel? Wat sprak je aan in dit doel? 

Stichting Groot verzet tegen Kanker organiseert ieder jaar de beklimming van de Mont 

Ventoux. Je kan fietsen,  wandelen of hardlopen. Het geld wat je inzamelt gaat naar het KWF. 

Ik heb in het totaal € 1.475,- opgehaald! Een open tuindag met lekker eten, met hulp van ons 

kookclubje Jam Jam, bracht zomaar € 800,- op. 

Om door middel van sport een goed doel te kunnen steunen, sprak mij erg aan. Verder had 

het mij niet uit gemaakt, andere goede doelen hebben het geld ook hard nodig! 

 
Ben je je alweer aan het voorbereiden voor een nieuwe uitdaging? 

Nog niet echt, maar ik wil volgend jaar graag weer een berg op! In de bergen fietsen is echt 

heel leuk en zo anders dan bij ons in die vlakke polder. Ik word uitgedaagd door een paar 

heren uit Kraggenburg om de Mont Ventoux sneller te beklimmen dan afgelopen keer. En de 

Elfstedentocht wil ik weer fietsen. Dat wordt dan de 5e keer. Ieder jaar zeg ik dat ik het 

volgende jaar niet meer mee doe, maar krijg er toch altijd weer zin in!  

 
Margot Maljaars 

 

 

 

 

 

SOCIAL SOFA 

 

Met deze Engelse term wordt het volgende bedoeld. De Social Sofa is een betonnen bank met 

daarop een (kleurig) mozaïek geplakt. De mozaïek dient door de deelnemers/het dorp zelf te 

worden ontworpen. 

De doelstelling van de Social Sofa is om bewoners samen te brengen, elkaar (nog) beter te 

leren kennen en op een gezellige manier samen te werken aan dit project. En je krijgt er voor 

jaren een mooie bank bij in het dorp. Het gezamenlijk werken begint bij het ontwerpen van het 

mozaïek en vervolgens bij het beplakken van de bank met de mozaïeksteentjes. Meer 

informatie kun u vinden op  http://socialsofa.com  In enkele dorpen en wijken van Emmeloord 

is de Social Sofa al gerealiseerd. 

 

Dorpsbelang wil dit onder de aandacht van u allen brengen. Vindt u het leuk en gezellig om 

met een groepje mensen aan een dergelijk project te werken dan horen wij dat graag. Opgave 

kunt u doen bij onze secretaris mw. Inge van Dijk  vgmvandijk@hetnet.nl  of telefoon 252542. 

De ervaring heeft geleerd dat een groep mensen er de nodige uren mee bezig is, maar dit is 

juist de charme van zo'n project. 

 

Bij dit project krijgt u ondersteuning vanuit de organisatie “Social Sofa” bij het maken van een 

ontwerp en hoe het mozaïek geplakt moet worden. Als deze bank klaar is, krijgt hij een mooie 

plek in ons dorp. 

 

We zijn benieuwd naar reacties. 

 

Dorpsbelang.

http://socialsofa.com/
mailto:vgmvandijk@hetnet.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  
16 november 2012 om 20.30 uur bij HCR Van Saaze. 
 
 
De volgende punten zullen tijdens de jaarvergadering aanbod komen: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 2011 

4. Jaarverslag carnavalsseizoen 2011 - 2012 

5. Financieel verslag  

6. Contributie 

7. Aftreden en herkiezen van (nieuwe) raadsleden  

8. Activiteitenkalender 

9. Schaduwraad 

10. Goede Doel 

11. Rondvraag / Sluiting 

 
 
Al vele jaren stelt de raad haar kennis en/of arbeid beschikbaar. Suggesties kunnen voor 
de ledenvergadering schriftelijk worden ingeleverd bij Barbara de Vries - van Egmond, 
Zwartemeerweg 44b te Kraggenburg. 
 
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 16 november. 
 
 
Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
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Lieve Kinderen van Kraggenburg 

 
Zaterdag 24 november 

kom ik, Sinterklaas, samen met zijn Zwarte Pieten 

weer om 10.00 uur in Kraggenburg 

aan bij de Loswal. 

 

De Zwarte Pieten band loopt voorafgaand (vanaf 09.30 uur) 

een rondje door het dorp om alle kinderen op te halen. 

 

Wij vinden het leuk als er kinderen zijn die na de  

aankomst in ’t Klokhuis voor Sinterklaas willen optreden. 

Misschien vind jij het leuk om te dansen, een liedje te zingen, 

muziek te spelen of iets te vertellen, alleen of samen met 

vriendjes of vriendinnetjes. 

Laat het ons zo snel mogelijk weten  

en dan mag jij je kunsten vertonen. 

 

Je kunt je aanmelden bij: 

Marjo van Diepen tel: 252676 

Barbara de Vries tel 252065 

Of mail: stek@kraggenburg.nl 

 

Brievenbus: 

Vanaf 13 november staat bij de Troefmarkt de brievenbus  

van Sinterklaas. Iedereen mag daar post, zoals tekeningen, 

verlanglijstjes, bijzondere verhalen etc., bestemd voor 

Sinterklaas in doen. 

 

Als laatste een oproep aan alle opa’s, oma’s, vaders, moeders, 

leid(st)ers, oppas moeders, etc. Als jullie iets hebben gehoord 

of gezien waarvan jullie denken: dat moet Sinterklaas weten, 

geef het dan door aan bovenstaande personen of maak 

gebruik van de brievenbus van Sinterklaas. 

 

Tot 24 november. 

 

 

     Sinterklaas  
     en de Zwarte Pieten 

 

 

 

 

P.S. Voor alle bovenbouwkinderen die het leuk vinden, 

is er dit jaar weer een leuk spel in de gymzaal. 
Neem je gymschoenen mee! 

mailto:stek@kraggenburg.nl
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Beste Kraggenburgers, 

 

Na 50 jaar Kraggenburg, eerst op de boerderij aan de Zwartemeerweg en daarna in het dorp 

aan het Klif, ben ik inmiddels verhuisd naar Steenwijk. Samen met Koos heb ik een nieuw 

appartement betrokken in Steenwijk, waar we nog heel veel jaren samen hopen te mogen 

genieten. 

 

Ons nieuwe adres is: 

Koos van der Linden en Toos van Egmond 

Woldpoort 17 

8331 KP Steenwijk 

Tel:0521 515496 

 

Maar ik ga niet weg zonder afscheid nemen. Op zaterdag 17 november nodig ik u uit tussen 

15.00 uur en 17.00 uur aan het Klif 9, om elkaar de hand te schudden, een borrel of iets fris  

te drinken. In de garage zal er op die tijd een boedel verkoop zijn van spullen die ik over heb. 

 

Ik nodig u bij deze uit, maar ook op ons nieuwe adres bent u natuurlijk altijd welkom. 

 

Toos van Egmond 

 

 

 

 

LP AVOND MET NEDERPOP BIJ HCR VAN SAAZE  

 

Op zaterdag 1 december is er weer een LP-avond. Jong en oud is van harte welkom met of 

zonder LP’s. Er is speciale aandacht voor Nederpop vanaf de jaren 50, dus als je die oude LP’s 

van Cuby and the Blizzards, Ekseption, Focus, Sandy Coast, Tee Set, Blue Diamonds, Peter 

and his Rockets nog eens wilt horen, neem ze dan mee. Jij vraagt en ik draai 

 

Annemieke Janse 

 

 

 

 

OPROEP AAN JONGEREN IN KRAGGENBURG   

 

Vinden jullie dat er te weinig te doen is voor jongeren in Kraggenburg en wil je daarin 

verandering? Deze vraag stellen wij jullie omdat Carrefour graag wil weten of jullie wat missen 

in het dorp en of jullie dat samen met Carrefour willen organiseren.  

 

Zelf hebben wij hier al over nagedacht en eigenlijk is er best veel te doen in Kraggenburg.  

Je kunt er allerlei sporten doen, er is jeugdtoneel (Jeu d'Op) en met de feestweek is er het 

JOEK-feest.  

Het is wel jammer dat je in het dorp niet een middagje kan shoppen, maar 15 km van 

Kraggenburg heb je wel een leuk winkelcentrum. Dus hebben we dat wel nodig?  

Wat wel leuk is, is af en toe een gezellige markt of een kermis in het dorp. Ook zouden we het 

wel een aardig idee vinden als er een kantine komt bij de sportzaal (Noordermeent). Een 

skatebaan is misschien ook wel leuk om in het dorp te hebben. Of een keer naar de film in 

eigen dorp?  

Als je dit of iets anders wilt en het ook leuk vindt om het te organiseren samen met Carrefour 

mail dan naar: wytse@jonginnop.nl 

 

Groet Wytse Wierda 

jeugdwerker Carrefour / IGW 

 

mailto:wytse@jonginnop.nl
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UITNODIGING JAARVERGADERING “KLEIN CORTINA”. 

 

 

Hierbij willen wij  u uitnodigen voor de jaarvergadering van ijsbaanvereniging“Klein Cortina” 

 

Deze wordt gehouden op maandag 10 december 2012 om 20.00 uur 

bij H.C.R. van Saaze te Kraggenburg. 

 

 
Agenda: 1. Opening 

 2. Mededelingen 

 3. Notulen 

 4. Ingekomen stukken 

 5. Jaarverslag 

 6. Verslag penningmeester 

 7. Verslag kascommissie 

 8. Benoeming kascommissie 

 9. Bestuursverkiezing 

  Aftredend en herkiesbaar:   Vincent van Dijk 

  Tegenkandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de jaarvergadering 

 10. Rondvraag 

 11. Sluiting 

 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

 

VOLKSDANSGROEP  DE  PIONIER 

 

Volksdansgroep De Pionier uit Kraggenburg is op zoek naar nieuwe leden. Nieuwe leden,  

zowel dames als heren, zijn van harte welkom. Dus kom eens kijken en dans lekker mee. 

De groep danst iedere vrijdagmorgen in het Klokhuis van 10.00 uur tot 11.15 uur. 

Op vrijdagmorgen 30 november a.s. houden we een open les voor belangstellenden. 

 

Informatie kunt u verkrijgen bij Marianne Galama tel: 252933. 

 

 

 

 

 

NIEUWE BEHEERDER EN nieuw TELEFOONNUMMER  

VOOR ‘T KLOKHUIS  

 

Dorpshuis ‘t Klokhuis heeft een nieuw telefoonnummer. Het mobiele nummer komt hiermee te 

vervallen. Het Klokhuis is bereikbaar onder nummer (0527) 258985. 

 

Voor het maken van een reservering kunt u bellen met de nieuwe beheerder Abel van der 

Zwaag tel: 252875 of 06-10312720 of tijdens de openingstijden met het Klokhuis tel: 258985. 
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In samenwerking met 

STEK & HCR van Saaze 
 
 
 

KERST- & WINTERFAIR 

Zaterdag 8 december 

14.00 uur tot 19.00 uur 
 

 

 
De kerst- en winterfair barst dit jaar van de activiteiten en gezellige kramen. De ingrediënten zijn: 

 

 

Kerstbomen verkoop 

Slepen met bomen hoeft allang niet meer in Kraggenburg. Voor een ruime keus qua soort en 

maat van alle soorten kerstbomen gaat u gewoon langs de kerstmarkt. Natuurlijk worden de 

bomen op verzoek gratis thuisgebracht.  

Let op: de kerstbomen verkoop start om 10.00 uur ’s ochtends. 

 

 

Kerst- en Winterkramen 

Buiten zijn er tal van kerstkramen die u goed in de kerstsfeer brengen. Met hobbymaterialen, 

groen- en woon decoraties, kerstkoekjes, kerstkaarten, enz, enz. Tevens wordt er ook gedacht 

aan de goede doelen, zoals het Jeugd Reuma Fonds. Voor ieder wat wils. 

 

 

Kinderen 

Ook dit jaar hebben we voor de kinderen weer leuke activiteiten, zoals rondje rijden met paard 

en wagen, kerstslingers maken en buiten vermaak. 

 

 

Optreden 

Le Chapel, ons eigen Kraggenburger blaaskapel, zal verschillende 

kerstliederen ten gehore brengen. 

 

 

Standhouder 

Wilt u nog deelnemen als standhouder, dan kunt u zich opgeven bij 

Maya Kutschruiter, tel: 252822 of mail via stek@kraggenburg.nl  

 

 

 

 

 

mailto:stek@kraggenburg.nl
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     KERST in Kraggenburg  

2012 

Een feest om samen te 
vieren 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Activiteiten namens parochie H. Ireneüs,  Prot. Gemeente Kraggenburg en oecumenische basisschool De 

Lichtwachter en vrij toegankelijk voor alle dorpsgenoten.   Info: kikwerkgroep@gmail.com 

 

Zo 23 dec 10:00 uur 

 

Woord – en 

communieviering 

 

Een zondagse viering 

met voorganger M. 

Schilder. 

 
RK kerk 

 
Wo 19 dec 19:00 uur 

 

Kerstmusical 

 

De Lichtwachter 

maakt ook dit jaar 

weer veel werk van 

haar jaarlijkse 

kerstmusical. 

 

RK kerk 

 

 

Zo 16 dec 17:00 uur 

 

Kerstsamenzang 

 

Een samenzang met 

bekende kerstliederen 

m.m.v. heel veel 

muzikale talenten uit 

Kraggenburg en 

omstreken. 

 

PKN kerk 

 

Di 25 dec 15:00 uur 

 

Rond de Kribbe 

 

Voor de allerkleinsten. 

Samen zingen en dicht 

bij de kerststal zitten. 

o.l.v. M. v.d. Ploeg 

 
RK kerk 

 

Di 25 dec 9:45 uur 

 

Familie kerstdienst 

 

Een kerstdienst voor 

jong en oud op de 

kerstmorgen o.l.v. 

Harm Feijen 

 

PKN kerk 

 

Di 25 dec 9:30 uur 

 

Eucharistieviering 

 

Eucharistieviering met 

voorgangers pastoor 

Maagd en M. Schilder. 

 

RK kerk 

 

Zo 23 dec 10:00 uur 

 

Zondagsdienst 

 

Een 4e adventsdienst 

o.l.v. mw. Teusink uit 

Nagele. 

 
PKN kerk 

 

Ma 24 dec 21:30 uur 

 

Kerstnachtdienst 

 

Kerstdienst o.l.v. 

dhr. Smit uit 

Steenwijk. 

 
PKN kerk 
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Ouderensoos “Jongeren Van Vroeger” 

en contactdames van Carrefour voorheen “S.W.N.”. 

Secr. Eef Kombrink - van der Scheer, 

Voorstraat 18, Kraggenburg.      

Tel. 0527-252853.                                        

                                                                                            Kraggenburg, november 2012. 

 

 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de KERSTMIDDAG voor alle 55-plussers van Kraggenburg en 

omgeving, verzorgd door Carrefour en de ouderensoos “Jongeren Van Vroeger”. 

 

Datum: woensdag 19 december 2012, aanvang 14.00 uur in het Klokhuis. 

 

Deze middag komen een aantal leden van de accordeongroep “Crescendo” uit Marknesse.  

Zij zorgen voor  muzikale begeleiding. 

Pastor Magda Schilder heeft toegezegd het pastorale gedeelte in te vullen. 

De middag wordt afgesloten met een gezamenlijke Feestelijke Kerst broodmaaltijd. 

Het programma wordt zo nu en dan opgevuld met enkele kerstgedichten. 

 

PROGRAMMA: Dit ziet er als volgt uit:   

 1 Ontvangst met koffie of thee 

2 Opening door de voorzitter 

3 Gezamenlijk zingen van “Wij komen tezamen” 

4 Eerste muzikale optreden 

5 Pastor Magda Schilder 

6 Pauze (ongeveer 15.00 uur) 

7 Tweede muzikale optreden 

8 Afsluiting eerste deel van de middag 

9 Pauze – consumptie – tafels dekken 

10 Gezamenlijke kerst broodmaaltijd 

11 Afsluiting van de middag 

                                                                                                                                              

Kosten: Voor de leden van de Soos gratis. Niet leden betalen € 10,--. 

 

Opgave: Graag uiterlijk 15 december 2012 via onderstaande invulstrook of bij het bestuur van 

Carrefour (S.W.N.) of J.V.V. Telefonisch kan ook naar mw. G. Mooiweer, 252700. 

 

Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar: 

mw. A.v.Diepen, tel:252418 of  

dhr. J. Speets, tel: 258182. 

 

Wij hopen op- en verwachten een goede opkomst op woensdag 19 december 2012! 

 

 

 

Invulstrook (hierlangs afknippen). Let op inleveren vóór 15 december 2012. 

 

 

Ondergetekende:  NAAM------------------------------------------------------------------------ 

 

 

Straat en huisnummer:--------------------------------------------------------------------------- 

 

Komt op woensdag 19 december met een/twee personen  

(doorhalen wat niet van toepassing is). 
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KLAVERJASCLUB DE KEI 

 

Donderdag 27 december wordt er weer het open kampioenschap gehouden.  

Aanvang 19.00 uur, inschrijven vanaf 18.30 uur, in ’t Klokhuis aan de Noordermeent in 

Kraggenburg. 

De kampioen van vorig jaar, mevr. Els Krouwel uit Dronten, zal hier haar beker verdedigen. 

Zal dit jaar de beker in Kraggenburg blijven? 

Zoals gebruikelijk zal er tussen de tweede en derde boom weer snert zijn. 

 

Het competitie programma van het lopende seizoen is als volgt: 

4 en 18 januari 

1 en 15 februari 

1, 15 en 29 maart 

12 en 26 april 

 

Het bestuur. 

 

 

 

 

DECEMBERMAAND BIJ VAN SAAZE 

 

Decembermaand bij Van Saaze is genieten van muziek en spelletjes. 

 

Op zaterdag 29 december zijn er als vanouds de Top 100 en het Darttoernooi, aanvang 16.00 

uur. Het heerlijk buffet staat klaar vanaf 18.00 uur. 

 

Op vrijdagavond 28 december zijn de voorrondes, aanvang 20.00 uur. Inschrijven vanaf 19.30 

uur. Deelname vanaf 12 jaar. 

 

Op zondag 30 december kunnen gamers hun hart ophalen. Wie wordt de beste Fifa 2013 

speler? De finale wordt op grote schermen gespeeld. Aanvang 15.00uur.  

 

Deelnemers kunnen zich opgeven tot 20 december.  

 

 

 

 

STEM OP MULTI CULTI KRAGGENBURG  

 

Het project Samen - Razem uit Kraggenburg doet sinds januari van dit jaar mee met de 

leefbaarheidswedstrijd Kern met Pit. In deze wedstrijd worden bewoners uitgedaagd om 

binnen een jaar hun idee voor de leefomgeving te realiseren. Het afgelopen jaar heeft de 

werkgroep een Nederlandse taalcursus georganiseerd voor buitenlandse migranten in het dorp 

en een barbecue met volleybaltoernooi om de contacten tussen de dorpsbewoners en de 

migranten te bevorderen. Tijdens de barbecue is de nieuwe naam van de werkgroep onthuld: 

Multi Culti Kraggenburg. Van 1 november tot en met 31 december 2012 kan er gestemd 

worden op dit project en wordt er kans gemaakt op de provinciale trofee Kern met Pit editie 

2012. Stemmen kan via www.kernmetpit.nl.  

 

Kern met Pit is een jaarlijkse wedstrijd georganiseerd door Koninklijke Nederlandse 

Heidemaatschappij (KNHM). Via de wedstrijd dagen we bewonersgroepen uit om hun idee voor 

de leefomgeving binnen een jaar te realiseren. Wie dat voor elkaar krijgt, ontvangt het 

predicaat Kern met Pit en duizend euro. Daarnaast wint per provincie één bewonersgroep 

de trofee en een extra prijs van vijftienhonderd euro. De winnaar van deze trofee wordt voor 

1/3 bepaald door een vakjury, 1/3 de deelnemers zelf en dus voor 1/3 het Nederlands publiek.  

 

www.kernmetpit.nl  
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PROJECT HALLO WERELD OP DE PIONIER 

 

 

Dit jaar was het  thema van de Kinderboekenweek  “HALLO WERELD” 

 

 

Op onze school, de Pionier, hebben we er hard aan gewerkt. Groep 5 tot en met 8 

hebben er meer dingen mee gedaan. Want groep 1 tot en met 4 hadden ook het project  

 

 

 
Rik, Jeroen en Luuk met een kaart uit een ver land 

 

over de baby. Groep 3/4 had er wel 

een ding mee gedaan. Zij hadden met 

een kijkboek “De Gele Ballon” zelf 

teksten gemaakt. Het ging over een 

gele ballon die de wereld rond reisde. 

Groep 5/6 had een Haiku gemaakt en 

een spelletje gespeeld uit Chili. Dat 

moest je spelen met een tennisbal met 

veertjes. Je gooit over en slaat hem 

met de platte hand heen en weer; als 

iemand de bal krijgt zegt die A de 

volgende B etc. Een Haiku is een 

Japans gedicht bestaande uit drie 

zinnetjes. De eerste zin heeft 5 

lettergrepen, de tweede 7 en de derde 

weer 5 lettergrepen; best moeilijk dus. 

Groep 7/8 hadden een muurkrant 

gemaakt over een land met plaatjes en informatie. Ook hadden ze meegedaan aan 

Postcrossing: dat is iets op de computer. Je verstuurt er kaarten mee over de hele 

wereld. Ze hebben nog best veel 

kaarten verstuurd en gekregen uit 

Duitsland, Rusland, China, Wit-

Rusland, Spanje enz. Aan het einde 

van het project hebben we een 

afsluiting gehad. Dat was heel leuk; de 

ouders mochten ook komen kijken. 

Voor de afsluiting hadden groep 5 tot 

en met 8 een verrassing bedacht; een 

FLASH MOB. Eerst begonnen er drie 

kinderen en ineens kwamen de 

anderen er bij. We hadden er veel op 

geoefend en het lukte heel goed. 

 

 

 

Groeten van Luuk en Bonita 

 

 

    

 
Julia, Lotte en Bonita met een kaart uit ……………… ??? 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dakgoot lek? 

bel dezinkwerker.nl  0617177628 
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ZUMBA 

 

Wat is Zumba? 

Zumba is een Latijns-Amerikaans geïnspireerde dansfitness, die Latijnse en internationale 

muziek met swingende dansbewegingen combineert. Hierdoor ontstaat een dynamisch, leuk en 

effectief fitness systeem. 

 

Spierversterking 

Gedurende de hele Zumba-les krijg je een goede controle over je kern/torso, oftewel je buik-, 

rug- en beenspieren. Je onderlichaam krijgt een totale “workout”. Hierdoor krijg je een 

strakkere buik en sterkere rugspieren. De bewegingen die je met de armen doet, zorgen ook 

voor de nodige versteviging. 

 

Betere conditie 

Verbetering van de conditie of cardiovasculaire aanpassing houdt in dat de kwaliteit van je 

longen en je bloedsomloop verbetert. De belangrijkste spier van je lichaam – je hart – wordt 

sterker. 

Door de swingende dansbewegingen met je middel, benen en armen bevorder je de 

coördinatie tussen je verschillende lichaamsdelen. 

 

Naar mate je geroutineerd raakt, wordt de calorieverbranding steeds hoger. Je kunt namelijk 

tot 1000 calorieën per les verbranden. 

 

Voor wie? 

Iedereen kan met Zumba meedoen. De pasjes zijn gemakkelijk te volgen, zeker in een 

beginners cursus en naarmate je oefent, zul je de passen steeds makkelijker kunnen 

beoefenen.  

 

Wat moet je meenemen? 

Je kunt gewone sportkleding aantrekken, zoals b.v een T-shirt en een jogging broek. Alles 

waar je je maar comfortabel in voelt. Doe sneakers, sportschoenen of gympen aan, in ieder 

geval zolen met een laag profiel. 

Neem een handdoek mee. Er is gelegenheid om drankjes te kopen. 

 

Waar en Wanneer? 

Dinsdag avond van 20.00 uur tot 21.00 uur wordt er Zumba-les gegeven in ’t Klokhuis, 

Noordermeent 6 te Kraggenburg.  

 

Interesse? 

Heb je interesse en/of vragen over Zumba, kun je terecht bij Mevr. J. van Dijk,  

tel: 06-17432906 
 

 

 

 

NIEUW ADRES VAKGARAGE GROEN B.V. 

 

Vakgarage Groen B.V. is verhuisd naar het volgende adres: 

De Kampen 22A 

8325 DE Vollenhove 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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ZONNEBLOEM NIEUWS 
  

Eventjes een terugblik op de afgelopen maanden.  
 

Op 2 oktober zijn we met 10 personen naar Vollenhove gegaan, waar we in De Burght hebben 

kunnen genieten van het theater gezelschap "Mooi Weer" met het programma "Om de 

keukentafel". Het werd een gezellige middag met voordracht, zang en dans. Er werden veel 

herkenbare oudere liedjes ten gehore gebracht, o.a. liedjes uit programma's van Dorus en Ja 

zuster, nee zuster. 
  

Op 31 oktober was, in samenwerking met JVV, SWN en de Zonnebloem, in het Klokhuis een 

creatieve middag voor de 55 plussers van Kraggenburg georganiseerd. Het werd een 

buitengewoon plezierige middag voor de plm. 50 aanwezigen. Er was gelegenheid voor het 

maken van een bloemstukje, kerstballen, mozaïeken, schilderen, eten koken en het bespelen 

van een trommel (djembé). De middag werd afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. 
  

Op 22 oktober is de trekking van de Nationale Zonnebloemloterij geweest. De uitslag wordt 

hieronder gepubliceerd. Hij is ook te bekijken op www.zonnebloem.nl. 

Dus bekijk uw gekochte loten even goed en mocht u een prijs hebben gewonnen, dan is het 

misschien verstandig om een kopie te maken van het winnend lot voor u het opstuurt. 
  

Rest ons nog u alvast 'Prettige Kerstdagen en een gelukkig 2013' toe te wensen, aangezien dit 

de laatste Uitkijk is in dit jaar. Het is wel een beetje vroeg, maar van harte gemeend. 
  

Met vriendelijke groet de Vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Kraggenburg. 

 
 

 

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2012 
 

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij. Datum trekking: 22 oktober 2012 

De Nationale Zonnebloemloterij 2012 is goedgekeurd door het Ministerie van Justitie 
(5631620/09/DSP d.d. 7 december 2009) 

 

PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG  PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG 

25 prijzen gevallen op lotnummers:  18e prijs 0969466 € 450,00 
  1e prijs 0598307 € 15.000,00  19e prijs 0024173 € 450,00 
  2e prijs 0095776 € 10.000,00  20e prijs 0079729 € 450,00 
  3e prijs 0145518 € 10.000,00  21e prijs 0079105 € 450,00 
  4e prijs 0850064 € 5.000,00  22e prijs 1326486 € 450,00 
  5e prijs 0231438 € 5.000,00  23e prijs 0347841 € 450,00 

  6e prijs 0865710 € 5.000,00  24e prijs 0771474 € 450,00 
  7e prijs 0942044 € 2.500,00  25e prijs 1114243 € 450,00 
  8e prijs 0364053 € 2.500,00  Prijzen gevallen op de eindcijfers: 
  9e prijs 0973925 € 2.500,00  26e prijs* 80509 € 100,00 
10e prijs 1301624 € 2.500,00  27e prijs* 12619 € 100,00 
11e prijs 1198811 € 1.000,00  28e prijs* 62271 € 100,00 

12e prijs 0055251 € 1.000,00  29e prijs* 7499 € 50,00 

13e prijs 0240151 € 1.000,00  30e prijs* 3467 € 50,00 
14e prijs 1328168 € 1.000,00  31e prijs* 9620 € 50,00 
15e prijs 0351155 € 1.000,00  32e prijs* 931 € 15,00 
16e prijs 0280398 € 450,00  33e prijs* 665 € 15,00 
17e prijs 0023263 € 450,00  34e prijs* 558 € 15,00 

(onder voorbehoud van typefouten) 

 
*Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende lotnummers 
waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend aan de loten waarvan 3, 4 of 5 
eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen voor meerdere loten kunnen gelden. 
 
Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de 

trekking. Prijzen worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar: 
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg 
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

Na een paar nachtvorsten worden bomen en struiken snel kaal. De kleurrijke paddenstoelen, 

die rijkelijk in het Voorsterbos voorkomen, zullen snel verdwijnen en verteren. De vogeltrek is 

weer begonnen. Zangvogels  en Kraanvogels trekken naar zuidelijke streken om te 

overwinteren. De ganzen en zwanen komen vanuit het hoge noorden onze gebieden opzoeken 

om hier de winter door te brengen. Om nabij het Voorsterbos grote concentraties ganzen te 

bekijken, zijn de plekken zoals de akkerbouwgronden aan weerskanten van de Zwarte Hoek, 

Zwartemeerweg, Buitenlanden bij het Zwarte Meer en de Barsbekerpolder tussen Zwartsluis en 

St.Jansklooster het meest geschikt. In deze gebieden kunnen grote groepen Kol- en 

Brandganzen, in mindere mate Rietganzen en de zeldzame Roodhalsgans voorkomen. 

Regelmatig worden jagende Zeearenden boven de fouragerende ganzen gespot. Door dit jagen 

van de Zeearend kan grote paniek bij de ganzen ontstaan, waardoor ze opeens wegvliegen. 

 

In de afgelopen zomer hebben twee stagiaires in het kader van hun studie twee modellen en 

een aantal oeversloten in het Waterloopbos, op fauna onderzocht. Er zijn tien soorten vissen 

gevangen. Hierbij kwamen een drietal bijzondere soorten voor zoals de gestippelde alver, 

kleine modderkruiper en de rivierdonderpad. Deze drie soorten zijn voor Flevoland vrij uniek. 

Deze vissen zijn opgenomen in de Flora en Faunawet en staan op de Rode Lijst. Door dit 

onderzoek is een belangrijke bijdrage geleverd aan de inventarisatie van de waterfauna van 

het Waterloopbos.  

 

Natuurmonumenten Flevoland is  op dit ogenblik druk met projecten die nu in uitvoering zijn. 

Enkele projecten zijn nu gelukkig ook afgerond. In het Harderbos zijn betonfietspaden 

aangelegd. In het Harderbroek zijn de hutten van Krein Giezen verplaatst en gereconstrueerd. 

De observatiehut is verplaatst en staat op een plek waar bezoekers een prachtig uitzicht 

hebben over het gebied. In het Harderbroek ligt een schitterende wandelroute die langs de 

hutten leidt.  

Ook in het Voorsterbos wordt aan diverse projecten nog gewerkt. In het Kadoelerbos is het 

aangrenzende betonfietspad klaar voor gebruik. Afwerking van de bermen moet nog plaats 

vinden. Het betonfietspad vanaf de Leemringweg naar de Voorst is klaar.  

De graaf werkzaamheden op de Zwarte Hoek zijn in een afrondende fase. In het terrein is de 

waterhuishouding verbeterd. Hierdoor is het gebied in het voorjaar langer nat. 

Natuurmonumenten hoopt dat de weidevogels door deze maatregelen zullen toenemen.  

Er vinden op de voormalige kavel van van de Broek aan de Kadoelerweg graafwerkzaamheden 

plaats. Deze kavel wordt verbonden met het huidige Kadoelerveld/bos.  

Natuurmonumenten is gestart met de aanleg en inrichting van het Paddenstoelenparadijs aan 

de Leemringveld. De graafwerkzaamheden zullen begin volgend jaar afgerond kunnen worden.   

 

In de afgelopen periode hebben veel bezoekers de expositie Drift in het Waterloopbos bezocht. 

Wanneer de Uitkijk bij u op de mat ligt, is de expositie beëindigd.  

Tot januari 2013 is de foto-expositie van Arie van de Burg uit Emmeloord te zien. Zijn foto's 

geven een beeld van het ringen, wegen en meten van jonge Torenvalken en Kerkuilen. 

 

Voor informatie  over excursies en andere activiteiten kunt u terecht op de vernieuwde website 

van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl. 

 

 

 

 
 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdata 2013 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

13 januari  23 januari  

03 maart  13 maart 

14 april 24 april 

09 juni 19 juni 

08 september 18 september 

03 november 13 november 

 

 
Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
-     Eénmalige advertenties dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk     

      kopij digitaal te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie 
doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-     De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
-     Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en moeten voor 

15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie weer 
een jaar worden geplaatst. 

- 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 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6    33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    
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Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
16-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

16-11 CV De Zotte Leeuwkes Ledenvergadering HCR van Saaze 20.30 uur 

17-11 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

21-11 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Willem Remijnse, Kraggenburg 
Water- en vrouwenproj. ISEE 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

23-11 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

24-11 Heel Kraggenburg Intocht Sint Nicolaas Loswal 10.00 uur 

24-11 Sint Genesius Toneel: “Alweer vals alarm” HCR van Saaze  

30-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

01-12 Annemieke Janse LP avond HCR van Saaze  

07-12 Dorpsbelang Extra Ledenvergadering ’t Klokhuis 20.00 uur 

07-12 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

08-12 CV Zotte Leeuwkes, STEK en 

HCR van Saaze 

Kerst- en Winterfair De Dam 14.00 uur 

10-12 IJsbaanver Klein Cortina Jaarvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

12-12 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Kerstavond   

14-12 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

15-12 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

16-12 H.Ireneus,Prot.Gem,Lichtwacht Kerstsamenzang PKN kerk 17.00 uur 

19-12 JVV en Carrefour Kerstmiddag 55-plussers ’t Klokhuis 14.00 uur 

19-12 H.Ireneus,Prot.Gem,Lichtwacht Kerstmusical de Lichtwachter RK kerk 19.00 uur 

21-12 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

23-12 H.Ireneus,Prot.Gem,Lichtwacht Woord- en communieviering RK kerk 10.00 uur 

23-12 H.Ireneus,Prot.Gem,Lichtwacht Zondagsdienst PKN kerk 10.00 uur 

24-12 H.Ireneus,Prot.Gem,Lichtwacht Kerstnachtdienst PKN kerk 21.30 uur 

25-12 H.Ireneus,Prot.Gem,Lichtwacht Eucharistieviering RK kerk 09.30 uur 

25-12 H.Ireneus,Prot.Gem,Lichtwacht Familie kerstdienst PKN kerk 09.45 uur 

25-12 H.Ireneus,Prot.Gem,Lichtwacht Rond de Kribbe RK kerk 15.00 uur 

27-12 Klaverjasclub de Kei Open Kampioenschap ’t Klokhuis 19.00 uur 

28-12 HCR van Saaze Voorrondes Dartstournooi HCR van Saaze 20.00 uur 

29-12 HCR van Saaze Dartstournooi en Top 100 HCR van Saaze 16.00 uur 

30-12 HCR van Saaze Fifa 2013 HCR van Saaze 15.00 uur 

04-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

05-01  Nieuwjaarsreceptie   

07-01 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Nieuwjaarsmiddag Freerk vdWal 
Friesepalen, knipkunst 

Prot.Kerkcentrum 14.00 uur 

11-01 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

16-01 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Mieke Bartelds, Meppel 
De wereld van chocolade 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

18-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

19-01 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

 


