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Van de Redactie 

 

U heeft het al kunnen zien aan de voorkant van deze Uitkijk: Dit is voor de Uitkijk een 

jubileumjaar. We bestaan maar liefst 40 jaar! 

 

In juli 1973 kwam de eerste Uitkijk uit, opgericht door de Dorpsbelang, de FCK en Be Fair.  In 

een kleiner formaat en alles nog getypt en gestencild. Maar ook toen al met advertenties en 

allerlei berichten uit ons dorp. 

Voor de zomervakantie zullen we in een speciale editie nog aandacht besteden aan ons 

jubileum. Heeft u een leuke bijdrage voor deze editie? Stuur deze dan uiterlijk 9 juni per mail 

naar uitkijk@kraggenburg.nl.  

 

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

Dank zij de vele vrijwilligers was dat de afgelopen jaren al mogelijk. Zij zullen het, ieder met 

hun eigen vaardigheid, ook dit jaar weer doen. Allen alvast heel hartelijk dank.  

Ook de adverteerders willen we bedanken, want zij maken het ons financieel mogelijk uw 

dorpskrant te blijven maken. 

 

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, etc. Ook zijn er zijn boeiende interviews van Margo met dorpelingen en beschikt u 

over een overzichtelijke activiteitenagenda.  

Daarnaast laten de basisschoolkinderen ons zo nu en dan weten waar ze zoal mee bezig zijn. 

 

We wensen u ook dit jubileumjaar, weer veel leesplezier. 

 

de redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

 

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

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

Extra ledenvergadering 7 december. 

Op deze vergadering is besloten dat de contributie voor Dorpsbelang nu per huishouden (zo u 

wilt per adres) wordt betaald. Voor huishoudens met personen beneden 65 jaar is dit € 12,00 

en voor huishoudens die 65 jaar en ouder zijn € 6,00. Dit is gebaseerd op de contributie 

bedragen van 2012. Dorpsbelang begint in 2013 met het innen van de contributie via 

automatische incasso  Bij degenen die dit niet willen, zal de contributie worden opgehaald. 

 

Algemene ledenvergadering 20 maart. 

Hierbij alvast de aankondiging dat de jaarvergadering van Dorpsbelang zal zijn op woensdag 

20 maart. In de volgende Uitkijk van 13 maart komen de agenda en de verslagen. 

 

Dorpsplan. 

Het bestuur is aan de slag met de 4 speerpunten uit ons dorpsplan. Dat zijn Wonen, Zorg, 

Recreatie en Accommodatie. Op dit moment voeren we gesprekken met de meest betrokken 

partijen. Voor wonen zijn dat de gemeente, Mercatus en Megahome. Op 7 december is ook het 

wonen uitvoerig aan de orde geweest. Een verslag hiervan kunt u vinden op de website van 

Kraggenburg. Met de recreatieondernemers van Kraggenburg wordt o.a. gekeken hoe 

Kraggenburg nog beter op de kaart gezet kan worden. Over de zorg praten we in eerste 

instantie met de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Bij accommodatie hebben we gesprekken 

met de gemeente. Straks komen daar de scholen, de kerken en het dorpshuis ook bij.  

 

Omvormen van struiken en heesters in de plantsoenen naar gras. 

Het beheer van deze plantsoenen is behoorlijk arbeidsintensief. Om die reden heeft de 

gemeente besloten om het onderhoud goedkoper te maken en wel door struiken en heesters te 

vervangen door gras. Deze aanpak geldt voor alle dorpen en ook voor de wijken in 

Emmeloord. In ons dorp hebben we redelijk veel plantsoen met struiken heesters. Bij een klein 

deel daarvan is de gemeente van plan deze omvorming naar gazon uit te voeren en wel: 

1. aan het Gesteente op het industrieterrein, 

2. een strookje aan de Noordermeent naast nr 47 en tegenover de kruising met Het Klif, 

3. aan de Tussenmeenthe het deel struiken voor de woningen, 

4. aan de Gerrit Klokstraat waar nu geen volkstuinen meer zijn. 

 

Onze gemeente heeft Dorpsbelang ingeschakeld voor gezamenlijk overleg met en 

communicatie naar de inwoners van Kraggenburg. Pas daarna wordt het plan definitief. 

Dorpsbelang heeft de bewoners die vlak bij deze locaties wonen apart ingelicht en om reactie 

gevraagd. 

 

Activiteiten die in december zijn geweest. 

 De kerstboom is opgezet en versierd met gebreide kerstballen door de geheime brei-

groep VARK. Helaas is de boom door een flinke storm omgewaaid. 

 Kerstmarkt, een samenwerking van STEK, carnavalsvereniging en HCR van Saaze 

 Nieuwjaars-Inn voor de jeugd, door Be Fair met ondersteuning van STEK 

 Nieuwjaarsreceptie, door STEK 

 

Namens Dorpsbelang 

Jules Overmars. 
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Een terugblik van de afgelopen activiteiten. 

 

De intocht van Sinterklaas en zijn pieten. 

Het was een drukte van belang bij de kade op zaterdag 24 november. De kinderen met hun 

ouders en de Zwarte pietenband wachtten vol spanning op de komst van Sinterklaas. Zou de 

boot wel komen, want het was zo mistig. Voordat de boot arriveerde kwam Leo van Boven, 

van de supermarkt, aangereden met in zijn busje een zwartepiet die zijn pepernoten wilde 

stelen. Leo kwam bij Sinterklaas verhaal halen. Maar Sinterklaas maakte het goed met Leo 

door geld voor de pepernoten hoogst persoonlijk te pinnen. Sinterklaas was blij weer zoveel 

kinderen te zien in Kraggenburg. Na een ritje door het dorp met paard en wagen werd het 

feestje voorgezet in het dorpshuis. Daar werd gedanst, gezongen en mochten de kinderen 

even bij de Sint komen. Om 12.00 uur was het feest te einde en vertrok Sinterklaas met zijn 

pieten weer. 

 

Kerst– en winterfair. 

Met nog de pepernoten in de holle kies was er 8 december op het plein bij van Saaze de kerst- 

en winterfair. De organisatie was in handen van Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes, HCR 

v. Saaze en de STEK. Een gezellige markt met echte sneeuw en voor ieder wat wils.   

Le Chapel zorgde voor het kerstgevoel door ons te verrassen met hun kerstrepertoire. Met de 

kachels tegen de buitenkou en de glühwein en oliebollen voor de inwendige mens was het daar 

goed vertoeven.  

 

De Nieuwjaars-Inn 

Op 3 januari heeft het bestuur van Be-Fair voor de jeugd van 4 t/m 15 jaar een gezellige dag 

georganiseerd in het dorpshuis. De dag stond in het teken van film en disco.  

 

De nieuwjaarsreceptie. 

Op zaterdag 5 januari mochten wij weer een vol dorpshuis verwelkomen tijdens de 

nieuwjaarsreceptie. Harry Engels (vice – voorzitter DB) blikte terug op de zaken waar 

dorpsbelang zich het afgelopen jaar mee heeft beziggehouden en bracht een toast met ons uit 

op het nieuwe jaar. Het bloemetje werd dit jaar uitgereikt aan Tonny Kommers voor zijn vele 

vormen van vrijwilligerswerk voor Kraggenburg. De vakantiegangers, Marian Neefjes en Marco 

van Nieuwenhuizen, blikten op een ludieke manier terug op het afgelopen jaar waar menig 

Kraggenburger op de korrel werd genomen. En dan was er nog de bekendmaking van onze 

nieuwe prins carnaval. Het was een gezellige middag en avond met leuke ingrediënten. En een 

ieder ging weer goed gevuld (lees: erwtensoep, roggebrood met spek) naar huis. 

 

Zover de terugblik van de activiteiten. Wij kijken weer vooruit naar het nieuwe jaar met 

nieuwe activiteiten. Heeft u ook een leuk idee, laat het ons weten. 

 

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  

mailto:stek@kraggenburg.nl
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                          FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2012-2013 
 

 

 

 

 

 

 

Nieuws FC Kraggenburg. 

 

We willen onze bijdrage graag beginnen met alle leden een gezond en sportief Nieuwjaar toe 

te wensen. Voetbalplezier vanuit een positieve grondhouding staat daarbij voorop. Positief in 

die zin dat we ook binnen de plaatselijke voetbalvereniging respect tonen voor elkaar en onze 

tegenstanders. De gebeurtenissen in Almere hebben aangetoond wat er kan gebeuren wanneer 

dit onderlinge respect niet aanwezig is. 

 

Vanuit de jeugd kunnen we u melden dat er op dit moment volop in de zaal wordt gevoetbald. 

Tot halverwege februari worden er in de hallen in Marknesse en Vollenhove wedstrijden 

georganiseerd. De najaarscompetitie op het veld is voor de jeugdelftallen goed verlopen. Onze 

jongste spelers in het F1 team (inmiddels weer aangegroeid tot elf spelers!) werden derde in 

hun competitie. In 7 duels wisten de jonkies 13 punten te vergaren. Een goed begin zullen we 

maar zeggen. Dat geldt ook voor E2 dat in een aantal wedstrijden de winst pakte en een plekje 

in de middenmoot veroverde. Ons E1 team werd in de najaarsreeks opnieuw kampioen. Zij 

wonnen alle negen duels en mogen het in de voorjaarsreeks opnemen tegen zwaardere 

tegenstanders. Een goede prestatie aangezien we te maken hebben met allemaal eerstejaars E 

spelers. Dat wordt spannend in een hogere klasse! Hetzelfde geldt voor ons D team dat met 

speels gemak al hun wedstrijden won en er prima voorstaat. Doortrekken die lijn. Het B team 

draait ook voortreffelijk mee. Dit elftal zit niet ruim in de spelers maar leggen steeds beter 

voetbal op de mat. Al met al een positief verhaal vanuit de jeugdafdeling. Dat is mede te 

danken aan de vele uren die door alle vrijwilligers (denk aan de leiders, trainers etc.) in hun 

team wordt gestoken. Hulde daarvoor. 

 

Ook vanuit de seniorenafdeling is er nieuws te melden. Met ingang van 15 januari j.l. is Klaas 

Jongsma uit Heerenveen aangesteld als trainer van het eerste elftal. Ons eerste team staat op 

de vierde plaats in de competitie en speelt wisselvallig. Bij het eerste elftal is men nog 

dringend op zoek naar een grensrechter en/of een extra leider die naast Paul de la Vieter 

assistentie wil verlenen.  Ook het tweede team (met de nodige jeugdspelers) doet het met een 

vierde stek niet onverdienstelijk. Ons “seniorenteam”, het derde dus, staat zelfs bovenaan 

maar dan wel ………. in het rechterrijtje! 

 

Daarnaast is het bestuur op dit moment alweer in gesprek met een aantal 

amateurverenigingen die in augustus hun trainingskamp in ons dorp willen organiseren. 

Daarover meer in de volgende Uitkijk. 

 

Namens het bestuur van FC Kraggenburg 
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Be Fair volleybal 
 

CMV jeugd 

De CMV volleybaljeugd heeft met niveau 4 en 5 in december het kampioenschap behaald. Dit 

hebben we uitgebreid gevierd met lekker eten bij ’t Hoekje, een rondrit door het dorp en een 

huldiging tijdens de kerstmarkt. 
 

In januari zijn de oudste 3 CMV teams een niveau hoger gaan spelen, dat betekent meer 

uitdaging en moeilijkere wedstrijden. Het jongste team speelt nog op niveau 2.  

De nieuwe thuishal van onze CMV-ers is vanaf nu de Evert van Benthemhal in Ens. Omdat CMV 

volleybal in toernooivorm wordt gespeeld, is ons kleine zaaltje in Kraggenburg niet groot 

genoeg meer. Er zijn te veel teams, kinderen en ouders gelijktijdig aanwezig en dat past niet 

meer in onze eigen zaal. Op 9 maart spelen niveau 4, 5 en 6 hun thuiswedstrijden dus in Ens. 

Niveau 5 en 6 starten om 9.30 uur en niveau 4 start om 11.00 uur. Supporters zijn uiteraard 

van harte welkom. Kijk ook op www.svbefair.nl  

 

Meisjes C 

Het meisjes C team speelt de thuiswedstrijden nog wel gewoon in de gymzaal in Kraggenburg. 

Hieronder staan de data, mocht je het leuk vinden om een keer te komen kijken. 

 

Thuiswedstrijden meisjes C Be Fair volleybal 

19-jan-13 09:30 Be Fair MC 1 Reflex MC 1 

2-feb-13 09:30 Be Fair MC 1 S.V.I. MC 2 

2-mrt-13 09:30 Be Fair MC 1 Pegasus JC 1 

23-mrt-13 09:30 Be Fair MC 1 S.V.M. MC 1 

20-apr-13 09:30 Be Fair MC 1 Vv Meppel AZ JC 1 

 

Rachel Zwartbol 

 

 

B.B.B. in Kraggenburg 
 

B.B.B. wat is dat? Buik, billen en benen, hier zitten spieren die we dinsdagavond tussen 20.00 

en 21.00 uur trainen in de gymnastiekzaal. En niet alleen deze spieren, want we hebben er 

veel meer alleen gebruiken we ze niet allemaal. Ons lichaam is een bewegingsapparaat en 

functioneert het beste als we onze spieren op de juiste manier gebruiken. Ieder beroep heeft 

zo zijn eigen spiergroepen die veel worden gebruikt en sommige wel eens overbelast. Hoe 

kunnen we hier onze balans in vinden? Bij de training op dinsdagavond letten we op de 

houding, rug en buikspieren. Zijn ze in balans of moeten we de buikspieren meer aanspannen 

en de rug losmaken. Als schouders en nekspieren vast zitten (veel achter de computer) 

kunnen allerlei armzwaaien en schouderoefeningen ze weer losmaken. Beenspieren 

versterken, heupen en bekken oefeningen, heel veel spieren komen aan bod tijdens de B.B.B. 

les. Waarom naar een dure sportschool terwijl het hier in Kraggenburg ook kan bij Be-Fair voor  

http://www.svbefair.nl/


 7 

weinig. Lijkt het je wat? Kom eens meedoen. 3 Keer gratis voordat je lid wordt. De groep 

dames is in de leeftijd van 20 tot 55 jaar. Gezond en gezellig bezig zijn en ook nog een goede 

conditie krijgen en houden. Wat wil je nog meer?  

Wil je meer informatie kijk op de website van Be- Fair www.svbefair.nl of bel Paula Snellink tel. 

250017 

 

 

Hardlopen, trimlopen of recreatief lopen? 
 

Het komt allemaal op hetzelfde neer, lekker buiten bewegen in het Voorsterbos. Kun je het een 

klein beetje of loop je wel vaker voor jezelf een rondje door het bos? Het kan ook in een groep 

op de donderdagochtend van 8.45 tot 10.00 uur. We zijn een groep dames en een paar heren 

in de leeftijd van 40 tot 65 jaar. Ben je jonger, maakt niet uit, iedereen is welkom. Er wordt 

gelet op de houding, techniek, hoe moeten we de voeten afwikkelen. Gezellig samen lopen, 

voor de beginner een kleine afstand en voor de gevorderde een grote ronde. Afwisselend 

rustig, snel of steeds iets sneller zoals in de “steigerung”. Een rustig rondje van 400 meter of 

een snelle 400 meter. Eén kilometer in 6 minuten, 10 km. per uur daar gaan we voor, 

sommigen gaan veel sneller, alles kan. Interval training, duurlopen, trainen voor de 

Leeuwenronde in Kraggenburg of meedoen met de 11 dorpenloop 20 april 2013 als team van 

Be-Fair. Het kan allemaal, maar het hoeft niet. Gewoon lekker buiten lopen en het bloed door 

de aderen voelen stromen, het hoofd leeg maken en nog een goede conditie krijgen ook. 

Kom eens meelopen, 3 keer gratis, we starten bij het Klokhuis. 

Paula Snellink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging 
Avondvierdaagse 

2013 
 

Dit jaar organiseert Be Fair voor de zesenveertigste keer in Kraggenburg de avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag 16 april t/m vrijdag 19 april. 

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 

Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 

Paula Snellink tel. (0527) 25 00 17 

http://www.svbefair.nl/
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LEUK OM TE LEZEN: Jos van Campen – een èchte Noordoostpolderman 
 

Ook al reist hij als voorzitter van de Raad van Beheer van Royal Cosun regelmatig naar 

Brussel, hij is en blijft een èchte Noordoostpolderman. Jos van Campen (62) woont 

tegenwoordig in Ens, maar is geboren, opgegroeid en akkerbouwer geweest aan de 

Neushoornweg in Kraggenburg. 

 

Waarom ben je naar Ens verhuisd? 

Toen wij van de boerderij afgingen, hebben we gezocht naar een woning op een plek, die ons 

beviel op fietsafstand van de boerderij. Dan blijven er drie dorpen over: Marknesse, 

Kraggenburg en Ens. En dit huis beviel ons en de plek ook, dus is het Ens geworden. 

 

Wat vind je van Kraggenburg? 

Kraggenburg is het mooiste dorp in de Noordoostpolder. Die variatie vind je verder nergens. 

Alleen al de variatie in het bos. Het Kadoelerbos is weer heel anders dan het Voorsterbos en 

dan heb je nu ook nog het Waterloopbos en het Wendelbos. Ook qua agrarische bedrijven. 

Rondom Kraggenburg heb je akkerbouw, veebedrijven en fruitteelt en dat gecombineerd met 

mooie recreatiebedrijven, zoals Netl en campings. Bijzonder! 

 

Hoe kwam je op de boerderij? 

In 1978 heb ik de boerderij overgenomen van mijn vader. Hij was hier al in 1942 en pachtte in 

1947 ons bedrijf.  Een traditioneel akkerbouwbedrijf met meerdere gewassen, als bieten, 

aardappels, tarwe, wortels en uien. Dit zijn voor Nederlandse begrippen standaard producten. 

Elders in Europa komt dit niet veel voor. Daar noemen ze je dan een groenteteler in plaats van 

een akkerbouwer. 

 

Waarom  werd je akkerbouwer? 

Ook wel omdat mijn vader boer was, maar het was geen automatisme. Als je ervoor kiest boer 

te worden, leg je je hele ziel en zaligheid in het bedrijf. Het is een levenswijze. Ieder jaar is 

anders en dat is ook juist de uitdaging. Je hebt te maken met de weersomstandigheden, 

waarop je moet anticiperen. Je bent nooit klaar met je werk. Altijd ben je wel bezig met het 

zoeken naar hoe het beter of anders kan, met nieuwe ontwikkelingen. 

 

Gingen jullie wel op vakantie? 

Ja, we gingen naar Uffelte. Dan kon ik heen en weer rijden. Adriën, mijn vrouw, en ik waren 

allebei gek van paarden. Die namen we dan mee. Je had daar een oefenterrein van defensie, 

waar je ongestoord de natuur in kon. Door de liefde voor paarden hebben we elkaar ook 

ontmoet. 

 

Vertel? 

Vroeger had je aan de Kraggenburgerweg, als je vanaf Kraggenburg komt aan de rechterkant, 

in het bos na de Paardenweg een paardenrijbaan. Hier leerden we elkaar kennen tijdens 

paardrijles. We waren maar 1.600 meter uit elkaar geboren. Ik aan de Neushoornweg en zij 

aan de Leemringweg en we zaten allebei op het Professor Ter Veen Lyceum, maar we waren 

elkaar nog nooit tegen gekomen. Dit jaar zijn we veertig jaar getrouwd. 

 

Jos en Adriën van Campen hebben drie zoons. Zoon Gilbert zit nu op de boerderij. 

 

Wat doe je tegenwoordig? 

Ik ben voorzitter van de Raad van Beheer van Royal Cosun. Ik ben begonnen bij de Suikerunie 

in de Noordoostpolder. Eerst werd ik lid van het kringbestuur en later voorzitter van het 

kringbestuur. In 1992 ben ik naar het landelijk bestuur gegaan. 

 

Wat is/doet Royal Cosun? 

Hiertoe behoren Suiker Unie, Aviko, Sensus, SVZ en Duynie, waarvan Suiker Unie en Aviko de 

grootste zijn. De ambitie is om grondstoffen 100% te gebruiken, dus behalve dat ze 

ingrediënten en producten maken voor de levensmiddelenindustrie voor mens en dier, worden 

er ook steeds meer producten gemaakt voor non-food toepassingen en worden restproducten 

gebruikt voor biogas productie. 
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De coöperatie vertegenwoordigt 10.000 suikerbietentelers in Nederland. Zij verbouwen zo'n 

70.000 hectare suikerbieten. De coöperatie is van de leden, werkt voor de leden en wordt 

bestuurd door de leden. De coöperatie heeft het doel dat de telers een goede prijs krijgen voor 

de bieten. De verantwoordelijkheid van Suiker Unie begint al op het land, bij de teelt en 

kwaliteit van de bieten. 

 

Wat doet de Raad van Bestuur? 

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor alles wat er in het bedrijf gebeurt. Deze 

bestaat uit negen personen, waarvan 6 leden van de coöperatie en drie externen met 

specifieke kennis, bijvoorbeeld op het gebied van financiën, marketing of overheid. De Raad 

van Beheer stuurt de concerndirectie aan, die verantwoordelijk is voor de dagelijkse 

uitvoering. Als voorzitter ben je drie tot vier dagen in de week met je functie bezig, waarvan je 

twee à drie dagen weg bent. Ik rij zo'n 70 tot 80.000 km per jaar heen en weer tussen Ens, 

Breda (hoofdkantoor Cosun) en Den Haag en Brussel (lobby). 

 

Cosun is lid van CIBE, de Europese suikerbietentelersorganisatie. Hier ben ik vier jaar 

voorzitter van geweest. Nu ben ik voorzitter van de Cibe-commissie economische en algemene 

zaken. Daarmee ben je de belangrijkste lobbyist in Brussel voor de Europese 

suikerbietentelers. 

 

Wat doe je in Brussel/vertel eens iets over het lobbyen? 

In Brussel praten we veel met europarlementariërs en ambtenaren. Suiker is eigenlijk een heel 

politiek product. Er is een Europese regelgeving. In 2006 werd deze gewijzigd. Tot 2006 was 

Europa zelfvoorzienend op het gebied van suiker. Er werd geproduceerd wat er nodig was. 

Vanaf 2006 wordt er minder suiker gemaakt dan nodig is en wordt er suiker geïmporteerd uit 

de minst ontwikkelde landen. In 2015 wil men deze suikerregeling afschaffen. Wij, de 

suikerbietentelersorganisatie, vinden dat te vroeg. Wij vinden dat we meer tijd nodig hebben 

om onze concurrentiepositie te verstevigen en willen het bestaande systeem behouden tot 

2020. Wij doen nu ons best het Europees Parlement en zoveel mogelijk landen en organisaties 

aan onze kant te krijgen. 

 

Ontmoet je wel eens bekende Europeanen? 

Regelmatig breng ik bezoeken aan vergaderingen in het buitenland. Vaak zijn daar de 

landbouwministers aanwezig. Echt bijzonder was de ontmoeting met president Sarcozy in 

Parijs twee jaar geleden op het OESO congres. Ik heb hem zelfs nog gesproken ook al was dat 

heel oppervlakkig. 

 

Wil je nog iets kwijt over Kraggenburg of aan de Kraggenburgers?  

Ik hoop dat ik nog lang getuige mag zijn van alles wat er in Kraggenburg gebeurt. 

 

Trots op: 

Dat Stichting Ontmoet het Platteland nog steeds bestaat. 

 

Omdat: 

Vroeger had je in ieder dorp een eigen LTO-afdeling (Land- en Tuinbouw Organisatie). Ik zat 

daar toen in met Tonny Kommers, Dick de Boer, Jan Balk en André Verwer en Marleen van de 

Wiel. We organiseerden ieder jaar in september een open dag. Op een keer was het slecht 

weer en kwamen er maar weinig mensen. Toen zei André Verwer: 'Ik doe dit nooit weer.' Toen 

bedachten we dat we wel een fietsroute konden organiseren rond Kraggenburg. Wij naar Willy 

Schutte, die toen voorzitter was van de Flevolandse afdeling. Die zei: 'Niet zelf doen. Neem 

contact op met de provincie. Daar hebben ze een bureau dat dit soort dingen organiseert.' Op 

een gegeven moment kwam eruit dat we bij de bezoekadressen de ondernemer en het bedrijf 

beter los konden koppelen. De boeren hadden geen tijd. We konden beter anderen zoeken met 

kennis van zaken voor het rondleiden. Daaruit kwam toen het idee om gidsen op te leiden. LTO 

Kraggenburg was hiermee de grondlegger voor de Stichting Ontmoet het Platteland. En zij 

leiden nog steeds groepen rond door de polder en bij bedrijven. Regelmatig worden nieuwe 

gidsen opgeleid. 

 

Margot Maljaars 
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Prins Steak en zijn Bourgondische Raad van Elf presenteert: 
 

GEZWAM ROND DE DAM 

Datum: Zaterdag 02 februari 2013 

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

Tijd:  20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 

Entree: Leden GRATIS 

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

JUNIOR BUUTREEDNEN 

Datum: Vrijdag 08 februari 2013 

Lokatie: ’t Klokhuis 

Tijd:   13.30 uur 

 

JEUGD ACTIVITEIT  

Datum: Vrijdag 08 februari 2013 

Lokatie: Chez Marknesse (Carnaval voor de stappers van strax) 

Leeftijd: 12 t/m 15 jaar 

Entree: € 2,- voor jeugd uit Kraggenburg, mits verkleed / overige € 7,- 

 

GROOT  BOURGONDISCH  CARNAVALSFEEST 

Datum: Zaterdag 09 februari 2013 

Lokatie: 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 10 februari 2013 

Lokatie: HCR Van Saaze 

Tijd:  10.30 uur 

 

BOURGONDISCH  KINDERCARNAVAL 

Datum: Zondag 10 februari 2013 

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

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

 

WELL DONE 55+ SENIOREN CARNAVAL 

Datum: Dinsdag 12 februari 2013 

Lokatie: ’t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

 

LIDMAATSCHAP:  
BEN JE 16 JAAR WORDT DAN LID VAN DE ZOTTE LEEUWKES! 

Alle extra informatie vindt u in ons boekje of via www.zotteleeuwkes.nl 

 ‘WELL DONE’ 
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JEU D’OP 

 

FairyFest + Furious 
 

Op zaterdag 26 januari is er een bijzondere voorstelling van jeugdtheatergroep Jeu d´Op. De 

voorstelling wordt twee keer opgevoerd in de zaal van HCR Van Saaze 

De middagvoorstelling begint om 15.30 en de avondvoorstelling om 19.30. 

Kaarten zijn te bestellen bij Koenie Wind, tel: 06 20940519 e-mail: muis0553@planet.nl en 

Annemieke Janse, tel: 06 10750006 e-mail an.janse@kpnmail.nl en af te halen tot 15 minuten 

voor aanvang bij de kassa.  

Kaarten volwassenen €  4,- Basisschool €  2,50. Vanwege het beperkt aantal zitplaatsen is 

reserveren gewenst.                          

 

FairyFest & Furious is een op sprookjes gebaseerd mensenverhaal. Verschillende 

sprookjesfiguren nemen een kijkje in elkaars keuken en wat ze daar ontdekken, stemt tot 

nadenken. Is alles wel wat het lijkt en waarom gedraagt Assepoester zich altijd zo onderdanig 

en is Rapunzel een valserik? En zijn ze dat eigenlijk wel? Alwin Rozendal uit Zwolle bedacht het 

concept en ging aan het werk met Kraggenburger jongeren. Meerdere sprookjes met een 

vleugje Faust, gelardeerd met muziek en zang, zijn de basis voor deze uitdagende voorstelling. 

 

Concept, tekst en regie:  Alwin Rozendal 

Spelers: Mark van Diepen, Thirsa van der Stelt, Carijn van Duyl, Lisanne van der Heiden, Kim 

Westra, Janick Winter, Anniek Meijer, Jesse Folkertsma 

Speciale dank: Sjaak van Diepen en Leonie Janse 

 

 

 

REVUE 65 JAAR KRAGGENBURG! 

 

In 2014 bestaat Kraggenburg 65 jaar en is het alweer 15 jaar geleden dat de laatste Revue in 

Kraggenburg werd gehouden. De titel was ‘Windows 99’ en vele zullen nog leuke herinneringen 

aan deze Revue hebben. Een aantal mensen vond dat het weer tijd werd voor een Revue en in 

samenwerking met Feestweek Kraggenburg is besloten om het gewoon te gaan doen! 

 

Op dit moment is er een groep schrijvers bezig om een begin te maken met het maken van het 

stuk. Deze schrijverscommissie heeft voor u een vraag: 

Welke gebeurtenis tussen ’99 en nu zou zeker een onderwerp moeten zijn in de Revue? 

Ideeen, tips en suggesties horen we graag via revuekraggenburg@gmail.com  

 

De komende periode zal de focus liggen bij het schrijven en vormgeven van het stuk. Wil je 

meer weten? Wil je meedoen met de revue (zang, dans, tekst, toneel, decor, kleding, enz. 

enz)? Laat het ons weten!  

 

De Revuecommissie, 

Wilma Everts, Frans van Egmond, Gerralt Nieuwenhuizen, Sjaak van Diepen, Jan Groot en 

Tonny Kommers. 
 

mailto:muis0553@planet.nl
mailto:an.janse@kpnmail.nl
mailto:revuekraggenburg@gmail.com
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Sint Genesius  
start het jubileumjaar met een sprookje. 
 

Een groep enthousiaste mensen is gestart om in april het sprookje 

“Prinses Vera en de vieze zeerovers” te spelen. 

Op vrijdag 5 april wordt het sprookje op gevoerd voor de basisscholen 

van Kraggenburg. Zaterdag 6 april is iedereen welkom om naar  

Prinses Vera en de vieze zeerovers te komen kijken.  

De Prinses en Prins (Diana Potters en Jaques van de Wiel ) en de zeerovers (Krijn de Hamer, 

Marianne van der Ploeg, Ivy Polhoud en debutant Chris van Vilsteren) zullen ons meenemen 

naar een niet zo’n sprookjesachtige omgeving. De regie is in handen van Gert Polhoud. 

 

Zaterdag 6 april kunnen jullie de bijzondere belevenissen bijwonen op hun schip in Van Saaze.  

 

“Prinses Vera en de vieze zeerovers” 
Een modern sprookje, door Lianne Jongsma-Oudijk. 

Prinses Vera is door rover Rasmus ontvoerd. Hij is van plan om haar naar het eiland van 

koning Oetsie-Boetsie te brengen. Koning Oetsie-Boetsie wil heel graag met haar trouwen en 

heeft een grote beloning uitgeloofd voor degene die prinses Vera bij hem op het eiland afzet. 

Prinses Vera zit dus al een aantal weken in de kist en mag er niet zomaar uit.  

Rover Rasmus voert het bewind over zijn schip “de Groene Draeck”. Hij is een onbeschofte 

rover die met zijn mederovers heel veel vieze geluiden en handelingen verricht als neus 

peuteren, smakken, krabben aan zijn kont, scheetjes laten, etc.  

Uiteindelijk lukt het prinses Vera om een potlood, brief en fles te bemachtigen en zo gooit zij 

een flessenpost in de zee. Deze wordt gevonden door Prins Sebastiaan van Schaepensteijn tot 

Duijvendrecht die haar in zijn roeiboot zal proberen te redden. Maar of dat lukt……………….?  

 

60 jaar toneel in Kraggenburg 

 

Weet u hoeveel toneelvoorstellingen St. Genesius heeft gespeeld? 

Weet u hoeveel personen er ooit bij St. Genesius een rol hebben vervuld? 

Weet u wie het langst bij St. Genesius op de planken heeft gestaan? 

Weet u wat het eerste stuk was dat St. Genesius heeft gespeeld? 

 

Nee……….. Bezoek onze website eens. www.sintgenesius.nl 

 

Want op 15 juni 2013 vieren wij het 60 jaar bestaan van de vereniging met een reünie. 

Alle oud-leden en leden zijn vanaf 15.30 uur tot 21.00 uur welkom bij Van Saaze. Na afloop zal 

er muziek zijn om nog gezellig na te zitten en herinneringen op te halen. 

 

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 

 

 

 

 

http://www.sintgenesius.nl/
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Zonnebloem nieuws: 

 

Stamppotmiddag 

Voor de gasten van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg wordt een stamppotmiddag 

georganiseerd. 

Dit vindt plaats, samen met de afdeling Brederwiede op 28 februari om 15:00 uur in zaal 

Tilvoorde te Vollenhove. 

Tevens komt de knipkunstenaar Freek van der Wal zijn kunsten vertonen. 

 

 
 

De kosten bedragen € 10,00 per persoon. 

 

Vindt u het leuk en heeft u zin om hier aan deel te nemen? Geef u dan op voor 14 februari bij: 

G. Mooiweer, telefoon 252700  of 

G. Rinsma,     telefoon 252061 

 

 

 

Boottocht 

De Zonnebloem-regio Noordoostpolder, Urk en Brederwiede organiseren een boottocht met de 

“Jan Plezier” voor gasten op dinsdag 2 april. 

De boot vertrekt uit Vollenhove om 10:00 uur (inschepen vanaf 9:15 uur) en vaart naar 

Genemuiden, Hasselt en Zwolle en via de IJssel langs Zalk en Kampen weer terug naar 

Vollenhove. 

De kosten bedragen €30,00 per persoon. 

U wordt aan boord verwend met koffie, thee, drinken en iets lekkers. 

‘s Middags wordt een warme maaltijd geserveerd, tevens is er een verloting en een muzikale 

begeleiding met natuurlijk ook ruimte voor een gesprek en een spelletje. 

 

Wanneer u dit leuk lijkt kunt u zich voor 30 maart opgeven bij: 

G. Mooiweer, telefoon 252700 of 

G. Rinsma,     telefoon 252061 

 

        

 

 

 

 

 

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

http://www.freewebs.com/drumstheo/apps/photos/photo?photoid=1773782
http://www.kraggenburg.nl/
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 sinds 22 november 2010 

 

Dit is de naam van onze Migranten Werkgroep. Inmiddels zijn we al weer een paar jaar bezig 

om aandacht te schenken aan de migranten in en bij ons dorp, en de integratie te stimuleren. 

Want we moeten toch zo plezierig mogelijk met elkaar samen in ons dorp kunnen wonen.  

Daarvoor is het noodzakelijk dat de migranten onze taal spreken en dat migranten betrokken 

worden bij activiteiten die in ons dorp plaats vinden. Ze kunnen natuurlijk zelf het initiatief 

nemen, maar die drempel is best wel groot. Dat heeft ook onze aandacht en we willen daarop 

inspelen. Want onze taal spreken en met elkaar in contact komen is van belang voor een 

goede integratie.  

Daarom zijn we ook heel blij dat we in ons dorp een Nederlandse taalcursus kunnen 

aanbieden. Molle Stuiver geeft nu elke maandagavond les aan zo’n 20 enthousiaste cursisten. 

Na afloop van de cursus ontvangen de cursisten een prachtig certificaat exclusief ontworpen 

door Angela Goossens. 

Als u dit leest hebben we als dorp inmiddels het predicaat “Kern met Pit” 2012 ontvangen. Dit 

omdat we als werkgroep afgelopen jaar mee hebben gedaan met de actie van de Nederlandse 

Heide Maatschappij. Projecten in het kader van leefbaarheid konden hieraan meedoen. Er 

deden 8 projecten uit de Noordoostpolder mee aan deze provinciale wedstrijd. Opvallend was 

dat er niet één project afkomstig was uit Oostelijk of Zuidelijk Flevoland. Ons project “Razem” 

(pools voor samen) is positief beoordeeld. Kijkt u maar eens op site van Kern met Pit.  

Omdat we als werkgroep met aandacht voor migranten vrij uniek zijn, krijgen we ook de 

nodige aandacht van zowel andere dorpen, de gemeente, als van de media. Dat was één van 

de redenen dat er behoefte ontstond voor een eigen web-site. Martijn van Veenedaal en Erna 

Balk hebben er een prachtige site van gemaakt. Bedankt Erna en Martijn. Op de 

nieuwjaarsreceptie is onze site:  www.multicultikraggenburg.nl officieel van start gegaan. 

Kanapa, één van de werkgroepleden heeft deze onthuld door het presenteren van een Power 

Point. 

Op deze site kunt u van alles vinden van onze werkgroep zoals de doelstelling, activiteiten, 

nieuws, foto’s, diverse linken en de bestuursleden.  

Ook dit jaar zullen we doorgaan met onze activiteiten, misschien wel in en andere vorm als 

voorheen. Daarom zullen we een soort enquête gaan houden in ons dorp, om in te blijven 

spelen op datgene waar behoefte aan is. 

Als u vragen heeft, suggesties of opmerkingen dan kunt u ons natuurlijk benaderen, of via de 

mail multiculti@kraggenburg.nl 
 

namens  de werkgroep:  Harry Engels 

 

 
 

KLAVERJAS CLUB DE KEI 
 

Marien Van de Dorpel wint het open kampioenschap van Kraggenburg. 
 

Nadat een ieder voorzien was van een kopje koffie, kon voorzitter Brunia 54 deelnemers aan 

het open kampioenschap 2012 welkom heten en kon de wedstrijd een aanvang nemen. 

In de pauze na de tweede ronde kon er genoten worden van een heerlijke kop erwtensoep. 

Na de vierde ronde kon het rekenwerk een aanvang nemen, daarbij ondersteund door de 

laptop van Pieter. Hieruit bleek dat Marien van de Dorpel de meeste punten had verzameld. 

De volledige uitslag is als volgt: 

1. M. van de Dorpel 7658 pnt 9. G. Lobers 6749 pnt 

2. R. Roskam 7648 pnt 10. H. van Beekhuizen 6575 pnt 

3. T. Vereecken 7216 pnt 11. G. Buter 6557 pnt 

4. W. de Boer 7079 pnt 12. P. van Rijswijk 6547 pnt 

5. I. Otter 7022 pnt 13. H. van der veen 6519 pnt 

6. J. Voerman 7005 pnt 14. D. Rook 6500 pnt 

7. H. Vis 6844 pnt 15. H. Mathyssen 6490 pnt 

8. E. Tromp 6760 pnt    
 

27 December 2013 is het volgende kampioenschap van Kraggenburg. 

mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

IN MEMORIAM -  WILLEM  KLOK 

 

Zaterdag 1 december 2012 is Wim Klok op 67 jarige leeftijd te Emmeloord overleden. 

Op donderdag 6 december was er in het Klokhuis een bijeenkomst ter nagedachtenis aan Wim 

en heeft de familie hem daarna begeleid naar het crematorium Reestborgh te Meppel. 

Wim is, samen met zijn ouders en zijn broer Bert, middels de naam ’t Klokhuis voor altijd 

verbonden met het Dorpshuis. De naam ‘t Klokhuis is n.l. een eerbetoon aan de familie Klok 

die als beheerder van het toenmalige “parochiehuis” vanaf 1967 kleur en inhoud hebben 

gegeven aan het begrip “gemeenschapshuis”. Om die reden willen we Wim daarom in deze 

rubriek van het Klokhuis gedenken. 

 

Wim is op 27-11-1945 geboren te Odoorn.(Drente) Op 6 jarige leeftijd is hij samen met zijn 

ouders en broer Bert en zus Anja naar Kraggenburg verhuisd. Waar zijn vader Gerrit Klok toen 

een rijwielhandel was gestart aan de Walstraat 17. Later is deze overgenomen door Rinus 

Meuleman. 

Na de lagere school is Wim naar de LTS in Emmeloord gegaan om te worden opgeleid tot 

automonteur. Na zijn opleiding is hij, tot zijn diensttijd, gaan werken bij garage Huitema in 

Emmeloord. Na zijn diensttijd is hij aanvankelijk gaan werken bij garage Kerkhof in Marknesse 

waar ook zijn vader werkzaam was, maar al gauw kwam er de vraag van de gebroeders 

Huitema aan Wim of hij niet weer bij Huitema in dienst wilde komen. Dat heeft Wim toen 

gedaan en is daar nooit meer weggegaan tot het moment dat hij er lichamelijk niet meer toe in 

staat was.   

In 1967 heeft de familie Klok het beheer op zich genomen van het toenmalige “Parochiehuis”. 

In dat Parochiehuis, eigendom van de RK parochie, was de huidige benedenzaal, een 

gymnastieklokaal/sportzaal en de bovenzaal was het bar/cafe gedeelte.  

Samen met hun ouders zijn Wim en Bert vanaf dat moment betrokken bij de exploitatie van 

het gemeenschapshuis. En daarin waren zij succesvol en inventief. Vader Gerrit zorgde er voor 

dat het parochiehuis de thuisbasis werd van de FC. Bij iedere thuiswedstrijd gaf Gerrit in de 

rust een stel consumptie bonnen aan de tegenpartij die dan ook even een biertje kwamen 

drinken. Zo was het iedere zondagmiddag een drukte van belang. Bert hield zich bezig met het 

organiseren van Beatbands die op zaterdagavond een optreden verzorgden. Wim was de man 

achter de bar, die op zijn karakteristieke, rustige, stoïcijnse wijze er voor zorgde dat ieder op 

zijn tijd een biertje kreeg. Hij liet zich daarbij niet opjagen of van zijn stuk brengen. 

Legendarisch is zijn uitspraak wanneer weer iemand vroeg “Willem waar blijft mijn bier?” 

Waarop Willem op zijn bekende lijzige manier zei:”Rustig aan, het is geen aangenomen werk” 

Even legendarisch is het antwoord van Wim op de vraag van één van de stamgasten: “Willem 

wat doet die vlieg in mijn bier?”.  “Oh”, zegt Wim terwijl hij kijkt in het glas, “die doet de 

schoolslag.” 

Eind zeventiger jaren is de gemeente overgegaan tot de bouw van een sportzaal naast het 

parochiehuis. Toen is het parochiehuis overgegaan naar een stichting en is het binnen de 

bestaande muren omgebouwd tot het huidige Dorpshuis. Dat was tevens het moment dat de 

door Wim van Dok al eerder bedachte naam “Klokhuis” officieel door het stichtingsbestuur 

is overgenomen en op de gevel van het Dorpshuis is aangebracht. 

Al die tijd is Wim bij het Klokhuis betrokken gebleven. Zowel, toen na het overlijden van zijn 

moeder in 1972, Tiny van Diepen zijn vader kwam assisteren. Als wel toen ook zijn vader om 

gezondheidsreden was gestopt en Tiny van Diepen beheerster werd, is Wim haar in de 

weekenden blijven assisteren. 

Naast het werk voor het Klokhuis vond Wim voldoende tijd voor zijn passie voor snelheid. 

Al zou je het, wanneer je hem hoorde praten, niet verwachten, was Wim gek op snelle auto’s 

en snelle kart’s. Misschien probeerde hij wel zijn verbale traagheid  te compenseren met de 

ultieme snelheid op de weg en de kartbaan.  

Samen met Andre v/d Vegt, Toon Barendrecht en Ad Hermus ging hij menig weekend naar 

wedstrijden op een kartbaan in binnen en buitenland en Wim eindigde meestal in de voorste 

gelederen. Daar op de kartbaan was Wim in zijn element. 

Maar ook op de weg stond hij zijn mannetje. Zo weet zijn zwager Piet van het Westeinde zich 

nog te herinneren dat hij met Wim samen mee zou rijden naar Voorburg/Den Haag waar ze 

beiden examen moesten doen. Wim voor 1ste monteur en Piet voor een zendmachtiging. Wim 
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had afgesproken dat hij Piet om 7.00 uur zou ophalen, want Wim moest om 8.30 in Voorburg 

zijn. 

Om 7.00 geen Wim, om 7.15 nog geen Wim, toen maar gebeld en bleek dat Wim zich had 

verslapen. Om half acht vertrokken ze uit Kraggenburg. Toen nog via de Knardijk, richting 

Amsterdam/Voorburg. Er gold nog geen maximum snelheid en Wim vloog met 160 KM per uur 

en soms sneller richting Voorburg en was net op tijd voor het examen en zo ook Piet want die 

moest er om 9 uur zijn. ’s Middags terug naar huis, beiden geslaagd. 

Na zijn kart periode heeft Wim nog jaren mee gedaan aan Rally wedstrijden. Met Wim als 

kaartlezer en Piet Stoffels uit Marknesse als chauffeur, hebben ze menige prijzen behaald. 

In 1992 tijdens zijn werk in het Klokhuis werd Wim getroffen door een herseninfarct. Dit was 

het begin van een lange lijdensweg. Wim functioneerde niet meer optimaal, de pijn bleef en hij 

werd steeds minder mobiel. In 2004 ontdekte men een hersentumor waaraan hij toen is 

geopereerd. 

Na ¾ jaar revalidatie in de Vogellanden te Zwolle en een korte tijd in de Talmahof te 

Emmeloord kreeg Wim een kamer in de Golfslag. Hier was Wim gezien zijn beperkingen goed 

op zijn plaats. In de 7 jaar dat Wim daar heeft gewoond kreeg hij naast bezoek van zijn 

familie, ook regelmatig bezoek van Andre v/d Vegt, die samen met hem op de TV naar auto 

races ging kijken. Wim zag er wel niets van maar Andre gaf een “life verslag” zodat Wim er 

toch van kon genieten. Helaas moest hij in april 2012 verhuizen naar de Toutenburg, waar hij 

zich helemaal niet thuis voelde en ging het snel slechter met hem. Hij is toen tijdelijk 

opgenomen in Reggersoord te Meppel en is in augustus opgenomen in de Talmahof, waar hij 

op 1 december is overleden. 

Wij zullen Wim blijven gedenken als een unieke persoonlijkheid die onlosmakelijk verbonden 

blijft met het Klokhuis waarvoor hij zich zo vele jaren, op geheel eigen wijze, onbaatzuchtig 

heeft in gezet. 

Wim, dank je wel. 

 

Piet Paauw- voorzitter ‘t Klokhuis 

 

 

 

 

KLUSSENDAG KRAGGENBRUG 10 NOVEMBER 2012 

 
Gewapend met aanhangwagen voor het afval, een kruiwagen met wit zand voor de renovatie 

van het tuinpad en veel gereedschap gingen de 6 mannen (en later nog vrouwen) na een kort 

werkoverleg aan de gang in mijn tuin die erg toe was aan een opknapbeurt. 

 

Het dak van het tuinhuisje werd gekit vanwege lekkage, andere werkers gingen aan het 

snoeien. Een boom legde al snel het loodje en dat geeft bij nader inzien een stuk meer licht in 

de keuken.  

Het pad bij de voordeur werd niet gerenoveerd maar volledig opnieuw gelegd. Mijn idee was 

hier en daar een beetje zand er onder maar daar was de “stratenmaker” het niet mee eens 

“nee Joke half werk....daar beginnen we niet aan.” 

 

Afspraak was om 11.00 uur koffie ook dat ging buiten gebeuren “we gaan niet naar binnen 

anders moeten we ons uitkleden (nou ja ???) we hebben allemaal modder en dat duurt te lang. 

Het was ondertussen gaan motregenen, daar werd niet op gelet het gaf een vakantiegevoel de 

kring werd steeds groter. 

 

Het doel van de organisatie Dorpsbelang was “Een stimulans geven om samen een leefbaar 

dorp te creëren”. Je zag en hoorde alleen maar vrolijke, enthousiaste en blije mensen. 

Het was weer een dag van grote saamhorigheid, maar dat ervaar ik al ruim 18 jaar, sinds ik 

hier met plezier woon. 

Als “aanbieder van klussen” bedank ik de organisatie en iedereen die mij die dag geholpen 

heeft. Het gaf me een warm gevoel en een duwtje in de goede richting. 

 

Met vriendelijke groeten en een voorspoedig 2013 

Joke Christiaens-Leijten  
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OPBRENGST COLLECTE Diabetes fonds 

 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden van 28 oktober t/m 3 november 

2012. De opbrengst was het mooie bedrag van € 800,00, alle gevers hartelijk bedankt. 

 

Met de opbrengst kan men het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling 

van diabetes verder uitbreiden, want meer weten is de enige oplossing! 

 

Namens het Diabetes Fonds, 

 

Afra van Diepen 

collecteleider 

 

 

 

NATIONALE MS COLLECTE IN KRAGGENBURG 

 

Eind november is de Nationale MS collecte gehouden. De gelden die bijeen gebracht zijn, 

worden gebruikt om onderzoek naar deze invaliderende, chronische ziekte te bekostigen en om 

voorlichting te geven over deze ziekte. In Kraggenburg hebben vijf collectanten meegeholpen 

en zij hebben in totaal 185,29 euro opgehaald. Alle collectanten heel hartelijk bedankt en alle 

gevers ook hartelijk bedankt. 

Het Nationaal MS Fonds hoopt bij de volgende collecte in november weer op uw gulle gaven te 

mogen rekenen! 

 

Henk Wassink 

coördinator Nationale MS Collecte NOP. 

 

 

 

 

BEDANKT 

 

Wij willen de inwoners van Kraggenburg bedanken voor de vele berichtjes en kaarten die wij 

hebben ontvangen tijdens de ziekte van onze dochter Anique. Ook van voor ons onbekenden 

kwamen berichten binnen. 

 

In december 2010 begon voor Anique de behandeling voor acute leukemie. Het waren twee 

zeer onzekere, heftige en emotionele jaren. Nu is de behandeling afgerond en kunnen we vol 

vertrouwen naar de toekomst kijken. De leukemie is overwonnen.  

 

Nog een extra bedankje voor de bewoners van de AJ Rennenstraat. Alle vlaggen werden 

spontaan uitgehangen toen we de einduitslagen kregen, het was hartverwarmend. 

 

vriendelijke groet, 

Familie Willeman-Heinis 

AJ Rennenstraat 14 
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Kraggenburg 

 

kraggenburg 

moeder van alle dorpen 

verdedigd 

door twee Koninklijke leeuwen 

 

opmerkelijk progressief 

creatief en innovatief 

met een groot hart 

en saamhorigheidsgevoel 

 

veel conservatieve 

dorpskenmerken 

ontbreken hier 

 

in dit mooie, lieve dorp 

centraal gelegen  

tussen water en bossen 

landbouw en veeteelt 

recreatie en watersport 

woont een verrassende 

bevolking 

 

veel culturen initiatieven 

toneel, carnaval, feestweek 

muziek, poëzie 

voetbal, club van honderd 

buutreedners in hotel “van Saaze” 

 

geroddel wordt hier functioneel 

verdriet massaal gedeeld 

feest uitbundig gevierd en verzorgd 

 

hier te mogen wonen 

is een lot 

uit de loterij 

 

 

 

O John Stigter, Kraggenburg 17 dec 2012 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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 ..als je om kinderen geeft ... 
 
 

 

 

 

Heeft u al plannen voor de zomervakantie ? 

Leuke gastgezinnen gezocht voor 2 Poolse kinderen 

 

Ook deze zomer nodigt de Werkgroep Pax Kinderhulp Noordoostpolder/Urk weer met veel 

genoegen twintig Poolse kinderen uit om in de polder gezonde lucht en plezier te ‘tanken’. De 

kinderen komen uit een zwaar vervuilde omgeving en wonen in arme gezinnen of in een 

kindertehuis. 

 

We zoeken hiervoor enthousiaste gastgezinnen die van 29 juni tot en met 20 juli, twee 

kinderen tussen 9 en 12 jaar in hun gezin op willen nemen. De eerste week gaan bij ons de 

lagere schoolkinderen nog naar school. Dat vergt misschien wat geregel met werk- en 

schooltijden, maar misschien kunnen we daar met onze activiteiten en met overleg met andere 

gastouders een mouw aanpassen. Het feit dat ze vroeg komen, maakt het wel gemakkelijker 

om daarna zelf nog lekker op vakantie te gaan. 

 

Tijdens deze drie weken staan de ervaren medewerkers van Pax Kinderhulp 24 uur per dag 

achter u. Er komt een Poolse gids mee en er wordt voor een leuk activiteitenprogramma 

gezorgd. De kinderen vinden dit fantastisch en u heeft daardoor nog eens de handen vrij om 

uw eigen dingen te doen.  

 

Hoe nu verder: u kunt bellen voor een gratis informatiepakket en om uw vragen te stellen met 

Bertha de Langh 611611 of met Ilse Kapitein 615434. U kunt ook mailen naar 

ilse.kapitein@online.nl en op www.paxnopurk.nl meer lezen en foto’s bewonderen. Of volg ons 

via http://www.facebook.com/PaxKinderhulpNopUrk of Twitter:pax_nopurk 

 

Daarna komen we graag langs voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek en vervolgens 

organiseren we met alle gastouders een gezellige informatieavond. Na de vakantie vindt een 

evaluatie plaats.  

 

Onze jarenlange ervaring leert ons dat u door deze vakantie de kinderen weer hoop kunt 

geven. Ze zullen hun hele leven hieraan terug denken. Het vertrek na drie weken valt de 

meeste gastgezinnen niet gemakkelijk. Het is niet alleen een mooie vakantie voor de 

gastkinderen, ook de eigen kinderen doen een schat aan ervaringen op, niet in de laatste 

plaats omdat zij hun goed georganiseerde leventje beter leren waarderen. Er kan een hechte 

band ontstaan met de families in den vreemde. Enkele gastgezinnen brengen zelfs een bezoek 

aan hun vakantiekind. Vriendschappen voor het leven zijn vaak het gevolg 

 

 
 
 

mailto:ilse.kapitein@online.nl
http://www.paxnopurk.nl/
http://www.facebook.com/PaxKinderhulpNopUrk
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CURSUSSEN VOOR MANTELZORGERS BIJ CARREFOUR 

 

CURSUS “IN BALANS” VOOR MANTELZORGERS 
 

Het doel van de cursus “In Balans” is bewustwording van uw eigen situatie, gedrag, wensen 

en/of behoeftes in relatie tot uw rol als mantelzorger. Een evenwicht vinden in geven en 

nemen. 

Door aan deze cursus deel te nemen maken mantelzorgers al een stap om voor zichzelf te 

zorgen; een ‘gezond egoïsme’. In de cursus wordt onder andere geleerd grenzen te bewaken, 

goed met eigen energie om te gaan en het leven bewust in te vullen. Ook is er veel aandacht 

voor bewustwording van eigen kwaliteiten en hoe u deze kunt benutten.  

Het Steunpunt Mantelzorg wil er toe bijdragen dat u als mantelzorger de zorg op de lange duur 

op een prettige manier vol kunt houden. Als u goed voor uzelf zorgt, kunt u ook goed voor de 

ander blijven zorgen. Dit is goed voor de ander en voor u! 

Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Andere mantelzorgers gingen u voor en zijn enthousiast over de cursus.      

U kiezen uit een middagcursus of een avondcursus 

De cursus vindt plaats op 6 dinsdagmiddagen van 13.30-15.45 uur  

Data; 5 februari, 12 februari, 26 februari, 12 maart, 26 maart. Terugkombijeenkomst 14 mei. 

of 

op 6 maandagavonden van 19.30- 21.45 uur.  

Data; 25 februari, 4 maart, 18 maart, 25 maart en 8 april. Terugkombijeenkomst 20 mei. 

De cursus wordt gegeven bij Stichting Carrefour, Harmen Visserplein 6 te Emmeloord.   

 

Wilt u meer informatie of voor opgave, dan kunt u contact opnemen met Berry van Dam of 

Jannie Keuper, mantelzorgconsulenten, tel 0527 630000 of mantelzorg@carrefour.nu.  

 

CURSUS ‘NIET AANGEBOREN HERSENLETSTEL (NAH) VOOR MANTELZORGERS’ 
 

Hebt u de zorg voor iemand in uw omgeving met Niet Aangeboren Hersenletsel? 

Bijvoorbeeld: 

 uw partner die een hersenbloeding heeft gehad 

 uw moeder die een hersentumor blijkt te hebben 

 uw zoon die bij een ongeluk hersenletsel heeft opgelopen 

 uw zusje die is getroffen door hersenvliesontsteking 

Dan bent u mantelzorger! Vindt u het lastig met veranderingen om te gaan? Wilt u tips en 

praktische informatie? Wilt u andere mensen ontmoeten die in dezelfde situatie zitten? Dan is 

deze cursus wellicht iets voor u. 

 

Deskundigen op het gebied van hersenletsel en mantelzorgondersteuning verzorgen de cursus 

die bestaat uit vijf bijeenkomsten en een terugkombijeenkomst. De cursus wordt georganiseerd 

in samenwerking met verschillende organisaties. 

 

Cursusdata 2013 :  

31 januari van 13.30 tot 15.30 uur 14 maart van 14.00 tot 16.00 uur 

14 februari van 13.30 tot 16.00 uur 28 maart  van 14.00 tot 16.00 uur 

  7 maart  van 13.30 tot 16.00 uur 16 mei van 14.00 tot 16.00 uur 

 

Locatie : Stichting Carrefour, Harmen Visserplein 6, 8302 BW, Emmeloord 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden.  

Aanmelding is noodzakelijk!  

 

Wilt u meer informatie of voor opgave, dan kunt u contact opnemen met Berry van Dam of 

Jannie Keuper, mantelzorgconsulenten, tel 0527 630000 of mantelzorg@carrefour.nu.  

 
 

 

 

mailto:mantelzorg@carrefour.nu
mailto:mantelzorg@carrefour.nu


 21 

NATUURMOMENT JANUARI 2013  

 

Een nieuwe lente een nieuw geluid; met die zin begint het gedicht Mei van Gorter. Nou ja, die 

nieuwe lente laat nog even op zich wachten, maar het nieuwe geluid is er al. Boswachter 

Lykele heeft na vele jaren afscheid genomen van deze rubriek en zal dit voorjaar ook zijn 

werkzame leven verruilen voor een nieuw leven. Dat betekent dat ik vanaf nu deze rubriek zal 

vullen. Maar niet zonder Lykele te hebben bedankt voor zijn vele enthousiaste berichten van 

de afgelopen jaren. Berichten waarmee hij de inwoners van Kraggenburg heeft voorzien van 

informatie over de laatste natuurnieuwtjes, beheer en projecten in uitvoering,  en altijd met 

een persoonlijke noot.  

 

Winter 

Na een zachte herfst en start van de winter heeft de vorst ons land toch bereikt. De tientallen 

Nonnetjes en Brilduikers op het Zwarte Meer zullen elders hun heil moeten zoeken als het 

water straks is bevroren en ook de ganzen zullen in een grote V deze omgeving weer verlaten. 

In het Waterloopbos zitten nog diverse IJsvogels en zo lang het water blijft stromen kunnen ze 

daar eten blijven vinden. In bomenrijen en boomgaarden zoeken Koperwieken en Kramsvogels 

naar voedsel, bijvoorbeeld valappels. Het tjakkende geluid van de Kramsvogel heeft hem de 

bijnaam Veldtjakker gegeven.  

 

Toekomstbeeld 

In 2012 heeft Natuurmonumenten samen met bewoners van Kraggenburg en de andere 

omliggende dorpen aan het Toekomstbeeld Voorsterbos gewerkt. Rond de kerst heeft u het 

resultaat ervan in De Noordoostpolder kunnen lezen. Natuurmonumenten kijkt terug op een 

boeiende tijd en bijzondere samenwerking met de omwonenden. Het was ook een inspirerende 

tijd vooral ook vanwege de grote betrokkenheid en de vele ideeën die boven tafel zijn 

gekomen. Dit voorjaar zal een aantal projecten worden beschreven waarna we naar geld 

kunnen zoeken om deze te laten uitvoeren. Ook hierbij zijn uw ideeën weer van harte welkom. 

Op www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl vind u alle informatie over het hele project.  

 

Activiteiten & projecten 

Het infocentrum Waterloopbos wordt dit voorjaar verbouwd en is op dit moment dus gesloten. 

Via de pers houden we u op de hoogte over de vorderingen.  

De werkzaamheden om Zwarte Hoek en Kadoelerbos natter te maken, zijn inmiddels ook 

afgerond.  

Afgelopen tijd heeft verder de sanering van de oude kleiduivenbaan plaatsgevonden, zodat 

hier de grond ook weer schoon is.  

Als het weer het toelaat zal er rondom het dagkampeerterrein aan de Leemringweg nog 

vellingswerk worden uitgevoerd. Vanwege de flora- en faunawet moeten die werkzaamheden 

voor begin maart klaar zijn. 

 

Meer informatie 

Natuurmonumenten Voorsterbos is ook actief op het gebied van sociale media. Op facebook 

vind u ons op: www.facebook.com/Voorsterbos. Op twitter kunt u ons volgen op 

@de_boswachters. Maar natuurlijk ook op de website van Natuurmonumenten.  

En natuurlijk kunt u ons ook bellen 0527 252570 of mailen: n.kwint@natuurmonumenten.nl 

 

Ik wens u een mooie winter met veel schaatsplezier. 

Natuurmonumenten Flevoland, Boswachter Norbert Kwint 

 

 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24 

http://www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl/
http://www.facebook.com/Voorsterbos
mailto:n.kwint@natuurmonumenten.nl
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Inleverdata 2013 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

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 één week 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 
25-01 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

26-01 Jeu d’Op Fairy Fest & Furious HCR van Saaze 15.30 uur 

26-01 Jeu d’Op Fairy Fest & Furious HCR van Saaze 19.30 uur 

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

08-02 De Zotte Leeuwkes Junior Buutreednen ’t Klokhuis 13.30 uur 

08-02 De Zotte Leeuwkes Jeugd activiteit Chez Marknesse 10.00 uur 

08-02 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

09-02 De Zotte Leeuwkes Groot Bourgondisch 
Carnavalsfeest 

Tent bij HCR van Saaze 20.30 uur 

10-02 De Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze 10.30 uur 

10-02 De Zotte Leeuwkes Bourgondisch Kindercarnaval Tent bij HCR van Saaze 14.00 uur 

12-02 De Zotte Leeuwkes Well Done 55+ Senioren 
Carnaval 

’t Klokhuis 14.00 uur 

16-02 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

20-02 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Inge Brinkhuis, Marknesse 
Voedselbank 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

22-02 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

28-02 De Zonnebloem Stamppotmiddag Tilvoorde Vollenhove 15.00 uur 

08-03 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

13-03 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Natuurmonumenten de Wieden 
Natuurgebied de Wieden 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

16-03 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

20-03 Dorpsbelang  Jaarvergadering   

02-04 De Zonnebloem Boottocht Vollenhove 10.00 uur 

06-04 Sint Genesius Sprookje “Prinses Vera en de 
vieze zeerovers”. 

HCR van Saaze  

16-04 Be Fair  Avondvierdaagse   
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Veertigste jaargang, nummer 2. maart 2013. 
 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
J. de Kruijk, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 
Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 

C. Matthijssen - Veldt, 0527-252482  
Leuk om te lezen: M. Maljaars 
Typewerk: E. Lelieveld 
Lay-out advertenties: A. Goossens 
Drukwerk: Drukkerij Feiko Stevens 
Nietwerk: J.V.V. 
Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 
Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 14 april 2013 vóór 19.00 uur, 
bij voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  

 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Advertenties minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

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

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 
 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen te 

kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 
 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 
 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet 

geplaatst worden. 
 

 
IN H O U D 

blz.   2 

blz.   3 

blz.   4 

blz.   8 

blz. 11  

blz. 14 

blz. 15 

blz. 16 

blz. 17 

blz. 19 

blz. 20 

blz. 21 

blz. 22 

 

blz. 23 

blz. 24 

 

blz. 25 

 

blz. 26 

 

blz. 27 

 

blz. 28 

blz. 29 

 

Dorpsbelang 

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 

Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang 21 maart 2012 

Notulen extra Ledenvergadering Dorpsbelang 7 december 2012 

Jaarverslag dorpsbelang Kraggenburg over 2012 

STEK 

Be-Fair, Volleybal team Be Fair MC 1 

Avondvierdaagse 2013 
Leuk om te lezen: Piet Galema en Paula Snellink over de 11 dorpenloop 

Multi Culti Kraggenburg 

IGW 

Er op uit met Pasen 2013 

S.W.N. Kraggenburg  

Zonnebloem nieuws 

Nieuws van Sint Genesius 

Jongeren19Nu geeft creatief talent een podium 

Jeu d’Op doet mee aan Passie in de Polder 

Gemeente Noordoostpolder, Kindcentra 

Wereldwinkel Vollenhove, gratis kleuradvies 

Gevraagd: Tweedehands kleding voor Ethiopië 

Vrijwilligers voor de SVA gezocht 

Themabijeenkomst voor mantelzorgers 

Belastingaangifte voor iedereen van 23 jaar en ouder 

Natuurmoment Voorsterbos 

Inleverdata 2013 voor de kopij van De Uitkijk 

Adverteren in De Uitkijk  

Activiteitenkalender 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

Werkgroep Multi Culti 

Dat is de nieuwe naam van de werkgroep buitenlandse werknemers. U zult ongetwijfeld 

gelezen hebben over de prijzen van “Kern met Pit” die deze werkgroep heeft gekregen als 

waardering voor hun werk. O.a. de taalcursus is een belangrijk onderdeel van de activiteiten. 

Lees verder in deze Uitkijk een verslag van de werkgroep  
 

Algemene ledenvergadering 20 maart 

U vindt in deze Uitkijk de uitnodiging en kunt de verslagen en notulen lezen. Dorpsbelang wil 

altijd graag met u als Kraggenburgers in gesprek zijn. Bij deze nodigen wij u daarom van harte 

uit naar onze jaarvergadering te komen. 
 

Publieksdag Toekomstbeeld Voorsterbos op 28 april 

Deze zondag organiseert Natuurmonumenten diverse activiteiten in het Waterloopbos en is er 

de presentatie van de toekomstvisie voor het gehele Voorsterbos. Ons dorp (Dorpsbelang) en 

de beide scholen worden hierbij betrokken. Dat geldt ook voor Ens, Marknesse en Vollenhove. 

In de volgende Uitkijk van eind april en in de regionale kranten zult u er meer over lezen. 
 

Dorpsplan 

Wij zijn als bestuur aan de slag met de verdere uitwerking van de 4 speerpunten. Dat kost 

toch de nodige oriëntatie en onderzoek van wat al aanwezig is, het zoeken naar de gewenste 

vorm van samenwerken, enz. Langzaam maar zeker betrekken wij er meer mensen uit ons 

dorp bij. Het is een plan inclusief activiteiten van en voor alle Kraggenburgers. 

1) Wonen 

Op de extra ledenvergadering van 7 december 2012 is de toenmalige stand van zaken 

behandeld met inbreng van Mercatus en Megahome. Zie ook de notulen van 7 december in 

deze Uitkijk. Helaas zit er, ondanks de vele woorden over dit onderwerp in 2012, geen enkele 

voortgang in het item wonen in Kraggenburg. Het lijkt er nu zelfs op dat gemeente en 

Megahome in een patstelling terecht zijn gekomen. 

2) Recreatie 

Dorpsbelang is met alle recreatieondernemers van Kraggenburg in gesprek hoe, met name 

vanuit de ondernemers, Kraggenburg goed (beter) op de kaart gezet kan worden. Hoe kunnen 

we Kraggenburg als recreatiedorp promoten. Hierover wordt gezamenlijk met de 

recreatieondernemers een workshop georganiseerd. Tevens onderzoeken we hoe onze 

gemeente en de provincie Flevoland ook een bijdrage kunnen leveren. 

3) de Zorg 

Samen met de Zorggroep Oude en Nieuw Land onderzoekt dorpsbelang hoe op dit moment de 

zorg door vele partijen is georganiseerd en hoe die wordt gegeven in Kraggenburg. Ook de 

inbreng van vrijwilligers en mantelzorgers wordt hierbij meegenomen. Vanuit deze kennis gaat 

Dorpsbelang verder kijken hoe allerlei vormen van zorg die bij de mensen (jong en oud) komt. 

Of dit kan worden verbeterd. Of er duidelijke (zichtbare) aanspreekpunten kunnen komen. We 

willen graag een zichtbare, betere en intensieve samenwerking tussen beroepsorganisaties, 

vrijwilligers en mantelzorgers. 

4) Accommodatie 

Het uiteindelijke doel is te komen tot ėėn accommodatie (“de stenen”) waarin veel (sociale) 

functies onderdak kunnen vinden. Een cruciale factor hierin spelen de scholen, samen met 

kinderopvang en peuterspeelzaal als belangrijke dragers van zo'n accommodatie. Om die 

reden wacht Dorpsbelang even af hoe de gesprekken tussen beide scholen zich ontwikkelen. 

We hopen over enkele weken met een brede groep (het accommodatieberaad) gesprekken 

over een accommodatie te starten. 
 

Namens Dorpsbelang, Jules Overmars. 
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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 20 maart 2013 in dorpshuis ’t Klokhuis’ aan de 
Noordermeent 6 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00uur. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2.  Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 21 maart 2012 (zie notulen blz. 4 in de Uitkijk) 
3. Notulen extra ledenvergadering d.d. 7 december 2012 (zie notulen blz. 8 in de Uitkijk) 
4. Ingekomen stukken en mededelingen 
5. Jaarverslag secretaris (zie verslag blz. 11 in de Uitkijk) 
6. Jaarverslag penningmeester (zie *) 
7. Verslag kascommissie 
8. Benoeming kascommissie 
9. Begroting 2013 
10. Contributievaststelling en uitleg automatische incasso 
11. Bestuursverkiezing (zie **) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
*) Toelichting punt 6: Belangstellenden kunnen de financiële stukken, vanaf twee weken voor 

aanvang vergadering, inzien bij de voorzitter: dhr. J.F.M. Overmars, A.J. Rennenstraat 42 
 
**)  Toelichting punt 11: Bestuursverkiezing 
Tussentijds aftredend    : De heer Harry Engels 
Statutair aftredend en herkiesbaar  : Mevrouw Irene Gerritzen 
 
Het bestuur stelt de volgende kandidaat voor in de ontstane vacature: 
de heer Freerk Jan de Haan. 
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend 
bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 
 
Na sluiting van de jaarvergadering vertellen twee Kraggenburgers over hun hobby of 
bedrijf: 
Jacques van der Ploeg: Roofvogels, van hobby tot …… 
Annemieke Wagenaar: Annmar: ontwerp- en constructiebedrijf voor schepen 
 
Tot ziens op woensdag 20 maart a.s. 
 
Namens het bestuur, 
 
Inge van Dijk-Westenbrink, secretaris 
A.J. Rennenstraat 30,  tel. 252542. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 21 maart 2012 

 

Aanwezig namens het bestuur: Jules Overmars (voorzitter), Annemieke Wagenaar 

(penningmeester), Tonny Kommers (secretaris), Harry Engels, Irene Gerritzen,  

Wubbo de Raad, Marjo van Diepen en Inge van Dijk (notulist) 

Afwezig met kennisgeving: Erna Balk, Harrold Beekhuizen, Wilma Everts en Ad van de Noort. 

Totaal aantal aanwezigen: 67 personen. 
 

1. Opening:  

De voorzitter, Jules Overmars opent de vergadering en heet iedereen 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 de leden van dorpsbelang uit onze 

buurtdorpen. 

Speciaal welkom aan de gastspreker van deze avond; Hans Veenhuis. 

Er wordt vervolgens stil gestaan bij het overlijden van Johan Voost. Zijn inzet voor het dorp 

Kraggenburg wordt door een ieder enorm gewaardeerd. Hij was een betrokken dorpsbewoner 

en we betreuren het dan ook ten zeerste dat hij niet meer in ons midden is. 
 

In het openingswoord worden er een aantal zaken besproken die dit jaar gepasseerd zijn;  

Het dorpsontwikkelingsplan (DOP) is verder ontwikkeld. Op 1 februari jl. is het definitieve plan 

gepresenteerd. De woningbouw was ook dit jaar onder de aandacht, maar blijft een gevoelig 

punt. Wethouder Willy Schutte zal deze avond hier meer over vertellen. De Werkgroep 

buitenlandse werknemers zijn ook afgelopen jaar actief  geweest. Er is voor deze mensen een 

Nederlandse taalcursus opgestart. Ervaringen en ideeën binnen deze werkgroep worden 

polderbreed gedeeld. 

De STEK (stuurgroep evenementen Kraggenburg) heeft afgelopen jaar voor jong en oud weer 

diverse activiteiten georganiseerd. Verder zijn er natuurlijk nog de mensen die de entree van 

het dorp en de tulpenmozaïek verzorgen en de mensen van de feestcommissie die ons 

dorpsfeest ieder jaar tot een succes maken. Veel dank voor ieder zijn inzet.  
 

2. Notulen jaarvergadering 16 maart 2011: 

Geen opmerkingen. De notulen zijn bij deze goedgekeurd. 
 

3. Ingekomen stukken en mededelingen: 

Geen ingekomen stukken. 

Mededelingen: 

14. De spel- en sportkooi is klaar en zal tegelijk met de andere dorpen officieel geopend 

worden op 14 april. 

15. Eindelijk is het zover. De nieuwe website van Kraggenburg! Deze staat vanaf vanavond 

online. Mochten er nog suggesties of opmerkingen zijn meld deze dan bij dorpsbelang 

of via info@kraggenburg.nl 

16. Wethouder Willy Schutte krijgt het woord m.b.t. woningbouw: 

Het is een lang proces m.b.t. woningbouw in Kraggenburg. Plannen zijn destijds door 

diverse redenen mislukt. Als gevolg van de crisis en daarmee het instorten van de 

woningmarkt en vanwege de demografische ontwikkelingen komt er nu alleen een 

bestemmingsplan voor kavel Penders. Er is onderhandeld met de projectontwikkelaar 

‘Megahome’. Er is besloten om niet tegelijkertijd beide kavels te gaan bebouwen. Eerst 

zal de kavel Penders in twee fases ontwikkeld worden en vervolgens wordt er weer 

verder gekeken naar de mogelijkheden. In mei a.s. komt het bestemmingsplan en in 

september 2012 zal het bestemmingsplan definitief vastgesteld kunnen worden door de 

gemeenteraad, maar dat is afhankelijk van ingediende zienswijzen. Daarna kan 

Megahome gaan bouwen. Er is nu in het plan (1ste fase)  plaats voor 14 vrijstaande 

woningen, 14 twee onder één kapwoningen en 24 rijtjeswoningen. Het verkavelingplan 

wordt getoond en zal worden gemaild naar de secretaris. Voor de gemeente zal een 

herijking van alle grondposities in bezit van de gemeente (dus ook kavel Paauw) 

plaatsvinden. De rapportage daarover wordt medio deze zomer verwacht. 

Er wordt vanuit het bestuur opgeroepen om de komende enquête m.b.t. woonwensen in 

te vullen.  

Dhr. P. Paauw maakt de opmerking dat hij het erg jammer vindt dat het zo gelopen is. 

Hij hoopt wel dat de kavel Paauw wel voor woningbouw beschikbaar blijft. Hij spreekt 
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zijn zorg uit dat Megahome mogelijk teveel gaat bepalen. Dit was nl. niet het geval als 

de kavel Paauw ook beschikbaar blijft. Het dorpsbelang zou hierin volgens de heer 

Paauw een rol kunnen spelen. 

Dhr. Polhoudt hoort niet het gezamenlijk ontwikkelen van respectievelijk kavel Penders 

en kavel Paauw zoals de plannen destijds gepresenteerd zijn. Reactie Schutte: binnen 

de onderhandelingen is er niet gekomen tot een gezamenlijke verdeling. 

 Onze plaatselijke supermarkt heeft onlangs volop in het (zelfs landelijke) nieuws 

gestaan om de aandacht te vragen voor de teruglopende klandizie, die o.a. mede 

veroorzaakt wordt door ontwikkelingen in Marknesse (Jumbo) en Vollenhove (Aldi). 

Zoals het nu gaat zal een sluiting onvermijdelijk zijn. Uiteraard willen we deze faciliteit 

binnen het dorp houden. Aan ieder een oproep om zijn eigen verantwoording hierin te 

nemen. 

 

4. Jaarverslag secretaris: 

Dit verslag wordt door de secretaris voorgelezen en ondersteund met een fotopresentatie. 
 

5. Jaarverslag penningmeester: 

De overzichten zijn uitgedeeld en voor een ieder inzichtelijk. Vorig jaar heeft Annemieke 

Wagenaar het penningmeesterschap overgenomen van Joop Stoffelen. Het eerste jaar was 

wennen en zoeken naar de juiste werkwijze. De bedragen worden vervolgens met behulp van 

de diavoorstelling verduidelijkten toegelicht door de penningmeester.   
 

6. Verslag kascommissie: 

De kascommissie bestaande uit de heren Theo Wullems en Jan Winters hebben de controle 

uitgevoerd en geven aan dat we trots kunnen zijn op de manier hoe alle financiële gegevens 

inzichtelijk zijn. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De vergadering gaat akkoord en 

verleent decharge aan het bestuur. 
 

7. Benoeming kascommissie:  

Theo Wullems verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. Jan Winters blijft lid 

van de kascommissie. Vervolgens wordt de plaats van Theo Wullems overgenomen door de 

heer Toon van de Wiel en de vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

8. Begroting 2012 

De begroting wordt toegelicht door de penningmeester. Er zijn verschillende redenen om te 

doen besluiten het komende jaar het toch anders te gaan doen. Het bestuur wil verder gaan 

met het dorpsplan (4 speerpunten) en ook met de werkgroep buitenlandse werknemers. De 

IGW gelden komen niet meer automatisch binnen, maar zullen alleen op projectbasis 

aangevraagd kunnen worden. Andere lopende activiteiten blijven ook doorgaan en zullen 

gesteund worden. We denken voor 2012 het bedrag van 15180 euro aan opbrengsten te 

kunnen genereren, maar 15930 euro aan kosten te hebben. We komen dan uit op een negatief 

saldo van –750 euro. Graag willen we de begroting voor 2012 kloppend maken en komen dan 

ook met een voorstel tot contributieverhoging. 
 

9. Contributievastelling: 

De contributie voor 2011 was 5 euro voor leden van 18 jaar en ouder en 3 euro voor leden van 

65 jaar en ouder . 

Voor 2012 stelt het bestuur voor: 6 euro voor 18+ en 4 euro voor 65+ 

Door de vergadering wordt hiermee ingestemd en daarmee is het contributieniveau 2012 

vastgesteld. 
 

Automatische incasso. 

Mevrouw Irene Gerritzen verduidelijkt de gedachten van het bestuur over de automatische 

incasso. Het bestuur ziet dit punt als een raadpleging van de leden en gaat het gebruiken bij 

zijn toekomstige besluiten over contributie-inning. 

Binnen het bestuur zelf leverde incasso al een behoorlijke discussie op. Er zijn voor- en 

nadelen te noemen en die worden afzonderlijk toegelicht. 

Opmerkingen vanuit de leden: Leuke taak voor de jongeren van vroeger? Piet Paauw vindt het 

jammer als we het op deze manier gaan doen. Het persoonlijk contact zal gemist worden. Dhr. 

Adri Neefjes geeft dorpsbelang groot gelijk. Het is altijd een heel gedoe om iedereen bij langs 

te gaan. Ook voor de bewoners zelf  omdat zij niet altijd meer contanten in huis hebben. Dhr. 
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Steenghs heeft de ervaring vanuit Ens om tijdens de ronde briefjes voor automatische incasso 

uit te delen. Steeds meer mensen gaan dit dan doen en er blijft dan nog een klein aantal over 

waar je nog langs moet gaan.   

Er wordt ook voorgesteld om de wijken meer te verdelen zodat het behapbaarder wordt. Een 

bestuurslid uit Ens geeft aan dat de contributie bij hun per adres geïnd wordt en niet per 

persoon. Reactie: bij ons staat in de statuten dat de leden natuurlijke personen zijn waardoor 

een inning per huisadres niet mogelijk is. 

Dank voor de input en er wordt op terug gekomen. 

 

10. Bestuursverkiezing: 

Bij dit punt neemt Harry Engels (vice-voorzitter) de leiding van de vergadering over. 

Harry Engels geeft aan dat voorzitter Jules Overmars zich na deze eerste zittingsperiode 

herkiesbaar heeft gesteld. Hier zijn we erg blij mee. De vergadering stemt in door te 

applaudisseren.  

Mevrouw Marjo van Diepen is zes jaar lang bestuurslid geweest en de heer Tonny Kommers 

negen jaar. Beiden hebben aangegeven zich niet meer herkiesbaar te stellen.  

Het bestuur stelt als kandidaat voor mevrouw Erna Balk. Er zijn geen tegen kandidaten 

ingediend. De vergadering stemt hiermee in bij acclamatie. 

Nog één vacature blijft open staan. Tijdens een volgende (mogelijk tussentijdse) vergadering 

hopen wij een nieuw bestuurslid te kunnen voorstellen.  

Marjo en Tonny worden bedankt voor hun inzet en krijgen de bekende pen met inscriptie en 

een bos bloemen. 
 

11. Activiteiten in 2012 

Wubbo de Raad vertelt over het dorpsontwikkelingsplan (DOP). Met behulp van 3 werksessies 

onder leiding van bureau KARS, zijn dorpsbewoners, Mercatus, de beide scholen en AVES, de 

gemeente, en Zorggroep Oude Nieuwe Land met elkaar in gesprek geweest. Het plan is 

teruggekoppeld op 1 februari jl. naar de gehele bevolking. 

Er zijn vier speerpunten geformuleerd  

1. Woonfunctie; inbreiden en kavel Penders bebouwen en de bestaande woningvoorraad van 

Mercatus aantrekkelijker maken. Kijken wie er wil bouwen. Er zal een enquête klaar zijn medio 

april. We hopen op die manier op diverse punten antwoorden te krijgen. Op basis daarvan 

volgen gesprekken met de doelgroepen. 

2. Zelforganisatie van de zorgbehoefte; proberen de oudere mensen in het dorp te houden, 

ook de voorzieningen (be)houden. Experiment met ZONL en de gemeente. Samenwerken en 

zelforganisatie van de zorgvraag. Een voorbeeld is: centraal punt waar je medicijnen kunt 

afhalen. Individuele zorg blijft geleverd worden door de professionals. 

3. Accommodatie beraad; beide scholen, kinderopvang en peuterspeelzaal onder één dak. Een 

Kindcentrum in een mogelijk nieuw gebouw. Het ziet er naar uit dat Kraggenburg hierin een 

pilotdorp kan worden. Wat kunnen we voor elkaar betekenen om vervolgens verder te 

ontwikkelen. Huidige gebouwen zijn gedateerd. Mogelijkheden bekijken om uit te breiden met 

mogelijke andere partijen zoals Dorpshuis en mogelijk kerken. 

4. Recreatieve ontwikkelingen stimuleren; Kraggenburg is op korte afstand van het bos, het 

water en het oude land. Dit moet meer op de kaart gezet worden. Promotie en 

naamsbekendheid (“merk” Kraggenburg)!   
 

De eindversie van het dorpsplan wordt door bureau KARS half april aangeboden aan het 

college van B&W. Alle partijen moeten aansluitend een rol gaan spelen zodat het niet een plan 

wordt wat op de plank blijft liggen. 
 

Harry Engels vertelt over de werkgroep buitenlandse werknemers. Het belang van de groep is 

plezierig samenleven met elkaar. Wat heb je hiervoor nodig. Respect voor elkaar. Er blijft een 

taalbarrière. Er wordt een Nederlandse taalcursus in Kraggenburg verzorgd door Molle Stuiver. 

We organiseren ook dit jaar een dag om elkaar te ontmoeten. Dit zal 26 mei zijn. In de Uitkijk 

wordt dit verder toegelicht. Voor andere dorpen, gemeente en media worden ervaringen uit de 

werkgroep gedeeld. De gemeente is bezig met het arbeidsmigrantenbeleid. M.b.v. een 

klankbordgroep wordt hierin mee gedacht. Ook is er meegewerkt aan een  promotiefilm van 

het IGW.  

Vrijwilligers zijn ook altijd nodig en bij deze wordt een oproep gedaan. De werkgroep krijgt ook 

een eigen site en zal te vinden zijn via de nieuwe site van Kraggenburg. 
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Elmire Dijker- van de Noort vertelt vanuit de feestcommissie over het aanstaande dorpsfeest 

wat in het teken zal staan van de Boerenbruiloft. Er worden vrijwilligers voor de opbouw 

gevraagd. Het programma wordt doorgenomen en zal in de feestgids komen te staan. 
 

Marjo van Diepen vertelt vanuit STEK. (stuurgroep evenementen Kraggenburg) over de 

activiteiten die op de agenda staan voor de komende periode. 

Mochten er nog ideeën of opmerkingen zijn, deze kunnen gemaild worden naar 

stek@kraggenburg.nl.  

Maya Kutschruiter is de contactpersoon. 
 

Klaas Jan Loosman vanuit IGW vertelt over de informatie avond die op 18 april gepland staat. 

De uitnodiging hiervan is aan een ieder uitgereikt en zal binnen het dorp nog verspreid 

worden. 

Het Jaarplan van IGW voor 2012 is in februari met dorpsbelang doorgesproken.   

In de uitwerking van het dorpsontwikkelingsplan zal het IGW ook een rol spelen. Het IGW 

ondersteunt  de werkgroep buitenlandse werknemers en STEK. Nieuwe ideeen worden met 

elkaar besproken.  
 

Twiga van der Werf van Natuurmonumenten vertelt over het toekomstbeeld van het 

Voorsterbos. Voor het nieuwe plan worden de bewoners uitgenodigd op 29  maart a.s.19.30 in 

van Saaze om met elkaar van gedachten te wisselen. In 2012 worden er ook thema avonden 

georganiseerd. Ens, Vollenhove en Marknesse worden direct betrokken in het nieuwe plan. 

Ideeën kunnen al aangeleverd worden via de site www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl 

Picknickbanken in het Voorsterbos worden allemaal vervangen. Ook de fietspaden worden 

vernieuwd. 
 

Jules Overmars vertelt over de veranderingen die gaan plaatsvinden op de begraafplaats in het 

kader van bezuinigingen vanuit de gemeente. Het gebouw zal worden opgeknapt en zal 

voorzien worden van een toilet. De rozenperkjes tussen de gravenrijen worden vervangen door 

heesters.  

Het rozenperk bij de entree zal worden vervangen worden door gras, alsmede de 

bodembedekkers aan de linker- en rechterkant. Het plan is ook dat de Hortensia’s en 

Vlinderstruiken eruit gehaald worden. Als dorpsbelang willen we ervoor pleiten om dit te 

behouden om op deze manier kleur te behouden op de begraafplaats.  

De perkjes onder de bomen langs het  linker en rechter toegangspad worden eveneens 

vervangen door gras. De taxushagen vlak langs het pad zullen worden verwijderd. Beide 

toegangspaden zullen op termijn wel verbreed worden. De bomensingel en de overgang van 

kerkhof naar deze bomensingel zal blijven zoals die is. 
 

12. Rondvraag: 

De heer Woestenburg bedankt dorpsbelang mede namens zijn vrouw voor de attentie die ze 

hebben ontvangen bij het stoppen met het nieten van de Uitkijk. 

De heer H. Zwijghuizen heeft een opmerking over de opstelplaats voor containers aan de 

Jacob Bruintjesstraat. Geen duidelijke plaats en geen talud omhoog. (R. Halsema van 

wijkbeheer heeft na de vergadering al gesproken met de heer Zwijghuizen) 
 

13. Sluiting: 

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

gedeelte van de jaarvergadering. 
 

Inge van Dijk-Westenbrink 

Secretaris Dorpsbelang 
 

Na de pauze neemt Hans Veenhuis onze gastspreker van vanavond het woord en vertelt 

geanimeerd over zijn belevenissen in, over en in de buurt van Kraggenburg en 

Noordoostpolder. 

 

 

 

 

mailto:stek@kraggenburg.nl
http://www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl/


 8 

Notulen extra Ledenvergadering Dorpsbelang Kraggenburg 7 december 2012 

 

Aanwezig namens het bestuur: Jules Overmars (voorzitter), Annemieke Wagenaar 

(penningmeester), Inge van Dijk (secretaris en notulist), Harry Engels, Irene Gerritzen, Wubbo 

de Raad en Erna Balk 

Afwezig met kennisgeving: P. Paauw, G. Akkerman (gemeente) 

Overige aanwezigen: 20 personen. 

 

1. Opening:  

De voorzitter, Jules Overmars opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, met 

in het bijzonder: Melchior Broek (Mercatus), Adri Neefjes (Megahome.nl) en de pers van de 

Stentor en de Noordoostpolder. 

 

2. Voorstel tot innen van de contributie via automatische incasso 

Annemieke Wagenaar (penningmeester) legt uit dat na de algemene ledenvergadering in 

maart jl. gekeken is naar de verschillende mogelijkheden m.b.t. de contributie. Ook heeft de 

Rabobank hier inzicht in gegeven. Tijdens de contributieronde dit jaar is er door de 

bestuursleden geïnventariseerd bij de mensen of zij bereid zijn tot automatische incasso. Er is 

positief gereageerd waarna ook gekeken is of er een vereenvoudiging kan plaatsvinden 

waardoor de automatisch incasso daadwerkelijk kan plaatsvinden. 

 

3. Voorstel om over te gaan van contributie per persoon, naar contributie per huishouden 

Verschillende opties zijn binnen het bestuur besproken. Uiteindelijk is het voorstel om een 

uniform tarief van 12 euro per huishouden te gaan hanteren. Voor 65 jaar en ouder zal dit 

eerst 6 euro zijn. In de toekomst vloeien de nu niet 65 jarigen ook door naar 12 euro per 

huishouden.  

Aankomend jaar zal er wel bij de deur langs gegaan worden om toestemming te vragen en het 

invullen van diverse gegevens. De bestuursleden gaan de mensen die geen toestemming 

geven nog apart bezoeken voor een contante betaling.  

Het tarief van de contributie is gebaseerd op de begroting van 2012. We hopen dan ook dat er 

voor 2013 geen grote veranderingen komen zodat het voorgestelde tarief gehanteerd kan 

blijven worden. Jules sluit hierna agendapunt 2 en 3 en ze zijn bij deze goedgekeurd. 

 

4. Bestuursverkiezing: 

Na de algemene ledenvergadering in maart jl. stond er nog een vacature open. Pieter v.d. 

Veen heeft aangegeven toe te willen treden binnen het bestuur.  

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

 

5. Stand van zaken rondom het dorpsplan en de speerpunten, in het bijzonder het wonen in 

Kraggenburg 

Wubbo de Raad meldt dat de gemeente op het laatste moment heeft besloten om geen 

bestuurlijke of ambtelijke afvaardiging naar deze ALV te sturen. Reden daarvoor is, zoals in de 

mail van wethouder Ruifrok staat, dat de gemeente eerst een zorgvuldig proces m.b.t. de 

woonvisie wil afronden hetgeen betekent dat pas na behandeling in de gemeenteraad in 

januari 2013 hierover formele informatie naar buiten toe gebracht kan worden. Verder heeft 

men gekozen voor een meer directe benadering van belangstellenden inzake de enquête. 

Tenslotte zou er ook nog niets te melden zijn inzake het ontwerp bestemmingsplan. Wubbo de 

Raad betreurt deze houding van de gemeente omdat het thema wonen juist één van de 

speerpunten is uit het Dorpsontwikkelingsplan (DOP). 

Hierna geeft hij kort aan wat de hoofdpunten zijn m.b.t. wonen zoals in het DOP verwoord. 

Daarbij is vooral van belang dat het DOP ook acties aangeeft voor realisatie van het plan. De 

uitgevoerde enquête is daar een voorbeeld van. De enquête is door 177 (31%) huishoudens 

ingevuld, daarvan heeft ruim 75% geen acute woonwens. Voor de overigen (40)  is dat wel het 

geval, al is het aantal dat daadwerkelijk binnen twee jaar binnen Kraggenburg wil verhuizen, 

minder dan 10. 

Voor de inwonende jongeren is het aantal ingeleverde enquêtes nog geringer, zodat de 

uitkomsten geen of weinig houvast bieden voor het beleid. 

Voorts vermeldt hij nog enkele hoofdpunten uit de concept woonvisie zoals die door de 

gemeente voor commentaar is aangeboden. Hij wijst op het gegeven dat er nauwelijks nog 
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sprake zal zijn van groei en dat daarom ingezet zal worden op kwaliteit. Dit uitgangspunt 

betekent tegelijkertijd dat vanuit drie sporen naar het woningaanbod wordt gekeken, te weten 

renoveren/kwalitatief op orde brengen van de bestaande huurwoningvoorraad (rol Mercatus), 

beperkt inbreiden binnen de bestaande kern door sloop of het geven van andere bestemming 

aan overtollig geworden gebouwen en het nieuw bouwen aan de rand van het dorp (kavel 

Penders).Er is door het gemeentebestuur ook een besluit genomen om de kavel Paauw niet te 

gaan bestemmen voor woningbouw. M.b.t. de nieuwbouw door Megahome.nl hoopt hij dat er 

spoedig duidelijkheid komt waarbij er hopelijk ook ruimte is voor particulier 

opdrachtgeverschap. Tenslotte hoopt hij dat met het organiseren van deze avond, waar het 

thema wonen centraal staat, invulling wordt gegeven aan de noodzakelijke terugkoppeling 

naar de bevolking van Kraggenburg. Hierna geeft hij het woord aan Mercatus. 

 

Melchior Broek, manager klant en advies bij Mercatus geeft vervolgens een boeiende inleiding 

over zowel de actualiteit (gevolgen regeerakkoord, gezamenlijke bijdragen aan Vestia en 

stopzetting financiering via waarborgfonds t.b.v. nieuwbouw) als over het strategisch 

voorraadbeleid van Mercatus, het woonruimte verdeelsysteem en het verkoopbeleid binnen 

Mercatus. 

Mercatus is mede initiatiefnemer geweest voor het opstellen van de dorpsvisies. De gemeente 

heeft uiteindelijk de trekkersrol opgeëist. Mercatus sluit nu net als het dorpsbelang aan 

wanneer er input en/of  een actieve bijdrage geleverd moet worden.  

Mercatus is een corporatie. Helaas zal door de plannen vanuit de overheid er extra financiële 

lasten gelegd worden bij de corporatie. Ook Mercatus zal dit aan den lijve gaan ondervinden. 

Hoe dat gaat aflopen zal komend jaar duidelijk worden. Als alle plannen doorgaan kan het 

betekenen dat er in 2014 niet meer gebouwd kan worden door Mercatus.  

 

De NOP groeit nauwelijks. Er zijn ongeveer 75 huizen per jaar (voor de gehele NOP) extra 

nodig voornamelijk als gevolg van gezinsverdunning (bijv. het gevolg van scheiding). In tien 

jaar tijd zal het totaal aantal woningen van Mercatus (nu 4800) terug moeten naar 4200 

woningen. Dit zal betekenen dat er gesloopt gaat worden en dat er maar 25% terug gebouwd 

wordt. De ruimte die overblijft komt dan beschikbaar voor algemene doelstellingen (groen, 

kinderspeelplaatsen, bouwkavels, etc.). Samen met de dorpsbelangen zal gekeken worden 

naar de mogelijkheden voor de invulling hiervan. 

Woonruimteverdeling kan plaatsvinden doordat mensen zich digitaal inschrijven (25 euro) en 

akkoord gaan met de ‘spelregels’. Ieder jaar kan er een verlengingsverzoek plaatsvinden door 

15 euro te betalen. Het belangrijkste selectiecriterium is het inkomen. Het (gezamenlijke) 

jaarinkomen mag niet hoger zijn dan 34.085 euro. Dit is een algemene landelijke /Europese 

regeling. Vervolgens kan er eventueel sociale of medische urgentie zijn om eerder in 

aanmerking te kunnen komen voor een woning. Zorggroep Oude en Nieuwe Land speelt hierin 

een beslissende rol. Ook de inschrijfduur is bepalend.  

In Kraggenburg is de gemiddelde wachttijd van het inschrijven tot het zoeken van een woning 

een jaar. Vervolgens is de concrete ‘zoekduur’ gemiddeld bijna vier maanden. De zoekduur 

gaat in wanneer er voor de eerste keer wordt gereageerd op een aangeboden woning. 

 

Het verkopen van huurwoningen is noodzakelijk om inkomsten te genereren om vervolgens 

weer te kunnen investeren. Dat is niet nieuw en het bestond ook al voordat het strategisch 

voorraad beleid is vastgesteld. Aan de hand van de geschetste kaart werd duidelijk waar nu al 

verkocht wordt en voor welke huurwoningen dat straks ook gaat gelden. Begin volgend jaar 

ontvangen de bewoners van die huurwoningen daarover bericht. Mocht een (leeg) huis na een 

jaar niet verkocht zijn dan gaat deze weer in de verhuur om leegstand en achterstallig 

onderhoud te voorkomen. Een huis wordt voor 110.000 tot 140.000 euro aangeboden. De 

eventuele nieuwe woningen moeten levensbestendig zijn. Dit betekent dat het voor iedere 

doelgroep geschikt gemaakt kan worden. 

Tenslotte wordt gevraagd kennis te nemen van de mogelijkheid een petitie te ondertekenen 

m.b.t. de regelgeving van het huurbeleid op www.woonbond.nl 

 

Adri Neefjes vertelt namens Megahome.nl over de toekomstige nieuwbouwplannen in 

Kraggenburg. 

Er is onderhandeld met de gemeente en vandaag is daar overeenstemming over bereikt. De 

kavel Paauw is teruggetrokken en heeft weer een agrarische bestemming. Megahome.nl heeft 

http://www.woonbond.nl/
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gekeken naar de woonwensen van het dorp en heeft de overleggen m.b.t. het DOP 

bijgewoond. De gemeente heeft voor de bouw voorwaarden gesteld m.b.t. de aantallen 

woningen van verschillende typen (rijtje, twee onder een kap en vrijstaand). Het plan is om de 

rijtjes aan de Voorstraatzijde te bouwen op de kavel Penders. De twee onder één kapwoningen 

komen dan aan de Jacob Bruintjesstraat. De groenstrook zal hier blijven bestaan voor een zgn. 

doorkijk. Ook worden er in de eerste fase kavels aangeboden voor particuliere bouw. Het doel 

is om uiteindelijk 62 woningen te bouwen, maar dit zal in fases gaan. Wanneer de procedure 

en het ontwerp bestemmingplan vastgesteld zijn, wat ongeveer een jaar kan duren, kan er een 

start gemaakt worden met het bouwrijp maken en de verkoop van woningen. Wanneer er één 

woning is verkocht van een twee onder één kapwoning wordt er gestart met de bouw en voor 

het blok van vier rijtjeswoningen geldt dat er twee van de vier verkocht moeten zijn alvorens 

met de bouw gestart wordt. Verwacht wordt dat er over 1,5 jaar kan gebouwd worden. De 

rijtjeswoning zal ongeveer 150.000 euro moeten kosten en wordt traditioneel gebouwd met 

een vast trap naar de zolder. De indeling staat in principe vast. Bij de twee onder één 

kapwoning is de indeling in overleg waardoor het mogelijk is om een slaapkamer en- of 

badkamer beneden te plaatsen. Kortom: maatwerk. Het voordeel van starten aan de kant van 

de Voorstraat en de Jacob Bruintjesstraat is dat de nieuwbouw gemakkelijk op deze straten 

kan worden aangesloten. De nieuwe straten kunnen direct bewoonbaar gemaakt worden, 

zodat het niet lang een ‘bouwlocatie’ blijft met alle ongemakken van dien.   

Na en tijdens de inleidingen zijn vragen vanuit de zaal gesteld. Tegen 22.00 uur concludeert 

Wubbo de Raad dat er geen vragen meer zijn en bedankt de inleiders met een pakketje van 

streekproducten. 

 

6.Rondvraag 

Molle Stuiver vraagt naar de stand van zaken omtrent de verbinding tussen het Voorsterbos en 

Waterloopbos.  

Wubbo de Raad: Het proces is gaande. Er zijn momenteel twee trajecten aan de orde. De 

toekomstvisie Voorsterbos dat vanuit Natuurmonumenten is opgestart en waarbij de 

omliggende dorpen worden betrokken en de uitwerking van het thema recreatie zoals dat in 

het DOP is verwoord. De ‘verbinding’ wat mogelijk een brug zou kunnen worden, wordt nu 

meegenomen in de toekomstvisie Voorsterbos. De betrokken partijen zijn deelnemers in 

Ontmoet Kraggenburg, overige recreatie ondernemers en verenigingen en 

Natuurmonumenten. Uiteraard is het tot stand komen afhankelijk van financiën. Mogelijk dat 

bepaalde fondsen en/of  de gemeente en provincie hierin een rol kunnen spelen. 

 

7. Sluiting: 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee de 

vergadering. 

 

Inge van Dijk-Westenbrink 

Secretaris Dorpsbelang 
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Jaarverslag dorpsbelang Kraggenburg over 2012 

 

Op de jaarvergadering Dorpsbelang Kraggenburg d.d. 21 maart 2012 waren 67 aanwezigen. 

De vicevoorzitter Harry Engels geeft aan dat Jules Overmars zich na de eerste zittingsperiode 

herkiesbaar heeft gesteld als voorzitter. Marjo van Diepen en Tonny Kommers geven te 

kennen zich niet meer herkiesbaar te stellen en treden deze avond af. Erna Balk wordt als 

nieuw bestuurslid gekozen. Er is nog één bestuursplaats vacant. Tonny Kommers is het 

secretariaat overgenomen door Inge van Dijk.  

 

Tijdens de jaarvergadering is ook de contributie opnieuw vastgesteld Er is door de 

penningmeester aangegeven dat de mogelijkheden van automatische incasso worden 

onderzocht voor het komende jaar. 

 

Vanaf 21 maart is de nieuwe website van Kraggenburg in de lucht. Er zal met meerdere 

vrijwilligers geprobeerd worden de site zo actueel mogelijk te houden. 

 

Het afgelopen jaar hebben er 11 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, de jaarvergadering 

en een tussentijdse ledenvergadering (7 december 2012) en zes vergaderingen in het 10-

dorpenverband. Daarnaast zijn er overleggen met de bewoners van Kraggenburg geweest met 

betrekking tot het dorpsontwikkelingsplan (DOP), de dorpsschouw, omvorming van groen op 

de begraafplaats en de bosdunning.  

 

Zoals ieder jaar is er namens het bestuur van dorpsbelang overleg gevoerd met o.a. de 

Feestcommissie, de STEK, de Uitkijkredactie, het Stichtingbestuur Dorpshuis, IGW, B.& W. 

gemeente NOP en de werkgroep Buitenlandse werknemers. In het kader van de uitwerking van 

het DOP hebben overleggen plaastgevonden met o.a. Mercatus, Carrefour, adviesbureau Kars 

en Natuurmonumenten. Vanuit Dorpsbelang is deelgenomen aan de stuurgroep 

“Ontwikkelingsvisie Voorsterbos” dat door Natuurmonumenten is opgestart. 

De dorpskrant ‘De Uitkijk’ is afgelopen jaar zes keer verschenen. Door steeds weer nieuwe 

items, vele gebruikers en de grote groep adverteerders is ‘ons’ dorpsblad een graag gelezen en 

financieel gezond blad.  

 

Feiten en gebeurtenissen in 2012:  

 

11 april: dorpsschoonmaak; Onder de coördinatie vanuit STEK hebben alle kinderen van de 

basisscholen De Pionier en De Lichtwachter meegewerkt aan de jaarlijkse dorpsschoonmaak. 

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. 

 

14 april: Opening Dubbel-Doel veld; Na een lange periode van 3 jaar van voorbereiding, 

subsidieaanvragen bij provincie en gemeente is dan zover. Op 14 april was de  officiële 

opening. De carnavalsvereniging heeft geholpen om voor die tijd alles random het veld netjes 

te krijgen. Op de openingsmiddag, waar de wethouder en de gedeputeerde de 

openingshandeling verrichtten, was er goede belangstelling en we kijken terug op een 

geslaagde middag. 

 

18 april: Bijeenkomst IGW; In het dorpshuis is er een bijeenkomst geweest waar het team van 

IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken van gemeente, Mercatus, Carrefour en politie) hun 

werkwijze en plannen voor Kraggenburg hebben toegelicht. Samen met het dorpsbelang gaan 

ze dit uitvoeren. 

 

21 april: 11-dorpenloop; Op zaterdag 21 april werd de 11 dorpenloop weer door AV NOP 

georganiseerd. Twee teams uit Kraggenburg geven acte de presence, Loopgroep Kraggenburg 

onder leiding van Piet Galema en Loopgroep Be Fair onder leiding van Paula Snellink. STEK 

heeft alle lopers een passende attentie aangeboden. 

 

29 april: Kennedymars; In de vroege ochtend van 30 april fungeert Van Saaze wederom als 

stempel- en drinkpost. STEK had enkele vrijwilligers benaderd om de lopers tijdens de 

wandeltocht te ondersteunen. 
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30 april: Koninginnedag; Tijdens een zonnige dag werd onder begeleiding van onze dorpskapel 

Le Chapel de vlag gehesen. Er werd oranjebitter en oranjekoek genuttigd waarna de kinderen 

hun fiets of skelter versierd hebben in de kleuren van de Nederlandse vlag. STEK had deze dag 

de organisatie in handen. 

 

Mei: Tulpen mozaïek; De tuin club, die gesteund wordt door Dorpsbelang, heeft wederom een 

prachtige creatie gemaakt van tulpen. Dit jaar stond de tulpenmozaïek in het teken van de 

“buitengewone striphelden”. Op het grasveld aan De Dam vonden wij zo 'the Pink Panther'. De 

'buitengewone stripheld' van Kraggenburg werd door het publiek gewaardeerd met een 5de 

plaats. 

 

6 mei: Steptocht; Onder leiding van Mart van Keulen is er een groep jonge steppers vanuit 

Nagele de polder rond gestept. Ondanks bezettingsproblemen, een lekke band en het 

bevrijdingsfeest de dag ervoor, zijn er toch drie podiumplaatsen behaald. De 

carnavalsvereniging verzorgde de binnenkomst in Kraggenburg en de leden van STEK waren 

hierbij betrokken als verkeersregelaars op te treden. 

 

8 mei; enquête over wonen; Vanuit het dorpsontwikkelingsplan is er een enquête uitgegaan 

aan alle hoofdbewoners met als doel de woningbehoefte en woonwensen in Kraggenburg te 

onderzoeken. Tegelijkertijd werd er een enquête verstuurd naar de inwonende jeugd vanaf 18 

jaar. 

 

11 mei; Leeuwenronde; Tijdens de 34ste Leeuwenronde waren er 180 lopers op verschillende 

afstanden. Ruud Hadders behaalde op de halve marathon een 2e plaats. STEK was 

verantwoordelijk voor de organisatie. 

 

16 t/m 20 mei feestweek; De Feestcommissie heeft dit jaar gekozen voor het thema 

Boerenbruiloft. De familieavond was wederom het hoogtepunt waarin elke wijk 

vertegenwoordigd was met ieder zijn eigen boerenbruiloft.  

 

26 mei: Ontmoet je nieuwe buren; De werkgroep “buitenlandse werknemers”, die inmiddels 

Multi Culti Kraggenburg heet, heeft ook dit jaar een middag/avond georganiseerd om kennis te 

maken met elkaar. Er waren dit keer veel nationaliteiten aanwezig. Tijdens een gemoedelijke 

sfeer hebben de Kraggenburgers contacten kunnen leggen met de buitenlandse werknemers 

die hier wonen en werken. 

 

27 augustus: vakantie-activiteit voor de kinderen; Het thema van dit jaar was de Olympische 

spelen. Op deze sportieve middag, die door STEK is georganiseerd, werd er sportief gestreden 

bij voetballen, hardlopen, discuswerpen, verspringen, tafeltennissen en de estafette. Meer dan 

zestig kinderen hebben hun uiterste best gedaan om als eerste over de finish te komen. Voor 

iedereen was er na afloop een medaille.  

 

Augustus: Wij gaan weer naar school banners ophangen; In de laatste week van de 

zomervakantie wordt er vanuit dorpsbelang Kraggenburg geregeld dat er bij iedere in- en 

uitgang van het dorp een vlag opgehangen. Helaas is er dit jaar één vlag ontvreemd en is er 

één vlag beschadigd. 

 

10 september: uitslag dorpenkeuring; Bij de dorpenkeuring is Kraggenburg dit keer als 6e 

geëindigd. We zijn twee plaatsen omhoog gegaan in vergelijking met het jaar ervoor.  

 

15 september: teambuilding bestuur dorpsbelang; Deze middag is ons dorpsplan en de rol van 

het bestuur onder de aandacht geweest. Ook zijn er deze dag concrete afspraken gemaakt 

m.b.t. de uitwerking van ons Dorpsplan.  

 

19 september: dorpsschouw; Met een lijst van aandachtspunten is er een delegatie van de 

gemeente en dorpsbelang het dorp rond gegaan. Er zijn afspraken gemaakt met de gemeente 

om deze punten aan te pakken. Dit varieerde van scheefliggende stoeptegels tot bomen die 

overlast brengen. 
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24 september: Klus week gemeenteambtenaren; Er zijn deze dag 15 ambtenaren van  de 

gemeente aan de slag gegaan om het jubileum jaar van de gemeente NOP (70 jaar droog en 

50 jaar gemeente) op een actieve manier te vieren. Een leuke manier om het dorp mee te 

laten profiteren van het jubileum.  

 

31 oktober: 55+-er; seniorenmiddag; Georganiseerd door STEK, JVV en Welzijn Ouderen. Met 

een workshopprogramma en onder  leiding van verschillende mensen kon iedereen lekker 

bezig zijn met o.a. djembé, mozaïeken, kerstballen en eten maken. Een geslaagde middag 

voor zo'n 55 mensen. 

 

10 november: grote klusdag Kraggenburg; Negentig Kraggenburgers klaarden zo’n 45 klussen. 

Een geweldig resultaat! De omgeving van de scholen werd aangepakt, een pad van 

houtsnippers naar het kunstwerk, een bar op de bovenverdieping van dorpshuis Het Klokhuis 

en de omgeving van het dorpshuis is ook spic en span gemaakt. Verder hadden bewoners, die 

dit zelf niet meer kunnen, ook klussen opgegeven. Er wordt met veel voldoening teruggekeken 

op deze dag. 

 

24 november: aankomst Sinterklaas; Tijdens een mistige zaterdagmorgen komt de boot aan. 

Er wordt een piet beschuldigd van pepernoten stelen. De betreffende piet wil het goedmaken 

door een dansje in te studeren met de kinderen. Gelukkig is Sinterklaas vergevingsgezind. 

STEK had deze intocht weer prima georganiseerd. 

 

8 december: Kerstmarkt; Nadat de stevige wind van de dag ervoor ging liggen zorgden de 

Zotte Leeuwkes in samenwerking met STEK weer voor een geslaagde Kerstmarkt. Met 

verschillende kramen buiten en workshops binnen was er voor iedereen wat te doen.  

 

4 januari: Nieuwjaars-Inn; Voor de verschillende groepen jeugd waren er onder leiding van 

Be-fair leuke activiteiten georganiseerd. Met spelletjes, een film en lekker eten kon iedereen 

zich prima vermaken. STEK heeft hierbij ondersteund in de financiën.   

 

5 januari: Nieuwjaarsreceptie; Tijdens deze bijeenkomst zijn de dames van STEK in het 

zonnetje gezet en bedankt voor hun inzet. Het jaarlijkse bloemetje ging dit keer naar ons oud-

bestuurslid Tonny Kommers. Hij werd bedankt voor jarenlange inzet als vrijwilliger op 

verschillende gebieden. 

 

19 januari: Kern met Pit; Het project 'Multi Culti Kraggenburg' van de werkgroep buitenlandse 

werknemers is door de jury van Kern met Pit beoordeeld als het beste initiatief in de provincie 

Fleovoland. Daarnaast was er ook al een nominatie en samen leverde dat een bedrag op van 

2.500 euro . 

 

Ten slotte wil Dorpsbelang iedereen, die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor de 

leefbaarheid van ons dorp, hartelijk bedanken. Door dit met zijn allen te doen kunnen we ook 

daadwerkelijk iets bereiken. 
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De lente is begonnen en we kunnen weer naar buiten. Ook STEK 

heeft voor de komende periode weer vele activiteiten gepland. 

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

moedig uw familieleden, dorpsbewoners en andere sporters aan. 

 

 

11-dorpenloop 

Op zaterdag 20 april vindt de 11-dorpenloop plaats. De start is om 8.40 uur in Emmeloord. 

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

15.45 op de Bosbaan in Emmeloord. Om ongeveer 10.30 uur zullen de lopers in ons dorp 

aankomen, om vervolgens om 10.55 uur hun weg te vervolgen naar Ens. Namens 

Kraggenburg doen er twee loopgroepen mee. Kom rond 10.30 uur naar het plein bij HCR van 

Saaze om de sporters aan te moedigen. 

 

Kennedymars 

In de Koninginnenacht wordt wederom dit jaar 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 van Saaze de stempel en verzorgingspost. Tussen 6.00 uur en 14.00 uur zullen zij 

bij Kraggenburg zijn. Voor meer informatie en opgave zie www.stepnop.nl/kennedymars.  

 

Koninginnedag 

Om 9.30 uur nodigen we alle Kraggenburgers uit, groot en klein, te komen naar het centrum 

van het dorp. Onder begeleiding van een muzikale noot van Le Chapel zal de vlag worden 

gehesen bij het monument aan de Voorstraat. Vervolgens zal er op het plein bij HCR van 

Saaze tot 12.00 uur een gezellige VRIJMARKT zijn. Neem je kleedje mee voor de verkoop van 

huisraad, speelgoed, eigen gemaakte creaties of baksels. Voor de kinderen is er ook de 

gelegenheid je eigen fiets, step of skelter te versieren, met na de versiering een rondgang 

door het dorp. Op een groot tv scherm bij HCR van Saaze zal de troonsafstand van onze 

koningin te zien zijn, dus dat is geen excuus om thuis te blijven. Ook de oranjekoeken en de 

oranjebitter zullen niet ontbreken. Kortom een gezellige start van uw Koninginnedag.  

    

Steppentocht 

Op zondag 5 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. De leiding is dit jaar in handen van Joost Potters en Marco van 

Diepen. Wil je mee steppen met dit prachtige evenement, meld je dan aan. De steppers gaan 

weer volop in training. Kom ze aanmoedigen. 

 

De Leeuwenronde 

Dit hardloopevenement zal plaatsvinden op vrijdag 17 mei. Start en finish bij HCR van Saaze. 

Halve Marathon 21,1 km start om 19.00 uur 

Prestatieloop 6 en 11 km start om 19.02 uur 

4 km (alleen basisschool) start om 19.04 uur 

2 km (kinderen t/m10 jaar) start om 19.06 uur 

Inschrijven kan vanaf 18.00 uur op het plein bij HCR 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/kennedymars
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Volleybal team Be Fair MC 1 

 

De Be Fair C1 meiden draaien dit seizoen op volle toeren. Op dit moment staat het team boven 

aan in de C1 Hanze-Linde competitie. Het team bestaand uit Lisanne van der Heijden, Lieke 

van der Kolk, Maud van der Kolk, Jasmijn Maljaars, Jacqueline Ruiter, Thirsa van der Stelt, Kim 

Westra en Janick Winter. 

 

Zaterdag 19 januari j.l. hebben wij met het team met 3-0 gewonnen. We deden het goed!. De 

wedstrijd was tegen Reflex MC1 uit Kampen, die in onze competitie 10de staan. 

 

Op zaterdag 26 januari hebben we tegen Bas Autowas gespeeld in Zwolle. We hebben met 2-1 

gewonnen. De eerste set ging eigenlijk heel slecht, 25-13 verloren, de tweede set ging gewoon 

goed 19-25 gewonnen, de derde set begon slecht maar we hebben ze heel goed in gehaald 

(van 18-22 naar 22-25). 

 

We hebben zaterdag 2 februari een thuiswedstrijd tegen SVI uit Staphorst gespeeld. Het was 

een hele spannende wedstrijd, de 1e set hebben we jammer genoeg verloren met 15-25. De 

2e set ging beter, die hebben we met 25-12 gewonnen. De 3e set was heel erg spannend, 

want we stonden achter met 17-24 en toen hebben we SVI toch nog ingehaald en is het 

uiteindelijk 27-25 geworden. We hebben de wedstrijd dus met 2-1 gewonnen. 

 

Zaterdag 23 februari hebben we tegen Urk gespeeld. Zij staan achtste. De eerste set ging niet 

echt goed, die hebben we ook verloren. De tweede set ging een stuk beter en hebben we 

gewonnen. Ook de derde set hebben wij gewonnen. De tweede en derde set gingen allebei erg 

goed. Het was een erg leuke wedstrijd. 

 

We hebben 2 maart gewonnen met 3-0 van Pegasus uit Zwartsluis. Dat was niet zo vreemd, 

want zij staan laatste en wij eerste. Het was niet een heel spannende wedstrijd om naar te 

kijken, maar toch was er redelijk wat publiek. 

 

Nu op naar de laatste 4 wedstrijden. Dit zijn wedstrijden met een paar plaatselijke derby’s, 

Marknesse en Bant. Ook spelen we nog een wedstrijd tegen NVC uit Nijeveen, dit team staat 

momenteel tweede. Het wordt nog spannend dus. 

 

De eerst volgende wedstrijd spelen we tegen SVM uit Marknesse op 23 maart om 9.30 uur in 

de gymzaal te Kraggenburg. 

 

Wordt vervolgd, we houden jullie op de hoogte. 

 

Groetjes, Lisanne, Lieke, Maud, Jasmijn, Jacqueline, Thirsa, Kim en Janick. 
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AVONDVIERDAAGSE 2013 
 
Geef u op … geef u op …..geef u op…… 
 
Dit jaar wordt er gelopen van 15 tot en met 19 april. Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 15 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 16 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 17 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 18 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 19 april vierde avond 17.30 uur starten bij Het 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, voor zover dat niet met de laatste lopers is geregeld. Het uitzetten kan met de fiets of lopend 
gebeuren. Wij komen altijd mensen te kort, dus ………….. 
 
Wie wil ons helpen met het uitzetten (en/of evt. ophalen) van de routes? 
Lijkt u dit wat of wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op. *** 
 

 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrook Avondvierdaagse 2013 
 
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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LEUK OM TE LEZEN: Piet Galema en Paula Snellink over de 11 dorpenloop. 

 

 

Op zaterdag 20 april vindt de jaarlijkse 11 dorpenloop door Noordoostpolder plaats. Vanuit 

Kraggenburg nemen er twee loopgroepen deel, loopgroep Kraggenburg en loopgroep Be Fair. 

Deze loopgroepen worden geleid door broer en zus, Piet Galema en Paula Snellink-Galema uit 

Kraggenburg. Hoe bijzonder is dat? Samen vertellen ze erover.  

 

 

Hoe lang zijn jullie al coaches van de beide loopgroepen? 

Piet: ik coach loopgroep Kraggenburg nu voor het tweede jaar.  

Paula: loopgroep Be Fair doet nu voor de 14de keer mee. In 1998 en 1999 liep het team onder 

de naam Greenery Girls o.l.v. Piet Oud. Na de loop in 1999 heb ik zijn trainingsgroep 

overgenomen. De eerste twee jaar voelde ik me nog niet capabel genoeg om een team voor de 

11 dorpenloop te organiseren. Vanaf 2002 hebben we weer ieder jaar meegedaan, dus ik 

organiseer het nu voor de 12de keer. We lopen dan ook voor de 12de keer onder de naam 

loopgroep Be Fair. We zijn begonnen als vrouwengroep. Ik heb nu ook mannen in mijn 

trainingsgroep, die ook meelopen bij ons met de 11 dorpenloop. 

 

 

Hoe ben je coach geworden van loopgroep Kraggenburg, Piet? 

Piet: Ik heb het overgenomen van Harm Hagenau. Harm vroeg mij of ik het wilde organiseren. 

Hij wou wat rustiger aan gaan doen ook vanwege zijn gezondheid. Het leek mij wel wat. Je 

doet het voor het dorp. Je bent sociaal betrokken en ik loop zelf ook iedere zondag hard met 

een groep in het Voorsterbos. Ik ben ooit in aanraking gekomen met loopgroep Kraggenburg 

door Nico Lamers. Hij organiseerde dit voor AVNOP en ik werkte bij hem. Ik heb zelf één keer 

meegelopen maar dat was geen succes, daarna ben ik een paar keer als fietser mee geweest. 

 

 

Hebben jullie je groep voor dit jaar al compleet?  

Paula: Ja, ik heb de groep compleet.  

Piet: Ik ben nog wel op zoek naar een paar lopers. Eén of twee reserves is ook altijd wel 

prettig. Paula beaamt dat: Ja, ik loop nu zelf mee, maar dat is eigenlijk niet ideaal. Je bent zelf 

de hele dag al druk met het organiseren en als je dan ook nog moet lopen is het wel veel.  

 

 

Hoe selecteren jullie je lopers? 

Paula: Ik train natuurlijk een loopgroep op de donderdagochtend voor Be Fair. In principe 

komen mijn lopers uit deze groep. Omdat niet iedereen kan, door blessures of andere 

bezigheden en omdat een aantal mensen in deze groep de 10 km per uur niet meer halen, 

mag ik gelukkig de laatste jaren rekenen op een paar lopers van buiten de groep.  

Piet: Dat is wel een voordeel voor Paula. Zij heeft al binding met de groep, omdat ze deze 

iedere week ziet. Wat dat betreft is loopgroep Kraggenburg meer los zand. Eigelijk lopen wij 

maar één keer per jaar samen hard. Alhoewel een groot deel van de lopers zie ik ook elke 

zondagochtend in het Voorsterbos. Maar ik merk wel dat het lastig is lopers enthousiast te 

houden. Ieder jaar kan ik rekenen op een aantal trouwe lopers en daarnaast vraag ik dan 

hardlopers uit het dorp, waarvan ik weet dat ze niet al bij een andere groep lopen. We, Paula 

en ik, overleggen ook wel samen.  

 

 

Dus er is geen rivaliteit tussen de teams? 

Paula: haha, nee dat kan ook niet. Loopgroep Kraggenburg loopt echt voor de eerste plaatsen 

en wij lopen voor de gezelligheid. Ik zeg altijd als we maar boven de Fifty Five (loopgroep) 

eindigen. We willen geen laatste worden en dat is gelukkig ook nog nooit gebeurd.  

Piet: Loopgroep Kraggenburg liep vroeger altijd bij de eerste drie, maar dat redden we niet 

meer. De lopers worden ouder en om jonge aanwas te vinden is best lastig. Er doen 70 

ploegen mee, dus heel veel mensen lopen ook al met een loopgroep van hun werk of met 

familie. Vorig jaar waren we tiende. Dat is ook onze ambitie voor dit jaar. En als ik kijk naar de 

lopers, die ik nu heb, dan moet dat kunnen, denk ik. 
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Wat is er zo leuk aan de 11 dorpenloop? 

Piet: De saamhorigheid is heel groot. Je komt een heleboel bekenden tegen, waarvan je 

sommigen alleen maar ziet tijdens de 11 dorpenloop.  

Paula: Je kent natuurlijk een hele hoop mensen. Het is gezellig en leuk. En daarom doen we 

ook mee voor de gezelligheid.  

Blijven jullie de 11 dorpenloop nog lang organiseren? 

Piet: Tja dat weet ik niet. Het is best lastig een goed team bij elkaar te krijgen. Maar aan de 

andere kant het is wel leuk om betrokken te blijven. Je leert ook weer nieuwe mensen, 

jongeren uit het dorp kennen en zo blijf je actief.  

Paula: Zolang iedereen van onze loopgroep nog de 10 kilometer per uur kan halen, lopen we 

mee.  

 

 

Willen jullie je teams al bekend maken?  

Piet: De lopers die al hebben toegezegd zijn: Gerard Hesselmans, René van de Berg, Henk 

Hadders, Jan Rinsma, Ruud Hadders, Rommy de Witte, Molle Stuiver, Rebecca Doejaren, 

Vincent van Dijk en Onno Stallinga. Ik heb er nog drie op mijn lijstje staan, die ik nog wil 

vragen. Ik ben wel blij met deze loopgroep.  

Paula: Loopgroep Be Fair bestaat nu uit: Arie Sterk, Marjo van Diepen, Ria Stuiver, Ans 

Hadders, Johan Woolderink, Marijke Benedictus, Imilda Riezebos, Thea Riezebos, Roelie de 

Witte, jij en ikzelf dan. Het is toch ieder jaar weer spannend een team bij elkaar te krijgen.  

 

 

In de teams kunnen nog wijzigingen komen, door blessures of om andere redenen.  

 

 

Doen jullie na de 11 dorpenloop nog iets leuks met de groep? 

Paula: Wij gaan ieder jaar uit eten. Ook de mensen van de trainingsgroep, die niet hebben 

gelopen en de begeleiders op de fiets worden dan uitgenodigd. We gaan ieder jaar ergens 

anders eten.  

Piet: Wij zijn vorig jaar met een deel van de groep wat gaan drinken bij Saaze, maar dat was 

eerder niet gebruikelijk. Voor de binding van de groep zou het wel goed zijn dit ieder jaar te 

doen.  

Paula: Ja, wij zagen jullie vorig jaar bij Saaze. Wij gingen daar toen eten. Dit jaar eten wij bij 

Da Enzo in Emmeloord.  

 

 

Allemaal veel succes! 

 

Margot Maljaars 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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sinds 22 november 2010 

 

In de vorige Uitkijk konden we het nog net niet melden, maar intussen heeft u het door alle 

media aandacht, niet kunnen missen: We zijn met onze project “Razem” provinciaal winnaar 

”Kern met Pit” geworden. We zien dat als een mooi compliment voor datgene waar we als 

werkgroep mee bezig zijn. De twee plaquettes, verbonden aan de prijs, zullen binnenkort in 

het Klokhuis komen te hangen. 

We mogen als winnaar onze provincie vertegenwoordigen bij de nationale wedstrijd ”De 

Gouden Kern met Pit”. Die finale is op 6 april in het Geldmuseum te Utrecht. Het is een mooie 

promotie voor ons dorp Kraggenburg. Elk project krijgt 5 minuten om zich te presenteren. Wij 

zullen dat o.a. doen door middel van een promotiefilm over ons werk en de doelgroep. 

De beoordeling van de finalisten wordt voor 1/3 deel bepaald door een vak jury, voor 1/3 door 

de 12 finalisten en voor 1/3 door het aantal publieksstemmen dat een project krijgt. En dat 

kan dus een stem van u zijn. U kunt ons helpen kans te maken op de eretitel door uw stem uit 

te brengen op ons project. Stemmen kan nog tot 1 april op de internetsite: 

www.kernmetpit.nl/Editie+2012. Bij ons project kunt u dan stemmen. Alvast heel hartelijk 

dank. 

 

Maar we zijn natuurlijk niet opgericht voor de publiciteit en de wedstrijden en we gaan dus ook 

gewoon door met onze kerntaken, waarbij de integratie van de migranten wordt gestimuleerd 

en daarmee de leefbaarheid in ons dorp. 

Eén van die taken is de Nederlandse taalcursus. Het is een groot succes. We hebben op dit 

moment tegen de 40 cursisten. Voor een deel uit ons dorp en een wat groter deel uit de 

omgeving. Omdat er zoveel cursisten zijn heeft Molle Stuiver sinds eind vorig jaar assistentie 

gekregen van Ria. Beiden zijn erg enthousiast en brengen dat ook over op de cursisten. Dhr. 

Ab Hars, in het verleden leerkracht op de Pionier, heeft sinds eind februari ook een groep 

migranten onder zijn hoede genomen.  

Het succes is o.a. te danken aan de motivatie en inzet van de docenten, aan het 

laagdrempelige en het feit dat het betaalbaar is. Daarbij is het succesvol omdat de cursus op 

maat wordt gegeven. Er wordt ingespeeld op de behoefte en mogelijkheden van de cursisten. 

Een cursist kan bijv. woorden leren die op het werk nodig zijn of oefenen met het maken van 

een sollicitatiebrief. Hiermee onderscheidt deze manier van lesgeven zich van andere 

taalcursussen. 

Inmiddels hebben we de eerste certificaten kunnen overhandigen. Dit als een soort 

compliment voor de cursisten, want het valt niet mee de moeilijke Nederlandse taal te leren. 

Het vraagt van hen veel doorzettingsvermogen. Het certificaat is een bewijs van hun inzet. 

We willen ons de komende tijd inzetten om de migranten meer te betrekken, zeg maar mee te 

laten doen, met de verschillende activiteiten die in ons dorp worden georganiseerd. Een 

proevement, waarbij we kennis kunnen maken met de diverse gerechten uit de verschillende 

landen, is ook één van de activiteiten die we een kans willen geven. 

 

Al met al een gevarieerde agenda. Hoe het gaat met onze finalewedstrijd de “Gouden Kern 

met Pit”, de Nederlandse taalcursus, het proevement en alle andere activiteiten, kunt u 

natuurlijk allemaal zien en lezen op onze site: www.multicultikraggenburg.nl. 

 

namens de werkgroep,  

Harry Engels 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/


 20 

 
 

 

Beste bewoners, 

 

Vanuit IGW wil ik graag even aandacht schenken aan het volgende. 

 

Vorig jaar is er veel werk verzet door het bestuur dorpsbelang om het dorp Kraggenburg 

leefbaar te houden. Er is veel tijd en energie gestoken in de realisatie van de nieuwe dorpsvisie 

voor Kraggenburg. Ook hebben verenigingen/ondernemers en bewoners hun inbreng gehad bij 

de totstandkoming. Er ligt nu een prima document waar op sommige punten al uitvoering aan 

wordt gegeven. 

 

Daarnaast is de werkgroep Multi Culti druk in de weer om activiteiten te verzorgen waaraan 

arbeidsmigranten en inwoners van Kraggenburg kunnen deelnemen. Uiteindelijk doel, elkaar 

beter leren kennen en arbeidsmigranten laten integreren in het dorp en haar verenigingsleven. 

Tevens bestaat de mogelijkheid voor het volgen van taallessen zodat de Nederlandse taal geen 

barrière meer hoeft te zijn. Werkgroepleden onder aanvoering van Harry Engels, bedankt! 

 

Op zaterdag 10 november heeft er een grote klusdag plaatsgevonden in het dorp. Ongeveer 90 

vrijwilligers hebben zich de hele dag ingezet om allerlei klussen in het dorp op te knappen 

(opknappen tuinen tot schoonmaken lantaarnpalen, etc.). Zelfs personeel van de Zorggroep en 

Netl waren aanwezig deze dag. Heel veel voorbereidend werk (inventariseren klussen, indeling 

vrijwilligers, logistiek) is verricht door Irene Gerritzen en Erna Balk.  

Vanuit IGW en wijkbeheer hebben wij deze dag ondersteund. 

 

Wij bedanken alle vrijwilligers die zich het afgelopen jaar hebben ingezet waardoor dit allemaal 

gerealiseerd kon worden. Zonder vrijwilligers geen activiteiten. 

Ik denk dat het goed is dat dit ook eens vanuit de gemeente wordt benoemd. 

Er is nooit iemand geblesseerd geraakt van een schouderklopje (quote Foppe de Haan). 

 

Mocht u nog vragen/opmerkingen hebben over leefbaarheid in het algemeen 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, Gebiedsregisseur dorpen 

Telefoon: 06-20667904,  

e-mail: igw@noordoostpolder.nl 

http://www.noordoostpolder.nl/
mailto:igw@noordoostpolder.nl
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Er op uit met de Pasen 2013 

1e  Paasdag 31 maart 

Paasspeurtocht met brunch 

Zondag 31 maart kunt u brunchen bij HCR van Saaze. De koks hebben een heerlijk ‘paasbuffet’ 

voor u klaarstaan met de lekkerste hartige en zoete ‘paasgerechten’.   

De brunch is van 11.00 uur  tot 14.00 uur 

Voorafgaand en gekoppeld aan de brunch is er de mogelijkheid een speurtocht te lopen door het 

Voorsterbos.    

Deze duurt ongeveer een uur.                                                                                                                                      

Volwassenen               € 15,-  

Kinderen t/m 12 jaar € 7,50                                                                            

Opgeven kan t/m 24 maart.                                                                       

T: 0527-252353 E:  info@hotelvansaaze.nl                    

Voor meer informatie zie www.hotelvansaaze.nl 

2e Paasdag 1 april 

Eieren gooien  

Ook dit jaar is er op 2e Paasdag het eieren gooien. Op het grasveld voor HCR van Saaze staan de 

kruiwagens met eitjes klaar voor de vlucht. Nieuw is dit jaar het eieren gooien voor (groot)ouder 

en kind.   

jeugd basisschool        15.00 uur 

ouder – kind (t/m groep 5 basisschool)     15.30 uur  

volwassenen        16.00 uur 

 

inschrijven per koppel  vanaf      14.30 uur                            

Kosten deelname € 2 ,- per koppel,  meerdere combinaties mogelijk. 

Uit eten tijdens de paasdagen. 

Op beide dagen is ons restaurant geopend en hebben wij een verrassend menu  voor u 

samengesteld. 

Voor meer informatie kijk op www.hotelvansaaze.nl   

mailto:info@hotelvansaaze.nl
http://www.hotelvansaaze.nl/
http://www.hotelvansaaze.nl/
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S.W.N. KRAGGENBURG 

 

Op donderdag 28 maart hebben wij weer onze jaarlijkse paasmorgen. 

Om 10.00 uur staat de koffie klaar voor alle 55 plussers van Kraggenburg in ‘t Klokhuis. 

Om 12.00 uur hebben wij een heerlijke paaslunch voor u klaarstaan. 

Opgave graag voor 24 maart bij Sietske 252851, Annie 252418 of Ida 252921. 

De kosten zijn € 6,00 per persoon. 

 

We maken er een gezellige morgen van dus, neem uw buurman of -vrouw mee, hoe meer 

zielen hoe meer vreugd. 

 

Graag tot 28 maart. 

Groetjes van Sietske, Annie en Ida. 

 

 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 

 

Jaarlijkse Boottocht. 

De Zonnebloem regio Noordoostpolder, Urk en Brederwiede organiseren een boottocht met de 

"Jan Plezier" voor gasten op dinsdag 2 april. 

De boot vertrekt uit Vollenhove om 10.00 uur (inschepen vanaf 9.15 uur) en vaart naar 

Genemuiden, Hasselt en Zwolle en via de IJssel langs Zalk en Kampen weer terug naar 

Vollenhove. 

U wordt aan boord verwend met koffie, thee, drinken en iets lekkers. 's Middags wordt een 

warme maaltijd geserveerd, tevens is er een verloting en muzikale begeleiding met natuurlijk 

ook ruimte voor een gesprek en een spelletje. 

Zoals gebruikelijk wordt u door onze vrijwilligers van huis gehaald en weer thuis gebracht.  

De kosten voor deze dag bedragen € 30,00 persoon. 

  

Belangstellenden kunnen zich, zo snel mogelijk na het verschijnen van deze 

Uitkijk, opgeven bij: 

G.Mooiweer,  tel. 252700 of 

G.Rinsma,     tel. 252061. 

  

Teugblikken. 

Op donderdag 28 februari om 14.30 uur zijn we met 5 auto's en 20 personen richting 

Vollenhove gereden. Daar werden we ontvangen door de Zonnebloem afdeling Vollenhove, 

waar we gezamenlijk een middag doorbrachten en konden aanschuiven voor een stamppot 

maaltijd. 

We werden gezellig onderhouden door de knipkunstenaar Freek van der Wal, die ons op een 

vlotte wijze vertelde over het knippen van figuren en landschapstaferelen door zijn grootvader 

en hemzelf. Dit talent is door hen tot kunst verheven en hopelijk wordt dit door zijn 

kleinzoon nog een generatie doorgezet. 

Na een verloting konden we genieten van een uitstekende stamppot maaltijd en een 

Vollenhoofs potje, klaargemaakt door Fa. Simon Dragt. Er was voor iedereen voldoende en 

menigeen heeft voor een tweede keer opgeschept.  

Om 18.00 uur zijn we met een voldaan gevoel weer huiswaarts gereden.  

  

Voor de Kerstdagen 2012 hebben we onze gasten en vrijwilligers kunnen verrassen met een 

fraai opgemaakt fruitmandje en een heerlijke fles appelsap. Het fruitmandje is voor ons 

verzorgd door Fa. J.Hoekstra Oosterringweg 24/1 te Luttelgeest en de appelsap door Fa. Vink 

Zuiderringweg 13/11 Kraggenburg. Onze hartelijke dank daarvoor namens alle Zonnebloem 

vrijwilligers afdeling Kraggenburg.                                                
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“Prinses Vera en de vieze 
zeerovers” 
 

Het beloofd een heel spektakel te 

worden. Met veel plezier wordt er 

wekelijks geoefend. 

De spelers, Diana Potters (prinses), 

Jacques van de Wiel (prins), Krijn de 

Hamer (de kok), Marian van der 

Ploeg, Chris van Vilsteren, en Ivy 

Polhoud leven zich uit als zeerovers. 

De regie is in handen van Gert 

Polhoud. Achter de schermen zijn 

Marjoleine Zielman, Ella van Kampen, 

Afra van Diepen en Erna Balk druk 

bezig er iets moois van te maken. 

Nieuwsgierig geworden? Kom op 6 

                                                                                  april naar H.C.R. van Saaze. 

 

 

 

Reünie 60 jaar toneel in Kraggenburg. 
Negen spelers zijn begonnen een stuk in te studeren ter ere van het 60 jarig jubileum van Sint 

Genesius op zaterdag 15 juni a.s.  

   

                     “Je bent toch op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar?!”  

 

Het is 1969 in een dorp in de polder waar mensen zijn met verlangens en wensen. En het gaat 

er natuurlijk om hoe de ene mens de ander hier mee denkt te helpen, nietwaar?  Joost van 

Boven, Theo van Diepen, Bobby van Egmond, Krijn de Hamer, Rina Klok, Louise Mars, Jan 

Looise, Marleen Wiegmink en Ineke Winkler zetten met plezier hun beste beentje voor!                                     

Houdt deze avond vrij in uw agenda! 

 

Alle oud-leden en leden zijn vanaf 15.30 uur tot 21.00 uur welkom bij Van Saaze.  

Na afloop zal er muziek zijn om nog gezellig na te zitten en herinneringen op te halen. 

 

 

 

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 
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JONGEREN19NU GEEFT CREATIEF TALENT EEN PODIUM  

 

Creatieve talenten van Jongeren19nu mogen op zondag 24 maart laten zien wat ze in huis 

hebben. Tijdens de creatieve dag, welke jaarlijks door de jongerenvereniging georganiseerd 

wordt in Theater 't Voorhuys, laten de vier afdelingen uit de polder zien wat ze in hun mars 

hebben op het gebied van acteren, zang en improvisatie. 

 

Tijdens deze middag zullen de verenigingen Crespa, JOEK, Mix-ML en N.E.T. afwisselend hun 

talenten laten zien op het podium. Elke vereniging heeft de opdracht gekregen om een eigen 

toneelstuk te schrijven, een playback act in te studeren en een werkstuk voor Jongeren19nu te 

maken en te presenteren. Als extra vermaak voor de bezoekers worden er improvisatieacts 

gehouden en als afsluiter op de dag zullen er vier live acts hun zangkunsten ten gehore 

brengen.  

 

Een jury vol met creatievellingen uit de polder zal de jongeren beoordelen op hun prestaties. 

De uitslag en prijsuitreiking van de creatieve dag is om 18.00 uur in verenigingsgebouw De 

Buren in Emmeloord. Wie wordt dit jaar de creatiefste vereniging van de polder? Vorig jaar 

ging Crespa er met de winst vandoor maar of dat dit jaar weer zo zal zijn...  

 

De creatieve dag in Theater 't Voorhuys begint om 13.00 uur en duurt tot ongeveer 17.00 uur 

en is voor iedereen toegankelijk. Er is een vrije inloop, het is mogelijk om op elk moment te 

komen genieten van onze eigen poldertalenten. 

De entreeprijs bedraagt € 5,00.  

 

 

 

PASSIE IN DE POLDER 

Jeu d’Op gaat meedoen aan Passie in de Polder’s “uit de klei getrokken”. 

 

Passie in de Polder staat voor podiumkunsten op bijzondere locaties in Flevoland. De  

voorstellingen vinden plaats in het weekend van 20 en 21 april a.s. en maken wederom deel 

uit van het Countus Tulpenfestival. Het publiek gaat van locatie naar locatie om voorstellingen 

te zien van ongeveer tien minuten. De start is bij Grand Café ’t Voorhuys. 

Verschillende gezelschappen uit de Flevolandse amateurkunst hebben inmiddels de 

beschikbare locaties bekeken en bepaald door welke locatie ze het meest werden geïnspireerd 

om er een voorstelling te maken. De voorstellingen vinden ondermeer plaats bij Autosloperij 

GAOS, Talma verpleeghuis en Sportschool FitFun. Bij Passie in de Polder daagt de locatie de 

amateurkunst en de amateurkunst de locatie uit. 

 

Jeu d’Op heeft als locatie de Dierenkliniek gekozen. Theatermaker Alwin Rozendal bedenkt, 

schrijft en regisseert het stuk dat Jeu d”Op er op gaat voeren. 

 

 

 

GEZOCHT 

Wie heeft er nog oude foto's van onze houthandel op de loswal in Kraggenburg? 

Graag bellen of mailen naar tel.nr 0527-201506 of info@houthandelvankeulen.nl 

 

Bij voorbaat dank, 

Houthandel van Keulen, Oudeweg 20, Marknesse 

 

 

 

TE KOOP AANGEBODEN 

Römer King autostoeltje. Van 1ste eigenaar, weinig gebruikt (2-3 keer), geschikt voor kinderen 

met lichaamsgewicht van ca. 9-18 kg (8 maanden tot 4 jaar), lichaamslengte 70 tot 100 cm., 

ECE 16. Vraagprijs € 75,=  

tel.nr: 06-27448751

mailto:info@houthandelvankeulen.nl
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GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER 

 

‘Wat ons bindt is het kind!’ 

De start van kindcentra 

 

Om ‘onze’ kinderen betere zorg en kansen te geven in hun leer- en ontwikkelingsproces 

werken peuterspeelzaal, kinderopvang en basisschool nog meer samen.  

In september jl. hebben de ‘kernpartners’, te weten Stichting Christelijk Primair Onderwijs, 

Aves, Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder, Stichting Speelwerk, Stichting Kinderopvang 

Flevoland, Stichting Kinderopvang Noordoostpolder en de Gemeente Noordoostpolder daarom 

een intentieovereenkomst getekend om Kindcentra te ontwikkelen in: 

 

 Espelervaart 

 Emmeloord Centrum 

 Kraggenburg 

 Rutten 

 

Zij werken integraal samen aan onder andere een gezamenlijke missie, een doorgaande 

ontwikkeling- en leerlijn van 0-13 jaar, ouderbetrokkenheid en een aansprekend programma 

gedurende de dag. 

De coördinatie en procesbegeleiding wordt gedaan door Mevr. Annemarie Thuss en Mevr. Erna 

Balk. De aftrap heeft plaatsgevonden in een positieve en enthousiaste sfeer. In de maand 

oktober is er een inventarisatie geweest en in november zijn de vier gevormde werkgroepen 

van start gegaan. 

 

Visie op het kindcentrum 

Waarom doen we dit? Door in een netwerk integraal samen te werken dragen we bij aan een 

goede doorgaande ontwikkelingslijn, bijv. in opvang, zorg, onderwijs en vrije tijd. We willen 

aansluiten op de vraag en behoeftes van kinderen en ouders. 

Het jaar 2013 is voortvarend gestart met het formuleren van de gezamenlijke visie van de 

afzonderlijke kindcentra. De specifieke kenmerken van het kindcentrum en de beoogde 

accenten worden opgeschreven in een samenwerkingsdocument die op bijzondere wijze door 

de partijen op locatie wordt ondertekend. Data worden te zijner tijd bekend gemaakt. 

Eenmaal vastgesteld streven we uiteraard naar goede inhoudelijke samenwerking, en 

aansprekende activiteiten waar kinderen, ouders en medewerkers hun voordeel mee doen! 

 

We blijven u met regelmaat informeren over de ontwikkeling en voortgang van de kindcentra.  

Werkgroep Kindcentrum Kraggenburg 

 

 

 

GRATIS KLEURADVIES WERELDWINKEL VOLLENHOVE  

 

De lente klopt aan en onze garderobes verlangen weer naar een nieuwe en frisse look om  het 

voorjaar te verwelkomen. Daarom trakteert de Wereldwinkel Vollenhove, in samenwerking met 

Danielle Gouweleeuw-Sleurink van Danielle’s Fashion uit Kraggenburg, op een gezellig avondje 

kleur- en stijladvies voor dames.  

Met een kop heerlijke fair-trade koffie in de hand, ontdekt u de kleuren, die het beste bij u 

passen. Aan de hand van sieraden en sjaals uit de winkel geeft Danielle een kleuradvies.  Dat 

wordt vissen naar complimenten. Door middel van dit persoonlijk en inspirerend kleuradvies 

door Danielle’s Fashion, kunnen we een stuk creatiever, positiever en kleurrijker aan het 

nieuwe seizoen beginnen.  

De workshop vindt plaats op donderdag 4 april in de Wereldwinkel Vollenhove. Vanaf 20.00 

uur wordt u geheel vrijblijvend verwelkomd in ons kleurenparadijsje. 

Het adres is Kerkstraat 8 te Vollenhove.   

 

Graag opgave voor 29 maart per mail: info@wereldwinkelvollenhove.nl of tel: 0527-244477 

 

Coördinator Wereldwinkel, Catrien van den Broek 

mailto:info@wereldwinkelvollenhove.nl
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GEVRAAGD: TWEEDEHANDS KLEDING VOOR ETHIOPIË 

 

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

weer een hongersnood heerst. De Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea (ISEE) uit Urk is al 

veertig jaar actief om de mensen in Ethiopië een menswaardig bestaan te geven. 

Zo wordt hulp gegeven aan de bouw en instandhouding van weeshuizen, scholen en klinieken 

en zijn er landbouw- en visserijprojecten opgezet. ISEE heeft geen eigen medewerkers in 

Ethiopië. Er wordt uitsluitend gewerkt met lokale organisaties in Ethiopië en vrijwilligers uit 

Nederland. ISEE levert financiën, aanvullende kennis en ondersteuning aan de bevolking. 

Na 3 jaar hulp kunnen de mensen zelfstandig verder en start ISEE een nieuw project op een 

andere locatie. 

 

ISEE is een project gestart om schoon water bij de mensen te brengen in Walal. Het plan is 

putten te maken met water aftappunten en drinkbakken voor vee. Daarnaast zullen mensen in 

watergezondheid worden getraind zodat de hygiëne beter zal worden. Vooral voor de kinderen 

zou dit een uitkomst zijn, omdat ze allereerst minder ziek worden, maar ook de mogelijkheid 

wordt geboden om onderwijs te gaan volgen. Ze hoeven immers niet meer een hele dag te 

werken voor water. 

 

Wilt u dit project of andere projecten steunen? Dan kunt u tweedehands kleding inleveren. 

Deze kleding wordt verkocht door de stichting op Urk en de opbrengst komt geheel ten goede 

aan de projecten in Ethiopië. 

Kledinginzameling iedere werkdag op Paardenweg 4 te Kraggenburg. 

Vriendelijk verzoek: Levering in schone vuilniszakken. 

 

Namens de mensen van Ethiopië alvast hartelijk dank. 

Willem Remijnse, 

www.isee-urk.nl 

 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERS VOOR DE SVA GEZOCHT 

 

De stichting vakantie activiteiten (kortweg SVA) is opgericht in 1977. Vanaf dat moment zijn er 

vele vrijwilligers druk geweest met activiteiten te organiseren voor kinderen in de 

schoolvakanties. Op dit moment is in bijna elk dorp een vakantie activiteitencommissie actief, 

of in het verleden actief geweest. De meest spraakmakende activiteit is wel de Huppel-in. Vele 

kinderen hebben in de afgelopen 35 jaar mogen genieten tijdens onze activiteiten. 

 

In de dorpen Nagele en Kraggenburg is nu helaas vanuit SVA nog geen vakantie activiteiten 

commissie. Wij zoeken daarom enthousiaste mensen die in deze dorpen een aantal activiteiten 

in vakanties willen organiseren voor de kinderen van de basisscholen. 

Uitgangspunt bij de SVA is dat alle kinderen het naar hun zin hebben en dat het veilig voor de 

kinderen is. De activiteiten hoeven dus niet heel bijzonder te zijn. Voor ideeën kun je onze 

website bezoeken of contact opnemen met één van de bestuursleden. 

 

Als je als vrijwilliger bij een bestaande commissie wil aansluiten kan je dit het beste bij die 

commissie vragen of een mail sturen naar (dorpsnaam)@sva-nop.nl 

  

Heb je interesse? Mail ons dan bestuur@sva-nop.nl  

Met vriendelijke groet, 

Ingrid Staring-Sijtsma 

Tel: 0621868809 

Stichting Vakantie Activiteiten 

http://www.isee-urk.nl/
mailto:bestuur@sva-nop.nl
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THEMABIJEENKOMST  

"Hadden we het maar vast laten leggen, toen het nog kon" voor mantelzorgers.  
 

“Hadden we het maar vast laten leggen, toen het nog kon” is iets wat ik regelmatig hoor.  

Reden om notaris Peter Prummel uit te nodigen om ons te informeren over belangrijke zaken 

waarmee u te maken kunt krijgen. Het is van groot belang om tijdig stappen te ondernemen.  
   

Wat kan men regelen en vastleggen?  

 Volmacht / levenstestament 

 Medische wilsbeschikkingen (o.a. behandelverbod / euthanasieverzoek) 

 Onderbewindstelling 

 Mentorschap 

 Curatele 

 Erfrecht / testament 

 Erfbelasting voor mantelzorgers 

 Er is ruimte voor uw vragen 
 

Datum  :  26 maart  

Tijd  :  19.30 – 21.30 u  (19.15 koffie klaar) 

Locatie :  Dienstencentrum Carrefour, Revelsant 80, 8303 ZD Emmeloord 

Er zijn geen kosten verbonden aan de bijeenkomst. 
 

U bent van harte welkom! 

 

 

 

BELASTINGAANGIFTE VOOR IEDEREEN VAN 23 JAAR EN OUDER 

 

Stichting Carrefour heeft opnieuw een aanbod voor iedereen van 23 jaar en ouder binnen de 

Gemeente Noordoostpolder. Wilt u belastingaangifte doen over het jaar 2012? Is er niemand 

die dit samen met u kan invullen? Zit u bovendien onder de inkomensnorm van 110%? 

Te weten: alleenstaande 23 of ouder met een toeslag van 10%:  €    828,87 

  alleenstaande 23 of ouder met een toeslag van 20%:  €    967,01 

  alleenstaande ouder 23 of ouder met een toeslag van 10%: € 1.105,16  

  alleenstaande ouder 23 of ouder met een toeslag van 20%: € 1.243,30   

  gezin, allen jonger dan 65 jaar:               € 1.381,45 

  alleenstaande 65 jaar of ouder:               € 1.060,84 

       alleenstaande ouder 65 jaar of ouder:              € 1.335,00 

       gezin, waarvan één of meer 65 jaar of ouder:             € 1.460,18  

dan komt u in aanmerking voor ons aanbod. 

 

De belastingadviseurs  vullen uw aangifte formulier aan huis in. Hiervoor vragen wij een kleine 

vergoeding van €5,00 voor de onkosten. Mocht blijken dat u boven de inkomensnorm uitkomt 

dan rekent Carrefour €10,00 voor de onkosten. 

 

Wij vragen u de volgende procedure te volgen: u meldt zich telefonisch bij Stichting Carrefour, 

tel. 630000 en vraagt naar de adviseurs Greet Zuidema of Tina de Jonge. Bij afwezigheid van 

de adviseurs wordt uw naam, adres en telefoonnummer genoteerd. Daarna krijgt u een brief 

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. 

 

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. 

 

Als de aangifte volledig is ingevuld ontvangt u hiervan een uitdraai.  
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NATUURMOMENT MAART 2013 

 

En dan is er ineens de lente; een blauwe lucht en een zonovergoten, maar nog kaal, 

Voorsterbos. De Tjiftjaf zal niet lang meer op zich laten wachten en laat van zich horen door 

zijn eigen naam te roepen. De Blauwborst is ook een van de eerste soorten die terugkomt uit 

zijn overwinteringgebied. Op onze excursies naar het Vogeleiland zullen we deze prachtige 

vogel wel weer snel tegenkomen. Tegelijkertijd zien we de ganzen naar het Noorden trekken, 

vooral de Kol- en Brandganzen.   

 

Toekomstbeeld 

Het toekomstbeeld staat inmiddels helemaal op papier. Op 28 april bent u van harte welkom 

bij het infocentrum Waterloopbos. Daar laten we u proeven van alle verschillende projecten die 

komende jaren uitgevoerd zullen worden, u kunt bijvoorbeeld eens een proefrit maken op een 

ATB en in samenwerking met scholen uit de buurt wordt een spannend kinderontdekpad 

gemaakt. Binnenkort leest u meer over deze dag. 

 

Kikkers en padden 

Met het stijgen van de nachttemperatuur komen ook de kikkers en padden weer tot leven. In 

grote aantallen gaan ze op zoek naar poelen, vijvers en sloten om zich voort te planten. 

Daarbij moeten ze rondom het Voorsterbos de Leemringweg en de Voorsterweg oversteken. 

Om te voorkomen dat hier massaal amfibieën worden doodgereden, heeft Natuurmonumenten 

langs beide wegen paddenrasters geplaatst. In 2012 werden zo bij de Voorsterweg ruim 4000 

kikkers en padden overgezet. Dit jaar hebben we voor het eerst ook een raster langs de 

Leemringweg gezet. Het overzetten van dieren bij de Voorsterweg wordt door vele 

schoolkinderen uit Kraggenburg, Vollenhove, Marknesse en Ens gedaan. Ook de bewoners van 

de Voorsterweg helpen een handje mee en doen dat samen met de vrijwilligers van 

Natuurmonumenten; een machtige manier van samenwerken. Wilt u ook meehelpen neem dan 

contact op met boswachter Klaas Althuis. 

 

Werk in uitvoering 

Op dit moment wordt de laatste hand gelegd aan het inplanten van het paddenstoelenbos aan 

de Leemringweg. En nu maar wachten op de eerste zeldzame zwammen. Door het bos komt 

een struinroute te lopen die de naam Sporenpad krijgt.  

Ook de werkzaamheden in de Zwarte Hoek zijn afgerond, alsmede het project in het 

Kadoelerbos. Zwarte Hoek is nu klaar om grote aantallen steltlopers te ontvangen.  

De vernieuwing van het Infocentrum Waterloopbos is om subsidie redenen nog niet opgestart, 

maar hopelijk kunnen we dit project tot nog dit jaar uitvoeren. 

 

Activiteiten en informatie 

Graag nodig ik u uit om eens mee te gaan met een excursie naar het Vogeleiland of één van 

onze andere activiteiten. 

Heeft u vragen over het beheer of een bijzondere waarneming, neem dan gerust contact op 

met het beheerkantoor (0527 252570) of mail n.kwint@natuurmonumenten.nl. U kunt ons ook 

volgen op facebook.com/Voorsterbos of @de_boswachters op Twitter. Ik wens u een zonnig 

begin van het lente en veel buitenplezier. 

 

Natuurmonumenten 

Boswachter Norbert Kwint 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

mailto:n.kwint@natuurmonumenten.nl
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Inleverdata 2013 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

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 één week 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 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

20-03 Dorpsbelang Kraggenburg Algemene Ledenvergadering ’t Klokhuis 20.00 uur 

22-03 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

28-03 S.W.N. Kraggenburg Paasmorgen 55+-ers ’t Klokhuis 10.00 uur 

31-03 HCR van Saaze Speurtocht 
Brunch 

HCR van Saaze 
HCR van Saaze 

10.00 uur 
11.00 uur 

01-04 HCR van Saaze Eiergooien Veld bij HCR van Saaze 15.00 uur 

02-04 De Zonnebloem Boottocht Vollenhove 10.00 uur 

05-04 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

06-04 Sint Genesius Sprookje “Prinses Vera en de 
vieze zeerovers”. 

HCR van Saaze 20.00 uur 

15-04/ 
19-04 

Be Fair Avondvierdaagse ’t Klokhuis 
(vrijdag 

18.00uur 
17.30 uur) 

17-04 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Jaarvergadering en Cabaret Prot.Kerkcentrum 19.30 uur 

19-04 Klaverjasclub de Groene tafel Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

20-04 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

20-04 Step 11-Dorpenloop Plein bij HCR vanSaaze 10.30 uur 

30-04 STEK Vlaghijsen 
Vrijmarkt 
Fiets versieren 

Plein bij HCR vanSaaze 09.30 uur 

05-05 Step Steptocht HCR van Saaze  

17-05  Leeuwenronde HCR van Saaze 19.00 uur 

18-05 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

15-06 Sint Genesius Reünie 60 jarig bestaan HCR van Saaze 15.30 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Veertigste jaargang, nummer 3. april 2013. 
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 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 
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kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 
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geplaatst worden. 
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Dorpsbelang 

Machtigingsformulier automatische incasso contributie Dorpsbelang 

STEK 

FC Kraggenburg - nieuws 

Be-Fair, gymwedstrijd 

Leuk om te lezen: Bregina Tuinstra over VARK, Stitch ’n Bitch en Bregina zelf 

Beleefdag in het Voorsterbos 

Kraggenburgers samen op de fiets naar Beleefdag Voorsterbos 

De Leeuwenronde  

“Plantjesdag” zaterdag 4 mei / Hawaiiaans Feessieweekie  

Jaarlijks dagje uit met de JVV 

Dakloze Jongeren bij de Nacht Zonder Dak / Uit-jeTent 2013 

Nieuws van Sint Genesius 

Sportactiviteiten in de sportkooi in Kraggenburg  

Toekomst scholen Kraggenburg / Collecte Reumafonds 

Project Taal en Kunst op OBS de Pionier 

Revue tijdens 65 jaar Kraggenburg 

Zonnebloem nieuws / Volkstuinvereniging Kraggenburg 2013 

Jaarlijks Eiergooifeest en Schuurfeest Jongeren19nu 

Oud ijzer actie J19nu Nop / Cursus voor mantelzorgers 

Vrijwilligers gezocht / Natuurmoment Voorsterbos 

Inleverdata 2013 voor de kopij van De Uitkijk 

Adverteren in De Uitkijk  

Activiteitenkalender 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 

 

“Plantjesdag” op zaterdag 4 mei  

Samen met IGW gaat Dorpsbelang op zaterdag 4 mei van 9.30 tot 12.00 het dorp rond om u 

perkplanten (zomerplanten) aan te bieden. Wij komen langs alle straten in het dorp. Als u 

zorgt voor een (planten)bak, dan vullen wij voor een kleine bijdrage voor u de plantenbak en 

zorgen ook voor de potgrond.  

Op deze wijze willen wij samen met u het voorjaar fleurig starten. Let ook op de posters in het 

dorp bij de scholen, de buurtsuper, het Klokhuis en 't Hoekje. 

 

Beleefdag Voorsterbos op 28 april 

Dorpsbelang werkt in het kader van ons speerpunt recreatie op diverse fronten samen met 

Natuurmonumenten. Daarom onze betrokkenheid bij de beleefdag die wordt gehouden in het 

Waterloopbos. Lees in deze Uitkijk meer details over deze dag (o.a. een fietstocht naar het 

Waterloopbos).  

 

Automatische incasso van de contributie 

In deze Uitkijk vindt u een formulier. Wij vragen of u dit in wilt vullen indien u meedoet met 

automatische incasso van de jaarlijkse contributie. De mogelijkheid om contant te betalen blijft 

ook nog bestaan. 

In de week van 13 t/m 18 mei komen wij bij u langs om het formulier op te halen of om de 

jaarlijkse contributie contant te innen. 

 

Oud en Nieuw premie 

Tijdens de jaarwisseling zijn er in ons dorp geen vernielingen geweest. Om die reden geeft de 

gemeente € 250,= aan Dorpsbelang. Het bestuur wil dit besteden aan onze jeugd. Suggesties 

en ideeën zijn welkom en jullie kunnen die sturen aan onze secretaris mevrouw Inge van Dijk, 

A.J. Rennenstraat 30 of via vgmvandijk@hetnet.nl 

 

Werkgroep Multi Culti behaalt landelijk de 2de prijs. 

Deze werkgroep voor onze buitenlandse werknemers heeft in de landelijke finale van Kern met 

Pit de tweede prijs behaald voor hun activiteiten. (In de vorige Uitkijk staat een artikel van de 

werkgroep en hetgeen zij allemaal doen). Bestuur Dorpsbelang feliciteert hen met dit succes! 

 

Terugblik op de jaarvergadering van 20 maart 

Er was een redelijke opkomst, maar het kan altijd nog meer. Het onderwerp “Wonen” leverde 

discussie op bij de rondvraag, maar ook frustratie dat er nog steeds niets gebeurt. Nogmaals is 

uitgelegd wat bestuur Dorpsbelang hieraan doet, maar dat de mogelijkheden van Dorpsbelang 

beperkt zijn. 

Bij de bestuursverkiezing hebben we afscheid genomen van Harry Engels en als nieuw 

bestuurslid is Freerk-Jan de Haan gekozen. Onze voltallige bestuur bestaat uit: 

Erna Balk, Inge van Dijk, Irene Gerritzen, Freerk-Jan de Haan, Jules Overmars, Wubbo de 

Raad, Pieter van der Veen en Annemieke Wagenaar. 

 

Namens Dorpsbelang 

Jules Overmars. 

 

mailto:vgmvandijk@hetnet.nl


 3 

 

Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

 secretariaat: A.J. Rennenstraat 30 

 8317 AM  Kraggenburg 

Aan de leden van Dorpsbelang. 

 

Dames en heren, 

 

Het bestuur Dorpsbelang wil nu daadwerkelijk overgaan tot automatische incasso van de 

jaarlijkse contributie. Daarom vragen wij u het onderstaande formulier in te vullen, als u wilt 

meewerken aan de automatische incasso. 

Indien u de contributie contant wilt betalen, kan dat nog steeds.  

In de week van 13 t/m 18 mei komen wij dit formulier ophalen of de contributie contant innen. 

 

De contributie bedraagt € 12,00 per huishouden/gezin voor 2013. 

Voor een huishouden/gezin van 65 jaar en ouder bedraagt de contributie € 6,00 voor 2013. 

 

De automatische incasso zal voor de eerste keer plaatsvinden op 27 juni 2013. 

 

Met vriendelijke groet, 

bestuur Dorpsbelang 

 

 

Doorlopende machtiging SEPA 
 

Naam: Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

Adres: A.J. Rennenstraat 30 

Postcode: 8317 AM  Woonplaats: Kraggenburg 

Land:  Nederland  Incassant ID: 

Kenmerk machtiging: Contributie <jaar> 

 

Door ondertekening van dit formulier geeft u toestemming aan vereniging Dorpsbelang 

Kraggenburg doorlopende incasso-opdrachten te sturen naar uw bank om een bedrag van uw 

rekening af te schrijven wegens de jaarlijkse contributie en uw bank om doorlopend een 

bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht van vereniging 

Dorpsbelang Kraggenburg 

 

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze terug laten boeken. Neem hiervoor 

binnen 8 weken na afschrijving contact op met uw bank. Vraag uw bank naar de voorwaarden. 

 

Naam:.......................................................................................... 

 

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

 

Postcode:.......................Woonplaats:........................................... 

 

rekeningnummer IBAN:  ............................................................. 

of anders  

het rekeningnummer: .............................................................. 

 

Naam van de rekeninghouder:...................................................... 

(indien anders dan de naam hierboven) 

 

Plaats en datum     Handtekening rekeninghouder 
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De lente is begonnen en we kunnen weer naar buiten. Ook STEK heeft 

voor de komende periode weer vele activiteiten gepland. 

We hopen ook te kunnen rekenen op uw steun of kom kijken en moedig 

u familieleden, dorpsbewoners en andere sporters aan. 

 

Dorpsschoonmaak 

Als u dit leest kunt u al genieten van een schoon dorp. De schoolkinderen hebben op 

woensdagmorgen 24 april weer hun uiterste best gedaan om het dorp zwerfvuil vrij te maken. 

Met handschoenen, prikkers en vuilniszakken trokken zij het dorp door. 

 

Kennedymars 

In de Koninginnenacht wordt dit jaar wederom 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 van Saaze de stempel en verzorgingspost. Tussen 6.00 uur en 14.00 uur zullen zij 

Kraggenburg zijn. 

Voor meer informatie en opgave zie www.stepnop.nl 

 

Koninginnedag 

Om 9.30 uur nodigen we alle Kraggenburgers uit, groot en klein, te komen naar het centrum 

van het dorp. Onder begeleiding van een muzikale noot van Le Chapel zal de vlag worden 

gehesen bij het monument aan de Voorstraat. Vervolgens zal er op het plein bij HCR van 

Saaze tot 12.00 uur een gezellige VRIJMARKT zijn. Neem je kleedje mee voor de verkoop van 

huisraad, speelgoed, eigen gemaakte creaties of baksels. Voor de kinderen is er ook de 

gelegenheid je eigen fiets, step of skelter te versieren, met na de versiering een rondgang 

door het dorp. Op een groot tv scherm bij HCR van Saaze zal de troonsafstand van onze 

koningin te zien zijn, dus dat is geen excuus om thuis te blijven. Ook de oranje koeken en de 

oranje bitter zullen niet ontbreken. Kortom een gezellige start van uw Koninginnedag.  

    

Steppentocht 

Op zondag 5 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. De leiding is dit jaar in handen van Joost Potters en Marco van 

Diepen. Wil je mee steppen met dit prachtige evenement, meld je dan aan. De steppers gaan 

weer volop in training. Kom ze aanmoedigen. De steppers zij rond de klok van 13.00 uur in 

Kraggenburg. 

 

De Leeuwenronde 

Dit hardloopevenement zal plaatsvinden op vrijdag 17 mei. 

Start en finish bij HCR van Saaze. 

Halve Marathon 21,1 km start om 19.00 uur 

Prestatieloop 6 en 11 km start om 19.02 uur 

4 km (alleen basisschool) start om 19.04 uur 

2 km (kinderen t/m10 jaar) start om 19.06 uur 

Inschrijven kan vanaf 18.00 uur op het plein bij HCR 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 2012-2013 
 

 

 

 

 

Beste lezers, 

 

Na een koud voorjaar met de nodige afgelastingen wordt er gelukkig weer druk gevoetbald op 

sportpark de Brem. Dat geldt ook voor de jeugd. Na een succesvolle zaalvoetbalcompetitie is 

voor hen de voorjaarscompetitie op het veld weer in volle gang. Voetbalplezier staat voorop 

maar dat neemt niet weg dat er ook voor de wedstrijdpunten gestreden wordt. En het loopt 

prima. Ons jongste F 1 team presteert prima. Zij wonnen hun poule met zaalvoetbal en doen 

nu ook goed mee. Ook de B en D junioren draaien bovenin mee. E 2 staat verdienstelijk in de 

middenmoot en het E 1 team heeft het, mede door de hogere indeling, nu wat moeilijker. Dat 

is niet erg want op die manier leer je ook omgaan met weerstand en een verliespartij. 

Voetballend zit het met dit team wel goed.  

 

Op zaterdag 25 mei doen alle teams mee aan het Tiendorpentoernooi en op zaterdag 8 juni 

worden ze verwacht op de FC dag; de afsluiting van het voetbalseizoen. Ook zijn er nog 

plannen om voor de E en F pupillen het tweejaarlijkse voetbalkamp te organiseren. De spelers 

en de betrokken ouders zullen hierover tijdig worden geïnformeerd. 

 

Bij de senioren eenzelfde beeld. Het eerste team, onder leiding van de nieuwe trainer Klaas 

Jongsma, doet het niet onverdienstelijk. Ook volgend seizoen zal Klaas Jongsma het 

trainerschap voor zijn rekening nemen. Ons tweede en derde team pakken af en toe een 

puntje en staan ook deze voetbaljaargang niet te dringen om kampioen te worden. 

  

Toch is er nog wel het nodige werk aan de winkel. Na het aanbouwen van een degelijke 

overkapping ligt onze accommodatie er perfect bij. Daar is de nodige energie in geïnvesteerd. 

Wat wel zorgen baart is de bezetting van een aantal “vacatures”. De vereniging is nog 

dringend op zoek naar: 

- barbezetting op de wedstrijddagen op zondag 

- voor volgend seizoen een leider voor het eerste elftal 

- een penningmeester en een jeugdcoördinator 

 

We hebben in vorige edities van de Uitkijk ook al een dringende oproep gedaan aan onze 

leden. Bestuurlijk wordt de spoeling steeds dunner en er wordt steeds meer een beroep 

gedaan op een klein groepje actieve leden. Sommigen hebben op dit moment dubbele taken 

en dat is een ongewenste situatie.  

 

Op zaterdag 8 juni organiseren we de traditionele FC dag. Voor de jeugd wordt er een activiteit 

georganiseerd door de jeugdleiders en trainers. ’s Middags strijden de senioren en oudere 

jeugdspelers weer om de hoofdprijs (“één meter bier”) van hun voetbaltoernooi. Binnenkort 

wordt een ieder uitgenodigd om zich op te geven voor de FC dag. 

 

Bestuur FC Kraggenburg.  
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BE-FAIR GYMWEDSTRIJD 

 

In de voorjaarsvakantie heeft Be Fair-gym meegedaan aan wedstrijden 

georganiseerd door Ens. Andere deelnemers waren naast Ens, 

gymnasten uit Marknesse, Creil ,Blokzijl en uit Wezep. Bij elkaar deden 

bijna zo'n 100 kinderen in de basisschoolleeftijd mee. 

Onze gymnasten waren 

- Tanja Kostwinder - Kevin Spijker - Fleur Spijker 

- Jorja van den Berg - Britt Pol - Melinda Bakker 

- Maartje Meesters - Rhodé Kers - Nikkie Middelkoop 

- Justin Spijker - Yulie de Ridder  

 

Het was voor de jongens en meisjes een hele "happening". In de kleedkamer de sportkleding 

van  Be Fair aangetrokken en daarna verzamelen met alle andere kinderen in die hele grote 

zaal. Bij het startteken maakten de deelnemende verenigingen een rondgang door de zaal om 

zich voor te stellen aan het publiek. De vlaggendrager voorop en muziek erbij. 

Hierna werden de kinderen in groepjes verdeeld. Onze gymnasten kwamen te zitten bij 

leeftijdsgenootjes van andere verenigingen om hun oefeningen te doen.....en dat deden ze 

super!         

Ik weet zeker dat de kinderen van de wedstrijd hebben genoten en ook de vele vaders, 

moeders en andere familieleden op de tribune. Na afloop kregen alle kinderen nog een diploma 

waarop de behaalde punten stonden, erg leuk. 

 

We hebben twee prijzen behaald. 

- Yulie had de 4 de prijs in de leeftijdsgroep meisjes 3-4 jaar (30 deelnemers in totaal). 

- Nikkie behaalde de 3 de prijs in de leeftijdsgroep meisjes 5-6 jaar (25 deelnemers in totaal). 

Als vereniging mogen we hier apetrots op zijn, zo'n kleine groep die twee prijzen in de wacht 

sleept! 

 

Ik maak ook van de gelegenheid gebruik om de dames die mij hebben geholpen met trainen 

en begeleiden op de wedstrijd even te noemen en hiervoor nog eens te bedanken.  

Nancy (moeder van Yulie), Petra (moeder van Rhodé) en Sonia (mijn vaste vervangster).  

 

We zijn uitgenodigd om, wanneer de vernieuwde Bosbadhal in Emmeloord geopend wordt, ook 

weer aan wedstrijden mee te doen. Misschien ook een uitdaging voor de andere jongens 

en meisjes die nog geen lid van de vereniging zijn? 

Los van het wedstrijdgebeuren is gymmen gewoon heel erg goed voor de ontwikkeling 

van kinderen. Heel speels maar tegelijkertijd uitdagend, om echt te oefenen op wat het kind 

zelf aan kan, vinden de lessen plaats.   

We gymmen op donderdagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur (vanaf 15.00 uur kun je al naar 

binnen, direct na schooltijd). 

 

Bettie Kuipers, Gymnastieklerares Be Fair, tel: 651180. 

 

 

Onderstaand nog een paar verslagen van kinderen zelf. 

 

Maartje: 

We liepen met onze Be Fair-gymgroep door de grote gymzaal, dat was leuk. Ik heb hele 

mooie gymoefeningen gedaan en het was spannend wie er goud, zilver of brons zou 

krijgen. Het was goed! 

  

Yulie: 

De vrijdag in de voorjaarsvakantie hadden wij een gymwedstrijd in Ens. Het begon al om 

negen uur. Ik vond het wel een beetje spannend want het was mijn eerste wedstrijd. Ik moest 

eerst op de trampoline en daarna op de springplank. In totaal moesten we vier onderdelen 

doen. Na de springplank moest ik op de lange mat, daarna moesten we op de balk en als 

laatste op de brug. Van te voren hebben we al weken geoefend en door dat vele oefenen ben 

ik uiteindelijk vierde geworden en kreeg ik een medaille.    
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LEUK OM TE LEZEN:  

Bregina Tuinstra over VARK, Stitch 'n Bitch en Bregina zelf 
 

 

Bregina Tuinstra is geboren (1967) en getogen in Kraggenburg. Samen met André van der 

Vegt woont ze aan de Zwartemeerweg. Dat handwerken haar hobby is, zie je direct bij 

binnenkomst.  

 

Wanneer ben je begonnen met handwerken? 

Toen ik een jaar of vijf, zes was. Ik werd aangestoken door mijn familie. Pake, beppe, m'n 

moeder. Allemaal waren ze aan het handwerken. Het breien heb ik van pake geleerd. Je ziet 

het niet vaak meer, breiende mannen, maar vroeger was het heel normaal. De vrouwen 

sponnen het garen en de mannen breiden.  

 

Ik ben links, dat is wel een handicap. Het haken heb ik van een tante geleerd, die ook links 

was. Maar bij patronen moet je steeds andersom denken. Nu ook nog, er staan heel veel 

filmpjes op You Tube, maar allemaal rechtshandig voorgedaan.  

 

Wat handwerkte je toen je klein was? 

Ik ben begonnen met poppenkleertjes. Ik wist al heel jong dat ik handwerkjuf wilde worden.  

 

En ben je dat geworden? 

Nee, de handwerkjuf werd door de scholen wegbezuinigd. Ze was te duur. Ik heb de opleiding 

Mode&Kleding gevolgd in Zwolle. Dat was m'n aller-leukste schooltijd. Het was wel zwaar. Ik 

kwam van de huishoudschool en dit was een MBO-opleiding. Maar het was zo leuk, dat ik het 

niet erg vond dat ik er echt wel hard voor moest werken.  

 

Wat heb je met je opleiding gedaan?  

Ik ben in de bloemen terecht gekomen. Ik moet wel met m'n handen werken. Ik heb later een 

opleiding bloemen gedaan. Ik maakte grafwerk, bruidswerk en creatieve bloemstukken. Als 

vrijwilliger maakte ik wel veel kleding voor bijvoorbeeld revues, theatercollectief Sproet, 

Danscentrum Artistique en dergelijke. Heel leuk om te doen. Sinds twee jaar ben ik weer heel 

fanatiek aan het handwerken. Handwerken en vooral breien en haken was toen ook net een 

hype. Heel veel mensen gingen breien en haken, maar die hype duurt dan nu ook al wel lang, 

dus het lijkt door te zetten. Ik werk nu bij 't Voorpand, een handwerkwinkel voor haken, breien 

en borduren in Vollenhove. Ontzettend leuk werk. Ik geef er ook workshops. Erg leuk om te 

doen! 

 

Niet zolang geleden heb je je bekend gemaakt als 'moeder' van de VARK. Wat is VARK?  

Ja, haha, dat moest wel. Het was op een gegeven moment niet meer tegen te houden. Mensen 

waren zo nieuwsgierig en verwachten wel dat ik er achter zat. Maar de rest van de mensen 

blijft geheim. Dat geheimzinnige maakt het een beetje spannend en het zorgt dat het leeft. 

VARK staat voor Volop Activiteiten Rond Kraggenburg. We zijn gewoon een gezellige, vrolijke, 

kleurrijke groep enthousiaste breisters en haaksters en we breien met een missie. Die missie is 

het opvrolijken van de omgeving en soms zit er een boodschap achter.  

 

Hoe is VARK ontstaan? 

Ik had het al eens met iemand gehad over een wildbreigroep, maar was daar toen niet mee 

verder gegaan. Toen kwam op een gegeven moment een neef van me langs en hebben we er 

weer over gesproken. Toen dacht ik: 'Hier moet ik echt iets mee gaan doen'. Daarna heb ik 

mensen bij elkaar gezocht, waarvan ik dacht die vinden dit vast ook heel leuk en zo is er een 

groep gekomen. De leden blijven geheim. Het is gewoon leuk om met elkaar dingen te maken.  

 

Regelmatig roepen jullie op om granny's te haken voor een groot project. Kun je hier al iets 

over vertellen? 

Ja, we hebben nog lang niet genoeg granny's. We doen het rustig aan. We willen het een 

project laten zijn, waar iedereen aan mee kan helpen. Zelf haken we ook niet continue 



 8 

granny's. Het moet geen stress opleveren, het moet leuk zijn. Volgend jaar hebben we een 

jubileumjaar. Kraggenburg bestaat dan 65 jaar. Een mooi jaar om ons project te realiseren.  

 

Voor die tijd gebeurt er dan vast nog wel iets anders? 

Ja, we gaan weer iets met tulpen doen. Iets anders als vorig jaar. Vorig jaar stonden ze los op 

de rotonde. Ongeveer de helft is weggehaald.  

 

Wat vervelend! 

Nou, eigenlijk vind ik het in dit geval nog niet zo erg. Mensen zien de tulpen, vinden ze mooi 

en willen ze na maken. Dat vind ik leuk. Ik was wel heel erg boos over de zebraboom. En 

eigenlijk ben ik dat nog wel een beetje. Die is gewoon kapot gemaakt, doorgeknipt. Terwijl er 

hartstikke hard aan gewerkt was.  

 

Vertel? 

Aan de Voorstraat hebben we een boom aangekleed met een zwart wit gebreid doek, als een 

zebra(pad). Dit staat symbool voor een veilige oversteek voor de kinderen die aan de overkant 

naar school gaan. In december vorig jaar was het doek opeens weg. Wij dachten aan een oud 

en nieuw stunt, maar op 1 januari was er nog niets te bekennen van het doek, dus begonnen 

we ons echt zorgen te maken. Gelukkig dook het doek weer op tijdens de nieuwjaarsreceptie 

op 5 januari. De nieuwe Prins Carnaval kwam eruit te voorschijn. Een week later hebben ze het 

weer keurig teruggehangen. Ik was wel blij dat ze me hadden gebeld toen ze dat gingen doen. 

Kon ik zelf zien dat ze het met keurige steekjes weer vast zetten. Ze hebben het wel goed 

opgelost. Ach en Harold (Prins Steak) had tijdens carnaval en de wintersport zijn grannymuts 

op, dus daarmee heeft hij het wel weer goed gemaakt.  

 

En je bent ook nog initiatiefnemer van Stitch 'n Bitch, het breicafé bij Van Saaze. 

Ja, dat klopt. Ik had het er met Annemieke (Janse) over gehad en die dacht natuurlijk meteen: 

'Is dat niet iets voor bij Van Saaze?' We organiseren het iedere twee weken. En de ene keer 

zijn er 3 bezoekers en de andere keer 12. Er begint wel een vaste kern te ontstaan. Het is 

gewoon gezellig en iedereen is welkom. We organiseren het niet alleen voor Kraggenburg, 

maar voor iedere liefhebber uit de Noordoostpolder. Er zijn regelmatig mensen uit Marknesse 

en af en toe zijn er ook wel jongeren (onder de 30). Allemaal verschillende mensen, die in 

principe allemaal met hun eigen brei- of haakwerk bezig zijn. En we hebben nu een project. 

We breien sokken, mutsen en sjaals voor de Voedselbank. Allemaal in leuke kleurtjes. Kleur 

doet heel veel met mensen. Je wordt er vrolijk van.  

 

Staat er nog meer op het programma de komende tijd?  

Tijdens Uit-jeTent organiseren we een haak- & breipicknick. Ik hoop echt dat dat een succes 

wordt. Het lijkt me zo gezellig, een heel veld vol met handwerkende mensen.  

 

Plannen voor de toekomst? 

Ik wil graag een boek schrijven. Eigenlijk ben ik er al aan begonnen. Een boek over Tunisch 

haken met het thema 'boerderij'. Mijn eigen pony speelt de hoofdrol. Erg leuk om er mee bezig 

te zijn en er zijn zoveel mogelijkheden. Tegenwoordig heb je rondhaaknaalden en haaknaalden 

met aan beide kanten een punt. Er zijn zoveel leuke dingen, daar moet ik gewoon iets mee 

doen.  

 

Margot Maljaars  

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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BELEEFDAG IN HET VOORSTERBOS  

Een kijkje in de toekomst   

 

Op zondag 28 april houdt Natuurmonumenten een Beleefdag in het Voorsterbos. Van 12.00 

uur tot 16.00 uur zijn kinderen en volwassenen van harte welkom om het bos te beleven met 

een wandelende verhalenverteller, om een hut te bouwen, de gloednieuwe koek van het 

Voorsterbos te proeven of te komen klimmen en mountainbiken. Alle activiteiten zijn gratis en 

starten vanaf het informatiecentrum Waterloopbos aan de Voorsterweg in Marknesse. 

Aanleiding voor de Beleefdag is de totstandkoming van het Toekomstbeeld Voorsterbos.  

 

Beleefroute 

Voor kinderen is er een actieve Beleefroute, met hutten bouwen en experimenteren met water 

en dammen als een echte ingenieur. Sportievelingen kunnen klimmen tussen de bomen of 

mountainbiken over een speciaal voor deze dag uitgezet parcours. Er zijn wandelingen met 

een verhalenverteller en oud-ingenieurs doen een boekje open over de waterloopkundige 

modellen. Op eigen houtje een wandeling langs de proefmodellen maken? Download dan van 

tevoren de route uit de natuurroute-app van Natuurmonumenten. Tussen alle activiteiten door 

is het goed uitrusten op het terras met live muziek. 

Koekwedstrijd 

Het Toekomstbeeld is het resultaat van een proces van ruim een jaar, waarin 

Natuurmonumenten samen met bewoners en ondernemers uit de vier omliggende dorpen, 

intensief heeft nagedacht over de toekomst van het Voorsterbos. De Beleefdag vormt de start 

van de uitvoering van de plannen. Burgemeester Aucke van der Werff opent de Beleefdag om 

12.00 uur. Aansluitend maakt bakker Schaap uit Marknesse bekend wie de beste naam heeft 

verzonnen voor de koek die hij speciaal voor het Voorsterbos heeft ontwikkeld. 

Basisschoolleerlingen van Kraggenburg, Marknesse, Ens en Vollenhove konden meedoen. 

 

Op de fiets 

Vanuit Kraggenburg, Marknesse en Ens fietsen de bewoners met z’n allen naar de Beleefdag. 

Kijk voor vertrekpunt en –tijd op www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl. Daar en op 

natuurmonumenten.nl/voorsterbos staat ook alle informatie over het programma van de 

Beleefdag.  

 

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

Norbert Kwint, boswachter, telefoon 0527-252570 of 06-55825125 

Annemieke Vesseur, telefoon 038-3448030 of  06-54295241  

 

 

KRAGGENBURGERS SAMEN OP DE FIETS NAAR BELEEFDAG VOORSTERBOS 

 

Op zondag 28 april organiseert Natuurmonumenten in het Waterloopbos de Beleefdag (zie hier 

boven). Er worden allerlei activiteiten georganiseerd ter gelegenheid van de presentatie van 

het ‘Toekomstbeeld Voorsterbos’. Vanaf 12.00 uur tot 16.00 uur zijn kinderen en volwassenen 

van harte welkom.  

 

Vanuit de dorpen Ens, Marknesse en Kraggenburg wordt een fietstocht georganiseerd om er 

met zoveel mogelijk mensen gezamenlijk naar toe te gaan. 

Vanuit Kraggenburg verzamelen we tussen 10.45 en 11.00 uur bij Van Saaze waarna de groep 

o.l.v. Wubbo de Raad (lid van de stuurgroep Toekomstbeeld Voorsterbos en bestuurslid van 

Dorpsbelang) om 11.00 uur vertrekt. De fietsroute zal ons leiden langs vele mooie onderdelen 

van het Voorsterbos. Om uiterlijk 12.00 uur zal de groep bij het informatiecentrum van 

Natuurmonumenten in het Waterloopbos aankomen om aanwezig te zijn bij de officiële 

opening van deze ‘Beleefdag’.  

Iedereen is van harte welkom om mee te fietsen, en opgave vooraf is niet nodig. 

 

PS:Voor diegenen die niet op de fiets naar het Waterloopbos gaan, is er natuurlijk alle 

gelegenheid om tussen 12.00 en 16.00 uur op eigen gelegenheid een bezoek te brengen. 

http://www.toekomstbeeldvoorsterbos.nl/
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Organiseert: 
 

 
 
 

DE LEEUWENRONDE 
van 

KRAGGENBURG 
 

Vrijdag 17 mei 2013 

 
Halve Marathon 21,1 km  Start     19.00 uur 
    
Prestatieloop 6 en 11 

km 
Start   19.02 uur 

 4 km (alleen basisschool) 19.04 uur 
 2 km (t/m 10 jaar) 19.06 uur 
    
Inschrijven vanaf 18.00 uur bij HCR Van Saaze 
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 Halve Marathon: € 5,00 
 Overige afstanden: € 4,00 
 t/m 15 jaar: € 2,00 
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“PLANTJESDAG” ZATERDAG 4 MEI 

 

Het voorjaar komt er dan toch echt aan en Dorpsbelang wil dat niet ongemerkt voorbij laten 

gaan. Fleurige accenten bij de huizen in ons dorpen moeten dat gaan bevestigen. We kunnen 

dat samen met u realiseren, bijvoorbeeld met bloembakken en mooie zomerplanten. In 

samenwerking met IGW gaat Dorpsbelang hiervoor een actie op touw zetten.  

Op zaterdag 4 mei komen wij in iedere straat van het dorp en wel van 9.30 tuur tot 12.00 uur.  

Als u zorgt voor een (bloem)bak, dan zorgen wij voor de planten en potgrond. Voor een 

bijdrage van € 1,00 vullen wij uw bloembak. 

We hopen dat veel mensen zullen meewerken en dat het de gezelligheid in ons dorp ten goede 

komt. 

 

Dorpsbelang. 

 

 

 

HAWAIIAANS FEESSIEWEEKIE 

 

Het is bijna zover, de feestweek van 2013 komt er aan. En hoewel het dit jaar vroeg valt, van 

8 tot en met 12 mei, is er weer genoeg te doen om lekker warm van te worden. Ook dit jaar is 

er voor alle leeftijden wat te doen, dit jaar doen we alles in de Hawaiiaanse sfeer. Zoals het 

thema zelf al doet verklappen, wordt het een lekkere zonnige week vol feestelijkheden. 

Wij als commissie hebben er zin in en wij hopen dat u allemaal komt!! 

 

Verder willen wij alvast alle vrijwilligers, sponsoren, wijkvertegenwoordigers en verenigingen 

die de feestweek mogelijk maken, bedanken. Zonder hen is er absoluut geen feestweek 

mogelijk! 

 

Houdt de vernieuwde website www.kraggenburg.nl in de gaten en volg ons op Facebook en 

Twitter! www.feestweekkraggenburg.nl 

 

De feestcommissie. 

 

 

 

JAARLIJKS DAGJE UIT MET DE JVV 

 

Nog niet alle details zijn bekend, maar.... we gaan woensdag 26 juni weer op pad. Noteer deze 

datum vast op de kalender. Gaat U weer mee? Er zijn minimaal 40 deelnemers nodig en 

maximaal 50, dus er mogen ook niet JVV-ers mee. De kosten zullen ongeveer gelijk zijn als 

vorig jaar. 

U kent de uitgangspunten: niet te lang lopen, voldoende rust, leuke dingen zien, die je alleen 

niet zo gauw bezoekt, gezelligheid en... lekker eten. Rollators kunnen mee en we nemen als 

extra rolstoelen mee. 

Laat ons vast weten of u weer mee gaat, dan kunnen we u nader informeren over Wat 

en Waarheen. In de Uitkijk van juni staan natuurlijk de details die nu nog niet rond zijn. 

Informatie en aanmelden tijdens de woensdagmiddagsoos in het Klokhuis vanaf 14.00 uur. 

Voor niet leden geldt: kom eens langs, drink een kop koffie mee. Het verplicht u tot niets. 

We spreken elkaar !!!! 

 

Het  JVV bestuur . 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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DAKLOZE JONGEREN BIJ  

DE NACHT ZONDER DAK  

 

Jeugdgroep Projeka laat het veld bij de PKN kerk vrijdagavond  

7 juni in een grote krottenwijk veranderen. De jeugdgroep 

organiseert de “Nacht Zonder Dak”, waarbij zo’n 20 jongeren in 

zelfgebouwde hutten van karton of plastic de nacht door gaan 

brengen. Met deze actie halen ze geld op voor straatjongeren in 

Bolivia, Kenia en Cambodja, die hun nacht altijd op deze 

manier moeten doorbrengen.  

 

Deze “Nacht Zonder Dak” is een initiatief van de christelijke hulp- en ontwikkelingsorganisatie 

Tear. De opbrengst van deze actie is bestemd voor drie projecten die Tear steunt in Bolivia, 

Kenia en Cambodja. Deze projecten helpen straatjongeren, waar zij onderdak, begeleiding, 

onderwijs en een toekomst krijgen.  

 

Tijdens de Nacht Zonder Dak kunnen de deelnemers genieten van een afwisselend 

programma. Door de Nacht Zonder Dak, die jongeren veel gezelligheid geeft, hebben jongeren 

de mogelijkheid om daadwerkelijk iets te doen voor leeftijdsgenoten die dagelijks op straat 

leven. Jongeren die mee willen doen, kunnen zich opgeven bij Ellen de la Vieter, tel. 258500 of 

per email: pdelavieter@home.nl.                                     

 

www.nachtzonderdak.nl/kraggenburg 

 

 

 

 

 

UIT-JE TENT 2013 

Voor een prikkie op stap van 7 tot en met 9 juni 

 

Ook dit jaar is er weer veel te doen in en rond Kraggenburg tijdens het Uit-je Tent weekend. Er 

zijn muzikale en theatrale optredens op verschillende plekken. Overnachten kan in de hele 

Noordoostpolder voor een prikkie van 6 tot en met 10 juni. Naast de vaste campings zijn er 

ook een paar speciale Uit-jeTent campings te boeken. 

Kamperen bij Aromana, bij de familie Dedden en Kamans, in de achtertuin van Oud – 

Kraggenburg, bij HCR van Saaze, in het Waterloopbos, bij de Stiente en bij de Voorst. 

 

Op zaterdag 8 juni is er een vol en prachtig programma op Oud – Kraggenburg met een lezing 

van Eva Vriend, een djembe workshop en straattheater Sjeu. Bij Hoeve Marant treden 

Tweeboereneneendominee op. Bij Van Saaze is er een brei – en haakmarkt met een optreden 

van Sjeu en ’s avonds een optreden van troubadour Henk Smit bij het kampvuur. Bij Henk en 

Ina Papma is er in de schuur een optreden van Prins te Paard (datum en tijden hiervan worden 

binnenkort bekend gemaakt). 

 

Er zijn speciale fiets en wandelroutes die deels over het Kraggenpad gaan. Als speciale 

attractie kunnen zowel fietsers als wandelaars met de boot De Dageraad varen van Kadoelen 

naar sluis De Voorst en vice versa. Onderweg worden zij vermaakt door entertainer Rene de 

Brouwer. Bij sluis De Voorst is een buitenkunst expositie van Alexandra Klein en Willem 

Hoogeveen. 

 

Genoeg te doen. Dus mensen kom Uit-jeHuis en geniet van het mooie en speciale van je eigen 

dorp. 

 

Voor het hele programma en reserveringen zie www.uit-jetent.nl (wijzigingen in het 

programma voorbehouden) 

 

 

mailto:pdelavieter@home.nl
http://www.nachtzonderdak.nl/kraggenburg
http://www.uit-jetent.nl/
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Vrijdag 5 april speelde St Genesius het sprookje  

“Prinses Vera en de vieze zeerovers” voor de kinderen van de  

Kraggenburger basisscholen en zaterdagavond voor volwassenen.  

Sommige kinderen waren er ‘s avonds voor de tweede keer.  

Geboeid hebben ze gekeken naar zeerover Marianne van der Ploeg  

die de hoofdrol speelde en Ivy Polhoud die zeerover Brutus speelde.  

De rollen waren de dames op het lijf geschreven. Als echte  

ongemanierde zeerovers hielden zij de bezoekers gevangen in het  

verhaal. Met debutant Chris van Vilsteren als zeerover Bertus stond er een professionele 

zeeroversbende aan het roer van het roversschip ‘de Groene Draeck’. Verstopt in een kist, 

werd prinses Vera (Diana Potters) vervoerd naar het land van koning Oetsie Boetsie. Ware het 

niet dat Prins Sebastiaan van Schapenstein tot Duivendrecht (Jacques van de Wiel) haar kwam 

redden. Een mooie rol was er ook voor Krijn de Hamer. Als Franse kok van de zeerovers zette 

hij de vreemdste creaties op tafel. Zijn ‘Franse’ accent gaf de rol nog net iets extra’s. Gert 

Polhoud, die debuteerde als regisseur, kan terugzien op een geslaagde voorstelling in het jaar 

dat toneelvereniging St. Genesius zestig jaar bestaat. 
 

Recensie door: Margot Maljaars. 

 

 

Op 30 mei 2013 houdt St Genesius om 20.00 uur in H.C.R. van Saaze 

haar jaarlijkse ledenvergadering. Alle leden zijn van harte welkom. 

 

     
Reünie 60 jaar toneel in Kraggenburg. 
Negen spelers zijn begonnen een stuk in te studeren ter ere  

van het 60 jarig jubileum van Sint Genesius op zaterdag 15 juni. 

 

“Je bent toch op de wereld om elkaar te helpen, 

nietwaar?!”  

Het is 1969 in een dorp in de polder waar mensen zijn met 

verlangens en wensen. En het gaat er natuurlijk om hoe de ene 

mens de ander hier mee denkt te helpen, nietwaar?   

Joost van Boven, Theo van Diepen, Bobby van Egmond, Krijn de 

Hamer, Rina Klok, Louise Mars, Jan Looise, Marleen Wiegmink en Ineke Winkler zetten met 

plezier hun beste beentje voor!                                     

 

Alle oud-leden en leden zijn vanaf  15.30 uur tot 21.00 uur welkom bij H.C.R. Van Saaze.  

‘s Middags is er een programma dat u als (oud-)lid niet mag missen. Aansluitend zal er een 

buffet zijn en de dag wordt afgesloten met een opvoering van het jubileumstuk. 

 

De tweede voorstelling begint om 21.00 uur en is voor iedereen die samen met St. Genesius 

dit jubileum wil vieren. De entree is € 4,50  

 

Na afloop zal er voor iedereen muziek zijn om nog gezellig na te zitten  en herinneringen op te 

halen. 

Houdt deze avond vrij in uw agenda!  

 

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

coulissen.  

Heb je hier interesse in, maar wil je eerst eens zien hoe 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 

mailto:sintgenesius@live.nl
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SPORTACTIVITEITEN IN DE SPORTKOOI IN KRAGGENBURG 

 

Hou jij ook van  sporten? Kom dan op woensdag 15, 22 en 29 mei van 14.30 tot 15.30 uur 

naar de sportkooi. Daar organiseren de beweegcoaches van Carrefour verschillende 

sportactiviteiten. Elke week worden er minstens 2 verschillende sporten aangeboden. Zit je op 

de basisschool in groep 3 tot en met 8? Dan kun je gratis deelnemen aan deze portactiviteiten. 

Je hoeft je niet op te geven.  

 

Hopelijk tot woensdag 15 mei om 14.30 uur!! 

Namens de beweegcoaches 

Friso Bakker www.sportinnop.nl  

 

 

 

TOEKOMST SCHOLEN KRAGGENBURG 

 

Donderdagavond 11 april 2013 werd in dorpshuis Het Klokhuis in Kraggenburg, onder het 

toeziend oog van ouders en leerkrachten, de intentieverklaring voor de fusie van de beide 

scholen per augustus 2014 getekend door Karste de Vries, voorzitter medezeggenschapsraad 

De Lichtwachter, Klaas de Jong, voorzitter MR De Pionier en Leo Breukel , voorzitter van het 

College van Bestuur van de Stichting Aves. 

 

 

 

Een fusie van een 

oecumenische school en 

een openbare school is 

in de Noordoostpolder 

uniek. Vijftien maanden 

is er intensief overleg 

gepleegd over identiteit, 

onderwijs, personeel, 

huisvesting, 

samenstelling van de 

geledingen zoals MR en 

activiteitencommissie en 

de financiën. De 

uitgangspunten voor de 

fusie zijn geformuleerd 

en opgenomen in de 

intentieverklaring, die 

met applaus werd 

aangenomen.  

 

 

Op de nieuw te vormen school is iedereen welkom. Protestant, openbaar, moslim of katholiek 

ontmoeten elkaar in één school en kunnen daar zichzelf zijn. Zij vieren samen, houden 

rekening met elkaar en tonen respect voor elkaar. Leerkrachten zien het als een uitdaging de 

nieuwe school vorm te geven. 

 

 

 

COLLECTE REUMAFONDS 

 

Het reumafonds bedankt alle collectanten en bewoners voor de grote bijdrage aan de 

collecte voor het reumafonds. In de landelijke collecteweek van 11 t/m 16 maart is in ons dorp  

1002,76 euro opgehaald. 

Hiermee levert ons dorp een belangrijke bijdrage aan de reumabestrijding in Nederland. 

 

Emmy Koster  

Collecte leidster. 

http://www.sportinnop.nl/
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Project  Taal en Kunst op OBS de Pionier 

 
 
 
 
De Pionier heeft het project Taal en Kunst. We hebben 
al de boom en het kunstwerk voor de school bekeken. 
Ook heeft groep 3/4 de halve boot gevonden bij de 
Kadoelerbrug. Ook wel genoemd water en land. Ook 
hebben we de brug gevonden bij de Leemvaart. Daar is 
ook een anker. 
 
 
 
Het kunstwerk voor school heet de Ontmoeting. Het is 
gemaakt van Etringer tufsteen en het weegt 1800 
kilogram. De kunstboom is gemaakt door Willem 
Hoogeveen en het scheepswrak is gemaakt door 
Bertus Halfwerk. 
 
 
 
We hebben op school ook ateliers over kunst. We hebben foto’s gemaakt. Groep 7/8 heeft 
letters gemaakt en op de ramen geplakt voor taal. De hele school is nu druk bezig met taal 
en kunst. Groep 1/2 heeft een letterwinkel en letters van zout gemaakt. Ze hebben ook 
vlaggetjes gemaakt en er letters bij gemaakt. Bij de workshop heb je hele leuke hoeken en 
dat hebben we op woensdag en vrijdag. Het is de bedoeling dat kinderen leren over kunst 
en taal. 
 
 
 
Groetjes van Lotte en Lieke 
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REVUE TIJDENS 65 JAAR KRAGGENBURG 
 

Zoals jullie eerder hebben kunnen lezen in de Uitkijk, is er een revuecommissie druk bezig om 

een Revue te realiseren tijdens de feestweek in 2014. Momenteel zijn we druk bezig met de 

organisatie van de revue samen met de feestweek commissie. Tevens is er een schrijversgroep 

druk aan de slag om het stuk te schrijven. De eerste contouren van het stuk worden zichtbaar, 

maar er moet nog veel gebeuren. De schrijversgroep heeft besloten om een pauze in te lassen 

tot na de komende feestweek, want veel schrijvers hebben ook daarin een rol. 
 

Naar aanleiding van onze eerdere bekendmaking van de revue hebben een aantal mensen zich 

al opgegeven om mee te spelen en/of schrijven. Daarvoor hartstikke bedankt en jullie horen 

binnenkort meer. Voor de revue zijn we nog op zoek naar een ieder die een bijdrage wil 

leveren. Dat kan op het gebied van decor, zang, muziek of spelen. Voor de korte termijn zijn 

we met name op zoek naar muzikanten. Het is de bedoeling dat tijdens de revue diverse 

liedjes worden gezongen, waarbij zoveel mogelijk muziek live wordt begeleid. Ook hebben we 

nog een aantal liedjes die gemaakt moeten worden of teksten waarbij een melodie gemaakt 

moet worden. Daarom roepen we nu met name onze muzikale medebewoners op om mee te 

denken. 
 

Daarom, muzikanten maak je interesse kenbaar om mee te doen met de revue. Reacties kun 

je e-mailen naar revuekraggenburg@gmail.com . Natuurlijk kan een ieder reageren die op wat 

voor wijze dan ook een bijdrage wil leveren aan de revue. 
 

De revuecommissie. 

Wilma van Beekhuizen, Gerralt Nieuwenhuizen, Jan Groot, Tonny Kommers, Sjaak van Diepen 

en Frans van Egmond. 

 

 
 

 

 

 
 

 

mailto:revuekraggenburg@gmail.com
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De Zonnebloem loterij. 

Zoals u jaarlijks van ons als vrijwilligers gewend bent, komen wij ook nu vanaf de maand mei 

tot en met augustus bij u aan de deur met de vraag of u ook loten wilt kopen. 

Wij hopen dat u daaraan gehoor wilt geven, zodat wij met een deel van de opbrengst voor 

onze eigen gasten in Kraggenburg weer leuke uitjes en gezellige middagen kunnen 

organiseren.  

De rest van de opbrengst is voor de landelijke Nationale Vereniging zodat die samen met vele 

vrijwilligers kunnen bijdragen aan een dagje uit of zelfs een weekje zorgeloos op vakantie voor 

tienduizenden zieken en gehandicapten in heel Nederland. 

 

Boot reisje van de Zonnebloem Kraggenburg  

Dinsdag 2 april was het jaarlijkse reisje van de gasten van de Zonnebloem. Precies om 10.00 

uur vertrokken we uit Vollenhove met de “Jan Plezier”. Het was stralend mooi weer en we 

voeren richting Zwartsluis. De gasten werden door de vrijwilligers voorzien van koffie/thee en 

iets lekkers. We genoten van het uitzicht, al was de natuur nog erg dor. Na een borreltje en 

een hapje was er om 12 uur een heerlijk diner. We voeren langs Zwartsluis, Hasselt richting 

Zwolle en via de Spooldersluis kwamen we op de IJssel weer richting Kampen, verder de IJssel 

af richting Ramspol de nieuwe brug. Bij de loswal aan de Neushoornweg werd aangelegd en 

kwamen tot ieders verrassing het Piratenkoor uit Rutten aan boord. Deze vermaakten de 

gasten met zang en muziek, wat erg in de smaak viel. En zo kwamen we om 5 uur weer terug 

in Vollenhove. 

Een zeer geslaagde dag. Een compliment voor de bemanning, alles was perfect georganiseerd. 

 

Paas attentie. 

Onze vrijwilligers hebben net voor de Pasen de zieken in Kraggenburg kunnen verrassen met 

een bosje tulpen. Deze bloemen zijn voor ons verzorgd door de Fa. Looise van de 

Leemringweg 16. Onze hartelijke dank daarvoor namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem 

afdeling Kraggenburg. 

 

 

 

 

VOLKSTUINVERENIGING KRAGGENBURG 2013 

 

Het voorjaar begint eindelijk op gang te komen, wat later dan anders, maar de volkstuinders 

zijn alweer druk bezig om hopelijk rijk te oogsten dit jaar. De tuinen liggen er weer netjes bij, 

maar er zijn nog enkele lege tuinen die gefreesd klaar liggen voor tuinders. Dus als er nog 

mensen zijn die het leuk vinden om te tuinen, kom het proberen.  

De volkstuinvereniging probeert de kosten voor de tuinders zo laag mogelijk te houden. Zo 

kost de pacht per jaar voor een halve tuin 17,50 euro, dus voor een hele tuin 35 euro. Hierbij 

komt nog 5 euro borg, die je terug krijgt bij het netjes achter laten van de tuin. 

Hierin zitten ook de kosten voor het spuiten van de aardappelen. 

Aarzel niet en kom tuinen!!! 

 

Voor meer info, 

Reijer Keijzer  252821 

Alwin Koobs 0629069083 na 18.00 uur 

Jan Hindrik Spriensma  240300 
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JAARLIJKS EIERGOOIFEEST EN SCHUURFEEST  
 

Leden van jongerenvereniging Jongeren19nu en andere belangstellenden kunnen op 9 mei 

weer met eieren gooien op de ijsbaan in Tollebeek. Deze traditie wordt zoals elk jaar gehouden 

op Hemelvaartsdag en georganiseerd door N.E.T. Nieuw dit jaar is dat het schuurfeest niet op 

Hemelvaartsdag plaats vindt maar op zaterdag 11 mei. 

De reden van de verplaatsing van het feest van Hemelvaartsdag naar het weekend is dat de 

vrijdag voor sommige feestgangers een obstakel was in verband met werk. De organisatie 

verwacht op zaterdag meer mensen en zal het evenement daarom ook grootser aanpakken. 

Vanaf 21.00 uur zal de organisatie de schuurdeuren van Transportbedrijf Mulder open gooien 

en zal de band Hooked On Red voor een fantastische avond zorgen.  

In de pauzes van de band draait Tollebeker DJ Mark Hettinga zijn plaatjes en zal de hoofdprijs 

van het Eiergooien worden uitgereikt. Het koppel dat het ei het verst kan gooien en heel weet 

te vangen mag deze prijs in ontvangst nemen. De entree is vanaf 16 jaar en legitimatie voor 

het feest is verplicht. De deuren sluiten om 23.00 uur waarna het feest tot 02.00 uur door zal 

gaan.  

Op Hemelvaartsdag zijn er naast de pogingen die gedaan kunnen worden om het ei heel te 

vangen genoeg andere activiteiten te doen op de ijsbaan die vanaf 14.00 uur in het teken 

staan van het Eiergooien. Zo kunnen kinderen zich laten schminken en spelen op het 

springkussen, treedt het duo Grytz en Grize op en heeft N.E.T. er voor gezorgd dat deze dag 

smakelijk kan worden afgesloten met een barbecue 

Voor meer informatie of beeldmateriaal over het Eierengooien of N.E.T. kunt u contact 

opnemen met: boogaardmarije@hotmail.com of 0621433262 

 

 

 

OUD IJZER ACTIE J19NU NOP 
 

Op zaterdag 16 februari was het eindelijk zover en hebben wij onze oud ijzer actie gehouden. 

Met bijna 100 vrijwilligers (!) zijn we alle boerderijen van de Noordoostpolder langs gegaan om 

oud ijzer op te halen. Waarschijnlijk hebben jullie de opbrengst wel gezien in de krant, ruim 

15.000 euro! Een opbrengst waarvan we alleen konden dromen. Dat bedrag hadden we nooit 

kunnen behalen als jullie ons niet geholpen hadden. We zijn enorm blij dat zoveel mensen hun 

oud ijzer wilden doneren aan onze mooie vereniging. Bij heel veel boerderijen lag het oud ijzer 

zelfs al klaar aan de weg, zodat we de actie logistiek snel konden afhandelen, super. Ook de 

positieve reacties die we hebben gekregen over de actie waren ontzettend leuk om te horen. 

Door jullie oud ijzer donatie kunnen wij ons verenigingsgebouw “De Buren” in Emmeloord mooi 

opknappen, zodat wij de komende jaren nog vele activiteiten in ons verenigingsgebouw 

kunnen organiseren voor jongeren in de polder! 

Enorm bedankt voor jullie donatie en hulp! 
 

Groetjes, 

J19nu- NOP, J19nu- Joek, J19nu- NET, J19nu- Mix-ML, J19nu- Crespa. 

W: www.buren-nop.nl E: j19nunop@hotmail.com  

 

 

 

CURSUS VOOR MANTELZORGERS 
 

Corine van Westerloo verzorgt een cursus “Van inspanning naar ontspanning” voor 

mantelzorgers in vier bijeenkomsten. Tijdens deze cursus leert u in een open en ontspannen 

sfeer deze signalen van uw lichaam te herkennen. U krijgt simpele tips om zelf weer tot 

ontspanning te komen.  

Data:  15 en 22 mei, 5 en 26 juni van 13.30 uur tot 15.30 uur in Emmeloord. 

Kosten:  20 euro  

De cursus start bij voldoende aanmeldingen. Aanmelden voor de cursus kan tot 10 mei bij 

Stichting Carrefour: tel: (0527) 630000 of e-mail: mantelzorg@carrefour.nu 

 

Consulenten Steunpunt Mantelzorg: Jannie Keuper, Berry van Dam. 

mailto:boogaardmarije@hotmail.com
http://www.buren-nop.nl/
mailto:j19nunop@hotmail.com
mailto:mantelzorg@carrefour.nu
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VRIJWILLIGERS GEZOCHT 
 

Wij zijn op zoek naar vrijwilligers voor de Wereldwinkel in Vollenhove voor één dagdeel in de 

week. De Wereldwinkel  verkoopt producten uit Afrika, Azië en Zuid Amerika voor een eerlijke 

prijs zonder winstoogmerk. Deze producten voldoen aan de Fair Trade eisen, d.w.z. de 

producenten krijgen een prijs waar ze van kunnen bestaan en waarvan ze hun kinderen naar 

school kunnen laten gaan. Op deze manier probeert Fair Trade uitbuiting en kinderarbeid te 

voorkomen. 

In de winkel hebben we allerlei Food producten, maar ook serviesgoed, kleurige schalen, 

kaarsen, sjaals, sieraden, kaarsen en verschillende beelden e.d. 

Lijkt het je leuk om in de Wereldwinkel te werken en heb je tijd over dan kun je contact 

opnemen met ons: per mail: info@wereldwinkelvollenhove.nl of telefonisch: 0527-244477. 

 

Namens Wereldwinkel Vollenhove 

Catrien van den Broek 

 

 
 

NATUURMOMENT APRIL 2013 
 

De eerder in deze rubriek toegezegde lente komt te voet. Wanneer gaan die sleedoorns eens 

echt bloeien? En, wie ziet het eerste oranjetipje. Nu we het er toch over hebben, andere jaren 

bloeiden de pinksterbloemen al met Pasen en nu zijn ze nog nauwelijks de grond uit. Kortom, 

de lente hangt in de lucht.  
 

Zwarte Hoek vol vogels 

Na de inrichtingswerkzaamheden in de Zwarte Hoek is de waterstand hoger dan voorgaande 

jaren. Dat levert op dit moment veel pleisterende en voedselzoekende steltlopers op 

waaronder groepen goudplevieren, kemphanen, grutto’s en bontbekplevieren. Ook slobeenden 

en smienten doen het gebied nu aan. Komende weken zal blijken welke soorten ook echt tot 

broeden komen. Vanwege de impasse rond het fietspad over de Zwartemeerdijk, die ook wij 

betreuren, is Zwarte Hoek maar beperkt beleefbaar.  
 

Kikkers en padden 

In 2012 heeft Natuurmonumenten het initiatief genomen tot het plaatsen van een 

amfibieënscherm langs de Voorsterweg. Dit jaar is zo’n scherm ook langs de Leemringweg, ter 

hoogte van het paddenstoelenbos, geplaatst. Beide acties zijn zeer succesvol verlopen. Meer 

dan 15.000 padden en bruine kikkers zijn overgezet; een geweldig resultaat. In de emmers 

zaten ook meer dan 200 kleine watersalamanders.  Aan deze actie hebben zowel scholen uit 

Kraggenburg en andere dorpen, als buurtbewoners, vrijwilligers en boswachters een bijdrage 

geleverd. Wat een prachtige samenwerking en dan blijkt ook de liefde van omwonenden voor 

het Voorsterbos en haar bewoners. Zeer bedankt allemaal. Heel leuk ook dat een paar 

kinderen uit Kraggenburg ’s middags met hun eigen emmertje een handje kwamen helpen.  
 

Activiteiten en informatie 

Op 28 april a.s. vieren we de Voorsterbos Beleefdag. Die staat vooral in het teken van het 

toekomstbeeld waaraan in 2012 is gewerkt. Vanaf 12.00 uur is er van alles te doen voor jong 

en oud bij het infocentrum Waterloopbos: NatuurAvontuur voor kinderen, outdooractiviteiten, 

excursies met een verhalenverteller of oud-ingenieur. En natuurlijk komen de ‘mannen’ van 

Van Saaze de inwendige mens versterken. U bent van harte welkom.  
 

Tenslotte nodig ik u uit om eens mee te gaan met een excursie naar het Vogeleiland of één 

van onze andere activiteiten. 

Heeft u vragen over het beheer of een bijzondere waarneming, neem dan gerust contact op 

met het beheerkantoor (0527 252570) of mail n.kwint@natuurmonumenten.nl. U kunt ons ook 

volgen op facebook.com/Voorsterbos of @de_boswachters op Twitter. Ik wens u een mooie 

lente en tot ziens in het Voorsterbos. 
 

Natuurmonumenten 

Boswachter Norbert Kwint 

mailto:info@wereldwinkelvollenhove.nl
mailto:n.kwint@natuurmonumenten.nl
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Inleverdata 2013 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

09 juni 19 juni 

08 september 18 september 

03 november 13 november 

12 januari 2014 22 januari 2014 

 
 

Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
-     Eénmalige advertenties dienen minimaal één week 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 
28-04 Dorpsbelang Fietstocht naar Beleefdag HCR van Saaze 10.45 uur 

28-04 Natuurmonumenten Beleefdag Informatiecentrum 
Waterloopbos 

12.00 uur 

30-04 STEK Vlaghijsen, Vrijmarkt en 
Fiets versieren 

Plein bij HCR vanSaaze 09.30 uur 

04-05 Dorpsbelang Plantjesdag Huis-aan-huis Ochtend 

05-05 Step Steptocht HCR van Saaze  

8/12-05 Feestweek Zie: www.feestweekkraggenburg.nl  

15-05 Beweegcoaches Carrefour Sportactiviteiten basisschool 
kinderen groep 3 t/m 8 

Sportkooi 14.30 uur 

17-05 STEK Leeuwenronde HCR van Saaze 19.00 uur 

18-05 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

22-05 Beweegcoaches Carrefour Sportactiviteiten basisschool 
kinderen groep 3 t/m 8 

Sportkooi 14.30 uur 

29-05 Beweegcoaches Carrefour Sportactiviteiten basisschool 
kinderen groep 3 t/m 8 

Sportkooi 14.30 uur 

30-05 Sint Genesius Ledenvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

07-06 Projeka Nacht zonder dak Veld bij PKN Kerk  

7/9-06 Uit-jeTent Zie: www.uit-jetent.nl  

08-06 FC Kraggenburg FC Dag De Brem  

15-06 Sint Genesius Reünie leden en oud-leden HCR van Saaze 15.30 uur 

15-06 Sint Genesius Jubileum voorstelling HCR van Saaze 21.00 uur 

22-06 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

26-06 J.V.V. Jaarlijks dagje uit   

 

http://www.feestweekkraggenburg.nl/
http://www.uit-jetent.nl/
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Veertigste jaargang, nummer 5. september 2013. 
 

Redactie: F.J. de Haan, namens Dorpsbelang 
J. de Kruijk, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 
Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 

C. Matthijssen - Veldt, 0527-252482  
Leuk om te lezen: M. Maljaars 
Typewerk: E. Lelieveld 
Lay-out advertenties: A. Goossens 
Drukwerk: Drukkerij Feiko Stevens 
Nietwerk: J.V.V. 
Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 
Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 3 november 2013 vóór 19.00 
uur, bij voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  

 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Advertenties minimaal één week voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

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

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 
 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen te 

kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 
 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 
 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet 

geplaatst worden. 
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Activiteitenkalender 



 2 

 

 

 
 

 
 

Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 

De entree van het dorp bij Hertenweg – Walstraat 

 

Dorpsbelang heeft bij de gemeente de vraag neergelegd of het mogelijk is de ingang van het 

dorp, komende vanaf de Hertenweg aan te passen. Deze entree zou met name zou wat ruimer 

en lichter kunnen. d.w.z. bos en bomen niet tot vlak bij de straat. 

Hierop is positief gereageerd en zo is er een groepje van aanwonenden en Dorpsbelang twee 

keer bij elkaar geweest. Samen met onze gemeente zijn er meerdere conceptplannen 

besproken hoe deze entree zou kunnen worden aangepast.  

In het plan waarvoor gekozen is, wordt de smalle grasrand langs de Walstraat ruimer, de 

entree direct bij de Hertenweg wordt ook ietsje ruimer en daar komt mogelijk een bankje. 

Langs de Walstraat wordt een aantal bloeiende bomen nieuw aangeplant. 

Gelijktijdig wordt ook de opstelplaats voor containers (die aan het begin van de A.J. 

Rennenstraat ligt) aangepast met schuine trottoirbanden, zodat de container makkelijk op de 

stoep te trekken is. Ook zal deze strook verbreed worden. 

We hopen dat er aankomende winter een begin gemaakt wordt met deze aanpassingen. 

 

65-jaar Kraggenburg 

Volgend jaar zal ons dorp zijn 65-jarig bestaan vieren. 

Een werkgroep van Dorpsbelang is na de vakantie van start gegaan na te denken over de 

invulling van dit jubileumjaar. Er is een gesprek geweest met de Feestcommissie en STEK.  

De volgende stap is dat alle verenigingen (zeer) binnenkort worden uitgenodigd om mee te 

denken over activiteiten in 2014. 

Het idee en de wens van Dorpsbelang is om gedurende het gehele jaar 2014 een aantal 

activiteiten te hebben met het accent op ons 65-jarig bestaan. 

Maar, heeft u ook een leuke suggestie voor dit jubileumjaar, dan kunt u dit melden bij het  

bestuur van Dorpsbelang. 

 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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De STEK heeft zoals elk jaar in de zomermaanden weinig activiteiten 

gehad, maar we hebben afgelopen week toch de draad weer opgepakt. 

 

Vakantie-activiteit 

Op dinsdagmiddag 6 augustus heeft Carrefour in samenwerking met STEK de vakantie-

activiteit georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. 

Doordat er vele kinderen nog op vakantie waren, hadden we slechts 15 kinderen voor 

deelname. De kinderen werden in groepen verdeeld met een vaste begeleider. Er waren 

ontzettend leuke sport- en spelactiviteiten neergezet en omdat het mooi weer was, werd ook 

de buikglijbaan gebruikt. De middag werd afgesloten met een heerlijk ijsje!  

 

Feestmiddag voor Senioren op woensdag 30 oktober 

De JVV, SWN, De Zonnebloem en STEK organiseren ook dit jaar weer een feestelijk 

programma op woensdag 30 oktober van 14.00 uur tot 19.00 uur.  

Net als vorig jaar hebben we weer een leuk programma in elkaar gezet met als thema: “Oud-

Hollands”. De vaste ingrediënten zullen ook dit jaar niet missen, gezellig samenzijn, een leuke 

activiteit, lekker eten en een heerlijke borrel. Kortom geef u op! 

 

U kunt zich voor 21 oktober opgeven bij: 

JVV/Zonnebloem: Mw. G. Mooiweer, Morenelaan 9          tel. 252700 

SWN:   Mw. S. Huizing, AJ Rennenstraat 13 tel. 252851 

STEK:   Mw. M. van Diepen, J. Bruintjesstraat 25  tel. 252676  

 

Social Sofa 

In de vorige Uitkijk heeft u al kunnen lezen dat het STEK bezig is met het realiseren van een 

social sofa. Het ontwerp is nagenoeg klaar en de bank wordt besteld. Het is de bedoeling om 

vanaf oktober, te starten met het plakken van de mozaïeksteentjes in de schuur bij C. Meijs 

aan de Hertenweg. Wij zullen verschillende groepen daarvoor benaderen om hun “steentje” bij 

te dragen. Maar als u, als individu of samen met uw buurvrouw/vriendin, een middag of avond 

zin heeft om te helpen plakken, meld u zich dan aan bij Joan Langeweg.  

Ons uitgangspunt is dat dit project bij de start van het 65-jarig bestaan van ons dorp klaar 

moet zijn. 

 

Overige activiteiten 

Voor de laatste maanden van het jaar staan er alweer vele activiteiten gepland zoals 

Sinterklaasintocht, Kerstmarkt en Nieuwjaarsreceptie. Houd de volgende Uitkijk en het 

informatiebord goed in de gaten.  
 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Beste FC-leden en ouders/verzorgenden van FC-leden 

 

Zoals elk jaar wordt het voetbalseizoen 2012/2013 weer afgesloten met een jaarvergadering op:  

Donderdag 10 oktober a.s. om 20.00 uur in de voetbalkantine  

 

Agenda 
 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 17 oktober 2012 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 
5. Financieel overzicht 

5a. verslag kascommissie door;   Joan Langeweg & Marco Klaver 
      
5b. Benoeming nieuw lid kascommissie 
5c. Verhoging contributie/prijzen kantine 
5d. Begroting 2012-2013 
5e. mandaat voor investeringen 
 

6. Bestuursverkiezing 
7.  

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar 

 Bert Meijer (penningmeester)  
Kandidaat ; Joan Langeweg 

 Karin Ruijter 
Kandidaat; vacant 

 
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 

Jaarvergadering 
2012/2013 

FC Kraggenburg 

Sportpark ‘De Brem’ 

Winstonstraat 26 

Kraggenburg 

Tel: 0527-252639 
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                          FC KRAGGENBURG 
 
               VOETBALJAARGANG 2013-2014 
 

Beste FC leden, 
 

Ook op sportpark de Brem rolt de bal weer. Na de trainingskampen van SC Genemuiden en 

Harkemase Boys zijn ook de eigen leden weer volop aan het ballen. Dit voetbaljaar gaan we 

met drie senioren– en vijf jeugdteams aan de slag. Op de valreep hebben we ons E team nog 

om kunnen omzetten in een D team. De doelstelling is erop gericht om zoveel mogelijk 

jeugdspelers op zaterdag een wedstrijd te laten spelen. Door deze omzetting is dat mogelijk, 

maar het betekent wel, dat alle jeugdspelers ook daadwerkelijk op zaterdag aan de bak 

moeten. Alle teams zitten krap in de spelers, maar wanneer iedereen er voor gaat moet het 

lukken. Afzeggen zonder “geldige” reden zou jammer zijn. 
 

Voor de zomervakantie is er reeds een oproep geplaatst voor een aantal vacatures binnen de 

vereniging. Op dit moment zijn we druk bezig om, ook op bestuurlijk niveau, hieraan invulling 

te geven. Tevens zijn we nog steeds op zoek naar een trainer voor ons C team en een leider 

voor ons jongste F team. Misschien dat er leden zijn binnen onze vereniging die deze 

handschoen willen oppakken. Bij het F team is er weer enige aanwas en is alle hulp welkom. 
 

Rest ons nog om u allen een fijn sportief voetbaljaar toe te wensen. 

Bestuur FC Kraggenburg  

 

                                                           

 
 

Sporten bij Be-Fair 

Contributie schema voor seizoen 2013.  

Genoemde bedragen zijn per half jaar!  

Bij een automatische incasso krijgt u  

nog € 2,50 incasso korting. 

 

Gymnastiek 

BBB (Buik, Billen, Benen) 

Trimloopgroep 

Sportiefwandelen 

Volleybal (incl. NEVOBO) 

 

 

 

 

t/m 12 jaar 

t/m 17 jaar 

senioren 

€ 38,75 

€ 44,25 

€ 36,25 

€ 38,75 

€ 48,75 

€ 61,25 

€ 73,75 

donderdag van 15:15 tot 16:15 uur 

dinsdag van 20:00 tot 21:00 uur 

donderdag van 8:45 tot 10:00 uur 

dinsdag en donderdag van 9:00 tot 10:15  

                                                       uur 

    

Contributie bij deelname aan meerdere sporten bedraagt: 

jeugd 

jeugd 

senioren 

senioren (incl. NEVOBO) 

t/m 12 jaar 

13 t/m 17 

jaar 

€ 61,25 

€ 63,75 

€ 73,75 

€ 86,25 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de contact personen voor: 

Gymnastiek 

BBB 

Trimloopgroep 

Sportiefwandelen 

Volleybal jeugd 

Volleybal senioren 

Bettie Kuipers 

Paula Snellink 

Paula Snellink 

Ans Bakker 

Rachel Zwartbol 

Tonny Kommers 
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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 9 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 
 Richard Sikma (penningmeester) 
 Paula Snellink (bijzondere activiteiten: Avondvierdaagse) 

 
  Aftredend en niet herkiesbaar: 
  nvt 
 
9. Rondvraag 
10. Sluiting 
 
Graag zien wij u op deze vergadering 
 
Met vriendelijke groet, 
Het bestuur van Be Fair
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Leuk om te lezen: Annemieke Janse - Fietsen naar Praag 
 

De leuk om te lezen van deze maand is geschreven door Annemieke Janse uit Kraggenburg. Zij 

fietste deze zomervakantie samen met haar nicht Mieke dwars door Duitsland naar Praag. Veel 

leesplezier!  
 

Fietsen naar Praag  

Om nou te zeggen dat ik een echte kilometervreter ben, nou nee, verre van. Ik fiets wel eens 

naar het dorp en één keer per jaar hebben we een fietstocht met het hardloopclubje, dat is het 

eigenlijk. Toch heb ik voor de derde keer een lange fietstocht gemaakt, dit keer van 

Kraggenburg naar Praag, dwars door Duitsland. 

Ongetraind ben ik dit avontuur gestart samen met mijn nicht Mieke Potters. Zij is de meer 

ervaren fietser van ons twee, maar heeft – volgens haar – ook niet veel kilometers in de benen 

(niks van gemerkt). We hebben afgesproken dat we per dag bekijken hoeveel kilometer we 

fietsen en dat de reis op zich het doel is en niet binnen een bepaalde tijd in Praag komen. Ik 

heb de luxe dat ik een maand vrij kon nemen (bedankt lieve broers) en achteraf was dat zó 

fijn. Ik heb nooit tijdsdruk gevoeld. We fietsten ongeveer 60 à 70 km per dag en om de 5 

dagen namen we een rustdag.            
 

De eerste dag begon goed, 70 km stond er op de teller. Alleen heb ik ’s nachts geen oog dicht 

gedaan vanwege de kramp in m’n bovenbenen. En dat zou niet het enige pijntje zijn, de eerste 

twee weken lieten de volgende lichaamsdelen nadrukkelijk van zich spreken: kont, flamouche, 

kuiten, zelfs tenen, armen en nek. Maar alles ging ook weer over en ik voelde m’n krachten 

toenemen. De reis was fantastisch. Het eerste gedeelte in Nederland hebben we de prachtige, 

vlakke Hanze route gevolgd. Omdat we geen routeboekje hadden, fietsten we nogal eens 

verkeerd (er volgden nog vele ‘foute’ kilometers). Millingen a/d Rijn is het officiële startpunt 

van de FIS route naar Praag. De route is samengesteld door fietsers (lees vrijwilligers) die 

verschillende routes aan elkaar hebben geknoopt. Hiervan is een boekje gemaakt, met heel 

veel informatie over wat je onderweg allemaal tegenkomt aan fraais en/of afstanden en 

stijgingspercentages. Op de site www.europafietsers.nl staat heel veel informatie over allerlei 

routes. Je fietst bijna alleen maar over fietspaden en autoluwe wegen. En, gelukkig voor ons, 

langs veel bomenrijke wegen, want man wat was het heet. Temperaturen boven de 35˚C 

waren eerder regel dan uitzondering. Het gekke is dat je er tijdens het fietsen weinig last van 

hebt, maar als je stilstaat, breekt het zweet je aan alle kanten uit.  
 

De route gaat zo dicht mogelijk langs rivieren en dat is fijn, want daar is het meestal vlak. We 

volgden een klein stukje Rijn en daarna de Lippe, Diemel en Weser. Rivieren meanderen, dus 

soms zag je bordjes langs de autowegen met 8 km naar je bestemming en dan bleek er door 

ons nog 23 km gefietst te moeten worden. Maar het was altijd de moeite waard. Oude 

kastelen, prachtige vergezichten, oeroude bossen, dromerige plaatsjes en de meest 

fantastische picknickplekjes. Het vlakste deel van de route eindigde in Paderborn, daarna 

kwamen de klimmetjes. Niet altijd leuk met 20 kilo bepakking (ja de beautycase moest 

natuurlijk ook mee). Het tweede deel van de route had als eindpunt Hann. Munden een stadje 

met veel historische vakwerkhuizen, die we goed hebben kunnen bekijken want het was onze 

rustdag. We stonden op een stadscamping, een hele gezellige camping, mooi sanitair en een 

wasmachine en dat was wel nodig na 12 dagen handwasjes.  
 

Het derde deel van de route gaat langs de Werra en eindigt in Veilsdorf, tegen die tijd zijn we 

hele dagen aan het klimmen/dalen, klimmen/dalen. De meeste zijn prima te doen, maar er 

zijn een paar pittige kuitenbijters bij. Zwoegend, mopperend en soms vloekend vecht ik mij 

een weg omhoog. Boven aangekomen, hang ik hijgend over het stuur, het zweet gutst langs 

mijn lichaam. Ik klok mijn bidon met lauw water naar binnen en ben toch redelijk snel weer op 

adem. En dan suizen we weer naar beneden, op naar de volgende klim, weten we inmiddels. 

Maar nog niet wetend dat het ergste stuk nog moet komen. Om bij de grens te komen, 

moesten we over het Fichtelgebergte, met de auto een lachertje met de fiets niet. Ik was het 

na twee dagen zo zat - we zaten inmiddels ongemerkt in Tsjechië (nergens een 

grensoversteekbordje te bekennen), op een camping aan een meertje vlakbij Cheb - dat ik 

mijn nicht voorzichtig voorstelde om de voorspelde nog zwaardere etappes over 100 km naar 

Plzen (Pilsen, waar het bier is uitgevonden) per trein te doen. Daar moest ze toch even over 

nadenken, maar na 5 minuten zwaar denken ging ze akkoord. In Pilsen opnieuw een prachtige 

http://www.europafietsers.nl/
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camping gevonden aan een meer, deze keer hadden we de luxe van een trekkershut. Omdat 

we tijd ‘gewonnen’ hadden, konden we twee dagen in Pilsen blijven. Een van de mooiste 

plaatsen die we onderweg zijn tegen gekomen en echt niet alleen vanwege het lekkere bier. 

 

Daarna zijn we de Moldau gevolgd tot aan Praag. Alleen was er een behoorlijke storm geweest, 

waardoor we af en toe moesten omrijden, en vervolgens weer eens hopeloos verdwaalden, 

omdat er allemaal omgewaaide bomen op de fietspaden lagen. Ook wij hebben die storm 

gehad, gelukkig zaten we toen in ons trekkershutje, de volgende morgen lag de top van een 

grote boom op nog geen twee meter van ons hutje.  

 

Praag binnenrijden was ook een klein beetje teleurstellend omdat we nergens een bordje Praag 

passeerden en zo kwam het dat we opeens in de drukke binnenstad van Praag stonden. Op dat 

moment – het dreigde de hele weg al - brak er een hevig onweer uit. Wij hebben de fietsen in 

de regen laten staan en zijn zelf gaan schuilen op een terras en met een goed glas wijn 

hebben we geklonken op de goede afloop van onze fantastische reis.  

 

De reis naar Praag was een belevenis van de bovenste plank, met weemoed denk ik terug aan 

de inspanning, de innerlijke rust en het eenvoudige en ongecompliceerde leven van het reizen 

per fiets. Nul lekke banden of andere pech. 

 

Van Kraggenburg naar Praag 12 juli – 13 augustus 2013,  

1360 km op de fiets,  

100 km per trein. 

 

Annemieke Janse 

 

 

 

 

 

 

 

 

! Actie !   DE KOOP-VANTEVOREN-GEEN-KRUIDNOTEN-KREET   ! Actie !   

 
Want.. Peuterspeelzaal Het Kwetternest komt gewoon naar u toe deze herfst! 

 

Doel: geld inzamelen voor alle peuters en de Peuterspeelzaal van Kraggenburg 

Waarvoor is dat geld: aanschaf materiaal, vervanging (kapotte) spullen, verfraaiing 

 buitenspelomgeving etc. 

Wat doen we: peuters en ouders gaan huis aan huis om kruidnoten te verkopen 

Prijs: 3 zakken voor € 5,= 

Wanneer:  de weken van 4 t/m 15 november 2012 

 

Koop gerust genoeg! Wij zorgen dat u niet te kort komt!  

U wilt toch niet zonder kruidnoten zitten als Sinterklaas in ons land arriveert? 

 

Alvast bedankt namens alle peuters, ouders, juf Jeanette, juf Froukje en de 

activiteitencommissie! 

Jeanette Holtslag, Froukje Veurink, Sandra Maaijen, Petra de Jong en Sandra Willemsen 
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Sint Genesius 60 jaar                        

Dat onze toneelvereniging al 60 jaar actief is, heeft iedereen  

natuurlijk al in de kranten kunnen lezen. Op 15 juni werd dit  

met leden en oud-leden gevierd bij thuishonk H.C.R. Van Saaze.  

De hoogtepunten van de middag, buiten het weerzien van de  

reünisten, waren de leuke quiz ‘Genesius speelt door’ en de  

uitreiking door de loco burgemeester van een koninklijk  

onderscheiding aan Miep Potters, die al 60 jaar actief lid is.  

Daarmee behoort zij nu tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.  

 

 

Het geheel werd opgeluisterd 

door theatrale liedjes die een 

groepje leden hadden 

ingestudeerd, begeleid door 

accordeon en viool. Met ronde 

buiken van het overheerlijke 

koud en warm buffet genoot 

het publiek ’s avonds 

zichtbaar van de komische 

voorstelling “We zijn op de 

wereld om elkaar te helpen, 

nietwaar?” Tijdens de 

herhaling van dit stuk voor 

andere belangstellenden, 

werd de reünie door de leden 

onder het genot van een 

borrel en muziek in het café, 

afgerond tot in de kleine 

uurtjes! Een geslaagde dag!  

En we spelen door…………….. 

Toneel in november                                    

Om dit jubileumjaar goed af te sluiten willen wij een pittige voorstelling op de planken zetten 

waar ook zeker om te lachen valt! “Bedgeheimen”, een relatiekomedie, door Haye van der 

Heyden is er zo één! Onder leiding van Erna Balk zijn Chris van Vilsteren, Tanja Schüssler, 

Bobby van Egmond, Wim van den Bergh, Koenie Wind en Krijn de Hamer al gestart met de 

repetities. En Miep, ja, die zit er ook weer bij met een boekje in haar bekende hoekje! Ieder 

vanaf 12 jaar en ouder, kan al vast in de agenda noteren: zaterdag 23 en 30 november, 20.00 

uur in de zaal bij H.C.R. Van Saaze. Houdt uw brievenbus in de gaten! 

 

Nieuw bestuur Genesius: 

Marian Besseling, voorzitster 

Gert Polhoud, secretaris 

Joost van Boven, penningmeester 

Dianne Aarden, algemeen bestuurslid 

Diana Potters, algemeen bestuurslid. 

 

Sint Genesius is altijd op zoek naar nieuw talent in wat voor vorm dan ook Heb je interesse in 

spelen, regisseren, grimeren, souffleren, decorbouw of aankleding, neem dan contact met ons 

op via sintgenesius@live.nl. Ook is het mogelijk een keer een repetitieavond bij te wonen om 

te kijken hoe het er bij ons aan toe gaat. 

mailto:sintgenesius@live.nl
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 
 

Ingebruikname  gerenoveerde bovenzaal 

Zoals u in de Polderkrant heeft kunnen zien, is op 3 juli door Bert Klok het eerste pilsje getapt 

als openingshandeling van de vernieuwde bovenzaal van het Klokhuis, tijdens een feestelijke 

bijeenkomst met onze vrijwilligers. De zaal is voorzien van nieuwe vloerbedekking, nieuwe 

hoge tafels met hoge stoelen een nieuwe bar (door een groep vrijwilligers zelf gemaakt) en 

een biertap, beschikbaar gesteld door Kees van Vilsteren. De wanden zijn door Syb Oud 

geschilderd in frisse warme kleuren. Met deze nieuwe inrichting van de bovenzaal heeft het 

Klokhuis een accommodatie die uitermate geschikt is voor het houden van een feestje 

waarvoor thuis de ruimte te klein is. 
 

Gebruiksvoorwaarden vernieuwde bovenzaal.  

Het bestuur heeft er voor gekozen om de gebruiksregels zo eenvoudig mogelijk te 

houden zodat een ieder van de zaal gebruik kan maken. 

Deze zijn de volgende: 

 Voor groepen boven de 10 personen rekenen we geen zaalhuur. 

 U moet zelf voor de bediening zorgen, dus zelf bier tappen en wijn en frisdrank 

          uitschenken. 

 U rekent af op basis van de getapte liters bier en de uitgeschonken flessen wijn, 

          frisdrank en/of andere dranken. Dus u betaald niet per consumptie, maar een prijs 

          per liter bier en een prijs per fles voor de andere dranken. 

 Wilt u zelf niet bedienen dan verzorgt het Klokhuis dit tegen betaling.  

 Voor muziek hebben we een installatie voor cd en andere geluidsdragers (iPod etc.). 

We verwachten dat velen van deze nieuwe mogelijkheid gebruik gaan maken. Voor verdere 

inlichtingen, reservering en voor de prijzen van bier en dranken kunt u contact opnemen met 

onze beheerder Abel van der Zwaag, Jacob Bruintjesstraat 63, tel: 06-10312720. 
 

Jeu de Boules baan. 

Elders in de Uitkijk kunt lezen dat er een Jeu de Boules club is opgericht die onder de 

bezielende leiding van Hans van Dunsbergen al menig keer op de baan heeft gespeeld. 

Zowel op dinsdagmiddag van 15.00 tot 16.30 uur als op woensdagavond van 19.00 tot 20.30 

uur kunt u ook meespelen. Voorlopig is deelname niet gebonden aan de betaling van 

contributie dus staat het meedoen voor iedereen open. 

Op zaterdag 28 september organiseert de Jeu de Boules club een open Kraggenburger 

kampioenschap voor alle Kraggenburgers, dus benut de komende tijd om u te bekwamen 

tijdens de dinsdagmiddag en/of de woensdagavond. Heeft u geen Jeu de Boules ballen, geen 

probleem, het Klokhuis heeft een tiental sets beschikbaar. Komt dus allen.  
 

Piet Paauw - voorzitter 

 

 

 

 

KLAVERJASCLUB DE KEI 
 

20 September 2013 beginnen wij weer te klaverjassen, aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis. 
 

De overige avonden in het seizoen 2013/2014 zijn: 

4 en 18 oktober 

1, 15 en 29 november 

13 december 
 

Vrijdag 24 december is er weer het jaarlijkse open Kampioenschap van Kraggenburg. 

Wij beginnen dan om 19.00 uur. 
 

Dus wie zin heeft om te komen kaarten is van harte welkom, er zijn leuke prijzen te winnen. 
 

Tot ziens op onze kaart avonden. 

Sjouke, Izaak en Herman. 
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Jeu de Boules club 

K-City Klokhuis Boulers 

Kraggenburg 

 

 

Hallo sportvrienden, 

 

Zoals jullie konden lezen in het juni nummer van "de Uitkijk" is onze Jeu de Boules club 

opgericht op 25 juni j.l. Sinds 1 september hebben we een eigen clubnaam met logo en  

e-mail adres, klokhuisboulers@hotmail.nl   

Afgelopen zomer zijn wij elke dinsdagmiddag van 15.00 tot 17.00 uur op de baan actief 

geweest. Daarmee is zelfs twee keer de krant gehaald! Een artikel met foto in de Stentor 

van 11 juli en De Noordoostpolder van 29 augustus. 

 

In de komende weken, tot de vorst invalt, spelen we op de woensdagavonden van 18.30 

tot 20.30 uur. Natuurlijk kun je ook op de dinsdagmiddag blijven spelen, als je kunt. De baan 

ligt er toch.. Alle actieve Jeu de Boules fanaten zijn natuurlijk hartelijk welkom! En het 

lidmaatschap is gratis!! 

Als je je wilt aanmelden bij de K-City Klokhuis Boulers, kan dat op drie manieren: 

- gewoon op de baan naast het Klokhuis 

- bellen naar Hans Dunsbergen (0527)253988 of Gé Mooiweer (0527)252700 

- Een mailtje met uw/jouw e-mailadres, telefoonnummer en adresgegevens. 

 

K-City Klokhuis Boulers open kampioenschappen op 28 september 2013: 

Zaterdagmiddag 28 september a.s. om 14.00 uur worden de open Jeu de Boules 

kampioenschappen gehouden. Wie is de best boulende Kraggenburger? Iedereen mag zich 

opgeven!! Ook de sportieve schoolgaande boulers tot 18 jaar zijn hartelijk welkom, die 

strijden natuurlijk tegen elkaar om de jeugdtitel van de K-City Klokhuis Boulers Club. Geef je 

dus op via klokhuisboulers@hotmail.nl 

Voor slechts 2 eurootjes, te voldoen bij inschrijving op de baan voor de wedstrijden, mag je 

gezellig komen deelnemen en misschien ben jij wel die kampioen!  

Juichend publiek is vooral hartelijk welkom op het terras van Het Klokhuis en langs de baan 

om de strijders aan te moedigen. Want dit evenement is UNIEK in ons dorp. 

 

Tot ziens op de Jeu de Boulesbaan naast het Klokhuis! 

Hans Dunsbergen 

 

 

 

 

 

 

VOLKSDANSGROEP DE PIONIER 

 

Het internationaal dansseizoen is weer begonnen. 

Iedere vrijdagochtend van 10.00 tot 11.15 uur wordt er  

les gegeven in het Dorpshuis t Klokhuis in Kraggenburg. 

 

Volksdansgroep De Pionier is op zoek naar nieuwe leden.  

Nieuwe leden, zowel dames als heren, zijn van harte welkom. 

Dus kom eens kijken en dans lekker mee.  

Op vrijdagmorgen 4 oktober houden we een open les  

voor belangstellenden. 

 

Informatie kunt u verkrijgen bij: 

Janneke Bos    tel.  0527 – 683063  of  

Marianne Galama  tel.  0527 – 252933. 

https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=klokhuisboulers%40hotmail.nl
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=klokhuisboulers%40hotmail.nl


 14 

SPORT EN SPEL 

Kraggenburg – dubbeldoelveld 
 

Wie? Kinderen van 4 tot en met 12 jaar. 

Wat?  Allerlei sport- en spel activiteiten 

Waar?  Dubbeldoelveld 

Wanneer? Vrijdag 20 en 27 september, van 16.00 uur tot 17.00 uur, 
 

Kom jij ook? Deelname is gratis. 

Kom jij 2x een uur meedoen? Denk aan gemakkelijk zittende kleding en schoenen. 

Vragen? Mail dan naar karin.schwering@carrefour.nu 
 

Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder 

 

 

 

 

Apple Knockers Festival  
 

Het Apple Knockers Festival op zaterdag 19 oktober biedt een sfeervolle, gevarieerde markt. 

Kom proeven, ontmoeten, kijken, luisteren, ideeën opdoen en shoppen! 
 

Op het plein bij HCR van Saaze is een markt van 14.00 uur tot 17.30 uur met als thema: 

APPELS, PEREN & HERFST. Dit jaar zijn er extra veel kraampjes. Naast de traditionele 

kraampjes met lekkere hapjes zijn er ook kraampjes met handwerkmaterialen, brei- en 

haaktechnieken, workshops, boeken, fotografie en grafisch ontwerp en brocante spullen om je 

huis op te leuken. Uiteraard ontbreken de vuurkorven, live muziek en het herfstbier niet. 
 

Zoals altijd begint de dag met het inleveren van de appel- en fruittaarten voor de “Appel – en 

fantasiefruittaart bakwedstrijd”. Wie maakt er dit jaar de lekkerste appel- en/of fruittaart van 

Kraggenburg? De taarten kunnen worden ingeleverd tussen 11.00 uur en 12.00 uur in de zaal 

van Van Saaze en worden beoordeeld door een deskundige jury. Om 17.00 uur wordt de 

uitslag bekend gemaakt en mag iedereen van de taarten proeven.  
 

Voor de kinderen is er een speciaal programma, ze kunnen appels poffen en een ritje maken 

met de ponywagen. Ook zijn er speciale kinderworkshops. En natuurlijk zijn ook zij van harte 

uitgenodigd om een taart te bakken.  
 

Bregina Tuinstra, Annemieke Janse, Ron Potters 

 

 

 

 

KERKEN IN KRAGGENBURG 
 

Graag willen we iedereen uitnodigen voor de KIK (Kerken in Kraggenburg) ontmoeting op 13 

oktober a.s. om 10:00 uur in de RK kerk. Voorganger voor deze viering zal zijn Harm Feijen en 

organist Giljan Schipper. 
 

Deze viering zal ondersteund worden door de 'Huismuziekgroep Kraggenburg' onder leiding 

van Conny van de Graaff. De groep bespeelt allerlei verschillende instrumenten die worden 

aangevuld met een aantal zangers. Deze zangers fungeren als instrument tussen de andere 

instrumenten.  
 

Het beloofd een inspirerende viering te worden, waar u van harte voor bent uitgenodigd. 
 

Met vriendelijke groet, 

namens de KIK commissie 

Irma Verschure 

mailto:karin.schwering@carrefour.nu
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Lotenverkoop. 

Tijdens de maanden mei tot en met augustus zijn onze vrijwilligers bij u langs gekomen voor 

de verkoop van Zonnebloem loten. En bij deze kunnen we melden dat ook dit jaar alle aan ons 

toegewezen loten door u zijn gekocht. Daarvoor willen we u allemaal hartelijk bedanken. 

 

Nationale Ziekendag. 

In het weekend van 7 en 8 september 2013 hebben we de zieken in ons dorp en aan de 

buitenwegen kunnen verblijden met een bakje heerlijke aardbeien. Deze werden met zorg 

geteeld en opgekweekt door de Fa. Janse, Zwartemeerpad te Kraggenburg. De aardbeitjes 

werden door onze gasten met vreugde ontvangen en bij deze: Bouwe en Annemiek hartelijk 

bedankt. 

 

Uitnodiging voor een brunch. 

Op vrijdag 27 september organiseren wij van de Zonnebloem een gezellige brunch in het 

Klokhuis. Deze brunch wordt ons aangeboden door de “Odd Fellows” en dit aanbod is tot stand 

gekomen op de Beursvloer te Emmeloord. Bij deze “activiteit” is wel een limiet gesteld, er 

mogen maar 20 personen/aanmeldingen gehonoreerd worden.  

Dhr. Ouderling verzorgt voor ons de muziek tijdens deze morgen/middag. 

Het programma begint om 11.00 uur ‘s morgens en strekt zich uit tot 13.30 of 14.00 uur  

‘s middags. Mocht u na de brunch nog iets willen drinken dan is deze consumptie voor eigen 

rekening. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden bij mevr. G.Mooiweer. tel. 252700. 

 

Uitnodiging voor een Culturele Middag in de Koningshof op Urk. 

Donderdag 10 oktober organiseert de Zonnebloem voor de regio afdelingen een middag met 

het volgende programma: 

13.30 -  14.00 :  Ontvangst. 

14.00 -  14.30 :  Mevr. Scheffer vertelt over de historie van Urk. 

14.30 -  15.00 :  Koffie of thee met zoete lekkernijen. 

15.00 -  15.30 :  Een koortje zal voor ons zingen. 

15.30 -  16.00 :  Een drankje met nootjes en fingerfood (iets van vis). 

16.00 -  16.30 :  Een groepje jongeren zal een korte voorstelling geven. 

16.30:                Einde van de middag. 

De kosten van deze middag bedragen € 7,50 per persoon. U kunt zich opgeven bij mevr. 

G.Mooiweer 252700 en mevr. G.Rinsma 252061 voor 22 september. 

 

 

 

 

VRIJWILLIGERSMARKT 

 

Op donderdag 26 september is er een vrijwilligersmarkt in Verpleeghuis Talmahof. Ben je op 

zoek naar een maatschappelijke stage of vrijwilligerswerk, dan kan je op deze markt in contact 

komen met verschillende maatschappelijke organisaties uit de gehele Noordoostpolder. Zij zijn 

hier aanwezig en kunnen je alles vertellen over hun organisatie en hoe je hier je bijdrage aan 

kunt leveren.  

Tussen 14.30 en 17.00 uur is de markt voor leerlingen die een maatschappelijke stage zoeken. 

Voor volwassen vrijwilligers zijn we er van 18.30 en 20.00 uur.  

De Vrijwilligersmarkt vindt plaats in Verpleeghuis Talma Hof aan de Genemuidenstraat 4 in 

Emmeloord.  

Voor vragen is Simone bereikbaar op 0612696792 of simone.van.hees@carrefour.nu 

Ben je van een maatschappelijke organisatie en wil je je organisatie presenteren op 

de markt? Aanmelden kan per mail: simone.van.hees@carrefour.nl.  
 

 

https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=simone.van.hees%40carrefour.nu
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=simone.van.hees%40carrefour.nl
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ATV DE VOORST BESTAAT 50 JAAR 

 

ATV de Voorst viert dit jaar haar 50-jarig bestaan. Volgens de statuten is de vereniging op  

21 februari 1963 opgericht.  

Op 7 juni hebben we dit gevierd met een feestelijke receptie voor genodigden en leden. In zijn 

toespraak vertelde de voorzitter, de heer Rob Klompalberts, nog even waar het allemaal is 

begonnen: bij de twee gravelbanen in De Voorst, een unieke locatie in de bossen halverwege  

Kraggenburg en Marknesse. De vereniging maakt nog steeds gebruik van deze banen. 

 

ATV de Voorst heeft zowel leden uit Kraggenburg als uit Marknesse. Doordat het ledenaantal 

sterk toenam, werd het aantal banen uitgebreid. Er kwamen drie all weather kunstgrasbanen 

op de Punt in Marknesse, waar het hele jaar door op gespeeld kan worden. 

 

De laatste jaren loopt het ledenaantal helaas terug. Deze tendens zien we ook bij de andere 

tennisverenigingen. Erg jammer, want tennis kun je juist ook nog op oudere leeftijd blijven 

spelen, zelfs na je pensionering! ATV de Voorst is een gezellige, actieve vereniging, waar zowel 

recreatief als op wedstrijdniveau gespeeld wordt. De vereniging speelt al jaren mee in de 

landelijke en regionale competitie van de KNLTB. Dit jaar werd er op dinsdag, donderdag en 

zaterdag gespeeld, in niveau variërend van 6de tot 1ste klasse. 

  

Op woensdagmorgen doen twee damesteams mee aan een gezellige polderdorpen competitie. 

Iedere maandagavond is er op de Punt in Marknesse een laagdrempelige toss-avond vanaf half  

acht. Wie komt, wordt ingedeeld en speelt een half uur, waarna er weer gewisseld wordt van 

partner en tegenstander, enz. 

Op dinsdagavond geeft onze tennisleraar, Rob van Ockenburg, les op de banen in Marknesse. 

Zowel jeugdleden als senior leden kunnen zich hier voor aanmelden.  

 

We hebben een actieve jeugdcommissie, die de jeugd stimuleert en begeleidt. Nieuwe jeugd 

leden zijn van harte welkom en kunnen contact opnemen met Thom van Keulen.  

(thomvankeulen@hotmail.com). 

Ook is er een wedstrijdcommissie die toernooien organiseert.  

 

Bent u al enthousiast en nieuwsgierig geworden? Komt u dan gerust eens kijken op een toss-

avond, een lesavond of tijdens een toernooi. U bent van harte welkom. Wilt u nog meer 

weten? Kijk op onze website of vraag inlichtingen bij Sary Bakker, tel. 201250. 

Misschien tot ziens op de baan.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:thomvankeulen@hotmail.com
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BADMINTON: SNEL, FLITSEND, SPANNEND EN BIJ ONS IN ENS 

 

De vakanties zitten er voor de meesten onder ons alweer op. We kunnen terugkijken op een 

zomer met prachtig weer. Misschien hebben velen van u weer een shuttletje geslagen op de 

camping of gewoon lekker in de tuin. 

 

Wist u dat er in Ens een badmintonvereniging is? Dat deze vereniging deel uit maakt van de 

SV Ens en dat deze vereniging een eigen naam heeft: Fly Up. 

Het badmintonseizoen is weer begonnen en onze leden zijn dan ook blij deze mooie sport weer 

te kunnen gaan beoefenen in de Evert van Benthemhal.  

Wij spelen op onze vaste donderdagavond, de jeugd tot 18 jaar van 18.00 uur tot 19.30 uur, 

de oudere jeugd van 19.30 tot 22.30 uur. 

 

Wij zijn een recreantenvereniging waarbij het plezier in de sport bovenaan staat. Wilt u ook 

eens kijken of deze dynamische sport iets voor u is? U bent van harte welkom in de Evert van 

Benthemhal op donderdagavond. 

Neem sportkleding mee en u kunt gelijk meespelen en deze mooie sport proeven. We spelen 

steeds partijtjes van 20 minuten door middel van loting, zodat u steeds met anderen speelt. 

 

Wij zien er naar uit u te mogen begroeten in onze mooie sporthal! 

 

Namens het bestuur van Fly Up Ens. 

Ciska Barkhuis – secretaris, tel.: 0527-240804, e-mail: info@flyupens.nl 

 

 

 

HET NEDERLANDSE RODE KRUIS  

 

Beste Polderbewoners, 

 

Gelukkig is sinds enkele jaren de afdeling Noordoostpolder van Het Nederlandse Rode Kruis 

weer aan het groeien, zo ook de jaarlijkse collecte. Dit jaar heb ik als collecte coördinator het 

genoegen gehad dat er in 8 van de 10 dorpen en enkele gedeeltes in Emmeloord weer een 

collecte is gelopen. Helaas hebben we in enkele dorpen en Emmeloord nog geen volledige 

dekking maar daar hopen we in 2014 weer een uitbreiding in te hebben. 

Dit jaar is er tijdens de jaarlijkse collecte van 9 t/m 15 juni door de vrijwilligers van Het 

Nederlandse Rode Kruis € 3787,11 opgebracht voor onze afdeling.  

Namens de Afdeling Noordoostpolder van Het Nederlandse Rode Kruis wil ik u bedanken voor 

uw bijdrage en steun die u onze afdeling geeft, waardoor wij onze dienstverlening kunnen 

verbeteren. 

 

Namens de vrijwilligers van de Afdeling Noordoostpolder, 

Frank Lemmens, 

Collecte coördinator Noordoostpolder, Het Nederlandse Rode Kruis. 

 

Informatie over onze afdeling kunt u vinden op: www.rodekruisnop.nl  

 
 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.rodekruisnop.nl/
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VACATURE VRIJWILLIGE VRIENDENINNOP COACH 

Wil jij een Vrienden cirkel om een kwetsbaar mens bouwen?  

Een nieuw initiatief van Stichting Carrefour 

 

VriendeninNOP is een onderdeel van Stichting Carrefour en richt zich op inwoners van de NOP 

vanaf 18 jaar die zó kwetsbaar zijn, dat zij niet in staat zijn om zelfstandig hun netwerk uit te 

breiden en activiteiten te ondernemen. Wij ondersteunen hen bij het organiseren van een 

cirkel van vrienden om hen heen. Een vrijwillige netwerkcoach ondersteunt een deelnemer bij 

het vormen van een vriendencirkel om hem/haar heen. Een beroepskracht van Stichting 

Carrefour begeleidt op haar beurt de vrijwillige netwerkcoaches. 

 

Een vrijwillige VriendeninNOP coach: 

• biedt een praktische aanpak om al bestaande of nieuwe contacten te betrekken bij de  

  vriendencirkel; onderzoekt samen met de deelnemer en de eventuele begeleider/ ouder/  

  mantelzorger welke wensen hij heeft; welke activiteiten hij graag met een ander zou willen  

  ondernemen. 

• spreekt de deelnemer aan op zijn eigen kracht: wat kan hij betekenen voor de ander 

  (wederkerigheid). Hij is tenslotte ook een vriend voor de rest. 

• de coach laat de vriendencirkel los als deze stevig staat en er iemand is die de spil van de  

  vriendencirkel wil zijn. De VriendeninNOP groep gaat dan zelfstandig verder. 

 

Wat verwachten wij van u? 

• u start met deelname aan een cursus voor vrijwillige VriendeninNOP coach van vier bijeen-  

  komsten op een middag of avond. 

• u vindt het een uitdaging om mensen met elkaar te verbinden. 

• u bent communicatief vaardig. 

• u wilt zich tenminste vier maanden één dagdeel per week inzetten voor iemand. 

 

Wat bieden wij? 

Wij streven naar een enthousiast en gemotiveerd team van (vrijwillige) collega’s. Tijdens uw 

inzet wordt u getraind en gecoacht. Uw onkosten worden vergoed. Meer info. op  

www.carrefour.nu/vacatures 

 

Interesse? Meer informatie of jezelf opgeven? E: berry.van.dam@carrefour.nu T: 0527-630000 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Graag nodigen wij je uit voor de komende Vrouwenavond op D.V. donderdagavond 3 oktober 

om 19.45 uur in de Ontmoeting, Europalaan 42 te Emmeloord.  

Het thema van deze vrouwenavond is: Leven in verbinding. 

 

Wat is leven in verbinding ? We lijken te leven in een tijd waarin het individu centraal staat, 

maar dat is schijn. Langs allerlei wegen en lijnen, bijvoorbeeld via social media, verbinden 

mensen zich met elkaar. Ook in religieus leven gaat het van oorsprong om verbinding maken. 

 

De spreekster op deze avond is Carianne Vos. Zij is christentherapeute en coach. Ze heeft een 

eigen praktijk TotalBalance, schrijft boeken en artikelen en geeft workshops en lezingen. 

De muzikale begeleiding wordt verzorgd door Pauline Zoetebier uit Emmeloord. 

 

Wij hopen dat je deze donderdagavond vrij kunt maken. Informatie: www.hart-en-vrouw.eu 

U kunt ook mailen naar info@hart-en-vrouw.eu of bellen naar Klaske Geerligs tel: 611515 

geerligs@ziggo.nl of Marianne Versluis tel:612984 meversluis@hotmail.com. 

Facebook: http://www.facebook.com/ HartenVrouwNOP / Twitter: @HartEnVrouwNOP. 

http://www.hart-en-vrouw.eu/
mailto:info@hart-en-vrouw.eu
mailto:geerligs@ziggo.nl
tel:612984
mailto:meversluis@hotmail.com
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FEESTELIJKE OPENING  

KLEURKRACHT EN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK NOORDOOSTPOLDER 

 

Na een grondige verbouwing, verhuizing en inrichting is het tijd voor een openingsfeest aan 

het Harmen Visserplein in Emmeloord. Op zaterdag 21 september is om 10.30 uur de officiële 

opening door de wethouders Bogaards en Ruifrok. Daarna van 11.00 tot 16.00 uur doorlopend 

een gevarieerd programma voor jong en oud. De feestdag begint sfeervol met een 

spectaculaire opening. Van 11.00 tot 16.00 uur staat de deur open voor bezichtiging, traktatie, 

activiteiten en vermaak. Haal eerst binnen een deelnemerskaartje en maak zelf de keuze! 

Uiteraard is deelname aan alle activiteiten gratis. 

Als openingsactie is van 21 t/m 28 september het aantrekkelijke sterabonnement tien euro 

goedkoper voor nieuwe en bestaande bibliotheekleden en krijgen drie trouwe leden een 

sterabonnement cadeau. Verder heeft KleurKracht voor nieuwe sterleden een leuke attentie 

tijdens de openingsweek.  

Vanaf 1 juli deze zomer bieden Kleurkracht/Triade en FlevoMeer Bibliotheek hun diensten in 

Emmeloord aan op één gezamenlijk adres. Duizenden bezoekers zijn hier ondertussen 

ontvangen en hebben hun weg gevonden in het gemoderniseerde gebouw. De nieuwe 

bibliotheekindeling in werelden zorgt voor meer inspiratie, gemak en winkelplezier.  

De kadowinkel met atelier, koffie- en printservice KleurKracht van Triade heeft het aanbod 

sterk uitgebreid en biedt bovendien werkgelegenheid aan mensen met een verstandelijke of 

psychosociale beperking en hun begeleiding. 

 

 

 

 

                                         
 

FlevoMeer Bibliotheek komt bij u thuis  
 

Leest u graag, maar is het niet makkelijk om zelf naar de bibliotheek  

te komen? Dan is ‘bibliotheek aan huis’ iets voor u, wij komen graag naar u! 
 

Nadat u ons hebt laten weten dat u van deze dienst gebruik wilt maken, neemt een mede-

werker van de bibliotheek contact met u op. Vrijwilligers van de UVV, die begeleid worden door 

de FlevoMeer Bibliotheek, komen bij u op bezoek om u meer te vertellen over deze service. In 

dit gesprek kunt u aangeven naar welke boeken en onderwerpen uw belangstelling uitgaat. 

Vervolgens komt de vrijwilliger regelmatig nieuwe materialen bij u thuis brengen. Als u nog 

geen lid bent van de bibliotheek kan de vrijwilliger u aanmelden als lid. 
 

In de eerste plaats kunt u natuurlijk boeken lenen. Er zijn bijvoorbeeld avonturenromans, 

detectives, historische en familie- en streekromans, moderne literatuur, hobby- en fotoboeken, 

boeken over uw eigen streek, reisverhalen, romans in andere talen. Maar de bibliotheek biedt 

nog veel meer. Wist u dat u ook tijdschriften, luisterboeken en films kunt lenen? 
 

Als u slechter gaat zien, zijn Grote Letterboeken een uitkomst. U kunt ook kennis maken met 

boeken, kranten of tijdschriften in gesproken vorm en informatie krijgen over vergrotende 

leeshulpmiddelen. 
 

Voor het lidmaatschap van de bibliotheek betaalt u een jaarlijkse contributie. Bent u nog geen 

lid van de bibliotheek? Dan schrijven wij u graag in.  

Boeken, tijdschriften, en luisterboeken worden gratis uitgeleend.  
 

Heeft u belangstelling?  

Denkt u dat ‘bibliotheek aan huis’ iets voor u is?  

Neem dan contact op met FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. 

U kunt ons bereiken telefonisch: 0527-612059 of via e-mail 

Noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl 

mailto:Noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
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MELANIA FIETSTOCHT VOOR MICROKREDIETEN OP DE FILIPPIJNEN 

 

De start van de jaarlijkse Melania fietstocht is op zondag 22 september om 13.00 uur bij café 

restaurant bowling De Ducdalf Westerrand 38 in Espel. De mooie fietsroute is ruim 30 

kilometer lang, maar kan op eigen initiatief verkort of verlengd worden. Het startbedrag is  

€10,00 en komt helemaal ten goede van projecten op basis van microkredieten op de 

Filippijnen, welke door Melania Flevoland ontwikkelingssamenwerking gefinancierd worden. 

Door mee te fietsen met vrienden, familie of collega’s kunt u genieten en helpt u tegelijkertijd 

de vrouwen op de Filippijnen. 

 

De vrouwen die Melania met de opbrengst van deze fietstocht wil helpen wonen op het eiland 

Mindenao. In dit projectgebied wonen Lumads, de oorspronkelijke bevolking, verdeeld over 19 

stammen. Zij wonen grotendeels in de heuvels en bergen. Wij hebben de contactpersoon daar, 

Rahma, persoonlijk ontmoet en Magda Schilder heeft regelmatig E-mail contact met haar. Er 

gaan 35 vrouwen organische rijst verbouwen, 45 vrouwen doen aan veehouderij, 12 vrouwen 

gaan bezig met groentetuinen en 35 vrouwen gaan fruitbomen aanplanten. 

 

Door dit project zal het inkomen van de vrouwen die hier aan meedoen verbeteren. Bovendien 

verbetert de (voedings)situatie binnen hun gezinnen. Naast het alfabetiseringsprogramma dat 

de deelnemende vrouwen moeten volgen, zullen verschillende vaardigheden worden geleerd 

en het zelfvertrouwen van de vrouwen zal groeien, zodat ze in de toekomst beter voor hun 

rechten op zullen komen.   

 

De fietstocht loopt langs de Stekkentuin aan de Noordermiddenweg, deze is voor deelnemers 

aan de Melania fietstocht vrij toegankelijk op 22 september. Dan gaat de tocht via Creil naar 

de Westermeerdijk. Hier kunnen deelnemers van de tocht de vorderingen van de bouw van het 

windmolenpark zien. Dan loopt de route via het Urkerbos weer terug naar Espel. Onderweg 

wordt u koffie en thee aangeboden. Een mooie afwisselende tocht, die u niet mag missen. Dus 

kom op zondag 22 september naar Espel en fiets mee voor het goede doel! 

 
 

 

 

OPENING GEDICHTENROUTE 

 

Tijd slijpt waar je bij staat 

Elke daad is onomkeerbaar 

Elk gevolg is opnieuw een stap 

En elke stap brengt je verder 

Naar wat? 

 

U bent van harte uitgenodigd bij de feestelijke opening van de gedichtenroute aan het 

Ketelzwerfpad op zondag 22 september om 15.00 uur.  

De polderdichters John Stigter, Rina Klok, Marijke Demoet en Douwe Jan Schrale hebben voor 

ons wandelpad ieder een gedicht gemaakt met het thema “Nieuw Verleden”. 

Na de opening wandelen we langs de gedichten, waarbij elk gedicht door de dichter wordt 

voorgedragen. Daarna kunt u onder het genot van een drankje van gedachten wisselen met de 

dichters. 

Om het programma luister bij te zetten zal er akoestische muziek gespeeld worden. 

 

Het Ketelzwerfpad is aan de Ketelmeerweg 4 bij Nagele 

Meer inlichtingen: Willem Hoogeveen tel: 0527 698785 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Word ook reporter 

RTVNOP ZOEKT CONTACTPERSONEN IN UW DORP 

 

RTVNOP timmert aan de weg. We zijn binnenkort actief met video, radio, tv, sociale media en 

internet in de Noordoostpolder om uw nieuws te brengen. Daarom zoeken wij mensen die het 

leuk vinden om mee te werken met een organisatie die midden in de samenleving staat. 

Mensen die enkele uren tijd per week over hebben om samen te werken met een groeiende 

groep vrijwilligers. Samen laten wij zien wat er leeft en gebeurt. Wij hebben momenteel 

interesse in: 

 

Dorpsreporter of contactpersoon 

Je bent betrokken bij je woonomgeving (dorp, sportclub, muziekvereniging, etc.) en vindt het 

leuk om verhalen en nieuws uit je netwerk te delen. Om mee te doen hoef je alleen maar in 

Noordoostpolder of Urk te wonen. Dit kan in tekst, opgenomen verhaal of in beeld. Voor het 

maken van een filmpje heb je een camera nodig. Bij voorkeur een camera met HD-kwaliteit. 

RTVNOP is bezig om te bekijken of ze de mogelijkheid kan creëren om daarvoor geschikte 

camera’s aan te schaffen en in bruikleen te kunnen geven.  

 

Je neemt je reportage op, monteert deze en plaatst deze op de nieuwswebsite RTVNOP. 

Regelmatig organiseren we trainingen. Sommige reportages zullen worden gebruikt voor de 

radio-uitzendingen en de kabelkrant.   

 

Gevarieerd en onafhankelijk  

RTVNOP is onafhankelijk en staat onder toezicht van een Programma Bepalend Orgaan 

(PBO) dat uit inwoners van Noordoostpolder  gaat bestaan, die zich met verschillende 

maatschappelijke thema's bezig houden. Die thema's zijn: cultuur, kerk, sport, bedrijfsleven, 

onderwijs, welzijn, natuur en gehandicapten. Het PBO ziet erop toe dat RTVNOP een platform 

biedt voor alle maatschappelijke partijen. Wij zouden het liefst zien dat het PBO bestaat uit 

een vertegenwoordiging uit alle dorpen. Informatie over het PBO kunt u vinden op 

www.tvnop.nl. 

 

Belangstelling? 

Heb je ervaring of iets met nieuws maken of wil je betrokken zijn bij het maken van radio en 

tv voor jouw dorp en woonomgeving, laat dan van je horen. We kunnen zeker technici 

gebruiken die ervaring hebben met streaming en websitebeheer. Maar ook programmamakers 

of reporters die interviews willen houden. Meld je aan via gert.foekens@rtvnop.nl  en maak 

ook deel uit van het team enthousiaste nieuwsmakers. Bellen kan natuurlijk ook met  

06-44173081 (de heer Gert Foekens).  

Meer informatie is te vinden op www.tvnop.nl en facebook rtvnop . 

 

 

 

 

BASISCURSUS EHBO 

 

Wie is er niet eens van de trap gevallen of heeft een diepe snee opgelopen tijdens een val? Als 

je een cursus EHBO hebt gevolgd weet je hoe je de juiste eerste hulp verleent als er iets in je 

omgeving gebeurt. In november start EHBO vereniging Noordoostpolder, bij voldoende 

cursisten, op de woensdagavond met een nieuwe basiscursus EHBO. In 13 avonden leer je wat 

je wel en ook wat je niet moet doen met een slachtoffer. Alle bekende onderwerpen komen 

aan de orde. Van de vijf belangrijkste punten bij het verlenen van eerste hulp tot de 

reanimatie met het bedienen van de AED, van het plakken van een pleister tot het verbinden 

van uitwendige bloedingen. 

Sommige verzekeraars vergoeden zelfs (een deel van) de kosten! 

   

Wilt u meer informatie of wilt u zich aanmelden? Stuur een mail naar: ehbonop@gmail.com 

mailto:gert.foekens@rtvnop.nl
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COLLECTEWEEK DIERENBESCHERMING KRAGGENBURG 

 

Op vrijdag 4 oktober is het weer Werelddierendag. In de week van 30 september t/m 5 

oktober wordt dan ook weer de jaarlijkse collecte van de dierenbescherming  gehouden.  

We zijn dringend op zoek naar collectanten in Kraggenburg, dit geldt ook voor de buitenwegen. 

 

Heeft u tijd om een uurtje te collecteren in uw eigen wijk, dan kunt u zich aanmelden bij 

Marianne Galama, tel. 252933.  

 

 

 

 

 

NATUURMOMENT september 2013 

 

Nadat we in juli en augustus al getrakteerd zijn op prachtig zomerweer, houdt de zon nog 

steeds stand; ook nu september op de kalender staat. Daar genieten we natuurlijk allemaal 

van. Aan de overvolle vlinderstruik, met bloemen en vlinders, komt geen eind lijkt het wel.  

 

Afgelopen maanden zijn er weer diverse projecten afgerond en komend seizoen staat er weer 

het nodige op stapel. Hieronder een korte bloemlezing: 

 

Paddenstoelenparadijs 

Aan de Leemringweg zijn de werkzaamheden in het paddenstoelenparadijs afgerond. Er zijn 

vele bomen en struiken geplant, nadat al eerder de voedselrijke bodem was afgegraven. Vanaf 

de parkeerplaats start een bewegwijzerde wandelroute. De komende jaren zullen vele 

paddenstoelensoorten de weg naar dit gebied vinden en wordt het steeds interessanter. 

 

Boswerkzaamheden 

Rond half september starten boswerkzaamheden in het deel van het Voorsterbos tussen de 

Leemvaart en Netl. Er worden bomen gezaagd zodat het bos zich verder kan ontwikkelen. Het 

gezaagde hout wordt later verwerkt tot brandhoutpakketten. De werkzaamheden kunnen enige 

overlast veroorzaken. Eventuele schade aan wandelpaden wordt zo snel mogelijk hersteld. Ook 

het hooien van graslanden (o.a. Kadoelerveld en Kraggenburgerveld) staat nog op de agenda. 

 

Ramspoltoren 

In samenwerking met de gemeente Noordoostpolder en de waterschappen Zuiderzeeland en 

Groot Salland wordt de Ramspoltoren ‘omgevormd’ tot een uitkijk- en natuurbeleeftoren.  

 

Nieuw beheerkantoor 

Eind augustus is Natuurmonumenten gestart met de bouw van een nieuw beheerkantoor aan 

de Kraggenburgerweg. Het oude kantoor bood onvoldoende ruimte aan medewerkers en 

vrijwilligers en voldeed niet meer aan arbo- en milieunormen. De boswachters zijn tijdelijk 

gehuisvest in het Geomaticapark in Marknesse (Voorsterweg). Hopelijk kunnen we begin 2014 

ons nieuwe kantoor betrekken. 

 

Infocentrum Waterloopbos 

Ook het infocentrum Waterloopbos wordt vernieuwd. Er komt een totaal nieuwe inrichting, die 

zich meer richt op gezinnen met kinderen en meer interactief is. Naar verwachting zullen deze 

werkzaamheden in december zijn afgerond. Tot die tijd is het infocentrum gesloten.  

 

Meer weten of op de hoogte blijven? 

Volg ons dan op twitter: @de_boswachters of facebook: Voorsterbos. Natuurlijk kun je ook 

kijken op onze website of mail voor specifieke vragen: n.kwint@natuurmonumenten.nl 

 

Namens het hele beheerteam wens ik u een zonnige en kleurrijke herfst 

 

Norbert Kwint 

Boswachter Natuurmonumenten Flevoland.  

mailto:n.kwint@natuurmonumenten.nl
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Inleverdata 2013 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

03 november 13 november 

12 januari 2014 22 januari 2014 

 
Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
-     Eénmalige advertenties dienen minimaal één week 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 
20-09 Carrefour Sport en spel 4 t/m 12 jaar Dubbeldoelveld 16.00 uur 

20-09 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

21-09 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

25-09 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Lezing exodusroute van Mozes 
en de Israëlieten 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

27-09 De Zonnebloem Brunch ’t Klokhuis 11.00 uur 

27-09 Carrefour Sport en spel 4 t/m 12 jaar Dubbeldoelveld 16.00 uur 

28-09 K-City Klokhuis Boulers Open Jeu de Boules 
kampioenschap 

Jeu de Boulesbaan 14.00 uur 

04-10 Volksdansgroep de Pionier Open les ’t Klokhuis 10.00 uur 

04-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

09-10 S.V. Be-Fair Jaarvergadering ’t Klokhuis 20.30 uur 

10-10 De Zonnebloem  Culturele middag Koningshof Urk 13.30 uur 

10-10 F.C.Kraggenburg Jaarvergadering Voetbalkantine 20.00 uur 

13-10 Kerken in Kraggenburg Viering R.K. Kerk 10.00 uur 

16-10 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Kleding- en kleuradvies Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

18-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

19-10 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

19-10 HCR van Saaze Appel- en fruittaartbakwedstrijd Inleveren HCR v Saaze 11.00 uur 

19-10 HCR van Saaze Apple Knockers Festival Plein bij HCR v Saaze 14.00 uur 

30-10 JVV, SWN, STEK, Zonnebloem Feestmiddag senioren  14.00 uur 

01-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

4 t/m 
15-11 

Peuterspeelzaal het 
Kwetternest 

Kruidnotenactie Huis-aan-huis  

15-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

16-11 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

23-11 Sint Genesius Komedie “Bedgeheimen”  HCR van Saaze 20.00 uur 

30-11 Sint Genesius Komedie “Bedgeheimen”  HCR van Saaze 20.00 uur 

23-01 Sint Genesius Algemene Ledenvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 
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VAN DE REACTIE 

 

Voor u ligt al weer het laatste nummer van de Uitkijk van 2013. Toch wel weer een bijzonder 

jaar met een leuke jubileum editie vanwege het 40-jarig jubileum van de Uitkijk. Volgend jaar 

is er ook weer iets te vieren, dan bestaat ons dorp namelijk 65 jaar! Ook daar zullen we in de 

Uitkijk weer de nodige aandacht aan besteden.  

In deze laatste Uitkijk van 2013 onder andere een aankondiging van Sinterklaas, die gelukkig 

ook dit jaar weer gewoon naar Kraggenburg komt met heel veel (zwarte) Pieten, pepernoten 

en kadootjes! 

De eerste Uitkijk van 2014 zal verschijnen op 22 januari. U kunt uw kopij aanleveren tot 

uiterlijk zondag 12 januari 2014 om 19.00 uur. Achterin zijn ook alle overige inleverdata voor 

2014 alvast weer te vinden.  

 

Digitaal aanleveren kopij 

Kopij voor de Uitkijk dient bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd via ons e-mail adres 

uitkijk@kraggenburg.nl. Wij zouden willen vragen om deze stukken als een zogenaamd Office 

Word bestand aan te leveren. Deze bestanden kunnen we namelijk makkelijk corrigeren als 

het onverhoopt toch nog een foutje bevat. Daarnaast proberen we de redactionele stukken 

allemaal in dezelfde lay-out te zetten en hiermee de pagina indeling zo efficiënt mogelijk te 

maken. De laatste tijd worden ook regelmatig bestanden in pdf formaat of als Office Publisher 

bestand aangeboden. Dit soort bestanden bezorgt ons extra werk en bovendien is het niet 

altijd mogelijk deze bestanden goed op te nemen in het redactionele gedeelte van de Uitkijk. 

In sommige gevallen leidt dit er toe dat we deze stukken dan ook niet kunnen plaatsten. Een 

vriendelijk verzoek om digitale bestanden dus aan te leveren als Word bestand om extra werk 

of teleurstelling te voorkomen. 

 

Adverteerders opgelet 

Mocht u voor de editie van 2014 uw advertentie nog aan willen passen, dit graag zo snel 

mogelijk doorgeven aan uw contactpersoon bij de Uitkijk of de redactie. Wijzigingen dienen 

uiterlijk 15 december te zijn aangeleverd! In tegenstelling tot de redactionele stukken, dienen 

de advertenties wel bij voorkeur als pdf of ander grafisch bestand te worden aangeleverd. 

 

Rest mij nog om u veel lees plezier toe te wensen en hoewel het nog erg vroeg is ook alvast 

fijne feestdagen. 

 

Namens de redactie, Joachim de Kruijk 

 

 

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24 

 

 
 

 
 

 

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

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Seniorenmiddag 

Op woensdagmiddag 30 oktober hebben JVV (Jongeren van Vroeger), Stichting Welzijn 

Noordoostpolder, de Zonnebloem en de STEK een feestmiddag voor 55+ers georganiseerd. We 

mochten 60 bezoekers verwelkomen. 

Het was een Oud Hollandse middag met Oud Hollandse spelletjes, een optreden van 

folkloristische dansgroep “De Gieterse dansers” en als afsluiting een gezamenlijke warme 

maaltijd, een 3–gangen menu, die we ons heerlijk hebben laten smaken. Het was een 

geslaagde en erg gezellige middag. Vanaf deze kant willen wij dan ook alle vrijwilligers, de 

koks en bediening hartelijk bedanken voor hun inzet. 

 

Social Sofa 

Misschien heeft u het al vernomen, er wordt hard gewerkt aan de realisering van een Social 

Sofa. Een grote groep vrijwilligers is bezig met het beplakken van de sofa met mozaïek 

steentjes. Als hij klaar is, zal hij een prominente plaats krijgen in ons dorp. De onthulling zal 

plaats vinden op 4 januari, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie. 

 

Intocht Sinterklaas 

We hebben al gehoord dat Sinterklaas en zijn zwarte pieten onderweg zijn naar Nederland. 

Ook dit jaar zullen Sinterklaas en zijn zwarte pieten Kraggenburg niet overslaan. Op zaterdag 

23 november om 10.30 uur zal de boot aanmeren aan de loswal. Vanaf 10.00 uur zullen er 

muziek en pieten door het dorp gaan om de kinderen mee te nemen naar de loswal. Verderop 

in de Uitkijk vindt u meer informatie van Sinterklaas zelf. 

 

Kerstmarkt 

Dit jaar zal ook de STEK zijn steentje bijdragen aan de Kerstmarkt. In samenwerking met 

carnavalsvereniging “De Zotte Leeuwkes” zal er traditie getrouw een gezellige kerstmarkt 

georganiseerd worden en wel op zaterdag 14 december. Noteer de datum vast in uw agenda.  

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 4 januari 2014 van 16.00 tot 20.00 uur vindt de nieuwjaarsreceptie plaats in het 

dorpshuis. We nodigen u allen uit om het glas te heffen op het nieuwe feestelijke jaar. Het 

dorp Kraggenburg viert immers in 2014 zijn 65-jarig bestaan. Een gezellige middag met 

anekdotes over het afgelopen jaar, het bekend maken van Prins Carnaval, een verloting en 

een warme hap.  

Ook dit jaar zal het bloemetje uitgereikt worden. Het bloemetje is bedoeld voor iemand die 

zich vrijwillig inzet voor het dorp en/of zijn dorpsgenoten. Weet u iemand die volgens u zo’n 

bloemetje verdient, laat het ons dan weten.  

Voor de kinderen is er boven vermaak onder begeleiding. Kom dus allen naar het dorpshuis.  

Voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie zal in de Voorstraat om 15.30 uur de Social Sofa 

feestelijk onthuld worden. 

 

Mocht u vragen hebben of data voor de evenementenkalender willen doorgeven, dan kan dit 

via stek@kraggenburg.nl 
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SPORTEN BIJ BE-FAIR 

 

Contributie schema voor seizoen 2013/2014  

Genoemde bedragen zijn per half jaar! Bij een automatische  

incasso krijgt u nog € 2,50 incasso korting. 
 

Gymnastiek  4 t/m 12 jaar € 39,75 

BBB (Buik, billen en benen)  € 45,25 

Trimloopgroep  € 37,25 

Sportiefwandelen  € 39,75 

Volleybal (incl. NEVOBO) t/m 12 jaar € 53,75 

 t/m 17 jaar € 66,25 

 senioren € 74,75 

In geval van meerdere sporten geldt een kortingsregeling. 
 

Voor informatie over betreffende sporten kunt u contact opnemen met 

Gymnastiek Bettie Kuipers 0527-651180 

BBB Paula Snellink 0527-250017 

Trimloopgroep Paula Snellink 0527-250017 

Sportiefwandelen Ans Bakker 06-23728659 

Volleybal, jeugd Rachel Zwartbol 06-15318993 

Volleybal, senioren Ton Kommers 0527-252558 

   

Of kijk op onze website www.svbefair.nl 

 

 

 

ER OP UIT MET DE SPORTIEVE WANDELCLUB 
 

Op 4 juni reden we met een stralende zon en frisse wind vanuit Kraggenburg naar Wier, 

Tsjerkepad (je snapt het al, dit ligt in Friesland) gemeente Het Bildt. Het voelde aan als een 

schoolreisje, we werden alleen niet uitgezwaaid. 

Aline heeft daar gewoond en liep daar destijds regelmatig een route van ongeveer 15 km. Wij, 

van de sportief wandelclub op de dinsdagochtend, zagen dat helemaal zitten. De voorwaarde 

was wel, dat het mooi weer was en geen regen en het mooie weer was er! 

Bij Wier is een theeschenkerij en er is daar ook een minicamping, een leuke gelegenheid. We 

hadden nog geen kilometer gelopen, maar de 

koffie met gebak smaakte alsof we er al 15 km op 

hadden zitten. 

Vanuit St.-Jacobiparochie liepen we via een bospad 

met een weidse omgeving richting het wad. Daar 

kwamen we op de dijk in een stilte gebied. Voor 21 

vrouwen een hele opgave, maar  bij het zien van 

dit uitzicht en het ervaren van de stilte lukte dat!!! 

Natuurlijk is dit gebied vast gelegd op camera met 

ons er bij. Het was genieten. 

Op de dijk staat een bronzen beeld, de Slikwerker, 

vanwege de mannen die Het Bildt ingepolderd 

hebben. Ook nog een monument ter herinnering 

aan de Friese gedeputeerde Anita Andriesen. 

Langs  de dijk lopend, met een prachtig uitzicht op 

de wadden, kwamen we bij restaurant De Zwarte 

Haan, waar een heerlijke lunch werd geserveerd.  

Hoe men aan de naam De Zware Haan kwam? Dit 

is ontstaan uit de friese benaming “Swarte Hoarne, wat betekent zwarte hoek. Hoarne is 

verbasterd tot hoanne en dat betekent weer haan in het Fries.  

Na de lunch liepen we verder via een fietspad en het boerenland terug naar St.-Jacobiparochie, 

langs het huis waar Aline gewoond heeft. Wat een leuk huis. 

Echt een prachtige tocht. Aline bedankt!! 

http://www.svbefair.nl/
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                          FC KRAGGENBURG 
 
               VOETBALJAARGANG 2013-2014 
 

Beste Kraggenburgers, FC leden 
 

In deze editie van onze dorpskrant de nodige informatie vanuit het bestuur. Te beginnen met 

de jeugd. Na de jaarvergadering van 10 oktober j.l. heeft Margot Maljaars de taak van 

jeugdcoördinator overgenomen van Molle Stuiver. We zijn blij dat we deze vacature hebben 

kunnen invullen. Ook werd er tijdens de jaarvergadering afscheid genomen van Karin Ruijter. 

Karin coördineerde de werkzaamheden in de kantine. We zijn dan ook nog dringend op zoek 

naar een betrokken bestuurslid die deze taak wil overnemen. Ook Bert Meijer nam afscheid. 

Bert heeft in de afgelopen jaren veel tijd en energie in de vereniging gestoken. Niet alleen als 

penningmeester maar ook op andere terreinen heeft deze “dynamische” middenvelder zich 

voor onze club ingezet. Zijn taak wordt overgenomen door Joan Langeweg. Vanaf deze plaats 

wil het huidige bestuur de vertrekkende bestuursleden dan ook bedanken voor hun inzet.  
 

Tijdens de jaarvergadering is er bovendien met de aanwezigen volop van gedachten gewisseld 

over voetbalzaken. Er is o.a. gepraat over het vergroten van de betrokkenheid van ouders en 

spelers. Ook het werven van nieuwe leden was een punt van aandacht. Zaken waar het 

bestuur de komende tijd aan gaat werken. 
 

De Grote Clubactie. Er werden niet minder dan 451 loten verkocht. Een woord van dank 

richting de mensen die de loten hebben verkocht is dan ook op z'n plaats. Het leverde onze 

vereniging een bedrag van 1000 euro op. Met een deel hiervan zal een aluminium doel voor de 

jeugd worden aangeschaft. Een doel dat met name op het trainingsveld zijn diensten zal gaan 

bewijzen. De kantine beschikt sinds kort over een goed te gebruiken kassa en een heuse 

frituurpan. Met andere woorden; ook voor bitterballen en andere snacks kunt u binnenkort in 

de kantine terecht.  
 

Op dit moment spelen we met vijf jeugdteams in de competitie. Onze jongste telgen (F1) doen 

goed mee in hun klasse. Ook zijn we blij met de aanmeldingen van enkele jongere spelers die 

de basis moeten gaan vormen voor het F team van volgend seizoen. Onze E2 en C1 staan in 

de middenmoot. Zij wisselen winst en verlies met elkaar af. Dat geldt ook voor ons D team. Zij 

hebben de gok naar de 2e klasse gemaakt en met de nodige E spelers in het team houden ze 

de kop goed boven water. Ook ons A team doet aardig mee. De resultaten zijn niet altijd in 

hun voordeel maar de sfeer, inzet en motivatie blijven goed. Onder leiding van trainer Aart de 

Ridder proberen ze er toch iets van te maken. We hopen dat deze lijn zich de komende 

maanden gaat voorzetten. 
 

Ondertussen zit ook de zaalvoetbalcompetitie er weer aan te komen. Op woensdag 16 oktober 

is er in Kraggenburg met de betrokken verenigingen vergaderd. Binnenkort hoort u van de 

leiders hoe de indelingen zijn geregeld en wanneer er gespeeld gaat worden. Met niet minder 

dan zeven teams (1 x F/3 x E/1 x D/1 x C en 2 A teams) gaan we de zaal in. 
 

Vanuit de senioren komt nog de vraag naar een assistent-leider bij het tweede team. Er wordt 

gezocht naar iemand die rondom dit team een aantal zaken wil coördineren en aansturen. 

Daarbij wordt opgemerkt dat die persoon niet elke zondag op het voetbalveld aanwezig hoeft 

te zijn. 
 

Al met al positieve berichten vanuit onze FC. Ook ons eerste elftal heeft inmiddels de eerste 

competitiepunten binnen en probeert uit de onderste regionen te geraken. Met wedstrijden 

tegen Blankenham en Kuinre op het programma liggen er ongetwijfeld mogelijkheden. 
 

BESTUUR FC KRAGGENBURG 
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Leuk om te lezen: Heleen Muijsers - Live Surf Love Life 

 

Deze leuk om te lezen is geschreven door Heleen Muijsers, geboren en getogen in 

Kraggenburg. Nu, als professioneel windsurfster, reist ze over de hele wereld met de getijden 

mee. Wind en water zijn haar lust en haar leven.  

 

Heleen: 

Als geboren en getogen Kraggenburgse ben ik trots op mijn wortels, ook al leef ik momenteel 

elders aan de waterkant. Ik ben een professioneel windsurfster en zo staat mijn leven in het 

teken van wind en water en reis ik met de getijden mee. Ik kom op de mooiste plekken ter 

wereld, maar toch ben ik nooit gelukkiger, dan wanneer ik voor een weekje of twee terug naar 

huis kan komen.   

 

Op mijn 17e ben ik verslaafd geraakt aan de wind; dagelijks was ik, samen met mijn 

buurjongens te vinden op het Zwartemeer. Al snel verplaatsten we ons met onze surfplanken 

naar het Ketelmeer of het IJsselmeer waar de wind constanter is en ook vaak net een beetje 

meer. Ik werd geveld door een verslavende windsurfkoorts, die mij bij ieder briesje wind met 

mijn neus uit de boeken haalde en het water op dwong.   

  

Het stopte niet bij slechte studieresultaten in de windrijke herfstmaanden. De mooie 

surfverhalen en plaatjes in de magazines begonnen steeds meer mijn fantasie te prikkelen. 

Wat zou het gaaf zijn om zo goed te worden en altijd op de mooiste, tropische plekjes te 

kunnen surfen. Na jaren vrij surfen in Nederland en een blitscarrière als surfinstructeur op 

Curaçao en in Zeeland was het tijd om eindelijk eens mee te doen aan het Nederlands 

Kampioenschap freestyle windsurfen. In 2012 mocht ik mij prompt Nederlands kampioene 

noemen en begon ik stiekem verder te kijken in de richting van het WK. 

 

Op het Caribische Bonaire vond ik daarna de ideale omstandigheden om te trainen. Windsurfen 

op azuurblauw water, met een aangenaam temperatuurtje in het mekka van de freestylende 

wereldtop was iets waaraan ik bijzonder snel gewoon geraakte. Drie maanden achter elkaar 

werd ik iedere ochtend gegroet door overal in het rond opduikende zeeschildpadden. Het is 

eens iets anders dan in een bevroren Nederland bikkelen in een dik surfpak. Dat het contrast 

niet groter kon zijn, was bij thuiskomst in Kraggenburg, na een surfsessie op het grijzige en 

koude Ketelmeer, wel duidelijk. Het leek mij plots geen slecht idee om een zomer in Zuid-

Europa door te brengen. Ik heb direct de auto ingeladen en ben afgereisd naar Sardinië voor 

een nieuw windsurfavontuur. Het Italiaanse eiland in de Middellandse zee, staat bekend om 

haar Mistral en Chirocco wind. Precies wat ik nodig heb! Oh ja, en de natuur is er prachtig. 

 

Ik word wakker, kijk naar buiten en check de windvoorspelling. Met een goed ontbijt begin ik 

de dag. Met de auto volgeladen met surfmateriaal hobbel ik naar de eerste spot: Porto Pollo. Ik 

kijk of ik kan ontsnappen aan mijn verplichtingen op de windsurfschool waar ik halve dagen 

lesgeef aan beginnende en gevorderde windsurfers, bestel een espresso en zie al gauw dat er 

te veel wind is om les te geven aan de kids! Niet getreurd, ik ben vrij! Met de smaak van 

goede koffie nog op mijn tong rijd ik over een ruige slingerweg, door een natuurgebied naar de 

volgende surfspot. Vrijheid, alleen maar surfen! Ik vervoeg me bij mijn Italiaanse 

freestylevriend en we surfen de hele ochtend samen op het azuurblauwe schone en vlakke 

freestylewater. Tussendoor drinken we nog een espressootje en praten we over de condities en 

de nieuwe tricks die ons freestylepallet moeten uitbreiden. 

 

Langzaamaan komen meer surfers ons vergezellen in de ruime baai. Rond de middag trekt de 

wind nog wat meer aan maar is het eerst tijd voor een break. Ik eet een paar bananen, 

lekkere zoete dadels en drink een halve liter water weg. Een maatje van me heeft al een 

bericht achtergelaten op mijn GSM en verwacht mooie condities op Cala Piscina aan de 

westkust. Nog geen half uur rijden vanwaar ik nu ben. Ik treuzel niet om op slingerweggetjes 

tussen de sparbomen, en rotspartijen richting de spot te rijden, waar naast een stevige wind 

ook mooie golven verwacht worden. De zon schijnt hevig en ik heb zin in een goede 

wavesessie aan de andere kant van het eiland.   

 

 



 7 

Als ik kom aanrijden zie ik al een handjevol zeilen tussen de golven van Piscina. Ik wacht niet, 

maak een pakketje van mijn zeil, mast en giek en met mijn geliefde waveboard onder mijn 

armen zoek ik de weg naar beneden. Als ik mij eenmaal met plank en zeil tussen de golven 

bevind, besef ik dat ik mij gelukkig mag prijzen. Hier sla ik de ene mooie herinnering na de 

andere in mijn geheugen op. Ik geniet met volle teugen, groet mijn medesurfers en neem naar 

buiten toe een flinke aanloop naar een diep stijl brekende golf, precies goed voor de afzet om 

mijn vers aangeleerde frontloop in te zetten. Als uit een katapult weggeschoten vlieg ik in een 

salto voorover. De adrenaline giert door mijn lijf. 

 

Op mijn weg terug probeer ik een golf te vinden om richting de kust af te rijden. Ik moet nog 

wennen aan de golven want als freestyle-surfer op vlak water ben ik een zeesurfer in volle 

ontwikkeling. Maar ik houd ervan, mijn hart pompt, ik ben wakker, kijk om me heen en maak 

mezelf wegwijs in de golven. De wind neemt een beetje af, de richting draait en daarna neemt 

hij weer toe waardoor de golven anders gaan werken. De zee is in beweging en bepaalt de 

koers. Het maakt niet uit, ik voel me vrij en lever me over aan de krachten van de natuur. Al 

snel durf ik de grotere golven te pakken en word ik beloond met één, twee, bijna drie 

vloeiende draaien op de golf. Wat volgt is mijn eerste crash en bijhorende spoelbeurt op de 

rotsen van Cala Piscina. Ik verlies mijn plank en zeil en zwem als een wilde achter mijn 

geliefde spulletjes aan.  

 

De zon gaat onder. “Een laatste golf  en daarna stop ik echt,” zeg ik opnieuw tegen mezelf. 

Maar wanneer je zo geniet, is stoppen moeilijk.  

 

Terug bij de auto kijk ik op mijn mobiel. Mam: “Leef je nog?” Oeps, al een week geen berichtje 

gestuurd! Nou en of ik het naar mijn zin heb, hier op dit zonovergoten prachtige eiland! Ik 

stuur een zelfgemaakte foto van mezelf terug: levend, volledig en voldaan! 

 

Middenin mijn Italiaans 

avontuur heb ik mijn 

eerste twee PWA 

worldcupwedstrijden 

gevaren. Op 

Fuerteventura en in 

Nederland. Ik ben 

geëindigd op de 8e plaats 

waar ik trots op kan zijn. 

De eerste 

worldcupervaring smaakt 

naar meer en ik zal 

daarom ook volgend jaar 

weer meedoen aan de 

nieuwe worldcup freestyle 

tour.  

 

Tijdens mijn trips word ik 

gesponsord door F2 

boards, Challenger Sails, 

Lagoa Fins, Clip Harness 

Lines en Hole 

Clothing.com.  

 

Wil je mijn avonturen volgen? Vind me op Facebook, Twitter of op mijn website 

www.heleenmuijsers.nl  

 

- Live Surf Love Life – 
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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  
15 november 2013 om 20.30 uur bij HCR Van Saaze. 
 
 
De volgende punten zullen tijdens de jaarvergadering aan bod komen: 
1. Opening 
2. Ingekomen stukken 
3. Notulen jaarvergadering 2012 
4. Jaarverslag carnavalsseizoen 2012 - 2013 
5. Financieel verslag  
6. Contributie 
7. Aftreden en herkiezen van (nieuwe) raadsleden  
8. Activiteitenkalender 
9. Schaduwraad 
10. Goede Doel 
11. Rondvraag / Sluiting 
 
 
Ook dit jaar stelt de raad haar kennis en/of arbeid weer beschikbaar. Suggesties kunnen 
t/m 15 november 2013 schriftelijk worden ingeleverd bij Barbara de Vries - van Egmond, 
Zwartemeerweg 44b te Kraggenburg 
 
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 15 november. 
 
 
Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
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OPAK KRAGGENBURG 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

Oud Papier Actie Kraggenburg. Sinds vele jaren een begrip in ons dorp. Als scholen zijn we dan 

ook blij dat velen van u maandelijks hun oud papier aanbieden. Met de opbrengsten  doen we 

leuke dingen  voor onze leerlingen. 

 

Echter; de laatste tijd lopen we  tegen een paar zaken aan. Daarvoor graag uw aandacht. In 

de eerste plaats komt het regelmatig voor dat er geen oud papier maar huisvuil bij de weg 

wordt gezet. Dat komt dan in zakken in de papiercontainer terecht. Ook wordt het papier bij 

tijd en wijle slecht  dan wel helemaal niet gebundeld en los  aangeboden. Zowel bij het 

verwerken als bij het transport leidt dat tot problemen. 

 

Tot slot: met name na vakanties worden er soms enorme hoeveelheden karton e.d. 

aangeboden. We hebben  meegemaakt dat er, voordat de inzameling op zaterdag start, reeds 

een container helemaal gevuld was. In een aantal keren heeft dit ertoe geleid dat we met veel 

pijn en moeite het papier hebben kunnen verwerken in de containers. Ook is het voorgekomen 

dat we het papier dan tijdelijk moeten opslaan in de bergingen bij school. Dubbel werk dus !!! 

Hebt u grote hoeveelheden papier; contact dan vooraf even met school. In overleg kan er veel 

geregeld worden. Nog beter is het om niet teveel papier in één keer aan te bieden. Papier 

aanbieden in overvolle kuubskisten is ook niet handig. Liever goed gebundeld langs de weg en 

bij een volle kuubskist willen we u vragen om dit zelf naar de scholen te brengen. 

 

We rekenen op enig begrip en medewerking van uw kant. 

Basisscholen Kraggenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZOTTE COMEDY AVOND 
Op zaterdag 16 november organiseert De Zotte Leeuwkes samen met HCR van Saaze de 

eerste Zotte Comedy Avond. Een avond waarbij comedy en cabaret centraal staan. Met trots 

presenteren wij: 

 Jurg van Ginkel 

 Lambert Jan Koop 

 Ruud Smulders 

 Sanne en de Manne 

 

Het programma van deze avond begint om 21:00 uur, natuurlijk in HCR van Saaze. Gratis 

Entree. 
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 Zaterdag 

       23 en 30 november 
    

 Bedgeheimen 
 

Een relatiekomedie van Haye van der Heyden 
 

 

 

 

 

 

             
   

 
 
 
 
 
 
 

 
bij H.C.R. van Saaze 

 
 

Aanvang:  20.00uur  (Zaal open: 19.30) 

 
Entree: Volwassenen € 4,50 

 
 
NB1: De teksten van dit stuk zijn soms seksueel getint. Als u daar niet van houdt, moet u 

deze voorstelling misschien een keertje overslaan. Leeftijdsadvies: >12 jaar. 

 

NB2: Tijdens de repetities wordt er erg veel gelachen. Als u daar niet van houdt, moet u deze 

voorstelling misschien ook een keertje overslaan. 
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        Lieve Kinderen van Kraggenburg, 

 
 

Zaterdag 23 november  
kom ik, Sinterklaas, samen met mijn zwarte pieten  

weer om 10.30 uur in Kraggenburg  

aan bij de Loswal. 

 

Vanaf 10.00 uur lopen er een heleboel zwarte pieten door het dorp om alle  

kinderen op te halen en gezamenlijk naar de Loswal te gaan. 

 
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 12 november staat bij Annie en Leo’s Buurtsuper de brievenbus van  

Sinterklaas. Iedereen mag daar post zoals tekeningen, verlanglijstjes,  

bijzonder  verhalen etc.. etc.. bestemd voor Sinterklaas in doen. 

 

Als laatste een oproep aan alle opa’s en oma’s, vaders, moeders, leid(st)ers,  

oppas moeders etc. Als jullie iets hebben gehoord of gezien waarvan  

we denken: dat moet Sinterklaas weten geef het dan door aan bovenstaande  

personen of maak gebruik van de Brievenbus van Sinterklaas. 

 

Tot 23 november, 

 

Sinterklaas  
en de Zwarte Pieten 

 
               P.S. Voor alle bovenbouw-kinderen, die het leuk vinden,  is er  

              dit jaar weer een leuk spel in de gymzaal. Neem je gymschoenen mee! 
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in samenwerking met  

STEK & HCR van Saaze 
 

 

KERST- & WINTERFAIR 
zaterdag 14 december  

14.00 — 19.00 uur 
 
De kerst– en winterfair barst dit jaar van de activiteiten en gezellige kramen. De ingrediënten 

zijn: 

 

Kerstbomen verkoop 

Leuren met bomen hoeft allang niet meer in Kraggenburg. Voor een ruime keuze qua soort en 

maat van alle soorten kerstbomen gaat u gewoon langs de kerstmarkt. Natuurlijk worden de 

kerstbomen op verzoek gratis thuisgebracht.  

Let op: de kerstbomen verkoop start om 10:00 uur ’s ochtends. 

 

Kerst– en Winterkramen 

Buiten zijn er tal van kerstkramen die u goed in de kerstsfeer brengen. Met groen- en 

woondecoraties, hobbymaterialen, kerstkoekjes, kerstkaarten, enz, enz. Tevens wordt er ook 

gedacht aan de goede doelen zoals Energy4all. In samenwerking met de standhouders 

ontvangt u een paar dagen voor de kerstmarkt een bonnenkrant met leuke acties. Houd u 

brievenbus in de gaten! 

 

Activiteiten 

Spektakel met een echte bomenzager, welke prachtige beelden van boomstammen maakt. 

Ook dit jaar hebben we voor de kinderen weer leuke activiteiten.  

 

Optreden 

Le Chapel, onze eigen Kraggenburgse blaaskapel, zal verschillende 

kerstliederen ten gehore brengen.  

 

Standhouder 

Wilt u nog deelnemen als standhouder, dan kunt u zich nog opgeven 

bij Maya Kutschruiter, tel. 252822 of mail via stek@kraggenburg.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 16 december 2013 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 

 

a. Aftredend en niet herkiesbaar: 

Sjaak van Diepen  

kandidaat Jan Lampert 

 

b. Aftredend en herkiesbaar: 

André van der Vegt 

 

c. één vacature extra om het bestuur te helpen bij langere vorstperiodes 

 

Kandidaten en tegenkandidaten kunnen zich melden tot aanvang van de 

jaarvergadering. 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting. 

 

 

Het bestuur. 
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Ouderensoos “Jongeren van Vroeger” 

Contactdames van Carrefour voorheen “S.W.N.” 

Secr. Eef Kombrink 

Voorstraat 18, Kraggenburg. 

Tel. 0527-252853.                    Kraggenburg, november 2013. 

 

 

 

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 18 december 2013, tijd: 14.00 uur, plaats: het Klokhuis. 

 

Deze middag zorgen Rosa Groot en Ellen Bos voor de muzikale begeleiding met medewerking  

van Adrie Groot, die zich bezig zal houden met de geluidsinstallatie. 

Pastoraal werker dhr. Harm Feijen zal het pastorale gedeelte invullen. 

De middag zal afgesloten worden met een gezamenlijke feestelijke Kerstbroodmaaltijd. 

Het programma wordt zo nu en dan opgevuld met enkele kerstgedichten. 

 

 

PROGRAMMA:  Dit ziet er als volgt uit:     

1 Ontvangst met koffie/thee 

2 Opening door de voorzitter 

3 Gezamenlijk zingen. 

4 Eerste muzikale optreden 

5 Dhr. Harm Feijen 

6 Pauze 

7 Tweede muzikale optreden 

8 Afsluiten eerste deel van de middag 

9 Pauze-consumpties-tafels klaarmaken 

10 Gezamenlijke Kerstbroodmaaltijd 

11 Afsluiting van de middag 

 

 

Kosten:  Voor de leden van de soos gratis. Niet leden betalen € 10,=. 

 

Opgave: Graag uiterlijk vóór zaterdag 14 december via onderstaande invulstrook of bij het  

bestuur van Carrefour (S.W.N.) of J.V.V.  

Telefonisch kan ook bij mw. G. Mooiweer tel.nr. 252700 

 

Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar mw. A. van Diepen, tel: 252418 of  

dhr. J. Speets, tel: 258182 

 

We hopen op- en verwachten een goede opkomst op woensdag 18 december 2013! 

 

Invulstrook (hierlangs afknippen) Let op: inleveren vóór zaterdag 14 december 2013! 

 

 

 __________________________________________________________________________                                                                                                                                    

 

 

 

Ondergetekende:  NAAM ………………………………………………………………………………… 

 

Straat en huisnummer: ………………………………………………………………………………….. 

 

Komt op woensdag 18 december met een/twee personen  

(doorhalen wat niet van toepassing is) 
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Kerken in Kraggenburg 

nodigen u van harte uit om 
samen het 

kerstfeest te vieren 
 

  8 december 10.00 uur in de RK kerk 
vieren we Tweede Adventzondag 

voorgangers eigen parochianen 
 

15 december 17.00 uur in de PKN kerk 
de oecumenische Kerstsamenzang 

met bijzondere optredens 
 

18 december 19.00 uur in de RK kerk 
Kerstmusical basisschool “De Lichtwachter” 

 

 

24 december 21.30 uur in de PKN kerk 

Jong en oud in de Kerstnachtdienst en Jeugddienst 
Voorganger pastoraal werker mevrouw L. Winters 

 
24 december 21.30 uur in de RK kerk 

Een Kerstnachtviering met Reach Out 
voorganger Pastor M. Schilder 

 

25 december 10.00 uur in de PKN kerk 
1ste Kerstdag 

voorganger pastoraal werker H. Feijen 
 

29 december 10.00 uur in de RK kerk 
voorganger Pastor M. Schilder 
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                     Decembermaand bij Van Saaze 
 

 

 

Uit eten met de kerst bij Van Saaze 

25 december 1e Kerstdag  Brunch          € 22,50    11.00 tot 14.00 uur 

  Kind              € 12,50  

  Diner             € 40,00    18.00 uur 

Voor de mogelijkheden en reservering zie www.hotelvansaaze.nl  

    

 

 

Top 100 en Darttoernooi 

27 december vrijdag  Voorronden Darten    19.00 uur                                                                                                                                                                                                                                                     

  leeftijd: vanaf middelbare school 

  kosten: € 5,-  

28 december zaterdag  Top 100    19.00 uur 

  Finale Darten    20.30 uur 

29 december zondag  FIFA 2014    15.00 uur 

  Inschrijven tot 19 december 

  kosten: € 5,-  

  
  
 

Het Zotte Comedy Café 
CV De Zotte Leeuwkes i.s.m. HCR van Saaze 

op zaterdag 16 november 

Aanvang 20.30 uur 

Voor het eerst in Kraggenburg een Comedy Festival. 

Stand-up comedians in het café, m.m.v. Sanne en de Mannen 
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Nieuwjaarsreceptie 

2014 
 

 
 
 

zaterdag 4 januari 2014 om 

15.30 uur onthulling van de  

Social Sofa in de Voorstraat,  

 

met aansluitend de nieuwjaarsreceptie  

in het Dorpshuis. 

Dus komt allen! 

 
 

Voor kleine kinderen is er boven in het dorpshuis vermaak met 

toezicht!! 

 
 

Brunch. 

27 September hebben we van een gezellige en smakelijke brunch genoten. Die werd ons 

aangeboden door de “Odd Fellows”, dat is een groep vrienden uit Emmeloord, die hun kennis 

en vaardigheden aanbieden voor een sociaal en maatschappelijk doel. We hebben genoten van 

een lekker soepje en een heerlijke broodmaaltijd met een lekker fris dessert. 

Na afloop van de brunch hebben we een foto quiz gedaan, met als onderwerp “Ken uw dorp 

Kraggenburg en omstreken”. Deze quiz werd gemaakt door Jan en Gien Rinsma. En gedurende 

deze ochtend en middag werd de muziek verzorgd door Dhr. Ouderling. 



 18 

Een ieder die dit geheel weer tot een succes heeft gemaakt, wordt langs deze weg hartelijk 

bedankt. 
 

Senioren middag 30 oktober. 

In samenwerking met STEK, JVV, SWN en Zonnebloem hebben de senioren van ons dorp weer 

kunnen genieten van een gezellige middag met oud Hollandse spelletjes in het Klokhuis en jeu 

de boules buiten. Daarna konden ze aanschuiven aan een heerlijke stamppot maaltijd. 

Hartelijk dank namens onze gasten voor de organisatie.   
 

Uitslag zonnebloem loterij. 

De trekking van de loterij is bekend en staat hieronder. Mocht u een winnend lot hebben 

gekocht, dan is het handig om een kopie te maken voor dat u het lot opstuurt met invulling 

van uw gegevens.  

Dus kijk allemaal uw loten even na. De uitslag kunt u ook bekijken via zonnebloem.nl. 
 

Aangezien dit de laatste uitgave van de Uitkijk dit jaar is, wensen wij u nu al 

                   Prettige Kerstdagen en een voorspoedig 2014 

 

Namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 
 

 

 

UITSLAG NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2013 
Datum trekking: 28 oktober 2013 

 

 PRIJSNR    LOTNR  PRIJSBEDRAG   PRIJSNR     LOTNR  PRIJSBEDRAG 

1e prijs 0012122 € 15.000,00  19e prijs 1152003 € 450,00 

2e prijs 0129924 € 10.000,00  20e prijs 0230118 € 450,00 

3e prijs 0392192 € 10.000,00  21e prijs 1164805 € 450,00 

4e prijs 0264842 € 5.000,00  22e prijs 0289014 € 450,00 

5e prijs 0501677 € 5.000,00  23e prijs 0602812 € 450,00 

6e prijs 0527322 € 5.000,00  24e prijs 0028521 € 450,00 

7e prijs 0921067 € 2.500,00  25e prijs 0352869 € 450,00 

8e prijs 1240568 € 2.500,00  PRIJZEN OP LOTEN MET DE EINDCIJFERS 

9e prijs 0817715 € 2.500,00  26e prijs 46740 € 100,00 

10e prijs 0646376 € 2.500,00  27e prijs 74248 € 100,00 

11e prijs 0073087 € 1.000,00  28e prijs 99157 € 100,00 

12e prijs 0613848 € 1.000,00  29e prijs 3850 € 50,00 

13e prijs 0769482 € 1.000,00  30e prijs 0154 € 50,00 

14e prijs 1270107 € 1.000,00  31e prijs 4538 € 50,00 

15e prijs 1427604 € 1.000,00  32e prijs 656 € 15,00 

16e prijs 1000762 € 450,00  33e prijs 301 € 15,00 

17e prijs 0882494 € 450,00  34e prijs 530 € 15,00 

18e prijs 0314107 € 450,00    (onder voorbehoud van typefouten) 
      

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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KERSTMUSICAL ‘EEN HERBERG IS GEEN PLAATS VOOR HEM’ 
 

Woensdag 18 december om 19.00 uur wordt  in de RK-kerk in Kraggenburg de kerstmusical 

‘Een herberg is geen plaats voor Hem’ gespeeld door alle kinderen van de Lichtwachter.  
 

Vijf kinderen spelen terwijl moeder de krant leest. Naar aanleiding van een krantenbericht 

komt het gesprek op Kerst. Moeder stelt voor het kerstverhaal te vertellen. Terwijl moeder 

vertelt zien we Maria die het huis veegt als ze bezoek krijgt van de engel, Jozef en zijn knecht 

in de timmerwerkplaats, de heraut van de keizer die de volkstelling aankondigt en de mensen 

die op reis gaan. Ook Jozef en Maria gaan op reis. We zien dat ze aankloppen bij de herbergier 

en zijn vrouw en dat ze in de stal mogen slapen waar Jezus wordt geboren. De engelen 

vertellen dit aan de herders en zij gaan op weg om het kind te zoeken. Als moeder klaar is met 

vertellen, pakt ze de krant weer op. Volgens de kinderen hebben we er nog steeds niets van 

begrepen. Of ligt de vrede toch voor de hand? 
 

Op dit moment zijn de kinderen druk aan het oefenen om ook dit jaar weer een mooie musical 

aan u te laten zien en horen. U bent dan ook van harte uitgenodigd om te komen kijken!   

 

 
 

LEZING OVER JAPAN VOOR ALLE 55-PLUSSERS 
 

Als Jaaropening van het activiteitenjaar 2014, brengen we een zeer interessante en leerzame 

middag over leefgewoonten in voor ons mysterieuze landen. Hoe ziet het hedendaagse leven 

van Japanners er uit? Een lezing door mevrouw G. IJsendijk-Beekman. 

Zij is vaak bij Japanse vrienden in Japan geweest, doordat ze die enkele jaren hier als buren 

heeft gehad en ze goed bevriend raakte. Daardoor kan ze veel vertellen over die ervaringen, 

de cultuur en de oude tradities in het leven van Japanse mensen, vroeger en nu. Ook heeft ze 

de bruiloften van twee dochters mee mogen maken. Voor ons toch een cultuur waar we weinig 

van weten. Mevr. IJsendijk brengt allerlei voorwerpen mee ter verduidelijking van haar 

verhalen. 

Deze middag is mogelijk geworden en georganiseerd door een samenwerking van: 

de Christelijke vrouwenbeweging Kraggenburg, de Ouderensoos Jongeren Van Vroeger, 

S.W.N., St. Welzijn Noordoostpolder en de lokale afdeling van De Zonnebloem. 

De lezing vindt plaats op maandag 6 januari 2014 in ’t Klokhuis, aanvang 14.00 uur. De zaal is 

open om 13.30 uur. 

De toegang is vrij voor alle Kraggenburgse 55+ers. De consumpties zijn voor eigen rekening. 

Bent u afhankelijk van vervoer, bel dan met één van de u bekende bestuursleden of vraag 

dorpsgenoten die ook gaan of u mee kunt rijden. 
 

Namens de besturen, Johan Speets. JVV. 

 

 
 

GROET VAN MARGOT HUPKES-LANDMAN 
 

Beste Kraggenburgers, 
 

Even een berichtje van mij uit Emmeloord, waar ik vanaf september woon. Wij hebben 31 jaar 

met veel plezier aan de Kadoelerweg gewoond en bij de gemeenschap van Kraggenburg 

gehoord. Lief en leed hebben wij gedeeld met elkaar. Toch heb ik gemeend dat Emmeloord 

(mijn roots) een goede keus voor mij is. 

Ik wil jullie bedanken voor al die jaren in het prachtige Kraggenburg, daarmee bedoel ik 

de mensen en de omgeving.  

Mede daardoor zal ik ook verbonden blijven met Kraggenburg. 

Ik zeg voor nu, tot ziens, het gaat jullie goed. 

Margot Hupkes-Landman. 
 

P.S. de koffie staat altijd klaar! 
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KLAVERJASCLUB DE KEI 

 

Vrijdag 27 december 2013 (in de vorige Uitkijk is per abuis de verkeerde datum vermeld) 

wordt er weer het jaarlijkse open kampioenschap van Kraggenburg gehouden. Aanvang 19.00 

uur, inschrijven kan vanaf 18.30 uur. De locatie is zoals gebruikelijk ’t Klokhuis. De winnaar 

van vorig jaar, M. v.d. Dorpel, zal zijn titel verdedigen. De koffie staat weer klaar en u wordt 

verwend met erwtensoep. 

 

De overige klaverjasavonden van Klaverjasclub de Kei in 2014 zijn: 

10 en 24 januari, 

07 en 21 februari, 

07 en 21 maart, 

04 en 18 april, 

02 mei. 

 

Tot ziens in ’t Klokhuis. 

Het bestuur. 

 

 

 

 

UITSLAGENLIJST TUINKEURINGEN 2013 

 

KRAGGENBURG 

 

Boerderijtuinen  Grote tuinen dorp 

1. M.W. Tolhoek Hertenweg 10  1. H. Kappert Noordermeent 47 

2. C. van der Kar Mammouthweg 32  2. J. Kaak Leemkade 2 

3. P.J. Barendregt Hertenweg 18  3. A.G. Tijsma Voorstraat 60 

     

Tuinen blokwoningen  Kleine tuinen dorp 

1. Capelle Neushoornweg 9b  A. Jansen-Bol Winstonstraat 12 

2. G. Koning Zwartemeerweg 50b  2. J. Overmars A.J. Rennenstraat 42 

3. Hector Mammouthweg 34a  3. H. v.d. Veen Middenweg 21 

 
 

 

 

VOLKSTUINVERENIGING KRAGGENBURG 2013 

 

Tuinjaar 2013 is al bijna weer voorbij, elk voorjaar bedenk je wat je wilt verbouwen in je tuin 

en dan hoop je dat het lukken mag. Dit jaar was een leuk jaar om te tuinen. We konden rustig 

beginnen in het voorjaar en de oogst was goed en dan gaat de tijd weer snel. 

In deze tijd hoor je bij andere volkstuinverenigingen een toeloop van nieuwe leden om toch je 

eigen groenten te telen of bloemen voor de vaas te hebben. In Kraggenburg merken we helaas 

nog weinig van deze trend. Hierbij een oproepje aan mensen die het leuk lijkt om te tuinieren:  

Meld je aan!!!!! 

Voor 17.50 euro voor een halve- of 35 euro voor een hele tuin hoef je het niet te laten. 

We zien jullie graag op ons volkstuincomplex in 2014. 

Geef je op om naar een nieuw tuinjaar toe te leven.  

 

Voor meer informatie: 

R. Keijzer, 252821 

A. Koobs, 0629069083 na 18.00 uur 

J.H. Spriensma,   240300 

J. v.d. Wekken, 852737 
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Want.. Peuterspeelzaal Het Kwetternest komt gewoon naar u toe deze herfst! 

 

Doel: geld inzamelen voor alle peuters en de Peuterspeelzaal van Kraggenburg 

Waarvoor is dat geld: aanschaf materiaal, vervanging (kapotte) spullen, verfraaiing 

 buitenspelomgeving etc. 

Wat doen we: peuters en ouders gaan huis aan huis om kruidnoten te verkopen 

Prijs: 3 zakken voor € 5,= 

Wanneer:  de weken van 4 t/m 15 november 2013 

 

Koop gerust genoeg! Wij zorgen dat u niet te kort komt!  

U wilt toch niet zonder kruidnoten zitten als Sinterklaas in ons land arriveert? 

 

Alvast bedankt namens alle peuters, ouders, juf Jeanette, juf Froukje en de 

activiteitencommissie! 

Jeanette Holtslag, Froukje Veurink, Sandra Maaijen, Petra de Jong en Sandra Willemsen 

 

 

 

 

KWF KANKERBESTRIJDING 

 

Van 2 t/m 7 september is er gecollecteerd voor het KWF Kankerbestrijding. 

De opbrengst hiervan bedroeg €1443,22. 

Hierbij willen wij u bedanken voor uw giften, die onder andere ten goede komen aan 

onderzoeken in de strijd tegen kanker. 

Ook de collectanten hierbij hartelijk dank voor uw inzet! 

 

Namens het afdelingsbestuur, 

Ellen de la Vieter 

 

 

 

 

FLEVOMEERBIBLIOTHEEK NOORDOOSTPOLDER 

 

Nederland Leest 

De gehele maand november staat FlevoMeer Bibliotheek in het teken van Nederland Leest. Op 

7 november een lezing door Bram van der Vlugt in de bibliotheek in Biddinghuizen, op 15 

november het 50 jarig jubileum van de bibliotheek in Dronten en op 21 november het literair 

café met Eva Vriend in  Theater ’t Voorhuys in Emmeloord. 

FlevoMeer Bibliotheek geeft in de hele maand november de klassieker “Erik of het klein 

insectenboek” van Godfried Bomans cadeau aan leden vanaf 18 jaar. Ook leerlingen uit 

HAVO/VWO 4 en 5 ontvangen dit boek. In het gratis boek zit een actieboekenlegger met een 

unieke kras code. Op www.voordeelmetjebiebpas.nl is te zien of de code in de prijzen valt. 

Meedoen kan tot 30 november 2013. 

Het boek, dat leest als een sprookje, vertelt het verhaal van Erik Pinksterblom die op een 

nacht het schilderij Wollewei boven zijn bed in stapt en in de wereld van de insecten 

terechtkomt. Daar merkt hij dat het verschil tussen insecten en mensen niet zo groot is. 

http://www.voordeelmetjebiebpas.nl/
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HET NEDERLANDSE RODE KRUIS: EERSTE HULP BIJ ADMINISTRATIE  

 

De huidige financiële crisis leidt tot veel slachtoffers of burgers die in nood komen doordat ze 

de eindjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Mensen die het overzicht en de controle over 

hun financiële privé administratie kwijt zijn. Verlies van werk, scheiding, onverantwoorde 

financiële transacties, onkunde of ontkennend gedrag leiden er vaak toe dat er chaos ontstaat 

in de administratie en daardoor in het persoonlijk leven.  

Betalingsproblemen, deurwaarderbezoek, onzekerheid bij onderdak en gezondheidszorg en 

dreigende schuldsanering is dan vaak het resultaat.  

 

Het Rode Kruis weet sinds jaar en dag om te gaan met crisissituaties. Ze weet de juiste steun 

en hulp te bieden aan mensen die lichamelijk lijden of door onverwachte situaties in de 

verdrukking zijn geraakt en het niet meer zien zitten. Het Rode Kruis, afd. Noordoostpolder, 

ziet ook in de polder de steeds dringender behoefte aan financieel administratieve 

ondersteuning. Met haar taakgroep “Eerste Hulp Bij Administratie” (EHBA) gaat ze nu, na Den 

Haag, Rotterdam, Utrecht en Amersfoort, ook in de Noordoostpolder deze problemen te lijf. 

 

Met een team van 15 goed opgeleide en ervaren vrijwilligers gaat het Rode Kruis van start.  

De EHBA vrijwilliger helpt de situatie van inkomsten en uitgaven in kaart te brengen en samen 

met de hulpvrager maatregelen te nemen om de geldstromen weer in evenwicht te krijgen. 

Het komt op de hulpvrager zelf aan, terwijl de vrijwilliger motiveert, stimuleert en controleert 

op naleving van gemaakte afspraken. 

 

Eerste Hulp Bij Administratie helpt mensen die gemotiveerd zijn uit de problemen te willen 

komen en waarbij dit binnen afzienbare tijd ook tot de mogelijkheden behoort.  

De hulpvrager moet zich daarom ook zelf aanmelden. Alleen de coördinator, de vrijwilliger en 

de hulpvrager kennen de privé situatie en waarborgen de privacy van deze kennis.  

Mocht het desondanks niet lukken uit de problemen te komen dan begeleid de EHBA 

vrijwilliger, in overleg met de hulpvrager, deze naar de schuldhulpverlening of een andere 

professionele organisaties. 

 

Ben jij dus de controle, het inzicht en overzicht in je privé financiën kwijt, stap dan over die 

drempel en vraag om hulp bij het Rode Kruis – “Eerste Hulp Bij Administratie” 

De pleister op de financieel administratieve wonde. 

 

Coördinatoren :  Jannes Bosker & Linda van Vilsteren 

Telefoon  :  06-57833873 

E-mail   :  ehba.jabosker@rodekruisnop.nl 

 

 

 

 

PRINSES BEATRIX SPIERFONDS ZOEKT VRIJWILLIGERS 

 

Het Prinses Beatrix Spierfonds zet zich in voor mensen met een spierziekte. Dat zijn ruim 

200.000 mensen in Nederland. Het is ons doel om alle spierziekten de wereld uit te krijgen, 

ons middel is wetenschappelijk onderzoek. We financieren en stimuleren onderzoek naar 

genezing en omdat dit vaak een lange weg is, ook naar verbetering van de kwaliteit van leven 

van patiënten nu. We kunnen dit alles doen dankzij donaties en de inzet van vrijwilligers. Elk 

jaar vragen wij in de tweede week van september extra aandacht voor mensen met een 

spierziekte. In die week vindt onze landelijke collecte plaats.  

In Kraggenburg zijn wij momenteel op zoek naar iemand die de organisatie van de plaatselijke 

collecte wil overnemen van meneer van den Bergh. Hij wil het stokje graag overdragen aan 

iemand anders. Ook zijn we op zoek naar vrijwilligers die in de week van 7 tot 13 september 

2014 een paar uurtjes willen collecteren in hun eigen omgeving. Voor meer informatie kunt u 

onze website bezoeken: www.spierfonds.nl of u kunt contact opnemen met Ellis Temminck van 

het Prinses Beatrix Spierfonds, via e.temminck@spierfonds.nl 

 

 

mailto:ehba.jabosker@rodekruisnop.nl
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=e.temminck%40spierfonds.nl
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NATUURMOMENT NOVEMBER 2013 

 

Net voor de kopij sluitingsdatum van de Uitkijk raast er een flinke storm over het land. 

Gelukkig is deze boven het Voorsterbos al aardig afgezwakt. Hier en daar is een boom 

omgevallen en er liggen veel takken op het fietspad. Vrijwel geen schade dus. Ook wel weer 

mooi als zo’n hele grote boom omwaait. Ik ben benieuwd hoe de natuur daar op gaat 

reageren. Voor de fietsers uit Kraggenburg en andere dorpen wordt gewerkt aan de aanleg van 

een ATB-route. Het nieuwe kantoor vordert ook goed en in de tweede week van november 

wordt het houten skelet geplaatst. Qua weer mogen we dit najaar absoluut niet mopperen, 

relatief hoge temperaturen en af en toe een buitje, wat weer goed is voor de paddenstoelen. 

Koning Winter mag nog wel even genieten van zijn zomerreces! Hieronder weer een korte 

opsomming van de bijzonderheden van de afgelopen en komende tijd. Tot ziens in het bos! 

 

Nieuwbouw beheerkantoor 

Afgelopen tijd is vooral gewerkt aan het storten van vloeren en de opbouw van de nieuwe 

delen van de kapschuur. In november zal het ineens hard gaan met de bouw als het houten 

skelet wordt geplaatst. De rest van het werk is dan ‘binnen’ en dan hebben we geen last meer 

van regen of sneeuw. In februari zullen we het nieuwe kantoor betrekken. Mocht u ons nodig 

hebben, tot die tijd zitten wij aan de Voorsterweg op het Geomaticapark.  

 

Konijnenpad 

Afgelopen zomer is het kabouterpad bij De Stiente omgevormd in een konijnenpad. Voor de 

kleinsten onder ons is hier een avontuurlijk pad uitgezet met leuke opdrachtjes. Voel je even 

een konijn, denk als een konijn en slaap als een konijn. Op 30 oktober is het pad officieel 

geopend door de vrijwilligers die zo’n prachtige in- en uitgang hebben geschilderd. Dank 

daarvoor. Het konijnenpad is het hele jaar te lopen. Doe wel je winterkonijnenjas aan als het 

koud is. 

 

Boswerkzaamheden 

Tussen de Leemvaart en Netl zijn de bomen gemerkt, wij zeggen geblest, die gezaagd zullen 

worden. Wanneer deze werkzaamheden starten is nog niet bekend. Ook het project 

Ettenlandseveld staat nog op het programma. Hier worden o.a. greppels gegraven om het 

gebied natter te maken voor broedende en rustende weidevogels. 

 

Infocentrum Waterloopbos 

De nieuwe inrichting van het Infocentrum Waterloopbos vordert goed. Op 10 december zal het 

centrum haar deuren heropenen. De historie en de natuur van het Waterloopbos zullen vanaf 

die datum op een prachtige, vernieuwende wijze te beleven zijn. Wij  zijn nog op zoek naar 

nieuwe vrijwilligers voor het infocentrum omdat we de openingstijden willen uitbreiden. Vind 

jij/u het leuk om bezoekers te ontvangen en te woord te staan en ambassadeur van 

Natuurmonumenten te zijn, neem dan contact op met boswachter Klaas: 

k.althuis@natuurmonumenten.nl  

 

Aanleg ATB-route 

Terreinfietsers uit de omgeving van het Voorsterbos zijn, samen met de boswachters, bezig 

met de aanleg van een ATB-route. De route wordt in totaal 24 km lang en voert door het deel 

van het Voorsterbos ten zuiden van de Zwolse Vaart en Kadoelermeer. Natuurmonumenten is 

heel blij met deze samenwerking dat voortkomt uit het project Toekomstbeeld Voorsterbos. In 

2012 hebben we met vele inwoners uit Kraggenburg en de andere plaatsen gepraat over de 

toekomst. De aanleg van een ATB-route stond hoog op jullie lijstje. Het is prachtig om te zien 

dat zo’n initiatief, dankzij de samenwerking, zo snel uitgevoerd kan worden.  

 

Meer weten of op de hoogte blijven? 

Volg ons dan op twitter: @de_boswachters of facebook: Voorsterbos. Natuurlijk kun je ook 

kijken op onze website of mail voor specifieke vragen: n.kwint@natuurmonumnenten.nl. Of bel 

ons: 0527 252570 

 

Namens het hele beheerteam wens ik u veel natuurplezier de komende periode. 

Norbert Kwint, boswachter 

mailto:k.althuis@natuurmonumenten.nl
mailto:n.kwint@natuurmonumnenten.nl
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TENTOONSTELLING KERSTSTALLEN EN KERSTGROEPEN 

 
Hier worden de meest uiteenlopende, unieke, opvallende, milieuvriendelijke, artistieke en 

kleurrijke kerststallen tentoon gesteld. Tijdens de expositie kunt u genieten van kerstmuziek, 

ten gehore gebracht door diverse koren en muziekensembles uit de Noordoostpolder.  

Waar:          H. Michaël Kerk in Emmeloord 

Wanneer:    vrijdag 13 december:     17.00u - 20.00u  

                  zaterdag 14 december: 11.00u - 17.00u 

Entree:       gratis 

 

 

 

 

STICHTING STEUNFONDS KIKA ESPEL 

 

Wij, organisatoren van de NOP JAM uit Espel, hebben deze stichting opgericht met als doel 

zoveel mogelijk geld op te halen voor KIKA. 

Op zaterdag 23 november a.s. staat vanaf ‘s middags 14.00 uur alles in het teken van KIKA 

's Middags KILOMETERS VOOR KIKA. Donatie 1 euro per km (meer mag natuurlijk).  

Er zijn diverse attracties voor kinderen en ook aan de inwendige mens wordt gedacht. 

‘s Avonds is er vanaf 19.30 uur een groot popfestival. Ook wordt er een gitaar geveild. 

Behalve "kilometermakers” zoeken wij ook sponsoren/donateurs.  

Volg ons ook op facebook Kika Loop & Kika Pop 

 

Stichting Steunfonds Kika Espel, Tony de Wit en Irma Veelenturf 

bankrekening NL91RABO0112658873, email iranto@xs4all.nl, tel 0527-271087 of 06-

46573599 

 

 

 

.  

Inleverdata 2014 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

12 januari  22 januari  

09 maart 19 maart 

13 april 23 april 

15 juni 25 juni 

31 augustus 10 september 

09 november 19 november 

mailto:iranto@xs4all.nl
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Adverteren in De Uitkijk 

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

-     Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk     
      kopij digitaal in een pdf bestand 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 
15-11 De Zotte Leeuwkes Ledenvergadering HCR van Saaze 20.30 uur 

16-11 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

16-11 De Zotte Leeuwkes en  
HCR van Saaze 

Zotte Comedy Avond HCR van Saaze 21.00 uur 

20-11 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Lezing orthopedie en Titia 
stichting 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

23-11 Alle inwoners van Kraggenburg Intocht Sinterklaas Loswal 10.30 uur 

23-11 Sint Genesius Komedie “Bedgeheimen”  HCR van Saaze 20.00 uur 

29-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

30-11 Sint Genesius Komedie “Bedgeheimen”  HCR van Saaze 20.00 uur 

08-12 Kerken in Kraggenburg Tweede Adventzondag RK kerk 10.00 uur 

13-12 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

14-12 STEK, HCR van Saaze,  
De Zotte Leeuwkes 

Kerst- en Winterfair  14.00 uur 

15-12 Kerken in Kraggenburg Oecumenische Kerstsamenzang PKN kerk 17.00 uur 

16-12 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Kerstavond, broodmaaltijd Prot.Kerkcentrum 18.00 uur 

16-12 IJsbaanver. “Klein Cortina” Jaarvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

18-12 Jongeren van Vroeger Kerstmiddag alle 55-plussers ’t klokhuis 14.00 uur 

18-12 “De Lichtwachter” Kerstmusical RK kerk 19.00 uur 

24-12 Kerken in Kraggenburg Kerstnachtdienst en 
Jeugddienst 

PKN kerk 21.30 uur 

24-12 Kerken in Kraggenburg Kerstnachtviering RK kerk 21.30 uur 

25-12 Kerken in Kraggenburg 1ste Kerstdag PKN kerk 10.00 uur 

27-12 Klaverjasclub de Kei Open kampioenschap ’t Klokhuis 19.00 uur 

27-12 HCR van Saaze Voorronden Darten HCR van Saaze 19.00 uur 

28-12 HCR van Saaze Top 100  HCR van Saaze 19.00 uur 

28-12 HCR van Saaze Finale Darten HCR van Saaze 20.30 uur 

29-12 Kerken in Kraggenburg  RK kerk 10.00 uur 

29-12 HCR van Saaze Fifa 2014 HCR van Saaze 15.00 uur 

04-01 Alle inwoners van Kraggenburg Onthulling Social Sofa Voorstraat 15.30 uur 

04-01 Alle inwoners van Kraggenburg Nieuwjaarsreceptie ’t Klokhuis 16.00 uur 

06-01 Chr. Vrouwenbeweging K’burg, 
JVV, SWN, SWO, Zonnebloem 

Lezing over Japanse cultuur ’t Klokhuis 14.00 uur 

10-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

15-01 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Lezing reddingsmaatschappij Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

24-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

 


