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Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 17 september 2017 vóór 19.00 
uur. Kopij dient voorzien te zijn van een naam en telefoonnummer en bij voorkeur als een Word-bestand  
verstuurd te worden naar uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24 of 27. 
 

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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Van Dorpsbelang 

 

 

ROTONDE KRIJGT LED-VERLICHTING 

 

De provincie Flevoland gaat nog dit jaar de armaturen en lampen van de rotonde bij 

Kraggenburg vervangen. Wanneer precies is nog niet bekend. Er komt nu LED-verlichting, 

omdat dit zuiniger en duurzamer is. 

Ook de lampen en armaturen van de rotonde naar de Dam worden dan vervangen. De huidige 

armaturen bij dit stukje weg zijn niet geschikt voor LED-lampen. Er komen dus nieuwe 

armaturen voor dit deel van de verlichting. De nieuwe armaturen lijken zoveel als mogelijk is 

op de huidige armaturen. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 

 

 

 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 
 

 

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

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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LEEUWENRONDE 

Op 19 mei werd de 39ste Leeuwenronde gelopen. We mochten dit jaar 167 lopers begroeten 

op verschillende afstanden. Dit jaar werkten we voor het eerst met tijdsregistratie. De lopers 

op de lange afstanden hadden een chip in hun rugnummer, zodat we na afloop met 1 druk op 

de knop de tijden op papier hadden. Voor de organisatie was dat veel minder stress. Geen 

Leeuwenronde zonder de vele vrijwilligers, wij willen ook daarom bij deze de route uitzetters, 

inschrijfdames, klokkers, verkeersregelaars, EHBO-ers, fietsers, sinaasappel-waterdames en  

-heren, de speaker en zijn side-kick, de mobiele speaker en Le Chapel voor een gezellige noot, 

en natuurlijk HCR van Saaze en zeker alle deelnemers van harte bedanken. Zonder jullie 

hebben we geen Leeuwenronde. We hopen ook volgend jaar weer een beroep op jullie te 

mogen doen. 

 

De uitslagen:    

Halve Marathon 1. 

2.  

3. 

  

Bas Hollegien 

Jacek Jolibski 

Tjeerd Popkema 

 

01:10:41 

01:11:47 

01:18:15 

 

11 km: 1. 

2. 

3. 

 

Albert Pieter Venema 

Tjirk Dijkstra 

Maurice Mulder 

 

00:43:45 

00:44:00 

00:44:27 

 

6 km: 1. 

2. 

3. 

 

Jonatan Venema 

Peter Gnodde 

Kars Dijkstra 

 

00:23:42 

00:23:59 

00:28:12 

 

4 km: 1. 

 

Luuk Langeweg 

 

00:17:34 

 

2 km:   1. 

2. 

3. 

Izak Venema 

Daan van Beekhuizen 

Tygo Kreulen 

00:08:04 

00:08:55 

00:08:56 

 

Tevens zijn we al weer bezig om ons op te maken voor de volgende activiteiten: 

 

VAKANTIEACTIVITEIT 

Op woensdagmiddag 30 augustus organiseren we weer een gezellige vakantieactiviteit. Dit 

jaar gaan we naar de Speelweide. Verdere info volgt via een flyer en op de Fladderiep. Noteer 

de datum alvast, want het wordt zeker weer erg leuk! 

 

VERDERE ACTIVITEITEN 2017: 

Seniorenmiddag: Woensdag 25 oktober 

Sinterklaasintocht: Zaterdag 25 november 

 

STEK 

Anne van der Lingen, Marian Neefjes, Joost Potters, Agnes Jongbloed, Liesbeth van Egmond en 

Wesley van der Heiden 
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Beste leden van Be Fair, 
 

Voor de volleybal en Sport & Spel zit het seizoen er (bijna) op. De 

overige sporten lopen in sommige gevallen in de vakantie periode in 

overleg met de trainer/ster nog even door.  

 

Inmiddels zijn voor volgend seizoen ook de nieuwe teams en indeling 

voor volleybal en Sport & Spel grotendeels bekend. Een aantal volleybal 

jeugdleden is naar SVM gegaan omdat ze bij Be Fair, vanwege het 

geringe aantal, geen team meer hebben komend seizoen en dus geen 

competitie meer zouden kunnen spelen. Gelukkig kunnen ze bij SVM 

instromen en volgend jaar wel lekker blijven volleyballen. Veel plezier bij SVM!  

Komend seizoen hebben we wel weer een dames volleybal team. Het huidige A-team stroomt 

door naar de senioren en gaat volgend jaar starten in de 3e klasse om daar hun kansen te 

onderzoeken.  

 

Zie hieronder voor een overzicht van de sporten, contributie en trainingstijden. De genoemde 

bedragen zijn per half jaar. In geval van meerdere sporten geldt een kortingsregeling. 

 

Sport Contributie/ 

[½ jaar] 

Tijdstip  Trainer/ster 

Sport & Spel € 42,25 donderdag  

15:15-16:00 uur 

 

4 t/m 6 jaar 

 

Lars van Diepen 

  16:15-17:15 uur 7 t/m 12 jaar Lars van Diepen 

Body-Fit € 50,00 dinsdag  

20:00-21:00 uur 

  

Paula Snellink 

Trimloopgroep € 42,25 donderdag  

08:45-10:00 uur 

  

Paula Snellink 

Sportiefwandelen € 44,75 dinsdag 

09:00-10:15 uur 

  

Ans Bakker 

Volleybal     CMV € 62,50 maandag  

15:15-16:15 uur 

 

niveau 4 

 

Liset v/d Stelt 

A/B/C € 75,00 maandag  

18:30-19:45 uur 

 

A jeugd 

 

Rachel Zwartbol 

senioren € 78,25 Nog niet bekend Dames 3e 

klasse 

Nog niet bekend 

 

Voor informatie over de betreffende sporten kunt u contact opnemen met 

Sport & Spel Lars van Diepen 06-15650700 

Body-Fit Paula Snellink 0527-250017 

Trimloopgroep Paula Snellink 0527-250017 

Sportiefwandelen (dinsdag) Ans Bakker 06-23728659 

Volleybal Liset van de Stelt 06-55926929 

 Rachel Zwartbol 06-23405176 

Natuurlijk kunt u ook altijd het bestuur benaderen voor vragen. 

Hieronder een overzicht van de taakverdeling en de aanspreekpunten binnen het bestuur. 

 

Voorzitter      - Joachim de Kruijk (06-51991864) 

Penningmeester/ledenadministratie  - Toine Wullems 

Secretaris      - Paula Snellink 

Volleybal      - Hilda van Strien 

Sport&Spel/Body-Fit/Sportiefwandelen/Trimloop - Paula Snellink 

Bijzondere activiteiten:  

          - Stratenvolleybal     - Irma Verschure   

          - Avondvierdaagse    - vacant 

 

Namens het bestuur van Be Fair,  

Joachim de Kruijk 
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HET ZORG EN WELZIJNSFONDS SBBK-NOP 

 

De Stichting Beheer voormalig Bezit Kruisvereniging Noordoostpolder is ontstaan na het 

samengaan in 2006 van de Kruisvereniging Noordoostpolder met de Kruisverenigingen van Urk 

en Brederwiede tot de Kruisvereniging van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. Bij dit 

samengaan zijn de bezittingen niet overgedragen. Inmiddels zijn verschillende van deze 

gebouwen verkocht of nog in gebruik bij de Zorggroep Oude en Nieuwe Land. 

De beschikbare geldmiddelen worden door de SBBK ingezet voor doelen in welzijn en zorg in 

de gemeente Noordoostpolder.  

 

Zo heeft de SBBK Noordoostpolder in de eerste helft van 2017 bijna 30.000 euro toegekend 

aan organisaties die actief zijn op het gebied van zorg en welzijn. 

Zo ontvangt het Toon Hermanshuis €4.000, conform de toezeggingen. Zorgboerderij Z!N en 

Melodica elk €2.500 ten behoeve van respectievelijk klim/klauter speelbult en een 

mengpaneel. Leefbaar Espel krijgt €10.000 ondersteuning voor een aan te leggen speel- en 

moestuin. Kinderboerderij Emmeloord ontvangt een bijdrage van €7.000 voor een nieuw 

hekwerk. Kleinere bedragen zijn toegezegd aan het Filmhuis Emmeloord en het Alzheimer 

Café. Zo krijgt het Filmhuis als bijdrage voor het 5 jarig Lustrumfeest €500 euro. Het 

Alzheimer Trefpunt Emmeloord ontvangt €860 om een bijzondere spreker uit te kunnen 

nodigen op of omstreeks Wereld Alzheimerdag in het najaar.   

 

Op 17 juli a.s. komt het bestuur van de Stichting weer bij elkaar. Neuwe aanvragen voor deze 

vergadering kunnen ingediend worden tot 10 juli a.s. Kijk op de website www.sbbk-nop.nl voor 

het aanvraagformulier en de criteria waaraan een aanvraag moet voldoen. Indien gewenst 

kunnen vragen over (on)mogelijkheden gesteld worden via info@sbbk-nop.nl  

 

 

 

 

Collectanten gezocht Nationaal MS Fonds 

 

Van 20 t/m 25 november organiseert het Nationaal MS Fonds de 

landelijke huis-aan-huiscollecte om geld in te zamelen voor 

onderzoek naar de ziekte Multiple Sclerose. 

 

Wil jij dat mensen met MS zich beter voelen door jou? 

Word collectant. Help MS-patiënten. Collecteren is niet moeilijk en kost maar 2 uur van je tijd. 

En het is nog leuk ook. 

 

Kijk op de website www.mscollecte.nl voor meer informatie en meld je snel aan. Samen staan 

we sterker tegen MS! 

 

Contact Nationaal MS Fonds: 

Wouter van Leeuwen / Claire Straver 

010 591 98 39 

collecte@nationaalmsfonds.nl 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 
 

http://www.sbbk-nop.nl/
mailto:info@sbbk-nop.nl
http://www.mscollecte.nl/
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=collecte%40nationaalmsfonds.nl
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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LEUK OM TE LEZEN: Mont Ventoux  

Tommy Simpson  1937-1967 

 

DE MONT VENTOUX is een fameuze berg in Frankrijk, ook wel genoemd de reus van de 

Provence. Zij ligt daar solitair omgeven door een weidse vlakte met haar kale top tot een 

hoogte van 1.912 meter. 

TOM SIMPSON stierf uitgedroogd op zijn fiets omgeven door vele fans onder een zinderende 

zon.  

 

Mocht u lezend denken, alweer een rubriek over fanaten op 

pedalen, dan moet ik u bekennen daar zelf ook bij te horen. 

Echter hier kan ik niet omheen en heb er wellicht genoeg reden 

toe. Voor vele veteranen en ware wielerliefhebbers een 

moment om bij stil te staan. Nu schrijf ik aan de vooravond 

van 50 jaar geschiedenis over een tragische dood in de 

wielersport. Op 13 juli 1967 overlijdt Tom Simpson ten gevolge 

van totale uitputting op de flanken van de Mont Ventoux op 

zo‟n 1½ km onder de top. De Brit is een legende geworden 

door zijn dramatische dood. Een jaar voordat Jan Janssen de 

Tour de France wint schrijft 

hij de etappe van Marseille, 

over de kale berg, naar 

Carpentras op zijn naam. 

Deze immense prestatie is 

totaal in de schaduw komen 

te staan. Simpson zigzagt 

over de weg en valt. Letterlijk 

zijn allerlaatste woorden “Put me back on my bike”. 

Supporters zetten hem op zijn fiets en weer zakt hij ineen. De 

29 jarige zoon van een mijnwerker legt het loodje en sterft in 

zijn harnas. Zijn grenzeloze ambitie en mentale kracht waren 

sterker dan zijn lijf. De combinatie van een extreme hitte van 

42 graden en het moeten presteren van de ploegleiding werd 

hem fataal. Nog voordat de juichende Janssen de finish 

passeert is het overlijden van Tom Simpson officieel 

vastgesteld. Het verlies in het peloton van een fenomenale en 

zeer geliefde prof was groot. Temeer omdat hij zich gedroeg 

als een gentlemen en altijd in was voor gein met zijn maten. 

 

Mannen als Molle Stuiver en Adri Janse (geen zoon van) waren respectievelijk 10 en 11 jaar en 

zijn nog steeds onder de indruk van deze middag. De eerste heeft zelfs een plakboek en is in 

het voorjaar naar Engeland gevlogen om de laatste eer te 

bewijzen op de begraafplaats. Ik heb foto‟s mogen zien 

van een knielende Stuiver bij het graf tijdens het 

gedenken. Bewondering niet alleen vanwege Simpsons 

naam als groot wielrenner maar ook om zijn faam als een 

zeer sociaal mens. Al maanden zijn de mannen zich aan 

het voorbereiden om 13 juli 2017 deze mythische berg te 

beklimmen. Ook is de veel jongere Vincent van Dijk, hij 

was nog niet eens geboren, zo onder de indruk van de 

verhalen dat hij meefietst op de Mont Ventoux. Ook voor 

deze volwaardige amateurs kan het een hel worden als het 

er weer eens gaat spoken met die ongenaakbare winden 

en de altijd moordende zon. De Mol kan vanwege de wind 

beter zijn dichte wielen thuis laten. Voor de onwetenden 

onder u, deze gebruikt hij bij zijn zogenaamde tijdritten. 

Het schijnt dat de mannen ook de bidons gaan vullen met 

cognac of Calvados onderaan de voet van de klim bij de  
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Bar de L‟observatoire in het dorpje Bedoin. Zoals ook Simpson heeft gedaan? (dat wordt nog 

steeds beweerd, maar dat is niet zeker). Niet onwaarschijnlijk voor onze mannen om het feit 

dat er moed ingedronken moet worden. Menigeen schijt in zijn wielerbroekje alleen al bij het 

aanzien van deze smerige “puist”. De wind, in het Frans vertaald Vent, schijnt de bron te zijn 

van de benaming van deze kale berg. Kaal vanaf zo‟n 5 km onder de top, zodoende hebben de 

zon en de wind altijd vrij spel. Fietsen en de beleving zal op die gedenkwaardige dag na 50 

jaar emoties losmaken. 

 

Het schijnt ook een berg te zijn welke behoorlijk populair 

is bij menig Kraggenburgse liefhebber. Om maar een 

paar te noemen. Thijs en Lida Hupkes, Jose Oosterwijk, 

Mart en Agnes Muijsers. Hopelijk heb ik niemand over 

het hoofd gezien, maar dat valt natuurlijk niet mee met 

al die fietshelmen op de kop. Het kan niet anders of zij 

kunnen u mooie verhalen vertellen over hun ervaringen. 

De vermoedelijk snelste ooit uit ons dorp heeft een tijd 

staan van 1 uur en 22 minuten.  

In de voorbereiding op het schaatsseizoen was het een 

favoriete uitdaging om hier hard te trainen. Misschien 

heeft Vincent deze tijd inmiddels verbeterd, dat zou een 

top prestatie zijn. De afdaling is in elke geval geen vraag 

want Van Dijk heeft de beschikking over schijfremmen 

en gebruikt deze niet. Hij is in de afdaling wellicht sneller 

dan Wil Hartog op zijn Suzuki RG 500 motor. Door deze 

investering kan hij de grens opzoeken. Er worden 

snelheden gemeten van 80 tot 95 km per uur. Vinny, 

ook wel genoemd Vinokourov, blijft zo gretig als een jonge hond. Gelukkig beschikken Janse 

en Stuiver niet over deze remtechniek en moeten zij het gewoon rustig aan doen. Een 

monument van Tom Simpson op de Mont Ventoux is wel genoeg.  

 

De foto‟s bij de tekst zijn van Tom Simpson; oppermachtig, sociaal en scherp. 
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 

Tijdens de tentdienst in de feestweek is er gecollecteerd voor 

waterprojecten in Ethiopië. Deze collecte heeft het prachtige bedrag 

opgebracht van 253,80 euro! Dit geld zal worden ingezet voor het 

aanleggen van waterleidingen bij scholen zodat jonge meisjes niet de 

hele dag onderweg zijn om water te halen in jerrycans van 20 liter, maar 

nu tegelijkertijd gelegenheid krijgen om naar school te gaan! Dan zie je 

ineens een heel andere toekomst voor je door zo‟n verandering. Deze 

projecten worden verzorgd door Stichting ISEE uit Urk. Namens de 

meisjes uit Ethiopië en de Stichting ISEE heel hartelijk dank voor uw 

steun en dit prachtige bedrag. 

 

Kerkproeverij is op 16 en 17 september het thema van de 

startdienst van de kerk.  

 

Op zaterdagavond starten we met de “Nacht Zonder Dak” waarbij 

er in de open lucht in kartonnen dozen wordt geslapen bij de kerk 

door onze jongeren en overige belangstellenden. Met deze actie 

zamelen we geld in voor het (straat)jongeren project van de 

stichting TEAR. Deze jongeren slapen dagelijks in de open lucht omdat ze geen huis/dak boven 

hun hoofd hebben. Wil je ook meedoen of het project of één van de deelnemers sponseren? 

Dat kan natuurlijk! Meld je dan nu alvast aan bij Willem Remijnse tel. 06-50261838.  

 

Op de zondag 17 september is er een gezamenlijk ontbijt in de kerk voor de deelnemers maar 

OOK voor iedereen die met hen mee wil eten of meer 

over het project wil weten. Wilt u mee eten, laat het 

even weten bij Gert Luten tel. 06-23001496. Het ontbijt 

is gratis! Verdere details volgen nog via posters en 

andere media. 

 

Om 10.00 is er een kerkdienst onder leiding van onze 

eigen Kraggenburger en pastoraal werkster Liesbeth 

Winters-Jonas. Wilde u altijd al een kijkje nemen in de 

kerk dan is dit bij uitstek de dienst om heen te gaan. 

En wil je niet alleen? Dan nemen wij je gewoon mee! 

Voor de kinderen is er altijd materiaal voor op schoot 

en voor de kleintjes is er oppas. Tot dan! 

 

Iedere zondag is er een dienst die om 10 uur begint.  

zo 30 juli  10.00   Dhr. G. Doorn Oldemarkt 

zo 06 augustus 10.00   Ds. G. Timmer Kampen 

zo 13 augustus 10.00   Ds. G.C. van Rheenen Zwolle 

zo 20 augustus 10.00   Ds. R. van Putten ‟t Harde 

zo 27 augustus 10.00  avondmaal, tafel Ds. M.A.F. Westermann Marknesse 

zo 03 september 10.00  Micha zondag; morgengebed 

zo 10 september 10.00   Ds. J. Smit Katwijk 

zo 17 september 10.00  Startdienst Mw. Pastor L. Winters-Jonas Kraggenburg 

zo 24 september 10.00   Dhr. R. Pasterkamp Urk 

 

Doordeweekse openstelling van de kerk 

Elke laatste dinsdag van de maand tussen 15.00 uur en 16.00 uur staan de kerkdeuren open. 

U kunt de kerk bezoeken voor het branden van een kaars, bezinning of stil te zijn. Wij heten u 

van harte welkom. Noteert u alvast de eerstkomende data: 25 juli, 29 augustus en 26 

september 2017 

Er is dan ook de mogelijkheid om uw kleding voor ISEE in te leveren. Volg ook de PKN 

Kraggenburg op Facebook en Twitter en via de website: www.pknkraggenburg.nl 

 

 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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Dankbetuiging 

 

 

Geraakt door jullie medeleven willen we onze dank betuigen. 

Zoveel mooie kaarten en telefoontjes die we ontvingen tijdens de ziekte en na het overlijden  

van mijn lieve man, onze vader en opa  

 

                Theunis Elze van Maar 

 

Het is voor ons een troost te weten dat hij bij vele mensen in goede herinnering voortleeft. 

Hartelijk dank voor uw steun en medeleven. 

  

Truida van Maar, kinderen en kleinkinderen. 

Kraggenburg, juni 2017 

 

 

 

 

 

EVENTING EMMELOORD 

 

Op vrijdag 14 en zaterdag 15 juli 2017 is de derde editie van Eventing Emmeloord (CIC 1* en 

CIC 2*). Een internationaal evenement waar topsport centraal staat: bekende ruiters uit 

binnen- en buitenland verschijnen aan de start in het uitgestrekte Kuinderbos, dat uitermate 

geschikt is voor eventing door de combinatie van open landschap, bos, brede zandpaden, 

natuurwater en vooral de goede bodem. Als toeschouwer staat u dicht op het parcours en  

kunt dus optimaal genieten van de spectaculaire sprongen en de harmonie tussen paard en 

ruiter. 

 

BuitenZinnig 

Op zaterdag kunnen bezoekers ook de hele dag genieten van Eventing BuitenZinnig: van 

10.00 uur tot 19.00 uur is er een landleven markt met standhouders die op hun eigen wijze 

invulling geven aan de toevoeging „BuitenZinnig‟. Daarnaast zijn er demonstraties van 

zandsculpturen bewerken in het kader van 75 jaar Noordoostpolder droog, diverse outdoor 

activiteiten voor jong en oud, kunstschilderij routes, jachthondendemonstraties, touwtrek 

wedstrijden en een heuse 4 x 4 Landrover trial. Diverse horecatentjes, food- & coffeetrucks 

zorgen voor de inwendige mens. Voor gezelligheid en spektakel gaat u dus naar Eventing 

Emmeloord! Ook als ondernemer kunt u een op een schitterende locatie uw relaties 

ontvangen. Informeer naar de mogelijkheden. 

 

Ambassadrice Alice Naber 

Vorig jaar startten ruim 90 combinaties uit binnen- en buitenland. Ook eventing amazone Alice 

Naber uit Biddinghuizen is enthousiast over Eventing Emmeloord. Als inwoonster van Flevoland 

en ambassadrice van Eventing Emmeloord draagt ze het event een warm hart toe. „De 

combinatie van natuurlijke waterplassen, uitgestrekte paden met zicht op de hindernissen en 

prachtige galop mogelijkheden, maakt het Kuinderbos tot een unieke locatie voor eventing. 

Eventing Emmeloord is een aanwinst voor de eventing sport en een absolute aanrader voor 

iedere eventing ruiter: het is een mooie en leerzame cross.‟ 

 

Kijk op www.eventingemmeloord.nl voor meer informatie over Eventing Emmeloord. 

Standhouders die willen deelnemen aan Eventing BuitenZinnig kunnen zich aanmelden via het 

aanmeldformulier op eventingemmeloord.nl/buitenzinnig  

 

 

 

 

 

 

http://www.eventingemmeloord.nl/
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K-City Klokhuis Boulers 

 

Hallo Kraggenburgers!  

 

Het speelseizoen is al weer 4 maanden 

oud. Onze vaste speelavond is de 

donderdagavond vanaf 7 uur op de 

Boulesbanen naast het Klokhuis. 

Hiernaast kun je onze officiële affiche 

bekijken! 

Op het moment van verschijnen van 

deze Uitkijk zijn wij als K-City Klokhuis 

Boulers bij de “buren” in Marknesse op bezoek geweest om 

te spelen. Sinds enkele weken hebben we contact met hun 

Jeu de Boules-vereniging. De Marknesser club speelt net als 

wij op donderdagavond vanaf 7 uur op Sportcomplex “De 

Punt” aan de Emmeloordse weg. Zij beschikken over 4 

verlichte banen en hebben een vaste kern van 12 spelers. 

Uiteraard hebben wij hen ook uitgenodigd voor een 

tegenbezoek op onze banen in Kraggenburg. Wij horen nog 

of zij ook met onze Clubkampioenschappen meedoen… 

 

DE CLUBKAMPIOENSCHAPPEN:  

De jaarlijkse clubkampioenschappen hopen 

we dit jaar te organiseren op 

zaterdagmiddag 15 juli a.s. vanaf 13.00 uur 

tot ca. 18.00 uur op de Klokhuis-banen. 

Deelname volwassenen €5,- en Kids 

(Basisschool) €2,50. Koffie, thee, fris, enz. 

bij het Klokhuis voor de gangbare prijzen. 

De hoofdprijs is natuurlijk de enige echte 

K-City Klokhuis Boulers Wisselbeker. Graag 

nodigen wij alle sportieve Kraggenburgers 

uit om mee te komen spelen. Twijfel je 

nog? Kom dan eens gewoon lekker langs 

om te kijken. Het spel is wel erg 

aanstekelijk om te zien: Je wilt gelijk 

meedoen! Eigen boules zijn niet nodig, we 

hebben genoeg sets op voorraad. Hoe eerder je komt, hoe beter je getraind bent voor de 

jaarlijkse clubkampioenschappen (en daarna ). Opgave via e-mail: klokhuisboulers@hotmail.nl  
 

Tot ziens!!! 

Namens de K-City Klokhuis Boulers, 
Hans Dunsbergen, voorzitter 

 

 

 VOOR DE DISNEY-FAN 

 

Te koop aangeboden: 

 

100 Walt Disneyclub leesboekjes, zoals Lady and the Vagebond, Lion King, Winnie the Poeh. 

    3 Disney reisavonturen boekjes. 

    4 Jaarboeken 2004 t/m 2007. 

  14 Walt Disney‟s gids voor Kids. 

(Allemaal met harde kaft.) 

 

Alles in één koop voor de vraagprijs van € 100,= of € 1,= per stuk. 

Tel: 06-27448751 (tot 21.30 uur) 

 

mailto:klokhuisboulers@hotmail.nl
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BOSWACHTERSNIEUWS 

Door Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten Flevoland 

 

Boven het Wendelbos vliegt hij, de boomvalk. Als een sikkel scheert hij door de lucht op jacht 

naar libellen. Heeft hij er eentje te pakken, dan plukt hij met zijn haaksnavel in de vlucht de 

vleugels van de libel eraf. Die zitten toch maar in de weg als je zo‟n smakelijk hapje wilt 

opeten. Ik zie de vleugeltjes naar beneden dwarrelen en heb eventjes medelijden met de libel. 

Pats, daar heeft hij alweer een libel te pakken. Ik bekijk het geheel door mijn verrekijker tot ik 

last van mijn nek krijg. Zomaar een beleving op een maandagmiddag boven het Wendelbos.  

 

Verhalen Waterloopbos in boek gebundeld 

Op dinsdagmiddag 13 juni is het boek “Het Waterloopbos” feestelijk gepresenteerd. 

Gedeputeerde van Provincie Flevoland, de heer Rijsberman, overhandigde het eerste 

exemplaar aan de heer Ten Napel, die met zijn 92 jaar de oudste oud-werknemer van het 

Waterloopkundig Laboratorium is. Natuurmonumenten voldoet met dit boek aan een lang 

gekoesterde wens van oud-medewerkers om de verhalen van deze bijzondere plek op papier 

te zetten en zo te bewaren voor de toekomst. Ingenieurs, modelarbeiders, fotografen en vele 

anderen komen in dit boek aan het woord. Het verleden maar ook het heden worden uitbundig 

geïllustreerd. De prijs van het boek "het Waterloopbos" is €29,95 en het is verkrijgbaar aan de 

balie van Bezoekerscentrum Waterloopbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Activiteiten en informatie 

Kijk voor alle activiteiten en informatie op www.natuurmonumenten.nl. Blijf op de hoogte van 

actuele ontwikkelingen via twitter @de_boswachters of Facebook Voorsterbos.com.  

Het beheerkantoor van Natuurmonumenten Flevoland is bereikbaar via telefoon 0527-252570. 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

http://www.natuurmonumenten.nl/
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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HET KUINDERBOS, GROOTSTE WILDE VLINDERTUIN VAN 

NEDERLAND 

 

 

Boswachter Harco Bergman van Staatsbosbeheer organiseert voor de tweede keer een grote 

vlindertelling in het Kuinderbos tijdens de landelijke tuinvlindertelling van De Vlinderstichting. 

Hij zoekt daarvoor mensen die het leuk vinden om op zondagmiddag 6 augustus vlinders te 

komen tellen. Je hoeft hiervoor geen speciale vlinderkennis te hebben. Wel een gemotiveerde 

instelling. Zowel ervaren vlinderaars, als leken en kinderen zijn welkom om mee te doen.  

 

De dag wordt afgetrapt door Kars Veling van de 

Vlinderstichting, die je laat zien welke vlindersoorten 

er in het Kuinderbos voorkomen en waar je op moet 

letten om ze te herkennen. Vervolgens gaan we in 

kleine groepjes de telling doen. Dit gebeurt op 30 

telroutes, verspreid over het gehele Kuinderbos. 

Ervaren vlinderaars worden gekoppeld aan mensen 

die minder vlinderkennis hebben. Iedereen krijgt 

een vlinderzoekkaart die je mag houden om thuis 

verder te speuren. Na afloop van de telling is er een 

kampvuur waar de kinderen broodjes mogen 

bakken. Ondertussen worden de telgegevens 

verzameld zodat de telresultaten meteen bekend 

gemaakt kunnen worden.  

 

Boswachter Harco doet veel om het Kuinderbos voor vlinders aantrekkelijk te maken en te 

houden, zoals bosrandenbeheer, gefaseerd maaien, maaien en afvoeren en de begrazing 

afstemmen op vlinders. Dat heeft zijn uitwerking, want het Kuinderbos is inmiddels vele 

vlindersoorten rijk. Er zijn bijna 30 soorten 

dagvlinders in het Kuinderbos gevonden. 

Tijdens de vlindertelling in 2016 telden we 

met ruim 85 vrijwilligers 584 vlinders van 22 

verschillende soorten. Help ons mee om van 

het Kuinderbos weer de grootste wilde 

vlindertuin van Nederland te maken en meld 

je aan bij boswachter Harco Bergman! 

 

De telling vindt plaats op zondag 6 augustus 

van 13 uur tot ca. 16 uur in het Kuinderbos. 

Vooraf aanmelden via 

h.bergman@staatsbosbeheer.nl, vermeld het 

aantal volwassenen en kinderen en of je veel 

of weinig vlinderkennis hebt. Na aanmelding 

krijg je een bevestigingsmail. Circa 2 weken 

voorafgaand aan de telling ontvang je een 

mail met nadere info over de telling.  

 

 

 

 

 
 

 

 

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

 

mailto:h.bergman@staatsbosbeheer.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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AANVRAGEN HULP OF ZORG 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via onze coördinator mevr. Annie van Boven. 

 e-mail:  vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-23254810 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 e-mail zorgteam Kraggenburg en Ens: thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl  

 telefoonnummerr zorgteam: 0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

 algemeen telefoonnummer 0527–630300 (24 uur per dag bereikbaar en voor 

 spoedgevallen) 

 website Zorggroep: https://www.zorggroep-onl.nl/  

 

Onze buurtwerker Nancy Kamstra. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting" 

 e-mail Nancy: nancy.kamstra@carrefour.nu    

 telefoonnummer Nancy: 06–83526465 

 

Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, jeugdzorg, 

ondersteuning, WMO, werk en inkomen, enz. 

 algemene e-mail van team DOEN: doen@noordoostpolder.nl   

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN: 0527–633933 

 Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente: 

 https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 

 

 

 

 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
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Inleverdata 2017 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

17 september 27 september 

19 november 29 november 
 

 

 

 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eenmalige 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 
     

15-07 K-City Klokhuis Boulers Clubkampioenschappen Klokhuis 13.00 uur 

06-08 Staatsbosbeheer Vlindertelling  Kuinderbos 13.00 uur 

30-08 STEK Vakantieactiviteit Speelweide 
 

16/17-
09 

PKN Kraggenburg Kerkproeverij Kerk Kraggenburg  

25-10 STEK Seniorenmiddag   

18-11 Sint Genesius Uitvoering komische triller HCR van Saaze  

25-11 STEK Sinterklaasintocht   

25-11 Sint Genesius Uitvoering komische triller HCR van Saaze  

     
 


