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Het e-mail adres van de Uitkijk is: uitkijk@kraggenburg.nl.  

 

Van de redactie 
Namens de redatie willen wij Martijn van Veenendaal hartelijk bedanken voor zijn inzet 

en goede verzorging/lay-out van de advertenties. Wij willen Gerben van Egmond hartelijk 

welkom heten. Gerben gaat de taak van Martijn overnemen. 

 

Het nieuwe email adres van de Uitkijk is uitkijk@kraggenburg.nl. 

 

Dorpsbelang 
 

Jaarwisseling 

Het lijkt al weer zo lang geleden, maar ik wil toch nog even melden dat de jaarwisseling 

weer schadevrij is verlopen. Waarschijnlijk komen we dus ook dit jaar weer in 

aanmerking voor de gemeentelijke premie „Schadevrij Oud en Nieuw‟. Hierover later 

meer. 

 

Media 

Kraggenburg wordt zo nu en dan eens uitgelicht op tv. Man bijt hond of de Rijdende 

rechter kwamen al eens op bezoek. En begin januari was het weer raak: Buurt op 

stelten. Gelukkig bleef de onderlinge verstandhouding tussen families en fans goed. 

 

Nieuwjaars-Inn 

Helaas had het voorgaande uitwerking op de Nieuwjaars-Inn. De voor de jeugd opgezette 

activiteiten werden minder bezocht als andere jaren. Zelfs de sneeuw in Biddinghuizen 

kreeg geen maximale groep op bezoek. Toch is het weer een erg leuke dag geweest. 

 

Passie 

Het kan u bijna niet zijn ontgaan dat er eind januari een verhoogde verkeersstroom op 

de Hertenweg heeft plaatsgehad. Van heinde en verre zijn mensen op bezoek geweest bij 

het openluchttheaterspektakel „Passie in de Polder‟. Een zeer gewaagde en geslaagde 

activiteit, waarvoor hulde. 

 

Woningbouw 

Ook wij hebben opnieuw uit de krant moeten vernemen dat er beweging in de kwestie 

dorpsuitbreiding is gekomen. Het zal de gemeente sieren er voor te zorgen dat 

Dorpsbelang dit soort informatie voortaan rechtstreeks verneemt. We zijn echter wel blij 

dat er beweging in de woningbouw is gekomen en dat we de conceptschets hebben 

mogen inzien voor een eerste reactie. Dorpsbelang heeft hier momenteel een aantal 

belanghebbenden in betrokken en zal reacties doorspelen naar gemeente. Gemeente is 

echter vrij om deze reacties mee te nemen in de formele uitwerking. Dorpsbelang zal 

tijdens deze formele procedure een info-avond organiseren voor iedere belangstellende in 

Kraggenburg. 

 

Onderhoud 

De gemeente is momenteel bezig met het snoeien in onze dorpssingel. Het dorpsbos 

wordt uitgedund om onderbeplanting en resterende bomen meer ruimte te geven. Het 

wandelpad dat door de singel loopt zal vervolgens met houtsnippers worden 

gerenoveerd. 

 

Rectificatie 

In de vorige Uitkijk werd gemeld dat op zaterdag 6 mei AV-NOP de 11-dorpenloop 

organiseert. Helaas hebben ze deze loop moeten verzetten naar een andere datum. De 

11-dorpenloop wordt nu op 1 april (geen grap) gelopen. 

 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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SPORTNIEUWS 
 

 

Jaarvergadering 

De jaarvergadering van Be Fair zal dit jaar na de zomervakantie plaats- 

vinden. De datum en oproep zal zoals gewoonlijk in de Uitkijk worden 

gepubliceerd. 

 

Ledenadministratie: 

Door grote drukte bij onze penningmeester vragen wij met onmiddellijke ingang 

ondersteuning voor onze ledenadministratie. Is dit iets voor u of kent u iemand die we 

daarvoor kunnen vragen, laat het ons dan zo snel mogelijk weten. Voor nadere 

informatie kunt u zich wenden tot Sonja Folkertsma (tel. 852290) of Yvonne Meester (tel. 

252347). 

 

Senioren-volleybal 
 

Voor de senioren volleyballers/sters van Be Fair resteren er nog maar een paar 

maandjes. Dan zijn van dit seizoen de laatste wedstrijden alweer gespeeld. En als de 

resultaten zo blijven als de eerste maanden van het seizoen, dan mag ik zeggen dat we 

weer naar behoren hebben gepresteerd! 

Beide teams draaien ook nu namelijk netjes mee in de middenmoot van de hoogste 

dinsdagavondklasse. Klasse! En gezien er geen of weinig sprake is van enige 

wispelturigheid, zal die middenmoot ook wel gehandhaafd blijven. 

Net als andere jaren hebben ook de scheidsrechters, met de kerst, weer hun verdiende 

kerstattentie ontvangen. Omdat hun taak toch een belangrijke is: geen scheidsrechter, 

geen team en dus geen volleybal. 

Verder is er op bestuurlijk gebied ook wat gaande. Het Rayon bestuur heeft, omdat ze 

het zwaar oneens waren met het Regio beleid, haar functies collectief neergelegd. De 

huidige competitie wordt nog afgemaakt, maar dan zijn we overgeleverd aan de 

onpersoonlijke besturing vanuit de Regio. Die, zoals het nu lijkt, niet alleen meer acties 

van de afzonderlijke verenigingen vraagt, maar ook nog eens behoorlijk kostenverhogend 

uitpakt. Al met al niet een al te leuk vooruitzicht. 

Maar zover is het nog niet, er resteert namelijk nog een aantal wedstrijden. En die kunt u 

best eens gaan bekijken als u wilt. Hierbij de laatste wedstrijden. 

 

Resterende wedstrijden Be Fair Volleybal  2006 

 

Datum d/h Wedstrijd   Zaal    Tijd 

14-02  d DIOS 1 – B.F.   Dalzicht   20.00 

Frieseweg 39, Oldemarkt 

  h v.Dorsten Meppel 4 – B.F. Koedijkslanden  21.30 

       G.Doustraat 96, Meppel 

28-02  d B.F. – Bas Autowas 4 EvB-hal, Ens   20.15 

07-03  d SVM 2 – B.F.   Triangel   20.15 

  h Steenw‟wold 1 – B.F. Sportcomplex   20.45 

       Oldemarktseweg 92, 

Steenw‟wold 

14-03  d B.F. – S.V.I. 4  EvB-hal, Ens   20.15 

  h B.F. – sv Ens 1  EvB-hal, Ensl   21.30 

21-03  d Landstede vc 5 – B.F. Thorbecke sg.   19.30 

Dr.v.Heesweg 1, Zwolle 

  h Reflex 5 – B.F.   Reflex-hal   21.30 

28-03  d B.F. – VVSA 2   EvB-hal, Ens   20.15 

04-04  d sv Vledder 1 – B.F  De Spronk   20.15 

Middenweg 13, Vledder 

  h sv Vledder 1 – B.F.  De Spronk   21.30 

 

Tonny Kommers 
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Be Fair  
Wij bieden sinds enige tijd reeds het onderdeel Sportief Wandelen aan. Omdat er in het afgelopen 

zomerseizoen erg weinig opkomst was op de woensdagavond en omdat  we als sportvereniging graag 

willen aansluiten bij de wensen van onze leden, vragen we uw aandacht voor de volgende vragenlijst. 

Als u in het verleden aan sportief wandelen hebt meegedaan, momenteel meeloopt of van plan bent 

sportief te gaan wandelen zouden we het erg op prijs stellen dat u deze vragenlijst invult. Alvast 

bedankt namens het bestuur van Be Fair.  

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

Vragenlijst Sportief wandelen (doorhalen wat niet van toepassing is) 

 
Naam:………………..….…………………………………Woonplaats:………………………………. 

Telefoonnummer:………..……………………………….. 

 
Algemeen: 

Doet u momenteel mee aan een van de groepen sportief wandelen?   Ja/Nee 

Zo ja, in welke groep?  Dinsdagochtend/woensdagavond 

Heeft u in het verleden sportief gewandeld?      Ja/Nee 

Zo ja, welke groep?  Dinsdagochtend/woensdagavond/donderdagavond 

Reden om te stoppen?  …………………………………………………… 

Bent u van plan met sportief wandelen te beginnen?     Ja/Nee 

Zo ja, heeft u voorkeur voor een dag/tijdstip? 

 Dag:……………………………Tijdstip:  ochtend/middag/avond 

Bent u geïnteresseerd in sportief wandelen?      Ja/Nee 

 

Dag en tijdstip:  

Er is momenteel een mogelijkheid om sportief te wandelen op de dinsdagochtend van (9.00 – 10.15 

uur) en zomers (april-oktober) op de woensdagavond (19.30-20.45 uur: echter voorlopig gestopt). 

Sluiten deze dagen/tijden aan bij uw wens?      Ja/Nee 

Heeft u voorkeur voor een andere dag/tijdstip?      Ja/Nee 

Zo ja: welke dag/tijdstip? 

Dag:………………………... …Tijdstip:  ochtend/middag/avond 

 

Vereniging: 

Be Fair is een vereniging waarbij men vele sporten kan uitoefenen. In de Uitkijk geven we vaak aan 

welke sporten dit zijn, de tijdstippen en de resultaten die we behalen. Er zijn ook vele niet 

“Kraggenburgers” lid van Be Fair om Sportief te kunnen wandelen. 

Wordt er voldoende gecommuniceerd over Sportief wandelen in de Uitkijk?  Ja/Nee 

Leest u de Uitkijk (de vragenlijst wordt ook losbladig aan leden meegegeven)?  Ja/Nee 

Zo nee, ontvangt u de Uitkijk?       Ja/Nee 

Zo nee, wil u de Uitkijk ontvangen?      Ja/Nee 

Weet u bij wie u moet zijn voor vragen/opmerkingen?     Ja/Nee 

 

De lessen: 

De lessen worden door verschillende trainers gegeven. De lessen worden gevolgd door mensen van 

alle leeftijden en is geschikt voor zowel beginners als gevorderden. 

Wordt er voldoende begeleiding gegeven tijdens het lopen?    Ja/Nee 

Is er voldoende variatie in de les?       Ja/Nee 

Sluit de les aan bij uw niveau (beginner/gevorderde/leeftijd)?    Ja/Nee 

Is de locatie (meestal Voorsterbos) voldoende afwisselend?    Ja/Nee 

Weet u bij wie u moet zijn voor aan-/afmelding?      Ja/Nee 

  

Toelichting: 

Heeft u nog aanvullende vragen en of opmerkingen? Geef ze hieronder aan of op een apart blaadje. 

Dank u voor uw informatie. Wij zullen zo spoedig mogelijk terugkoppelen wat de resultaten zijn en 

wat wij ermee gaan doen of hebben gedaan. 

……………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………… 
Het ingevulde formulier graag inleveren bij Sonja Folkertsma (Noordermeent 31 8317AA Kraggenburg) of bij de trainster 
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Vooraankondiging 
Avondvierdaagse 

2006 

 
Ook komend jaar organiseert Be Fair in Kraggenburg weer de 

avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag 25 april t/m vrijdag 28 april. 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

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

Taco Folkertsma tel. (0527) 85 22 90 

 

 

 

 

 

 

                   
De Leeuwenronde van Kraggenburg wordt gehouden op 

 

vrijdag 19 mei 2006 
 

Start halve marathon en prestatieloop om 19.00 uur.  

 
 

 

 

50 jaar FC Kraggenburg 
 
Even een korte noot van de commissie voor 50 jaar FC Kraggenburg. Tijdens dit feest is 

er een cadeau aangeboden, namelijk een prachtige nieuwe poort bij de ingang van 

sportcomplex De Brem. 

 

In februari zal er een begin worden gemaakt met de bouw van deze poort. Het kan zijn 

dat u hier enige hinder van ondervindt. Hiervoor alvast onze excuses. 

 

In de volgende Uitkijk volgt weer een kort verslag van de vorderingen. 

 

Commissie 50 jaar FC 
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D1 Jeugd 
 

De najaarscompetitie  stond in eerste instantie in het teken van de terugkeer van Kees 

Tadema bij FC Kraggenburg. Het wennen aan een groot veld en het positie spel waren 

zeker in het begin ook onze tegenstanders. In de competitie moesten we aantreden 

tegen een 8-tal clubs waarvan er 6 ook D1. Het zou dus een op papier voor ons pittig 

najaar worden waarbij we onze borst nat konden maken. 

 

Na een aantal weken voorbereiding met een tweetal tot winst gespeelde oefen-

wedstrijden begon de competitie tegen een titelkandidaat van het vorig seizoen VENO. 

Het werd een moeizame maar verdiende 4-2 zege. De volgende wedstrijd was tegen Ens, 

vorig jaar nog uitkomend in de 1e klasse.  Ens werd teruggewezen met een  4-0 stand. 

De heren liepen in de wolken. De volgende tegenstander Tonego zou immers ook wel aan 

de stok geregen worden. Tonego dacht daar anders over. De ruststand was 2-0. We 

kwamen tot de conclusie dat laat naar bed gaan en erg vroeg spelen een niet zo goede 

combinatie is, maar we gingen proberen het beste er van te maken. Ondanks alle goede 

bedoelingen begonnen we ook de tweede helft erg slap met als gevolg 3-0. Toch was die 

goal het sein om alles uit de kast te spelen. Het werd 3-1, het werd 3-2. Helaas voor ons 

viel de op dat moment verdiende 3-3 niet. 

 

De volgende wedstrijd moest gespeeld worden tegen VHK. Een tegenstander waaraan  

we niet zulke goede herinneringen hadden. De bedoeling was rustig, maar toch met wat 

druk, naar voren te spelen. In de eerste helft lukte dat heel aardig, al werden de drie 

kansen niet benut. Een voetbalregel is dan, dat er wel gescoord word aan de andere kant 

- rust 1-0. Na de rust konden we i.v.m. wat omzettingen dat niet meer brengen en 

werden we weggespeeld met 7-0. 

 

Tegen Meppel moesten we proberen de negatieve spiraal te doorbreken. Er was wat 

minder zelfvertrouwen ontstaan door de twee verloren wedstrijden. We moesten alles uit 

de kast halen om de groep bij elkaar te houden, er werd veel gemopperd onderling. De 

achterhoede en het middenveld speelden heel goed, maar voorin konden ze de bal er 

weer niet in krijgen. We speelden gelijk - een stand die we nog niet kenden. 

Tegen Steenrijk D2 werkten we met name in de tweede helft aan het zelfvertrouwen, er 

was rust aan de bal en de combinatie via het middenveld werd veel gezocht - gevolg 8-0. 

De maand november was de maand dat we konden laten zien wat we waard waren. We 

stonden op de 5e plaats achter VHK, VENO, Tonego en Steenwijkerwold. Steenwijkerwold 

was de eerste tegenstander en het werd 4-0 voor ons. Daarna was Creil aan de beurt. 

Ook die partij kwam tot een goed einde - stand 4-2. 

 

In de laatste wedstrijd voor de winterstop gingen we naar Urk. Over het algemeen een 

lastige tegenstander, maar niet voor ons! Die morgen speelden we bij vlagen uitstekend 

en wonnen vrij gemakkelijk met 10-3. 

De laatste 3 winst partijen brachten  ons uiteindelijk op de 3e plaats achter VHK en 

Tonego. 

Prima resultaat! 

 

De winterstop gebruiken we om in conditie te blijven. We trainen 1 keer in de week. Op 

de andere trainingsavond bezoekt een gedeelte van ons de dartcompetitie bij Van Saaze. 

 

Voetballen doen we tot nu toe niet onverdienstelijk. In de zaal van Vollenhove werd zelfs 

Kees zijn “SVM” een keer verslagen met 3-1. 

 

Johan Tadema 

 

 

 

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

 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Het Dorpshuis ’t Klokhuis 
 
Het afgelopen half jaar is er veel gebeurd binnen „t Klokhuis. In oktober/november zijn 

we op zoek gegaan naar vervanging wegens ziekte van Corina v.d. Ploeg.  
Vanaf 1 januari 2006 hebben we een nieuwe vaste beheerder aangetrokken. 
Inmiddels hebben velen van jullie misschien al wel kennis gemaakt met hem, zijn naam 

is Gert Polhoud. Hij heeft sinds januari de agenda van „t Klokhuis in zijn beheer en vanaf 

1 januari zal hij de donderdagavond voor zijn rekening nemen. Gert is bereikbaar via de 

voice mail van ‟t Klokhuis (252574) of via zijn privé nummer 252772. 

 

Ook hebben we naast Gert nog steeds een aantal vaste vrijwilligers. Op dinsdagochtend 

is dhr. Spikker bij het volksdansen aanwezig, de dinsdagavond draait Bep Doejaaren 

bardienst, woensdagmiddag draait Nolly van Ewijk vaak de soosmiddagen, 

woensdagavond draait Ria Stuiver bardienst, donderdagochtend zorgt Paula Snellink voor 

het kopje koffie voor de trimgroep en voor de klaverjasavonden hebben we René 

Besseling en Marian vd Ploeg die zich willen inzetten. Daarnaast hebben we nog enkele 

andere vaste vrijwilligers die bijspringen daar waar nodig is. Sinds september hebben we 

Henny van Zoelen-Oostra bereid gevonden „t Klokhuis schoon te houden. We hebben in 

december nog een leuke avond met alle vrijwilligers gehad en hen hartelijk bedankt voor 

hun inzet en medewerking.  

 

Heeft u misschien belangstelling om zo nu en dan een bardienst te draaien? Neem dan 

contact op met Gert of met een van de bestuursleden! 

 

Begin februari starten we met de vernieuwing van de toiletten in „t Klokhuis. Alvast onze 

excuses voor het ongemak. Dit wordt gerealiseerd met behulp van carnavalsvereniging 

De Zotte Leeuwkes en Peter van Leijnden. Om dit te kunnen doen hebben we de 

donateursgelden gereserveerd en subsidie gekregen via het Kern met Pit project. 

 

Namens het bestuur, 

Eveline Wonnink 

 

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 
                                                                                                                                 

Voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. 

Schooltijden peuterspeelzaal: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 

11.00 uur in de kantine op sportpark „de Brem‟. De peuters worden minimaal 2 

ochtenden per week verwacht, er zijn evt. mogelijkheden om uw peuter een extra 

ochtend te laten meedraaien. Kijk voor meer informatie op www.kraggenburg.nl bij 

scholen, website Kwetternest. 

 

!! Graag opgeven vanaf de geboorte i.v.m. de groepsplanning !! 

 

Opgaveformulier 

 

Naam kind  :  ........................................................................................................ 

Adres         :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode    :  ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel. nr.       :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorte- 

datum kind :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Voorkeur voor:   

     Groep 1: dinsdag- en woensdagochtend         Groep 3: woensdag- en donderdagochtend 

      Groep 2: dinsdag- en donderdagochtend        Extra dagdeel 

 

In te leveren bij: Agnes Tijsma, Voorstraat 60, 8317 AH  Kraggenburg, tel.nr.: 0527 – 252036. 

 

http://www.kraggenburg.nl/


 8 

Op reis naar Ethiopië 
 
De Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea zend een aantal keren per jaar enige 

vrijwilligers naar Ethiopië. Op 8 februari ga ik namens de landbouwcommissie van ISEE 

een aantal projecten bezoeken. De bezoeken zijn nodig om te controleren of het geld 

goed besteed is, of de mensen een beter bestaan hebben kunnen opbouwen, en om 

directe hulp te bieden. Er zijn ook nieuwe voorstellen voor projecten. Deze nieuwe 

plannen worden ter plaatse beoordeeld, samen met niet met de regering samenwerkende 

organisaties, waarna het bestuur in Urk zich een goed beeld kan vormen van de 

projecten. De mensen moeten zich na 3 jaar zelf kunnen redden. Dit keer ga ik o.a. naar 

het project van de graanbanken. Het project heeft een aantal bewaarschuren voor de 

boeren gebouwd. De boeren kunnen nu een betere prijs voor hun graan krijgen, omdat 

ze het graan eerst kunnen bewaren. Ook hebben ze zelf nu voldoende voedsel door het 

gehele jaar heen. Wellicht kunnen we een zelfde project in andere delen van Ethiopië 

starten, want dit land blijft één van de armste van de wereld. Ook andere 

landbouwprojecten staan op het programma. We zijn 

dankbaar dat we heel veel kunnen doen met het geld dat u als donor van de ISEE geeft. 

 

Ook is het vrouwenproject nog in volle gang. Vrouwen kunnen geld lenen om een 

bedrijfje op te starten. Dit heet microfinanciering en dit wordt vooral ook gepromoot door 

prinses Maxima.  

Voor veel vrouwen is dit de enige kans om een menswaardig bestaan op te bouwen voor 

henzelf en hun gezin. 

Hiervoor is nog dringend geld nodig. Wanneer u dit wilt, kunt u geld geven in een dichte 

envelop met vermelding van ISEE. Wij zullen zorgdragen dat het totale bedrag voor 1 

maart wordt gestort op de rekening van ISEE. Of u kunt een bedrag storten op 

rekeningnummer 93.12.37.874 t.n.v. ISEE te Urk onder vermelding van vrouwenproject. 

Eigenlijk bedelen wij u vriendelijk voor het geld (alle kleine beetjes helpen!) om de 

vrouwen daar goed te kunnen be-delen. 

                             

Natuurlijk blijft de kledinginzameling mogelijk! Graag schone kleding in dichte vuilnis-

zakken aanleveren op Paardenweg 4. 

Het geld waarvoor de kleding wordt verkocht, komt weer ten goede aan de projecten. 

 

Een hartelijke groet, 

Willem Remijnse 

 

Oud papier (OPAK) 
 
We willen alle inwoners bedanken voor het maandelijks aan de weg zetten van het oud 

papier. 

Toch willen we u er even op attenderen dat het fijn zou zijn dat het papier goed verpakt 

wordt, dit i.v.m. het ophalen en vervoeren. 

En wilt u  a.u.b. melden, wanneer u een grote hoeveelheid oud papier heeft (denkend 

aan bedrijven, winkels etc.), dan kan er nog een extra container besteld worden.  

Dit kan gemeld worden voor vrijdag 15.00 uur voorafgaande aan de ophaaldatum bij de 

basisschool de Pionier, tel. 0527-252345 

Bij voorbaat onze dank hiervoor.                                        

 

De OPAK commissie 

 

 
 

 

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

 of Gerrit Klokstraat 28  
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Natuurmoment Voorsterbos 
 
Januari/februari 

Inmiddels hebben we de louwmaand achter ons gelaten en zijn we in de sprokkelmaand 

beland. Sprokkelmaand komt eigenlijk van het woord sprokkelen. Het betekent dat in 

vroegere jaren dood hout, afgevallen takken en afvalhout uit het bos werd verzameld 

voor eigen gebruik. Tegenwoordig gebruiken we hout uit het bos voor de open haard. Dat 

is dan gekocht en niet meer bijeen gesprokkeld. 

 
Waterloopbos 

In de kerstvakantie is het informatiecentrum in het Waterloopbos twee weken lang open 

geweest in het kader van de afsluiting van het 100 jarig bestaan van Natuur-

monumenten. Vrijwilligers hebben in deze periode warme chocolademelk verstrekt. Dit is 

door veel bezoekers gewaardeerd. In de afgelopen zes maanden dat het informatie-

centrum open is, hebben ruim 4400 bezoekers het centrum bezocht. In de laatste week 

van december heeft Staatsbosbeheer aan Natuurmonumenten een zomereik aangeboden 

vanwege het jubileumjaar van Natuurmonumenten. Deze boom is bij het informatie-

centrum door Harco Bergman (Staatsbosbeheer) en Jan Akkerman (beheerder 

Voorsterbos) geplant. In de komende periode (dus voor het broedseizoen) zullen in het 

Waterloopbos en Kadoelerbos zaagactiviteiten plaatsvinden.  
 

Vleermuizen 

Op veertien januari is door Natuurmonumenten en Landschapsbeheer Flevoland het 

vleermuiswinterverblijf in het Waterloopbos geïnventariseerd op aanwezige vleermuizen. 

Gewapend met zaklampen werd vol spanning de deur van het winterverblijf geopend. 

Daar verwelkomde de eerste vleermuis de tellers. Er werden drie grootoorvleermuizen 

geteld, die over het gehele verblijf waren verspreid. Aangezien het voormalige 

zoutwaterreservoir in 2005 is aangepast voor vleermuizen, is deze overwinteringsplek 

snel ontdekt door de grootoorvleermuis. 

 
Prijsvraag 

In het vorige natuurmoment is een prijsvraag uitgeschreven om aan het “Achterste bos”, 

een andere naam te geven. Hierop zijn een dertiental reacties binnengekomen. 

Door de dorpsbelangen van Marknesse en Kraggenburg is samen met Natuur-

monumenten op 25 januari een nieuwe naam voor het nieuwe bos gekozen, nl. 

Wendelbos. Deze naam is bedacht door de Evert de Boer uit Luttelgeest. “Wendel” was 

vroeger een buurtschap bij Vollenhove. Op 1 maart wordt het Wendelbos geopend. Vanaf 

dit moment worden de bomen geplant en andere inrichtingswerkzaamheden uitgevoerd. 

Op 22 maart wordt de boomplantdag 2006 in het Wendelbos georganiseerd. 

 

Vogels 

Op Nieuwjaarsdag kon u al het eerste voorjaarsgezang van de koolmees, boomkruiper, 

heggenmus en spreeuw in de tuin of het bos horen. Boven de buitenlanden en nabij het 

Vogeleiland is op 2 januari een juveniele zeearend waargenomen. De vogel vloog over 

het weiland waarop duizenden ganzen aan het fourageren waren. Deze ganzen gingen op 

de wieken bij het zien van de zeearend. Dit soort momenten zijn zeer imposant. Bij 

controle van de waterstand op het Kadoelerveld vlogen ongeveer 60 waterpiepers uit het 

plas-dras gedeelte van het gebied. 

 
Televisie 

U kunt binnenkort op de televisie enkele mooie gebieden van Natuurmonumenten 

bekijken. Iedere zaterdag wordt door de NCRV de twaafdelige tv-documentaire 

“Plattelanders over natuur op het platteland” uitgezonden. Op 25 maart komt een deel 

van de beheereenheid Voorsterbos aan bod.  De tijd van deze uitzending is 17.05 uur op 

nederland 1. Op 12 februari is een uitzending te zien van 1 tegen 100 van de 

Postcodeloterij. Daarin worden flitsen uit de documentaire “Het Waterloopbos” gebruikt, 

waaraan het beheerteam Voorsterbos heeft meegewerkt. Beide programma‟s zijn de 

moeite waard om naar te kijken. 

 
Het beheerteam Voorsterbos  
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JEU D’OP 2006 

 
Opgelet jongelui van 2de klas Voortgezet onderwijs tot en met 16 jaar! 

Dit jaar gaan we met een geheel nieuwe opzet van start om iets op de planken te 

zetten. Het moet geheel uit jullie zelf komen deze keer! 

Natuurlijk laten we je daar niet alleen mee aanmodderen, maar worden jullie 

aangestuurd door een heuse echte professionele regisseuse, namelijk: 

Boukje Toutenhoofd! 
Vanuit jullie eigen improvisaties en ideeën (je kunt het zo gek niet bedenken!) 

worden er allerlei stukjes gemaakt die later aanéén geplakt worden tot een 

spetterende voorstelling! Je kunt zelf aangeven waar je interesses liggen (dans, 

zang, instrumentaal, spel etc.).  

 

Nieuwsgierig geworden? Kom dan 

vrijdag 17 februari naar ‘t Klokhuis 

om 20.00 uur 
voor een kennismakingsles (je gaat van alles leren!) en mogelijkheid tot opgave 

voor dit seizoen. 

 

Groetjes en tot vrijdag 

Regie-assistente, 

Marian Besseling 

 
Klaverjaskampioen van Kraggenburg: mw. Koeman 

 
Op woensdag 28 december 2005 werd het jaarlijkse Open Kampioenschap 

Klaverjassen van Kraggenburg gehouden. Na een spannende en vooral gezellige en 

goed bezochte klaverjasavond (56 deelnemers) reikte voorzitter S. Brunia de wisselbeker 

uit aan winnaar mw. Koeman uit Emmeloord. Zij behaalde 7946 punten. Op de tweede 

plaats met 7795 punten eindigde dhr. H. Nassette uit Vollenhove. De derde plaats was 

voor E. van der Veen uit Vollenhove. Beste Kraggenburger was, met een vierde plaats, H. 

van der Veen.  

De uitslag luidde als volgt: 

01. Mw. Koeman  7946 punten 

02. H. Nassette  7795 punten 

03. E. v.d. Veen  7642 punten 

04. H. v.d. Veen  7355 punten 

05. R. Roskam  7283 punten 

06. K. Schulting  7022 punten 

07. E. Ebbing   6969 punten 

08. B. Ebbing   6864 punten 

09. M. de Wilde  6793 punten 

10. B. Bruggink  6758 punten 

 

Woensdag 27 december 2006 wordt voor de 7e keer om het Open Kampioenschap 

gestreden (noteert u deze datum reeds in uw agenda!). 

 

Het bestuur Klaverjasclub De Kei.  
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Passie in de Polder 2 
 
Een echt winters gebeuren met vrieskou en vuren. Zo hadden we het van tevoren 

bedacht en zo werd het ook. Onder „ideale‟ weersomstandigheden vond in het laatste 

weekend van januari het theaterproject Passie in de Polder 2 plaats. Op verschillende 

locaties aan de Hertenweg en in tapijthandel De Kragge kon het publiek genieten van 

improvisatiescènes, bewegingstheater, een winterse maaltijd, een warm drankje en het 

muziektheaterstuk “Kaatje is verdronken”. Onderweg waren aan het stuk gerelateerde 

kunstobjecten te zien.   

 
„Heel mooi, heerlijke stamppot, bijzonder, lekker bekertje glühwein, boeiend, hoog 

niveau, spannend, gezellig op de kar, knus en intrigerend.‟ Maar ook: „Moeilijk, koud, 

donker en niet altijd even goed te zien en/of te horen.‟ Dit zijn zo maar een paar reacties 

die ik na afloop te horen kreeg. Iedereen heeft het theateravontuur op locaties aan de 

Hertenweg en de Koelhuisweg op zijn eigen manier beleefd. De reacties op het stuk 

waren juichend. Sterk gespeeld, grootheden, schitterend, absurd toneel, mooie muziek 

en prachtig gezongen.  

De reacties op het vervoer (een open of een dichte kar) en de stukken op locatie waren 

meer verdeeld. Vond de een het jammer dat ze pas achteraf begrepen wat er bedoeld 

werd met een bepaalde scène, de ander vond het juist leuk en ging volop mee in het 

fantaseren over: „Wie nu Kaatje vermoordde en was het een ongeluk of expres?‟ Ook 

over de bewegingscène in de koelcel waren de meningen verdeeld. Het varieerde van: 

„Wat bedoelen ze er mee?‟ tot  „Heel mooi abstract weergegeven‟. Dezelfde reacties 

hoorde ik over de vijverscènes (uitleg vooraf gemist) en het mimische spel (niet goed te 

zien) op het erf van Groot. Hoe dan ook, het avondvullend theateravontuur Passie in de 

Polder 2 gaf genoeg stof tot praten. En hoewel het met name op vrijdag en zaterdag 

afzien was op de open karren, heb ik vooral veel hartverwarmende reacties gehad. Ik 

kijk er met een heel voldaan gevoel op terug en ik ben (alweer) trots op mijn dorpje en 

op de vele vrijwilligers die hebben meegeholpen om dit project tot een succes te maken.   

 
Daarom heel veel dank aan: 

Locaties:  

Diny & Fred Weghorst, Kees & Marian Meijs, Connie & Wim van de Bergh, Adrie & Roza 

Groot en Peter & Vera Verbeem. 

Bouwploeg:  

Peter Verbeem, Rene Besseling, Jan Ruyter en Peter van Lijnden. 

Trekkerchaufeurs:  

Rene Besseling, Henk Papma, John van Egmond, Rene van der Ploeg, Adrie Janse en 

Tonnie Kommers.  

Decor:  

Roelie de Witte en Jolanda Dedden. 

Licht:  

Bram Janse. 

Kleding:  

Dianne Mathijsse-Aarden. 

Drukwerk familiekaartjes:  

Johan Voost. 

Kassa:  

Maya Kütschruiter, Alet de Boer en Yvonne Meester. 

Vuurmakers:  

Bouwe Janse, Jan Ruiter en Jan Kütschruiter. 

Muziek:  

Huiskamerorkest Kraggenburg olv Conny van de Graaff. 

 

 

Annemieke Janse  
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Prins Stone en zijn Raad van Elf presenteert: 
 

 

GEZWAM ROND DE DAM 
Datum:  Zaterdag 18 februari 2006 

Lokatie:  HCR van Saaze 

Tijd:   20.00 uur (zaal open 19.00 uur) 

Muziek:  PUT KAPEL 

 

 

JEUGD DART TOERNOOI 
Datum:  Vrijdag 24 februari 2006 

Lokatie:  ‟t Klokhuis 

Tijd:   vanaf 18.00 inschrijven 

18.30 uur start wedstrijden 

 

Voor de volwassen hebben we ook weer de mogelijkheid om een toernooi te spelen. U 

bent dus van harte uitgenodigd om de jeugd aan te moedigen of om zelf te doen. 

 

 

GROOT CARNAVALSFEEST 
Datum: zaterdag 25 februari 2006 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes “HCR van Saaze” 

Tijd:  21.00 uur 

Muziek: NEE PRIMA en NOISE drive-in show 

  

Ook dit jaar zal de prins met zijn raadsleden een leuke prijs uitreiken aan de mooist 

verklede groep of persoon. Ook niet verklede mensen zijn uiteraard van harte welkom. 
 

 

ZOTTE WELPEN KINDERCARNVAL 
Datum: Zondag 26 februari 2006 

Lokatie: Hol der Zotte Welpen – ‟t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

Muziek: BvB PRODUCTIONS 

 

Ook dit jaar verwachten we weer veel prachtig verklede kinderen. Prins Stone reikt ook 

dit jaar weer een prijs uit voor het mooist verklede kind. 
 

 

SENIOREN CARNAVAL 
Datum: Dinsdag 28 februari 2006 

Lokatie: ‟t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

Muziek: dhr. van Vliet 

 

 ‘NEVER WORK ALONE’ 



 13 

 
 

 

 

Snert in de natuur bij kampvuur Voorsterbos 
 

 

Genieten van snert in de natuur van het Voorsterbos bij een kampvuur? Dat kan op 

zondag 19 februari na een wandeling met de boswachter van Vereniging 

Natuurmonumenten. De excursie start om 10.30 uur, vanaf de parkeerplaats bij kantoor 

en werkschuur Voorsterbos aan de Kraggenburgerweg 21 in Kraggenburg en duurt in 

totaal twee en een half uur. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan via de website 

www.natuurmonumenten.nl/agenda. Of door te bellen naar bezoekerscentrum De 

Wieden van Natuurmonumenten, telefoon: (0527) 24 66 44. Het centrum is geopend op 

woensdag, zaterdag en zondag van 10.00 uur tot 17.00 uur. Deelname kost (inclusief 

snert) voor leden van Natuurmonumenten € 6,50 en niet-leden betalen € 8,50 p.p..  

 
Winterse rust  

De winter is voor de natuur een rustige periode. Toch gebeurt er wel wat. Veel bomen 

tonen hun blad- en bloemknoppen voor het komende voorjaar al. De meeste dieren 

hebben bescherming gezocht in hun holen of houden zich in leven door middel van de 

wintervoorraden die ze eerder in het jaar hebben aangelegd. Vogels zijn gemakkelijk te 

ontdekken tussen de kale takken. Een aantal vogelsoorten hield de Nederlandse winter 

voor gezien en vertrok naar warmere oorden. Andere zijn gebleven en moeten de winter 

zien te overleven.  

 
Opwarmen 

Als het echt wintert in het Voorsterbos is er veel te genieten. Mist, rijp en heel misschien 

sneeuw en ijs geven het bos een bijzondere winterse sfeer. Het is een schitterend gezicht 

hoe het landschap een wit accent krijgt. In het eerste zonlicht ontdooit de rijp van de 

takken, terwijl het in de schaduw nog uren kan blijven vriezen. Misschien hebben we 

geluk! Na een frisse winterse wandeling is het heerlijk handen warmen aan een 

kampvuurtje en genieten van de heerlijke snert. 

 
Vereniging Natuurmonumenten 

Door gebieden aan te kopen en te beheren beschermt Natuurmonumenten de natuur in 

Nederland. In de afgelopen 100 jaar is ze er in geslaagd 350 natuurgebieden te 

beschermen. Natuurmonumenten kan dit werk doen dankzij de steun van haar leden. 

Meer informatie op www.natuurmonumenten.nl. Hier is ook meer informatie te vinden 

over de activiteiten die Natuurmonumenten organiseert (klik door naar agenda).  

 

 
 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: J. Akkerman, beheerder, telefoon: (0527) 25 25 70 of 
Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon (0527) 24 66 44 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 of Gerrit Klokstraat 28  

http://www.natuurmonumenten.nl/
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Lions Night m.m.v. Salontrio Café Noir 
 
Een sierlijke Weense wals, hartstochtelijk Spaans temperament, opzwepende 

zigeunermuziek en een Argentijnse tango. Dit zijn enkele ingrediënten van het 

benefietconcert dat Salontrio Café Noir geeft in samenwerking met Lionsclub 

Noordoostpolder. Op het programma staat een aaneenschakeling van favoriete 

melodieuze salonstukken. Salonmuziek is een vorm van lichtklassieke muziek die soms 

romantisch en meeslepend is, dan weer sprankelend lichtvoetig, maar altijd stijlvol en 

licht verteerbaar. 

 

Over het trio 

Salontrio Café Noir bestaat uit Adriaan Stoet viool, Arjan van der Boom cello en Jan 

Groot aan de vleugel. Café Noir speelde in november 2004 in Theater „t Voorhuys als 

begeleidingsensemble tijdens de Weense avond van Opera- en Operettevereniging La 

Mascotte. In maart 2005 trad het trio op met een eigen programma in hetzelfde theater. 

Daarnaast treedt het trio regelmatig op in diverse geledingen. 

. 
Presentatie nieuwe CD 

De stukken die op deze avond te beluisteren zijn staan op de allernieuwste cd van 

Salontrio Café Noir. Tijdens deze Lions Night vindt de officiële presentatie plaats van deze 

cd. Na de officiële presentatie is de cd verkrijgbaar en is er een signeersessie. 

 
Benefietconcert 

De opbrengst van zowel het concert als de cd-verkoop is bestemd voor een goed doel; de 

jeugdopvang in Oost-Roemenië. 

 
www.salontrio.nl 

Meer informatie over het trio, de trioleden en het repertoire is te vinden op de website 

van Salontrio Café Noir. Op deze website zijn ook muziekfragmenten van de nieuwe cd te 

beluisteren. Daarnaast is meer informatie te vinden over de benefietbestemming. 

 
In het kort: 

Concert: Lions Night met medewerking van Salontrio Café Noir 

Plaats:  Theater ‟t Voorhuys Emmeloord 

Datum: vrijdag 10 maart 2006 

Aanvang: 20.15 uur 

Info:  www.salontrio.nl 

 

Kaarten á € 15,- zijn verkrijgbaar bij: 

 Theater ‟t Voorhuys, telefoon 699907, e-mail info@theater-voorhuys.nl 

 Lionsclub Noordoostpolder, telefoon 245564 

 Via www.salontrio.nl 

 
 

 

 

 
Het e-mail adres van de Uitkijk is: uitkijk@kraggenburg.nl  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.salontrio.nl/
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Uitnodiging jaarvergadering 

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 

 
Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van Peuterspeelzaal  

‟t Kwetternest. Deze wordt gehouden op dinsdag 14 maart 2006 om 20.00 uur in het 

Klokhuis. 
 

Agenda  

1. Opening en voorstelronde 

2. Notulen Jaarvergadering d.d. 8 maart 2005 

3. Jaarverslag 

4. Financieel verslag 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

6. Medelingen van het bestuur 

7. Bestuurswisselingen 

8. Rondvraag en sluiting 

Pauze 

Gastspreker:  Johannes ten Have 
 

Johannes is muziekpedagoog, coördinator onderwijsondersteuning bij culturele zaken van 

het Muzisch centrum. Tevens is hij schrijver van veel 

kinderversjes. Aan de hand van liedjes en spelletjes zal hij u 

het belang van muziek bij de opvoeding van kinderen laten 

ervaren. U wordt actief betrokken bij het programma. Er zal 

veel gezongen en gespeeld worden. De gebruikte 

voorbeelden zijn overwegend eigen liedjes van Johannes. 

 

Graag tot ziens op 14 maart. 

Bestuur en leidsters. 
 
 
 
 
 

Kraggenburger 

Rambling Polder Blues 

(geschreven door oud 

Kraggenburger Peter 

Steeghs) 
 

Yes, my whole life  
I‟ve been rambling „round 
Yeah, my whole life 
I‟ve been rambling „round 
Ens to Vollenhove 

Then back around 
 
But there is one place 
I‟ll never forget 
Yeah, there is one place 
I‟ll never forget 

Kraggenburg is always 
In my head. 
 
Yeah, yeah, yeah, 

Kraggenburg 
You‟ve got to see 
Oh, yeah Kraggenburg 

You‟ve got to see 
With it‟s high mountains 
And rivers deep 
 

With it‟s Klokhouse 
And it‟s Cantine 

With it‟s Klokhouse 
And it‟s Cantine 
Where beer flows so plenty  
And no girls are mean. 
 

Walstreet’s so quiet 

You might hear someone 
sneeze 
Yeah, Walstreet‟s so quiet 
You might hear someone 
sneeze 
A sign bids you: “Welcome, 
to the bottom of the sea”. 

 
Old Kraggenburg lighthouse  
Stands guiding your way 
A lighthouse to guide you 
Like in the old days 
Go and pitch your tents  

Past the Voorsterbos gates 

 
Apples now grow there 
On thousands of trees 
Apples they grow there 
Right on the trees 
 

The grocery man sells you 
Bread, Heineken and 

cheese 
 
Two stately lions 
Lay in stone at the bridge 
Two stately lions 

Stoned by the bridge 

No, neither could they care 
What time it is. 
 
Yes, your whole life 
You may ramble „round 
Yes, your whole life 
You may ramble „round 

Ens to Vollenhove 
And then back around 
 
You will pass one place  
You won‟t ever forget 
Yes, there is one place 

You‟ll never forget 

Kraggenburg will always 
Be in your head. 
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 
van Dorpsbelang Kraggenburg 

 
Namens het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodig ik U uit voor 

onze jaarlijkse 

 

Algemene ledenvergadering 
 

Deze wordt gehouden op woensdag 15 maart in dorpshuis „ ‟t Klokhuis‟ aan de 

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

 

Agenda: 

 1. Opening 

 2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 15 maart 2005 

 3. Ingekomen stukken / mededelingen 

 4. Jaarverslag secretaris 

 5. Financieel verslag penningmeester (zie *) 

 6. Verslag kascommissie 

 7. Benoeming kascommissie 

 8. Bestuursverkiezing (zie **) 

 9. Festiviteiten 2006 

 10. Rondvraag 

 11. Sluiting 

 

Pauze 
 
Na de pauze zal een inleiding worden gehouden over „Brennels‟. Het bedrijf dat zich richt 

op de productie (o.a. aan de Leemringweg) en verwerking van brandnetelvezels tot 

textielstoffen. 

Deze stof wordt vervolgens in een kledinglijn verder verwerkt. 

 

 

 
* Toelichting punt 5: Belangstellenden kunnen de financiële stukken, vanaf twee weken  

   voor aanvang vergadering inzien bij de penningmeester: dhr. J.Winters, Jacob  

   Bruintjesstraat 73 

 

 

** Toelichting punt 8: Bestuursverkiezing 

     Statutair aftredend en herkiesbaar:  Ad van de Noort 

     Statutair aftredend en herkiesbaar:  Tonny Kommers 

     Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Wil Galama 

 

 

(Tegen-)kandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang vergadering schriftelijk worden 

ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

 

 

Tot ziens op woensdag 15 maart a.s. 

 

Namens het bestuur, 

Tonny Kommers, secretaris 
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Notulen jaarvergadering Dorpsbelang 15 maart 2005 

 
Aanwezig:    

A. v.d. Noort (voorzitter) T. van Steen (secretaresse) J. Winters (penningmeester) M. 

Kok, G. Keijzer, W. Galama, M. Oosterwijk, T. Kommers en T. Stoffelen (notuliste). 

 

Opening: 

De heer Van de Noort opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een 

bijzonder woord van welkom aan vertegenwoordigers van de Gemeente en Politieke 

partijen t.w. VVD de heer H. Roefs, CDA de heer P. Sanderse, Christen-Unie/SGP de heer 

H. Doff, PVDA/Groen Links de heer J. Bakker, PU de heer P. van Diepen. Namens de 

Natuurmonumenten de heer J. Akkerman en Dorpsagent de heer J. van Benthum. 

De heer B. Wielenga namens de 10 dorpen en van de Media mevrouw A. Janse van de 

Stentor en de heer S. van Vijver en mevrouw M. Neefjes van de Noordoostpolder. 

 

De voorzitter vervolgt zijn toespraak dat Kraggenburg het 55 jarig bestaan heeft gevierd. 

Met een hoogtepunt en dieptepunt. Hoogtepunt was het wereldrecord “ Shaslick” en het 

dieptepunt het overlijden van Yvonne van Egmond. Verder kwam Kraggenburg negatief 

in het nieuws i.v.m. de schandalen rond de “seksloods”. Het goede nieuws is dat er 

beweging komt in de woningbouw. De Gemeente heeft kavel Pauw aangekocht. Helaas 

moest ook Dorpsbelang dit nieuws via de media vernemen. 

Verder werden we onaangenaam verrast door het strooibeleid van de Gemeente. Omdat 

Kraggenburg een 30 km gebied was geworden en men bij de Gemeente moest 

bezuinigen voelde men zich niet genoodzaakt om hier nog te komen strooien. 

Na protesten, ondermeer via de tien dorpen vergaderingen en media, is de Gemeente 

hierop teruggekomen. Er wordt nu weer in de Voorstraat gestrooid. In het dorp staat een 

zoutbak en deze kan gebruikt worden voor het schoonhouden van o.a. de voetpaden. 

Enkele mensen hebben zelf het initiatief genomen om met de trekker en schuif zelf op 

pad te gaan en het zo voor meerdere mensen toegankelijker te maken. Onze dank 

hiervoor. 

Op de Zwartemeerweg is het nu een stuk rustiger geworden omdat dit nu een 60 km weg 

is geworden. Tevens wordt er op deze weg voldoende gecontroleerd. 

Het komende jaar bestaat de voetbalvereniging 50 jaar en dit zal niet ongemerkt voorbij 

gaan. Rob Hadders heeft de Essent Cup gewonnen en hij mag nu bij de A.rijders gaan 

schaatsen. Een prima prestatie. Marco en Jeanne Klaver doen mee aan de race om 

ondernemer van het jaar te worden. We wensen de fam. Klaver veel succes. 

 

Notulen: 

De notulen van maart 2004 staan in de Uitkijk. Geen op- of aanmerkingen. Wel wordt de 

nieuwbouw aangehaald maar hier komen we in de vergadering op terug. 

 

Ingekomen stukken: 

Afmelding en schriftelijke vragen voor de rondvraag van de heer C. van Egmond. 

 

Mededelingen: 

Met kennisgeving afwezig: de heer K. Althuis (Natuurmonumenten)   

 

Wat betreft de uitbreiding op het voormalig koelhuisterrein: De heer Hoogenbosch  van 

Tielen Vastgoed heeft 5 serieuze kandidaten voor het bouwen en wonen op dit terrein. 

In september of oktober van dit jaar wordt er begonnen met de sloop van het gebouw. 

Op de website wordt verslag gedaan van het hele gebeuren. 3 vlaggenmasten worden 

geschonken aan de FC. 

 

Woningbouw: 

Dorpsbelang wil graag dat er gebouwd gaat worden. Het liefst op kavel Penders, maar als 

zich hier problemen blijven voordoen dan heel graag woningen op kavel Pauw.  

We zien wel graag dat de Hertenweg hierop aangepast gaat worden. Op deze weg is veel 

vrachtverkeer en we willen geen splitsing in het dorp. 
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Woningbouw is wel belangrijk voor de scholen en voor de winkel. Verzoek aan de 

Gemeente om zo snel mogelijk duidelijkheid te geven. Volgens de heer Bakker (PVDA-

Groen Links) is kavel Penders niet beschikbaar.  De heer L. Penders geeft aan dat in april 

2004 de Gemeente op de hoogte is gebracht dat de kavel vrij van claim was. Bij de 

Gemeente is deze mededeling pas in oktober 2004 binnengekomen. 

Op kavel Pauw kunnen meer woningen gebouwd worden. Dorpsbelang ziet ook graag wat 

meer huurwoningen  gebouwd worden. Voor de starters is er weinig te bieden. 

Mischien kunnen er op de plek van het voormalig woonwagenpark woningen voor starters 

gebouwd worden. 

 

De heer Vogelzang van de Volkstuinvereniging wil graag snel duidelijkheid over het hele 

gebeuren. 

Tevens merkt de heer Vogelzang op dat als de Gemeente niet eerlijk is naar de burgers 

toe dat de burgers ook niet meer hoeven te stemmen.  

 

Jaarverslag Secretaresse: 

Mevrouw T. van Steen doet verslag van het afgelopen jaar. 

Op de vorige jaarvergadering mochten we 58 personen verwelkomen. Geertje Keijzer en 

Jan Winters werden herkozen en van Lida Oosterwijk werd afscheid genomen. Dorpskrant 

de Uitkijk is 6x per jaar verschenen en heeft momenteel een nieuw kleurtje en logo 

gekregen. Het logo is ontworpen door Kraggenburgster Wilma Everts. Wil Galama houdt 

regelmatig een praatje over het wel en wee van Kraggenburg bij omroep Flevoland. Het 

afgelopen jaar hebben we 11 bestuursvergaderingen gehad en 6 vergaderingen met de 

overige dorpen. Verder heeft Dorpsbelang overleg gehad met o.a. de feestcommissie, 

ondernemersvereniging, activiteitencommissie, Paspartoe, woningbouwvereniging 

Mercatus, politie en B.en W. 

De verkeersveiligheid rond Kraggenburg is beter geworden doordat een groot gedeelte 

60 km is geworden.    

De bewoners van de Zuidermeent hebben veel overlast ondervonden van luis in bomen, 

wat weer schade gaf aan vooral auto‟s. De Gemeente heeft besloten om dit met een 

speciaal middel ieder jaar te lijf te gaan. 

Aan de Morenelaan is het afgelopen jaar een bergbezinkbassin gebouwd. Dit heeft voor 

de bewoners wel voor enige overlast gezorgd. 

De P.C. school de Bongerd is opgeknapt en 2 lokalen hiervan zijn door de Lichtwachter in 

gebruik genomen. 

Net op tijd klaar voor het feest dat aangeboden werd aan Johan en Annie Voost, zij 

werden in het zonnetje gezet omdat zij zich al 50 jaar inzetten voor de school. 

De vereniging Natuurmonumenten bestaat 100 jaar. In 2002 is door hen het 

Waterloopbos verworven en zij gaan dit bos dat tot nu toe niet toegankelijk was voor het 

publiek inrichten. Dit is mogelijk gemaakt door een bedrag van 2,8 miljoen dat zij 

ontvangen hebben van de Nationale Postcode Loterij. 

Ook krijgt het fietspad, dat naar Oud-Kraggenburg loopt een afslag naar het 

Kadoelerveld. 

Het dorpshuis is weer helemaal up to date. Het gebouw is door het bestuur onder handen 

genomen. Het ziet er weer geweldig uit. Na een paar roerige jaren is het bestuur er in 

geslaagd door er veel tijd en energie is te steken,  het Dorpshuis voor ons dorp te 

behouden. 

Feiten en gebeurtenissen: Bij de 11 dorpenloop heeft Loopgroep Kraggenburg de beker 

gewonnen. Zij waren de sterkste in een veld van 47 deelnemende teams. Door 

omstandigheden waren er geen activiteiten met Koninginnedag. Dit wordt wel weer 

opgepakt omdat er in samenwerking met Dorpsbelang een nieuwe activiteitencommissie 

opgericht is. Op 14 mei werd door Dorpsbelang i.s.m. AV-NOP voor de 26e keer de 

Leeuwenronde gehouden. Er waren in totaal 149 lopers, waarvan er 58 de halve 

marathon liepen. Winnaar werd voor de elfde keer Gerard Hesselmans. 

 

De feestweek werd dit jaar van 19 tot 23 mei gehouden. Alle onderdelen waren super 

georganiseerd. Prachtig weer en een geweldige opkomst. De presentatie van het 

wereldrecord 150 meter shaslick werd bekrachtigd met een officiële oorkonde van de 

notaris. De feestweek eindigde helaas met een zwarte rand. 
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Op 20 november werd Sint Nicolaas verwelkomd. Op 6 januari heeft de commissie Kerst-

Nieuwjaar-Inn weer een 3 tal activiteiten georganiseerd voor de jeugd. 

Op de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie op 4 januari werd Minke Tuinstra in de 

bloemetjes gezet voor haar inzet voor de gemeenschap van Kraggenburg. 

 

Bij de dorpenkeuring zijn we geëindigd op een vijfde plaats en een 4e plaats bij de 

milieukeuring. 

De jaarwisseling is goed verlopen, niet helemaal de volledige premie omdat er toch 

enkele brandjes gesticht zijn. 

 

In verband met het 60 jarig bestaan van de Rabobank ontvingen wij 600 euro en dat is 

besteed aan het opknappen van de vuurtoren. Ook waren wij de gelukkigen die bij het 

afscheid van Notaris Van Hattum een geldbedrag van 500 euro mochten ontvangen. 

Hiervoor wordt een draadloze microfoon aangeschaft. 

 

Ook zijn er dit jaar weer diverse jubilea gevierd. Het 50 jarig bestaan van de HCR van 

Saaze en het in gebruik nemen van de nieuwe hotelvleugel en de SOW kerk. De 

Zonnebloem afd. Kraggenburg bestond 25 jaar. 

Het echtpaar Brunia vierde hun 60 jarig huwelijksfeest. Adri van Diepen mocht een 

koninklijke onderscheiding in ontvangst nemen. Rob Hadders werd eerste bij het Open 

Nederlands Kampioenschap Skeeleren bij de B-rijders. Zij mochten van Dorpsbelang een 

attentie in ontvangst nemen. 

Tot slot wordt iedereen bedankt die zich op welke manier dan ook ingezet heeft voor de 

leefbaarheid van het dorp. 

 

Financieel verslag: 

Het financieel overzicht ligt voor iedereen gereed. De penningmeester geeft een goede 

uitleg en er wordt dan ook décharge verleend aan de penningmeester voor zowel de 

financiën van Dorpsbelang als van de Feestweek en de Uitkijk. 

De kascommissieleden Harry Engels en Taco Folkertsma worden bedankt. 

  

Benoeming kascommissie: 

Taco Folkertsma mag nog een jaar de boeken controleren en hij zal dit samen doen met 

Dick van de Stelt. 

 

Bestuursverkiezing: 

Toos van Steen en Truus Stoffelen zijn aftredend en niet herkiesbaar. 

Marco Kok is aftredend maar wel herkiesbaar. 

Voor Toos en Truus komen Karste de Vries en Harry Engels in het bestuur. Beide heren 

wordt veel succes toegewenst. 

 

Toos en Truus worden door de voorzitter in de bloemetjes gezet en mogen ook allebei 

een pen met inscriptie in ontvangst nemen.  

 

Vaststellen contributie: 

 De contributie blijft het komende jaar ongewijzigd. 

 

Festiviteiten 2005: 

Jeroen Pauw doet verslag voor de komende feestweek. 

Voor de woensdagmiddag groep 5 t/m 8 wordt er een vossenjacht gehouden. ‟s Avonds 

is er weer het traditionele stratenvolleybaltoernooi. 

Donderdagochtend groep 1 t/m 4 en de peuters krijgen een show te zien. 

Donderdagavond is er een theaterdiner. Vrijdagavond wordt er weer gestreden door de 

wijken op de familieavond. Zaterdagmiddag een waterspektakel op de Loswal en ‟s 

avonds een band. 

 

Zondag,  de laatste dag,  is er ‟s middags een motortoerrit met als afsluiting de 

oecumenische dienst. 
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Rondvraag: 

De heer Voost merkt op dat de bomen in de Zuidermeent behandeld zijn voor de luizen, 

maar deze zitten ook op de bomen in de Voorstraat. 

 

Andre van de Vegt deelt ons mede dat het uitje naar Thialf niet doorgaat. Er is natuurijs 

geweest. 

 

De heer J. Akkerman meldt ons dat op 8 juli 2005 de opening is van het Waterloopbos. 

Het weekend daarop is het voor iedereen toegankelijk. 

Op 2e pinksterdag zijn er weer veel activiteiten bij de werkschuur van 

Natuurmonumenten. 

 

De heer Spicker merkt op dat bij gladheid de Gerrit Klokstraat niet gestrooid wordt en de 

Hertenweg wel drie keer. Er zit een verschil tussen Gemeente en Provinciaal beleid. 

 

De heer B. Jansen heeft documentatie mee over een onafhankelijk onderzoek dat gedaan 

is naar het verkeerstechnisch gedeelte van de Hertenweg. Een ieder kan dit schrijven 

meenemen. 

 

De heer Vogelzang vindt dat het ruiterpad in het Voorsterbos te dicht op het fietspad ligt. 

Wel vindt hij het Voorsterbos een prachtig gebied. De heer Akkerman gaat dit bekijken. 

 

Mevrouw Van Buggenum vindt dat er toch nog wel zwerfvuil ligt in het dorp en vraagt 

dan ook of iedereen hier op wil letten en dit gewoon mee wil nemen naar huis. 

Verder vindt ze dat de struiken op de hoeken vrij hoog zijn en wordt er ook een drempel 

in de Jacob Bruintjesstraat geplaatst? Hier wordt bij de Gemeente navraag naar gedaan. 

 

De heer Voost merkt op dat er voor de Uitkijk ook een opvolger moet komen nu Truus 

eruit gaat. De taken worden  in het nieuwe bestuur weer verdeeld. 

 

De heer Cor van Egmond heeft gevraagd of de lantaarnpalen vanaf het voetbalveld niet 

doorgetrokken kunnen worden naar de begraafplaats? Dit wordt aan de Gemeente 

voorgelegd. 

 

Het licht van de vuurtoren is niet duidelijk te zien. Het schemert meer. 

Dat klopt, hier zit een lichtere lamp in zodat deze niet zo snel kapot gaat. Met deze lamp 

moeten we jaren vooruit kunnen. 

 

Het boslint is weer toe aan houtsnippers. Dit wordt door het bestuur opgepakt. 

 

Tenslotte wordt Ton van Steen in rijm bedankt door de voorzitter voor zijn 18 jaar dat hij 

Sinterklaas wilde zijn. 

Ton mag een zak vol cadeaus meenemen naar de Neushoornweg. 

 

Sluiting: 

De voorzitter bedankt een ieder weer voor zijn of haar inbreng en nodigt iedereen uit om 

na de pauze naar de film van Klaas Eissens te gaan kijken over de wereldrecordpoging 

van de 150 meter shaslick en wat eraan vooraf ging.     

 

 

 

 

 

 

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

 
 

 
 

http://www.kraggenburg.nl/


 21 
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Feestweek Kraggenburg 

                                                                                          
Zoals elk jaar wordt     “DE FEESTWEEK” 

georganiseerd. 

Ook dit jaar zijn er weer volop ideeën waarmee wij, voor jong en oud, een 

gezellig programma hebben samengesteld. 

Noteer daarom alvast in uw agenda………………….. 

 

Feestweek Kraggenburg van woensdag 24 mei t/m zondag 28 mei. 

 

Deze week zal in het teken staan van……. 

 

                * Sport                          * 

Proeven 

* Ontspanning         *Lef 

      * Snelheid   *Saamhorigheid 

             * Creativiteit             *Knutselen 

         

                                               * Toeren 

             *Uitdaging                                 

*Show 

 

Nieuwsgierig naar het programma?  

In de volgende Uitkijk en t.z.t. op de website van Kraggenburg vertellen wij u 

meer……. 

 

Namens de feestcommissie; Marga-Jan-Roel-Moniek-Jeroen-Frans-Heidi 

 

Natuurlijk is het gezellig als tijdens de feestweek de straten versierd zijn! 
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Eerste Flevolands jeugdsportweekend voor kinderen met 

een lichamelijke handicap 
 

In het weekend van 23-25 juni 2006 organiseert Sport Service Flevoland een 

jeugd- sportweekend voor kinderen met een lichamelijke handicap in de leeftijd 

van 8 tot 18 jaar. Het is de eerste keer dat een dergelijk weekend wordt 

georganiseerd in Flevoland. Het is de bedoeling dat de kinderen in aanraking 

komen met verschillende sportmogelijkheden. 

 

Tijdens het weekend staan sport en ontmoeting centraal. Er wordt iedere dag 

gesport. De deelnemers zullen kennismaken met takken van sport, die 

beoefend kunnen worden in Flevoland, zoals aangepast badminton, zitvolleybal, 

rolstoelbasketbal. Ook is het mogelijk dat er nieuwe takken van sport worden 

aangeboden, zoals schermen in een rolstoel. Bij voldoende animo kunnen deze 

sporten mogelijk structureel worden aangeboden. 

 

Het is de bedoeling dat de deelnemers een heel weekend, van vrijdagmiddag 

tot en met zondag, in de weer zijn. Dat houdt in dat er ook op een centrale plek 

geslapen wordt. Als basis voor het weekend zal Centre Parcs De Eemhof bij 

Zeewolde dienen. Hier zijn verschillende aangepaste bungalows waar de 

kinderen kunnen slapen. “Op deze manier zijn de kinderen een weekend weg 

en kunnen ze ook in contact komen met andere kinderen”, zegt  

Arend Neuteboom van Sport Service Flevoland. Ook kan er gebruik worden 

gemaakt van de faciliteiten van het park. Daarbij kun je denken aan het 

zwembad en restaurants. 

 

Het weekend wordt georganiseerd door Sport Service Flevoland in samen-

werking met de stichting BAS, Bevordering Aangepast Sporten. Stichting BAS is 

al jaren betrokken bij de organisatie van eenzelfde weekend in Drenthe. Het 

weekend wordt grotendeels gefinancierd door stichting De NEES. Dit is een 

fonds, welke is opgericht door oud profvoetballer Johan Neeskens. Tevens 

wordt er een bijdrage van € 50,00 per deelnemer gevraagd. 

 

Wilt u meer weten over het jeugdsportweekend, of deelnemen, of als vrijwilliger 

actief zijn? Dan kunt u contact opnemen met sport Service Flevoland, telefoon 

0320-251113 of via info@sportflevo.nl. 
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Inleverdatum 2006 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

3 april 12 april 

12 juni 21 juni 

28 augustus 6 september 

9 oktober 18 oktober 

27 november 6 december 
 

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

stopgezet. 
-     Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in 

rekening gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden geplaatst en 
de gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 
 uitkijk@kraggenburg.nl).  
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, 

tenzij voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang 

van de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 
- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties 

van toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2006 

Afmeting (cm) Prijs per 

jaar (€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per 

jaar (€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

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

9x12 (1/4 
pagina) 

55,00 15,00 18x24 (hele 
pagina) 

195,00 40,00 

18x6 (1/4 
pagina) 

55,00 15,00    

 

Activiteitenkalender 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

18-02 De basisscholen OPAK  09.00 uur 
18-02 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HCR van Saaze 20.00 uur 
19-02 Ver. Natuurmonumenten Snert in de natuur Voorsterbos 10.30 uur 

24-02 De Zotte Leeuwkes Darttoernooi ‟t Klokhuis 18.00 uur 
25-02 De Zotte Leeuwkes Carnaval HCR Van Saaze 21.00 uur 
26-02 De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval ‟t Klokhuis 14.00 uur 
28-02 De Zotte Leeuwkes Seniorencarnaval ‟t Klokhuis 14.00 uur 
04 en 05-03 Hoeve Marant 

groepsaccommodatie 
Open Huis Hoeve Marant 10.00 – 17.00 

uur 
10-03 Salontrio Café Noir Lions Night ‟t Voorhuys 20.15 uur 

11-03 SOW-kerk BONTE-avond Kerkzaal 19.00 uur 
14-03 Peuterspeelzaal ‟t 

Kwetternest 
Jaarvergadering ‟t Klokhuis 20.00 uur 

15-03 Alg.Ledenvergadering Dorpsbelang ‟t Klokhuis 20.00 uur 

18-03 De basisscholen OPAK  09.00 uur 
18 en 25-03 St. Genesius De ideale 

plaatsvervangster 

HCR van Saaze 20.00 uur 

31-03 St. Dorpshuis Disco-avond ‟t Klokhuis 20.30 uur 
25 t/m 28-04 Be-Fair Avondvierdaagse ‟t Klokhuis  
19-05 AV-NOP De Leeuwenronde De Dam 19.00 uur 
24 t/m 28-05 Feestcommissie Feestweek 2006 Feesttent  
27-12 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen De Kei  

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Drieendertigste jaargang, nummer 2, april 2006  
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 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 
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  De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: uitkijk@kraggenburg.nl.  

 

Dorpsbelang 
 

 
Jaarvergadering 

 
Op 15 maart j.l. heeft Dorpsbelang haar jaarvergadering gehouden. Er was, buiten het 

thema “woningbouw” om, weinig reden tot discussie. Wil Galama stelde zich niet 

herkiesbaar en de vacante plaats in het bestuur werd door Marjo van Diepen ingenomen.  

Jeroen Paauw maakte de invulling van de Feestweek (24 t/m 28 mei) bekend. 

Tot slot verduidelijkte Frank Crebas de plannen die Brennels heeft op hun kavel aan de 

Leemringweg. Dit moet een brandnetelbelevingcentrum worden met een groot toeristisch 

karakter. 

 

Oud & Nieuwpremie 

 
Zoals ieder jaar staat de Oud & Nieuwpremie weer ter beschikking. Bestemd  voor 

activiteiten in Kraggenburg, die voor de jeugd worden georganiseerd. Aangezien de 

afgelopen jaarwisseling zeer goed is verlopen (zonder schade etc.), verstrekt de 

gemeente dit jaar weer een volledige vergoeding. U kunt dus een premieaanvraag 

indienen bij ondergetekende, als u een jeugdactiviteit organiseert. 

 

Website 

 
Op onze website “www.kraggenburg.nl” hebben we, door omstandigheden, het onderdeel 

„Forum‟ al een tijdje moeten missen. Er is nog niet bekend wanneer dit populaire item 

weer geplaatst gaat worden. Desondanks is de site (tweede geworden in de 

polderverkiezing) zeker een digitaal bezoekje waard! 

 

Sportief 

 
De Kraggenburger loopgroep o.l.v. Harm Hagenauw heeft 1 april j.l. weer hun beste 

beentje voorgezet tijdens de 11-dorpenloop. Op moment van schrijven van deze kopij 

was mij nog niet bekend welke plaats behaald is. Maar, gezien de resultaten van 

afgelopen jaren, zal het een hoge klassering zijn geworden. 

En om bij het lopen te blijven: op vrijdag 19 mei is er weer de mogelijkheid om aan onze 

jaarlijkse “Leeuwenronde” of  een kortere versie mee te doen. Houd deze datum alvast 

vrij! 

 

Woningbouw 

 
In de afgelopen weken heeft Dorpsbelang overleg gehad met een klankbordgroep over de 

conceptschets aangaande de dorpsuitbreiding. Reacties en aandachtspunten zijn aan de 

gemeente doorgespeeld. Haar reactie zal besproken worden in het bestuur en als de 

situatie daarom vraagt, zal een infoavond worden georganiseerd. 

 

 

Namens Dorpsbelang, 

Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

 

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

 of Gerrit Klokstraat 28  
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Beste allemaal, 
 
Er is een commissie al weer heel druk in de weer met het organiseren van de 
jaarlijkse FC-dag. Zoals elk jaar ook dit keer weer een heerlijke barbecue en 
natuurlijk heel veel voetbalplezier. 
Wij duimen voor prachtig weer en natuurlijk een grote opkomst. 
De FC-dag is dit jaar op 3 juni 2006. Dus noteer deze dag vast in je agenda en doe 
lekker mee! Verdere informatie volgt nog, iedereen krijgt een uitnodiging met alle 
informatie. 
 
De commissie FC-dag 
 

Uitnodiging jaarvergadering Club van 100 
 

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

De vergadering zal plaatsvinden op woensdag 19 april om 20.00 uur in de 

voetbalkantine. 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 2005 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag van de secretaris 

5. Financieel verslag van de penningmeester 

6. Kascontrole 

7. Rondvraag 

8. Sluiting 

 

Graag tot dan, 

namens het bestuur van de Club van 100, 

 

Ellen Holster 

Be Fair: Jeugdvolleybal 
 

Met nog een paar wedstrijden te gaan de laatste tussenstand. 

De A‟s staan op dit moment als goede middenmoot genoteerd, het is erg jammer dat er 

volgend seizoen 4 meisjes stoppen. Het zal dus moeilijk worden om een A team te 

behouden.  

Heb je zin om gaan volleyballen of ben je toe aan een nieuwe uitdaging, kom dan gerust 

eens kijken bij de training en ervaar hoe gezellig het is. De A‟s trainen op 

donderdagavond om 19.15 uur in de gymzaal. Het zou fijn zijn als er volgend jaar een A 

team kan starten. Dus kijk om je heen en ga er met zijn allen voor! 

De C‟s staan op dit moment op de 6e plaats en zullen er dan ook alles aan doen om een 

plaatsje hoger te eindigen. 

De E‟s hebben de laatste maanden een aantal toernooitjes gespeeld. Er werd helaas niet 

gewonnen maar het was een goede oefening voor volgend jaar. 

 

Namens Be Fair,  

Diana  

FC DAG 

2006 

FC Kraggenburg 

Sportpark ‘De Brem’ 

Winstonstraat 26 

Kraggenburg 

Tel: 0527-252639 
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Avondvierdaagse 2006 
 

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

 

Dit jaar wordt er gelopen van 24 tot en met 28 april. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Maandag 24 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 25 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 26 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 27 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 28 april vierde avond 10 km: 17.45 uur starten bij Het Klokhuis 
  5 km: 18.00 uur bij het Klokhuis 

 

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

 

De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 3,60 per persoon. 

 

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

zich is het voor ons prettig als u zich van te voren opgeeft, omdat wij dan tijdig kunnen 

checken of er genoeg medailles zijn besteld. U dient gelijktijdig met uw opgave te betalen. 

 

Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst. 

 

Namens Be Fair, 

 

Taco Folkertsma 

 

***  N.B.: Ik ben op zoek naar mensen die bereid zijn om de routes op de desbetreffende dagen uit te zetten. 
Lijkt dit je wat of wil je meer informatie, neem dan contact met mij op.*** 

 

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

 
Antwoordstrook Avondvierdaagse 2006 

 

Ja, ik loop mee. 

 

Mijn naam is ………………………………….. 

 

Ik loop voor de ………… keer mee. 

 

Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 3,60 kunt u inleveren bij: 

  

Taco Folkertsma 

Noordermeent 31 

8317 AA Kraggenburg 

Tel.: (0527) 85 22 90 
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Algemene Tennisvereniging De Voorst 

 
Heeft u ook die lentekriebels? Heb je weer het gevoel van “Ik moet wat doen maar ik 

weet niet wat?” Neem dan eens een kijkje op de tennisbanen van ATV De Voorst. Wij 

tellen circa 200 leden. Als lid kun je gebruik maken van 5 verlichte banen: twee 

gravelbanen aan de Leemringweg in Kraggenburg (bij camping De Voorst) en drie 

kunstgrasbanen op het sportcomplex De Punt aan de Emmeloordseweg in Marknesse. 

Eén van de activiteiten van ATV De Voorst is dat er gedurende het gehele jaar op de 

maandag een tossavond wordt georganiseerd van 19.30 tot ca. 22.00 uur. 

Opzet van deze avond is een gezellig partijtje tennis te spelen met steeds wisselende 

combinaties. Vooral voor de minder geroutineerde spelers is het aan te bevelen juist deze 

avonden regelmatig mee te doen om meer routine en wedstrijdervaring te krijgen. Ook is 

het een aardige mogelijkheid om op deze manier in contact te komen met de andere 

tennisliefhebbers binnen onze vereniging. Op deze avonden is de kantine geopend. 

 

De contributie bedraagt voor jeugdleden € 40,00 (tot 18 jaar) en volwassenen betalen 

€ 80,00 per persoon per jaar. 

 

Inlichtingen en aanmeldingsformulieren zijn te verkrijgen bij José Derkink, tel. 203348, 

e-mail: sinusenjose@hetnet.nl  

 

Het Dorpshuis ‟t Klokhuis 

Zoals enkele van u weten heeft Stichting Dorpshuis zich losgemaakt van de kantine van 

FC Kraggenburg per 1 januari jl. De afgelopen maanden zijn mensen vanuit de FC en 

vanuit het bestuur van het Dorpshuis druk met overdracht en afwikkeling van 

verschillende zaken bezig. Lenie v.d. Meer heeft besloten haar werkzaamheden voor de 

kantine te willen blijven uitvoeren. Doordat Lenie bij St. Dorpshuis in dienst was hebben 

we vaak een beroep op Lenie kunnen doen. In december hebben we ook Lenie bedankt 

voor haar enorme inzet voor de kantine en via deze weg willen we Lenie nogmaals 

bedanken voor alles wat ze voor ons heeft gedaan, Lenie we hebben prettig met je 

samen gewerkt.  

Zomersluiting 

Het bestuur van de Stichting Dorpshuis heeft besloten in de zomerperiode 4 weken dicht 

te gaan. Gezien ons huidige aantal vrijwilligers en medewerkers en de geringe bezetting 

in de zomerperiode hebben we besloten enkele weken de deuren te sluiten, te weten 

week 31, 32, 33 en 34. Dit betekent dat er van 31 juli tot en met 27 augustus 

geen gebruik van „t Klokhuis gemaakt kan worden.  

We hopen dat iedereen hiermee rekening kan houden en er begrip voor heeft.  

Bestuur St. Dorpshuis 

Mozaïekencompetitie Noordoostpolder, zonder Kraggenburg? 
 

Kunstzinnige mozaïeken van tulpen! – 22 t/m 30 april 2006 

 

De dorpen in de Noordoostpolder strijden elk jaar tijdens het Tulpenfestival tegen elkaar 

in de mozaïekencompetitie. Met tulpen in alle kleuren en vormen wordt bij de entree van 

ieder dorp een mozaïek gecreëerd. Dit jaar is het thema Rembrandt. 

Negen dorpen hebben zich inmiddels opgegeven voor de competitie van 2006. Met deze 

oproep hopen we ook het tiende dorp (Kraggenburg) nog over de streep te trekken. Voor 

ieder deelnemend dorp stelt STEP, commissie Tulpenfestival € 100,00 beschikbaar als 

bijdrage in de kosten.  

Ziet u het zitten om in Kraggenburg een mozaïek van tulpen te maken? Neem dan 

contact op met Margot Maljaars (uit Kraggenburg), 0527-252949 of 06-21281997. 
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Vroege vogels in het Voorsterbos 

 

Vroege vogels kunnen op zondag 16 april  om 7.00 uur met Vereniging 

Natuurmonumenten mee op excursie in het Voorsterbos, bij Kraggenburg. Centraal staan 

de vogels in het bos, die als voorjaarszangers natuurlijke concerten ten gehore brengen. 

De anderhalf uur durende wandeling staat onder leiding van de boswachter van 

Natuurmonumenten. Vertrekpunt is de parkeerplaats bij natuurkampeerterrein de Stiente 

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

vooraf noodzakelijk is. Dat kan via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda of 

door te bellen naar Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon: (0527) 246644 (dinsdag tot 

en met zondag tussen 10.00 en 17.00 uur). Deelname kost voor leden van 

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

 

Vogelconcerten  
In de lente is het altijd heerlijk luisteren naar de vogelconcerten. Zeker vroeg in de 

ochtend, want dan maken vogels de meeste herrie. In het Voorsterbos, het oudste bos 

van de Noordoostpolder, voelen veel vogels zich thuis. Voorbeelden zijn houtsnip, 

nachtegaal, boomklever en glanskop. Iedere soort heeft zo zijn eigen geluid, waaraan hij 

te herkennen is. De boswachter kan er boeiend over vertellen. De bovengenoemde 

vogels broeden in het Voorsterbos en deze maand leggen zij natuurlijk de laatste hand 

aan hun nesten. 

 

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

voor vogels als zwarte specht en bosuil, die zich hier dan ook op den duur zullen 

vestigen. 

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

een aantal bomen omvergeduwd. Dit biedt allereerst nestgelegenheid aan vogels en 

muizen, maar daarnaast gebeurt er nog iets anders. Er komt namelijk meer licht op de 

bosbodem, waardoor de natuurlijke verjonging wordt gestimuleerd. Op de wortelkluit 

gaan varens, paddenstoelen en mossen groeien. 

 

Vereniging Natuurmonumenten 
Door gebieden aan te kopen en te beheren beschermt Natuurmonumenten de natuur in 

Nederland. In de afgelopen 100 jaar is ze er in geslaagd 350 natuurgebieden te 

beschermen. Natuurmonumenten kan dit werk doen dankzij de steun van haar leden. 

Meer informatie op www.natuurmonumenten.nl. Hier is ook meer informatie te vinden 

over de activiteiten die Natuurmonumenten organiseert (klik door naar agenda).  

 

 

 

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

 

 

 

 
Het e-mail adres van de Uitkijk is: uitkijk@kraggenburg.nl  

http://www.natuurmonumenten.nl/agenda
http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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KAC presenteert: 
   

 
 

 

 

Op 2e paasdag, maandag 17 april, organiseert de Kraggenburger Activiteiten 

Commissie een Fietstocht geschikt voor het hele gezin! 

 

De tocht zal leiden langs vele mooie plekjes in de buurt. Onderweg is er 

voldoende gelegenheid om een rustpauze in te lassen. U kunt tijdens uw tocht de 

tijd nemen om van de mooie omgeving te genieten en de bezienswaardigheden 

waar we langs komen te bezoeken. 

 

Doordat er voldoende gelegenheid is voor ontspanning tussen het fietsen door 

zal het ook voor de wat jongere kinderen een leuk uitstapje zijn. 

 

Als 2e activiteit op deze 2e paasdag organiseren wij (voor de kleintjes)  

eieren zoeken bij de speelweide. We gaan dan gezamenlijk per fiets vanaf ‘t 

Klokhuis naar de speelweide toe. 

 

 

   Fietstocht     Eieren zoeken 

 

Start:  10:30 uur     10:30 uur             

Vertrek: ’t Klokhuis     ‘t Klokhuis 

Kosten: volwassenen € 2,50   volwassenen € 1,-   

  kinderen € 1,00    kinderen € 1,- 

Inclusief: koffie/ranja     koffie/ranja 

versnapering onderweg    

Lengte:  27 km 
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maandag 2e Paasdag 17 april 
 

Wilt u zich nu eens echt uitleven? 
Gooi eens een eitje… 

Doe mee met Eiergooien bij  

HCR Van Saaze 
 

Deelname is gratis 
Inschrijven vanaf 14.30 uur 

 

15.00 uur kinderen         16.00 uur volwassenen 
 
 
 

17.00 uur Heerlijke barbecue 
 

buiten onder het genot van een drankje 
en uiteraard muziek  
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11 dorpen steptocht 
 

Zondag 23 april 
 

Start en finish in Marknesse 
 

Start om 10.30 uur bij het Hart van Marknesse 

 
±16.45 in Kraggenburg 

 
Kraggenburg heeft als ludieke actie dat alle 
dorpsvoorzitters (of secretaresses of wie weet… 
de burgemeester…) in Kraggenburg gaan starten 
en een kort parcours rijden van zo’n 250-300 
meter. 
 
 

Kom kijken en moedig je dorpsgenoten aan! 
 

Kraggenburg heeft ook een bus geregeld met als chauffeur Erik 
Wiegmink. We vertrekken om 09.30 uur vanaf Van Saaze 
richting Marknesse. 
 
Wil je mee? Geef je op bij steprace@home.nl. Kosten worden 
met z’n allen gedeeld, dus prijs nog niet bekend. Minimale 
leeftijd: 15 jaar 

 

 

mailto:fvanegmond@home.nl
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Ruim 100 kilometer vol tulpenpracht 
 

Bollenroute in de Noordoostpolder van 22 april tot 7 mei 2006 
 

Van 22 april tot en met 7 mei 2006 valt er volop te genieten van tulpenpracht in de 

Noordoostpolder. In de Noordoostpolder is tegenwoordig het grootste arsenaal aan 

tulpenbollenvelden in Nederland te vinden. Langs tientallen tulpenbollenvelden is een 

bollenroute van ongeveer 100 kilometer uitgezet. Op de bodem van de voormalige 

Zuiderzee vormen de kleurige bollenvelden een kunstig schouwspel dat jaarlijks door zo‟n 

10.000 bezoekers wordt bewonderd. 

 

Op 22 april wordt de route officieel geopend tijdens een Open Dag bij Tulpenkweker 

Gebr. Oijevaar aan het Wrakkenpad in Creil. Langs de route zijn twee weken lang diverse 

activiteiten georganiseerd, zo kan men een kijkje nemen bij een bamboekwekerij, een 

wijnimporteur, een Iris- en Hemerocalliskwekerij, een ambachtelijke kaasboerderij en 

een kaarsenmakerij. Er is ook een bewegwijzerde fietsroute van ongeveer 30 kilometer 

uitgezet langs tulpenvelden en voorjaarstuinen. De auto- en de fietsroute zijn 

bewegwijzerd van 22 april tot en met 7 mei 2006. Dat is ongeveer de bloeiperiode van 

de tulp. Daarna worden de tulpen „gekopt‟. 

 

In deze periode is een speciaal tulpeninformatiecentrum opengesteld voor bezoekers. Dit 

is een ideaal startpunt voor de route. Hier is onder andere meer informatie over de tulp 

en de tulpenteelt te verkrijgen. Er is tevens een bijzondere tulpenshowtuin „Kleurrijk 

Flevoland‟ met ruim 500 soorten tulpen te bewonderen. Ook kan hier genoten worden 

van verse koffie, soep en broodjes. En men kan hier uiteraard terecht voor een bosje 

verse tulpen.  

 

Het tulpeninformatiecentrum is telefonisch te bereiken op 0527-274254. Meer informatie 

over de bollenroute en de activiteiten langs de route is te bekijken op 

www.bollenroute.nl. 

 

 
 

KAC presenteert op Koninginnedag 
 

 
 

                                                               
 

 

 
Deze activiteit is gratis, aanvang waarschijnlijk om 10.00 op het plein bij Saaze. Als alle 

fietsen er geweldig mooi uitzien zal er nog een tochtje door het dorp volgen achter de 

geluidswagen aan. 

 

Houdt u voor de definitieve informatie de “achterop” of de informatie bij de winkel in de 

gaten. 

 
 
 
 
 
 
 

http://www.bollenroute.nl/
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          Op zaterdag 29 april is er voor de 21e keer de  

       Soundmix&Playbackshow 2006 
 
Verschillende generaties Kraggenburgers trakteren het publiek al jaren op smakelijke 
playbackacts en sterke live optredens. En ook dit jaar komt er weer een spetterende editie 
van de Soundmix&Playbackshow in HCR Van Saaze.  
 
U zult opnieuw versteld staan van het hoge niveau van de deelnemers. Dit jaar zijn er een 
paar veranderingen ten opzichte van de voorgaande jaren. Ten eerste heeft HCR Van Saaze 
bedrijven en verenigingen aangeschreven om hen te vragen om zich door middel van een 
act of een live nummer op een andere manier te presenteren aan hun dorpsgenoten. En 

ten tweede is er na afloop een LIVE optreden van Six Senses. 
 
Vooral de mensen die nog nooit eerder naar de  Soundmix&Playbackshow zijn geweest, is 
het een aanrader om eens een keer te komen kijken. U zult versteld staan!  
 
Voorafgaand aan de playbackshow bieden wij een uitgebreid feestelijk en muzikaal buffet 
aan vanaf 17.00 uur. Wel van tevoren reserveren bij HCR Van Saaze. 
 
Deelnemers kunnen zich opgeven bij Max Potters van HCR Van Saaze. 
T   0527-252353 
M  info@hotelvansaaze.nl 
P  aan de bar in het café 
 
Zaal open om 18.45    Aanvang 19.30 
Entree 2,50 euro 
 
 
 
 
Opgave formulier  
Na(a)m(en) ……………………………………………………………………… 
Leeftijd(en) ……………………………………………………………………… 
Aantal deelnemers ……………………………………………………………… 
Nummer+artiest ……………………………………………………………… 
Soundmix of Playback* ……………………………………………………… 
Microfoons  ………………………………………………………………………. 
 *Er zijn drie categorieën voor de playbackers en een voor de soundmixers 
 
 
 

 

 

mailto:info@hotelvansaaze.nl
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Zonnebloem nieuws 

 
Tulpenroute 
Op maandagmiddag 1 mei 2006, willen wij als afdeling Kraggenburg, samen met de 

afdeling Ens een bustocht ondernemen, nl. de tulpenroute door de Noordoostpolder. 

De bus vertrekt 13.15 uur vanuit Ens en in Kraggenburg is de verwachte opstaptijd 13.30 

uur bij Hotel Van Saaze. 

Als tussenstop hebben we op het bedrijf van Dhr. J.Becker aan het Wrakkenpad een 

rondleiding met een thee/koffie pauze. 

We verwachten tussen 16.30 en 17.00 uur weer terug te zijn in Kraggenburg. 

Natuurlijk hopen we er met u allemaal een gezellige middag van te maken. 

 
Theater tournee 
Onze jaarlijkse theatermiddag is dit jaar gepland op dinsdagmiddag 16 mei 2006 in De 

Burght te Vollenhove. 

Het programma heet: “Drie Dolle Diva‟s. 

De optredende zangeressen zijn Maggie McNeal, Sandra Reemer en Marga Bult. 

In dit stuk valt niet alleen veel te lachen, maar zal de bezoeker ook ruimschoots 

getrakteerd worden op een groot aantal hits van de dames, waarvan vele in de loop der 

jaren echte Hollandse klassiekers zijn geworden. 

We volgen de drie zangeressen tijdens voorbereidingen van een belangrijke 

internationale tournee.  

We zien niet alleen de glitter en de glamour, maar ook de keerzijde van het jachtige 

artiestenbestaan. 

Een kijkje voor- en achter de schermen, van lief tot leed, van kameraadschap tot 

jaloezie. 

Aanvang voorstelling  : plm. 14.00 uur 

Einde voorstelling      :  plm. 17.00 uur 

Kosten voorstelling    :  € 15,00  per persoon 

Vervoer naar en van de Burght wordt zoals altijd geregeld. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:  

Mevr. T. van Egmond  252783 

Mevr. J. Christiaens       252310 

Mevr. G. Mooiweer         252700 

 

Lotenverkoop 
Zoals elk jaar komen wij ook dit jaar weer bij u langs in de zomermaanden met de 

Zonnebloem loten. Wij hopen dat u ons zal blijven steunen door deze loten te kopen. 

Met dat deel van de opbrengst dat bestemd blijft voor onze eigen gasten van 

Kraggenburg, kunnen we dan weer leuke en gezellige morgens, middagen en uitstapjes 

organiseren. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

de vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 

Heb je even voor mij……..? 
 

De bewoners van woonvorm “De Obelisk” te Emmeloord zijn op zoek naar vrijwilligers 

(sters) die samen met hen willen wandelen, fietsen, een spelletje willen spelen, clubs 

willen bezoeken of gewoon gezellig even meegaan om de boodschappen te doen.  

 

Geïnteresseerd? Dan kunt u contact opnemen met Janine de Boer,  

tel. (0527) 62 46 00.  

 

Woonvorm De Obelisk is onderdeel van InteraktContour, een stichting die wonen, 

dagbesteding en ambulante begeleiding biedt aan mensen met een lichamelijk en/of 

zintuiglijk handicap, al dan niet veroorzaakt door hersenletsel. 
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Vanaf woensdag 24 mei tot en met zondag 28 mei een flitsende 

feestweek.  Tijdens de feestweek gaat KTS on air met de 

volgende programma’s: 

 
Klussen met Kids op woensdagmiddag; een knutselprogramma voor 
kinderen.  
‘s Avonds is er een heuse uitzending van Studio Sport met een 
rechtstreeks verslag van volleybal. 
 
Donderdag beginnen we met de keuze uit: Blik op de weg; een 
motortoerrit langs de mooiste plekjes uit de omgeving. Of U 
kiest voor Ontdek je Plekje een schitterende fietstocht voor 
jong en oud. 
Aansluitend komt het programma: Herrie in de keuken; hier kunt 
U onder het genot van een gezellig stukje muziek de 
heerlijkste hapjes en drankjes van eigen bodem proeven. 
 
Voor de oudere jeugd is er op vrijdagochtend een spannende 
uitzending van Fear Factor, waar je veel lef voor nodig hebt! 
Op de familieavond zullen de wijken zich presenteren als ware 
dansers in Dancing with the Stars. 
 
Zaterdag staat in het teken van Eigen huis en tuin; een 
spectaculaire challenge tussen de wijken. 
Het wordt zaterdagavond swingen geblazen in Top of the Pops 
met DJ Toine. 
En de zondag sluiten we af met de oecumenische viering de 
Zevende dag. 
 
 

We hopen U live bij één van onze uitzendingen te zien! 

 
Namens de feestcommissie: Marga, Jan, Roel, Frans,  
                                   Monique, Jeroen en Heidi 
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Natuurmoment Voorsterbos 
 

Lentebode 

De lente heeft dit jaar lang op zich laten wachten, maar er komt nu toch verandering. In 

de komende periode zullen de lentekenmerken zich laten zien en horen. Het gras wordt 

groen, bomen en struiken gaan bloeien en de geuren van de balsempopulier drijven door 

het bos. De vogels geven hun voorjaarsgezang, en de padden en kikkers zijn druk bezig 

naar sloot en plas te trekken om de eieren af te zetten. Op de Zwarte Hoek zullen 

kieviten, grutto‟s, tureluurs en graspiepers zich duidelijk laten zien en horen. Tijdens de 

wandeling in het Waterloopbos horen we de baltsroep van buizerd en havik, terwijl de 

grote bonte specht druk aan het roffelen is.  

 

Werkzaamheden 

De zaagwerkzaamheden in het bos zijn afgerond. Langs de beheerwegen staan grote 

stapels hout die de komende tijd worden afgevoerd. Natuurmonumenten gaat de 

komende tijd een deel (ongeveer 70 ha.) van het Wendelbos inplanten. De overige 50 ha 

wordt in 2007 ingeplant. Op 4 maart heeft burgemeester van Rappard van de gemeente 

Noordoostpolder de eerste zoete kers geplant en daarmee het Wendelbos geopend. Er 

zijn door de genodigden een aantal eikjes geplant. De boomfeestdag die op 22 maart is 

georganiseerd door Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Flevolandschap, gemeente 

Noordoostpolder, I.V.N. en Landschapsbeheer Flevoland is gehouden op de gronden van 

het toekomstige Wendelbos. De ongeveer 450 kinderen van de lagere scholen uit de 

dorpen van de N.O.P hebben de letters N.P.L. (Nationale Postcodeloterij) met eiken 

boompjes ingeplant. Door de gunstige weersomstandigheden is het evenement zeer 

succesvol verlopen, door de inzet van de enthousiaste kinderen. Het voorjaar heeft zich 

bij de groep Schotse Hooglanders op het Kadoelerveld aangemeld, daar zijn de eerste 

drie stierkalfjes geboren. De moederkoeien zijn nogal agressief en beschermen de kalfjes 

zeer goed. Het is vanzelfsprekend dat, als u een bezoek brengt aan de Schotse 

Hooglanders, dat u de hond aangelijnd heeft en dat u de groep dieren niet te dicht 

benadert. Er lopen op dit moment 22 dieren. De komende periode zullen nog kalfjes 

worden geboren. Het waterpeil op het Kadoelerveld is verlaagd en hierdoor zullen vele 

steltlopers het gebied aandoen tijdens de trek. Langs de waterkanten kunnen we dan 

bontbekplevier, oeverloper, witgatje, groenpootruiter en watersnip waarnemen.  

 

Informatiecentrum 

Het Waterloopbos en het informatiecentrum worden zeer goed bezocht. In de afgelopen 

drie maanden hebben 1254 bezoekers het centrum bezocht. Vanaf april wordt een 

wisselexpositie van pentekeningen van vogels geëxposeerd. De pentekeningen zijn 

gemaakt door collega boswachter Ronald Messenmaker uit de beheereenheid de Wieden. 

Het is de moeite waard om eens een kijkje te nemen. Onlangs is het excursieprogramma 

2006 in het Voorsterbos van start gegaan. Voor de komende tijd zijn de volgende data 

voor excursies vastgelegd: 

 

Datum Thema Lokatie 

16 april Vroege vogels Voorsterbos 

29 april Vroege vogels Vogeleiland 

3 mei Vogels observeren Vogeleiland 

10 mei Mystiek voorjaar Waterloopbos 

19 mei Voorjaarstrek Vreugderijkerwaard 

27 mei Voorjaarstrek Vreugderijkerwaard 

27 mei Vogels observeren Vogeleiland 

3 juni Waterdiertjes Voorsterbos 

9 juni Wonder der techniek Waterloopbos 

11 juni Planten Vreugderijkerwaard 

 

U ziet het goed, al weer een vol programma om aan deel te nemen. Wanneer u meer 

informatie wilt, ga dan naar www.natuurmonumenten.nl of neem telefonisch contact op 

met het bezoekerscentrum de Wieden tel: 0527-246644. 

 

Het beheerteam Voorsterbos 

 



 15 

 

Informatie over STEP  

 

STEP: De naam STEP bestaat al 10 jaar. STEP is opgericht door een groep vrienden die 

vond dat er ter ere van 10 jaar Provincie Flevoland (1996) een groot feest in de 

Noordoostpolder georganiseerd moest worden. Hieruit is het Pieperfestival ontstaan. In 

2000 is het stepbureau opgericht. De andere activiteiten zijn er geleidelijk aan bij 

gekomen. STEP is als naam blijven bestaan. Op dit moment heeft STEP ±200 vaste 

vrijwilligers uit Emmeloord en de 10 dorpen die zich inzetten voor haar activiteiten en 

nog zo´n 100 vrijwilligers die zich indien nodig  inzetten voor hand en spandiensten. 

 
Wat is STEP?: STEP is een non profit vrijwilligersorganisatie die probeert d.m.v. het 

organiseren van activiteiten/evenementen de Noordoostpolder te promoten. De 

doelstellingen van STEP zijn:  

a. het inventariseren, coördineren en eventueel begeleiden van activiteiten en/of  

    evenementen; 

b. het initiëren en/of organiseren en/of bundelen van activiteiten en het faciliteren van    

    evenementen; 

c. en meer in het algemeen: het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en    

    uitvoering van een samenhangend promotiebeleid voor het gebied van de gemeente    

    Noordoostpolder, waaronder is begrepen het promoten van met name ook de  

    leefbaarheid van dit gebied, alles gericht op een grotere, meer positieve en landelijke  

    bekendheid van het gebied van de gemeente Noordoostpolder en zijn woon-, werk- en  

    recreatieve mogelijkheden; 

d. en tot slot al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of  

   daartoe bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords.  

 
Wat doet STEP?: STEP organiseert de volgende activiteiten/evenementen in de 

Noordoostpolder:  

1. Nieuwjaarsfestival; 

2. Tulpenfestival; 

3. Pieperfestival; 

4. Kado- en Kerstmarkt. 

Andere activiteiten van STEP zijn:  

5. de STEPagenda: wekelijks in de Noordoostpolder en de FlevoPost, maandelijks naar de  

    toeristisch / recreatieve bedrijven in de Noordoostpolder, de regionale pers en andere  

    belangstellenden; 

6. exploitatie van de billboards in het buitengebied van de Noordoostpolder en de  

    informatieborden rondom Emmeloord; 

7. www.step-emmeloord.nl; 

8. de activiteiten van de voormalige ondernemersvereniging Emmeloord, zoals de  

    Kunstdag, de zomermarkten, de kinderdierendag en de intocht van sinterklaas in  

    Emmeloord. 

 
Middelen STEP: STEP financiert haar activiteiten met:  

- Subsidiegelden: structureel van gemeente Noordoostpolder en incidenteel van 

fondsen, zoals het prins Bernhard Cultuurfonds. (20%) 

- Sponsoring bedrijfsleven *    (50%) 

- Entreegelden eigen activiteiten    (30%) 

*   Voor sponsoring benaderen wij de middelgrote en grotere bedrijven in Emmeloord. De  

     bedrijven in de dorpen en het buitengebied ontzien wij, zodat zij de speciale     

     activiteiten in de dorpen kunnen sponsoren. Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen,  

     veelal voor de activiteiten die ook in de dorpen plaatsvinden zoals de 11-dorpen  

     steptocht tijdens het Tulpenfestival. 

 
Organisatie STEP: STEP heeft een adviesraad. In deze adviesraad hebben 2 

afgevaardigden van de dorpen zitting, te weten H. Hofs (secretaris) en de 10-

dorpenvoorzitter (jaarlijks wisselend). Het stepbureau wordt bemand door twee betaalde 

krachten, totaal 29 uur. Het stepbureau wordt aangestuurd door het Dagelijks Bestuur 

van STEP. Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 4 personen, waarvan op dit moment één 

persoon in een dorp woont. De activiteiten/evenementen worden georganiseerd door 

diverse commissies met zowel leden uit de dorpen als Emmeloord.  

http://www.step-emmeloord.nl/
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Ouderensoos “De Jongeren van Vroeger” gaat weer op reis 
 

De Ouderensoos J.V.V. heeft weer plannen om een busreis te ondernemen, waar ook 55-

plussers die geen lid van de J.V.V. zijn mee kunnen.  

Het ligt in de bedoeling om een bezoek te brengen aan het Culinair Historisch 

Kookmuseum te Appelscha en tevens het Veenkoloniaal Museum  te Veendam met 

een bezoek te vereren. 

In het Kookmuseum zullen we een goed beeld krijgen van het veranderen van landbouw- 

en voedingsmethoden en de smaakveranderingen door de eeuwen heen. U zult veel 

herkenning tegenkomen, maar ook nieuwe ideeën opdoen voor de keuken en 

bewaarmethodes. 

Het Veenkoloniaal Museum ligt in het centrum van de Groninger Veenkoloniën en daar 

maken we kennis met de geschiedenis van een verrassend stukje Nederland, de regio 

van Anthony Winkler Prins en Aletta Jacobs. We maken er o.a. kennis met de 

geschiedenis van Oost-Groningen, de veengroei, turfgravers, binnenschippers en 

zeelieden, maar ook met de strokartonarbeiders en de wonderlijke wereld van de 

productie van aardappelzetmeel. 

 

De kosten voor deze dag bedragen € 35,00 voor leden van de J.V.V. en € 38,00 voor 

niet-leden. Daarin is o.a. inbegrepen de busreis, enkele malen koffie/thee met iets erbij, 

entree en uitleg in het Kookmuseum, drie-gangen-diner en entree Koloniaal museum.  

 

Opgave bij het bestuur van de J.V.V. 

Datum van de reis: woensdag 21 juni 2006, opgave voor 1 juni! 

 

Bestuur J.V.V.  

 
 
 

Peuterspeelzaal ‟t Kwetternest 
                                                                                                                                 

Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. 

Schooltijden peuterspeelzaal: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 

11.00 uur in de kantine op sportpark „de Brem‟. De peuters worden minimaal 2 

ochtenden per week verwacht, er zijn evt. mogelijkheden om uw peuter een extra 

ochtend te laten meedraaien. Kijk voor meer informatie op www.kraggenburg.nl bij 

scholen, website Kwetternest. 

 

!! Graag opgeven vanaf de geboorte i.v.m. de groepsplanning !! 

 

Opgaveformulier 

 

Naam kind  :  ........................................................................................................ 

Adres         :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode    :  ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel. nr.       :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorte- 

datum kind :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Voorkeur voor:   

     Groep 1: dinsdag- en woensdagochtend         Groep 3: woensdag- en donderdagochtend 

      Groep 2: dinsdag- en donderdagochtend        Extra dagdeel 

 

In te leveren bij: Agnes Tijsma, Voorstraat 60, 8317 AH  Kraggenburg, tel.nr.: 0527 – 252036. 

 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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Het Dijkfeest is een jaarlijks terugkerend feest dat georganiseerd wordt in 
samenwerking met Jongeren 19NU. U weet wel, dat feest wat gehouden wordt op 
(hoe kan het ook anders) de dijk! Ieder jaar weer trekt dit spectaculaire feest ruim 
2800 bezoekers! 
 

Dit jaar vindt op 24 juni de 31e editie van het Dijkfeest plaats. Ondanks dat vorig 

jaar het jubileumjaar was probeert de commissie er dit jaar een NOG mooier feest 
van te maken. En het ziet er naar uit dat dit gaat lukken!  
 
De artiesten die dit jaar gecontracteerd zijn liegen er dan ook niet om. Verwacht 
wordt dat de bezoekers dit jaar niet alleen uit de regio afkomstig zullen zijn. Een 
gezellige drukte dus!  
 
De entree is open vanaf 21.00 uur TENZIJ het Nederlands elftal die avond speelt, 
dan is de entree open vanaf 20.00 en kijken we met zijn allen op groot scherm naar 
‘onze’ jongens! In beide gevallen geldt dat iedereen voor 22.30 uur binnen moet zijn! 
 
 
Kaarten zijn voor leden te koop bij: 
 
* Crespa: Niels Meurs     06-22256750 
* NET: Hans Langedijk    06-13963447 
* JOEK:  René van Koulil    06-10699030 
* Mix-ML: Johnny Molenaar    06-13749419 
 
Voor niet-leden bij: 
 
FOTO JAN (lange nering 51B). 
Houd er rekening mee dat je bij Foto Jan voor de kaarten niet kunt pinnen, dus 
contant moet afrekenen! 

 
Kaarten zijn verkrijgbaar vanaf vrijdag 9 juni t/m woensdag 21 juni. 

leden €6,- / niet-leden €13,- / aan de kassa €15,-  
 

Kortom: 
 
Wanneer?    Zaterdag 24 juni 2006 
 
Hoe laat?  Om 21.00 uur. Als Oranje speelt entree open vanaf 20.00 uur!  

Let op vóór 22.30 uur binnen zijn!! 
 
Waar?  Zelfde locatie als vorig jaar, namelijk 
   de feesttent bij de dijk in Espel!  
 
Wie?   Dat houden we nog even spannend!! 
 

MEER INFORMATIE EN VOORWAARDEN OP  

WWW.DIJKFEEST.NL 
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Inleverdatum 2006 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

12 juni 21 juni 

28 augustus 6 september 

9 oktober 18 oktober 

27 november 6 december 
 

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

stopgezet. 
-     Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in 

rekening gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden geplaatst en 
de gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

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

 uitkijk@kraggenburg.nl).  
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, 

tenzij voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang 

van de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

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

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2006 

Afmeting (cm) Prijs per 
jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 

kosten) 

Afmeting Prijs per 
jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 

kosten) 

9x6 

 

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

9x12 (1/4 

pagina) 

55,00 15,00 18x24 (hele 

pagina) 

195,00 40,00 

18x6 (1/4 
pagina) 

55,00 15,00    

 

Activiteitenkalender 
 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 
15-04  De Basisscholen  OPAK  09.00 uur  
16-04 Natuurmonumenten Vroege Vogels Voorsterbos 07.00 uur 

16 en 17-04 De Voorst Paasbrunch (eieren 

zoeken en Paashaas 
aanwezig) 

Restaurant De 

Voorst 

12.00 uur 

17-04 HCR van Saaze Eiergooien HCR van Saaze 14.30 uur 
17-04 KAC Fietsactiviteit en eieren 

zoeken 
‟t Klokhuis 10.30 uur 

19-04 Club van 100 Jaarvergadering De Brem 20.00 uur 
25 t/m 28-04 Be-Fair Avondvierdaagse ‟t Klokhuis  

29-04  KAC Fietsversieren De Dam 10.00 uur 
29-04 HCR van Saaze Soundmix & 

Playbackshow 
HCR van Saaze 19.30 uur 

14-05  De Voorst Moederdagbrunch + 
activiteiten 

Restaurant De 
Voorst 

12.00 uur 

19-05 AV-NOP De Leeuwenronde De Dam 19.00 uur 

20-05 De Basisscholen OPAK  09.00 uur  
24 t/m 28-05 Feestcommissie Feestweek 2006 Feesttent  
25-05  De Voorst Brunch met 

familieactiviteiten 
De Voorst 12.00 uur 

03-06 FC Kraggenburg FC dag De Brem  
16-06 St. Dorpshuis Disco – avond ‟t  Klokhuis 20.30 uur  
17-06 De Basisscholen OPAK  09.00 uur  

27-12 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen De Kei  

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Drieendertigste jaargang, nummer 3, juni 2006  

 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
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 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. 
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: uitkijk@kraggenburg.nl.  
 

 
Dorpsbelang 
 

11-dorpenloop 

 
In de vorige Uitkijk voorspelde ik dat de Kraggenburger loopgroep o.l.v. Harm Hagenauw 

tijdens de 11-dorpenloop weer een goed resultaat zou behalen. Dat hier geen woord van 

was gelogen bewijst de zeer knappe 2e plaats van de lopers in het eindklassement. Zeker 

een topprestatie, gezien de klasse van de rest van de deelnemers. 

 

Dorpsschoonmaak 

 

Op 28 april heeft de jaarlijkse dorpsschoonmaak plaatsgevonden. Onder andere 166 

kinderen hebben hun best gedaan om Kraggenburg weer te ontdoen van zwerfvuil en 

andere ongerechtigheden. Na een paar uur rapen was Kraggenburg ontdaan van zo’n 100 

kg vuil (waarvan een relatief grote hoeveelheid rond de sportvelden zwierf). 

Naar verwachting gaan daar nu vuilnisbakken geplaatst worden. 

 

Leeuwenronde 

 
‘Leeuwenronde nat en koud’; zo kopte de krant 23 mei jl. En niets was minder waar, al 

had speaker Bart Sonneveld er waarschijnlijk het meeste last van. Desondanks werd elke 

loper die finishte warm door hem onthaald. Maar op het aantal deelnemers van de 28e 

editie had het weer wel invloed. Vooral voor de kortere afstanden was weinig animo. 

Toch kunnen we terugkijken op een geslaagde prestatieloop en wil ik hierbij de vele 

vrijwilligers, die hun steentje hebben bijgedragen, bedanken. 

 

De uitslagen van de verschillende afstanden zijn: 

2 km   1. Dennis Brands   4 km 1. Lars v. Diepen 

  2. Lorieke Tadema    2. Wesley Verbeem 

  3. Niels Brands    3. Thijs de Ruyter 

 

6 km   1. Remco Bakker 

  2. Jan Scheibe 

  3. Jesper Oosterwijk, Kees Tadema, Marco v. Diepen. 

 

11 km 1. Dhr. Bakker  Halve marathon 1. Gerard Henselman 

  2. Jos Ruyter      2. T. Popkema 

  3. Dhr. Kruis      3. Adri Dijk 

 

Feestweek 

 
We hebben eind mei weer mogen genieten van een fantastische feestweek. Voor ieder 

wat wils, met vertrouwde onderdelen en geslaagde nieuwe activiteiten. 

Het feit dat de weergoden er alles aan deden om de moraal en het plezier te temperen, 

weerhield de feestcommissieleden en de bezoekers er niet van om er een zeer geslaagd 

weekje van te maken. Wind en regen, die de tent teisterden, motorrijders met water in 

de laarzen, survival in de regen, het enthousiasme bleef!  

Kortom een programmering waar menig tv-zender tegenwoordig nog een puntje aan kan 

zuigen! 

 

Klein smetje was een aantal vernielingen in het dorp. Zo moesten bijvoorbeeld een groot 

aantal lampen in de J. Bruintjesstraat, één van de hoofdroutes naar de feesttent, het 

ontgelden. 

 

Namens Dorpsbelang,  

Tonny Kommers (secretaris) 
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Paaskaars onder de mensen 
 

De feestweek werd op zondag 28 mei afgesloten met een oecumenische viering in de 

feesttent.  

Tijdens deze viering vroeg pastor Marita iemand van het Dorpsbelang naar voren. 

Ze vertelde dat ze graag de brandende Paaskaars aan wilde bieden. Deze grote kaars 

heeft van Pasen 2005 tot Pasen 2006 in de katholieke kerk van Kraggenburg gestaan en 

tijdens vieringen gebrand. 

De kaars is vanaf nu bestemd voor een dorpsgenoot die op dit moment wat extra licht en 

warmte kan gebruiken.  

Het Dorpsbelang is gevraagd om als eerste de kaars aan iemand te geven. De ontvanger 

mag de kaars branden en er zo extra steun van ondervinden. 

Als hij of zij mettertijd het gevoel heeft dat het weer wat beter gaat, of de behoefte voelt 

om deze kaars door te geven aan iemand die wat extra licht en warmte heel goed kan 

gebruiken, mag de kaars, als het op prijs wordt gesteld, doorgegeven worden aan deze 

dorpsgenoot. 

Zo kan de Paaskaars steeds bij iemand  branden als blijk van medeleven van de 

dorpsgemeenschap. 

  

Indien u behoefte heeft meer hierover te willen weten dan kunt u contact opnemen met 

ondergetekende, 

  

namens Dorpsbelang Kraggenburg, 

Harry Engels 

(252378) 

 

 

 

SPORTNIEUWS 
 

 

Afdeling seniorenvolleybal 
 

We hebben het stratenvolleybal weer achter de rug, de thermometer 

geeft over de 30 graden aan, sommigen zijn al vakantie aan het vieren, 

kortom: de volleybalcompetitie is al even achter de rug en zelfs de 

laatste trainingsavond is belegd.  

Tijd voor een korte evaluatie van het verloop van afgelopen seizoen.  

Gezien de eindstanden (7e en 8e) van de twee seniorenteams, die onder de vlag van Be 

Fair, in competitieverband volleyballen, zouden er enige vragen kunnen rijzen. Is het 

herenteam niet goed genoeg voor de middenmoot en kunnen de dames niet mee voor de 

top drie? 

Welnu, gezien beide teams in de tweede en hoogste dinsdagklasse spelen, mag dat al 

een prestatie worden genoemd voor een polderdorp. En aangezien in de rangschikking de 

verschillende teams qua punten heel dicht bij elkaar liggen, zegt die eindstand eigenlijk 

niet zo heel veel. Feit is dat beide teams zich kranig hebben gehouden in een kwalitatief 

goede regionale competitie, die zich uitstrekt van Vledder tot Ittersum. 

En ook komend seizoen zullen beide teams zeker weer van zich doen spreken in ons 

rayon. 

Daarbij geholpen door de inmiddels vaste supportersschare die regelmatig de weg naar 

de sporthallen weet te vinden. 

Tot slot wil ik de aanvoerders en de scheidsrechters bedanken voor hun inzet, waardoor 

we überhaupt kunnen spelen èn een boetevrij seizoen achter de rug hebben! 

 

Een prettige zomer namens 'volleybal senioren', 

Tonny Kommers 
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Doelstellingen gehaald 
 

1 Voetballen om mee te doen, en  

2 als dat bovenstaande lukt, dan proberen het kampioenschap te pakken. 

 

Tijdens de winterstop werd er gevoetbald in de zaal van Vollenhove. We hebben daar niet 

onverdienstelijk gespeeld, een 2e plaats achter SVM. 

 

Na de winterstop gingen we uiteraard het veld weer op. De eerste wedstrijd dienden wij 

aan te treden tegen Lemmer D1, de omstandigheden waren slecht vrieskou en een heel 

harde wind. Ondanks alles speelden we goed. We kwamen daar om niet te verliezen en 

dat deden we dan ook niet: 0-0. 

Ook de tweede wedstrijd was een uitwedstrijd met het plan niet verliezen. Wij begonnen 

heel sterk maar konden uiteindelijk de voorsprong die we hadden opgebouwd niet vast 

houden tegen het sterke Steenwijkerwold: uitslag 2-2. 

De derde wedstrijd was een avondwedstrijd omdat er door de volhoudende winter al veel 

was afgelast. Old Forward kwam op bezoek. Het was van onze kant geen beste wedstrijd 

maar met alle geluk hielden we de punten in Kraggenburg: 2-1. 

1 april kwam VENO op bezoek. We hadden besloten de voorhoede te vervangen voor 

spelers die normaal in de achterste lijn stonden. Dat pakte bijzonder goed uit. Het positie 

spel van de voorste drie was vele malen beter dan voorheen het geval was met als 

gevolg een snelle 3-0 voorsprong. Uiteindelijk kwamen we uit op een 5-1 overwinning. 

De Blesse uit was wederom voor ons een moeilijke wedstrijd. Tegenstand was er niet 

maar er door heen komen konden we ook niet omdat De Blesse veel mensen achterin liet 

staan. Ondanks alles konden we in de eerste helft hun achterhoede met snel en goed 

combinatie spel ontrafelen, de tweede helft lukte dat niet meer omdat de meeste van ons 

niet meer vanuit eigen positie voetbalden. Zo hielpen wij de tegenstander meer en meer 

in het zadel en werd het uiteindelijk nog een benauwde zege: 2-3. 

Op 11 april stond er wederom een avondwedstrijd op het programma en wel de return 

tegen Lemmer. Lemmer kwam opdagen met een aantal C-junioren, iets dat bij onze 

spelers voor lichte paniek zorgde. De uitdaging om van deze jongens te winnen was 

genoeg om ze weer scherp te maken. 

Toch waren de eerste 5 minuten benauwd en toonden we te veel respect. 

Daarna trokken we het spel naar ons toe en scoorden we de 1-0. De 1-1 was een 

tegenvaller met licht verbale agressiviteit. Toch herstelden we vlug en trokken het spel 

weer naar ons toe met gevolg de tweede goal. De tweede helft kwamen we niet meer in 

de problemen mede door een goed spelend centraal duo achterin en een agressief 

middenveld. Bij de logische 3-1 hadden we ze definitief op de knie. De uiteindelijke 3-2 

eindstand kwam op het bord door ons riskante aanvalsspel, de buitenspelval klapte een 

keer niet. 

Nog vier wedstrijden te gaan! 4 punten voorsprong op nummer twee en een goed 

uitgangspunt om onze 2e doelstelling te pakken. Old Forward was een onberekenbare 

tegenstander en is thuis moeilijk te kloppen. We begonnen goed en scherp aan de 

wedstrijd maar na de verdiende voorsprong ging alles mis, gevolg een ruststand van 3-1. 

De rust werd gebruikt om het vertrouwen terug te brengen in de groep en dat we af 

moesten van het negatieve. We hadden het beste van het spel maar net als tegen de 

Blesse uit konden we de massaal voor het doel hangende tegenstander niet meer 

voldoende passeren. Gevolg 3-2 verlies. 

Nog niet hersteld van het onterechte verlies kwam Steenwijkerwold op bezoek. Er was in 

de groep iets van onderlinge rivaliteit ontstaan en dat kwam ons duur te staan. 

Steenwijkerwold was gekomen om ons het voetbal zo moeilijk mogelijk te maken. Op het 

middenveld hadden ze een extra mannetje op onze spelmaker gezet. Op deze spelwijze 

hadden wij geen antwoord: 3-6. 

Tegen VENO uit waren de gelederen weer gesloten en speelden we een puike wedstrijd 

met winst als gevolg. 
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De laatste wedstrijd was wederom een avond wedstrijd. Het kampioenschap hadden we 

verspeeld aan Steenwijkerwold dus veel stond er niet meer op het spel. Uiteindelijk 

besloten we de competitie zoals we die begonnen waren, met een gelijkspel. 

 

Het tiendorpen toernooi was in Ens en erg nat. 

In de poule speelden we erg goed. Alleen SVM konden we niet bijhouden. De kruis-

wedstrijd werd gewonnen zodat we in de finale wederom tegen SVM moesten aantreden. 

De wedstrijd goed voorbereid, proberen SVM zolang mogelijk op de 0 te houden en dan 

hopen dat ze na het einde toe wat slordig zouden gaan worden en anders onze kans 

pakken bij de strafschoppen. Het was een boeiende pot en met af en toe kunst en 

vliegwerk hielden we lange tijd stand. Bij een onderschepping was SVM razendsnel voor 

ons doel maar in plaats tegen de bal te schieten trapte de bewuste speler licht in de 

grond met als gevolg een struikelpartij. De scheidsrechter zag er echter een strafschop 

in. 

Keerpunt in de wedstrijd was de benutte strafschop. We waren gebroken: uiteindelijk 

werd het nog 3-0. 

 

Het goede seizoen heeft ook een keerzijde we raken 7 spelers kwijt. Hierdoor zal het D 

elftal onvoldoende door kunnen groeien. Iets dat ik persoonlijk erg jammer vind. Ik had 

vooraf gehoopt 2 jaar met deze jongens te kunnen werken. In het tweede seizoen een 

kleine aanvulling vanuit de E pupillen om zo uiteindelijk een representatief elftal bij de 

junioren te kunnen afleveren. 

 

Ik wens ieder een goede vakantie toe en hopelijk zien we elkaar komend jaar op de 

voetbalvelden weer. 

 

Johan Tadema 

Trainer/leider D1 

 

Naar Nederland – Australië 

 

We gingen ons verzamelen voor De Pelikaan. De F’s, de E’s, de D’s en de C’s. Toen kwam 

de bus en we gingen er allemaal in. De chauffeur zei het is 1 en een half uur rijden. Toen 

de buis ging rijden kregen we een broodje met kaas en ham, en een pakje sinaas-

appelsap. In de bus was het heel warm. Er gingen 50 kinderen en leiders mee. Toen 

kwamen we aan in Rotterdam en zagen we al van veraf het stadion. Toen we bij het 

stadion kwamen moesten we nog een heel eind lopen. Het was heel druk en Rinke mocht 

zijn flesje drinken niet meenemen in het stadion. Toen begon de wedstrijd. Het was 

jammer dat de dug-out voor ons stond. Toen gingen we weer naar de bus. Het was 1-1 

geworden. Toen we weer bij De Pelikaan waren kregen we een frietje en toen gingen we 

naar huis. 

 

Van Rinke en Job – E1 

 

Klaverjasclub De Kei 

 
Eindstand competitie 2005-2006:   Eindstand marsen: 

 

1. Annie Jongman  63.553 punten  1. Annie Holweg  35 marsen 

2. Teun v.d. Berg 60.088 punten  2. Sjouk Brunia 30 marsen 

3. Herman v/d Veen 59.621 punten  3. Herman v/d Veen 28 marsen 

4. Ype Asma  59.426 punten  4. Keetje v/d Berg 24 marsen 

5. Arie Engelkens 59.275 punten  5. Reintje Roskam 24 marsen 

 

 

Seizoen 2006/2006 begint op vrijdag 22 september 2006! 

 

Het bestuur 
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DOOR PRIJZENOORLOG ANNIE EN LEO’S BUURTSUPER  

IN DE PROBLEMEN 
 

Door de aanhoudende prijzenoorlog van verschillende supermarktketens en door 

een slechte zomer, zijn de kosten die Annie en Leo van Boven hebben de pan 

uitgerezen. 

 

De winkel bestaat ondertussen al weer 10 jaar, en ze willen nog graag heel lang 

doorgaan, maar dan moet de Kraggenburger wel wat meer boodschappen halen 

in de Buurtsuper. Weet u nog 10 jaar geleden dat we het een half jaar zonder 

supermarkt moesten doen? Dat viel toen echt niet mee voor de Kraggenburger. 

Voor elk pak suiker of brood naar een buurtdorp rijden is niet niks. En vooral 

voor veel ouderen zou het toch een ramp zijn als we niet meer in het eigen dorp 

zouden kunnen winkelen. Of denk alleen al maar aan de postzegels en 

buskaarten, je staat mooi te kijken als we dat ook niet meer kunnen krijgen. En 

het sociale karakter wat deze buurtsuper toch heeft, zouden we ook niet willen 

missen. 

 

Vandaar deze oproep van de Buurtsuper om goed na te denken, waar u uw 

boodschappen haalt. Kijk, ze weten ook wel dat ze niet alle producten hebben, 

dat kán ook niet, daar is de winkel weer te klein voor. Maar voor de gewone 

dagelijkse boodschappen kan men heel goed terecht bij Annie en Leo’s 

Buurtsuper.  

Ze proberen al hun kosten omlaag te krijgen door minder personeel in dienst te 

hebben, en de folder die men wekelijks in de bus krijgt verdwijnt ook over een 

tijdje. De folder is wél in de winkel te verkrijgen. 

 

Ook aan bepaalde acties, gaan ze niet meer meedoen, die in de folders staan. 

Bijvoorbeeld, de welbekende koekenpanactie van een tijdje geleden, heeft ze € 

1500,-- gekost. U als klant zou dat bedrag ook niet graag willen missen in uw 

portemonnee. Het lijkt voor de consument allemaal heel leuk zo’n actie, maar de 

ondernemer verdient er dus niets aan. Wél doen ze mee aan andere acties, maar 

dan zo dat het ze geen geld gaat kosten. Maar ze verdienen er ook niets aan. 

 

Vandaar deze oproep om goed na te gaan denken waar u uw dagelijkse 

boodschappen haalt. Ze verwachten heus niet dat iedere Kraggenburger nu met 

karren vol de winkel uitloopt, maar als ieder gezin een € 25,-- tot € 50,-- per 

week zou besteden, kan de winkel goed blijven draaien.  

 

 

EEN WINKEL HEBBEN WE GEWOON NODIG BIJ ONS IN HET DORP 
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                    Een terugblik……… 

 
Het is al even geleden maar velen herinneren zich het nog wel: 11 maart 2006. Een 

avond vol amusement in de Samen-op-weg-kerk, met als uiteindelijk doel het 

restaureren van het klokkentorentje boven op de kerk. 

De actie werd een groot succes doordat vele Kraggenburgers hun steentje bijdroegen. De 

avond zelf was een fantastisch feest. Wie heeft er niet genoten van het fluiten, de twee 

zangeressen, de klapstoelcompagnie, de veiling, de verloting, het beatboxen, het turnen, 

het cabaret, het accordeonspel, de hoedjesquiz en de saxofoonspelers? Het publiek bleef 

enthousiast applaudisseren. En na afloop, tijdens het smullen van een lekkere gehaktbal, 

werd lachend nagepraat. De opbrengst was deze avond dan ook overweldigend.  

Wel 3638 euro!!!!! Dat hadden we niet verwacht. 

Dat deze opbrengst zo hoog is, is mede te danken aan alle giften. 

Er zijn verschillende giften binnen gekomen van inwoners in Kraggenburg. Een mooi 

bedrag van RTK en een goede kavel van het veilingbedrijf Ino Meyer. 

 

Inmiddels zijn de werkzaamheden rondom de restauratie al gestart. Er is nieuw zink 

geplaatst en diverse onderdelen zijn schoongemaakt en nagekeken.  

De klok van onze kerk kan gelukkig blijven luiden! 

 

Iedereen die, op welke manier dan ook, heeft bijgedragen aan het slagen van deze actie 

willen we heel, heel hartelijk bedanken! 

 

Namens de Sow-kerk, 

Bram Lokers en Jan en Liesbeth Winters 

 

 

Collecte Nationaal Fonds Sport Gehandicapten 

  
In april is de jaarlijkse collecte gehouden voor de gehandicaptensport. In Kraggenburg 

heeft dat het bedrag opgeleverd van € 855,02. 
10%  hiervan is voor een plaatselijke sportvereniging, in dit geval FC Kraggenburg en 

15% gaat naar de Balansruiters te Emmeloord. 
Graag wil ik alle collectanten en iedereen die aan deze collecte iets gegeven heeft van 

harte bedanken. 

 
Namens NFSG, 

 
Corry Matthijssen 
  

Nationaal Epilepsie Fonds 
 

De collecte van het Nationaal Epilepsie Fonds, heeft in ons dorp €759,85 opgebracht. De 

opbrengst van de collecte is bestemd voor wetenschappelijk onderzoek, voorlichtings-

activiteiten, het organiseren van begeleide vakanties voor mensen met epilepsie en 

individuele hulp. 

 

Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt voor u hulp en giften. 

 

Anja Doejaaren & Marjo van Diepen 
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Niek Rol doet een wens 

 
 

31 mei Kraggenburg - Heeft u ze ook zien staan? Die blinkende witte twaalf meter lange 

limousine en die eveneens superlange gitzwarte Hummer limo. Veel mensen zullen zich 

afgevraagd hebben wat dat allemaal te betekenen had. En veel mensen zullen ondertussen wel 

gehoord hebben waarom de twee VIP-cars in het dorp waren. Niek Rol, zijn familie en zijn 

vrienden hebben de dag van hun leven gehad met de stichting Doe Een Wens. De auto’s 

zorgden (soms met 150 kilometer per uur) voor het vervoer van en naar de verschillende 

activiteiten.  

 

Een aantal jaar geleden had Thea (moeder) hem al opgegeven voor Doe Een Wens, een 

stichting die jongeren met een levensbedreigende ziekte een onvergetelijke dag wil bezorgen. 

Niek heeft CF (Cystic Fibrosis) ofwel taaislijmziekte. Zijn moeder wenste voor hem dat hij 

naar een voorstelling van zijn idool Bert Visscher mocht, en een ontmoeting met hem zou 

hebben. Dit werd afgewezen. Jaren later belde de stichting alsnog. Thea vond dat Niek 

ondertussen oud genoeg was om zijn eigen wens te doen. ‘Ik verwachtte dat hij zou kiezen 

voor een wedstrijd van het Nederlands elftal.’ Tot haar verrassing koos Niek iets waar niet 

alleen hij, maar ook zijn vrienden (13 stuks), vader Jan, broer Kris, zus Annette en moeder 

Thea veel plezier aan beleefden: met zijn allen karten op de mooiste en snelste buitenbaan van 

Nederland. En zo toog het gezelschap naar Uitgeest. Niek mocht zelfs rijden in een superkart 

(topsnelheid 120 km per uur), waar hij prompt mee uit de bocht vloog en gelukkig ongedeerd 

bleef. Het was maar goed dat vader Jan, gezien zijn rijstijl, niet in die supersnelle kart mocht. 

Het was een drukke dag: ‘s Morgens werd Niek met een helikopter van Terschelling 

opgehaald waar hij met zijn klas op werkweek was, achter het huis aan de Zwartemeerweg 

geland, in de limo naar het dorp, in de zwarte Hummer naar Uitgeest, karten, lunchen, naar tv-

opnamen van Jensen! (favoriete tv-programma), en toen terug naar het dorp, voor een 

uitgebreid buffet. Daar volgde de laatste verrassing. De leden van de dartvereniging 

Kraggenburg, door Ron Potters steevast Kadaver (Kraggenburger Dart Vereniging) genoemd, 

hadden een koppeldarttoernooi georganiseerd. Voor deze gelegenheid vormde Niek een 

koppel met niemand minder dan topdarter Co Stompé. Voor de wedstrijd hield Niek een 

speech, waar zelfs Bert Visscher wat van had kunnen leren. Co Stompé kwam niet meer bij 

van het lachen en zei dat hij met Niek in tien minuten meer had gelachen dan al die jaren met 

Barney (Raymond van Barneveld). Uiteraard won het koppel Co Stompé en Niek Rol het 

toernooi. 

 

Spaart u mee  

 
Het onderzoek naar CF gaat nog steeds door. Daarvoor is veel geld nodig. Een manier om aan 

geld te komen is het verzamelen van gefrankeerde postzegels. De opa en oma van Niek , de 

ouders en wat kennissen doen dat al jaren, maar het zou mooi zijn als meer mensen in 

Kraggenburg met hen meespaarden. Het is heel simpel en het kost weinig moeite. Knip de 

gefrankeerde postzegel uit de kaart of de brief, wacht tot je een flinke zak vol hebt gespaard 

en breng dit dan naar de familie Rol aan de Voorstraat 52.  

 

Het is een kleine moeite voor een heel goed doel.  
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BEDANKT ! 

 

Zomaar een doordeweekse dag, maar wel een hele speciale: Niek`s wensdag! Wat 

zijn wij deze dag verrast en verwend!! Het was fantastisch om zo`n dag mee te 

mogen maken, we kunnen er nog lang van nagenieten.  

BEDANKT Stichting Doe Een Wens: Jan de Moor en Gonnie van Wijk waren mee 

en hebben alles geregeld. Niek had een prachtige wens, fijn dat wij dit mochten 

meemaken. Verder willen wij iedereen bedanken die hierbij betrokken was. 

Namen noemen is moeilijk, je bent bang dan iemand te vergeten, maar toch……. 

De vriendengroep, met dank aan Chris en Rob, was al 2 weken op de hoogte 

wanneer dit zou gebeuren. Alle jongens: Chris en Rob v.V., Joost v.B., Jos B., 

Sander S., Matthias E., Rob vd.B., Ad v.H., Joris v.D., Peter v.K., Mark M., 

Freerk-Jan en Mark de H. hebben niets verteld, klasse! Fijn dat zij er bij waren.  

Daarnaast dank aan de helikopterpiloot en onze twee limousinechauffeurs, 

mensen van Kartbaan Uitgeest en van Mediapark, AOC Terra, Laura Giesen, Ron 

en Max Potters,  Paul de la Vieter, de dartclub en als klap op de dartpijl 

natuurlijk Co Stompé !  

De volgende dag een prachtig stuk in de krant van Annemieke Janse en alle 

reacties en kaarten die we nog kregen – het was allemaal hartverwarmend en één 

groot feest. 

 

 BEDANKT ! 

 

Jan en Thea Rol 

 

 
De Jacob Bruintjesstraat zoekt…….heldere lichten! 

 
De inwoners van de Jacob Bruintjesstraat hebben genoten van het feest! Op een 

gezellige manier werden we betrokken bij de gemeenschap van ons dorp! Hier is 

Kraggenburg op zijn best! Samen feestvieren! 

Groot was onze teleurstelling dan ook, toen we zondagochtend wakker werden………. 

Van de 150 lampjes van onze straatversiering waren er minimaal 50 uit hun fitting 

gedraaid en op straat stukgegooid! Is dit nu ook Kraggenburg…………..? 

 

Wij zijn dan ook op zoek naar die heldere lichten die dit ‘grapje’ hebben uitgehaald! 

Een naam van de dader vinden we niet belangrijk maar nieuwe lampjes wel. 

 

Wanneer jij die ‘grapjas’ was, en misschien waren jullie wel met een groepje, haal dan 

een nieuwe stunt uit en leg tijdens een donkere nacht voor iedere voordeur van de Jacob 

Bruintjesstraat een nieuw lampje. Graag één van 30 of 60 watt en met een grote fitting. 

Dan praten we nergens meer over! Hoewel……we praten er nog één keer over, we 

bedanken je in de volgende Uitkijk.  

Deal? 

 

De straatcommissie van de Jacob Bruintjesstraat. 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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.Nieuws van de Stichting Ethiopië (ISEE) 
 

Beste mensen, 

De kledinginzameling op ons dorp loopt heel goed! Elke maand brengen we onze auto vol 

plastic vuilniszakken, met daarin kleding, weg naar het depot in Urk. Hier wordt alle 

kleding uitgezocht. Wat men zelf niet kan verkopen in het winkeltje wordt per kg 

verkocht of wordt doorgegeven aan Dorcashulp. Van de opbrengst waarvoor de kleding 

wordt verkocht steunen we rechtstreeks de mensen in Ethiopië.  

Nog steeds lopen er goede projecten in dit Afrikaanse land om de mensen direct te 

helpen een beter bestaan op te bouwen. Er zijn diverse projecten naast elkaar zoals: een 

vrouwenproject, waarbij vrouwen een geldbedrag krijgen om een bedrijfje op te zetten 

en daarna in termijnen het geldbedrag terugbetalen zodat ook andere vrouwen weer 

kunnen starten met datzelfde geldbedrag. 

Ook loopt het groentetuintjes project nog steeds goed. Hierbij ontvangen de mensen 

zaden voor in hun eigen tuin, zodat ze een jaar lang vers voedsel kunnen verbouwen op 

hun eigen stukje grond. Ze krijgen hiernaast ook hygiënelessen en de kinderen leren veel 

van het verzorgen van de gewassen. De mensen krijgen de opdracht om nieuwe mensen 

bij dit project te werven zodat steeds meer mensen gaan profiteren van goed voedsel. 

Dit project geeft veel voldoening omdat het zo goed werkt. 

 

Wanneer u kleding wilt brengen voor dit goede doel dan graag aandacht voor het 

volgende: 

De kleding graag heel en schoon aanleveren in een dichte vuilniszak. Schoenen graag in 

een aparte vuilniszak doen. U kunt de spullen afgeven op Paardenweg 4. 

 

Namens de mensen in Ethiopië heel hartelijk dank voor uw hulp. 

 

Wanneer u meer informatie over het werk van de stichting wilt, kunt u altijd contact met 

mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groet,  

Willem Remijnse, tel.nr. 252513 

 

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 
                                                                                                                                 

Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. 

Schooltijden peuterspeelzaal: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 

11.00 uur in de kantine op sportpark ‘de Brem’. De peuters worden minimaal 2 

ochtenden per week verwacht, er zijn evt. mogelijkheden om uw peuter een extra 

ochtend te laten meedraaien. Kijk voor meer informatie op www.kraggenburg.nl bij 

scholen, website Kwetternest. 

 

!! Graag opgeven vanaf de geboorte i.v.m. de groepsplanning !! 

 

Opgaveformulier 

 

Naam kind  :  ........................................................................................................ 

Adres         :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode    :  ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel. nr.       :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorte- 

datum kind :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Voorkeur voor:   

     Groep 1: dinsdag- en woensdagochtend         Groep 3: woensdag- en donderdagochtend 

      Groep 2: dinsdag- en donderdagochtend        Extra dagdeel 

 

In te leveren bij: Agnes Tijsma, Voorstraat 60, 8317 AH  Kraggenburg, tel.nr.: 0527 – 252036. 

http://www.kraggenburg.nl/
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  CRIMINEEL GOED! 
 

“Ze gaat een bankoverval plegen” 

“Bent u echt moordenaar van beroep?” 

“Hé Meneer de Boer, nog even onze moves doen?” 

 

 

U kent ze toch nog wel, die groep jongeren van 13 tot en met 16 

jarigen die theater leuk vinden en dit jaar al weer voor de 10e 

voorstelling gaan zorgen?  

JEU D’OP de jeugdtheatergroep van Kraggenburg, improviseert dit 

keer met duistere figuren!!!  Nu in seizoen 2006 onder leiding van een 

professionele regisseuze, Boukje Toutenhoofd. De hele groep zet 

met veel enthousiasme en de nodige lol, de schouders er onder om  

avondvullend vermaak te produceren.  

Door middel van allerlei fantasie-prikkelende spelopdrachten zijn er 

veel verschillende figuren en situaties bedacht door de jeugd en die 

zijn door de regisseur aan elkaar geplakt tot een goedlopende 

smeuïge voorstelling.  De rode draad is Crimineel Goed! 

Geschikt voor iedereen vanaf groep 3. 

Kom ook kijken bij     

 

‘CRIMINEEL GOED’ 

Vrijdag 30 juni  en  Zaterdag 1 juli 
Aanvang   20.00 uur 

Zaal open 19.30 uur 

HCR Van Saaze 

 

Kaarten nu verkrijgbaar bij Annie en Leo’s Buurtsuper   
Kinderen basisschool   € 2,50 

Volwassenen    € 3,50 

 

Denk er aan Vol=Vol !!! 
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Natuurmonument Voorsterbos 
 

Natuurnieuws 

Op dit moment geurt en bloeit als laatste van bomen en struiken de Acacia, met zijn 

witte bloemtrossen.  

 

De Balsempopulier heeft gebloeid en zien we het eerste pluis door het bos dwarrelen. Dit 

zal de komende tijd nog toenemen. Wanneer we een wandeling maken in het Voosterbos, 

lijkt het wel of er een sneeuwbui is overgetrokken, zoveel pluis ligt er over de bosplanten 

en paden. 

 

Vele soorten vogels zijn druk bezig om hun eerste jongen groot te brengen. Er zijn vogels 

zoals pimpel/koolmees, zanglijster en merel die nu bezig zijn met het tweede broedsel.  

 

Nieuwe libellen soorten 

Wanneer de temperatuur stijgt, zien we de activiteit van vlinders en libellen toenemen. 

In het weekeind van 14-15 mei zijn op veerschillende plaatsen in het 

Voorsterbos/Waterloopbos, door een vrijwilliger van Natuurmonumenten, in en rondom 

de aanwezige poelen drie nieuwe libellensoorten ontdekt. 

Het gaat om de zeldzame noordse Witsnuitlibel en de nog zeldzamere soort, de Gevlekte 

Witsnuitlibel en de Beekrombout waargenomen. 

De eerste twee soorten staan op de rode lijst, wat betekent dat ze met uitsterven worden 

bedreigd. 

Deze nieuwkomers zijn in het beheergebied Voorsterbos niet eerder waargenomen. 

 

Wendelbos 

Natuurmonumenten heeft inmiddels zeventig hectare van het toekomstige Wendelbos bij 

Marknesse ingeplant met 285.000 bomen, zoals Wilg, Zoetekers, Es en Els.  

In het komende najaar wordt de rest van de 118 hectare groot Wendelbos ingeplant. 

 

Zwarte Stern 

In de kolk van de Vreugderijkerwaard bij Zwolle, zijn een elftal vlotjes gelegd, met de 

bedoeling dat de Zwarte Stern er op gaat broeden. 

De Zwarte Stern is afhankelijk van drijvende planten (krabbescheer) waar op ze het nest 

bouwen, maar dit komt bijna nergens meer voor. 

Op dit moment broeden er acht paar Zwarte Stern op de aanwezige vlotjes. In de periode 

1973-1977 broeden er ongeveer 4500 paar in Nederland. 

Op dit moment broeden ongeveer 1200 paar Zwarte Stern in ons land. 

 

Kwartelkoning 

Op dit moment kunnen we in de periode juni-juli in de late avond en /of in de nachtelijke 

uren de roep van de Kwartelkoning horen. Zijn roep is kenmerkend, doordringend en 

steeds aanhoudend crexcrexcrex enz.  

De vogel houdt zich op vochtige ruige terreinen, hooilanden en graanvelden. Er wordt 

regelmatig een exemplaar roepend mannetje gehoord op de Vreugderijkerwaard. 

Wanneer u in de omgeving van het Voorsterbos deze soort hoort roepen, meld dit dan 

aan het beheerkantoor, met de vermelding van datum en plaats. 

 

Infocentrum 

Het Waterloopbos en het infocentrum worden zeer goed bezocht. In de afgelopen maand 

hebben 862 personen het centrum bezocht. 

Wanneer u een wandeling heeft gemaakt in het Waterloopbos kunt u na afloop hiervan 

een kopje koffie drinken in het infocentrum.  

Op veler verzoek is sinds kort een koffieautomaat in het infocentrum geplaatst. 
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Excursies 

Het excursie programma is van start gegaan. Regelmatig staan er persberichten met 

informatie over excursies in diverse kranten. 

Wanneer u meer informatie hierover wilt, ga dan naar www.natuurmonumenten.nl of 

neem telefonisch contact op met het bezoekerscentrum De Wieden, tel.nr. 0527-246644.  

 

Voor de komende vakantieperiode wenst het beheerteam van het Voorsterbos u allen een 

goede zonnige vakantie toe. 

 

Het beheerteam Voorsterbos. 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 
 

Maandagmiddag 1 mei zijn we met een volle bus uit Kraggenburg vertrokken om de 

Tulpen route te doen. 

Met 26 personen van Kraggenburg en aangevuld met gasten uit Ens hebben we een heel 

prettige tocht gehad. 

Het weer was niet zoals we ons gewenst hadden, maar desondanks hebben we een 

bijzonder gezellige middag gehad.  

De tulpen velden in de polder stonden er prachtig kleurrijk bij. 

Als tussenstop hebben we bij Dhr. J.Becker aan het Wrakkenpad en kop koffie met gebak 

genuttigd, een film over bollen gezien en als verrassing een bosje tulpen meegekregen. 

Misschien is dit uitstapje volgend jaar voor herhaling vatbaar. 

 

Dinsdagmiddag 16 mei zijn een aantal gasten van Kraggenburg naar Vollenhove gegaan 

om de theater voorstelling te bezoeken, geheten de drie dolle diva´s. Dit is ook een heel 

gezellige middag geworden. 

Misschien kunnen we volgend jaar met wat meer personen gaan, want deze keer waren 

er maar zes personen die zich hadden aangemeld. 

Maar diegenen die er waren hebben genoten van de voorstelling. 

 

ZONNEBLOEMPITTEN 

 

Op zondagmiddag 28 mei heeft de Zonnebloem op de afsluitdag van de Kraggenburgse 

feestweek aan diverse mensen een zakje zonnebloempitten uitgedeeld. 

Nu van ons het verzoek om die in de tuin uit te zaaien en op te laten groeien tot mooie 

zonnebloemen.  

En mocht u op de nationale ziekendag dd. 9 september, in de gelegenheid zijn een zieke 

in uw kennissenkring of omgeving te verrassen met een paar zonnebloemen, dan heeft 

wat ons betreft deze actie succes gehad.  

 

ZONNEBLOEMLOTEN 

 

Zoals eerder aangekondigd komen wij in de zomer maanden nog bij u aan de deur voor 

de verkoop van loten.  

Wij hopen dat u zoals elk jaar weer grif zult kopen, zodat we met onze gasten weer leuke 

uitstapjes kunnen maken.  

 

Verder wensen wij u een heel prettige vakantie toe en tot horens. 

 

Met vriendelijke groet, 

De vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg.  

 

 
 

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

 of Gerrit Klokstraat 28  

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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Roofvogels op het Vogeleiland 
 

Op zaterdag 24 juni houdt Vereniging Natuurmonumenten een vaar-wandelexcursie 

naar het Vogeleiland in het Zwarte Meer. De excursie met het thema ‘roofvogels’ duurt 

ongeveer twee en een half uur. De excursieboot vertrekt om 8.00 uur vanaf de 

aanlegsteiger bij de Kadoelerbrug aan de Kadoelerweg bij Kraggenburg. Vanwege de 

beperkte capaciteit van de boot, waarmee de 20 minuten durende tocht naar het 

Vogeleiland wordt gemaakt, is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan bij 

bezoekerscentrum De Wieden in St. Jansklooster, telefoon (0527) 24 66 44 (dinsdag tot 

en met zondag van 10.00 – 17.00 uur) of via de website 

www.natuurmonumenten.nl/agenda. Omdat bij de excursie het observeren van vogels 

centraal staat, mogen honden niet mee. De excursie is minder geschikt voor kinderen en 

voor mensen die slecht ter been zijn. Op het Vogeleiland zijn geen paden; laarzen 

kunnen daarom goed van pas komen. Deelname kost voor leden van 

Natuurmonumenten € 8,-, voor niet-leden€ 12,- p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar € 4,- 

p.p.. Vergeet uw verrekijker niet! 

 

Verbazingwekkend  

Op en rond het Vogeleiland nestelen verbazingwekkende aantallen vogels, waaronder enkele 

stootvogels, oftewel roofvogels. Haviken, buizerds en sperwers voelen zich er thuis. Ieder 

heeft zo z’n eigen jachttechniek. De een zweeft hoog en ‘stoot’, de ander vliegt laag en snel. 

Misschien ziet u tijdens de excursie wel één van deze fascinerende vogels. 

 

Zwarte Meer  

Het Zwarte Meer, tussen het oude en het nieuwe land, heeft zijn naam te danken aan de 

zwarte veengrond van de polders op het oude land. Door de veengroei schoof de kustlijn van 

het oude land steeds verder op. Zo ontstonden de langzaam aflopende oevers, die nu van groot 

belang zijn voor de natuur. De waterstand in het meer kent door de wind grote verschillen. Bij 

oostenwind vallen de slikplaten oostelijk van het Vogeleiland droog en trekken ze grote 

aantallen foeragerende vogels aan. Bij noordwesterstorm verandert een deel van het eiland in 

een moeras. Maar wat voor weer het ook is, een bezoek aan het rustige Vogeleiland is altijd 

een bijzondere belevenis. 

 

Vereniging Natuurmonumenten 
Door gebieden aan te kopen en te beheren beschermt Natuurmonumenten de natuur in 

Nederland. In de afgelopen 100 jaar is ze er in geslaagd 350 natuurgebieden te beschermen. 

Natuurmonumenten kan dit werk doen dankzij de steun van haar leden. Meer informatie op 

www.natuurmonumenten.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de activiteiten die 

Natuurmonumenten organiseert (klik door naar de natuur in en agenda).  

 

 

 

 

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

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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_____________________________________________ 
 

PERSBERICHT 
 

 
 
KIES DE ZORG DIE BIJ U PAST! 
 
In welk verpleeghuis krijg ik een eigen kamer? Naar welk verzorgingshuis mag 
mijn huisdier mee? Waar vind ik een hulp die verstand heeft van astma? 
Belangrijke vragen voor iedereen die op zoek is naar thuiszorg of een verpleeg- 
en verzorgingshuis. De website www.kiesmetzorg.nl geeft het antwoord op 
deze vragen en helpt bij het maken van een keuze. Vanaf 15 juni 2006 is Kies 
met zorg ook in Flevoland online.  
 
Aanbod vergelijken 
 
De website www.kiesmetzorg.nl biedt informatie over thuiszorginstellingen, 
verzorgingshuizen en verpleeghuizen. Mensen kunnen op de website zoeken naar 
het aanbod bij hen in de buurt dat aan hun specifieke wensen voldoet. De 
geselecteerde aanbieders worden in een overzicht naast elkaar geplaatst en kunnen 
onderling worden vergeleken. Op welke punten dat gebeurt, is door de gebruikers 
van zorg bepaald: zij hebben aangegeven welke informatie ze belangrijk vinden. 
Hierdoor biedt de website www.kiesmetzorg.nl dié informatie die cliënten zoeken. 
 
Ervaringen melden 
 
In Flevoland verzorgt het regionale patiënten- en consumentenplatform 
ZorgGebruikersBundeling (ZGB) Flevoland de plaatsing van gegevens van de 
verpleeg- en verzorgingshuizen. Daarnaast zijn er ook thuiszorginstellingen op 
www.kiesmetzorg.nl te vinden. De ZGB Flevoland maakt zich onder meer sterk voor 
het verhogen van de kwaliteit van zorg. Daarom kan iedereen op www.kiesmetzorg.nl 
zijn of haar ervaringen met een zorgaanbieder melden. Bij elk verpleeg- of 
verzorgingshuis kan men korte vragenlijsten invullen. Dus heeft u onlangs zorg 
ontvangen en was u tevreden of juist niet? Laat het weten, zodat de zorg verbeterd 
kan worden. 
 
Landelijk initiatief 
 
Kies met zorg is een landelijk project. In Flevoland is de website een initiatief van de 
ZGB Flevoland. De ZGB Flevoland is een samenwerkingsverband van 
patiënten/consumentenorganisaties in de provincie Flevoland en behartigt de 
gezamenlijke belangen van de Flevolandse zorggebruikers. De ZGB heeft als doel 
het versterken van de positie van de patiënt/consument en streeft tevens naar een 
meer patiëntgerichte zorg en kwaliteitsverbetering van de zorg. 
 
 

 
 

 

 

 

 

http://www.kiesmetzorg.nl/
http://www.kiesmetzorg.nl/
http://www.kiesmetzorg.nl/
http://www.kiesmetzorg.nl/
http://www.kiesmetzorg.nl/
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Huttenbouwweek 2006 

 
 

Dit festijn vindt plaats op de ijsbaan in Emmeloord en is voor  

alle kinderen van 6 t/m 12 jaar.  

Onder voldoende leiding vindt voor de elfde keer dit kinderspektakel plaats. 

Het thema voor deze week luidt: SPROOKJES. De organisatie is in handen van 

Stichting Kinderopvang Flevoland met steun van een ervaren team 

Huttenbouwvrijwilligers. 

Deze week is speciaal voor kinderen, die niet  met vakantie kunnen en voor 

kinderen met een sociale/emotionele achterstand. Maar ook alle andere kinderen 

die zin hebben in een lekkere actieve week zijn van harte welkom. 

Deze Huttenbouwweek wordt georganiseerd omdat we vinden dat elk kind recht 

heeft op een leuke zomeractiviteit, waarbij het samen bouwen, knutselen, 

sporten en spelen met andere kinderen een waar feest is, onder de slogan: 

SAMEN SPELEN-SAMEN DELEN. 

Kinderen leren omgaan met kinderen, die ze nog niet kennen. Dit kan het 

wederzijdse begrip voor elkaar vergroten. 

We gaan uit van de groepen 6 tot 9 jaar en van 10 tot 12 jaar. Natuurlijk wordt 

er gekeken naar ieders mogelijkheden. 

 

Waar: ijsbaan  Emmmeloord 

Wanneer: 31 juli, 1, 2, 3 en 4 augustus 2006 

Opgave per formulier : af te halen bij bij Stichting Kinderopvang Flevoland,  

   Accacialaan 12-14 te Emmeloord 

Opgave voor: 1 juli 2006  d.m.v. inschrijfformulier 

Informatie: op tel.nr.: 06-20516963 Bets de Kroes 

Kosten: € 7,50 voor een hele week, of per dag € 2,=  is soms mogelijk   

              Elk derde en vierde kind uit een gezin is gratis.  

Betaling: per eenmalige incasso 

 

 

Tips-Tips-Tips-Tips-Tips-Tips-Tips. 
Lunchpakket niet vergeten 

Stevige schoenen met goede zolen (spijkerblessures) 

Oude kleren aandoen 

Op tijd je inschrijfformulier inleveren 
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Stichting Artistique presenteert: de musical “Diep in de zee” 
 

 
8 en 9 juli zal het zang/dans/spelspektakel ‘Diep in de zee’ vier keer 

worden opgevoerd in theater ’t Voorhuys te Emmeloord. 
‘Diep in de zee’ is een vrolijke en soms ook spannende musical, waarin 

dans, zang en live muziek een grote rol spelen. Aan deze musical doen 
180 mensen mee van 4 t/m 50 jaar uit de Noordoostpolder en omgeving.  

 
Een groot aantal (Kraggenburgse) leerlingen van Danscentrum Artistique 

vertegenwoordigen de discipline ‘Dans’. De algehele leiding van deze 
musical is in handen van Marion Groot, samen met haar zus Linda Groot 

verzorgt zij ook de choreografie voor de musical. Alle zangers en 

muzikanten, van de speciaal voor dit evenement samengestelde band, 
worden professioneel gecoacht door Janet Schouten en Bert Schonewille. 

In de zang en spelhoofdrollen zullen vele Kraggenburgers schitteren zoals: 
Sanne Potters, Jorien van Diepen, Joselyn Janse, Matthias Eijpe, Wieke 

Eissens, Karlijn Eissens, Peter van Kampen, Leonie Verbeem, Marja 
Schipper, Annelies Jansen en nog vele anderen. 

 
Het belooft een geweldig spektakel te worden, waarbij het publiek ogen en 

oren te kort komt. 
 

De voorstellingen zijn op beide dagen om 12.30 uur en 16.00 uur. 
 

Kaarten à €12,50 zijn te bestellen via: stichtingartistique@gmail.com, 
0527-252458, via VVV Emmeloord, of op zaterdag 1 juli in ’t Klokhuis te 

Kraggenburg tussen 10.30 uur en 19.00 uur.  

 

 
  live – live – live – live – live – live – live – live – live – live – live – live  

 

Blue Train in café Van Saaze 

 
Een niet te missen swingavond! 

 
Op zaterdag 28 oktober is het weer een avondje genieten van live muziek bij HCR Van Saaze 
De swingende negenmans formatie Blue Train treedt dan op in het café. De band bestaat uit 
drie blazers, twee gitaristen, een toetsenist, een drummer en twee zangeressen. Blue Train 
staat garant voor een avond uit je dak gaan met opzwepende, swingende blues – pop- en 
soulmuziek. Een stuwende ritmesectie, een retestrakke blazersgroep en on front twee dijken 
van zangeressen (waaronder onze dorpsgenote Vera Verbeem) laten het dak eraf gaan. Blue 
Train is een veel gevraagde band aan de andere kant van de Ketelbrug, maar deze polder gaat 
nu ook van ze horen. Twee weken voor het optreden in Kraggenburg staan ze op de slotavond 
van het vijftigjarig jubileum van Nagele.  
  
Blue Train heeft een veelzijdig repertoire en biedt voor elk wat wils. Met lekkere stampende 
swingnummers van de Blues Brothers, Meatloaf, Shania Twain, ABBA, Lady Marmelade en 
vele anderen staat Blue Train garant voor een avond muzikaal vermaak. Heerlijk om op te 
dansen maar ook leuk om naar te kijken.  Een niet te missen swingavond. De band begint om 
half tien te spelen en de entree is 6 euro. 
 

 

mailto:stichtingartistique@gmail.com
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Inleverdatum 2006 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

28 augustus 6 september 

9 oktober 18 oktober 

27 november 6 december 
 

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

stopgezet. 
-     Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in 

rekening gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

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

de gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 
- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 

 uitkijk@kraggenburg.nl).  
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, 

tenzij voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang 
van de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

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

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2006 

Afmeting (cm) Prijs per 
jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per 
jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

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

9x12 (1/4 
pagina) 

55,00 15,00 18x24 (hele 
pagina) 

195,00 40,00 

18x6 (1/4 
pagina) 

55,00 15,00    

 
Activiteitenkalender 
 

Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

24-06 Vereniging 

Natuurmonumenten 

Vaar-wandelexcursie 

Vogeleiland  

Aanlegsteiger 

Kadoelerbrug 

08.00 uur 

30-06 en  

01-07 

Jeu D’op Crimineel goed! HCR van 

Saaze 

20.00 uur 

08-07 en  

09-07 

St. Artistique Musical: “Diep in de 

zee” 

’t Voorhuys 12.30 uur 

en 16.00 

uur 

15-07 De basisscholen OPAK  09.00 uur 

31-07, 01, 

02, 03 en 

04-08 

St. Kinderopvang 

Flevoland 

Huttenbouwweek  IJsbaan 

Emmeloord 

 

16-09 De basisscholen OPAK  09.00 uur 

22-09 Klaverjasclub De Kei Start seizoen 06/07 De Kei -- 

23-09 St. Genesius Kindertoneelstuk: 

“Nieuwe kleedster van 

de Keizer 

“HCR van 

Saaze 

20.00 uur 

28-10 HCR van Saaze Live muziek: Blue train  HCR van 

Saaze 

21.30 uur 

27-12 Klaverjasclub De Kei Open 

Kampioenschappen 

De Kei  

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Drieendertigste jaargang, nummer 4, september 2006  

 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 

W. Everts, namens FC Kraggenburg 

S. Folkertsma, namens Be Fair 

Penningmeester: W. Everts, 0527-258847 

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

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 25 24 82  

Rubriek: A. Janse 

Typewerk: A. van Keulen 

Lay-out advertenties: G. van Egmond 

Drukwerk: De Lichtwachter (J.J. Voost) 

Nietwerk: J.V.V. 

Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 

Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m 9 oktober 2006 vóór 19.00 uur, 

bij voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op GERRIT 

KLOKSTRAAT 28. 

 

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. 
 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.  

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

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

stukken niet geplaatst worden. 
  De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 

 
I N H O U D 

Namens de redactie ...................................................................................... blz. 2  
Dorpsbelang  ............................................................................................... blz. 2 
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NAMENS DE REDACTIE 
De vakantie is weer voorbij en er zijn weer vele nieuwtjes binnengekomen. 
Vandaar een lekkere dikke Uitkijk. Een tijdje geleden heeft de redactie bedacht 

dat het leuk zou zijn voor de Kraggenburgers om oud-Kraggenburgers in de 
Uitkijk aan het woord te laten. Dit idee is uitgewerkt tot een interviewrubriek 

voor zowel oud-Kraggenburgers als nieuwe inwoners van Kraggenburg. We 
hebben Annemieke Janse gevraagd om deze rubriek voor ons in te vullen en dat 
is haar heel goed gelukt. De eerste versie ziet u in deze Uitkijk. Alleen………. we 

hebben nog geen leuke naam voor deze rubriek kunnen verzinnen. Daarom 
schrijven we een prijsvraag uit. Weet u een leuke naam voor deze rubriek dan 

kunt u dit tot 9 oktober 2006 via de mail aangeven (of inleveren op Gerrit 
Klokstraat 28). De leukste naam belonen we met twee kaarten voor het optreden 
van Blue Train op 28 oktober bij van Saaze.  

In elke Uitkijk dus weer een nieuwe naam met verrassende vragen. Kent u een 
oud-Kraggenburger of een nieuwe inwoner van Kraggenburg die Annemieke zou 

kunnen interviewen voor de Uitkijk geef dit dan ook door aan de redactie. Alvast 
bedankt. Veel leesplezier. 

 

DOPRSBELANG 
 

We zijn weer begonnen 
 

De eerste week van september gaan de scholen in onze regio weer van start. 
Met de vakantiegedachten nog vers in het geheugen is het des te belangrijker 
dat we in het verkeer weer extra op de schoolgaande jeugd gaan letten. Zodat zij 

veilig van de openbare weg gebruik kunnen maken. De daarvoor opgehangen 
spandoeken bij de dorpsingangen zullen daarvoor de komende weken een visuele 

herinnering zijn. 
 
Dorpssingel 
 

Namens de gemeente heeft een aannemer dit voorjaar de dorpssingel gesnoeid 

en het wandelpad weer beter begaanbaar gemaakt. Na het effenen van de 
sporen heeft Dorpsbelang dit pad met houtsnippers aangevuld. De laatste bultjes 
snippers bleken toch enige hinder te veroorzaken en zijn alsnog gevlakt. Er kan 

dus, als het weer meezit, weer op een droog wandelpad gewandeld worden. 
 

Akkerdagen 
 

Op de nostalgische akkerdagen „Op d‟n akker‟ van 5 en 6 augustus jl. heeft 

Kraggenburg zich ook dit jaar weer laten zien. Zo deed onze dorpsvoorzitter z‟n 
uiterste best om, gezeten in een paardenwagen, zoveel mogelijk ringen op zijn 

stokje te steken. Zijn vizier stond redelijk scherp, maar net niet scherp genoeg 
voor de overwinning. Gedeeld vierde. 
Ook werd er dit jaar weer de polderkampioenschappen stroladen gehouden. Dit 

wil zeggen: zo snel mogelijk 120 strobalen op een rijdende wagen laden. Het 
Kraggenburger strolaadteam, dat vorig jaar de eerste prijs nog in de wacht 

sleepte, had dit keer iets minder geluk. Ze zetten een zeer snelle tijd neer, maar 
helaas viel er net voor de finish een hoekje strobalen van de wagen. Geen eerste 

plaats, maar een des te grotere drijfveer om volgend jaar weer te vlammen. 
Jongens: TOP! 
 

Namens Dorpsbelang,  Tonny Kommers (secretaris) 
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SPORTNIEUWS 
 

 

Sportief Wandelen - afscheid Conny 
 

Op 18 juli hebben we afscheid van Conny van der Riet genomen als trainster 

voor onze tak van sport die zij zelf bij Be Fair heeft aangedragen nl. Sportief 
Wandelen. Conny bij deze nogmaals hartelijk bedankt voor de enthousiaste 
lessen namens Be Fair. 
 

Welkom Ans 

 
Op 5 september beginnen de lessen Sportief Wandelen weer. Ans Bakker, ons 
wel bekend als de trainster van de inmiddels vervallen woensdagavond,  komt de 

lessen op de dinsdagochtend geven. We wensen Ans veel succes en verzekeren 
de leden een leuke en afwisselende voortzetting van de lessen. De start is om 

9.00 uur bij Van Saaze en na de les rond 10.15 uur wordt hier gezamenlijk 
meestal nog een kop koffie gedronken. Geïnteresseerden kunnen zich altijd 
aanmelden voor een proefles. De les is geschikt voor zowel beginners als 

gevorderden. 
 

Enquête 
 

In een Uitkijk begin dit jaar heeft een enquête met betrekking tot Sportief 

Wandelen gestaan. Hierop zijn helaas maar acht formulieren retour gestuurd. 
Hiervan hebben drie aangegeven graag op een avond sportief te willen wandelen. 

Om deze reden hebben wij gemeend deze zomer Sportief Wandelen niet op een 
avond aan te bieden. Mocht hier in de toekomst weer meer interesse voor komen 
dan zullen wij hier natuurlijk weer op inspelen. 

Voor wat betreft het verenigingswezen: We zullen zorgen dat er enige 
exemplaren van De Uitkijk bij de trainer verkrijgbaar zijn om de leden buiten 

Kraggenburg ook de mogelijkheid te geven dit “verenigingsblad” te lezen (voor 
degenen die hebben aangegeven dit te willen). Eerder was dit wegens te weinig 
belangstelling stopgezet. 

Men is over het algemeen genomen erg tevreden met de dinsdagochtend en de 
opbouw van de training. 

De antwoorden op de vragen met betrekking tot de lessen en de toelichting/tips 
die door enkelen zijn gegeven, zullen worden teruggekoppeld met de nieuwe 
trainster. 
 

Oproep 
 

Het bestuur van Be Fair is op zoek naar een penningmeester.  
Wegens drukke werkzaamheden van onze huidige penningmeester is de functie 

van penningmeester vanaf de jaarvergadering op 25 september vacant. Voor de 
functie is enige kennis van de computer een pre. Geïnteresseerden kunnen zich 

(bij voorkeur vóór de jaarvergadering) melden bij onze secretaris Y. Meester tel: 
252347. 
 

 

Namens het bestuur van Be Fair, 
Sonja Folkertsma (tel. 852290) 
 

 

Uitvoering kleutergym in balans 
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Donderdag 29 juni liet de kleutergymgroep van Be Fair met groot enthousiasme 
en veel plezier zien, wat zij allemaal geleerd hadden in het afgelopen jaar. 

Ouders en grootouders genoten zichtbaar van hun optreden. Voorafgaand aan de 
gymuitvoering vertelde juf Bettie belangstellenden wat zij in het afgelopen jaar 
met de kleuters had geoefend. Evenwicht was belangrijk bij deze oefeningen. Er 

werd veel in kleine groepjes gewerkt. Deze groepen worden door juf Bettie zelf 
ingedeeld. Op deze manier kunnen kinderen van gelijk niveau samen oefenen.  

 
Tijdens de uitvoering waren er vier groepjes. Evenwicht was natuurlijk een 
belangrijk onderdeel. De evenwichtsbalk werd door iedereen moeiteloos 

bedwongen. Met paraplu, met slingers of met een ring op het hoofd lieten de 
kleuters zien goed te kunnen balanceren. Bij het wandklimrek waren voor de 

zekerheid touwen aangebracht om je aan omhoog te trekken. De meeste 
kleuters hadden het touw niet nodig om boven te komen. Ook de rekstok en de 
lange mat kwamen aan bod. Op de lange mat werden behalve koprollen ook 

duokunsten, zoals kruiwagen rijden vertoond. Hieruit bleek dat ook kleuters 
prima kunnen samenwerken.  

 
Aan het eind bedankte juf Bettie haar vaste helpsters, die er ook nu waren. 
Zonder deze helpsters is het onmogelijk in groepen te werken. En juist door de 

kleuters in groepen te verdelen krijgen zij de aandacht die zij verdienen. 
Natuurlijk was er een groot applaus voor de kleuters.  

 
Margot Maljaars 

(moeder van Jasmijn) 
 

 

Open Gymles  

  
Donderdag 29 juni hadden wij (Hilde en Tjarda) een open gymles.  

Wij zitten in groep 3 van gym. 
Er zijn drie verschillende groepen, wij zitten dus in groep 3. 
Er waren heel veel mensen (vinden wij dan). In onze groep zitten Jos, Dennis, 

Lian, Eline, Anouk, Erika, Iris, Carline, Michelle en wij natuurlijk. 
 

Wij begonnen met over de kast springen. De ene helft van de groep ging over de 
breedte springen. De andere over de lengte. Dat ging goed.  
Deze onderdelen deden we allemaal: ringzwaaien, bokspringen, de brug, de 

lange mat, de evenwichtsbalk, touwklimmen, skateboarden en acrogym. 
  

Op het laatst kregen we van het publiek luid applaus. Daarna was iedereen wel 
moe geworden.  

En dit was mede mogelijk gemaakt door onze lerares Bettie Kuipers. 
 
Hilde en Tjarda 
 

Zie ook de tekening van Jesse Kers op pagina 5. 
 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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TEKENING GYM 
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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: 

 

 Maandag 25 september in het Klokhuis aanvang 20.00 uur 

 
Agenda; 

 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslagen:   

- Volleybal jeugd 

- Volleybal senioren 

- Gymnastiek en conditietraining 

- Looptrimgroep 

- BOM 

- Sportief Wandelen 

- Avondvierdaagse 

- Stratenvolleybal  

 

      Pauze 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

 waaronder de contributie-inning 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Grote Clubactie 

9. Bestuursverkiezingen:  

Aftredend: Joachim de Kruijk 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij:  

Y. Meester tel: 252347 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Graag zien wij U op deze vergadering! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Het bestuur van Be Fair 
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                       Beste voetballiefhebbers van FC Kraggenburg, 

 
 
Het voetbalseizoen gaat weer van start. Al aan het eind van het vorige seizoen 
waren we al druk bezig om alle teams weer rond te krijgen voor het komend 

seizoen. Dit is gelukt, alle juniorenteams zijn ingevuld. Bij de senioren hebben 
we een team terug moet trekken, door te weinig spelers en gaan we door met 

drie teams. 
 
Wel ben ik van mening dat er volgend jaar weer een seniorenteam bij kan 

komen, doordat junioren weer door gaan stromen en er wellicht nieuwe spelers 
bij zullen komen. 

 
Maak er wat van met elkaar. Strijd er sportief op los en zorg voor veel 
voetbalplezier en gezelligheid op de Brem. 

 
Uiteraard is een ieder die de FC een warm hart toedraagt (of je houdt gewoon 

van voetbal), van harte welkom op de Brem om te komen kijken naar de 
wedstrijden. 
Tot ziens! 

 
Voorzitter FC Kraggenburg 

Harold van Beekhuizen 
 

 

 

    

 

 
 

Beste leden, 

 
In de afgelopen jaarvergadering is er gesproken over de missie en het beleid van 
FC Kraggenburg. Uiteraard waren daar vragen over en in die vergadering is 

besloten om een extra jaarvergadering uit te schrijven met als agendapunt: 
Missie en beleid FC Kraggenburg. 

 
Deze jaarvergadering vindt plaats op woensdag 25 oktober om 20.00 uur 

in de kantine. 
 
Voor degenen die niet aanwezig waren op de jaarvergadering ligt in de kantine 

een uitdraai van de missie en het beleid klaar. Deze kunnen jullie meenemen en 
doornemen voor de jaarvergadering. 

 
Via deze weg bent u uitgenodigd voor de jaarvergadering. Graag tot ziens op 25 
oktober. 

 
Met vriendelijke groet, 

 
Het bestuur FC Kraggenburg 

  

 

 
      FC Kraggenburg Extra jaarvergadering 
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Even voorstellen 
 

De volgende spelers: 
Stijn de Boer  Björn Hoegee 
Niels Brands   Jonathan Kers 

Jack Brouwer   Ad Lampert 
Rebecca Doejaaren  Rijk Tadema 

Kas van Egmond     
 
Spelen komend voetbalseizoen in F1 van FC Kraggenburg, dat uitkomt in de zgn. 3e 

klasse. 
Wij trainen iedere dinsdagmiddag fanatiek van 15.30 uur tot 16.45 uur. 

Wij voetballen onze thuiswedstrijden op zaterdagmorgen om 9.30 uur. 
Wij nodigen een ieder van harte uit om ons te bewonderen op bovenvermelde tijden. 
Wij gaan proberen er een fijn en sportief voetbaljaar van te maken. 

 
Ook willen wij u voorstellen aan onze trainer en begeleider(s): 

Johan Tadema (trainer en begeleider) 
Op zaterdag is er ook een assistent leider: dat is Frans Hoegee. 
 

Tot slot:  Johan Tadema zal u komend seizoen op de hoogte houden van de stand van 
zaken aangaande ons team. 

 

Kraggenburger Dartvereniging  
 

Familie Koppeldarttoernooi zaterdag 16 september 
Aanvang 19.00 uur 

 

De Dartvereniging Kraggenburg bestaat ongeveer twee jaar en heeft inmiddels een 

trouwe aanhang opgebouwd. Iedere maandagavond komt een groep darters in de zaal 
van Van Saaze bij elkaar om zich verder te bekwamen in het populaire pijltjesspel. Om 

ook anderen de kans te geven eens een pijltje te gooien, is er daarom een 
Koppeldarttoernooi georganiseerd. Ieder lid van de vereniging kan samen met een 
niet lid hieraan deelnemen. Het maakt niet uit of het je vader, moeder, zoon, dochter, 

vriend, vriendin of Co Stompé is, iedereen is welkom. Ook toeschouwers zijn deze 
avond van harte welkom. Inschrijven à € 5,00 per koppel kan vanaf nu bij HCR Van 

Saaze tot een half uur voor aanvang van de wedstrijd.  
 
 

Klaverjasclub De Kei 
 
Vrijdag 22 september starten wij weer het klaverjasseizoen 2006-2007. Wij beginnen 

om 20.00 uur en spelen 4 rondes. 
De volgende avonden gaan mee tellen voor de competitie. 

In oktober: 6 en 20 
In november: 3 en 17 
In december: 1 en 15 

 
Woensdag 27 december 2006 is er weer de jaarlijkse avond om het Open 

Klaverjaskampioenschap van Kraggenburg. Aanvang dan om 19.00 uur. 
 
Het bestuur 
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Nordic Walking 

 
Nordic Walking is onbetwist de snelst groeiende buitensport in Nederland. Geen hype of 
rage maar een blijvende wandelvariant die momenteel ongekende belangstelling 

geniet. Nordic Walking blijft groeien. Er zijn nu al 180.000 Nederlanders die een cursus 
Nordic Walking hebben gevolgd. Nordic Walkers zijn al niet meer weg te denken uit het 

straatbeeld. Het wandelen met „poles‟ (zo noemt men de stokken) is bijna net zo 
vanzelfsprekend als wandelen zonder. Nordic Walking is een sport voor iedereen. Tal 
van onderzoeken hebben aangetoond dat het een uitermate effectieve manier van 

trainen is voor de spieren van rug, schouder, arm, buik en bil. Je kunt rustig 
„Nordiccen‟ maar ook intensief zodat je gesloopt uit het bos komt. 

Conny van der Riet, van Aromana, geeft cursussen in het Voorsterbos te Kraggenburg 
aan kleine groepen (tot 10 personen) zodat ze mensen op maat kan trainen. Het gaat 

er namelijk niet om, om het even snel te leren. Je moet er rustig de tijd voor nemen 
wil je het inbedden in iemands bewegingsactiviteiten. Pas dan is het doel bereikt, 
namelijk dat mensen blijven lopen met „poles‟. Als u de techniek beheerst kunt u zich 

kosteloos aansluiten bij de Nordic Walking groep (onbegeleid) die zaterdags om 9.00 
uur start bij "Van Saaze". Tevens zullen er regelmatig tochten worden georganiseerd 

op andere locaties. 
Sluit je aan bij een gigantisch grote club sporters en geef je op voor de cursussen die 
weer beginnen in september. 

 
 Conny van der Riet  -  0527 252550  -  www.aromana.nl  
 

 
Houd je van muziek, dansen en optreden .............................................. 

kom dan op les bij Danscentrum Artistique! 
 

Danscentrum Artistique biedt meerdere lessen aan in Kraggenburg en Vollenhove, o.a: 
 
-  Algemene Dansante Vorming vanaf 4 jaar 

-  Jazz/clip/showdance van 6 tot 20 jaar 
-  Klassiek ballet vanaf 6 jaar 

-  Modernjazz vanaf 12 jaar 
-  Selectieklassen vanaf 9 jaar, waarin we aan verschillende dansstijlen  

werken o.a. musicaldans, clipdans, moderne dans 

-  Dans voor volwassenen, in de les worden verschillende dansstijlen met elkaar 
gecombineerd. 

 
In de lessen wordt er gewerkt vanuit de belevingswereld en de mogelijkheden van de 
leerling, waarbij lichaamsbewustzijn en het uiten van emoties een belangrijke plaats 

innemen. Jaarlijks wordt er toegewerkt naar een voorstelling of eindpresentatie in het 
theater en treden wij op tijdens feestweken en festivals als de Tulpenproms in 

Emmeloord en het Bloemencorso in Vollenhove.  
 
De lessen worden gegeven door een professionele docent. 

 
Voor meer informatie bel Marion Groot tel. 06-54952467 of mail naar: 

danscentrumartistique@hotmail.com 
 
Binnenkort zijn wij te vinden op www.danscentrumartistique.nl 
 

 

 

 

mailto:danscentrumartistique@hotmail.com
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Titel …………………………………………………………………? (zie voorwoord redactie) 

 

Hallo, ik ben gevraagd om een nieuwe rubriek te schrijven voor De Uitkijk. In die rubriek stel ik 

nieuwe Kraggenburgers voor of laat ik horen hoe het met oud-Kraggenburgers gaat. Ik vond 

het een leuk idee en ik wist gelijk al wie ik wilde interviewen voor de eerste keer. Wubbo en 

Marjan de Raad zijn nieuw in het dorp en ze wonen in het meest opvallende en tot de 

verbeelding sprekende huis – uit mijn jeugd - van Kraggenburg. Vroeger woonde er een groot 

gezin en volgens zeggen, had het huis héél veel kamers.  

 

Heel toevallig kwam ik Wubbo de Raad tegen toen ik op pad was voor Dagblad Flevoland/De 

Stentor. Omdat hij een erg drukke agenda heeft, besloten we het interview ter plekke te 

houden. En zo gebeurde het dat wij hangend aan een hangtafel in een Ruttense speeltuin een 

gesprek hadden over wonen in Kraggenburg. Ik had bedacht dat het leuk zou zijn om hem een 

aantal keuzes voor te leggen. Dat pakte goed uit en er ontstond een geanimeerd gesprek. Als 

rechtgeaarde Kraggenburgse was ik uiteraard nieuwsgierig waarom man, vrouw en zes honden 

voor Kraggenburg hadden gekozen. „We zijn gevallen voor het huis‟, zei Wubbo de Raad 

spontaan. „Het was kijken en kopen. Maar ook de combinatie buiten en dorp, het Voorsterbos, 

het mooiste bos van de Noordoostpolder en de omgeving hebben mede onze keus bepaald.‟  

 

De familie De Raad komt uit Emmeloord waar ze sinds 1980 woonden. Wubbo de Raad is sinds 

1995 Gedeputeerde van de provincie Flevoland. „Maar volgend jaar stop ik ermee‟, zegt hij. Wat 

hij dan wil gaan doen, weet hij nog niet. „Daar neem ik rustig de tijd voor.‟ Zijn vrouw Marjan is 

importeur van betere hondenartikelen van Sarah Spencer (www.flevodog.nl). Op huizenjacht in 

de buurt van het Voorsterbos kwamen ze het huis „Mare Malosum‟ tegen. Een opvallend groot 

wit huis horend bij de Hertenweg, maar liggend langs de tocht aan de Zuiderringweg, tegenover 

Vink. Voor de ouderen in het dorp beter bekend als „het huis van Woets‟. Na wat heen en weer 

gepraat was het tijd voor het serieuze werk. Ik vuurde de eerste gewetensvraag op hem af. 

 

Moet Kraggenburg een agrarisch of een natuurgebied worden?  

Wubbo: „Een agrarisch natuurgebied.‟ „Een van de twee‟, zei ik streng. „Dan ben ik het niet eens 

met de stelling‟, zei hij gedecideerd. „Landbouw blijft landbouw, maar er moet ruimte zijn voor 

natuurlijke stapstenen in het landschap. Landbouw en natuur kunnen heel goed samengaan. De 

wereld verandert. Landbouw is belangrijk, maar niet meer het allerbelangrijkste. En ik zie voor 

Kraggenburg op dat gebied goede mogelijkheden‟ 

  

Kavel Penders of kavel Paauw? 

Wubbo: „Dat is een gevoelig punt. Kavel Penders maar………. als je vanaf de Zuiderringweg aan 

komt rijden zou op de kavel Paauw een landgoed niet misstaan. Het moet een aantrekkelijke 

uitstraling hebben voor mensen die op zoek zijn naar een groot huis in een parkachtige 

omgeving. Je moet dan niet tegen volkstuinen aankijken.‟  

 

Lid worden van toneelvereniging Genesius of carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes? 

Wubbo: „Ik ben geen carnavalsvierder. Maar het Buutrednen is mij wel bekend. We zijn wel lid 

geworden van Dorpsbelang. En mijn vrouw doet de boodschappen bij Leo en Annie‟s 

Buurtsuper. Ik vind dat als je naar een dorp verhuist, je ook met de dorpsgemeenschap moet 

optrekken. Maar waar we lid van gaan worden, weten we niet. We gaan ons eerst een jaar 

oriënteren en dan keuzes maken. Maar je wilde weten waar ik voor kies? Dan wordt het toch de 

toneelvereniging.‟ 

 

Tachtig kilometer of zestig kilometer in het buitengebied? 

Wubbo: „Tachtig en dat heeft te maken met het feit dat ik het niet voldoende vindt dat er alleen 

een bord wordt neergezet met 60.‟ 

Ik had nog willen vragen wat de voorkeur heeft, fietsen of wandelen? Maar dat kwam er niet 

meer van. Dat vraag ik dan wel als ik Wubbo een keer tegenkom in het dorp. Het zou maar zo 

kunnen dat dat op 23 september is als St. Genesius de „Nieuwe kleedster van de Keizer‟ ten 

tonele voert. 

 

Dat was het voor de eerste keer. Tot over twee maanden. Ps: Ik heb trouwens nog wel even 

geïnformeerd naar al die kamers. Door verbouwingen zijn dat er een stuk minder geworden.  

 

Annemieke Janse

http://www.flevodog.nl/
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Bedankje  
 
Wij willen graag iedereen bedanken die tijdens de ziekte van Ans Vink-Slump hebben 
meegeleefd met ons allen. Dit door middel van een telefoontje, een kaartje, een 
gesprek of een bezoek. 

 
Na het overlijden van Ans op 9 mei 2006 mochten wij ook weer uw steun en 

medeleven ervaren.  
 
Vanuit Dorpsbelang Kraggenburg hebben wij de Paaskaars aangeboden gekregen, als 

blijk van medeleven van de dorpsgemeenschap. Dit vonden wij een heel mooi gebaar 
en hebben dit dan ook zeer gewaardeerd. Deze kaars zullen wij op onze beurt 

doorgeven aan een dorpsgenoot die deze warmte nodig heeft. 
 

Wij waren verrast over het medeleven en enorme warmte vanuit het dorp, waar we 
heel dankbaar voor zijn. Dit heeft ons mede geholpen de draad weer op te kunnen 
pakken. 

 
Namens de familie, 

Jan Vink 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 

De Kraggenburger Activiteiten Commissie (KAC) is op zoek naar nieuwe mensen met 
verfrissende ideeën!  

Heb je tijd en zin……… maar denk je KAC?  

Je weet wel van de gezellige Kerstmarkt en andere activiteiten door het jaar heen.  

Bel snel: Thijs Tromp Meesters tel. 252342  

Tot ziens bij de KAC: Rene Besseling, Bregina Tuinstra, Clarina Venema en Alet de 
Boer  

Pony’s familie van Zoelen  
 
Hallo beste Kraggenburgers, 

Zoals velen van jullie weten lopen mijn pony‟s aan de Gerrit Klokstraat naast de 
volkstuintjes. Nu is dit voor veel mensen leuk en plezierig. Veel mensen gaan even 
broodjes brengen of even kroelen of zelfs soms even rijden en knuffelen. 

In de weekenden worden er vaak dingen stuk gemaakt. Dit is voor ons en sommige 
mensen heel onplezierig. Ook wordt er veel rotzooi, plastic blikjes en noem maar op, 

in de wei gegooid. Wij hopen dat op deze manier dit in de toekomst te kunnen 
verkomen. Ook de politie werkt hier aan mee.  
Er zijn ook mensen die vinden dat ik mijn pony's verwaarloos en ze te weinig  

eten geef. Maar de dierenartsen zijn tevreden over de pony‟s. 
Het is een sober ras en ze kunnen met weinig toe.  

Ik hoop dat ik zo genoeg heb verteld en hoop op verbetering! 
Bij deze bedankt, 
  

groeten familie van Zoelen  
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Zonnebloem nieuws 

 
Nationale Ziekendag 

In de week van 4 tot 10 september valt onze nationale ziekendag.  
Nu zijn er door heel veel bewoners in Kraggenburg, de door ons uitgedeelde 
zonnebloempitten gezaaid. Hopelijk zijn die uitgegroeid tot prachtige zonnebloemen. 

Nu van ons (Zonnebloem ver. Kraggenburg) het verzoek aan u om aan een zieke 
medebewoner van Kraggenburg, een gehandicapte of een hulpbehoevende oudere, 

een bosje zonnebloemen uit te delen. 
Bij voorbaat onze hartelijke dank daarvoor. 

 
Loten verkoop 
Tijdens de vakantie maanden zijn we langs de deuren gegaan om de zonnebloem 

loten te verkopen. Velen van u hebben ook loten van ons gekocht. Onze hartelijke 
dank daar voor. Mocht het zo zijn dat u nog geen loten hebt gekocht, maar dat wel 

wilt doen, dan kunt u even een telefoontje doen naar een van onze bestuursleden. 
Dan kunnen wij u alsnog aan een lootje helpen.  
Telefoon: T. van Egmond (252783), G. Mooiweer (252700), B. Schuringa (203059), 

H. Barneveld (252840). 
 

Boottocht 
De jaarlijkse boottocht van de Zonnebloem, is dit jaar gepland op woensdag 4 
oktober 2006. De opstapplaats is ook dit jaar Vollenhove.  

We vertrekken om 9.30 uur en zijn om 17.00 uur weer terug. 
Tijdens het varen krijgt u koffie/thee aangeboden, tevens een warme maaltijd en „s 

middags een frisdrankje of een borreltje. 
De kosten voor de dag zijn plm. € 22,00 per persoon. 
Mocht u zich willen opgeven dan graag voor 18 september bij: 

Mevr. G. Mooiweer (252700), Mevr. T. v. Egmond (252783), Mevr. J. Christiaens 
(252310). 

 
Huldiging Zonnebloem Vrijwilligster 
Het is dit voorjaar 25 jaar geleden dat Mevr. Halman begon als vrijwilligster bij de 

Zonnebloem. Niet alleen deed ze de lotenverkoop, maar ook een bezoekje en een 
praatje bij zieke mensen, een kaart versturen met daarop een bemoedigend woord, 

een gebed of een kaars opsteken op Bedevaartreis en hulp bieden aan een 
medebewoner in Kraggenburg. 
Zij heeft dit al die jaren met groot plezier gedaan. Ze werd daarom op maandag 26 

juni verrast met de gouden speld. Dit is een onderscheiding voor 25 jaar vrijwilligsters 
dienst. De plaatselijke voorzitster Mevr. T. v. Egmond sprak haar lovende woorden 

toe. Dhr. Zijlmans van het Provinciaal Bestuur speldde haar de gouden onderscheiding 
op en overhandigde haar de bijbehorende oorkonde. Het Regio Bestuur was ook 
aanwezig en hield een toespraakje en gaf haar een welverdiend bloemetje. 

Van het Bestuur afdeling Kraggenburg kreeg ze een pentekening van de R.K. Kerk als 
aandenken. Mevr. Halman was zeer verrast en hoopte, als haar gezondheid haar niet 

in de steek laat, het werk nog vele jaren te doen en bedankte een ieder. 
 

Www.zonnebloemlinq.nl 
Lekker weg met Linq! 
Handicap of niet; leuke dingen doen willen we allemaal. Daarom brengt de 

Zonnebloem LinQ jonge mensen (18 tot 45 jaar) met elkaar in contact om samen iets 
te ondernemen. Met z‟n tweeën of in groepsverband. Zo kunnen mensen, met of 

zonder lichamelijke beperking er samen op uit!  
 
 

http://www.zonnebloemlinq.nl/


 13 

 
 

 

Kabouters en elfjes in Voorsterbos 
 

Kinderen tot 8 jaar en hun ouders kunnen op woensdag 13 september mee met de 

boswachter van Vereniging Natuurmonumenten voor een speciale zoektocht. Een 

zoektocht naar de kabouters en elfjes die in het Voorsterbos bij Kraggenburg wonen. De 

anderhalf uur durende excursie start om 14.00 uur vanaf de parkeerplaats bij de 

werkschuur en natuurkampeerterrein De Stiente aan de Kraggenburgerweg 21 in 

Kraggenburg. Vooraf aanmelding is noodzakelijk. Dat kan door te bellen met 

bezoekerscentrum De Wieden (maandag van 12 tot 17 uur en dinsdag tot en met zondag 

van 10 tot 17 uur), telefoon: (0527) 24 66 44 of via de website 

www.natuurmonumenten.nl/agenda. Deelname kost voor leden van Natuurmonumenten 

€ 3, voor niet-leden€ 5,-. Tip: trek een lange broek en stevige schoenen of laarzen aan. 

 

Kabouterwereld  

In het afwisselende Voorsterbos wonen naast de vele dieren als boomklever, bonte specht, 

wielewaal, vos, kikker en pad, ook kabouters en elfjes. Tijdens deze zoektocht ontdekken de 

kinderen hoe de kabouterwereld in elkaar zit. Zo kun je zien waar de kaboutertjes wonen, zie 

je de stoelen waar ze op zitten en waar ze limonade uit drinken. Maar misschien, als je héél 

goed kijkt, zie je de kabouters en elfjes wel zelf! 

 

Rood-met-witte-stippen  

Kabouters en elfjes wonen meestal in paddestoelen. Deze komen heel veel voor in het 

Voorsterbos. Natuurlijk groeit er de rood-met-witte-stippen-paddestoel van Kabouter 

Spillebeen (de vliegenzwam). Ook moeten kabouters en elfjes net als mensen boodschappen 

doen. Daarvoor gaan ze niet naar een supermarkt maar gebruiken ze de paddestoelen. Bij de 

melkzwam halen ze bijvoorbeeld hun melk, de inktzwam gebruiken ze om te schrijven en van 

de kluifzwam gebruiken ze de kluif als soepbot. Wat heeft de natuur toch veel te bieden! 

 
Vereniging Natuurmonumenten 
Door gebieden aan te kopen en te beheren beschermt Natuurmonumenten de natuur in 

Nederland. In de afgelopen 100 jaar is ze er in geslaagd 370 natuurgebieden te beschermen. 

Natuurmonumenten kan dit werk doen dankzij de steun van haar leden. Meer informatie op 

www.natuurmonumenten.nl. Hier is ook meer informatie te vinden over de activiteiten die 

Natuurmonumenten organiseert (klik door naar agenda). 

   

 

 

 

 
 

 

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

 of Gerrit Klokstraat 28  

 
 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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Natuurmoment Voorsterbos 
 
Nu de lange hete zomer in juli is afgelopen, is de natuur in augustus door de vele 
neerslag opgefrist, wat hard nodig was. Sommige poelen in het Voorsterbos waren 

geheel opgedroogd terwijl in andere poelen de waterstand tot een minimum was 
gezakt. Voor het waterleven heeft dit geen nadelige gevolgen gehad. Opvallend was 

dat er in de droge periode in het bos geen bladval en verkleuring plaats vond, zodat 
het blad er op dit moment nog groen uitziet. Dit komt doordat de grondsoort (klei en 
keileem) het water lang vast houdt.  

Het warme weer heeft vele insectensoorten goedgedaan. Vooral de vlinders, libellen 
en juffers hebben hiervan geprofiteerd en konden in grote aantallen in het 

Voorsterbos worden waargenomen. Er zijn door een vrijwilliger achtendertig soorten 
libellen en juffers geteld. Hierbij waren zeer zeldzame soorten die nog niet eerder in 

het gebied zijn waargenomen. Dit waren o.a. de Noordse en Gevlekte witsnuitlibel en 
de Noorse en Bruine winterjuffer. Voor de vlinders is het nog steeds goed weer en er 
bloeien nog voldoende planten (lever/ koninginnekruid) om voedsel te vinden.   

In het gehele beheergebied kunnen we vele distelvlinders, dagpauwoog, gehakkelde 
aurelia en atalanta zien rondvliegen. De kolibrievlinder is dit jaar veel aanwezig. 

In het jonge Wendelbos waar op sommige plaatsen wilde peen en veel bloeiende 
klaver voorkomt, zijn in juli een drietal zeldzame soorten vlinders waargenomen, o.a. 
koninginnepage (2), gele luzernevlinder (12), en de oranje luzernevlinder (4). De 

aanwezige beplanting, die in het voorjaar is geplant, heeft de droge periode goed 
doorstaan.  

In het Voorsterbos komen vrij veel reeën voor. Er zijn in de laatste twee maanden 
enkele reeën door autoverkeer omgekomen. Dit gebeurt hoofdzakelijk op de 
Kraggenburger-, Leemring- en Voorsterweg. Mocht u toch in aanraking komen met 

een overstekende ree, kan het gebeuren dat het dier gewond het bos ingaat. Neem 
dan contact op met de plaatselijke jachtopzichter R. van Moerkerken (06- 53578344) 

en geef een duidelijke plaatsomschrijving door, zodat de jachtopzichter de gewonde 
ree kan opsporen.  
In de aankomende weken wordt hout gezaagd in het Waterloop- en Voorsterbos 

evenwijdig aan de Zwolse vaart. Het traject waar de beek langs komt naar het 
Wendelbos wordt boomvrij gemaakt, zodat op een later tijdstip de beek kan worden 

uitgegraven; ook de bosrand langs de Voorsterweg en achter het zweefvliegveld wordt 
omgevormd. Wanneer u de komende tijd, of een weekendje, het Voorsterbos bezoekt 
kunt u wanneer het mooi weer is, met uw caravan of tent nog kamperen op de 

camping ,,de Stiente”. 
Deze is tot eind oktober open. Er is nog volop te genieten in het bos, want de trek van 

vogels zit er aan te komen en door het vochtige warme weer komen vele soorten 
paddenstoelen boven de grond, waardoor de belevingswaarde wordt vergroot. 
Regelmatig worden excursies georganiseerd. Voor meer informatie kunt u contact 

opnemen met het bezoekerscentrum De Wieden, tel. nr. 0527-246644. Voor meer 
informatie: www.natuurmonumenten .nl 

 
Het beheerteam Voorsterbos.   
 
 

  

 

 

 

 

 
   

http://www.natuurmonumenten/
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De nieuwe kleedster van de keizer 
 

Toneelvereniging Sint Genesius heeft al eerder sprookjesachtige toneelstukken op de 

planken gezet. Nu gaan we op 21 en 22 september weer een kindervoorstelling 
uitvoeren voor de basisscholen in Kraggenburg, maar ook andere basisscholen uit de 
Noordoostpolder zijn benaderd en sommigen van hen komen dit bekijken.  

Dit kindertoneelstuk is een zeer vrije bewerking van het sprookje: “de nieuwe kleren 
van de keizer” en is speciaal geschreven voor kinderen. Maar natuurlijk zijn ook 

volwassen sprookjesfans van harte welkom om dit stuk te komen bekijken op 
zaterdagavond 23 september om 20.00 uur bij Van Saaze. Alle spelers en 
mensen voor decor, kleding en grime hebben weer hun best gedaan om er een 

sprankelend toneelstuk van te maken. Er zijn ook 4 debutanten onder de 
toneelspelers. We zijn heel blij dat zij deze nieuwe uitdaging aan zijn gegaan.  

 
Namens het bestuur, Marianne van der Ploeg 

 

 

Zaterdag 28 oktober presenteert 

HCR Van Saaze 

 

Blue Train 

 
Een niet te missen swingavond 

 
Op zaterdag 28 oktober is het weer een avondje genieten van live muziek bij HCR 

Van Saaze 
De swingende negenmans formatie Blue Train treedt dan op in het café. De band 
bestaat uit drie blazers, twee gitaristen, een toetsenist, een drummer en twee 

zangeressen. Blue Train staat garant voor een avond uit je dak gaan met 
opzwepende, swingende blues –, pop- en soulmuziek.  

Een stuwende ritmesectie, een retestrakke blazersgroep en on front twee dijken van 
zangeressen (waaronder onze dorpsgenote Vera Verbeem) laten het dak eraf gaan.  
Blue Train is een veel gevraagde band aan de andere kant van de Ketelbrug, maar 

deze polder gaat nu ook van ze horen. Kort geleden stonden ze nog op de slotavond 
van het vijftigjarig jubileum van Nagele.  

  
Blue Train heeft een veelzijdig repertoire en biedt voor elk wat wils. Met lekkere 
stampende swingnummers van de Blues Brothers, Meatloaf, Shania Twain, ABBA, 

Lady Marmelade en vele anderen staat Blue Train garant voor een avond muzikaal 
vermaak. Heerlijk om op te dansen maar ook leuk om naar te kijken.   

Kortom: Een niet te missen swingavond.  
 
 
 

Aanvang 21.30 uur       Entree € 6,00        Leeftijd vanaf 16 jaar 
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KERSTMARKT 2006 

 
GEVRAAGD: STANDHOUDERS !! 

 
Heb je een leuke hobby of wil je de kas van je vereniging/club op een originele manier 
spekken dan ben je welkom op de Kerstmarkt! 

Wanneer:  zaterdag 16 december a.s. 
Tijd        :  14.00 uur tot 20.00 uur. 

Plaats    :  HCR Van Saaze 
 

Voor informatie of opgave kun je contact opnemen met Bregina Tuinstra tel.252579 of 
Alet de Boer tel. 252820  

 

 
 

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 
                                                                                                                                 

Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar. 
Schooltijden peuterspeelzaal: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 

11.00 uur in de kantine op sportpark „de Brem‟. De peuters worden minimaal 2 
ochtenden per week verwacht, er zijn evt. mogelijkheden om uw peuter een extra 
ochtend te laten meedraaien. Kijk voor meer informatie op www.kraggenburg.nl bij 

scholen, website Kwetternest. 
 

!! Graag opgeven vanaf de geboorte i.v.m. de groepsplanning !! 

 

Opgaveformulier 

 

Naam kind  :  ........................................................................................................ 

Adres         :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode    :  ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel. nr.       :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorte- 

datum kind :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Voorkeur voor:   

     Groep 1: dinsdag- en woensdagochtend         Groep 3: woensdag- en donderdagochtend 

      Groep 2: dinsdag- en donderdagochtend        Extra dagdeel 

 

In te leveren bij: Agnes Tijsma, Voorstraat 60, 8317 AH  Kraggenburg, tel.nr.: 0527 – 252036. 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdatum 2006 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

9 oktober 18 oktober 

27 november 6 december 
 

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

stopgezet. 
- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 

gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te    
      worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden  
      geplaatst en de gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 
- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 

 uitkijk@kraggenburg.nl).  

- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van 

de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

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

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2006 

Afmeting (cm) Prijs per 
jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per 
jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

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

9x12 (1/4 
pagina) 

55,00 15,00 18x24 (hele 
pagina) 

195,00 40,00 

18x6 (1/4 
pagina) 

55,00 15,00    

 
Activiteitenkalender 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

08-09 Natuurmonumenten Vleermuisexcursie  Waterloopbos 20.30 uur 

13-09 Natuurmonumenten Kabouters en elfjes Voorsterbos 14.00 uur 

16-09 De basisscholen OPAK  09.00 uur 

16-09 Dartvereniging Koppeldarttoernooi van Saaze 19.00 uur 

22-09 Klaverjasclub De Kei Start seizoen 06/07 De Kei 20.00 uur 

23-09 St. Genesius Kindertoneelstuk: 

“Nieuwe kleedster van 

de Keizer 

van Saaze 20.00 uur 

25-09 Be Fair Jaarvergadering ‟t Klokhuis 20.00 uur  

27-09 Chr. Vrouwenbeweging Da. Lensink, Lelystad 

Thema: Vrouwen in de 

bijbel 

Prot. 

Kerkcentrum 

19.45 uur 

25-10 FC Kraggenburg Extra Jaarvergadering De Brem 20.00 uur  

25-10 Chr. Vrouwenbeweging Dhr. v.d. Weg (dieren-

arts) Thema: dier-

geneeskunde jaren 40-

50 

Prot. 

Kerkcentrum 

19.45 uur 

28-10 HCR van Saaze Live muziek: Blue train  van Saaze 21.30 uur 

15-11 Chr. Vrouwenbeweging Mw. Jaasma, 

Emmeloord Thema: 

“De weg van het goud” 

Prot. 

Kerkcentrum 

19.45 uur 

16-12 KAC Kerstmarkt van Saaze 14.00 uur 

27-12 Klaverjasclub De Kei Open 

Kampioenschappen 

De Kei 19.00 uur 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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NAMENS DE REDACTIE 
 

In de vorige Uitkijk is een oproep gedaan om een naam te geven aan de interviewrubriek van 

Annemieke Janse. Uit de vele inzendingen is door de redactie gekozen voor “Inkijkertje” 

ingezonden door Miep Potters. Miep krijgt 2 kaartjes voor het optreden van Blue Train op 

zaterdag 28 oktober in HCR Van Saaze. Alle meedenkers heel erg bedankt! 

 

 

DORPSBELANG 
 

Dorpenkeuring 
 
Bij de „Dorpenkeuring 2006‟, georganiseerd door Groei&Bloei NOP, heeft Kraggenburg dit jaar 

de 2e plaats in de milieukeuring en de 3e plaats „overall‟ behaald. Gelukkig weer een plaats 

waar we recht op hebben. Want deze uitslag staat toch in schril contrast met die van vorig 

jaar, toen we de laatste plaats haalden! 

Het openbaar groen en het centrum zagen er verzorgd uit en de tuinen waren in het algemeen 

goed verzorgd. Minpuntjes waren onkruid op het oude industrieterrein en opschot aan de 

bomen bij de dorpsentree (wat bijgehouden dient te worden door gemeente.)  

Deze onvermijdelijke invloed van de gemeentelijke taken op de uitslag in deze keuring, biedt 

ieder jaar meer stof tot discussie. 

 

Sinterklaas 
 
Op zaterdag 25 november komt de Goed Heiligman met een deel van zijn Pietencollectief weer 

aan in Kraggenburg!  

Omstreeks de klok van 10.00 uur zal hij voet op de loswal zetten, maar……zijn Pietenband is 

hem vooruitgesneld en zal daarvóór al een rondje door het dorp lopen om iedereen op te 

pikken en zo in één stoet naar de loswal te gaan. Doen hoor! 

Voor papa‟s en/of mama‟s staat er elders in deze Uitkijk nog meer info wat betreft Sint z‟n 

aankomst en ontvangst in het Klokhuis. 

 

Baldadig?? 
 
Op zich kleeft er aan het woord baldadig geen negatieve klank. Maar waar houdt baldadigheid 

op en begint vernielzucht? De laatste maanden bereiken ons, zelfs vanuit de provincie, steeds 

vaker berichten van grotere of kleinere vernielingen. Van gesloopte bermpaaltjes, 

stukgeslagen prikkabellampjes of een gestolen “De scholen zijn weer begonnen”-vlag wordt 

toch niemand iets beter?? Het wekt alleen maar ergernis op en onnodig werk. Laten „we‟ ons 

daarom eens bezinnen en overtollige energie op een meer gewaardeerde manier inzetten. 

Daar wordt het toch allemaal een stuk leuker van. 

 

Voorontwerp bestemmingsplan 
 
Momenteel ligt het voorontwerp-bestemmingsplan "Kraggenburg West 2006" ter visie. 

Tot 27 oktober kan een ieder zijn/haar (schriftelijke en/of mondelinge en nog vrij informele) 

reactie hierop kenbaar maken en opnieuw is het aan de gemeente of ze dit gaan verwerken.  

De gemeente probeert op deze manier het zogenaamde ontwerp-bestemmingsplan zo goed 

mogelijk te laten aansluiten op de wensen van de belanghebbenden zodat het vervolg in de 

procedures soepel zal kunnen verlopen. 

Dorpsbelang zal met een klankbordgroep van belanghebbenden dit voorontwerp wederom 

inventariseren en naar de gemeente reageren. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Tonny Kommers (secretaris) 
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Woningbouw Kraggenburg 
 
Onderstaand bericht heeft Dorpsbelang (D.B.) Kraggenburg ingesproken tijdens de 

commissie vergadering van 12 september jl.  

 

Bijna 10 jaar voorbij zonder woningbouw, dit mag en kan toch niet mogelijk zijn!! 

 

Reeds diverse dorpsbewoners hebben inmiddels elders een woning gevonden, een zorgelijke 

situatie voor de middenstand, scholen, kerken en sportverenigingen en funest voor de 

leefbaarheid in ons dorp. 

 

Al jaren zetten wij ons in om de gemeente te bewegen dat zij de woningbouw in Kraggenburg 

gaan realiseren. 

Iedere keer was het antwoord dat de kavel CX77(beter bekend als zijnde de kavel van de 

fam. Penders ) niet beschikbaar was en hier moesten wij het mee doen en stonden we 

wederom met lege handen. 

 

Diverse keren hebben wij getracht de gemeente ertoe te bewegen contact te leggen met de 

eigenaar van eerdergenoemde kavel, om uitbreiding te realiseren. 

Helaas had de gemeente haar principes en is het nooit tot een constructief overleg gekomen. 

 

DB heeft vervolgens uit de krant vernomen dat de kavel aan de Hertenweg was aangekocht. In 

eerste instantie een goede zet. Wij waren van mening dat aankoop nog niet direct betekend 

om daar als eerste te gaan bouwen. Ons inziens kon dit alleen maar een versnelling geven om 

partijen bij elkaar te brengen en daarmee toch CX77, als eerste fase, te realiseren. 

 

Echter, het is inmiddels 2,5 jaar geleden dat deze kavel werd aangekocht en met veel bombarie 

als de oplossing naar voren werd gebracht om snel tot ontwikkeling te komen. 

 

Helaas 2,5 jaar later en nog geen gewijzigd bestemmingsplan ter visie waardoor ook geen formele 

bezwaren gemaakt konden worden c.q. partijen niet tot elkaar hoefden te komen. Het was 

een periode van afwachten, onzekerheid en twijfel en het heeft Kraggenburg geen stap verder 

gebracht.  

 

Ook in deze afgelopen 2,5 jaar heeft DB Kraggenburg niet stil gezeten. Diverse keren de 

gemeente gewezen op de juridische problemen die zullen komen gezien gelijksoortige 

ervaringen elders in den lande. 

Geen enkel probleem werd meerdere malen geroepen, wij gaan door met de voorbereidingen, 

maakt u zich geen zorgen! 

De formele bestemmingsplanwijziging bleef maar uit, waardoor duidelijkheid ontbrak en onze zorg 

dus niet kon worden weggenomen. Doortastendheid was in onze ogen geboden gezien de risico's 

op nog meer vertraging. 

 

Nu er echter door de RvS (Raad van State)  i.v.m. herziening bestemmingsplan een signaal is 

afgegeven richting datgene dat in onze ogen pas ter sprake zou komen bij het ter visie gaan van 

bestemmingsplan Hertenweg, lijkt de ontwikkeling opnieuw vertraging op te lopen. 

 

De voorliggende uitspraak van de RvS is geheel in overeenstemming met de waarschuwingen die 

wij als dorpsbelang Kraggenburg reeds meerdere malen hebben aangegeven. 

 

Is er dan geen enkel onderzoek naar gedaan, gezien deze voor de hand liggende uitspraak. 

Blijkbaar niet, dus wederom vertraging, betreurenswaardig. 

 

Zeker gezien het feit dat de uitspraak van de RvS voldoende gronden geeft om een bezwaar 

in te dienen op het moment dat de bestemmingsplanwijziging op kavel Hertenweg ter visie gaat, is 

het nu van belang de juiste stappen te gaan zetten om verdere vertraging te voorkomen. 
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Volgens DB Kraggenburg moeten, om tot snelle woningbouw te komen, de gemeente en de 

eigenaar van CX77 met elkaar in overleg gaan en tot een oplossing komen, waarin een ieders 

belang gerespecteerd wordt, zo ook dat van Groendorp Kraggenburg. Wij zien hierin de 

mogelijkheid om tot de door ons gewenste uitbreidingsrichting 1e  fase te realiseren, n.l.: op kavel 

CX77. 

 

Maar hoe nu verder, zonder opnieuw in een periode te komen waarin partijen afwachten en 

inwoners van Kraggenburg vertrekken naar elders? 

Om dit proces te versnellen vragen wij de gemeente met klem de eerste toenadering te doen en in 

gesprek te gaan met de eigenaar van kavel CX77. 

 

Het is een vraag maar gezien voorgaand betoog en de huidige beschikbaarheid van kavel CX77, 

vinden wij het een morele verplichting aan Kraggenburg dat de gemeente hier positief, serieus 

en snel actie in zal ondernemen. 

 

Kortom: 

Alleen door overeenstemming tussen genoemde partijen kan snel tot de hoognodige 

ontwikkeling gekomen worden zodat de gewenste uitbreidingsrichting, le fase op kavel CX77, 

gerealiseerd wordt. 

DB Kraggenburg en de bewoners van Kraggenburg verwachten dat de gemeente met alle 

betrokken partijen hierin dan ook hun verantwoordelijkheid zullen nemen. 

 

(ter verduidelijking m.b.t. uitspraak RvS: RvS heeft provincie/gemeente erop gewezen dat 

men de uitbreidingsrichting (zuid->west) niet uitsluitend op economische gronden kan 

wijzigen. En juist dit argument heeft de gemeente tot heden opgevoerd als reden om niet op 

kavel CX77 te gaan bouwen maar op de kavel aan de Hertenweg). 

 

Bovenstaande tekst, zoals ingesproken, onderstreept nogmaals het standpunt van 

dorpsbelang: snelle woningbouw en voorkeur voor kavel CX77, zeker nu deze kavel volgens de 

gemeente aantoonbaar en zonder enige vorm van twijfel beschikbaar is.  

Dorpsbelang ziet echter ook dat snelle woningbouw direct relatie heeft met de kavel aan de 

Hertenweg gezien deze voor dit doel door de gemeente is aangekocht. Vandaar dat 

dorpsbelang aanstuurt op een oplossing waarbij de belangen van alle betrokken partijen 

worden gerespecteerd, inclusief die van Kraggenburg als Groendorp.  

 

W. Schutte, verantwoordelijk wethouder, heeft de commissie overtuigd dat hij hieraan invulling 

zal geven op de volgende wijze: 

- opstarten procedure bestemmingsplan wijziging kavel Hertenweg 

- tot overeenstemming proberen te komen met eigenaar kavel CX77   

- start bouw op kavel Hertenweg 1e fase, inclusief omleggen Hertenweg  

- mogelijkheden onderzoeken om bouw op  kavel CX77 te integreren met de bouw op de kavel 

aan de Hertenweg, danwel aansluitend in ontwikkeling te nemen. 

 

Dorpsbelang kan zich hierin vinden en ziet dit vooralsnog als de meest haalbare oplossing om 

snel en zonder zwaarwegende bezwaren tot de gewenste woningbouw te komen. Cruciaal 

daarbij blijft de uitkomst tussen betrokken partijen en de invulling van een uitbreidingsplan dat 

recht doet aan Kraggenburg als Groendorp. 

 

Wij hebben inmiddels vernomen dat de gemeente het voorontwerp-bestemmingsplan 

“Kraggenburg West 2006“ in procedure heeft genomen. De stukken liggen ter inzage op het 

gemeentehuis. Op 10 oktober heeft de gemeente in van Saaze een informatieavond 

georganiseerd om met belanghebbenden van gedachten te wisselen. 

Tot 27 oktober kan een ieder zijn/haar reactie nog schriftelijk kenbaar maken. Vervolgens is de 

gemeente vrij om de ingekomen reacties al dan niet te verwerken.  

Het definitieve bestemmingsplan zal vervolgens gedurende een nieuwe periode ter visie 

gebracht worden. In deze periode kan men eventueel formeel bezwaar aantekenen.  

Gemeente kiest bewust voor deze procedure om snel tot een definitief plan te komen waarmee 

formele bezwaren zoveel mogelijk worden voorkomen.  
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SPORTNIEUWS 

 
Seniorenvolleybal 

 
Het volleybalseizoen „06/‟07 is 26 september j.l. gestart met bekerwedstrijden in rayon Hanze-

Linde. In deze bekercompetitie spelen van alle verenigingen in ons Rayon een dames- en een 

herenteam mee. Deze teams strijden, buiten de normale competitie om, volgens het „knock-

out‟-systeem om de hoogste eer: de Rayon-beker. 

In deze bekercompetitie werden de dames op de eerste speelavond in de tweede wedstrijd 

uitgeschakeld. Zij kunnen zich nu volledig richten op de competitiewedstrijden. 

Het herenteam is doorgedrongen tot de derde ronde die op 24 oktober gespeeld gaat worden. 

Inzet is dan een plaats in de halve finales.  

De reguliere competitie is net begonnen en er mag gesproken worden van een ietwat stroeve 

start. Maar we hebben er alle vertrouwen in dat het bij beide teams wat beter zal gaan 

functioneren. De blikken zijn daarom vol vertrouwen omhoog gericht. 

 

Zoals u ook kunt bedenken is het, net als bij alle andere sporten, leuk om met support je 

spelletje te spelen, dus: 

Voor wie eens een wedstrijd wil bezoeken, is hieronder het nog te spelen wedstrijdschema, tot 

eind januari, bijgevoegd.  

Voor de toeschouwer betekent dat vaak een spannende wedstrijd en de spelers/sters zullen dit 

als een stimulans ervaren. Zo snijdt het mes aan twee kanten! 

 
Wedstrijden Be Fair Volleybal ’06/’07 

 
Datum  d/h Wedstrijd   Zaal    Tijd 

10-10  h sv Ens 1 – B.F.   EvB-hal    19.00 

17-10  d VCK’76 1 – B.F.   Triangel    19.00 

       Maanhuizenlaan 10, Marknesse 

  h B.F. – sv Vledder 1  EvB-hal    21.30 

31-10  d B.F. – Bas Autowas 4  EvB-hal    20.15 

  h Vovem ’90 4 – B.F.  PWA-hal   20.45 

       Scandinavielaan 35, Emmeloord 

07-11  d Landstede vc 5 – B.F.  Thorbecke sch.g.   21.00 

Dr.v.Heesweg 1, Zwolle 

14-11  d B.F. – DIOS 1   EvB-hal    20.15 

21-11  d vc Emmeloord 1 – B.F.  PWA-hal   19.30 

       Scandinavielaan 35, Emmeloord 

  h Steevast 2 – B.F.   Meenthe    21.15 

       Stationsplein1, Steenwijk 

28-11  d B.F.  – Set Up IJ 1  EvB-hal    20.15 

  h B.F. – Reflex 6   EvB-hal    21.30 

12-12  d S.V.I. 4 – B.F.   De Gerenlanden   20.45 

Munterkamp 75,Zwolle 

  h SVM 1 – B.F.   Triangel    20.15 

       Maanhuizenlaan 10, Marknesse 

19-12  d B.F. – Van Dorsten 3  EvB-hal    20.15 

09-01  d VVSA 2 – B.F.   De Burght   19.30 

G.v.Rhenenlaan 2, Vollenhove 

  h S.V.I. 2 – B.F.   Gerenlanden   20.45 

       Munterkamp 75, Zwolle 

16-01  h B.F. – sv Ens 1   EvB-hal    21.30 

23-01  d B.F. – VCK’76 1   EvB-hal    20.15 

  h sv Vledder 1 – B.F.  De Spronk   21.30 

       Middenweg 13,Vledder 

30-01  d Bas Autowas 4 – B.F.  Het Anker   20.15 

Mr Koolenweg 10,Westenholte  

  h B.F. – Vovem ’90 4  EvB-hal    21.30 

 

 

Tonny Kommers 
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Jeugdvolleybal 

 
De competitie is weer van start gegaan. We beginnen het seizoen met 2 D teams, een B en 

een A team.  

Bij de D‟s is het erg krap, allebei de teams hebben precies genoeg spelers. Maar hopen dat er 

geen blessures optreden.  

Alle teams hebben inmiddels de eerste wedstrijd erop zitten. De D‟s hebben de eerste punten 

binnen. De B‟s hebben 1 punt weten te bemachtigen, dit is een goed resultaat gezien ze in de 

eerste klasse zijn ingedeeld met 6 speelsters die eigenlijk nog tot de C jeugd behoren. De A‟s 

hebben verloren maar ze hebben de punten niet cadeau gegeven en zeker tegenstand 

geboden. 

 

In het rayon is het een en ander veranderd, het bestuur is grotendeels opgestapt. Dit is 

noodgedwongen met 5 nieuwe bestuursleden versterkt. Dat is gelijk de reden van de 

rommelige indeling van de competitie en de vele wijzigingen die plaatsvinden.  

 

Hieronder de thuiswedstrijden op een rijtje. Kom gezellig kijken en moedig onze jeugd aan. De 

scheidsrechters wil ik bedanken voor het fluiten van de thuiswedstrijden. Zonder de inzet van 

jullie is het onmogelijk de jeugd te laten spelen.  

 
Datum  tijd  Team   Scheidsrechter  Telefoon 

30-09  09.30  D1  Susan van Egmond  251808 

    10.15  D2 

 

07-10  09.30  B  Rachel Zwartbol  252049 

  10.45  A 

  12.15  D2 

 

14-10  09.30  B  Marian Neefjes  252794 

  10.45  A 

  12.15  D2 

 

21-10  09.30  B  Anja Botter   252581 

  10.45  D2 

 

28-10  09.30  D1  Agnes Tijsma   252036 

  10.15  D2 

 

04-11  10.45  A  Suzan Meijs     06-50997855 

 

11-11  09.30  D1  Inge Meijering  251440 

 

18-11  09.30  B  Barbara de Vries  252065 

  10.45  A 

  12.15  D1 

 

09-12  09.30  B  Maya Kutschruiter  252822 

  10.45  A 

  12.15  D1 

 

 

Mvg, 

Diana Potters 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Voetbal F1 
 
Eerst even een correctie. In de vorige uitkijk hebben wij ons aan u voorgesteld. 

Daarbij zijn wij Dave Brouwer vergeten, wij hebben hem gewoon over het hoofd gezien, hij is 

dan ook nog niet zo groot. 

Bij deze Dave, jij hoort natuurlijk ook bij de groep F1. 

 

Na een eerste training moesten wij zaterdags gelijk voetballen en wel tegen Giethoorn. Het 

werd een afgetekende 9-1 overwinning. 

De tweede wedstrijd was een uitwedstrijd tegen Blokzijl. 

We werden daar aardig ontvangen al waren de lokale voetballers daar wel heel verbaasd dat 

wij eerder op het veld stonden dan zij zelf. Op gebied van sportiviteit moeten zij nog veel 

leren, slidings en andere harde charges waren geen uitzondering. Toen er in de tweede helft 

ook nog een raar taalgebruik bijkwam gaven wij te kennen dit niet gepast te vinden, ineens 

was toen niet iedereen meer aardig. Wij hebben toen onze voeten laten spreken 0-20. 

De derde wedstrijd was thuis tegen Bant, ook deze tegenstander was geen partij 15-0. 

Tijdens de vierde wedstrijd moesten de godenzonen ook denken aan de leermomenten. 

De leermomenten zijn bal aannemen, kijken, samenspelen en achter je eigen gespeelde bal 

aanlopen. 

Dit alles in combinatie met een tegenstander die ons dat zo moeilijk mogelijk wilde maken was 

niet makkelijk, we moesten hard werken en niet verzaken. 

Uiteindelijk werden we toch nog rijkelijk beloond daar de tegenstander het in de tweede helft 

niet meer volgen kon: 1-9. 

Afgelopen zaterdag moesten wij op papier een moeilijke wedstrijd spelen tegen Espel. Wij 

stonden gezamenlijk op de eerste plaats. 

Er moest wederom hard gewerkt worden, we werden ervoor beloond middels drie doelpunten. 

Espel kon daar niets tegenover stellen ook al omdat onze keeper soms mooie reddingen 

verrichte. De tweede helft moesten wij duidelijk een stapje terug. We werden moe, Espel 

kwam meer en meer in het spel. Ook al omdat ze fysiek sterker waren dan velen van ons en 

omdat ze met meer jongens waren gekomen. Verder dan een doelpunt kwamen ze echter niet 

en omdat wij ook nog een keer scoorden is de eindstand bepaald op 4-1. 

 

Johan Tadema, 

trainer/leider F1 

 

BOM ! 

 
Dinsdagavond 20.00 uur in de gymzaal van Kraggenburg ! 

 

Lekker bewegen op muziek. Bij de gezellige groep zijn nog een paar plaatsjes vrij om fijn mee 

te doen. Wie komt de vrolijkheid versterken ? 

Het is echt niet ingewikkeld, iedereen kan het. De oefeningen zijn erg veelzijdig zoals : grond-, 

coördinatie-, kracht-, lenigheid- en uithoudingsvermogen oefeningen. Na afloop merk je dat je 

er energie uit hebt gekregen ! Kom eens kijken en probeer eens hoe het gaat. Dit kan zonder 

enige verplichting. 

 

Graag tot ziens in de gymzaal ! 

 

Paula Snellink 
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Inkijkertje  
 

Jules(82) en Antie(78) Philippona woonden van half december 1967 tot hartje zomer 1994 in 

Kraggenburg aan de Noordermeent 29 tegenover het Klokhuis. Daarna verhuisden ze naar 

Warnsveld, een dorpje langs de IJssel onder de rook van Zutphen. Ik bezocht hen thuis. 

 

Toen ik belde voor een interview in De Uitkijk, reageerde Jules heel enthousiast, maar voegde 

er enigszins bedrukt aan toe, dat het voor Antie moeilijk zou zijn.  Sinds een jaar laat haar 

geheugen haar steeds meer in de steek. Desondanks was ik van harte uitgenodigd.  

 

„We kwamen hier toen het nog een stuk rustiger was. Ondertussen is er veel bijgebouwd en is 

het verkeer drukker geworden, maar we zitten wel heel centraal.‟ Jules heeft zojuist de koffie 

geserveerd en presenteert een koekje. Ik ken de familie Philippona van vroeger. Kwam bij hen 

thuis. Mijn onhebbelijke gewoonte om nieuwsgierig om me heen te kijken als ik ergens nieuw 

ben, kon ik ook nu niet bedwingen. Ik zag foto‟s van kinderen en het kleinkind. De terra cotta 

voorstudie van het beeld „Dorpsgemeenschap‟ van Kraggenburg had een plaats pal  naast de 

gebeeldhouwde kop van Antie, beide gemaakt door vriend en beeldhouwer Theo Mulder. „Wat 

een mooie vrouw was u‟, zeg ik tegen Antie, terwijl ik het beeld op de kast bewonder. Ze 

reageert direct. „Ik had er vroeger altijd zo‟n hekel aan dat mensen dat zeiden. Alsof ík daar 

iets aan kon doen. Als ze nu zeiden wat ben je aardig of wat heb je dat goed gedaan, dan is 

dat een verdienste. Knap zijn is dat niet.‟ Ik moest glimlachen, ze sprak nog net als vroeger. 

Altijd een tikje corrigerend. 

 

Welke rol speelden Jules en Antie  in het dorpsgebeuren? 

Antie: Was secretaresse van dorpsbelang van 1970 – 1980. En vanaf haar komst tot aan het 

vertrek lid van de Nederlands Bond van Plattelandsvrouwen, waarvan twaalf jaar in het 

bestuur. Ook zat ze bij een „boekenleesclub‟. Een groep vrouwen (bestaan ze nog?) die boeken 

leest en thuis met elkaar bespreekt. Antie was als afgevaardigde van dorpsbelang betrokken 

bij de keuze van het dorpsbeeld „De Dorpsgemeenschap‟ van beeldhouwer Theo Mulder. 

Jules: Was lid van toneelvereniging St. Genesius vanaf 1976 of 1977 tot aan hun vertrek. En is 

5 jaar voorzitter geweest.  

 

‘Waarom zijn jullie verhuisd?’ 

Jules: „Niet omdat het niet beviel. We wilden dichter bij de kinderen wonen en in een ander 

landschap. En ik wilde geen oud mannetje worden in een gemeenschap waar ik altijd middenin 

had gestaan.‟  

 

‘Wat had Kraggenburg wel/niet dat jullie huidige woonplaats wel/niet heeft?’ 

Jules: „Toen wij uit het streng katholieke Lisse naar Kraggenburg verhuisden, was dat een 

verademing. Je kreeg hier de ruimte om jezelf te zijn. Ik denk nog steeds heel positief over 

Kraggenburg. Over het dorp, de mensen en de omgeving. Met Warnsveld als woonplaats heb 

ik geen band. Ik ben ook zelf te weinig betrokken geweest. Ik ben wel donateur van Waardevol 

Warnsveld, een stichting die zich inzet voor het behoud en de bevordering van natuur- en 

cultuurhistorische elementen.‟ 

 

‘Wat missen jullie het meest en wat het minst?’ 

Jules: „Het meest de rust. Het is hier een stuk drukker, in de loop van de jaren ook geworden. 

Ik genoot meer in het Voorsterbos, omdat ik daar uren kon zijn, zonder hordes mensen tegen 

te komen. Wat hier positief is, is dat de IJssel en de Veluwe zo dicht bij zijn. Het minst‟ - Jules 

denkt even na - „ik zou het niet weten.‟ 

‘ Zijn er nog contacten met mensen uit Kraggenburg?’ 

Antie: „We komen er twee, drie keer per jaar. Meestal als Jules een diapresentatie houdt.  

Jules: „De laatste keer waren we op bezoek bij Wubbo en Marian de Raad. Marian is oud-

leerling van het Almere College, waar ik les gaf. We hebben er koffie gedronken. Onze 

boterham hebben we opgegeten bij Piet en Truus Paauw.   
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‘ Wat vonden jullie  mooi/lelijk aan Kraggenburg?’ 

Jules: „Eigenlijk vind ik er niets lelijk. Toen ik als leraar in Kampen ging werken, zochten we 

naar een geschikte ruimte voor ons gezin met vier jonge kinderen. Dat lukte niet in Kampen. 

Toen zijn we via Ens - een weg door het dorp vonden we niet zo leuk - in Kraggenburg 

gekomen. Het beviel ons hier meteen. De mooiste plek van Kraggenburg vind ik, als je op het 

plein naast het café (Van Saaze red.) staat en je kijkt in de richting van de Hervormde Kerk. Je 

ziet dan een mooie brede straat, een groot veld, veel bomen en op de achtergrond de 

Hervormde Kerk (nu SoW-kerk), die trouwens qua architectuur veel mooier is dan de 

katholieke kerk.‟ 

    

Annemieke Janse 

 

 

P.s.  Antie en Jules Philippona groeten alle bekenden in Kraggenburg.  

 

 

 

 

 

De Dorpsgemeenschap 
 

Het dorpsbeeld staat in het gras aan de Voorstraat. Het is geen opvallend beeld, althans niet 

wat grootte betreft, maar er schuilt veel symboliek in.1 Kunstenaar Theo Mulder maakte uit 

een blok Ettringer Tufsteen uit het Duitse Eifelgebergte een beeld voor Kraggenburg.  

Kosten: 26.949.60 gulden, inclusief transport en honorarium. 

Het beeld werd onthuld op 1 augustus 1977 door de gebroeders Kombrink, zonen van een van 

de laatste lichtwachters (1902 – 1911) van Oud-Kraggenburg.  

 

Namens het A.D. van Eckfonds brachten Antie Philippona (secretaresse dorpsbelang), Bertus 

Schreuder (wethouder PvdA) en Harry Meijs (opa van keeper Harry Meijs) in 1975 als 

afgevaardigden van het dorp Kraggenburg een oriënterend bezoek aan de Stichting „Kunst en 

Bedrijf”. Met name het werk van Theo Mulder sprak de afvaardiging aan. Voorwaarde van de 

gemeente was dat ook de Kraggenburger bevolking het ontwerp zou goedkeuren. Theo Mulder 

maakte een ontwerp en presenteerde dat tijdens een jaarvergadering van dorpsbelang. „De 

zaal stemde er middels een luid applaus mee in‟, aldus de journalist van De Noordoostpolder 

18 maart 1976.  

 

Dat het beeld tot ieders verbeelding spreekt, blijkt uit het feit dat het vele namen heeft.  

Kunstenaar Theo Mulder gaf het de titel „De Inspraak‟ mee. Het verbeeldt een 

dorpsgemeenschap: een open huis waarin iedereen welkom is. 

In het jubileumboek Kraggenburg 50 jaar wordt het „het monument‟ genoemd. Het stelt voor 

„de dorpsgemeenschap‟ en staat voor samenwerking, eensgezindheid en saamhorigheid. 

In „Het Nieuwe Land van 3 augustus 1977 krijgt het de naam „De Dorpsgemeenschap‟ mee. 

Zo ook in De Noordoostpolder. 

In de Uitkijk no. 8 derde jaargang (1975) schrijft secretaresse dorpsbelang A. Philippona – 

Wijsmuller: „In het „open huis‟ komt tot uitdrukking dat Kraggenburg een gezellig dorp is. Ook 

de herinnering aan Oud-Kraggenburg, toevluchtshaven voor schippers, kan men er in 

terugvinden. Iedereen krijgt de kans zijn eigen fantasie te laten werken.‟ 

Mijnheer Voost moest op 26 september 2006 even nadenken over de naam van het beeld. „De 

gemeenschap?‟zegt hij aarzelend. Bijna goed mijnheer Voost. We houden het toch maar op 

„De Dorpsgemeenschap‟. 

  
 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 In het jubileumboek Kraggenburg 50 jaar, staat uitgebreide informatie over het monument. 
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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 10 
november 2006 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 2005 
4. Jaarverslag carnavalsseizoen 2005 - 2006 
5. Financieel verslag  
6. Contributie 
7. Aftreden en herkiezen van (nieuwe) raadsleden  
8. Activiteitenkalender 
9. Goede Doel 
10. Rondvraag 
11. Sluiting 
 
 
Ook dit jaar stelt de raad haar kennis en/of arbeid weer beschikbaar. Suggesties kunnen 
t/m 9 november 2006 schriftelijk worden ingeleverd bij Barbara de Vries - van Egmond, 
Zwartemeerweg 44b te Kraggenburg 
 
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 10 november. 
 
 
Namens Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes, 
 
Barbara de Vries–van Egmond    
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OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP   OPROEP 

 
 

Op zaterdag 25 november komen wij: Sinterklaas en zijn zwarte Pieten officieel aan in 

Kraggenburg. Daar hebben we nu al erg zin in en Sinterklaas vindt het prachtig als hij dan 

weer van die leuke verhalen hoort van de kindertjes over wat ze hebben meegemaakt, wat ze 

hebben beleefd of wat ze wel hebben uitgehaald.  

Als wij Pieten weer in Kraggenburg zijn gaan wij zelf ook heel goed opletten, maar nu 

gebeuren er vast en zeker ook al grappige dingen die we dan aan Sinterklaas willen vertellen. 

Daarom een oproep aan al die opa‟s en oma‟s, vaders, moeders, broertjes, zusjes, leid(st)ers, 

vriendjes, vriendinnetjes, etc..  Als jullie iets hebben gehoord of gezien waarvan we denken: 

dat moet Sinterklaas weten, willen jullie het dan doorgeven aan Marjo of Harry, want die 

weten het geheime adres van Sinterklaas en het mag ook per mail. En dan kunnen we 

Sinterklaas weer verrassen met leuke gebeurtenissen. 

 

Alvast hartstikke bedankt:    

De Intocht Piet 

 

Marjo van Diepen telefoon 252676 

Harry Engels  telefoon 252378 

e-mail   sinterklaaskraggenburg@hotmail.com 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie       Nieuwjaarsreceptie           
 
Vrijdag 5 januari 2007 organiseert Dorpsbelang in samenwerking met het bestuur van het 

Dorpshuis weer de jaarlijkse “NIEUWJAARSINSTUIF”. 

 

Op deze avond willen we ook weer iemand uit het dorp eens extra in het zonnetje zetten door 

deze persoon “Het Bloemetje” uit te reiken. 

Kent u iemand waarvan u vindt dat deze persoon eens in het middelpunt zou moeten staan 

meldt het dan aan ons. 

U kunt uw schriftelijke nominatie uiterlijk 27 december aanstaande inleveren op een van de 

volgende adressen: 

Lianne Bonthuis  Casper Kombrinkstraat 29   

Piet Galama   Noordermeent 18 

Geertje Keijzer  Neushoornweg 16 

Karste de Vries   Zwartemeerweg 44 b 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nieuwjaarscommissie 

 

 

Opbrengst collecte 
 

De opbrengst van de collecte voor de kankerbestrijding heeft voor het jaar 2006 een 

recordbedrag opgebracht. Het bedrag is namelijk €  1.508,06. 

 

Wij willen graag alle gulle gevers en alle collectanten hartelijk bedanken. 

 

Namens de afdeling KWF Kraggenburg, 

Willy Bremer en Truus Stoffelen. 

Mogen wij ons even voorstellen? 

 

Wij zijn Annie Keizers, Hermien Bos en Mariëtte van Tiggelen, oprichters van “DE CEDER”.  

De ceder is een goedgewortelde naaldboom die symbool staat voor de relativiteit van het leven 

en het kijken over je eigen grenzen heen. 

mailto:sinterklaaskraggenburg@hotmail.com
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Een andere betekenis die toegekend wordt aan deze boom is: keer je naar binnen, daar is je 

“thuis”. 

 

Ieder mens is uniek, volgt zijn eigen weg en mag op zoek gaan naar zijn eigen waarheid. 

“DE CEDER” wil een opstapje bieden naar bewustwording, naar ontdekken wie je eigenlijk in 

essentie bent. We willen je laten kennismaken met verschillende mogelijkheden waardoor je je 

persoonlijk zou kunnen ontwikkelen, je inspireren,  

je innerlijke groei stimuleren. Hiervoor hebben we een viertal lezingen samengesteld. 

 

Programma: 

5 okt. “06  Anneloes Voortmeijer, haptotherapeute 

                  Vertelt over haptonomie in algemene zin en geeft handvatten    

                  voor “leven in het nu”. 

16 nov. ‟06  Klaaske Vercouteren, familieopstellingen 

                  Vertelt ons hoe familieopstellingen in zijn werk gaan en wat  

                  dat voor iemand kan betekenen. 

15 feb. „06 Diny Gouda, ontdekkend tekendocente 

                  Vertelt over ontdekkend tekenen en tekent met ons over de  

                  “golfbeweging”  (als je potloden hebt graag zelf meenemen). 

12 apr. ‟06  Henriëtte van Heugten, “Op weg naar mezelf” 

                  Vertelt over over haar zoektocht naar de diepere zin van  

                  het leven. 

 

Dit alles vindt plaats op een donderdag in het Mozaïek, Keggehof 1 te Espel. De koffie/thee 

staat klaar vanaf 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur.   

Entree € 5,-. 

 

Ontmoeten is een van onze doelstellingen en we nodigen je dan ook van harte uit om na afloop 

nog even na te praten. 

Voor informatie kun je contact op nemen met: Annie Keizers 0527 - 271262 

 

Wij hopen je te mogen ontmoeten bij “DE CEDER”. 

 

Nieuws van gospelkoor de Reflectors 

 
Het koor De Reflectors zingt elke donderdag van 19.45 tot 21.30 uur in het Protestants 

Kerkcentrum te Kraggenburg. Er worden, met veel enthousiasme,  vooral Nederlandstalige, 

christelijke liederen gezongen. 

 

Op donderdag 16 november a.s. houdt het koor een open repetitie avond en kan iedereen die 

zin heeft een keer komen zingen. Misschien vindt u of jij het wel zo leuk dat de 

donderdagavond de kooravond wordt! 

Van harte welkom vanaf 19.45 uur in het Protestants Kerkcentrum. 

 

Op zaterdag 18 november a.s. komen de koorleden traditioneel langs met de overheerlijke 

speculaaskoeken. We hopen dat u weer bereid bent koeken te kopen zodat het koor 

muziekstukken e.d. kan aanschaffen. 

 

Het koor is momenteel bezig met cd opnamen. De bedoeling is dat begin 2007 de cd uitkomt. 

Met veel plezier worden de liederen op de cd gezet. Wij hopen dat het resultaat door u 

gewaardeerd zal worden. 

 

Met vriendelijke groet, Elly Remijnse, telefoonnummer: 252513 
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Beste Carnavals liefhebbers, 
 
De raad van elf is weer begonnen met de eerste voorbereidingen voor het komende 
carnavals seizoen. Om iedereen de mogelijkheden te geven om bij onze activiteiten 
aanwezig te zijn, brengen wij u alvast graag op de hoogte van de geplande activiteiten en 
data:  
 
10 november 2006  Ledenvergadering   
16 december 2006   Kerstmarkt    
05 januari 2007  Nieuwjaarsreceptie – Bekendmaking nieuwe Prins Carnaval 
10 februari 2007  Gezwam rond de Dam 
16 februari 2007  Jeugd Darttoernooi 
17 februari 2007  Groot Carnaval 
18 februari 2007  Kindercarnaval 
20 februari 2007  Seniorencarnaval 
 
 
Lid worden? 
 
Reeds velen gingen u al voor om lid te zijn van onze carnavalsvereniging. Niet alleen om 
al onze activiteiten te ondersteunen, maar ook omdat de entree van het Gezwam rond de 
Dam en Groot Carnaval dan geheel GRATIS is. Het lidmaatschap bedraagt 6 EURO per 
jaar.  
Om lid te worden kunt u mailtje sturen naar Barbara de Vries – van Egmond: 
karste@zonnet.nl of onderstaand formulier invullen en sturen naar: Barbara de Vries – van 
Egmond, Zwartmeerweg 44-b, 8317 PC Kraggenburg. 
 
 
 

 Ja, ik wil graag lid worden van Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
 
 
Naam: ……………………………………………………………………… 
 
Adres:  ……………………………………………………………………… 
 
Postcode: ………………………… Plaats: ………………………………… 
 
 
 

 
 
 
 

mailto:karste@zonnet.nl
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Zaterdag 4 november organiseert Wijn en likeurgilde “Een Anker” afdeling  Noordoostpolder  namens de 
Federatie Amateur Wijn en Biermakers het FAWBG de 28e internationale wijn- bier- en 
likeurkeuring. 
Deze internationale keuring vindt plaats in het Zuyderzee College Nagelerweg 4 te Emmeloord. 
  

Tijdens de keuring kunnen alle amateur wijn- bier- en likeurmakers uit Nederland, België en 

Duitsland, ongeacht of ze aangesloten zijn bij een vereniging, het eigen gemaakte product 
aanbieden aan deskundige juryleden. 

 
Voor de 3 categorieën is een wisselbeker beschikbaar. Voor de gilden die bij de federatie zijn aangesloten 
zijn weer fraaie Delftsblauwe borden te bemachtigen door mee te doen aan het  gildenkampioenschap.  
Verder worden in alle klassen bekers en prijzen beschikbaar gesteld door de federatie.  
De beste individuele inzendingen ontvangen een oorkonde en alle als goed gekwalificeerde inzendingen 

worden vermeld op een certificaat. 
 
Zoals bekend wordt wijn gemaakt van druiven, slechts dan mag men het wijn noemen. 
Veel wijnmakers gebruiken vruchten en fruit als basis voor de wijn dan spreekt men van vruchtenwijn. 
Zo zijn er nog verschillede andere producten waar men wijn van kan maken. 
Er zal gekeurd worden in de klasse: droog, medium en zoete wijnen, rood, wit en rosé,  
 

Voor bieren geldt dat er in 6 klassen gekeurd zal worden, onderverdeeld in verschillende sub-klassen. 
Voornaamste onderscheid is dikbier (licht en donker) en smalbier (licht en donker). 

 
In de likeuren zijn 2 groepen te onderscheiden, n.l. vruchtenlikeuren en overige likeuren. 
Likeur mag uitsluitend gemaakt zijn op basis van legaal in de handel verkrijgbare alcoholische producten. 
 

Er worden veel deelnemers verwacht daarom wordt zoveel mogelijk gebruikt gemaakt van het 
voorinschrijfformulier. Op de keuringsdag bestaat de mogelijkheid tot 11.30 uur in te schrijven. 
 
Voor nadere informatie verwijzen wij u naar het wedstrijdboekje van wijn en likeurgilde “Een Anker” op 
aanvraag verkrijgbaar tel: 0527-252310 
De inschrijfformulieren kunnen tevens gedownload worden bij de  federatie www.fawbg.nl   
Tevens kunt u bellen naar nummers 0527-252310 of 0527-253363 

 
Heeft u interesse voor het maken van wijn, bier of likeur, dan kunt u een kijkje komen nemen bij de 
informatiestand tijdens de keuring op 4 november van 14.00 t/m 16.00 uur. 
Daar wordt tevens informatie gegeven over beginners en gevorderden cursussen voor het maken van 

bier, likeur en wijn. 
 
09.00 – 11.30 uur Inleveren van de flessen 

10.00 – 10.30 uur Ontvangst van de keurmeesters 

10.30 – 12.00 uur Voorbereiding keurmeesters 

12.00 – 12.30 uur Opening door de Burgemeester van de Noordoostpolder  Mr. W.L.F.C. Ridder van Rappard; 

Wijn/Likeurgilde “Een Anker”Jan van den Bos; Toespraak door de voorzitter van de 

FAWBG Ton Lauret 

12.30 – 17.30 uur Middagprogramma 

17.30 – 19.00 uur Stamppotten buffet 

19.00 – 20.00 uur Uitgifte flessen en de mogelijkheid voor een toelichting 

van de keurmeesters 

 

 

Namens Wijn en likeurgilde “Een Anker” 

J. Christiaens, Walstraat 2, 8317 AP Kraggenburg, Telefooon: 0527-252310   

 

 

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

 
Bootreisje 
 

Woensdag 4 oktober jl. is de afdeling Kraggenburg met 6 personen en 1 vrijwilliger weer met 

het jaarlijks bootreisje van de Zonnebloem mee geweest. Het weer was wat wisselend, maar 

desondanks hebben onze gasten weer genoten van dit uitje. Alle nieuwtjes en Hollandse 

meezingers zijn de revue gepasseerd onder het genot van een heerlijke maaltijd, koffie/thee 

en een hapje met borrel. Volgend jaar wordt het vaarprogramma gewijzigd, dus wij hopen dan 

ook weer op voldoende opgave voor dit vaartochtje. 

 
Loten verkoop 
 

Alle aan ons toegewezen loten zijn weer in Kraggenburg en buitenwegen verkocht. Onze 

hartelijke dank aan iedereen die ons steunt door middel van het kopen van een lot. Een deel 

van de opbrengst mogen we weer gebruiken voor onze eigen gasten, waar we weer leuke 

activiteiten voor kunnen organiseren. De uitslag van de verloting wordt zo spoedig mogelijk na 

de trekking gepubliceerd in de Uitkijk. 

 
Uitnodiging 
 

SWN en Zonnebloem Kraggenburg organiseren samen een gezellige middag. Op maandag 30 

oktober bent u van harte welkom in Restaurant en Partycentrum “De Voorst”. De middag 

begint om 14.00 uur en dhr. J. Bakker zal ons vertellen over de geschiedenis en het wel en 

wee van Urk. 

Tijdens de pauze drinken we koffie of thee met iets lekkers. De middag wordt afgesloten met 

een hapje en een drankje en duurt tot ongeveer 17.00 uur. De uitnodiging is bedoeld voor 55+ 

Kraggenburgers en zij die een middagje uit willen. 

U bent van harte welkom. 

De eigen bijdrage voor deze middag is € 6,00 per persoon.  

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: 

Mw. T. van Egmond   telefoon 252783 

Mw. S. Huizing  telefoon 252851 

Mw. J. Christiaens  telefoon 252310 

 

Met vriendelijke groeten van de vrijwilligsters Zonnebloem Kraggenburg 

 

 

 
Oproep van de cabaretgroep Tweeboereneneendominee 
 
Op 1 november en 3 november a.s. (uitverkocht) treedt de cabaretgroep 

Tweeboereneneendominee op in ‟t Voorhuys te Emmeloord met hun stuk “Zonder diploma”. 

Tijdens de feestweek zijn kaarten verloot voor dit programma. Helaas hebben de winnaars van 

de verloting zich nog niet gemeld bij Willem Remijnse: telefoonnummer: 0527-252513 of 

info@tweeboereneneendominee.nl 

Wilt u zo snel mogelijk reageren i.v.m. de gereserveerde plaatsen? 

Degenen die ook het theaterstuk willen zien zijn van harte welkom op woensdag 1 november. 

De kaarten zijn verkrijgbaar bij ‟t Voorhuys in Emmeloord telefoonnummer 0527-699907 of 

kijk op www.tweeboereneneendominee.nl  

 

Met vriendelijke groet,  

Willem Remijnse 

 

 

 
 

mailto:info@tweeboereneneendominee.nl
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„Kaatje is verdronken‟ in Zwolle 
 

Kaatje is verdronken, het muziektheaterstuk dat eind januari onderdeel was van het 

theaterproject Passie in de Polder2 op locaties aan de Hertenweg, heeft afgelopen weekend 

meegedaan aan de Theater4daagse in Zwolle. Het stuk was genomineerd door Myriam 

Cloosterman van het Centrum Amateurkunst Flevoland. Samen met zeven andere 

theaterstukken uit het hele land en zelfs een uit België dong Kaatje mee naar de Arend Hauer 

amateur theaterprijs van 5000 euro. Een prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan het beste 

genomineerde amateur-theaterstuk. Voor de spelers, muzikanten en begeleiding was het een 

eer om sowieso op dit festival te acteren. En dus was het niet zo erg dat de hoofdprijs aan 

Kaatjes neus voorbij ging. Des te groter was de verrassing toen Ineke Winkler naar voren werd 

geroepen en van de vakjury voor haar rol van Irma Schoonebeek de prijs voor beste speler 

kreeg.  Voor de manier waarop ze dat deed, kreeg ze de titel „Vrouw met ballen‟.  

Andere, wat meer theatraal verantwoorde omschrijvingen waren: „een pilaar in het stuk, 

iemand die de touwtjes stevig in handen heeft en doorleeft gespeeld.‟ 

 

Spelers, muzikanten en begeleiding hebben een geweldig weekend in Zwolle gehad. Het was 

een bijzondere en unieke ervaring om Kaatje op te voeren los van het winters spektakel. De 

voorstelling bleef ook in het theater staan als een huis. Daarvoor een groot compliment.  

Spelers: Lou Derks Rutten, Ashley Bakker Emmeloord, Ineke Winkler Kraggenburg en Sanne 

de Bree – Wondergem Ens. Regie Robert Baarda Zwolle 

Muziek: Jan Winters percussie, Conny van de Graaff cello, Wieke en Karlijn Eissens en Vera 

Verbeem zang, allen uit Krageenburg. Componist en arrangeur Jolle Roelofs Almere.  

Begeleiding: Simon Mathijsse, Dianne Aarden, Annemieke Janse en Myriam Cloosterman. 

 

 
OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP  

 
!!!!!! Vrijwilligers gezocht !!!!!! 

 
Het dorpshuis ‟t Klokhuis is dringend op zoek naar vrijwilligers die willen helpen met het 

draaien van bardiensten. Heeft u enkele uurtjes over in de week en lijken de werkzaamheden 

u leuk, aarzel dan niet en neem contact op met ‟t Klokhuis (252574) of met de beheerder Gert 

Polhoud (252772). 

 

Gevonden voorwerpen in „t Klokhuis 
  
* Kliederschort (is blijven hangen na KAC dag) 
* Zwart schoudertasje (merk Audyse blijven hangen na de avond 4 daagse) 
* Beige vest (merk Campagnolo maat XL) 
* Kinderbedelarmbandje  
* Kinderringetje 

 
Denkt u dat deze voorwerpen van u zijn, dan kunt u contact opnemen met ‟t Klokhuis 

(252574) of Gert Polhoud (252772). 

 

 
 

 

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

 of Gerrit Klokstraat 28  
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EEN BRIEF UIT SPANJE 

 

 

 

Hallo meisjes en jongens, 

 

Op zaterdag 25 november komen  

wij weer naar Kraggenburg. 

Om 10.00 uur komen wij  

met de boot bij de loswal aan. 

De Zwarte Pietenband  

zal van te voren al een rondje door het dorp lopen,  

komen jullie dan mee?       

We hopen dat jullie er allemaal zullen zijn en daarna met ons 

meegaan naar het Klokhuis. 

 

 

Tot ziens!!!!!! 

Sinterklaas en zijn Pieten 
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Natuurmoment Voorsterbos 
 
Spinnen 
 
De maand september stond in het teken van de Grote Gerande Oeverspin in het Waterloopbos. 

In het Waterloopbos werd door Gerard Eggens, die vrijwilliger is bij Natuurmonumenten, de 

zeldzame spin ontdekt tijdens het inventariseren van libellen en vlinders. De spin is bruinachtig 

tot zwart van kleur en heeft een gele rand aan weerszijde van het lichaam. Een volwassen 

exemplaar kan wel vijf tot zes centimeter groot worden. De vrouwtjes leggen de eieren in een 

cocon. Zij draagt deze onder haar lichaam mee. Wanneer de spinnen uitkomen, maakt de 

moederspin de cocon vast aan de oevervegetatie. De cocon wordt dat ingekapseld in een 

speciaal spinsel. Ze gaat dan zelf op het web zitten en bewaakt de jonge spinnetjes, totdat 

deze zichzelf kunnen redden. In dezelfde periode werden drie wespenspinnen ontdekt op het 

Leemringveld. Ook deze soort werd door de heer Eggens gevonden. De wespspin is minder 

zeldzaam, maar komt zeker niet in grote aantallen in Nederland voor. Het Leemringveld is de 

derde vindplaats van deze soort in de Noordoostpolder. De soort is in 1980 voor het eerst in 

Zuid-Limburg waargenomen.  

 

Paddestoelen 
 
In het Waterloopbos is door de werkgroep mycologisch onderzoek IJsselmeerpolders de 

Gezoneerde Stekelzwam gevonden. Deze zwam is bruin van kleur met lichte ringen en heeft 

aan de onderkant stekeltjes zitten. Deze soort komt voor in loof en naaldbossen, maar is 

zeldzaam. Hij komt in het beheergebied Voorsterbos op een plek voor in het Waterloopbos.  

 

Werkzaamheden 
 
De wandelroute in het Leemringveld is afgewerkt. Op de wandelpaden is zand opgebracht en 

nabij een poel is een informatiepaneel en een bankje geplaatst om even uit te kunnen rusten 

en van de natuur te kunnen genieten; door het Leemringveld mag u vrij rondlopen, oftewel 

struinen is hier toegestaan, er zijn dan ook geen vaste paden in het open gebied; let op voor 

het vee en houdt gepaste afstand. De zaagwerkzaamheden aan de Voorsterweg en 

Waterloopbos zijn beëindigd. Er moet nog hout worden afgevoerd. Op dit moment wordt de 

laatste hand gelegd aan het maken van natuurvriendelijke oevers van de Voorstertocht in het 

Wendelbos. In het weidevogelgebied de Zwarte Hoek aan het Zwartemeer worden nu 

graafwerkzaamheden uitgevoerd. Hier worden waterpartijen en natuurvriendelijke oevers 

aangelegd. Verder zal het waterpeil worden verhoogd waardoor het terrein natter wordt. Door 

het aangepaste beheer zullen weidevogels zich hier beter gaan thuis voelen. 

Natuurmonumenten hoopt dat de aantallen weidevogels in dit gebied dan ook weer zullen 

toenemen. De werkzaamheden zullen drie maanden in beslag nemen. Op dit moment zijn er 

voldoende ingrediënten in het Voorsterbos voor een verfrissende wandeling, denk maar aan 

sporen, zaden en bessen, verkleuring, vogeltrek, paddenstoelen, mist-nevel, spinnewebben, 

regen en wind. Ga eens tamme kastanjes rapen in het Kadoelerbos, ze zijn heerlijk om te 

eten. Komende tijd worden een tweetal paddestoelen excursies met de boswachter 

georganiseerd (18 en 25 oktober). Voor meer informatie neem dan telefonisch contact op met 

het bezoekercentrum de Wieden tel: 0527-246644. Voor nog meer informatie ga naar 

www.natuurmonumenten.nl. 

 

 

Het beheerteam Voorsterbos 

 

 

 

 

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

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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Top 100 van Kraggenburg 2006 
 
Het lijkt misschien nog ver weg, maar onze gedachten gaan alweer een beetje richting 
einde van het jaar. Niet vanwege het kerstgevoel, de oliebollen of de pepernoten. Neen, 
onze noten spelen zich vooral af op muzikaal gebied. Voor het vierde jaar is er, gelijk met 
de finale van het Kraggenburger darttoernooi, de Top 100 van Kraggenburg. Omdat 
verandering van spijs nu eenmaal doet eten, pakken we de zaken dit keer iets anders aan. 
Dit jaar gaat op zaterdag 30 december vanaf drie uur ’s middags het dak eraf met een 
Dance Top 100. Wat vragen wij van je? Zet je tien favoriete dansnummers op een briefje 
en lever die in bij HCR Van Saaze. Het werkt zo: Jouw nummer 10 krijgt een punt, 
oplopend naar nummer 1 die tien punten krijgt. Zo ontstaat er een heel gevarieerde lijst 
bestaande uit allerlei soorten dansmuziek. En of je nu voor de discokrakers uit de 
seventees gaat, of rockt op muziek van Coldplay, The Beatles of Bruce Sprinsteen, in 
trance raakt van de muziek van DJ Tiësto, uit je dak gaat op Jamaicaanse reggea of 
Amerikaanse rythem and blues, of hoofd schudt en hip hopt op de beats van hardcore, 
house en trance, of juist je draai vindt in Nederlandstalige muziek, Franse chansons en 
nieuwe en klassieke popmuziek. Het maakt niet uit, zolang er maar gedanst wordt. Dus 
vul in die lijst en deponeer hem in de Melkbussssssssssss. Uiteraard mag je ook als 
vanouds je tien beste all–time favorites invullen.  
Je kunt je lijst ook doormailen naar info@hotelvansaaze.nl 
Naam: 

 1           10 pnt 

 2            9 pnt 

 3            8 pnt 

 4            7 pnt 

 5             6 pnt 
 6             5 pnt 
 7            4 pnt 

 8            3 pnt 

 9             2 pnt 

10             1 pnt 

 
   

Niet meer dan 1 lijst per deelnemer.  
 

mailto:info@hotelvansaaze.nl
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Inleverdatum 2006 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

27 november 6 december 
 

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

stopgezet. 
- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 

gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te    

      worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden  
      geplaatst en de gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 
- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 
 uitkijk@kraggenburg.nl).  

- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van 

de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 
- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van 

toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2006 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

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

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

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

 
Activiteitenkalender 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 
21-10 Basisscholen  OPAK Voorstraat  09.00 uur 
25-10 FC Kraggenburg Extra Jaarvergadering De Brem 20.00 uur  
25-10 Chr. Vrouwenbeweging Dhr. v.d. Weg (dierenarts) 

Thema: diergeneeskunde 

jaren 40-50 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

28-10 HCR van Saaze Live muziek: Blue train  van Saaze 21.30 uur 
10-11 De Zotte Leeuwkes Ledenvergadering HCR van Saaze 20.30 uur 

15-11 Chr. Vrouwenbeweging Mw. Jaasma, Emmeloord 
Thema: “De weg van het 
goud” 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

18-11 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 

25-11 Sint & Pieten Aankomst in Kraggenburg Loswal 10.00 uur  
02-12 HCR van Saaze Red Hot Mike Martin & The 

Blue Boys ea. 
van Saaze  ??? 

14-12 Chr. Vrouwenbeweging Kerststukje maken  Otterie Vollenhove 14.00 uur 
16-12 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 
16-12 KAC Kerstmarkt van Saaze 14.00 uur 
16-12 St. Genesius “Keetje Container‟s Kerstfeest” tijdens Kerstmarkt   

18-12 Chr. Vrouwenbeweging Kerstavond Prot. Kerkcentrum ??? 
27-12 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen De Kei 19.00 uur 
04-01-„07 Chr. Vrouwenbeweging Nieuwjaarsreceptie  

Mw. Pool, Japanse 

theeceremonie 

Prot. Kerkcentrum 14.00 uur  

05-01-„07 Nieuwjaarscommissie Nieuwjaarsreceptie ‟t Klokhuis ??? 

20-01-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 
16 t/m 20-
05-„07 

Feestcommissie Feestweek 2007 De Brem  

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Advertenties: G.J. Vink, 0527-25 25 56 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 25 24 82  
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 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet 

geplaatst worden. 

  De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 

I N H O U D 
Dorpsbelang  ............................................................................................... blz. 2 
Oliebollentoernooi/Jaarafsluiting 2006 ............................................................. blz. 3 
Jaarvergadering  .......................................................................................... blz. 4 
Seniorenvolleybal ......................................................................................... blz. 5 
Contributie Be-Fair ....................................................................................... blz. 5 
Overzicht trainingstijden Be-Fair .................................................................... blz. 6 
Is conditiegym iets voor u? ............................................................................ blz. 6 
Jaarvergadering Tennisvereniging ATV De Voorst ............................................. blz. 7 
Jaarvergadering Klein Cortina  ....................................................................... blz. 7 
F1 pupillen................................................................................................... blz. 8 
Inkijkertje ................................................................................................... blz. 9 
Oproep J.V.V. ............................................................................................... blz. 10 
Kerstmiddag ................................................................................................ blz. 10 
Volkstuinvereniging ...................................................................................... blz. 10 
Dorpshuis „t Klokhuis .................................................................................... blz. 11 
Opbrengst Collecte Verstandelijk Gehandicapten .............................................. blz. 11 
Klaverjasclub De Kei ..................................................................................... blz. 11 
Sint Genesius speelt Keetje Container‟s Kerstfeest ............................................ blz. 11 
Poster Sint Genesius ..................................................................................... blz. 12 
Natuurmoment Voorsterbos ........................................................................... blz. 13 
Kraggenburgse kerstmarkt ............................................................................ blz. 14 
Kerstnachtdienst .......................................................................................... blz. 15 
Opbrengst collecte Diabetes Fonds ................................................................. blz. 15 
Huppel-In .................................................................................................... blz. 16 
Oudejaarsdarttoernooi & Dance Top 100 van 2006 ........................................... blz. 17 
Nieuwsjaars-Inn 2007 ................................................................................... blz. 18 
Het Bloemetje .............................................................................................. blz. 18 
Nieuwjaarsreceptie 2007 ............................................................................... blz. 19 
10 dorpen toernooi zaalvoetbal ...................................................................... blz. 20 
TV Flevoland zoekt dichters voor beeldspraak .................................................. blz. 20 
Expositie herfstschilderijen infocentrum Waterloopbos ...................................... blz. 21 
Zonnebloem Nieuws en uitslag Nationale Zonnebloemloterij 2006 ...................... blz. 22 
Inleverdata 2007 .......................................................................................... blz. 23 
Adverteren in De Uitkijk ................................................................................ blz. 23 
Activiteitenkalender ...................................................................................... blz. 23 
 



 2 

DORPSBELANG 
 

Mozaïek 

 

„Stichting Emmeloord Promotie‟ heeft ook dit jaar weer aan de dorpen gevraagd om mee te 

doen aan de mozaïekencompetitie in het kader van het Tulpenfestival 2007.  

Het is de bedoeling dat eind april een mozaïek de entree van het dorp zal sieren. 

Als u interesse heeft om ontwerp (dit jaar als thema „Michiel de Ruyter‟) en uitvoering, bij 

voorkeur in groepsverband, op u te nemen, kunt u contact opnemen met ondergetekende. 

 

Snoeien 

 

In de komende weken zal er een begin worden gemaakt met het verwijderen van een deel van 

de heesterbeplanting op de hoek Noordermeent-Tussenmeenthe. Er zullen enkele bomen 

worden gekapt en heesters worden gerooid. Daarna zal, na grondverbetering, gras worden 

ingezaaid. Hopelijk ondervindt u niet te veel overlast van deze werkzaamheden. 

 

Kerstmarkt 

 

Op zaterdag 16 december zal er, net als in afgelopen jaren, weer een gezellige kerstmarkt 

opgebouwd worden op de Dam. Standjes met allerlei snuisterijen en andere activiteiten zullen 

voor een gezellige kerstambiance zorgen. De moeite zeker waard om te bezoeken. 

 

Nieuwjaar 

 

In de eerste week van het nieuwe jaar zullen we weer goed beginnen. Op 5 januari zal de 

Nieuwjaarsreceptie weer plaatshebben. Zoals we zijn gewend zal er worden teruggeblikt op het 

oude jaar en zal het nieuwe jaar goed worden ingeluid.  

En voor de jeugd is er op 3 januari weer de Nieuwjaars-Inn, met activiteiten voor de jongeren. 

(zie verderop in deze Uitkijk) 

 

Nog meer data 

 

Op zaterdag 31 maart 2007 organiseert AV-NOP wederom de 11-dorpenloop. De 

trainingsschema‟s kunnen dus aangepast worden, voor weer een goed resultaat. Net als in 

voorgaande jaren is Harm Hagenauw alweer aan het puzzelen om de sterkste selectie samen 

te stellen. Succes. 

 

 

Wij wensen tot slot iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe en hopen u te zien 

op 5 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie. 

 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

 

 

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

 of Gerrit Klokstraat 28  
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SPORTNIEUWS 
 

    
 

 

 

 

 

OLIEBALLENTOERNOOI/ 
JAARAFSLUITING 2006 

 
 

Ter afsluiting van dit jaar is er weer het alom bekende 
olieballentoernooi voor alle senioren en de A- en B-selectie van FC 

KRAGGENBURG 
 
 
Datum: 17 december 2006 * 
Aanwezig: 12.00 uur 
Aanvang toernooi: 12.30 uur  
Einde toernooi: 16.00 uur 
 
 
* - Bij bekerwedstrijd van het 1

e
; alleen jaarafsluiting; 

 - Bij slecht weer gaat het toernooi niet door maar kan men 
  klaverjassen in de kantine. 
 
Om het allemaal wat gezelliger en lekkerder te maken staat een 
grote pan snert klaar en is er na de afsluiting een warme hap in de 
vorm van broodjes warm vlees en saté (knakworst voor de 
kinderen). 
 
Om dit alles mogelijk te maken vragen wij van iedereen een kleine 
bijdrage; volwassene € 5,-- p.p. en kinderen t/m 12 jaar 
€ 1,--. Dit geldt ook voor partners en niet-leden. 
 

 
 

 
 

FC KRAGGENBURG 
FC Kraggenburg 

Sportpark ‘De Brem’ 

Winstonstraat 26 

Kraggenburg 

Tel: 0527-252639 
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Jaarvergadering van Be Fair op 25 september 2006 
 

De jaarvergadering is dit jaar redelijk goed bezocht. 

Een samenvatting: 

Het afgelopen 52e jaar van sportvereniging Be Fair is een redelijk rustig jaar geweest. 

Het bestuur heeft in de afgelopen periode geen wijzigingen in samenstelling ondergaan.  

We hebben de jaarvergadering verzet van het voorjaar naar het najaar om eens te proberen 

het jaar samen te laten lopen met het sportseizoen en dus na de zomervakantie een overzicht 

te hebben van de verschillende zaken. 

Momenteel tellen we zo‟n 164 leden wat ongeveer hetzelfde is als vorig jaar (circa 160).  

Van elke sport is een kort verslag over het afgelopen jaar gedaan. 

Wat de rekeningen voor de contributie betreft zijn we momenteel weer helemaal bij. Wat de 

contributie-inning betreft hebben we besloten te proberen iedereen via automatische incasso 

te laten betalen (momenteel doet circa 70% van de leden dat). De aankondiging staat 

verderop in deze Uitkijk. De contributie voor dit seizoen is omhoog gegaan. De nieuwe tarieven 

staan verderop in deze Uitkijk. 

De bestuursfunctie van penningmeester is vacant. We hebben nog geen reacties gekregen. We 

zullen nog actiever op zoek moeten naar een penningmeester. Zie ook de oproep verderop.  

De kas is weer goedgekeurd, echter werd wel aangegeven door de kascommissie dat het op 

prijs wordt gesteld de controle eerder uit te kunnen voeren. 

Tijdens de Grote Clubactie hebben we in het afgelopen jaar minder loten verkocht dan vorig 

jaar. Er zijn al jaren bijna geen leden/vrijwilligers te vinden die de loten willen verkopen. We 

hebben na een discussie over het wel of niet met de Grote Club actie doorgaan besloten om 

ermee te stoppen. Het gevolg is dat de contributie voor alle sporten vanaf volgend seizoen met 

€ 2,50 per half jaar extra omhoog gaat. 

De Uitkijk wordt redelijk gevuld met stukjes door Be Fair. Leuk is dat dit gebeurd door het 

bestuur en ook soms door de leden zelf.  

 

Met vriendelijke groet, 

Sonja Folkertsma 

 

 

Wilt u 5 euro per jaar besparen?? 

Ga dan de contributie bij Be Fair automatisch betalen. Bij uw train(st)er is een formulier 

verkrijgbaar waarop uw gegevens en handtekening kunnen worden ingevuld zodat u 

automatisch betaald. U bespaart dan 5 euro per jaar!! (Indien u niet gebruik maakt van 

automatische incasso wordt € 2,50 als administratiekosten bovenop de contributie per half jaar 

in rekening gebracht).  

 

 

Penningmeester gezocht 

We zoeken nog een vrijwilliger voor de functie van penningmeester in ons bestuur. Heeft u tijd 

om het financiële deel van onze vereniging te regelen geef dat dan snel aan aan één van onze 

bestuursleden. U kunt natuurlijk ook eerst informatie over de functie opvragen. Wij zien uit 

naar uw komst! 

Sonja Folkertsma (852290) 

Yvonne Meester (252347) 

Tonny Kommers (252558) 

Diana Potters (252671) 

Erna Mazeland (252947) 

Joachim de Kruijk (252049) 
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Seniorenvolleybal 

 
Zoals u ook kunt bedenken is het, net als bij alle andere sporten, leuk om met support je 

spelletje te spelen, dus: 

Voor wie eens een wedstrijd wil bezoeken, is hieronder het nog te spelen wedstrijdschema 

bijgevoegd.  

Voor de toeschouwer betekent dat vaak een spannende wedstrijd en de spelers/sters zullen dit 

als een stimulans ervaren. Zo snijdt het mes aan twee kanten! 

 
Wedstrijden Be Fair Volleybal  vanaf januari 2007 

 
Datum  d/h Wedstrijd   Zaal     Tijd 

09-01  d VVSA 2 – B.F.   De Burght    19.30 

G.v.Rhenenlaan 2,Vollenhove 

  h S.V.I. 2 – B.F.   Gerenlanden    20.45 

       Munterkamp 75,Zwolle 

16-01  h B.F. – sv Ens 1   EvB-hal     21.30 

23-01  d B.F. – VCK’76 1   EvB-hal     20.15 

  h sv Vledder 1 – B.F.  De Spronk    21.30 

       Middenweg 13,Vledder 

30-01  d Bas Autowas 4 – B.F.  Het Anker    20.15 

Mr Koolenweg 10,Westenholte  

  h B.F. – Vovem ’90 4  EvB-hal     21.30 

06-02  d B.F. – Landstede vc 5  EvB-hal     20.15 

13-02  d DIOS 1 – B.F.   Dalzicht     20.00 

Frieseweg 39,Oldemarkt 

20-02  d B.F. – vc Emmeloord 1  EvB-hal     20.15 

  h B.F. – Steevast 2   EvB-hal     21.30 

06-03  d Set Up IJ 1 – B.F.  Oosterholthoeve    21.00 

       Oosterholtseweg 11,IJsselmuiden  

  h Reflex 6 – B.F.   Reflexhal    21.00 

       Dr.Damstraat 2,Kampen 

13-03  d B.F. – S.V.I. 4   EvB-hal     20.15 

  h B.F. – SVM 1   EvB-hal     21.30 

20-03  d Van Dorsten 3 – B.F.  Koedijkslandhal     20.00 

       Gerard Doustraat 96,Meppel 

27-03  d B.F. – VVSA 2   EvB-hal     20.15 

  h B.F. – S.V.I. 2   EvB-hal     21.30 

03-04  d sv Vledder 1 – B.F  De Spronk    20.15 

Middenweg 13,Vledder  

  h Van Dorsten 4 – B.F.  Koedijkslandhal    21.30 

       G.Doustraat 96,Meppel 

Tonny Kommers 

 

Contributie Be-Fair voor seizoen 2006/2007 (Prijs per half jaar) 

Gymnastiek jeugd  € 32,50 

Volleybal jeugd t/m 12 jaar  € 42,50 

Volleybal jeugd t/m 17 jaar  € 56,00 

Volleybal recreanten  € 56,00 

Volleybal senioren (incl. NEVOBO)  € 67.50 

BOM € 38,00 

Conditietraining  € 38,00 

Trimloopgroep € 30,00 

Sportief wandelen € 30,00 

  

Omnitarief jeugd t/m 12 jaar € 55,00 

Omnitarief jeugd 12 – 17 jaar:  € 67,50 

Omnitarief senioren:  € 57,50 

Omnitarief senioren inclusief NEVOBO:  € 80,00 
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Overzicht trainingstijden van SV Be Fair seizoen 2006/2007  
 

 

Dag Tijd   Training  Trainer 

Maandag 15.15 – 16.15   Volleybal D jeugd  Rikie van Vilsteren 

  16.15 - 17.15   Volleybal D jeugd  Rikie van Vilsteren 

  19.30 - 20.30   Conditietraining  Anton de Bruin 

Dinsdag: 09.00 – 10.15    Sportief Wandelen  Ans Bakker 

  20.00 – 21.00   BOM  Paula Snellink 

Donderdag : 08.45 – 10.00   Trimloopgroep  Paula Snellink 

  15.15 - 16.00   Gym groep 1 en 2  Betty Kuipers 

  16.00 - 17.00   Gym groep 3 en 4 en 5  Betty Kuipers 

  17.00 - 18.00   Gym groep 6 en 7 en 8  Betty Kuipers 

  18.00 – 19.15   Volleybal B jeugd  Rachel Zwartbol 

  19.15 – 20.30   Volleybal A jeugd  Rachel Zwartbol 

  20.30 – 21.30   Volleybal Dames  Tonny Kommers 

 

 

 

Is conditiegym (BeFair) iets voor u? 
 

Waar      :  Sportzaal Kraggenburg 

Wanneer:  maandagavond van 19.30 uur tot 20.30 uur 

Voor wie:  Iedereen die zijn conditie wil verbeteren/handhaven 

 

Wat doen we op de trainingen? 

De trainingsavond begint met een warming-up bestaande uit inlopen in de zaal, afgewisseld 

met een aantal korte oefeningen. Daarna volgen diverse trainings-sessies afgewisseld door 

korte loop- of springoefeningen voor de basisconditie. Alle spieren komen aan bod: armen, 

benen, buik en rug. Bij de trainingen maken wij gebruik van armgewichten, beengewichten en 

grote ballen. Tijdens de trainingen draaien wij als ondersteuning een gevarieerd muziekaanbod 

(u kunt ook zelf uw favoriete muziek meebrengen). De trainingen eindigen met een spel: 

volleybal, voetbal, basketbal, badminton, etc.  

 

Moet ik getraind zijn om hieraan mee te doen? 

U hoeft niet getraind te zijn, de trainingen kunt u in eigen tempo doen, er is geen competitie 

element. Daardoor is de leeftijd van onze groep ook erg gevarieerd: van ongeveer 30 tot zelfs 

65+! Luisteren naar uw eigen lichaam is het devies.  

 

Wat willen we met de trainingen bereiken? 

Dat u door te bewegen uw soepelheid behoudt, uw conditie verbetert en op peil houdt en 

daardoor uw weerstand vergroot. Regelmatig voeren we een conditietest uit zodat u uw 

vorderingen zelf kunt volgen. 

 

Proberen? 

Kom gewoon eens kijken op onze trainingsavond. U kunt ook meteen een aantal keren op 

proef meedoen (neem dan wel sportkleding en zaalschoenen mee).  

 

Verdere inlichtingen 

Anton de Bruin, tel 0527-252739 
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Jaarvergadering Tennisvereniging ATV de Voorst 
 

Het bestuur nodigt de leden van de vereniging uit voor de jaarvergadering op 

dinsdag 12 december in de kantine van de club op De Punt te Marknesse, 

aanvang 19.45 uur. 

 

De vergaderstukken worden op de vergadering uitgereikt. 

Na afloop bent u uitgenodigd om in ontspannen sfeer nog even na te praten onder het genot 

van een hapje en een drankje. 

 

Het bestuur. 

 

 
 

Uitnodiging jaarvergadering Klein Cortina 
 

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van de ijsbaan vereniging “Klein Cortina” 

Deze wordt gehouden op maandag 18 december 2006 om 20.00 uur bij H.C.R van Saaze te 

Kraggenburg. 

 

Agenda 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen 

4. Ingekomen stukken 

5. Jaarverslag 

6. Verslag penningmeester 

7.  Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissie 

9. Bestuursverkiezing:  Aftredend en niet herkiesbaar: R Potters. 

Kandidaten voor het bestuur kunnen zich aanmelden tot aanvang  

van de vergadering bij het bestuur. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Graag tot ziens op maandag 18 december !!! 

 

Het bestuur. 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

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

 of Gerrit Klokstraat 28  
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F1 pupillen 
 

De competitie is voor ons al weer afgelopen. 18 november was de laatste wedstrijd tegen 

Creil. 

We waren het vorige verslag geëindigd met de wedstrijd tegen Espel. 

Een week er na stond de wedstrijd tegen buurdorp Ens op het programma. Er stond lekker 

veel publiek langs het veld. Wij lieten ons niet van de beste kant zien we en kregen 5 

doelpunten tegen,  daar hebben we wel van geleerd. Het fenomeen rugdekking was geboren. 

O ja, de wedstrijd ging niet verloren want wij scoorden 8 keer. 

Tegen Urk op 28 oktober waren er een paar jongens niet, dit i.v.m. de herfstvakantie, iets dat 

ik wel begrijp maar…….…, jammer vind ik het natuurlijk wel. Op Urk troffen wij eindelijk een 

tegenstander die gelijkwaardig aan ons was. Alhoewel zij veel brutaler en slimmer waren 

werden wij gaande weg de wedstrijd beter. Jammer is het natuurlijk als volwassenen zich met 

de wedstrijd gaan bemoeien, zo mochten wij geen vrije trap voor het doel meer nemen en 

kregen wij ook geen corners meer toegekend want ja je zou daar toch zo vlak voor tijd eens 

uit scoren. Urk speelde de gehele wedstrijd met een man extra daar de scheidsrechter, die hun 

leider was, ook nog eens de jongens van Urk mede begeleide. 

Voor ons een erg leerzame wedstrijd. Voor mij als trainer/begeleider een wedstrijd die elke 

week op het programma mag staan. De eindstand begrijp je natuurlijk wel, wij mochten daar 

niet winnen en als zo vaak stapte een team van mij met een dubbel gevoel van het veld. 

Ondanks het betere van het spel wel verliezer 4-3 op Urk. De week daarna moesten wij naar 

het altijd voor Kraggenburg lastige Nagele. 

Na een heel goed begin moesten wij uiteindelijk onze meerdere in Nagele erkennen, 6-2. 

In Nagele hadden wij mij inziens last van het onderlinge niveau verschil. Dit werd zichtbaar 

toen wij gingen wisselen, iedereen moet nu eenmaal evenveel speeltijd krijgen nietwaar! 

Ik hoop dan ook dat er tijdens de winterstop een aantal jongens en of meisjes die het leuk 

vinden te gaan voetballen zich aanmelden, zodat wij in het voorjaar met één team  een klasse 

hoger kunnen gaan spelen en het andere team kan zich dan meer oriënteren op de basis, de 

voetbalweerstanden gaan beheersen. 

Zaterdag 11 november waren we vrij dit in voorbereiding op de St. Maartenloop. Helaas werd 

dit halverwege afgelast i.v.m. de weersomstandigheden.  

Zoals al eerder genoemd 18 november was de laatste wedstrijd thuis tegen Creil. 

Creil was geen partij voor ons 12-1. Wel hebben we met de oudere spelers veel gewisseld van 

positie zo moest in de tweede helft de achterhoede voorin spelen en andersom. Een leuke 

omschakeling die best wel moeilijk bleek te zijn. 

 

OPROEP!! 

 

Tot slot, doe ik bij deze een oproep: ben je 5, 6 of 7 jaar en heb je zin om te voetballen meld 

je dan aan bij FC Kraggenburg, het is juist nu het goede moment. We willen graag starten met 

een nieuwe groep spelers die de basisbeginselen van het voetbal moeten leren. 

 

Wij zijn iedere dinsdagmiddag na school te vinden op het sportpark. Je mag ook eerst een 

aantal keer meetrainen om te zien of het je leuk lijkt. 

 

Fijne gezellige feestdagen gewenst,  

 

Johan Tadema trainer/leider F- pupillen 
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INKIJKERTJE 
 
 

Ik ben een regelmatig bezoeker van de Kraggenburger website www.kraggenburg.nl. Rondstruinend kwam 
ik duikschool ‘Kom Duiken’ tegen. Ik zag een foto van twee stoere jongens, die ik niet kende. Een van hen - 
Douwe – bleek aan de Noordermeent te wonen. Legerjongen en fanatiek duiker, vertelt de site. Ik besloot tot 

een sprong in het diepe en nam contact op. 
 

De deur gaat open. Ik pak een uitgestoken hand „Douwe‟, stelt de breedgeschouderde 

jongeman zich voor. „Kom binnen.‟ Binnen brandt het houtkacheltje. Tegen de muur een groot 

aquarium. „Mooie vissen‟, zeg ik tegen Douwe die met twee kopjes Senseo binnenkomt. „Ik had 

ook eigenlijk niet anders verwacht van een duiker‟, vervolg ik grappend om het ijs te breken. 

Vriendin Nicolet komt er even later bij zitten. „Ik was boven het aquarium aan het 

schoonmaken.‟ „Duiken jullie zoveel vissen op,‟ vraag ik? „Meer een geval van gaan 

samenwonen en alle twee een aquarium hebben‟, antwoordt Nicolet gevat.  

 

Nicolet Haagsma (27) en Douwe van der Valk (29 en geen familie) wonen sinds 2 april 2006 

samen aan de Noordermeent 25 in Kraggenburg. Nicolet woonde hiervoor in Vollenhove en 

was daar in 2000 Dahliakoningin. Douwe komt uit Heerenveen. Ze zitten beide in het leger. 

Nicolet bij de Geneeskundige Dienst en Douwe bij de Luchtmobiele Brigade. Ze worden 

ongeveer dertig weken per jaar uitgezonden naar de brandhaarden op de wereld. Nicolet gaat 

in maart voor vier maanden naar kamp Kandahar in Afghanistan. Douwe in juli. „Veel tijd om in 

te burgeren hebben we dus niet‟, laten ze weten. Ik vraag aan Douwe of het komen wonen op 

de bodem van de zee iets te maken heeft met zijn grote hobby duiken. Hij kijkt me een beetje 

raar aan. „Een woordgrapje‟, zeg ik. „Duiken, bodem van de zee.‟ Hij lacht voorzichtig. De 

keuze voor Kraggenburg is vooral een zaak van Nicolet. „Ik wilde dicht bij de boerderij van 

mijn ouders wonen (Haagsma aan de Voorsterweg red.) „Dit huis beviel ons, de prijs beviel ons 

en Kraggenburg is een leuk dorp. (Nicolet kende Kraggenburg al een beetje van vroeger. Ze 

volleybalde er en had er een vriendje.) Douwe is nieuw in deze contreien. „Ik vind vooral de 

ingang van het dorp mooi. Als ik vanaf Ens kom aanrijden en ik sla rechtsaf op de rotonde, dan 

voelt het alsof de rest van de wereld doorrijdt en ik op een eiland van rust terecht kom. De 

twee leeuwen liggen daar als een soort „welkom thuis mascottes‟.‟ Ik vraag langs mijn neus 

weg of Douwe Kraggenburg de mooiste plek op aarde vindt? Hij heeft me al een beetje door, 

want zonder blikken of blozen zegt hij: „Niet de mooiste plek op de wereld, maar het staat wel 

in mijn top 10. Egypte staat op 1, daar kun je het mooiste duiken.‟   

 

Ik besloot dat het tijd werd voor wat gewetensvragen. 

„Waar kunnen we jullie in het dorp zien opduiken en waar niet?‟ 

Nicolet en Douwe: „Bij feesten.‟ „Ook langs de lijn op het voetbalveld?‟  „Niet waarschijnlijk. We 

hebben niets met voetbal. Lid worden van een vereniging is sowieso moeilijk met ons 

onregelmatige leven.‟ Nicolet: „Ik ben veel op de boerderij van mijn ouders. Als ik thuis kom 

van een missie is dat de eerste gang. Even alle dieren begroeten.‟ „Waarom ben je dan geen 

boer geworden?‟ „Mocht niet van mijn vader. Er valt geen geld in te verdienen.‟ 

 

„Zijn jullie naar de musical “Diep in de zee” geweest van Linda en Marion Groot?‟ 

Douwe: „Nee, wel naar de film “Finding Nemo”.‟ (Hij speelt het nu goed mee.) 

 

„Trouwen of samenwonen?‟  

Douwe en Nicolet: „Trouwen.‟ Nicolet: „Wanneer we dat gaan doen, weten we nog niet. Als ik 

terug kom uit Afghanistan hebben we een maandje samen en dan gaat Douwe al weer weg. 

Maar ik wil wel een bruiloft met alles erop en eraan. Een mooie trouwjurk en dan trouwen in 

het stadhuis in Vollenhove, dat is veel mooier dan Emmeloord.‟ 

 

„Lid worden van de Zweefvliegclub of de Carnaval?‟ 

Douwe en Nicolet: „De Zweefvliegclub.‟ 

 

Meer weten van de hobby van Nicolet en Douwe, kijk op: www.komduiken.nl  

 

 

 

http://www.komduiken.nl/
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Oproep van  J.V.V. 
 

Oproep 1: 
Onze Dorpskrant “De Uitkijk”komt 6 keer per jaar uit. Een aantal ouderen, -leden van de J.V.V. 

en ook niet-leden-, zetten dan op dinsdagmiddag om 16.00 uur in oecumenische school “De 

Lichtwachter”de Uitkijk in elkaar. 

Dit is telkens weer een heel gezellig gebeuren, met na afloop, als het karwei geklaard is, 

samen koffiedrinken in de school. 

Helaas neemt het aantal vrijwilligers, meestal als gevolg van ouderdom, van niet meer zo 

mobiel zijn, of door overlijden, geleidelijk af. 

Vandaar deze oproep: Help mee De Uitkijk in elkaar zetten!. Het zijn maar zes nummers 

per jaar! 

 

Oproep 2: 
Ook bij onze J.V.V. neemt het aantal leden op de Soosmiddagen de laatste jaren geleidelijk af, 

hetzij door verhuizen, hetzij door overlijden. Als we eens aandachtig in onze omgeving 

rondkijken, dan zijn er nog genoeg 55-plussers die in aanmerking komen om op 

woensdagmiddag gezellig in ‟t Klokhuis bij elkaar te komen om een potje te sjoelen, een 

kaartje te leggen, te biljarten, rummycubben, scrabbelen enz.. 

Kom eens vrijblijvend op woensdagmiddag kijken in ’t Klokhuis. 

De Soosmiddagen duren van 14.00 uur tot 17.00 uur. Wat let u? 

Ook in het bestuur is het vaak moeilijk om geschikte mensen te vinden. Op het ogenblik 

hebben we bijvoorbeeld een nieuwe voorzitter nodig om Ton Woestenburg na de 

jaarvergadering op te volgen. Meldt u!!! 

 

Bestuur J.V.V. 

Johan Voost (252374) 

 

 

 

J.V.V. Kraggenburg     S.W.N. Kraggenburg 

(Jongeren van Vroeger)    (Stichting Welzijn NOP) 
 

Kerstmiddag 
Op woensdagmiddag 13 december organiseren J.V.V. en S.W.N. weer de traditionele 

Kerstmiddag in ‟t Klokhuis. Aanvang 14.00 uur. 

We hebben deze keer weer een beroep kunnen doen op het Koopmans Vrouwenkoor uit 

Blokzijl. Zij treden deze middag 2x 40 minuten voor ons op, afgewisseld door enkele 

kerstverhalen/gedichten. Ook zal pastoraal medewerker dhr. Harm Feijen een bijdrage leveren 

aan deze middag. 

De middag wordt geopend met koffie/thee o.i.d. en afgesloten met een Kerstbroodtafel. We 

nodigen alle 55-plussers van Kraggenburg uit om deze middag mee te maken. 

 

De beide besturen 

 

 

Volkstuinvereniging 
 

Vindt u het leuk om te tuinieren en kunnen genieten van uw eigen groenten en aardappelen, 

dan is een volkstuin iets voor u! 

Groenten e.d. worden steeds duurder. Voor € 30,00 per jaar heeft u een hele volkstuin tot uw 

beschikking van ± 270 m2 (incl. spuiten van aardappelen). Ook is het mogelijk om een halve 

tuin te huren. In overleg zou het mogelijk kunnen zijn om 1/3 van een tuin te huren. 

Hebt u interesse of wilt u meer informatie dan kunt u zich wenden tot de voorzitter van de 

volkstuinvereniging. 

 

Voorzitter 

J. Vogelzang, Morenelaan 10 

Telefoon: 252921 
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Dorpshuis ’t Klokhuis 

 
In een vroegtijdig stadium willen wij de bezoekers van ‟t Klokhuis op de hoogte brengen van 

de prijsstijging m.b.t. de huur en consumptieprijzen, die wij gaan doorvoeren per 1 januari 

2007.  

Het huren van een ruimte, voor commerciële doeleinden, zal dan € 17,50 per dagdeel gaan 

kosten.  

Tot nu toe hoefde er voor vergaderingen niet betaald te worden. Jammer genoeg zijn ook wij 

genoodzaakt dit te veranderen en vragen vanaf 1 januari 2007 € 5,00 per vergadering.  

Wat betreft de consumptieprijzen verwijzen wij u naar de prijslijst in „t Klokhuis.  

 

Wij vertrouwen op uw begrip voor deze verhoging.  

 

Bestuur St. Dorpshuis 

 

Opbrengst Collecte Verstandelijk Gehandicapten 
  

De collecte "Fonds Verstandelijk Gehandicapten" heeft  € 561,36 opgebracht. Alle gevers en 

collectanten hartelijk bedankt. 

We zoeken voor de buitenwegen nog collectanten!  

Opgeven bij Ymke Wolters, tel:252844.  

 

Klaverjasclub De Kei 
 
Woensdag 27 december 2006 is er weer de jaarlijkse avond om het Open 

Klaverjaskampioenschap van Kraggenburg. 

Hierin zal mw. Koeman uit Emmeloord haar titel verdedigen.  

We beginnen om 19.00 uur. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur. 

Tevens zal u weer een kopje koffie en een kopje erwtensoep worden aangeboden.  

 

Voor de competitie 2007 zijn de volgende avonden vastgesteld: 

5 en 19 januari 2007 

2 en 16 februari 2007 

2, 16 en 30 maart 2007 

13 en 27 april 2007 

11 mei 2007 

 

Het bestuur 

 
 

Sint Genesius speelt Keetje Container’s Kerstfeest 
 

St. Genesius wil dit najaar het publiek verrassen. Daarom spelen we in november geen 

gewoon toneelstuk, maar weer een heuse openluchtvoorstelling en wel op de kerstmarkt in 

Kraggenburg bij Van Saaze. We spelen drie voorstellingen van ongeveer een half uur om  

15.00 uur, 16.45 uur en om 19.15 uur. Iedereen die op de Kerstmarkt komt op 16 december 

heeft de mogelijkheid om het stuk buiten te komen bekijken. Wij hopen dat u zeer zult 

genieten van de voorstelling. Mocht u nu verhinderd zijn en had u toch heel graag onze 

voorstelling gezien, dan kunt u de dag daarop (zondag 17 december) naar de kerstmarkt in 

Bant gaan. Hier wordt op verschillende locaties een voorstelling gegeven en wij krijgen ook 

daar een eigen ruimte ter beschikking, om ons kersttoneelstuk te vertonen.  

Deze keer spelen mee: Krijn de Hamer, Jan Looise, Gert Polhoud en Marian Besseling. Bert de 

Ruijter zorgt voor sfeervolle muzikale ondersteuning. Miep Potters souffleerde tijdens de 

repetities en Ella van Kampen zorgt voor kleding en grime. De regie is deze keer in handen 

van Erna Balk. 

Wij hopen dat u eens een kijkje wilt komen nemen bij “Keetje Container‟s Kerstfeest”. Zie 

pagina 10. 

 

PS: heeft u onze website ook gezien? Deze is te vinden via www.kraggenburg.nl. 

 

Het bestuur 

http://www.kraggenburg.nl/
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Poster St. Genesius 
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Natuurmoment Voorsterbos 
 

Werkzaamheden in de herfst 
De herfstperikelen laten zich nu zien en voelen, wind, regen en lagere temperaturen. Ondanks 

deze elementen kleurt het Voorsterbos zich in alle pracht van herfstkleuren. De ganzen en 

zwanen vliegen en roepen over het beheergebied. Op de Zwarte hoek is het nog rustig. Op dit 

moment worden de laatste vergravingen verricht. In het terrein zijn natuurvriendelijke oevers 

en waterpartijen aangelegd. Eind dit jaar zullen de graafwerkzaamheden zijn afgerond en 

kunnen ganzen en zwanen er weer in alle rust foerageren. 

 

In de nazomer zijn de steile oevers van de Voorstertocht (die langs het Wendelbos loopt) 

omgevormd tot natuurlijke oevers. Door deze inrichting is het voor vele dieren (padden/ 

kikkers/salamanders/vissen) een beter voortplantingsgebied geworden. De 

inrichtingswerkzaamheden zijn nu beëindigd en de natuur kan zich weer herstellen. Wanneer 

het blad van het plantsoen af is wordt de laatste vijftig hectare van het Wendelbos ingeplant. 
 

Vogelkijkhut Vogeleiland 
Op het Vogeleiland is de oude vogelkijkhut afgebroken. De nieuwe hut is in oktober/november 

geplaatst. Deze vogelkijkhut is door leerlingen van het Emelwerda College uit Emmeloord 

gemaakt. De vogelkijkhut is met veel moeite en inspanning in elkaar gezet. De plek waar de 

hut staat ligt in het ondiepe deel achter het Vogeleiland dus dat is altijd modderig en nat. 

Gelukkig is door de goede samenwerking tussen het Emelwerda College, aannemer de Jonge 

uit St. Jansklooster en medewerkers en vrijwilligers van Natuurmonumenten het karwei 

geklaard. Wanneer u met een excursie mee gaat kunt u kennis maken met deze nieuwe 

vogelkijkhut. Deze hut staat ongeveer 3 meter hoog en heeft hierdoor een goed uitzicht over 

het water en het riet van het Zwarte Meer. Tijdens de werkzaamheden zijn grote aantallen 

Grote Zilverreigers gezien, zelfs één keer kwam een Zeearend langs. 
 

Officiële gebeurtenissen 
Op 4 november hebben ruim honderd deelnemers (waarvan zestig kinderen) deelgenomen aan 

de jaarlijkse natuurwerkdag. Deze dag werd dit jaar in het Waterloopbos georganiseerd door 

Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer en het Landschapsbeheer Flevoland. Onder leiding van 

vrijwilligers en BNN-ers (Annelieke en Erik) zijn de werkzaamheden in de haven van Rotterdam 

en langs de sloot van de Deltaweg uitgevoerd. Het was een prachtige dag en iedereen is met 

volle tevredenheid huiswaarts gekeerd. 

 

Op 15 november is eindelijk, echt officieel, het natuurgebied de Vreugderijkerwaard bij Zwolle 

overgedragen van de Dienst Landelijk Gebied ( Ministerie van Landbouw, Natuurbeheer en 

Voedselkwaliteit) naar Natuurmonumenten, beheergebied Voorsterbos. De 

Vreugderijkerwaard, groot 130 ha., ligt aan de IJssel. In deze waard is de eerste nevengeul 

van Nederland gegraven om het IJsselwater meer de ruimte te geven wanneer er te veel 

neerslag valt. Het gebied trekt in het najaar en voorjaar veel trekvogels aan. In de maanden 

juni-juli is een prachtige stroomdalflora op de aanwezige stuifduinen te zien, die dan volop in 

bloei staat. Er worden regelmatig excursies in de waard georganiseerd.  

 

Op 31 oktober heeft de regiodirecteur van Natuurmonumenten Flevoland-Overijssel Mevr. B. 

van Leeuwen haar werk, na 32 jaar, overgedragen aan Dhr. J. Gorter. Mevr. B. van Leeuwen is 

na vele jaren zich te hebben ingezet voor Natuurmonumenten met de Vut gegaan. 

 

Expositie 
Het informatiecentrum in het Waterloopbos heeft afgelopen jaar (december niet meegerekend) 

ruim 5500 bezoekers getrokken. Op dit moment is een tijdelijke expositie ingericht met 

olieverfschilderijen van Mevr. L. van den Berg uit St. Jansklooster. Mevr. van den Berg (Lina) 

is geïnspireerd door het landschap van de Wieden en heeft een aantal landschapsschilderijen 

van de Wieden en het Waterloopbos in herfstkleuren gemaakt. Wanneer tijdens de 

kerstvakantie het Waterloopbos wordt bezocht kom dan een kijkje nemen in het infocentrum. 

Het centrum is tijdens de kerstvakantie open, behalve de 1e kerstdag, 31 december en 1 

januari. Dit is het laatste Natuurmoment voor het jaar 2006.  

 

Het beheerteam Voorsterbos wenst u  

gezegende kerstdagen en een voorspoedig 2007 toe.  



 14 

 
KRAGGENBURGSE KERSTMARKT 

 

Activiteitencommissie, HCR van Saaze en de Carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes 

 presenteren u de Kraggenburgse Kerstmarkt 

 
DATUM : ZATERDAG 16 DECEMBER 
TIJD  : 14:00 – 20:00 uur 
LOCATIE : HCR VAN SAAZE, DE DAM  
ENTREE : GRATIS ! 

 
 

De kerstmarkt barst dit jaar van de activiteiten en gezellige kramen. De ingrediënten van de 
kerstmarkt 2006 zijn: 
 
 
Rad van Fortuin 
Het spel met vele prijzen, groot en klein. Met leuke prijzen van ondernemers uit de regio en 
natuurlijk een paar kanjers van prijzen. Het Rad draait tijdens de gehele kerstmarkt. 
 
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 kerstbomenverkoop start om 10:00 uur 
’s ochtends.  
 
Kerstkramen 
Zowel binnen als buiten zijn er tal van kerstkramen die u goed in de kerstsfeer brengen. Met 
groen- en woondecoraties, hobbymaterialen, ‘anders koken’, fotografie, enz., enz. Voor ieder 
wat wils! 
 
Kinderactiviteiten 
Met een springkussen, altijd prijs spel, ballon schieten en een echte kerstman zijn er weer tal 
van activiteiten voor de kinderen.  
 
‘De Astridjes’ 
Het is live. Het is echt. Het is nieuw. Toneelspel tijdens de kerstmarkt van de Astridjes. Een 
kerstformatie speciaal voor Kraggenburg. 
 
De Reflectors 
Zangkoor De Reflectors verzorgt meerdere optredens tijdens de middag. Zangkwaliteit en 
kwantiteit verzekerd! 
 
En zoals elk jaar:  RONDRIT MET PAARD EN RIJTUIG 

WIJNPROEVERIJ 
APRES – SKI BAR 

GLUHWEIN 
SNERT 

WARME BROODJES 
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      Kerst vieren doe je samen 
 

 
Traditiegetrouw is er ook dit jaar een KERSTNACHTDIENST in ons dorp. 

Op zondagavond 24 december 2006 bent u van harte welkom in het in kerstsfeer versierde 

Protestants kerkcentrum. 

De dienst begint om 22.00 uur, maar kom gerust wat eerder, want we beginnen om 21.45 uur al met 

zingen. Met medewerking van het koor De Reflectors zullen oude en nieuwe kerstliederen klinken.  

 

KERST, EEN BETEKENISVOL FEEST. 

 

KERST, EEN FEEST OM SAMEN TE VIEREN. 

 

Op eerste kerstdag is er in het Protestants kerkcentrum ook een dienst. Daarin zal het gaan over 

naamgenoten van Jezus. 

 

U en uw gezin zijn van harte uitgenodigd voor deze feestelijke diensten. 

Graag tot ziens in onze diensten. 

 

Protestantse Gemeente te Kraggenburg 

 

 
 

 
 

Opbrengst collecte  
 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden in de week van 29 oktober t/m 4 

november 2006, de opbrengst was het mooie bedrag van  € 930.00 alle gevers hartelijk 

bedankt. 

 

Met de opbrengst kunnen we het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en 

behandeling van diabetes verder uitbreiden, zodat een toekomst zonder diabetes werkelijkheid 

kan worden.  

 

Namens het Diabetes Fonds, 

Afra van Diepen  (collecteleider). 

 

 

 

 

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

 

http://www.kraggenburg.nl/


 16 

In de kerstvakantie… 
…staat de Bosbadhal in Emmeloord… 

…weer 2 dagen op zijn kop! 
 
Op 28 en 29 december organiseert de Stichting Vakantie Activiteiten  
namelijk voor de 29e keer:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Huppel-in is een wervelend evenement voor alle kinderen van de basisscholen in de 

Noordoostpolder. Ook dit jaar hebben we een heel gaaf thema. Zodra je de hal 

binnenstapt, ga je heel wat eeuwen terug in de tijd.  

 

Je wordt omgeven door ridders en jonkvrouwen, kastelen, een middeleeuwse kermis, 

springkussens, theater, muziek, een berg vol K’nex, knutselen, zagen, ontdekken en 

nog veel meer. Je zult je dus echt niet gaan vervelen in de kerstvakantie! 

 

We zien jullie allemaal bij Huppel-in! 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor wie: 

Alle kinderen van de basisscholen in de Nop. 
  

Waar: 

Bosbadhal in Emmeloord. 
 

Wanneer: 
28 en 29 december 2005. 

 
Entree:  

€0,50 p.p. 
 

Website: 
Hou vooral onze website goed in de gaten!  

Daar zal altijd de laatste informatie op staan. 
Tijden, het programma, thema, etc. 

 

www.sva-nop.nl 
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     Dit jaar een aparte dames dartpoule 

 
Donderdagavond 28 december   

voorronden van het Oudejaars darttoernooi voor dames en heren 

vanaf 12 jaar.   
Aanvang  20.00   Kosten € 5.00 

 
Zaterdagmiddag 30 december  

voorronden, halve finale en finale voor de jeugd tot en met 12 jaar .  
Aanvang 15.00       Kosten € 3.00 

 
Zaterdagavond 30 december   

finales van het dames- en heren darttoernooi. Wie verslaat de 

winnaar van vorig jaar: Leon Potters.  

Aanvang 21.00  Geen kosten 

 

 
De Dance Top 100 van Kraggenburg 
Voor de vierde keer presenteren wij de Top 100 van Kraggenburg. 
‟s Middags om 15.00 uur beginnen we met de nummer 100 en rond 
middernacht is de nummer één te horen. Iedere Kraggenburger en 
oud-Kraggenburger mag zijn persoonlijke top 10 insturen. 
Formulieren hiervoor liggen bij Van Saaze en staan in de oktober 
editie (blz. 19) van de Uitkijk.  
Top 10 mailen: info@hotelvansaaze.nl o.v.v. Top 100 2006.  

Er wordt geen entree geheven. Consumpties € 1.25  

 
Oudejaarsbuffet 
Ook deze keer is er weer gelegenheid om rond de klok van 18.00 
uur aan te schuiven aan het gezellige Oudejaarsbuffet. 
Volwassenen € 12.50 tot en met 12 jaar € 7.50  
Graag wel even van tevoren aanmelden.  
 

Met vriendelijke groet Ron en Max Potters 
& medewerkers HCR van Saaze 
 
 
 

HCR van Saaze presenteert  

Oudejaarsdarttoernooi & 

Dance Top 100 van 2006  

mailto:info@hotelvansaaze.nl
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Nieuwjaars-Inn 2007 
 

Helaas heeft de vorige editie van de Nieuwjaars-Inn, wat betreft animo, nogal te lijden gehad 

van andere activiteiten in het dorp. Maar toch organiseren Projeka, Be Fair, FC Kraggenburg, 

de KAC en Dorpsbelang, in de eerste week van het nieuwe jaar, wederom een aantal 

activiteiten voor de dorpsjeugd. Deze Nieuwjaars-Inn zal op woensdag 3 januari 2007 

plaatsvinden.  

opm: Gezien de aard van de middag, is het niet raadzaam om de netste kleren aan te trekken! 

 

Voor de kinderen van de groepen 1 t/m 4 (basisschool), zullen we ‟s middags van 12.30 – 

14.30 uur een super spannende spellencompetitie op poten zetten in ‘’t Klokhuis’. Er zal een 

aantal leuke spellen gespeeld moeten worden en je kan dan proberen of je het van je vriendje 

of vriendinnetje kan winnen. 

Voor deze competitie hoef je alleen een gezonde dosis sportiviteit mee te nemen en vals 

spelen is natuurlijk uit den boze. 

Er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 1,50 p.p. 

 

De jeugd uit de groepen 5 t/m 8 zullen ‟s middags vanaf 14.45 uur, vanuit ‘’t Klokhuis’ op 

speurtocht worden gestuurd. Het wordt een „denk en doe‟-tocht, dus zorg dat je scherp bent 

en bereid je op alles voor! Deze zoektocht zal om 16.30 uur worden afgesloten met een 

„hapje‟ bij de Pelikaan (tot 17.15 uur). 

De eigen bijdrage is € 2,50 p.p. 

 

Jullie raden het al…..op veler verzoek hebben we voor de middelbare schooljeugd tot 16 jr. 

weer gekozen voor Snowvillage in Biddinghuizen. De sneeuw in! En „t is daar nogal koud, dus 

denk aan je kleding.  

Na de glij-pret gaan we wat eten, om tot slot elkaar op de bowlingbaan nog even te testen. 

Aangezien de deelname beperkt is (±30), is het verstandig om je zo snel mogelijk op te geven 

bij Yvonne Meester (252347) want vol=vol.  

 

We zoeken ook nog een aantal ouders die willen rijden (heen, terug of heen èn terug). Ook die 

kunnen zich bij Yvonne opgeven (bij voorbaat dank). 

We verzamelen om 17.30 uur voor de „Pelikaan‟ om in Snowvillage omstreeks 18.30 uur 

handschoenen en boots aan te meten. We zullen omstreeks 21.30 uur weer terug zijn. 

De eigen bijdrage is hiervoor € 7,50 p.p. en deelname is op eigen risico. 

 

Tot dan, de Nieuwjaars-Inn commissie. 

 
Het Bloemetje  Het Bloemetje  Het Bloemetje 

 

Vrijdag 5 januari 2007 organiseert Dorpsbelang in samenwerking met het bestuur van het 

Dorpshuis weer de jaarlijkse “NIEUWJAARSRECEPTIE”. 

 

Op deze avond willen we ook weer iemand uit het dorp eens extra in het zonnetje zetten door deze 

persoon “Het Bloemetje” uit te reiken. 

Kent u iemand waarvan u vindt dat deze persoon eens in het middelpunt zou moeten staan meldt het 

dan aan ons. 

U kunt uw schriftelijke nominatie uiterlijk 27 december aanstaande inleveren op een van de 

volgende adressen: 

 

Lianne Bonthuis  Casper Kombrinkstraat 29 

Piet Galama   Noordermeent 18 

Geertje Keijzer  Neushoornweg 16 

Karste de Vries   Zwartemeerweg 44 b 

 

Met vriendelijke groet, De Nieuwjaarscommissie 
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Nieuwjaarsreceptie 

 

Kraggenburg 2007 

 
   

Georganiseerd door: 

 

Dorpsbelang Kraggenburg en 

stichting „t  dorpshuis “het Klokhuis” 

 
 

Vrijdag 5 januari 2007  bent u van harte  

welkom vanaf  20.00 uur in “het 

Klokhuis” 
   

          

Muzikale omlijsting wordt verzorgd door:  

 

Melroy Polhoud 

 

 
Vanaf 20.30 uur begint het officiële 

programma wat onder andere bestaat 

uit: 

 

 

 Welkomstwoord door de Dorpsvoorzitter 

 Uitreiking van het Bloemetje 

 Bekendmaking van Prins Carnaval   

 En Natuurlijk ……….. de Verloting! 
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10 dorpen toernooi zaalvoetbal 
 

Het „10 dorpen toernooi zaalvoetbal‟ hoeven we na tien jaar zaalvoetbalplezier nauwelijks meer 

bij u te introduceren. Een beetje voetballiefhebber heeft wel eens een bezoek gebracht aan dit 

evenement.  

 

Omdat het toernooi tien jaar bestaat, hebben we voor u op zondag 7 januari een speciaal 

tussendoortje in de vorm van een bijzondere pauzeact. Daarnaast bestaat het hoofdgerecht 

gewoon uit mooi, spannend polderzaalvoetbal.   

 

De loting leverde de volgende indeling op:  

Poule A (PWA hal): Emmeloord, Creil, Bant, Tollebeek, Kraggenburg 

 

Poule B (Bosbadhal): Tonego, SVM, Espel, RKO, Ens 

 

Het toernooi vindt plaats op zondag 7 januari 2007  in de twee centraal gelegen sporthallen 

te Emmeloord. De poulewedstrijden worden van 10.00 uur tot 14.15 uur gespeeld in de 

Bosbadhal en de Prins Willem Alexander hal. Vanaf 14.15 uur kunt u genieten van de pauzeact 

en spannende finalewedstrijden. 

 

Het is voor de spelers van uw eigen zaalvoetbalteam uiteraard zeer welkom steun te krijgen. 

We hopen U dan ook samen met andere sportieve dorpsgenoten te zien op zondag 7 januari. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De organisatie.                                                

 

 

 

 

TV Flevoland zoekt dichters voor beeldspraak  
 

TV Flevoland zoekt Flevolanders die het leuk vinden om te dichten.  Deze dichters 

worden uitgedaagd om een gedicht te schrijven dat past bij een kunstwerk in de 

provincie dat hen inspireert. De leukste/beste gedichten worden voorgedragen in het 

kunstprogramma Beeldspraak.  

 

Flevoland telt veel kunstwerken in de openbare ruimte, bijvoorbeeld de olifanten langs de A6 

of het huisje bij de Ketelbrug. Enkele van deze kunstwerken waren al te zien in het programma 

Beeldspraak dat elke dinsdagavond wordt uitgezonden op TV Flevoland. Deze kunst kan tot 

inspiratie dienen voor een andere kunstvorm, de dichtkunst.  

 

De makers van het kunstprogramma Beeldspraak op TV Flevoland nodigen een ieder uit zich te 

laten inspireren door een Flevolands kunstwerk. Het gedicht mag ongeveer een minuut duren. 

De leukste/beste worden voorgedragen in een nieuwe serie van Beeldspraak, die begin januari 

van start gaat.  

 

Inzendingen kunnen gestuurd worden naar beeldspraak@omroepflevoland.nl of naar Omroep 

Flevoland, Postbus 567, 8200 AN Lelystad. Beeldspraak wordt elke dinsdagavond vanaf 18.15 

uur uitgezonden op TV Flevoland. Het programma wordt elk uur herhaald. 
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Expositie herfstschilderijen infocentrum Waterloopbos  
Kom een kijkje nemen in het infocentrum van Vereniging Natuurmonumenten in het 

Waterloopbos. Daar is namelijk een tijdelijke expositie ingericht met herfstschilderijen van 

Lina van den Berg. Deze schilderijen zijn van november tot maart te bezichtigen tijdens de 

openingstijden van het infocentrum, op woensdag, zaterdag en zondag van 13.30 tot 16.30 

uur. Ook vinden bezoekers er informatie over de natuur in het Waterloopbos, over het werk 

van Natuurmonumenten en het Waterloopkundig Laboratorium, de voormalige eigenaar 

van het bos. Het Waterloopbos is te bereiken door op de Repelweg (N352) ter hoogte van 

het nieuwe kunstwerk de afslag Voorsterweg te nemen. Na 400 meter linksaf de Deltaweg 

op, rechtdoor de brug over en na ca 100 meter linksaf de parkeerplaats op. Hier is ook de 

inforuimte.  

 

Natuur als inspiratie 

De olieverfschilderijen zijn gemaakt door Lina van den Berg uit Sint Jansklooster. Lina is 

geïnspireerd door het landschap van De Wieden, daar ze er zelf midden in woont. Vooral de 

jaargetijden herfst en winter hebben haar grote voorkeur. Ze schildert al ruim veertig jaar 

landschappen, bloemstillevens en tuinen. Nu de herfst is aangebroken met al haar prachtige 

kleuren, zijn een aantal landschapsschilderijen uit de omgeving van De Wieden en Waterloopbos 

tentoongesteld.  

 

Buiten genieten 

Na een bezoek aan het infocentrum of buiten openingstijden kunnen mensen volop van het 

bijzondere Waterloopbos genieten. Een stevige herfstwandeling of lekker spelen in de zandbak 

met waterpomp. Vanaf de parkeerplaats heeft Natuurmonumenten twee gemarkeerde 

wandelroutes uitgezet. Beide voeren langs enkele proefmodellen met informatiepanelen, die info 

geven over de natuur en het betreffende proefmodel. Er is een witte gemarkeerde route van 3,5 

km en een gele van 2,5 km. Voor rolstoelgebruikers en gezinnen met kinderwagens is er een 

speciale verharde route van 1,8 km., te verlengen tot 2,5 km. Deze route komt ook langs enkele 

proefmodellen. Bezoek ook het kunstzinnig uitgevoerde uitkijkpunt langs de Repelweg. Dit biedt 

uitzicht op de oude klifkust van Vollenhove en hier is een wandelroute van bijna 1 km. rond het 

proefmodel Wind- en Stroomgoot. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

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

 
 

 

http://www.kraggenburg.nl/


 22 

 

ZONNEBLOEM  
 
Terugblik 

Op maandagmiddag 30 oktober, hebben we een gezamenlijke middag georganiseerd namens 

de SWN en de Zonnebloem. 

We hadden dhr. J. Bakker uit Urk uitgenodigd, die ons vele grappige verhalen en anekdotes 

vertelde over het vroegere leven en de bevolking op Urk. Hij liet ons ook vele prachtige en 

sfeervolle dia‟s zien. 

We hebben met zijn allen een hele gezellige en vermakelijke middag gehad, en voor diegenen 

die aan onze uitnodiging gehoor hebben gegeven, onze hartelijke dank. 

 

Loten 

De uitslagen lijst van de trekking Zonnebloemloterij, worden hieronder weergegeven. 

Mocht u een winnend lot hebben gekocht, dan is het verstandig om een kopie van het lot voor 

uw eigen administratie te bewaren. 

Het originele lot moet worden opgestuurd naar Breda, met vermelding van naam, adres, 

woonplaats en bank of gironummer waar het bedrag op gestort kan worden. 

 

Rest ons nog om alle bewoners van Kraggenburg en buitengebied en in het bijzonder onze 

zonnebloemgasten, leden, donateurs en een ieder die ons steunt met hand en spandiensten,  

 

Prettige Kerstdagen en een Voorspoedig Nieuwjaar toe te wensen. 

 

Tot ziens in 2007, namens de vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 
 

 
 
 

Uitslagen Zonnebloemloterij  
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Inleverdatum 2007 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

5 februari 14 februari 

2 april 11 april 

11 juni  20 juni 

20 augustus 29 augustus 

1 oktober 10 oktober 

26 november 5 december 

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

stopgezet. 
- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 

gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te    
      worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden  

      geplaatst en de gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 
- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 
 uitkijk@kraggenburg.nl).  
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 
voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van 
de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

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

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2006 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

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

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

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

Activiteitenkalender 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 
13-12 J.V.V. en S.W.N.  Kerstmiddag ‟t Klokhuis 14.00 uur  
16-12 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 
16-12 KAC Kerstmarkt van Saaze 14.00 uur 
16-12 St. Genesius “Keetje Container‟s Kerstfeest” tijdens Kerstmarkt   
17-12-„07 FC Kraggenburg Olieballentoernooi De Brem 12.00 uur 
18-12 Chr. Vrouwenbeweging Kerstavond Prot. Kerkcentrum  
24-12 Prot. Gemeente Kerstnachtdienst Prot. Kerkcentrum 22.00 uur  
27-12 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen De Kei 19.00 uur 
28 & 30-12 HCR van Saaze Oudejaarsdartoernooi en Dance 

Top 100 2006 
Van Saaze   

03-01-07 Nieuwjaars-Inn com.  Nieuwjaars-Inn 2007 o.a. ‟t Klokhuis 12.30 uur 
04-01-„07 Chr. Vrouwenbeweging Nieuwjaarsreceptie  

Mw. Pool, Japanse theeceremonie 

Prot. Kerkcentrum 14.00 uur  

05-01-„07 Nieuwjaarscommissie Nieuwjaarsreceptie ‟t Klokhuis 20.00 
20-01-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 
24-01-„07 Chr. Vrouwenbeweging Da. Sytsma – Lezing God van de 

bijbel en Allah van de Koran 
Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

10-02-„07 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam Van Saaze  
16-02-„07 De Zotte Leeuwkes Darttoernooi   
17-02-„07 De Zotte Leeukes Carnaval Van Saaze  
17-02-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 
18-02-„07 De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval „t Klokhuis  
20-02-„07 De Zotte Leeuwkes  Seniorencarnaval „t Klokhuis  
21-02-„07 Chr. Vrouwenbeweging Dhr. Prinsen – Kamp Westerbork 

jaren ‟42-„45 
Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

17-03-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 
31-03-„07 AV NOP 11-dorpenloop   
16 t/m 20-
05-„07 

Feestcommissie Feestweek 2007 De Brem  

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

