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Namens de redactie 
 
Vanaf heden is de inleverdatum 1 dag vervroegd, van maandagavond naar zondagavond 

19.00 uur. Zie het data overzicht op blz. 22. Wij hopen dat u hier rekening mee wilt houden. 

Ook willen wij u erop wijzen dat een nieuwe advertentie of een gewijzigde advertentie 

minimaal 14 dagen voor de inleverdatum verzonden moet worden. Dit om niet plaatsing 

te voorkomen. Alvast bedankt voor uw medewerking.  

 

Dorpsbelang 
 

Oud & Nieuwpremie 

Door verschillende verenigingen wordt in januari uitgekeken naar het moment om een 

aanvraag in te dienen voor een deel van de premie „Schadevrij Oud en Nieuw‟. We gaan er van 

uit dat we dit jaar over de volledige premie kunnen beschikken, maar er is nog geen bericht 

van de gemeente ontvangen of dit zo zal zijn. Als u een jeugdactiviteit organiseert kunt u uw 

aanvraag al wel indienen bij ondergetekende en als de premietoezegging binnen is zullen we 

deze weer verdelen.  

 

Nieuwjaars-Inn 

De activiteiten in het kader van de Nieuwjaars-Inn werden op 3 januari goed bezocht. Voor de 

groepen 1 t/m 4 van de basisschool was er een spellenmarathon georganiseerd, waar voor 

leuke prijzen werd gestreden. De groepen 5 t/m 8 zijn op speurtocht door het dorp gestuurd. 

En onder het genot van een hapje in de Peli werd de taalkennis grondig getest.  

De sneeuw in Biddinghuizen kreeg een maximale groep op bezoek. En gelukkig konden we, 

ook na het bowlen, zonder kleerscheuren weer huiswaarts keren. Voor de kinderen en 

organisatie is het een erg leuke dag geweest! 

 

Onderhoud 

De gemeente heeft op de hoek Noordermeent-Tussenmeenthe enkele bomen gekapt om de 

struiken eronder een betere groeikans te geven. De storm van 18 januari deed ook een 

bijdrage en velde een paar van de resterende bomen. Een duidelijk geval van: De natuur kun 

je sturen, maar in de hand heb je haar nooit. 

 

Brug 

De gemeente werd afgelopen jaar opgeschrikt door de mededeling dat de betonbruggen in de 

polder in kritieke toestand verkeerden. Na onderzoek bleek dat alleen de brug in het 

Zwartemeerpad aan renovatie toe was. Met de gemeente wordt nu overlegd om deze 

opknapbeurt niet in de oogstperiode van de bedrijven aldaar uit te voeren. De hinder wordt 

daarmee hopelijk tot een minimum beperkt. 

 

Niet vergeten 

De 11-dorpenloop wordt dit jaar gelopen op 31 maart. Voor de lopers is het altijd een 

stimulans om in een dorp aan te komen onder toeziend oog van een grote toeschouwers-

schare. 

Dus houd op die dag even in de gaten wanneer ze Kraggenburg binnenlopen en moedig ze 

aan. 

 

Interview 

Landschapsbeheer Flevoland is op zoek naar mensen die het leuk lijkt om verhalen over de 

beginjaren van de polder vast te leggen. Dit door bijvoorbeeld pioniers of andere vroege 

polderbewoners te interviewen in het project: Mensen, verhalen en natuur. Zie elders in deze 

Uitkijk. Is uw interesse gewekt dan kunt u contact opnemen met ondergetekende.  

 

Namens Dorpsbelang,  

 

Tonny Kommers (secretaris) 
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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 14 maart a.s. in dorpshuis „ ’t Klokhuis‟ aan de 

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

 

Agenda: 

 1. Opening 

 2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 15 maart 2006 

 3. Ingekomen stukken / mededelingen 

 4. Jaarverslag secretaris 

 5. Financieel verslag penningmeester (zie *) 

 6. Verslag kascommissie 

 7. Benoeming kascommissie 

 8. Bestuursverkiezing (zie **) 

 9. Festiviteiten 2007 

 10. Rondvraag 

 11. Sluiting 

 
Pauze 
 
Na de pauze zal de heer K. Bolle als historisch verteller verhalen over het ontstaan van onze 

polder. In het bijzonder zal hij hierin de historie van de gebouwen in de NOP bespreken. 

“Waarom houten huizen, of juist steen? Waarom stenen schuren of juist „schokbeton‟? 

En waarom zijn sommige schuren glad van buiten en andere weer met randen?” Vragen waar 

vast een antwoord op zal komen. Kortom: ook voor niet-architecten heel interessant. 

 
 
* 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:  Marga Oosterwijk 

 Statutair aftredend en niet herkiesbaar:  Geertje Keijzer 

 Statutair aftredend en niet herkiesbaar:  Jan Winters 

 

 

Het bestuur stelt Marleen Stengs en Joop Stoffelen als kandidaten voor de vacatures. 

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

de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

 

Tot ziens op woensdag 14 maart a.s.. 

 

 

Namens het bestuur, 

Tonny Kommers, secretaris 
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Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang 2006 op 
15 maart 2006 

 

 
Aanwezig namens Dorpsbelang: 

Ad v.d. Noort (voorzitter), Marco Kok (vice-voorzitter), Tonny Kommers (secretaris), Jan Winters 

(penningmeester), Geertje Keijzer, Wil Galama, Harry Engels, Karste de Vries en Marga 

Oosterwijk (notuliste). 

 

Opening: 

De voorzitter heet een ieder welkom en opent de vergadering. Een bijzonder woord van welkom aan 

vertegenwoordigers van de politieke partijen t.w.: Dhr. Henk Doff (CU/SGP), Dhr. Andries van 

Daalen (VVD), Dhr. Remco Bosma (VVD), namens politie: Dhr. Jan van Benthem, namens 

Natuurmonumenten: Dhr. Jan Akkerman, de dorpsvoorzitters van resp. Marknesse en Ens, de heren 

Andrée van Heugten en Kees van Koulil en namens De Stentor: Mevrouw Debora Boomsma. 

 

De voorzitter vervolgt zijn toespraak en memoreert het overlijden van onze “oud” dorpsvoorzitter: 

de heer Cor van Egmond.  

Maatschap Klaver wordt genoemd i.v.m. het behalen van de prijs: Ondernemer van het Jaar 2005. 

De opening van het Waterloopbos is een feit. De eerste bomen voor het Wendelbos (voorheen 

Achterste Bos) zijn inmiddels geplant. 

Mevrouw Annemieke Janse wordt genoemd i.v.m. de uitvoering Passie in de Polder. Een prachtig 

stuk en door velen bezocht. 

Hoeve Marant Groepsaccommodatie wordt genoemd. Een nieuw recreatiebedrijf aan de 

Zwartemeerweg. 

Het forum is verwijderd van de Kraggenburger website. Dit i.v.m. oneigenlijk gebruik. 

De snoei van de singels is niet zo fraai gebeurd. We hopen dat de natuur dit zelf zal oplossen. 

Het voormalige koelhuis zal gesloopt worden. Het is nu echter reeds gestript en we hopen dat 

Ballast Nedam (voorheen J.P. Hoogenbos) snel overgaat tot sloop. Het ontwerp bestemmingsplan 

ligt nu bij de raad ter goedkeuring. Na akkoordbevinding zal inderdaad begonnen worden met de 

sloop. 

Woningbouw: Dorpsbelang heeft bezwaar ingediend tegen het bestemmingsplan inzake de 

uitbreiding van ons dorp. De uitbreiding zou in zuidelijke richting plaatsvinden, terwijl dit niet als 

zodanig werd benoemd. Er is door Dorpsbelang een schets bekeken van een Stedenbouwkundig 

Buro. Dorpsbelang  heeft n.a.v. deze schets gesproken met wethouder Bijdevaate. Zij wil echter niet 

meer “verder” kijken. Dorpsbelang wil met nieuw gekozen college nog een gesprek. 

 

Notulen 2005: 

Deze staan in de Uitkijk van februari 2006. 

Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

Ingekomen stukken/mededelingen: 

De voorzitter meldt dat het voorgedragen bestuurslid, i.v.m. vakantie, niet aanwezig is. 
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Jaarverslag Secretaris: 

Onze vorige jaarvergadering werd door 66 geïnteresseerden bezocht . Toos van Steen en 

Truus Stoffelen namen afscheid van het bestuur en Harrie Engels en Karste de Vries namen 

hun plaats in. Marco Kok werd herkozen.  

Dorpskrant „De Uitkijk‟ is afgelopen jaar 6x verschenen en in de redactie heeft Harrie Engels 

de vacature van Truus Stoffelen overgenomen. Ardie van Keulen doet het typewerk in plaats 

van Rachel Zwartbol en in navolging van Martijn van Veenendaal verzorgt Gerben van 

Egmond nu de advertentielay-out. 

Elke maand verzorgde Wil Galama het info-praatje over Kraggenburg bij Omroep Flevoland. 

Inmiddels hebben Wil en Leo hun laatste afspraakje gehad. 

We hebben 11 bestuursvergaderingen gehad en 6 vergaderingen in 10-dorpenverband. Ad van 

de Noort heeft het voorzitterschap hiervan in december overgedragen aan de dorpsvoorzitter 

van Tollebeek. 

Het beheer van de website is in handen van Martijn van Veenendaal, met hulp van Wim van 

de Berg, Marian Neefjes en Karste de Vries. 

Dorpsbelang heeft o.a. overleg gehad met de feestcommissie, ondernemersvereniging, 

activiteitencommissie, Paspartoe, woningbouwvereniging Mercatus, Natuurmonumenten, 

AV-NOP, gemeente en B.en W. 

 

Omdat Mercatus 40 jaar bestaat heeft het Kraggenburg een bankje geschonken. 

De vereniging Natuurmonumenten heeft dit jaar het Waterloopbos opgeknapt en opengesteld 

voor publiek. In het verworven „‟Wendelbos‟‟ is onlangs een begin gemaakt met de aanplant 

van bomen. Zij zijn nog van zin om twee recreatiewegen in Voorster- en Kadoelerbos deels af 

te sluiten voor gemotoriseerd verkeer ivm afvaldump.  

Het voormalig koelhuiscomplex is door dhr. Hoogenbosch van „Heer Hugo‟ verkocht aan 

Ballast Nedam. Zij zijn bezig met bestemmingsplanwijzigingen. 

Opnieuw moesten wij uit de krant vernemen dat er beweging aangaande “dorpsuitbreiding”. 

Er is door de gemeente een conceptschets verstrekt, die met een klankbordgroep van direct 

belanghebbenden is besproken. Reacties worden met gemeente kortgesloten. 

Het dorpshuis heeft wederom een verbouwing ondergaan en is des te meer klaar voor 

komende jaren. Steeds meer activiteiten geven het „Klokhuis‟ bestaansrecht. 

De gemeente is bezig met groot onderhoud aan de dorpssingel. Bruikbaar hout zal worden 

afgevoerd, maar het resthout zal blijven liggen, wat helaas wat rommelig aandoet. 

 

Feiten en gebeurtenissen:  

Bij de 11 dorpenloop heeft Loopgroep Kraggenburg de 4
e
 plaats behaald. Voor een groep 

bestaande uit ervaren lopers en jonge talenten een prima prestatie met toekomstperspectief. 

13 mei werd de Leeuwenronde gelopen. Winnaar van de halve marathon werd de heer A 

Pelgröm. Jeanne Postma liep de ronde voor de 25
e
 keer! 

In augustus werd een aantal potige kraggenburgers eerste bij de polderkampioenschappen 

stroladen op de „nostalgische oogstdagen‟. 

Van talent in Kraggenburg op agrarisch gebied is ook de familie Klaver een goed voorbeeld. 

Zij wonnen in maart de nationale titel „Agrarisch ondernemer van het jaar 2005‟. 

De dorpenkeuring pakte niet zo goed uit. De laatste plaats was ons deel. Saillant detail was 

wel dat het merendeel van de aanmerkingen betrekking hadden op het openbaar groen, 

waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.  

Bij de milieukeuring hebben we de 6
e
 plaats behaald. 

Aan de 150 scholieren kon het niet liggen, want die hadden in april het dorp grondig 

opgeruimd!  
In het kader van 60 jaar herdenken zijn Pascal Teeuwen en Wout van Keulen op 4 mei bij de 

herdenkings- bijeenkomst in Emmeloord aanwezig geweest en zij hebben op 5 mei het 

bevrijdingsvuur ontstoken bij het dorpsmonument. 
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De feestweek van 8 t/m 12 juni verliep weer als een geoliede machine. Voor ieder wat wils en 

genoeg animo voor de verschillende onderdelen. Prima georganiseerd door de gedreven 

„Feestcommissie‟. 

Op 19 november werd Sint Nicolaas verwelkomd en per paard-en-wagen naar zijn kinderfeestje 

vervoerd.  

De jaarwisseling is heel goed verlopen. We verwachten dus de volledige Oud-en-Nieuw-premie 

omdat er geen schade is veroorzaakt en ook brandjes uitbleven. Een pluim voor iedereen! 

Tijdens de druk bezochte Nieuwjaarsreceptie op 3 januari was het jaarlijkse bloemetje voor Jan 

Willem van Dijk.  Een erkenning voor zijn jarenlange inzet voor de gemeenschap van Kraggenburg. 

Op 4 januari heeft de commissie Nieuwjaars-Inn weer een 3 tal activiteiten georganiseerd voor de 

jeugd. Doordat de Buurt aardig Op Stelten was, was de opkomst helaas wat mager. 

In winterse omstandigheden kwam het openluchttheaterspektakel „Passie in de polder‟ op 

voortreffelijke wijze met „Kaatje is verdronken‟ op het toneel. 

 

Qua jubilea wil ik onze plaatselijke FC noemen, waarvan belangstellenden, na 50 jaar, straks door 

een heuse poort „De Brem‟kunnen betreden. 

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 een ieder, op deze avond, ter inzage. De penningmeester geeft een 

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

financiën van Dorpsbelang als van de Feestweek en de Uitkijk. 

 

Benoeming kascommissie: 

Dit jaar waren dat Dhr. T. Folkertsma en Dhr. D. van de Stelt. Dhr. Folkertsma wordt bedankt en hij 

zal worden opgevolgd door Dhr. P. Paauw. 

 

Bestuursverkiezing: 

Aftredend en herkiesbaar: Ad v.d. Noort en Tonny Kommers. 

Aftredend en niet herkiesbaar: Wil Galama. 

Als vervangster van Wil is voorgedragen: Marjo van Egmond. Zij wordt door alle aanwezigen 

(onder applaus) als nieuw bestuurslid akkoord bevonden. 

Wil wordt door de voorzitter bedankt voor haar inzet als bestuurslid. Zes jaar lang heeft Wil zich 

ingezet in de diverse commissies  binnen Dorpsbelang. Zij ontvangt hiervoor bloemen en een pen 

met inscriptie.   

 

Festiviteiten 2006: 

Jeroen Paauw doet wederom verslag van de festiviteiten tijdens de feestweek 2006, welke gehouden 

zal worden op Sportpark De Brem van 24 t/m 28 mei. 

Deze week,  welke in het teken staat van televisie kent de volgende programma‟s: 

Woensdagmiddag: Klussen met kids  (voor kinderen van groep 1 t/m 5) 

Woensdagavond: Studio Sport met live verslag van de volleybalwedstrijden 

Donderdag: Blik op de weg; motortoerrit voor liefhebbers 

Ondek je plekje; een foto/fietstocht in de omgeving 

Vanaf 15.00 uur Herrie in de keuken; een proeverij met muzikale omlijsting 

Vrijdagochtend: Fear Factor; een spannende tocht voor de grotere jeugd 

Vrijdagavond: Dancing with the stars: de gezellige familieavond 

Zaterdag: Eigen huis en tuin; een sportief spektakel op h.h. gebied 

Zaterdagavond: Top of the Pops; muziekavond 

Zondag: de Zevende Dag; afsluiting met een oecumenische viering  

 

 

 



 7 

Rondvraag: 

Dhr Adriaan Walraad (verkeers- en bedrijfskundige) geeft een beamerpresentatie  

betreffende de uitbreiding van Kraggenburg. 

De beide kavels worden getoetst op bereikbaarheid, leefbaarheid en veiligheid. 

Hierop volgen enkele vragen vanuit de zaal: 

1.Dhr. A. Neefjes: In opdracht van wie is dit onderzoek uitgevoerd? 

      Waar is afwikkelingsplan? 

                            U noemt zware verkeersbewegingen + tellingen? Hoe komt u hieraan? 

Antwoord Dhr. Walraad: Het rapport is gemaakt in opdracht van 1 van de belanghebbenden, het 

maakt niet uit voor wie, en ik heb dat naar alle eer en geweten gedaan. 

2. Dhr. J. Kaak: Het maakt terdege uit voor wie deze meneer werkt. 

 

Vervolg rondvraag: 

Dhr. T. van Steen: de prijs voor de nieuwe Hertenweg is nogal duur. Dit moet dus dan betaald 

worden door de kopers/huurders van de nieuwe kavels?! 

Antwoord voorzitter: de gemeente bepaalt uiteindelijk de prijzen. 

Dhr. W. v.d. Berg: het komt er dus gewoon op neer dat er al een plan is voor de nieuwe 

woningbouw, dus we hebben het straks maar te accepteren. 

Antwoord voorzitter: 

Mw. C. Matthyssen: we kunnen toch wel de Hertenweg afsluiten bij Meijs en alleen doorgang 

verschaffen aan personenauto‟s? 

Antwoord voorzitter: er zijn ideeën om bijv. ook snelheidsbeperkende maatregelen (drempels, 

versmallingen etc.) in te voeren, zodat vrachtverkeer ontmoedigd wordt deze weg te kiezen. 

Dhr. T. van Steen: dan hoef je ook niet meer zo secuur je appels te plukken. 

Mw. T. Stoffelen: De bossingel was altijd het stokpaardje van Cor van Egmond. Kunnen we de 

bossingel niet naar Cor vernoemen?  

Antwoord: Het heeft nu de naam: Boslint en is door Mevrouw Philippona bedacht. Dit is dus niet 

mogelijk. 

Dhr. J. Akkerman (Natuurmonumenten): Op 14 maart was er een bijeenkomst in Emmeloord inzake 

samenwerking op een drietal “terreinen” t.w.: landbouw, natuur en recreatie. Een aantal 

ondernemers in Kraggenburg gaan samen in overleg om te bezien hoe Kraggenburg, op dit gebied, 

gepromoot kan worden. Tevens deelt Dhr. Akkerman mee dat na de zomer 2006 de kavel van de 

Fam. Hupkes aan de Kadoelerweg zal worden “aangepakt”. In december 2005 heeft 

Natuurmonumenten een kavel aan de Ettenlandse- en aan de Leemringweg aangekocht. 

De voorzitter leest ter afsluiting van het vergadergedeelte een gedicht voor. Dit is bestemd voor 

Thijs Trompmeester welke na 23 jaar afscheid neemt als zwarte piet. Thijs wordt bedankt en 

ontvangt een sinterklaasboek en bloemen. 

 

Sluiting: 

De voorzitter bedankt een ieder voor zijn of haar inbreng en nodigt allen uit om, na de pauze, te 

luisteren en te kijken naar een presentatie van Dhr. Frank Crebas. Hij zal, voor het bedrijf Brennels, 

uitleg geven over de teelt van brandnetels, brandnetelkleding en het te realiseren  belevingscentrum 

in Kraggenburg.   
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Nieuwjaarsreceptie 

Stichting Dorpshuis en Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg hadden op 5 januari in „t Klokhuis 

de jaarlijks nieuwjaarsreceptie georganiseerd. 

Voor circa 125 mensen opende dorpsvoorzitter Ad van de Noord de avond en wenste alle 

aanwezigen een gezond en goed 2007 toe. In zijn toespraak appelleerde hij aan het 

dorpsgevoel van alle dorpsbewoners en gaf daarbij aan dat we met elkaar verantwoordelijk 
zijn voor het wel en wee van ons mooie dorp. 

Vervolgens werd het wereldberoemde bloemetje uitgereikt. Dit jaar was het Nolly van Ewijk die 

deze fel begeerde prijs in ontvangst mocht nemen. Onder andere omdat zij al meer dan 25 

jaar Sinterklaas en zijn pieten van een passend en kleurrijk uiterlijk voorziet. Daarnaast is zij 

sinds 1976 de vaste grimeur van toneelvereniging Sint Genesius.  

Behalve grimeren zet Nolly zich ook in voor de oudere medemens. Eén keer in de maand is de 

ontvanger van „Het Bloemetje‟ te vinden achter de bar van dorpshuis ‟t Klokhuis waar ze 
tijdens de ouderensoos de mensen van koffie en een drankje voorziet.  

Ook dit jaar werd er op een ludieke wijze een terugblik gegeven over 2006. Sinterklaas (Klaas 

de Jong) en zijn 2 Pieten (Frans van Egmond en Karste de Vries) hadden de boot gemist en 

hebben zo kennis kunnen maken met Kraggenburg. Voorzien van de nodige “inside 
information“ namen ze een aantal dorpsgenoten op de hak. 

Tenslotte werd de nieuwe prins van De Zotte Leeuwkes gepresenteerd. Frans van Egmond 

junior is Prins Boulé Toxiqué,  zijn motto is: „Allez op zijn Frans‟. De kersverse prins was goed 
voorbereid en las zijn proclamatie voor in het Frans. 

Na de verloting was het tijd om de benen te strekken op de dansvloer. DJ Melroy zorgde voor 

een lekker stukje muziek wat door ging tot in de late uurtjes. We kunnen terugkijken op een 
geslaagde nieuwjaarsreceptie en hopen u volgend jaar weer te mogen verwelkomen.    

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Gerrit Klokstraat 28  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

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

 
 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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Sportnieuws 
 

    
 

 

 
Van de F-pupillen 
 

De voorjaarscompetitie belooft veel vuurwerk. We gaan van start met twee F teams. 

De oproep in het vorige verslag van de Uitkijk heeft zijn effect gehad. Maar liefst 6 voetballers 

kwamen er op af en willen graag voor FC Kraggenburg voetballen. 

De namen van de „godenzonen‟ noteert u even mee: Yannick van Buggenum, Toer Buynink, 

Jesse Kers, Kay Mannes, Jarno Pol en Jorn Schulting. Zij hebben allen voor één jaar getekend.  

Zij gaan samen met Dave Brouwer, Ad Lampert en Rijk Tadema de polder in om FC 

Kraggenburg met F2 op de kaart te zetten. 

Jongens succes gewenst! 

 

F1 heeft dus een flinke veer moeten laten: drie spelers zien vertrekken dat gaat je niet in de 

koude kleren zitten! Versterking was dan ook noodzaak.  

Na enig rondkijken op de transfermarkt kwam de zaakwaarnemer met Guus de Baat, hij wordt 

gehuurd.  

Guus ook jij succes bij je nieuwe elftal. 

 

De zaalcompetitie is op moment van schrijven voor F1 beëindigd. Zij hebben 4 wedstrijden 

gespeeld waarvan er 3 werden gewonnen en 1 verloren. 

 

F2 moet op moment van schrijven nog een wedstrijd spelen. Het resultaat totnogtoe is lovend, 

alleen maar winst. 

 

Volgende maand gaan we van start. Ik hoop op een sportief en succesvolle competitie. 

Ik hou u op de hoogte. 

 

Johan Tadema trainer/leider F-pupillen 

  

Dames voetbal 

 
Beste Kraggenburgse dames, 

 

Bijna alle dorpen in de Noordoostpolder beschikken over een damesvoetbalteam, behalve 

Kraggenburg. Belachelijk. Wij denken dat we het er allemaal wel over eens zijn: Dit kan zo niet 

langer. Kraggenburg heeft een damesteam nodig! 

 

Daarom roepen wij bij deze alle Kraggenburgse dames op, meld je aan voor damesvoetbal. Als 

we genoeg aanmeldingen krijgen zullen we op zoek gaan naar een „knappe‟ trainer en alles 

wat nog meer met voetbal samenhangt. 

 

Ben je jonger dan 15? Sorry. We willen graag een team samenstellen vanaf 15 jaar. 

 
Je kunt je aanmelden door één van onderstaande nummers in te toetsen op je 

telefoon. 

 

Jessica Wiegmink: 06-12833228 

Marleen Wiegmink: 06-22089118 

 

FC KRAGGENBURG 
FC Kraggenburg 

Sportpark ‘De Brem’ 

Winstonstraat 26 

Kraggenburg 

Tel: 0527-252639 
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Seniorenvolleybal 
 
 

Van een supporter, 

 

Als nieuwbakken supporter van het herenteam van Be Fair, wil ik ook wel wat in deze dorps-

/verenigingskrant schrijven. Alle stukjes die door bevlogen vrijwilligers in deze krant worden 

geplaatst hebben mijn enthousiasme namelijk behoorlijk doen aanwakkeren. 

Allereerst zal ik even verduidelijken hoe ik op het idee ben gekomen om deze sportieve groep 

volleyballers van de zijlijn te gaan volgen. Welnu; helaas is mij een aantal weken geleden een 

akkefietje voorgevallen, waardoor ik op mijn mobiliteit moest interen. Voor mijn fysiek niet zo 

leuk, maar dit voorval verschafte mij wel de mogelijkheid om mijn favoriete sport-team weer 

eens beter te gaan volgen. In een zeer uitgebalanceerde mix van fanatisme, sportiviteit 

(what‟s in a name), broederschap en gezelligheid, slaat dit 8-tal zich al jaren door een zeer 

zware tweede-klasse.  

Nu wil het toeval dat de resultaten van dit team de eerste helft van de competitie nogal te 

lijden hadden onder de onregelmatige indeling van de wedstrijden. Er moest soms weken op 

de nagels worden gebeten, alvorens het veld weer een keer mocht worden betreden voor een 

spannende pot volleybal. U kunt natuurlijk wel nagaan dat dit niet ten goede komt aan het 

vormbehoud. Gevolg is een, voor de kwaliteiten van dit team, te lage rangschikking in de 

tussenstand. 

Na de kerst- en oud-en-nieuwstop, begint het team beter te draaien en worden steeds meer 

punten binnengesleept. En aangezien ik in deze periode met mijn support ben begonnen, ga ik 

er gevoeglijk van uit, dat steun ván, of publiek óp „de bank‟ een positieve invloed heeft op het 

presteren van deze groep.  

Blijkbaar is die, in meer of mindere mate aanwezige, spanningsboog toch nodig bij uitoefenen 

van deze vrijetijdsbesteding. En ze zullen de komende weken zeker nog een aantal punten 

binnenhalen. En daarmee het degradatiespook voorgoed het bos in sturen. 

Om af te ronden, wil ik twee dingen concluderen:  

* Als u uw dinsdagavond eens goed wilt benutten: ga dan eens een wedstrijd van  

   deze heren (of het damesteam van deze vereniging) bezoeken. U ziet een  

   leuke wedstrijd en zij voelen zich gesterkt door uw interesse. 

* Een team dat qua omvang moet inleveren, hoeft er per definitie niet slechter op  

   te worden. Waarvan akte. 

 

Sportieve groeten van een supporter 

 

Dhr. Nassette klaverjaskampioen van Kraggenburg 

 

Op woensdag 27 december 2006 werd voor de zevende keer het jaarlijkse Open 

Kampioenschap Klaverjassen van Kraggenburg gehouden. Voorzitter Brunia kon om 19.00 uur 

64 deelnemers welkom heten. Na een spannende en vooral gezellige klaverjasavond, reikte de 

voorzitter de wisselbeker uit aan winnaar, de heer Nassette uit Vollenhove. Hij behaalde 7638 

punten. Op de tweede plaats met 7336 punten eindigde de heer J. Brink uit Dronten. 

De derde plaats was voor de heer J. Kaak uit Kraggenburg. 

De uitslag luidde als volgt: 

1.  H. Nassette  7638 punten 

2.  J. Brink   7336 punten 

3.  J. Kaak   7165 punten 

4.  K. v/d Berg  7099 punten 

5.  L. Bouwknegt  7081 punten 

6.  H. Bakker   7009 punten 

7.  R. Willeman  6989 punten 

8.  Raspe   6966 punten 

9.  N. van Dinteren  6843 punten 

10. E. v/d Veen  6806 punten 

 

Op donderdag 27 december 2007 wordt voor de achtste keer om het open kampioenschap 

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

 

Het bestuur Klaverjasclub de Kei 
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Inkijkertje 

 
Oldemarkt - Aan de muur een aquarel van Oud-Kraggenburg door Frans Room. Op de grond een fototas 

met een sticker uit een ver verleden „Wees wijs met de Waddenzee‟. Op tafel een aantal plakboeken met 

wetenswaardigheden uit het leven van oud-schoolhoofd en oud-Kraggenburger Jan Smit.  

 

Jan en Joke Smit-Fortuin woonden van 1 augustus 1974 tot 2002 in Kraggenburg. Eerst aan de AJ 

Rennestraat 43, later aan de Winstonstraat 22. De twee jongste dochters Marloes en Gitty werden er 

geboren. Jan Smit begon zijn carrière als onderwijzer op Ameland. Na drie jaar verruilde hij met vrouw en 

dochter Linda het eiland voor Het Goor in Twente en weer drie jaar later en met zijn vieren (Judith was 

inmiddels geboren) vertrok het gezin naar Kraggenburg. Jan Smit werd hoofd van de rk- basisschool. En 

daar woonde, werkte en leefde hij tot vijf jaar geleden samen met vrouw en kinders. 

 

In De Voorloper (toenmalig wekelijks bulletin van de parochie St Jan de Doper) jaargang 4 nummer 30, 

week van 5 t/m 11 augustus 1974, wordt melding gemaakt van de komst van een nieuw schoolhoofd van 

de katholieke Bonifacius basisschool. Aan het vorig hoofd dhr. Bertus Kamp is eervol ontslag verleend.  

De plakboeken op tafel geven in vogelvlucht het leven weer van een opgroeiend gezin midden in een 

dorpsgemeenschap. Over de tijd dat Jan wijs was met de Waddenzee, de natuur, het carnaval, computers 

en het wielrennen, dat Joke toneel speelde bij St Genesius, en dat de dochters deelnamen aan het sociale 

leven in Kraggenburg.  

   

„Nestkastjes timmeren met kinderen van de basisschool‟ staat in een krantenknipsels te lezen.  

„Het begon met 22 nestkastjes en dat is doorgegroeid naar 67. Tonnie Mensink had stokken gemaakt 

waarmee we ze ophingen in de singels en op het kerkhof. Een tijdje terug was ik op het kerkhof en zag er 

nog een hangen. Een specht had er flink in gehakt.‟  

Het Boslint (fiets/wandelpad door de singel rond Kraggenburg) is een initiatief van Jan Smit 

(Bestuursfunctie Dorpsbelang van 1998 tot 2002.)  

„Het voorstel deed ik op een vergadering van Dorpsbelang. Op 4 maart 1991 zijn we begonnen met de 

aanleg. Het pad bestond uit houtsnippers, die we kruiwagen voor kruiwagen losten. Barend Plugboer was 

mijn rechterhand.‟ 

Wees Wijs met de Waddenzee t-shirts en schoolse spullen verkocht Jan Smit op de “Kraggenburg 

presenteert zich” rommelmarkt samen met Johan Voost. 

 „Johan en ik hebben oude troep uit de schoolkelder verkocht. Dat liep lekker‟, zegt hij glimlachend. Het 

krantenknipsel meldt dat van de opbrengst de elektronische stencilvervaardiger gekocht kon worden. „Dat 

ding kostte 2000 gulden‟, weet Jan Smit nog. 

De Zotte Leeuwen 

Elf jaar zat Jan Smit bij carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes. Van 1988 – 1998. „Elf is het gekkengetal 

dat hoort bij carnaval. Dat vond ik een mooi moment om er een punt achter te zetten.´ 

Wapenfeit: Een keer prins en een hit met het Buutrednerslied Gezwam op de Dam, geschreven door Coby 

Wennekes.  

Woningbouwvereniging 

Jan Smit zat in de rayoncommissie van de Woningbouwvereniging. Walstraat en Finsestraat werden in die 

tijd opgeknapt.  

Jan Smit is een van de oprichters van de website www.kraggenburg (thans bezig met jaargang 5). Zijn 

school heeft altijd voorop gelopen als het om computers ging. 

„Wij waren de eerste basisschool in de polder met een computer.‟ In 1985 stond er in de klas van Jan een 

Philips P2000. „Het cassettebandje liep steeds vast. Via de onderwijscomputerclub kwam ik de floppy op 

het spoor. Dat werkte beter. Wij waren ook de eerste met Windows en met een netwerk. Piet en Wilco 

van ‟t Westeinde zijn daar heel druk mee geweest. Helaas gingen de ontwikkelingen zo snel dat het 

systeem al weer snel verouderd was.‟ De Bonifaciusschool won in 1995 de vierde prijs in een landelijke 

computerwedstrijd. 

Saamhorigheid 

 „Wat me het meest is bijgebleven aan Kraggenburg is de sterke saamhorigheid. Kraggenburg heeft altijd 

kartrekkers gehad. Actieve mensen die  initiatieven ontplooien. Ik heb er met veel plezier gewoond. Ik 

stond als schoolhoofd midden in die samenleving.‟ 

Wat vind je uniek aan Kraggenburg?  „Dat de school nog steeds wordt schoongemaakt door ouders, dat 

vind ik uniek.‟ 

´Wat maakte veel indruk op je?´ „Het veertigjarig feest van de rk-school op 1 februari 1992. Het was een 

geweldige happening en dat hoorde ik van heel veel mensen.‟ 

We nemen afscheid met een ferme handdruk. Jan loopt even mee om de krant uit de brievenbus te halen. 

„Doe je iedereen de groeten´, zegt hij?‟ 

 

Annemieke Janse        

http://www.kraggenburg/
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Prins Boullé Toxique en zijn Raad van Elf presenteert: 
 
JEUGD DART TOERNOOI 
Datum: Vrijdag 16 februari 2007 

Lokatie: ‟t Klokhuis 

Tijd:  vanaf 18.30 inschrijven 

19.00 uur start wedstrijden 

 

Voor de volwassenen 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 eens mee te doen. 

 

GROOT CARNAVALSFEEST 
Datum: zaterdag 17 februari 2007 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes “HCR van Saaze” 

Tijd:  20.30 uur 

Muziek: THE SPITFIRES 

 

Om 21.00 uur wordt onze videoclip met eigen carnavalskraker live gepresenteerd. 

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

prijzen (loten zijn niet te koop). 

  

KATERLOOP 
Datum: Zondag 18 februari 2007 

Lokatie: Voorsterbos (vertrekpunt HCR Van Saaze) 

Tijd:  10.30 uur – 13.00 uur 

 
Lekker wandelen door het bos, een stevige lunch en je kater kwijt! 

 
ZOTTE WELPEN KINDERCARNVAL 
Datum: Zondag 18 februari 2007 

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 Boullé Toxique reikt 

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

SENIOREN CARNAVAL 

Datum: Dinsdag 20 februari 2007 

Lokatie: ‟t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

Muziek: dhr. Van Vliet 

 

Met diverse rondes BINGO, optredens jeugdraad en dansmariekes, de moppentrommel.  

 

‘ Allez op zijn Frans’ 
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Bericht van Jeugdtheatergroep Jeu ‘d Op 
 

In oktober 2007 start Jeu „d Op met een nieuw jeugdtheateravontuur o.l.v. Boukje 

Toutenhoofd. 

 

Op 22 december mag de rest van de wereld zien wat dat avontuur inhoudt. 

 

Oefendata bij Van Saaze in de zaal 

Tijden:    20.00 uur – 22.00 uur (zaal open 19.45 uur) 

Oktober   5-12-19-26 

November   2-9-16-23-30 

December   7-14 

Generale repetitie:   21 december 

Uitvoering:   22 december 

 

Er is plaats voor maximaal 20 jongeren (van 2e klas middelbare school tot 17 jaar). 

 

Opzet oefenavonden: in tien avonden vanuit improvisatieopdrachten tot een complete 

voorstelling komen. Daarbij wordt uitgegaan van het improvisatietalent van jullie jeugd. Jullie 

ontwikkelen de karakters die regisseur Boukje Toutenhoofd door middel van spelopdrachten 

aanreikt. Tijdens de voorstelling is er ook een rol weggelegd voor het publiek. Het publiek 

bepaalt op cruciale momenten het verloop van het stuk. Deze interactieve voorstelling is nieuw 

voor Jeu „d Op en nieuw voor Kraggenburg. Het is de bedoeling dat Jeu „d Op vanaf nu meer 

van dit soort „korte‟ experimentele theaterproducties gaat uitvoeren.  

Professionele begeleiding, vernieuwing en plezier hebben tijdens het maakproces zijn daarbij 

de sleutelwoorden.  

 

Jongeren die mee willen doen, kunnen zich vanaf nu opgeven bij: 

Annemieke Janse telefoon: 252811 of 06-10750006.  

Mailen mag ook an.janse@wanadoo.nl  
 

 

St. Genesius speelt op 24 maart 

Na het succes van het kersttoneelstuk op de kerstmarkt is St. Genesius weer gestart met de 
voorbereidingen voor een avondvullend blijspel.  

Op zaterdag 24 maart (deze keer slechts één voorstelling!) speelt de toneelvereniging bij Van 

Saaze haar voorjaarsstuk: 'Familie Bruinsma in de bocht: Groeten van de Veluwe'.  

Deze komedie is geschreven door Carl Slotboom. Regisseur Piet Paauw is op dit moment met 
de spelers flink aan het repeteren om er een vrolijke voorstelling van te maken.  

Deze keer staan op de planken: Leo van Boven, Jeroen Paauw, Joost van Boven, Loes Botman, 
Jolanda van Boven, Miep Potters, Rina Klok en Krijn de Hamer.  

Souffleusse is Truus Paauw, Nolly van Ewijk verzorgt de grime en Driesje Hoekstra de kleding.  

Te zijner tijd vindt iedereen in zijn brievenbus de definitieve uitnodiging. 

Zie bladzijde 14 in deze Uitkijk.  

 

 
 
 

 

mailto:an.janse@wanadoo.nl
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Poster St. Genesius 
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Feestgevoel 
 
Wilt u uw kind of kleinkind verrassen met een originele verjaardagsslinger (met of zonder 

persoonlijke tekst)? 

Of bent u op zoek naar een kraamcadeautje? 

De slingers die ik al jaren maak, kunt u nu bij mij bestellen voor een klein bedrag.  

 

Diverse voorbeelden aanwezig!  

 

Bel voor informatie 252510 of bel aan bij Rina Klok, Noordermeent 23. 

 

Oproep 

Oproep aan de bewoners van Kraggenburg 

Heeft u tijdens de feestweek wel eens foto‟s gemaakt? Of hebt u iets op video opgenomen? 

Daar ben ik dus naar op zoek. Wilt u het beschikbaar stellen? Ik zou heel blij zijn met een 
telefoontje. U krijgt alles natuurlijk weer in goede staat terug. 

Bij voorbaat dank! 

Jacques van der Ploeg, Het Klif 42, 0527-252727 

 

Vermist  

 
Vermist sinds woensdagmorgen 31 januari  een zwart-witte gecastreerde  kater. Hij heet 

Tommie en is  5 1/2 jaar oud. 

 

Kenmerken:  

-  een echte Felix kop; 

- rug zwart; 

- zwarte staart met een witte punt op het eind; 

- witte buik en witte hals; 

- 2 witte pootjes en 2 zwarte pootjes met witte sokjes; 

- zeer verzorgd uiterlijk en weegt ca. 5 kilo. 

 

Heeft u Tommie in uw omgeving gezien, of heeft u haar soms in huis genomen, dan graag uw 

reactie op Finsestraat 21, tel. 25 29 33.  Of weet u dat hij woensdagmorgen in de omgeving 

van de Finsestraat is aangereden, dan ook graag uw reactie. 

Bij géén gehoor kunt u ook contact opnemen met Amivedi: 

Telefoon 0527 – 27 16 72 of 06 – 23 28 89 65. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Marianne Galama 

                                                                      
 

 

 

 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  
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Kledinginzameling voor Ethiopië 
 
Allereerst willen we iedereen uit Kraggenburg bedanken voor de ingezamelde 

kleding voor Ethiopië. 

Er zijn in 2006 heel wat kilo‟s kleding naar de stichting in Urk gebracht. 

De kleding wordt verkocht en van de opbrengst worden de mensen in Ethiopië 

direct gesteund. Ethiopië is nog steeds één van de armste landen van de wereld. 

De projecten van de interkerkelijke stichting Ethiopië/Eritrea werken 

samen met de bewoners van dit Derde Wereld land. De mensen geven aan hoe en waarmee ze 

geholpen willen worden. Zij leveren een voorstel in bij de stichting. Een goed voorstel wordt 

gehonoreerd met financiën en begeleiding. Na 3 jaar moet het project zichzelf kunnen 

financieren. De projecten zijn kleinschalig zodat de directe hulp zeer groot is. Er is veel 

controle of de geboden hulp op de goede plaats wordt ingezet. 

De stichting werkt met 1,5 betaalde menskracht en verder met vrijwilligers. De stichting heeft 

het cbf keurmerk. Zie voor meer info en wellicht financiële steun op www.isee-urk.nl 

 

Ook in 2007 kunt u uw tweedehandse, schone kleding bij ons kwijt voor ISEE. 

Graag de kleding in dichte vuilniszakken aanleveren. 

Er zijn voor het nieuwe jaar een paar wijzigingen doorgevoerd. Zo mogen er geen 

vodden meer worden aangeleverd. Indien u schoenen of riemen e.d. wilt 

aanleveren, wilt u dit dan apart van de kleding verpakken in dichte vuilniszakken? 

Elke week kunt u de gevulde vuilniszakken kwijt bij Willem en Elly Remijnse, 

Paardenweg 4, 8317 PL Kraggenburg.  

 

Heeft u nog vragen dan kunt u tel.nr. 252513 bellen. 

 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 
 

 

TV Flevoland zoekt oude filmbeelden  
 

TV Flevoland is voor een nieuw programma op zoek naar oud filmmateriaal, gefilmd 

in Flevoland. Het gaat om beelden van voor 1990 die een indruk geven van het leven 

in verschillende tijdsvakken.  

 

TV Flevoland zond vanaf 1999 het populaire programma Filmblik uit, een reeks documentaires 

over de ontstaansgeschiedenis van Flevoland. Voor deze serie werd gebruik gemaakt van 

beeldmateriaal uit diverse archieven. De gedachte achter het nieuwe programma is dat er 

ongetwijfeld ook bij particulieren materiaal ligt om geschikt te maken voor uitzending, 

filmbeelden die interessant zijn voor een groot publiek.  

 

Het gaat hierbij om allerlei beelden: film- en videobeelden van belangrijke momenten, 

evenementen, sportwedstrijden, feesten, maar ook van huiselijke taferelen en van gewone 

alledaagse activiteiten. Het materiaal dient van voor 1990 te zijn. De redactie van Omroep 

Flevoland zal het filmmateriaal selecteren en combineren voor diverse uitzendingen.  

 

Mensen die over Flevolands film- en/of videomateriaal beschikken en dit tijdelijk willen 

uitlenen, kunnen hiervoor contact opnemen met Omroep Flevoland: 0320-285050. Informatie 

kan verkregen worden via e-mail: rtv@omroepflevoland.nl. Materiaal dat geschikt is en 

gebruikt wordt voor uitzending zal kosteloos op DVD gezet worden voor degene die het 

materiaal aanlevert. 
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Van Saaze         presenteert             POLDERPOP 
 
Six Senses    DIDZ            ’’’N Keer wat anders 
 
Op zaterdag 31 maart gaat bij Van Saaze het dak er opnieuw af met drie knalswingende 

polderbands. 

In december waren het de oude rockers van Red Hot, Mike Martin & The Blue Boys en RoCo 

die voor een geweldige avond zorgden.  

Thans is het woord aan de jeugd. En alles lijkt erop dat het opnieuw één groot feest gaat 

worden.  

De jongerenbands DIDZ, Six Senses en ‟”N Keer wat anders staan daarvoor garant.  

Een breed scala aan muziekstijlen zal voorbij komen. Van boerenrock tot funck, van 

Nederlandstalig tot pop en verder alles wat daar tussenin zit.  

 

DIDZ is de nieuwste band en is ontstaan n.a.v. de musical “Diep In de Zee”.  De begeleidings-

band had zoveel plezier gekregen in het samen muziek maken dat ze besloten door te gaan. 

De blazers maken dat deze band veel soul- en funck muziek in hun repertoire heeft. 

 

Six Senses bestaat alweer twee jaar. Zij spelen moderne dansmuziek. Het unieke is dat het 

een echte meidenband is. Onder deze zes swingende meiden, Kraggenburgs trots: Wieke en 

Karlijn Eissens.  

 

Tot slot komen de buurjongens uit Ens langs. ‟”N Keer wat anders bestaat ook nog maar twee 

jaar maar is intussen een band van naam en faam. Met hun aanstekelijke rock ‟n lol 

feestmuziek speelden ze al menig zaal plat.  

 

De avond begint om 22.00 uur. De zaal is om 21.00 uur open en de deuren sluiten om 23.00 

uur. Zonder kaartje kom je dan helaas niet meer binnen. 

 

Kaarten kosten in de voorverkoop € 10.00  Aan de zaal € 12.50 

Voorverkoopadressen: HCR van Saaze en de bands. 

 

 
 

 

PASEN          PASEN          PASEN          PASEN          PASEN          PASEN 

Tweede Paasdag !!!!! (9 april)  

Organiseert de KAC een   PAASPUZZELTOCHT  voor het hele gezin! 

Noteer deze datum alvast in uw agenda.  

U kunt zicht inschrijven van 12.30 uur tot 13.00 uur bij „t Klokhuis.  

Deelname is gratis.  

P.S.  

Trek niet je Paasbeste kleren aan want je weet maar nooit hoe een koe de PAASHAAS  

vangt…………. 
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Paasconcert van gospelkoor De Reflectors 
 

Het gospelkoor De Reflectors houdt op zondag 1 april a.s. een paasconcert in de Bantsiliek te 

Bant. 

Het koor zingt voornamelijk Nederlandstalige christelijke liederen. 

Dit paasconcert vertelt het verhaal van Jezus‟ laatste dagen op deze aarde. Zijn lijden en 

opstanding worden verhaald door een aantal personen die lezen uit het Mattheus-evangelie. In 

afwisseling zingt het koor bijbehorende paasliederen.  

 

Plaats: De Bantsiliek te Bant 

Aanvang: 19.30 uur. 

De entree is gratis. 

Iedereen is van harte welkom dit concert bij te wonen. 

 

Heeft u belangstelling om te gaan zingen bij het koor De Reflectors dan kunt u eens een kijkje 

komen nemen op de repetitie avond. Elke donderdag vanaf 19.45 uur wordt 

er gezongen in zaal D van het Protestants Centrum te Kraggenburg. Wilt u meer weten dan 

kunt u mij bellen, telefoonnummer 252513 of mailen gospelkoorreflectors@planet.nl. 

 

Met vriendelijke groet,  Elly Remijnse secr. 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging 

Avondvierdaagse 

2007 
 
Dit jaar organiseert Be Fair voor de veertigste keer in Kraggenburg de 

avondvierdaagse. 
Deze wordt gehouden van dinsdag 24 april t/m vrijdag 27 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 Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl 

 
 

mailto:gospelkoorreflectors@planet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Natuurmoment Voorsterbos 
 

De overgang van het oude naar het nieuwe jaar is gepaard gegaan met harde wind en regen. 

Het is nog steeds nat en onstuimig weer. Door de hoge temperatuur is het gras fris groen en 

groeit het nog steeds door. Op 18 januari is een zware storm over Nederland geraasd, die veel 

schade heeft achtergelaten. Ook het Voorsterbos is niet gespaard gebleven. Vooral de vakken 

met naaldhout (fijnspar – den ) hebben het zwaar te verduren gehad. Deze soorten zijn 

kwetsbaar daar ze een oppervlakkige beworteling hebben, en wanneer de grond nat is,  

worden bomen gemakkelijk ontworteld of geknakt door de harde wind. Bijna alle wandel- 

beheerpaden worden vrijgemaakt van omgewaaide bomen, soms wordt een stuk pad verlegd; 

in het bos wordt niet geruimd. Door de open plekken die hierdoor ontstaan zijn, krijgen jonge 

bomen en struiken een kans om zich te ontwikkelen. Als paddestoelen en mossen zich gaan 

vestigen ruimen die in de toekomst het dode hout op, waardoor de diversiteit van flora en 

fauna  in het Voorsterbos  in de toekomst groter wordt. 

Door de hoge temperaturen in de maand januari (op het eind nog een paar vorstnachten) zijn 

al een aantal struiken en bomen gaan bloeien of dat de knoppen gaan zwellen. Het 

Kadoelerveld is door de verhoogde waterstand grotendeels onder water komen te staan. Dit 

trekt waterwild aan zoals eenden, meerkoeten en groepen ganzen. Op het weiland gedeelte 

aan de Ettelandseweg kunnen regelmatig een aantal Grote Zilverreigers worden waargenomen. 

De reigers jagen op mollen en muizen die in het grasland voorkomen. Deze soort neemt snel 

toe in Nederland en valt op in het landschap doordat de reiger wit is. In het nabij gelegen 

natuurgebied De Wieden hebben in het afgelopen jaar vier broedparen met succes gebroed. 

De Vreugderijkerwaard bij Zwolle is door de hoge waterstand van de IJssel ondergelopen. Op 

dit moment wordt het gebied bezocht door waterwild (smienten, zwanen, reigers, ganzen en 

steltlopers (watersnippen)). Het is zeker de moeite waard om vanaf de dijk of vogelkijkhut van 

de vele vogels en het gebied te genieten. De inrichtingswerken van de Zwarte Hoek lopen ten 

einde. Op dit moment worden de laatste meters van de afrastering aangelegd. Het planten van 

het Wendelbos is vertraagd door de slechte weersomstandigheden. Wanneer de 

omstandigheden verbeteren worden deze plantwerkzaamheden hervat, zodat dit in het 

aankomend voorjaar afgewerkt is. In het infocentrum van het waterloopbos is een expositie 

van olieverfschilderingen te bewonderen. Deze schilderijen zijn geschilderd door Lina van den 

Berg uit St.Jansklooster en hebben het thema herfst en winter, u kunt de schilderijen nog tot 

maart bewonderen. 

Het excursie/ activiteiten programma van 2007 is uitgekomen. Er is een gevarieerd 

programma waaraan u kunt deelnemen. Voor meer informatie kunt u contact op te nemen met 

het Bezoekerscentrum De Wieden, tel 0527- 246644 of onderstaande website bezoeken.  

De vleermuiskelder in het Waterloopbos is door Natuurmonumenten en Landschapsbeheer 

Flevoland geïnventariseerd op de aanwezigheid van vleermuizen. In de kelder werden vier 

grootoorvleermuizen en een baardvleermuis geteld. In het vorige jaar werden drie 

grootoorvleermuizen waargenomen. 

Voor nog meer informatie ga naar www.natuurmonumenten.nl  

 

Het beheerteam Voorsterbos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  

 
 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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Landschapsbeheer Flevoland is voor haar project 

 

‘Mensen, verhalen en natuur’ 

 
op zoek naar 

 
mensen die van mensen houden, 

nieuwsgierig zijn 
en goed kunnen luisteren! 

 
die, na een korte gerichte cursus, mensen gaan interviewen om verhalen van vroeger vast 

te leggen. 

 

Met het project „Mensen, verhalen en natuur‟ wil Landschapsbeheer Flevoland verhalen 

vastleggen en publiceren over het ontstaan en de ontwikkeling van het landschap van de 

Noordoostpolder, gezien vanuit de mensen die in dit landschap wonen en werken.   

 

Wij vragen: 

 

 enthousiaste vrijwilligers die tijd en energie willen steken in het houden van minimaal drie 

interviews met mensen die vanuit persoonlijke ervaringen kunnen vertellen over het leven 

en werken in het landschap in de beginjaren van de Noordoostpolder; 

 die zelf bij voorkeur niet of alleen in hoofdlijnen bekend zijn met de geschiedenis van 

Flevoland en de Noordoostpolder en zo de geïnterviewde optimaal kunnen bevragen; 

 die daarnaast willen zorgen voor een eerste grove uitwerking van het interview (uittypen). 

 

Wij bieden (onder voorbehoud van voldoende deelname): 

 

 een tweedaagse cursus over de speciale interviewtechniek die hiervoor nodig is. Deze „Oral 

History‟-cursus wordt gegeven door een ervaren documentairemaakster die door 

voorbeelden en oefeningen inzicht geeft in de benodigde gesprekstechnieken (zaterdagen 

17 en 31 maart, onder voorbehoud); 

 een informatiebijeenkomst waarin Nieuw Land Erfgoed Centrum basisinformatie geeft over 

de geschiedenis van de Noordoostpolder; 

 geluidsopnameapparatuur en mogelijk ook beeldopnameapparatuur die voor de interviews 

gebruikt kunnen worden; 

 ondersteuning bij het bewerken van het ruwe interviewmateriaal tot materiaal dat voor 

publicatie geschikt is. 

 

 

De verhalen worden gepubliceerd op een speciaal te ontwikkelen website met verhalen van 

Flevoland (in samenwerking met Nieuw Land Erfgoedcentrum) en mogelijk in een boek en/of 

op dvd. Daarnaast kan de dorpsraad het interviewmateriaal gebruiken voor eigen activiteiten. 

 

Bent u geïnteresseerd in dit project en in dit vrijwilligerswerk? Voor meer informatie kunt u 

contact opnemen met Anneke Idzinga van Landschapsbeheer Flevoland, tel. 0320 294939 

(ma./wo./do.) of e-mail idzinga@landschapsbeheer.net. Wilt u zich aanmelden, dan kunt u 

hiervoor contact opnemen met het secretariaat van Dorpsbelang Kraggenburg (252558). 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

http://www.kraggenburg.nl/


 21 

De Kerstmarkt  2006 
 

De Zotte Leeuwkes, KAC en HCR van 
Saaze bedanken: 

 
Agri Trade 
Annemarie vd Bosch 
Aromana 
Auto Siero 
Autobedrijf vd Wekken 
Autoschadebedrijf Groen 
Bakkerij Houtsma Vollenhove 
Bar Saantje Vollenhove 
Bert’s Bierhuis 
Bloem en Trend 
Botter Trading 
Bouwbedrijf v Egmond 
Bouwbedrijf van Diepen 
Bouwbedrijf Verwer Marknesse 
Cafetaria de Haare Vollenhove 
Camping de Kei 
Chinees Restaurant Mekong 
Vollenhove 
De Drukwinkel Emmeloord 
De Pelikaan 
Decorette Drok Vollenhove 
Dijkstra-Langeweg 
Drogisterij Sylvia 
Feeling Well 
Feet Back 
Fruitbedrijf Besseling 
Fruitbedrijf Koning 
Fruitbedrijf Kutschruiter 
Fruithandel Vink 
Galama scheepsbouw 
Galerie de Voorst 
Garage Klein 
Gemaco 
Hair&Body Adventure 
Harold BBQ specialist 
Hazenberg hobbykassen 

HCR van Saaze 
Hoeve Marant 
Huizinga,Mulder en Goes 
makelaardij 
Installatiebedrijf Boxum 
Kapsalon Johan Vollenhove 
Keurslager Lantinga 
L de Vries staalbouw 
Lamers rioolreiniging 
Loonbedrijf Hoekstra 
Loonbedrijf v Egmond 
M en B peen 
Ouderlings antiek 
Partycentrum de Voorst 
PJ Barendregt 
Polderkaas handel 
Rijwielhandel Logtmeier 
Vollenhove 
Riool Techniek Kraggenburg 
Ron Rutgers fotografie 
Rondvaart de Dageraad 
Schildersbedrijf vd Berg 
Schippacking 
Schietsportcentrum 
Sinke makelaardij 
Tapijthandel de Kragge 
Top Fresh BV 
Transportbedrijf Wiegmink 
Troefmarkt 
vd Kamp dakbedekking 
Veehandel W v Beekhuizen 
Vinke Bredewiede 
Visboer Nooitgedacht 
Warenhuis Hoek Vollenhove 
Weegbrug Kaak 
Weevers Marknesse 
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Inleverdatum 2007 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

Zondag 1 april 11 april 

Zondag 10 juni  20 juni 

Zondag 19 augustus 29 augustus 

Zondag 30 september 10 oktober 

Zondag 25 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 
16-02-„07 De Zotte Leeuwkes Darttoernooi ‟t Klokhuis 18.30 uur  
17-02-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 

17-02-„07 De Zotte Leeuwkes Carnaval Van Saaze 20.30 uur 
18-02-„07 De Zotte Leeuwkes Katerloop Van Saaze 10.30 uur 

18-02-„07 De Zotte Leeuwkes Zotte Welpen Kindercarnaval „t Klokhuis 14.00 uur  
20-02-„07 De Zotte Leeuwkes  Seniorencarnaval „t Klokhuis 14.00 uur 
21-02-„07 Chr. Vrouwenbeweging Dhr. Prinsen – Kamp 

Westerbork jaren ‟42-„45 
Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

14-03-„07 Dorpsbelang K‟burg Algemene Ledenvergadering ‟t Klokhuis 20.00 uur 

17-03-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 
21-03-„07 Chr. Vrouwenbeweging Mw. Gorter uit Andijk “Zet „m 

op die hoed” 
Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

24-03-„07 St. Genesius Fam. Bruinsma in de bocht: 
Groeten van de Veluwe  

Van Saaze 20.00 uur 

31-03-„07 AV NOP 11-dorpenloop   
31-03-„07 Van Saaze Polderpop Van Saaze 21.00 uur 

09-04-‟07  KAC Kraggenburg Paaspuzzeltocht  ‟t Klokhuis 12.30 uur 
18-04-„07 Chr. Vrouwenbeweging Mw. Woltman uit Giethoorn 

Verhalen en gedichten in 
dialect 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

21-04-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 
24-04-„07 BeFair  Avondvierdaagse ‟t Klokhuis   

16 t/m 20-
05-„07 

Feestcommissie Feestweek 2007 De Brem  

22-12-„07 Jeu „d Op  Jeugdtheater Van Saaze  
27-12-„07 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschap   
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Vierendertigste jaargang, nummer 2, april 2007  

 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 

S. Folkertsma, namens Be Fair 

V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters 0527-252396 

Advertenties: G.J. Vink, 0527-252556 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: 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 zondagavond 10 juni 2007 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. 

 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij 

inleveren. 

 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10- tot € 40,- voor een hele 

pagina.  

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen te 

kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 

 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken 

niet geplaatst worden. 

  De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Dorpsbelang 
 

Jaarvergadering 

 
Op 14 maart j.l. heeft Dorpsbelang haar jaarvergadering gehouden. Geertje Keijzer en Jan Winters 

stelden zich niet herkiesbaar en de vacante plaatsen in het bestuur werden door Marleen Stengs en 

Joop Stoffelen ingenomen.  

Jeroen Paauw maakte de invulling van de Feestweek (16 t/m 20 mei) bekend. 

Een extra punt op de agenda was het Klokhuis. Het verkeert in financiële zorgen en dit kreeg uitleg. 

Dorpsbelang vroeg de vergadering om (deels) garant te mogen staan. 

Na een korte pauze werd door Wethouder W. Schutte de uitbreidingsontwikkelingen voor de nabije 

toekomst besproken. Plannen genoeg, maar tijdstip van verwezenlijking kàn nog best even op zich 

laten wachten. 

Tot slot verhaalde C. Bolle, historisch verteller, over de geschiedenis van de poldergebouwen zoals 

die vanaf de ontginning in de NOP zijn gebouwd. 

 

Oud & Nieuwpremie 

 
Ook dit jaar stellen we de Oud & Nieuwpremie weer ter beschikking. Bestemd voor activiteiten in 

Kraggenburg, die voor de jeugd worden georganiseerd. Helaas beschikken we dit jaar, door enkele 

schadegevalletjes tijdens oud&nieuw, maar over de helft van het „normale‟ bedrag. Toch kunt u toch 

een premieaanvraag indienen bij ondergetekende, als u een jeugdactiviteit voor algemeen belang 

organiseert. 

 

Forum 

 
Vorig jaar is het forum van onze website “www.kraggenburg.nl” gehaald. Maar na maanden in de 

ijskast te hebben gelegen is het weer terug! Voor iedereen, die op informele wijze zijn/haar mening 

wil uitdragen over zaken die Kraggenburg aangaan, is dit een speelse uitlaatklep. Alleen jammer dat 

ook spammers de site hebben gevonden. Echter als die buiten de virtuele deur worden gehouden, is 

het weer een volwaardig site-onderdeel. 

 

Hardlopen 

 
Een groot aantal Kraggenburgers heeft 31 maart j.l. weer deelgenomen aan de 11-dorpenloop. 

Loopgroep Kraggenburg heeft hier een zeer verdienstelijke 5e plaats behaald in een veld dat weer 

groter was als in voorgaande jaren. De lopers waren goed te spreken over het weer èn hun 

gangmaker. Piet Galama heeft de volledige ronde de lopers uit de wind gehouden en hij deed dit als 

debutant zeer verdienstelijk. 

En om alvast te noteren in uw agenda: vrijdag 11 mei is er weer de mogelijkheid om aan onze 

jaarlijkse “Leeuwenronde” of  een kortere versie mee te doen. Vorig jaar was door het slechte weer 

de opkomst wat minder dan we gewend waren, dus alle reden om nu weer in groten getale mee te 

doen en uw benen eens te laten spreken. 

 

Woningbouw 

 
Op meerdere fronten is de gemeente nu van zin om procedures, die tot woningbouw (al dan niet 

bedrijfswoningen) moeten gaan leiden, op te starten/te vervolgen. Er worden daarvoor de komende 

maand inspraakbijeenkomsten georganiseerd waar u persoonlijk op de hoogte wordt gehouden en 

uw vragen kwijt kunt. Houd voor data de dagbladen in de gaten. 

 

 

Namens Dorpsbelang,  

Tonny Kommers (secretaris) 
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Sportnieuws 
 

                                                                     

 
 

 

 

Van de F1 pupillen,  

 

De competitie zijn we uitstekend begonnen.  

Steenwijkerwold F2, toch een ploeg waarmee wij vorig jaar in de D1 veel moeite hadden, was een 

maatje te klein. Onze combinaties en verplaatsingen van het spel was hun te machtig 0-6. 

Flevo Boys F8 was de volgende tegenstander. Ook voor hun was ons spel te machtig, met name in 

de eerste 10 minuten liepen ze werkelijk van het kastje naar de muur. De bal werd heerlijk rond 

gespeeld en de mogelijkheden die er kwamen werden met een goal afgerond. In de tweede helft 

werd de concentratie minder liepen we meer en meer uit positie en kwamen er minder kansen. Toch 

gingen we met een goed gevoel en een overwinning 7-0 naar huis. 

De derde wedstrijd was in en tegen Gorredijk.  

Een mooi en verzorgd sportpark was ons deel, na een reis over de snelweg. 

De wedstrijd eindigde net als de vorige in een overwinning 0-7.  

Jammer is het nog dat sommigen van ons niet een hele wedstrijd geconcentreerd kunnen 

voetballen, met name de loop zonder bal is moeilijk. 

We werken daar hard aan en proberen het iedere week beter te doen. 

Wedstrijd nummer 4 was thuis tegen Steenwijk F2, Steenwijk, een club waar de normen en 

waarden niet zo nauw genomen worden. Ook in deze wedstrijd werden de shirts en enkels van de 

tegenstander getest. Wij trokken er ons niet zo veel van aan, we speelden onze eigen wedstrijd met 

leuk en verzorgd aanvalsspel. Met 9-0 mocht de tegenstander zich nog gelukkig prijzen. Ook de na 

afloop te nemen penalty‟s worden steeds beter genomen, het lijkt soms wel eens op arrogantie.  

De competitie is nu bijna halverwege. We staan met Nagele, onze tegenstander van volgende week, 

bovenaan. 

Nagele is een club waar wij traditiegetrouw moeite mee hebben, de laatste wedstrijd werd door ons 

verloren. Het wordt dus tijd dat we een keer van ze winnen. 

Het verslag van die wedstrijd leest u in de volgende Uitkijk. 

 

Trainer/leider F1 

Johan Tadema  

 

 

 

 
Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Gerrit Klokstraat 28  
 

 
 

 

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

  

FC 
Kraggenburg 

http://www.kraggenburg.nl/


 4 

 
Wervingsactie nieuwe leden  

 
 

Voetballen bij FC Kraggenburg? 

 

Ben je sportief maar nog geen lid van onze plaatselijke voetbalvereniging? Heb je zin om lekker 

buiten te bewegen bij een leuke club? 

 

Kom dan op zaterdag 9 juni a.s. naar de voetbaldag van FC Kraggenburg. Op deze dag organiseert 

het bestuur, in samenwerking met de Club van 100, voor alle Kraggenburgers, lid of geen lid, een 

leuke en uitdagende voetbalmiddag. 

 

FC Kraggenburg is dringend op zoek naar nieuwe jeugdleden en volwassenen die een balletje willen 

trappen. Voor de senioren zoeken we een aantal actieve leden die op zondag een wedstrijdje willen 

spelen en bereid zijn om, indien hun agenda het toelaat, een avondje te trainen. Als het even kan 

willen we komend seizoen weer met vier seniorenelftallen aan de competitie beginnen. Dat is echter 

alleen mogelijk wanneer zich nog enkele enthousiaste spelers aanmelden. Dus; altijd al willen 

voetballen of opnieuw de kicksen aantrekken; neem contact op met één van onze bestuursleden. 

 

Ook jeugdleden zijn van harte welkom. Op dit moment hebben we in alle leeftijdscategorieën een 

aantal leuke teams die kunnen rekenen op goede begeleiding. Heb je zin om met leeftijdsgenoten 

een balletje te trappen; kom naar de FC dag of meld je aan bij onze vereniging. Je bent natuurlijk 

ook altijd welkom op een training. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 

Molle Stuiver, Het Klif 2, 8317 BA Kraggenburg: 0527-252453 molle_stuiver@hotmail.com 

of Annalies Potters, Texellaan 23, 8302 NA Emmeloord: 0527-617874 

 

ook kun je onderstaand strookje inleveren bij Molle Stuiver/Het Klif 2: 

 

Naam …………………………………………………… komt een keertje trainen of voetballen op de FC dag. 

 

Adres ………………………….…………………………………….Telefoonnummer …………….………………………….. 

 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging FC DAG 2007 
 

Beste Kraggenburgers en andere FC-leden, 

 

Ook dit voetbalseizoen zal weer worden afgesloten door de jaarlijkse FC dag. 

Deze zal dit jaar plaats vinden op zaterdag 9 juni 2007. 

Voor de jeugd zal er een 4 tegen 4 toernooi gehouden worden en bij de senioren en A- en B-

junioren zal er weer een flinke strijd geleverd worden in de wijkencompetitie. Zal het Dorp Oost 

lukken ook dit jaar weer als sterkste uit de bus te komen? 

De, hopelijk zonnige, dag zal worden afgesloten met een heerlijke barbecue, verzorgd door onze 

eigen BBQ-specialist. 

 

Wij duimen voor prachtig weer en natuurlijk een grote opkomst. 

 

Noteer de datum alvast in je agenda en geef je op bij de wijkvertegenwoordiger. Verdere informatie 

volgt nog, iedereen krijgt een uitnodiging met alle informatie. 

 

De commissie FC-dag 

 

 

  

mailto:molle_stuiver@hotmail.com
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AVONDVIERDAAGSE 2007 
 

 
Geef u op … geef u op …..geef u op…… 
 
Dit jaar wordt er gelopen van 23 tot en met 27 april. Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 23 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 24 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 25 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 26 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 27 april vierde avond 17.45 uur starten bij Het Klokhuis 

 
De starttijden zijn ter indicatie. Op deze tijdstippen starten de schoolkinderen. 
 
De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 3,70 per persoon. 
 
U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegde antwoordstrook of op de startavond zelf. U dient gelijktijdig met uw 
opgave te betalen. 
 
Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst. 
 
Namens Be Fair, 
 
Taco Folkertsma 
 
***  Oproep: Uitzetten routes 
Elk jaar worden de routes uitgezet (en weer opgehaald) door middel van pijlen. Deze routes moeten elke dag 
opnieuw worden uitgezet voor de daadwerkelijke start van de lopers. Als alle lopers binnen zijn moeten de pijlen 
weer worden opgehaald, voorzover dat niet met de laatste lopers is geregeld. Het uitzetten kan met de fiets of lopend 
gebeuren. 
 
Wie wil ons helpen met het uitzetten (en ophalen) van de routes? 
Lijkt u dit wat of wilt u meer informatie, neem dan contact met Taco Folkertsma op. *** 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrook Avondvierdaagse 2007 
 
Ja, ik loop mee. 
 
Mijn naam is …………………………………………………………………………………………. 
 
Ik loop voor de ………….……… keer mee. 
 
Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 3,70 kunt u inleveren bij: 
  
 
***  Taco Folkertsma 

Noordermeent 31 
8317 AA Kraggenburg 
Tel.: (0527) 85 22 90 
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Nieuwe penningmeester Be Fair!! 
 

Na een lange zoektocht hebben we een nieuwe penningmeester gevonden. Vanaf heden gaat 

Richard Sikma ons bestuur versterken als penningmeester. Joachim de Kruijk heeft zijn 

werkzaamheden inmiddels aan Richard overgedragen. Wij wensen Richard heel veel succes en 

plezier bij het bestuur van Be Fair. 

Joachim heeft zich sinds 2002 met enorm enthousiasme ingezet voor ons bestuur. Wegens drukke 

werkzaamheden lukte het steeds minder goed om voldoende tijd voor de bestuursfunctie bij Be Fair 

vrij te maken (naast ook nog actief Be Fair lid te zijn!).  

Wij bedanken Joachim voor zijn inzet en zullen tijdens de jaarvergadering nog formeel afscheid van 

hem nemen. 

 

Namens het bestuur van Be Fair, 

Sonja Folkertsma 

Voorzitter  

 

 

 

Nordic Walking in Kraggenburg 
 

Conny van der Riet uit Kraggenburg start in april weer met een cursus Nordic Walking. In 5 lessen  

wordt u de techniek van het Nordic Walking aangeleerd. De eerste cursus start op zaterdag 28 

april om 9.00 uur en het verzamelpunt is Partycentrum De Voorst te Kraggenburg. Bij voldoende 

belangstelling is een avondcursus ook mogelijk (minimaal 6 personen). 

 

NW is een trainingsmethode waarbij het gehele lichaam gebruikt wordt terwijl je in wandeltempo 

door de natuur gaat. NW zorgt voor conditie opbouw en is een prima begin voor ongetrainden. Er 

zijn nu meer dan 200.000 nordiccers in Nederland. 

 

Voor de mensen die de techniek beheersen: elke zaterdagmorgen wandelen we met een groep in 

het Voorsterbos te Kraggenburg. De groep verzamelt om 9.00 uur bij Van Saaze in Kraggenburg 

waarna we zo‟n 5 kwartier door het Voorsterbos gaan nordiccen. Deze groep heeft geen vaste 

begeleider, wie komt die komt en mag mee. Opgeven of aanmelden is niet nodig, op tijd komen wel 

want om 9:00 uur is men onderweg! 

 

Eén keer per maand organiseert Aromana een NW tocht in de omgeving van de Noordoostpolder. 

Wanneer de eerstvolgende tocht plaats vindt staat op mijn website. De tocht duurt 2 tot 2,5 uur.  

Voor meer info zie website www.aromana.nl, Conny van der Riet tel. 0527252550,  

email conny@aromana.nl 

 

 
 

 

 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  

 
 

 

 

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

 

http://www.aromana.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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Klein Cortina d’Ampezzo 
 

Door de extreem zachte winter hebben we wéér niet op onze eigen ijsbaan in Kraggenburg kunnen 

schaatsen. Omdat we als vereniging toch graag iets voor onze leden en donateurs wilden doen, 

hebben we een schaatsmiddag naar Thialf georganiseerd. 

 

Met een bus vol leden, en vier personen in een auto, zijn we zaterdagmiddag 24 maart jl. naar 

Heerenveen geweest. De opkomst was dus goed, totaal 62 personen. Wat opviel was dat veel jeugd 

van onder de 13 jaar liefhebberij heeft om te schaatsen. Dat verschillende ouders zich in de bus en 

op de baan als 12-jarige gedroegen, gaf wel aan dat de sfeer leuk en gezellig was. 

Wanneer je met 62 personen in een vol Thialf het ijs opgaat, hoop je maar dat iedereen weer op tijd 

en ongeschonden in de bus aanwezig is bij vertrek. Dat dit altijd weer goed lukt is daarom erg fijn 

voor het bestuur. 

De terugreis werd opgeluisterd door tot dan toe nog onbekend zangtalent. Dit gaf een plezierig slot 

aan een geslaagde schaatsmiddag. 

 

Daarom iedereen bedankt voor deze fijne middag en hopelijk tot ziens op onze eigen schaatstempel 

bij de loswal. 

 

Het bestuur. 

 

 

Schaatsen Thialf 
 

Zaterdag 24 maart zijn we met de schaatsclub, de Kleine Cortina naar het Thialf in Heerenveen 

geweest. 

We moesten om 13.00 bij van Saaze verzamelen en vervolgens gingen we met een bus naar 

Heerenveen. 

De opkomst was zo groot dat de bus van voor tot achter vol zat en iedereen niet mee leek te 

kunnen. 

Dus ging er ook nog een auto vol achter de bus aan. Er was veel jeugd mee van de lagere school. 

Het leek ook net of we op schoolreisje gingen. Toen iedereen eenmaal in de bus zat ging André v/d 

Vegt koppen tellen, iedereen was er en dus we konden we vertrekken 

Om 13.45 waren we bij het Thialf aangekomen. André ging vooruit om kaartjes te kopen. We kregen 

groen licht van André en ik konden naar binnen. Het was er zo druk dat we elkaar zo kwijt waren. 

De schaatsen ondergebonden en naar het ijs. Ik dacht als het schaatsen net zo slecht gaat als het 

lopen op schaatsen dan doe ik ze gauw weer uit. 

Eenmaal op het ijs viel het mij niet tegen, ik kon het toch nog. Na 2 rondjes te hebben geschaatst 

had ik nog geen Kraggenburger gezien en dacht waar is toch iedereen?????? 

O kijk, daar was Adri Jansen, en kijk daar André v/d Vegt, maar waar waren alle kinderen toch 

gebleven? Na wat rond gesnuffeld te hebben had ik Michelle gevonden, ze was op de binnen baan 

met Annabel, Kristel, Annette, Amy, Erika, Ilse en alle andere kids en vele ouders. 

Ze hadden ontzettend veel lol en het schaatsen ging de meiden ook prima af. Volgens mij is het net 

als fietsen en verleer je het niet meer als je het eenmaal kunt. Zelfs Jan Brands was met zijn 

kleindochter Yvonne aan het schaatsen, dat heb ik maar even met de fotocamera vastgelegd.  

Maar voor je het weet is de tijd om en moeten we weer gaan. (Michelle had nog wel een uurtje 

willen schaatsen, het ging net zo lekker en wanneer gaan we weer ????) 

Dat moet dan in het nieuwe seizoen, want de ijsbaan gaat dicht. 

In de bus naar huis werd er uitbundig gezongen door de kinderen. Terug in Kraggenburg, bij Saaze, 

hebben we nog even een bakkie gedaan en even nagekletst met Sabine en de kinderen. Toen gauw 

naar huis, op de bank met de beentjes in de lucht. Ze deden toch wel een beetje pijn hoor!!!!!!!! 

 

Bij deze willen wij de ijsclub bedanken voor de fantastische middag, het was reuze gezellig. 

  

Groetjes, Michelle en Marleen Wiegmink 
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11 DORPEN STEPRACE 
 

29 april 2007 
 
 
 
 
 

Start & finish in ESPEL 
 

 

Met spetterende binnenkomst 
en live muziek 

 

Vertrektijden per dorp: 
Espel:  10.30 uur 
Tollebeek:  11.10 uur 
Nagele:  11.55 uur 
Ens:   12.40 uur 
Kraggenburg: 13.20 uur 
Marknesse:  13.55 uur 
Luttelgeest: 14.25 uur 
Emmeloord: 15.20 uur 
Bant:   16.00 uur 
Rutten:  16.40 uur 
Creil:   17.15 uur 

Finish in Espel om 17.25 uur 
 

Foto’s van de dag zijn te bezichtigen op www.espel.info.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.espel.info/
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Vereniging voor Dorpsbelang Kraggenburg 
 

Organiseert i.s.m. met A.V. N.O.P.  Emmeloord : 

  
 

 

 

 

 

 

 

  
VAN 

 
 

 

 

 

 

                                VRIJDAG  11  MEI  2007 
                                             
 

          Halve marathon       21.1 km                         start 19.00 u.   op de Dam 

 

           Prestatieloop         6  en  11 km.                   start 19.02 u. 

                                         4 km (alleen basisschool)        19.04 u. 

                                         2 km. (t/m 10 jr.) 

 

          Inschrijven vanaf 18.00 u. bij HCR. v. Saaze 

                                         halve marathon     €4,50 

                                         andere afstanden  €3,50 

                                         t/m 15 jaar           €1,25 
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Inkijkertje 

 

Jurgen Bey (1965) en Rianne Makkink (1964) bezitten de voormalige boerderij van De Haan aan het eind 

van de Hertenweg. Ze werken in Rotterdam, waar ze in een grote (anti-kraak) loods hun studio makkink 

& bey hebben: productvormgeving, interieur, kunst en architectuur. Zie ook www.jurgenbey.nl  

 

´Wat betekent wonen/zijn in de Noordoostpolder voor jullie?´ 

Rianne: ´Scharrelen op het erf, wroeten in de tuin en ademhalen. De hele Noordoostpolder is van een 

ongekende Nederlandse schoonheid. Ik had deze graag op de Unesco lijst gezien, als een van de 

wereldwonderen.´ 

 

Hoe zijn jullie in Kraggenburg terecht gekomen?´ 

Rianne: ´Omdat we in een anti-kraakpand werken, hebben we een opzegtermijn van twee weken. Een 

keer moesten we eruit. Er brak grote paniek uit. Waarheen nu met onze spullen?  Vier uur voor de grote 

volksverhuizing hoorden we dat het niet doorging. Dit wilden we dus nooit meer. We zijn toen op zoek 

gegaan naar een grote schuur, cq groot erf. In het westen zijn deze locaties veelal ´vertrut´. In de polder is 

het ruim en wordt er nog gewerkt in het landschap, een zogenaamd ‘werklandschap’. We vonden deze 

boerderij. Het erf was mooi leeg, maar jammer genoeg wel zwaar verwaarloosd. Ik was echter onder de 

indruk van de originele schokbetonschuur waar ik in mijn jeugd al kennis mee had gemaakt. Creil was 

ook nog lang in de race, maar de mooie omgeving van Kraggenburg heeft de doorslag gegeven.´  

 

´Je zei dat je al eerder had kennis gemaakt met schokbetonnen schuren, kende je de polder?´ 

Rianne: ´Ik ben geboren in Gorssel en met mijn vader ging ik ´s zondags toeren en via de IJsseldijk, 

Deventer en Kampen kwamen we in de Noordoostpolder terecht. Ter afsluiting haalden we een visje op 

Urk. Mijn ouders hadden en mijn zus heeft een melkveehouderij en in de zomer liepen onze pinken wel 

eens in de NOP. Later tijdens mijn studie Bouwkunde in Delft was mijn eerste studieproject om een 

uitbreiding te maken voor het beroemde Nagele.   

 

´Gaat het er van komen om hier permanent te werken?´ 

Rianne: ´Voorlopig helaas nog niet. Jurgen werkt nu in London en vliegveld Zestienhoven is dichtbij.  

 

´Als jullie hier permanent komen wonen en werken, wat zijn dan de plannen?´ 

Rianne: ´Onze studio hier vestigen en werken. Het zal dan wel een iets andere aanpak worden.´ We doen 

toevallig al wel zaken met gespecialiseerde vakmensen uit de polder, zoals  staalbouwers ‘Berthom’ uit 

Emmeloord en ‘Stevig Zitten’ uit Emmeloord .´  

 

´Zou  je dan lid willen worden van een vereniging, bijvoorbeeld carnavalsvereniging De Zotte 

Leeuwkes?´   

Rianne: ´We zijn van boven de rivieren, bij ons in het gezin speelde het niet. Later lukt het niet meer zo. 

Jurgen’s ouders hadden een kroeg en discotheek in Ommen en ook daar speelde carnaval geen rol. Wel 

denken we aan de Zweefvliegclub. Alles wat met vliegen te maken heeft, heeft mijn grote passie:  Cesna 

op Zestienhoven, Robinson 22 op Lelystad, Skydive op Teuge en Frankrijk en wellicht zweefvliegen in 

Kraggenburg?’ 

 

´Hebben jullie wel eens van buutreednen gehoord?´ 

´Nee, is het zoiets als noaberschap?´ 

 

 

 
Annemieke Janse     

 

http://www.jurgenbey.nl/
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HHooooggggeeëëeerrdd  ppuubblliieekk  vvaann  KKrraaggggeennbbuurrgg  

  

KKoommtt  ddaatt  zziieenn,,  kkoommtt  ddaatt  zziieenn................  

  

  
HHeett  tthheemmaa  vvaann  ddee  ffeeeessttwweeeekk  vvoooorr  ddiitt  jjaaaarr..  WWeeddeerroomm  hheebbbbeenn  wwee  eeeenn  pprrooggrraammmmaa  iinn  eellkkaaaarr  ggeezzeett  

wwaaaarr  hhooppeelliijjkk,,  eeeenn  iieeddeerr  vveeeell  pplleezziieerr  aaaann  zzaall  bbeelleevveenn..  

  

  KKiinnddeerrcciirrccuuss      EEeenn  mmiiddddaagg  vvooll  cciirrccuussaacchhttiiggee  kkaapprriioolleenn  oopp  wwooeennssddaaggmmiiddddaagg  1166  

mmeeii,,  vvoooorr  kkiinnddeerreenn  vvaann  44  tt//mm  99  jjaaaarr  

      

  JJoonngglleeeerraavvoonndd      DDee  ssppaannnneennddee  ssttrraatteennvvoolllleeyybbaall,,  wwaaaarr  jjee  jjee  kkuunnssttjjee  llaaaatt  zziieenn  aallss  

wwiijjkk..........  oopp  wwooeennssddaaggaavvoonndd  1166  mmeeii          

  

  SSttrraaaattrraaccee        MMoottoorrttooeerrrriitt  oopp  ddoonnddeerrddaaggoocchhtteenndd  1177  mmeeii    

    

  KKrraaggggeennbbuurrggeerr  SSaalloooonn  EEeenn  ggeezzeelllliiggee  mmiiddddaagg  vvoooorr  ggrroooott  eenn  kklleeiinn  mmeett  lleeuukk  

eenntteerrttaaiinnmmeenntt  oopp  ddoonnddeerrddaaggmmiiddddaagg  1177  mmeeii  

  

  SSttrraaaattssppeekkttaakkeell      VVoooorr  ddee  oouuddeerree  jjeeuuggdd  vvaann  1100  tt//mm  1144  jjaaaarr,,  eeeenn  ssppeekkttaakkeell  oopp  

ssttrraaaatt,,  oopp  vvrriijjddaaggoocchhtteenndd  1188  mmeeii  

  

  CCiirrccuusstthheeaatteerr      DDee  ffaammiilliieeaavvoonndd  wwaaaarriinn  ddee  wwiijjkkeenn  zziicchh  kkuunnnneenn  llaatteenn  zziieenn  oopp  hheett  

ggeebbiieedd  vvaann  vveerrmmaaaakk  oopp  vvrriijjddaaggaavvoonndd  1188  mmeeii    

    

  PPiirraatteennffeessttiijjnn      EEeenn  ssppeelllleennmmiiddddaagg  iinn  eenn  rroonnddoomm  hheett  wwaatteerr  oopp  zzaatteerrddaaggmmiiddddaagg  

1199  mmeeii  

  KKrraaggggeennbbuurrggeerr  mmuuzziieekk    

  AArreennaa        VVoooorr  iieeddeerreeeenn  uuiitt  eenn  rroonnddoomm  KKrraaggggeennbbuurrgg,,  eeeenn  aavvoonnddjjee  

sswwiinnggeenn  oopp  zzaatteerrddaaggaavvoonndd  1199  mmeeii  

  

  OOeeccuummeenniisscchhee  ddiieennsstt  DDee  ssppeetttteerreennddee  aaffsslluuiittiinngg  vvaann  ddee  ffeeeessttwweeeekk  oopp  zzoonnddaaggmmiiddddaagg  
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2200  mmeeii  

Passie in de Polder op Oud-Kraggenburg  

Van donderdag 21 t/m zaterdag 24 juni 

 

Passie in de Polder kent dit jaar opnieuw een andere opzet. Drie jaar geleden begon het met een 

montagevoorstelling in theater ´t Voorhuys. Vorig jaar was er het winters avontuur aan de Hertenweg en 

dit jaar staan we met maar liefst twee verschillende voorstellingen op Oud-Kraggenburg ´s Middags met 

de familievoorstelling Zee van Gras van theater- en productiehuis De Bonte Hond. Deze voorstelling 

die geschikt is voor kinderen van de basisschool en hun ouders staat onder regie van Lieke Benders. 

Lieke Benders woont in Maastricht en schreef speciaal voor Oud-Kraggenburg dit stuk. Een vader (de 

koning), een moeder, (een appelschillende depressieve vrouw), een oudere (betweterige) broer en een 

kind van tien wonen op een eiland in het weiland. De depressieve moeder zingt klaagliederen 

(smartlappen) en krijgt daarbij de hulp van zeenimfen. De rollen van vader, moeder en broer worden 

gespeeld door professionele acteurs. Hoewel het thema zwaar is, is de toon van het stuk luchtig en 

humoristisch. Voor de rol van het kind zijn drie meisjes uitgekozen die per toerbeurt spelen. Marieke de 

Boer uit Kraggenburg is een van die drie. Voor de rol van de smartlappen zingende nimfen (ook hier doen 

aan aantal Kraggenburgers aan mee, o.a. Wil Galama, Toos van Steen, Rina Klok en Marianne van der 

Ploeg) zijn wij op zoek naar nog meer zangeressen. 

Voorstellingstijden: Vrijdagmiddag 17.00 (première)  

Zaterdag 14.00 uur en 17.00 uur       Zondag 14.00 uur en 17.00 uur 

 

 

Het muziektheaterstuk Schijn dat ´s avonds wordt opgevoerd, is ook al geënt op Oud-Kraggenburg. In 

Schijn lopen werkelijkheid en fantasie door elkaar: ´Je bent pas iemand als je een rol hebt.´ In dit stuk 

speelt de voormalige lichtwachterwoning een centrale rol.  Een twintig koppen tellend gezelschap, 

bestaande uit spelers en muzikanten uit de hele polder oefent wekelijks in Het Baken in Emmeloord. 

Vanuit Kraggenburg doen mee: Koenie Wind, Roelie de Witte, Marian Besseling en Wim van den Bergh.  

Voorstellingen: Donderdagavond 21.00 uur (première) 

Vrijdag-, zaterdag- en zondagavond 21.00 uur. 

 

Kaartverkoop start in mei 

Er is net als vorig jaar een maaltijd voorafgaande aan het stuk. U heeft dit jaar de keus of u daar gebruik 

van maakt. Voor de gasten van veraf is er gelegenheid voor overnachting op De Hoeve Marant. Hiervoor 

worden speciale arrangementen samengesteld. Meer informatie over prijzen, tijden en arrangementen 

volgt.  

 

Gezocht (vakantie) woning 

Lieke Benders en haar gezelschap verblijven de hele maand juni in Kraggenburg. Hiervoor zijn ze op 

zoek naar een (vakantie)woning in de omgeving. 

 

Zangeressen gezocht 

Lijkt het je leuk om mee te zingen tijdens de voorstelling Zee van Gras en ben je een beetje goed bij 

stem? Meld je dan aan. Zee van Gras telt vijf vrije voorstellingen en vijf schoolvoorstellingen. Wij 

zoeken zangeressen die tenminste vijf keer mee willen zingen. De eerste schoolvoorstelling is 

woensdagmorgen om 11 uur, verder zijn de voorstellingen om 14.00 uur en 17.00 uur. Voor meer info en 

om je op te geven, bel mij: 0527 - 252811  

 

Annemieke Janse   
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Bibliotheek aan huis 
 

Bent u slecht ter been? En leest u graag? 

Dan is ‘bibliotheek aan huis’ iets voor u. 

 

Hoe gaat dat? 

Nadat u ons hebt laten weten dat u van deze dienst gebruik wilt maken, neemt een 

medewerker van de bibliotheek contact met u op.  

Vrijwilligers van de UVV, die begeleid worden door de bibliotheek, komen bij u thuis. U 

kunt dan overleggen welke boeken u het liefst leest. 

Vervolgens komt de vrijwilliger regelmatig nieuwe materialen bij u thuis brengen. Als u 

nog geen lid bent van de bibliotheek kan de vrijwilliger u aanmelden als lid en de 

lenerspas namens u ophalen. 

 

Veel meer dan u denkt 

In de eerste plaats kunt u natuurlijk boeken lenen. Er zijn bijvoorbeeld avonturenromans, 

detectives, historische en familie- en streekromans, moderne literatuur, hobby- en 

fotoboeken, boeken over uw eigen streek, reisverhalen, romans in andere talen. Maar de 

bibliotheek biedt nog veel meer. Wist u dat u ook tijdschriften, muziek, cd rom’s en films 

kunt lenen? 

 

Weg met de kleine lettertjes 

Als u slechter gaat zien, zijn Grote Letterboeken een uitkomst. U kunt ook kennis maken 

met boeken, kranten of tijdschriften in gesproken vorm en informatie krijgen over 

vergrotende leeshulpmiddelen. 

 

Wat kost het? 

Voor het lidmaatschap van de bibliotheek betaalt u een jaarlijkse contributie.  

Boeken, tijdschriften en luisterboeken worden gratis uitgeleend. Voor cd’s, dvd’s, cd-

rom’s  betaalt u leengeld. 

 

Wilt u meer weten? 

Denkt u dat ‘bibliotheek aan huis’ iets voor u is? 

Neem dan contact op met de Bibliotheek Noordoostpolder. 

U kunt ons bereiken telefonisch: 0527-612059 of via e-mail : nopklantenservice@ssbf.nl 

 
 
 
 

mailto:nopklantenservice@ssbf.nl
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Een nieuwe naam voor een bekend gezicht  
 
In het najaar van 2005 zijn gesprekken gestart tussen de Stichting Welzijn Ouderen en de Stichting 

Vrijwillige Algemene Hulpdienst, organisaties die al ruim 25 jaar actief in de Noordoostpolder zijn. Er 

is gesproken over de meerwaarde om in de nabije toekomst verder te gaan als één organisatie die 

zich in de Noordoostpolder hard maakt voor het welzijn van een ieder. In juli 2006 heeft dit 

geresulteerd in de fusie van beide stichtingen. De vertrouwde diensten worden sindsdien voortgezet 

vanuit de Stichting Welzijn Noordoostpolder (SWN). 

Binnen de Stichting Welzijn Noordoostpolder zijn drie afdelingen. Graag vertellen we u hier in het 

kort wat deze afdelingen bieden. 

 

Ouderen 

 

Bij de afdeling Ouderen kunt u terecht voor informatie en advies over allerlei onderwerpen. Het 

centrale bureau in Emmeloord is hiervoor dagelijks bereikbaar via tel. 615147. In Creil is de SWN te 

vinden in Het Saalicon en in Ens in het steunpunt aldaar. In ieder dorp is een vrijwillige 

contactpersoon actief voor de afdeling ouderen. De afdeling Ouderen biedt ook de mogelijkheid 

gebruik te maken van een warme maaltijd (tafeltje dekje) die bij u thuis wordt gebracht en van 

personenalarmering. Daarnaast worden er op verschillende locaties bewegingscursussen, educatieve 

en creatieve cursussen en recreatieve activiteiten georganiseerd. 

Graag verwijzen wij u voor deze en meer informatie naar het informatieblad van SWN, dat in 

augustus is bezorgd bij alle inwoners in de NOP van 65 jaar en ouder. Deze gids kunt u gedurende 

het jaar ook opvragen bij SWN tel. 615147.  

 

Vrijwillige Hulpdienst 

 

Bij de afdeling Vrijwillige Hulpdienst kunt u terecht voor 

- vervoer en/of begeleiding naar het ziekenhuis, bezoek aan een arts of familie 

- begeleiding bij wandelen 

- hulp bij administratie, het doen van boodschappen en kleine klusjes in en om het huis 

- persoonlijk contact voor het maken van een praatje en begeleiding bij activiteiten 

- praktische ondersteuning van de mantelzorger door inzet van een vrijwilliger. 

Deze verschillende hulpverleningen kunnen worden aangevraagd door inwoners uit de NOP die 

hiervoor niet kunnen terugvallen op mensen in hun eigen omgeving of professionele hulpverlening. 

Alle hulp wordt geboden door vrijwilligers die zich hiervoor van harte inzetten. Voor enkele diensten 

wordt een kleine onkostenvergoeding gevraagd voor de vrijwilliger. In de dorpen zijn vrijwillige 

contactpersonen actief, zij zorgen voor invulling van de hulpvragen in uw dorp. Van maandag tot en 

met vrijdag kunt u tussen 9.00 en 11.00 uur contact opnemen met de Vrijwillige Hulpdienst, tel. 

616800.  

 

Steunpunt Mantelzorg 

 

Zorgt u voor een familielid, vriend of buur? Dan bent u mantelzorger! Binnen het Steunpunt 

Mantelzorg staat de mantelzorger centraal. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunt u terecht voor 

informatie en advies, een luisterend oor, praktische ondersteuning door vrijwilligers en contact met 

andere mantelzorgers. 

Wilt u contact met de mantelzorgconsulent, of wilt u als mantelzorger de uitnodigingen ontvangen 

van de contactmiddagen voor mantelzorgers? Dan kunt u dit aangeven bij het Steunpunt Mantelzorg 

op werkdagen tussen 9.00 en 11.00 uur, tel. 616800. 

 

 

 

Stichting Welzijn Noordoostpolder kunt u ook vinden op internet www.welzijn-nop.nl.  

 

 

 

http://www.welzijn-nop.nl/
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Reflex Fotografie 
 
Workshops fotografie voor liefhebbers van natuurfotografie. 
 
Vanaf april is er de mogelijkheid om workshops fotografie te volgen. 
U kunt kiezen uit twee mogelijkheden: 
 

o Leer uw camera kennen 
o Algemene fotografie: Leer anders kijken 

 
Tijdens deze workshops krijgt u een gedeelte theorie, dat wordt gevolgd door een wandeling in 
de omgeving van Kraggenburg. Na afloop kunnen de gemaakte foto’s worden bekeken en 
worden deze besproken aan de hand van de geleerde theorie. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Wilma Everts of vraag de folder aan. 
 
 

 
 

Moederdagactie! 
 
Voor u het weet is het weer zover. De tweede zondag in mei is het weer moederdag. Staat u 
ook weer voor de vraag waar u uw vrouw of moeder mee kunt verrassen? 
 
Laat eens een leuke foto van uw kinderen maken! 
 
Maak gebruik van de speciale moederdagaanbieding. 
 
Foto’s: 
 

10 x 15   van €   7,95  voor € 4,95 
13 x 18   van €   9,95  voor € 7,50 
20 x 30   van € 13,50  voor € 9,95 
 
Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met Wilma Everts. 
 
Reflex Fotografie 
 

Wilma Everts 
Stuwwal 26 
8317 BE Kraggenburg 
0527 – 25 88 47 
06 – 51 72 34 40 
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ZESTIG VRIJWILLIGERS MAKEN TERMINALE THUISHULP IN DE 
NOORDOOSTPOLDER EN OP URK MOGELIJK 

 

 

In december volbrachten twaalf vrijwilligers de cursus van Stichting Terminale Thuishulp 

Noordoostpolder-Urk. Het totale aantal vrijwilligers van deze Stichting is daardoor gestegen tot 

zestig. De vrijwilligers van Stichting Terminale Thuishulp bieden sinds 1993 hulp aan terminale 

patiënten. Door hun inzet maken deze vrijwilligers het mogelijk dat ernstig zieke mensen de 

stervensfase thuis in hun vertrouwde omgeving kunnen zijn. Daarnaast is er sinds 2003 in de Hof 

van Smeden in Emmeloord een Bijna-Thuis-Huis, waar gebruik van gemaakt kan worden als de 

thuissituatie niet geschikt is om thuis te sterven. 

 

Henk van Delft, voorzitter van het bestuur van Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk 

vertelt: “Vrijwilligers worden bij onze stichting pas ingezet nadat ze een cursus van twaalf dagdelen 

hebben gevolgd. Ze worden tijdens de cursus getraind voor het werk wat zij tijdens de terminale 

zorg gaan doen. Daarnaast moet in gesprekken gebleken zijn dat de vrijwilligers voldoende 

levenservaring hebben en goed met stervende mensen en hun omgeving om kunnen gaan. Na de 

cursus worden de vrijwilligers maandelijks bijgeschoold. Meestal worden onze vrijwilligers ‟s nachts 

ingezet. De vrijwilligers bieden hulp als de belasting voor mensen uit de directe omgeving te zwaar 

wordt, om zonder hulp van buitenaf de zorg vol te kunnen houden. De vrijwilligers waken bij de 

patiënt, geven hulp bij lichte lichamelijke verzorging en verlenen emotionele steun. Zij geven tijd, 

aandacht en ondersteuning aan de patiënt. Deze ondersteuning bestaat uit hulp bij drinken, het 

helpen bij een andere lighouding en hulp bij toiletbezoek. Het praten met- en luisteren naar de 

patiënt neemt een belangrijke plaats in. Het spreekt van zelf dat de privacy van de patiënt 

gewaarborgd is. Door deze vrijwilligers kunnen de mantelzorgers; partners, kinderen en vrienden, 

die de patiënt overdag bijstaan, ‟s nachts hun broodnodige rust krijgen en daardoor de zorgtaken 

langer volhouden. Ook kunnen wij een plaats in het Bijna-Thuis-Huis aanbieden, als de thuissituatie 

niet geschikt is om daar de laatste fase van het leven door te brengen en de patiënt in een huislijke 

omgeving wil sterven, omringd door geliefde familieleden en vrienden aangevuld met de hulp van 

onze vrijwilligers.” 

 

Terminale Thuishulp kan ingezet worden na indicatie van de huisarts. De arts moet vaststellen dat 

de patiënt terminaal is. Wanneer de hulpvrager een beroep doet op Terminale Thuishulp 

Noordoostpolder-Urk, dan komt er een coördinator voor een intake gesprek. De coördinator 

organiseert de inzet van de vrijwilligers. Vaak kan de hulp dan al dezelfde dag ingaan, soms de 

volgende dag. Er zijn geen kosten verbonden aan Terminale Thuishulp. Bij verblijf in het Bijna-

Thuis-Huis wordt een kleine vergoeding gevraagd voor huishoudelijke kosten.  

 

Wilt u vrijwilliger worden neem dan contact op met de Zorggroep Oude en Nieuwe Land  

telefoon 0527 630300. Vraag naar de coördinator van de Terminale Thuishulp. Na een eerste 

oriëntatie, waarin ook uw motivatie aan de orde komt, kunt u genoteerd worden voor de 

eerstvolgende cursus. Een cursus start wanneer er nieuwe vrijwilligers nodig zijn en er genoeg 

mensen zijn om een nieuwe cursusgroep te vormen. 

 

De hulp van Stichting Terminale Thuishulp kan door iedere terminale patiënt in de Noordoostpolder 

en op Urk aangevraagd worden via het telefoonnummer van Zorggroep Oude en Nieuwe Land 0527 

630300. Vraag naar de coördinator van de Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk. 

 

 
 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Gerrit Klokstraat 28  
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ZONNEBLOEM NIEUWS 
 

Tulpenroute 

Naar aanleiding van de reactie van vorig jaar op het uitje, durven we ook dit jaar weer samen met 

ons buurdorp Ens, de tulpenroute te organiseren. De middag is gepland op maandagmiddag 23 

april a.s.. 

Opstappen bij van Saaze om 14.00 uur en de vermoedelijke thuiskomsttijd is 16.30 uur wederom bij 

van Saaze. 

Als tussenstop is dit jaar gekozen voor de Boerenshop met Tulpenpluktuin aan de Steenwijkerweg. 

Daar drinken we koffie/thee met Blokzijlerbrok en kunnen we een DVD bekijken over de activiteiten 

daar op het bedrijf.  

Na afloop kunnen we genieten in de pluktuin en zelf een bosje tulpen plukken. 

De kosten voor deze middag zijn € 6,00 per persoon. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij T. van Egmond, tel. 252783, G. Mooiweer, tel.  252700 en 

H. Barneveld, tel. 252840. 

 

Theatertour 

De jaarlijkse theatermiddag die de Zonnebloem organiseert wordt dit jaar gehouden op dinsdag 8 

mei a.s. in de Burght te Vollenhove. 

Danny de Munck zal daar samen met andere spelers een luchtig toneelstuk op de planken 

neerzetten. 

De middag begint om 13.30 uur en zal vermoedelijk tot 16.00 uur duren. Een kopje koffie/thee met 

cake en een glaasje frisdrank krijgt u ook aangeboden. 

De kosten voor deze middag zijn € 15,00 per persoon. 

Vervoer wordt zoals gewoonlijk geregeld naar Vollenhove en terug. 

Belangstellenden kunnen bellen naar T. van Egmond. G. Mooiweer en H. Barneveld. Graag vóór 17 

april. 

 

Zonnebloem pitten 

De actie van vorig jaar, waarbij we in het dorp zonnebloempitten hebben uitgedeeld, met de vraag 

die te planten en te verzorgen, om daarna uit te delen aan een zieke of oudere in uw omgeving, 

heeft landelijk veel reactie opgeleverd.  

Daarom proberen we het dit jaar weer een keer. Dus zodra we de zonnebloempitten krijgen, komen 

we bij u langs met het verzoek om ze te planten. We hopen dat veel Kraggenburgers weer mee 

willen doen, zodat heel Kraggenburg weer geel wordt van de zonnebloemen. 

 

Met vriendelijke groet van de Zonnebloemvrijwilligsters afd. Kraggenburg. 

 

 

Oproep Kookgroep  
 
Ik zou graag een oproep willen doen om een "kookgroep" te gaan starten. Lekker gezellig samen 

iets koken en natuurlijk nuttigen bij iemand thuis. Geen super hoogstandjes, maar leuke en 

makkelijke recepten waar iedereen wat aan heeft. 
  
Dus dames en heren met lekkere trek, wie meldt zich aan? Voor meer informatie neem contact op 

met ondergetekende. 
  
Carla van Buggenum, telefoon 252129 
  

 

Oproep Schoonmaakhulp 
 

Gevraagd: Zelfstandige schoonmaakhulp voor de zaterdagmorgen en/of middag. 

 

M&B Peen, Zwartemeerweg 22 te Kraggenburg. 

 

Reacties naar Bert Benedictus: 06- 51 04 29 71 
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Ontmoet het Platteland – Voor het leukste groepsuitje van de polder!  

 

De stichting Ontmoet het Platteland verzorgt rondleidingen voor groepen (families, bedrijven en 

scholen etc.) over het platteland van de Noordoostpolder. De streekgids neemt u graag mee voor 

een „rondje polder‟. Tijdens een bezoek aan een moderne agrarische onderneming komt u alles te 

weten over het werken en leven op het platteland. Ook een dorpsvertelling, een natuurwandeling, 

een polderpicknick of een bezoek aan de horeca behoren tot de mogelijkheden.  

 

Informatie: 

Groepen die een rondleiding willen boeken kunnen terecht bij Jan de Jong te Rutten. Hij is de 

coördinator voor de Stichting Ontmoet het Platteland.  

 

Coördinator: Jan de Jong  

Telefoon:  0527-26 28 81  

Mobiel:  06 – 20 13 98 86  

e-mail:  info@ontmoethetplatteland.nl.  

 

Of kijk op onze vernieuwde website www.ontmoethetplatteland.nl.  

 

 

 

Kledinginzameling voor Ethiopië 
 

De winter is weer voorbij en het wordt tijd voor zomerkleding. Wanneer u in uw kast kleding 

tegenkomt die u niet meer aantrekt en weg wilt doen, wilt u dan eens denken aan de 

kledinginzameling voor Ethiopië? De ingezamelde kleding wordt verkocht en van de geldopbrengst 

worden heel veel mensen direct geholpen. Op dit moment lopen o.a. de volgende projecten: 

- ontbijtprogramma met schoollessen voor straatkinderen 

- opvang van Aidswezen 

- dakloze weeskinderen onderbrengen bij pleeggezinnen 

- extra steun bij bouw en renovatie van huisjes 

- directe steun en begeleiding aan boeren, enz. 

De stichting ISEE werkt met 1 betaalde menskracht en verder met vrijwilligers. 

De stichting heeft het cbf keurmerk. 

Zie voor meer info op www.isee-urk.nl Misschien wilt u ISEE financieel steunen, uw bijdrage is van 

harte welkom op: ISEE, Urk bankrekeningnummer: 45.11.15.627 of giro 3901051. 

 

U kunt uw tweedehandse, schone kleding bij ons kwijt voor ISEE. Graag de kleding in dichte 

vuilniszakken aanleveren. Indien u schoenen of riemen, leren tassen e.d. wilt 

aanleveren, wilt u dit dan apart van de kleding verpakken in dichte vuilniszakken? 

Elke week kunt u de gevulde vuilniszakken kwijt bij Willem en Elly Remijnse, 

Paardenweg 4, 8317 PL Kraggenburg. 

 

Heeft u nog vragen dan kunt u tel.nr. 252513 bellen. 

Bij voorbaat hartelijk dank! 

 

 

 

 

 

http://www.ontmoethetplatteland.nl/
http://www.isee-urk.nl/
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Inleverdatum 2007 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

Zondag 10 juni  20 juni 

Zondag 19 augustus 29 augustus 

Zondag 30 september 10 oktober 

Zondag 25 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 2007 

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 

18-04-„07 Chr. 

Vrouwenbeweging 

Mw. Woltman uit Giethoorn 

Verhalen en gedichten in 

dialect 

Prot. 

Kerkcentrum 

19.45 uur 

21-04-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 

23-04-„07 Zonnebloem Tulpenroute Van Saaze 14.00 uur 

23 t/m 

27-04-‟07 

BeFair  Avondvierdaagse ‟t Klokhuis   

29-04-„07  11 dorpen Steprace   

08-05-„07 Zonnebloem Theatertour De Burght 13.30 uur 

11-05-„07 Dorpsbelang Leeuwenronde Van Saaze 19.00 uur 

12-05-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 

16 t/m 

20-05-„07 

Feestcommissie Feestweek 2007 De Brem  

09-06-„07 FC Kraggenburg FC dag 2007 De Brem  

16-06-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 uur 

21 t/m 

24-06-„07 

Passie in de Polder  Zee van Gras & Schijn  Oud-

Kraggenburg 

 

25-08-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat 09.00 uur 

22-12-„07 Jeu „d Op  Jeugdtheater Van Saaze  

27-12-„07 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschap   
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Vierendertigste jaargang, nummer 3, juni 2007  

 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 

S. Folkertsma, namens Be Fair 

V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters 0527-252396 

Advertenties: G.J. Vink, 0527-252556 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: 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 zondagavond 19 augustus 2007 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. 

 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij 

inleveren. 

 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10- tot € 40,- voor een hele 

pagina.  

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen te 

kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 

 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken 

niet geplaatst worden. 

  De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Dorpsbelang 
 

 

 Dorpsschoonmaak 

 
Vrijdag 25 mei staken 170 kinderen van de basisscholen de handen uit hun mouwen om onder 

begeleiding van hun meester of juf het dorp schoon te maken. Uitgedost met een wegwerp- 

handschoen, een vuilniszak en een prikker werd door het hele dorp gezocht naar zwerfvuil. De 

hoeveelheid afval die gevonden werd viel enorm mee dit jaar. Maar van de hondenpoep op plaatsen 

waar het niet hoort te liggen, werden de kinderen minder blij. In de voorbereidende les hadden zij 

vlaggetjes met tekst gemaakt die zij in elke drol prikten op de plaatsen waar het niet hoort. Dus 

hondenbezitters, u wordt door de jeugd nogmaals gewaarschuwd. 

Na afloop werden de kinderen door dorpsbelang getrakteerd op een ijsje. 

 

Leeuwenronde 

 
Dit jaar leek de Leeuwenronde een herhaling te gaan worden van de vorige editie.  

Zowel wat het weer als wat de top drie betreft! Maar net voor de start knapte het weer op en 

werden de lopers onder ideale omstandigheden door speaker Bart Sonneveld weggeschoten. De top 

drie verschilde alleen op de derde plaats van vorig jaar. 

Het aantal deelnemers was naar tevredenheid. Er hebben 150 deelnemers (vooral op de twee 

langste afstanden) meegedaan. Dus we kunnen als organisatie zeker weer terugkijken op een 

geslaagde prestatieloop. Ook de vele vrijwilligers, die ik hierbij graag wil bedanken voor hun inzet, 

weten door alle positieve reacties van de lopers ook weer waar ze het voor doen. 

 

De uitslagen van de verschillende afstanden zijn: 

2 km   1. Niels Brands  4 km 1. Mike van Egmond 

  2. Nynke Hofstede   2. Stef Masteling 

  3. Liselot Koenraad   3. Tessa Peters 

6 km  1. Kees Tadema 

  2. Thijs Hofstede 

  3. Wout van Keulen 

11 km  1. Gert Jan Tichelaar  Halve marathon 1. Gerard Hesselmans 

  2. T. van Garderen     2. Tjeerd Popkema 

  3. Fred Dijkstra     3. Jan de Lang 

 

 

Feestweek 

 
Half mei hebben we weer mogen genieten van een fantastische feestweek. Het circus deed het dorp 

aan en alle omstandigheden werkten mee om er een zeer geslaagde voorstelling van te maken. Alle 

facetten van het circus zijn aanbod gekomen en geen enkele activiteit deed onder voor een andere.  

Om er toch twee uit te lichten: Op de familieavond bleek maar weer eens dat Kraggenburg uitpuilt 

van het onbekend talent! En de feestavond op zaterdag deed door het optreden van twee! topbands 

meer dan z‟n naam eer aan. Zelfs de feestgangers kwamen van heinde en verre en de avond werd 

zonder noemenswaardige excessen afgesloten. 

De feestcommissie, die in het geheim al het 6e decenniumfeest (‟09) aan het voorbereiden is, mag 

dan ook met trots terugkijken op een geslaagd project. 
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Hulde. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 
 

Sportnieuws 
 

                                                                     

 
 

 

Agenda jaarvergadering 9 juli 2007 
Aanvang: 20.00 uur (Sportpark “de Brem”) 

 
1. Opening 
 
2. Notulen jaarvergadering 19 juli 2006 
 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
 
4. Jaarverslag 
 
5. Financieel overzicht 
 
6. Verslag kascommissie door:   H. van de Ploeg & Karste de Vries 

Thijs Hupkes (reserve lid) 
 

7. Benoeming nieuw lid kascommissie 
 
8. Verhoging contributie/prijzen kantine 
 
9. Begroting 2007-2008 
 
10. Bestuursverkiezing 
 

Periodiek aftredend en niet herkiesbaar: 
 Pieter van der Veen (penningmeester)  
 

Kandidaat bestuurslid: Bert Meijer 
 
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden. 
 

11. Pauze 

  

 
Jaarvergadering  
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12. Beleid bestuur 
 
13. Lopende voetbalzaken 
 
14. Rondvraag 
 
15. Sluiting 
Van Kampioen F1 

 

De topwedstrijd in en tegen Nagele kende tot de 2-2 hetzelfde scenario als de vorige editie. 

Wij begonnen zoals gebruikelijk de laatste weken goed, de bal ging van voet naar voet met zo nu en 

dan een speldeprikje op het doel van de tegenstander. Al gauw moest Nagele zijn meerdere 

erkennen en liepen we uit naar 0-2. Het gevoel bij Nagele kwam een beetje terug toen de bal na een 

verkeerde uittrap van onze keeper als een katapult  terug kwam tegen het net. Even later stonden 

we met z‟n allen te kijken hoe de jongens van Nagele een wel heel goed genomen corner in het doel 

werkten. We waren geschrokken maar pikten ons niveau van voor de 2-2 weer op. Even later  werd 

er op z‟n duits  gemeen gecounterd  2-3. Daarna kwamen wij niet meer in gevaar mede omdat 

Nagele waar mogelijk bleef voetballen. De einduitslag werd op 3-5 bepaald. 

In diezelfde week stonden wij als F1 ook te blinken in Blikkie, ja met fanatiek en veel beleving 

afwerken van zowel training als wedstrijd, werpt op den duur z‟n vruchten af. Hierin geef ik Blikkie 

volledig gelijk. 

De volgende zaterdag stond de replay van de eerste competitiewedstrijd op het programma. 

Steenwijkerwold was bij ons te gast en zoals een goed gastheer trakteerden wij hun op leuk 

aanvallend voetbal. We speelden aanvankelijk de eerste 15 minuten met zes man omdat deels door 

mijzelf een speler behoorlijk was geraakt door omstandigheden van buitenaf. Steenwijkerwold kon 

daardoor zelfs even hopen naar hun 1-1. In de tweede helft zetten wij orde op zaken en liepen wij 

bij vlagen geheel over ze heen. Uiteindelijk stopte de teller bij 10. 

Weer een volgende wedstrijd was tegen Flevo Boys. Op het sportpark Ervenbos mochten wij 

aantreden op hun best bespeelbare veld, veld 1a. 

Het duurde even voordat wij onze eerste goal mochten verwelkomen. Ons beste spel speelden wij 

op momenten dat Flevo Boys even onder de aanvallende druk van ons uit kon komen. Wij zitten in 

een fase dat we een matige balcontrole en het niet goed positie kiezen niet meer verdoezelen 

kunnen met snelheid en fysiek sterker zijn. Het eerste balcontact wordt heel belangrijk, als de 

eerste balaanname goed is dan heb je net even meer voorsprong op je tegenstander voor een goede 

voortzetting van het spel en omdat combinatiespel met een goede veldbezetting veel van spelers 

vraagt word voetbal leuker maar ook steeds moeilijker. Dit is dan ook de belangrijkste reden dat wij 

momenteel moeilijker tot scoren kunnen komen. Wij beginnen balbezit vaak met een matige 

balaanname en vervolgens spelen we te kort op elkaar zodat wij de bal niet meer kwijt kunnen. 

Komende weken zullen wij op beiden hard trainen. 

De einduitslag mocht er natuurlijk wel zijn mede door een spetterend begin van de tweede helft 0-6. 

Zaterdag 28 april moesten wij naar vv Steenwijk, het betrof een inhaalwedstrijd. De leiding van 

Steenwijk had hun team goed voorbereid. Wij kwamen erg moeilijk in ons spel mede ook door het 

weer en de avondvierdaagse. Na zo‟n 15 minuten konden wij de 0-1 verwelkomen, daarna werd 

voor de rust nog de tweede gescoord. De rust in de kleedkamer werd benut om de groep te 

vertellen dat er in de tweede helft toch een schepje bovenop moest, omdat het anders eigenlijk wel 

eens moeilijk zou kunnen worden. De groep begreep wat hen te doen stond en vanaf de aftrap werd 

gescoord en zo liepen wij binnen 3 minuten 3 goals uit en de wedstrijd was gespeeld. Uitslag 0-10. 

Op bevrijdingsdag kwam Gorredijk bij ons op bezoek. De uitwedstrijd was door ons ruim 

gewonnen, maar nu was de ruststand 0-0. De spelers waren zichtbaar geschrokken: hoe kon dat nu 

gebeuren? Na een goede uitleg tijdens de rustperiode zetten we de puntjes in de tweede helft op de 

i, 5-0. 

Tussendoor speelden we in Nagele het tien dorpentoernooi. We waren ingedeeld in verreweg de 

zwaarste poule met SVM, SC Emmeloord en Tollebeek. 

Het toernooi werd sterk ingezet met winst tegen Tonego, daarna moesten we het opnemen tegen 

Tollebeek. We speelden een beetje bleekjes en dus konden we niet van ze winnen maar speelden we 

gelijk. 1e Klasser SVM was niet echt een maatje groter, maar ging toch na een heftige wedstrijd met 
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de winst er vandoor. De resterende wedstrijden tegen Bant en Emmeloord mochten in ieder geval 

niet worden verloren. Bant werd stevig opzij gezet. 

Daarna konden we jammer genoeg niet winnen van SC Emmeloord, maar het bleek genoeg om de 

kruisfinale te spelen tegen RKO. De jongens uit Rutten konden ons met 8 man tegenhouden maar 

toen wij dit in de gaten kregen en bij de scheidsrechter aangaven was de tegenstand gebroken. 

In de finale moesten we aantreden tegen Nagele, onze tegenstander in de competitie, zij hadden de 

kruisfinale verassend gewonnen van SVM. Het was weer een hevige strijd, een strijd die wij 

uiteindelijk 10 seconden voor het einde verloren. 

Ondanks het verlies in de finale moet ik de groep complimenteren met de behaalde tweede plaats.   

En dan ineens is het 23 mei de dag van de finale. De dag dat de Kraggenburger Arena plaats maakt 

voor de finale Kraggenburg F1 -  vv Nagele F1. 

Wij wilden de competitie die we daarvoor al hadden beslist glans geven door in ieder geval een 

goede wedstrijd te spelen. 

Nagele begon slapjes. Wij begonnen fanatiek! Speelden de bal goed rond en beslisten voor de rust al 

bijna de wedstrijd. Dat lukte echter niet mede door vermoeidheid, het niet hebben van extra wissels 

en welwillende supporters die met gemeende maar vaak verkeerde aanwijzigingen ons positiespel 

schaden. Bij deze dan ook een oproep aan supporters:moedig uw godenzoon aan maar geef geen 

aanwijzingen. 

In de tweede helft kwamen we meer en meer onder druk te staan maar we verdedigden onze 

opgebouwde voorsprong met veel inzet en daar waar mogelijk probeerden we iedere keer weer toch 

de vierde goal te maken. Nagele wilde maar niet opgeven en het veld werd voor ons langer en 

langer. Vlak voor tijd een ongelukkige penalty en dus de gelijke stand. Het werd echt spannend 

maar we sloten de rijen. Kraggenburg F1 en Nagele F1 hadden ons weer getrakteerd op een ware 

thriller. Einduitslag 3- 3. 

We waren Kampioen en mochten na enkele plichtplegingen plaatsnemen op een mooie versierde 

kar, voor een verdiend rondje door het dorp. 

Als trainer heb ik met het team dit seizoen veel vooraf gestelde doelstellingen gehaald. 

Het was plezierig werken met spelers die vooraf gestelde doelstellingen willen halen.  

 

trainer/leider F1 

Johan Tadema  

 

 

 

Even voorstellen 
 

 

Zoals iedereen heeft kunnen lezen in de diverse media, ben ik, Henk  Beekman, met ingang van 1 

augustus 2007 de nieuwe Hoofdtrainer van FC  Kraggenburg. 

Ben 45 jaar geleden geboren aan de Lindeweg te Luttelgeest, maar woon al meer dan 41 jaar in 

Bant. 

Na de lagere school, MAVO-4 en de MTS Weg-en Waterbouw, sinds 1986 als Uitvoerder actief in de 

Civiele Techniek. 

Vanaf mijn 10de actief in de voetbalsport, eerst als speler, later als  leider en trainer. 

Het trainen van jeugd doe ik al meer dan 24 jaar. De laatste 15 jaar  had ik de A-junioren van SC 

Bant onder mijn hoede. 

Ben dit seizoen geslaagd voor mijn TC-3 en zocht als trainer een nieuwe uitdaging. 

Deze heb ik gevonden in FC Kraggenburg, waar we het komende seizoen met een jonge selectie aan 

de slag gaan. 

Het zal geen makkelijk jaar worden, maar ik kijk er nu al halsreikend naar uit. 

 

Tot ziens op zondag 5 augustus. 

 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  

 

 

 

Clubnieuws FC Kraggenburg 

 

FC Kraggenburg sloot het voetbalseizoen af met een zeer geslaagde FC dag op zaterdag 9 juni 

jongstleden. Geslaagd, omdat de weergoden ons gunstig gezind waren maar ook door de deelname 

van veel voetballende leden en niet-leden. Niet minder dan 12 stratenteams en een kleine 50 

jeugdleden maakten er een sportieve en gezellige middag van. Er was volop strijd met als afsluiting 

een zinderende finale tussen Oost 3 en West (in de verlenging gewonnen door Oost). Jammer was 

de blessure die gastspeler Mark Holster opliep; vanaf deze plaats beterschap. 

 

Niet alleen de FC dag maar ook de goede prestaties van de voetballende jeugd verdienen een dikke 

pluim. Praktisch alle jeugdelftallen wisten een titel in de wacht te slepen. Met uitzondering van de A 

junioren pakten alle elftallen de titel. En ……. ook onze A junioren hebben prima gepresteerd. Zij 

waren hoog ingedeeld en hebben toch lange tijd serieus meegespeeld om de titel. Na het verloren 

duel tegen Ens was de titelstrijd gestreden en zakte de moraal. Toch knap dat ze tijdens het 

toernooi in Luttelgeest (4 tegen 4) evenals de C-tjes de toernooizege pakten. En… de B junioren 

haalden de finale. Een teken dat het met de jeugd in ons dorp wel goed zit en dat de titels geen 

toeval waren.  

 

Ook ons 2e deed lang mee in de titelstrijd, maar wisten deze uiteindelijk niet te pakken. Dat geldt 

ook voor het 1e elftal. Na een veelbelovende start eindigden we uiteindelijk in de middenmoot. 

Lastig was ook feit dat we in het voorjaar maar drie thuiswedstrijden op de Brem hadden. Een 

slechte verdeling waar je als vereniging echter weinig invloed op uit kunt oefenen. Het derde elftal 

pakte wel punten, maar bleef toch steken op een plekje onderin.  

 

Uiteraard ook een woord van dank naar de vele vrijwilligers die er maar weer voor gezorgd hebben 

dat onze voetballers hun partijtje konden meespelen. Alles lijkt soms zo vanzelfsprekend maar 

alleen door de inzet van velen is het mogelijk om een dorpsclub te kunnen runnen. Het bestuur, de 

mensen in de kantine, de trainers en leiders van de diverse elftallen, degenen die onze velden en 

materialen bijhouden, het wassen van de shirts en broeken, de sponsorcommissie, de Club van 100: 

neemt u van ons aan dat er de nodige uren vrijwilligerswerk om de hoek komt kijken. Daar komt bij 

dat ook voor het komende seizoen er weer een beroep op een ieder gedaan moet worden om de 

club draaiende te houden. Elk seizoen lukt het dan (vaak op de valreep) weer om alles te bezetten. 

Niet alleen het bestuur maar ook onze leden dragen hierbij een stukje verantwoordelijkheid.  

 

Wat de plannen voor het komende seizoen zijn zal op onze jaarvergadering van maandag 9 juli (zie 

uitnodiging in deze Uitkijk) nader toegelicht worden. Wij rekenen op een goed bezette kantine op 

bovenstaande datum. 

 

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

 

 

 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Be Fair 

 

40 jaar Avondvierdaagse Kraggenburg in 2007 

Eind april is de 40e avondvierdaagse van Kraggenburg weer met veel deelnemers van start gegaan. Circa 

220 deelnemers liepen vier avonden onder heel prettige weersomstandigheden. Op vrijdagavond liepen 

nog vele peuters mee in de peuterloop. We werden gezamenlijk weer onder muzikaal geweld 

binnengehaald door een muziekband met deze keer heel feestelijk de majorettes voorop. 

 

Johan Voost 

Op de laatste avond is een bijzondere avondvierdaagseloper op een speciale manier binnengehaald. Johan 

Voost heeft namelijk alle 40 edities van de Avondvierdaagse van Kraggenburg meegelopen!! Johan heeft 

een mooie beker van Be Fair ontvangen als aandenken aan dit memorabele feit. Helaas was er geen 

persfotograaf aanwezig zodat het niet de krant heeft gehaald, maar wij zijn trots op deze prestatie. Johan, 

nogmaals van harte gefeliciteerd. 

 

Stratenvolleybal 2007 

De feestweek begon ook dit jaar weer met het stratenvolleybal. Met 31 teams was de aanmelding wel een 

stuk minder dan vorig jaar. Uit sommige wijken waren geen jeugd of grote mini teams aangemeld. Maar 

dit mocht de pret niet drukken en daarbij was het goed weer. Na een spannende strijd zowel bij de jeugd, 

de dames als de heren ging de Wisselbeker dit jaar naar Dorp West. 

 

Jaarvergadering Be Fair 

Om alvast in uw agenda te zetten:  

De jaarvergadering van Be Fair is dit jaar op 12 september om 20.00 uur in Het Klokhuis. 

 

Jeugdvolleybal  

 

Het seizoen is inmiddels teneinde, maar toch nog even een korte terugblik.  

We zijn het seizoen begonnen met een A, B en twee D teams. De A‟s hebben een 7de plaats weten te 

behalen en kunnen terugkijken op een goed seizoen. 

De B‟s waren hoog ingedeeld terwijl de meerderheid van de meisjes nog tot de C‟s behoren. Een zware 

klus dus, ze zijn als 11de geëindigd, maar hebben zich elke wedstrijd weer kranig geweerd.  

De twee D teams hadden precies genoeg speelsters en dat was de reden om in december een team terug 

te trekken daar er weer een afmelding plaatsvond. 

Voor 1 team eigenlijk te veel speelsters maar beter zo dan andersom. Ze eindigden op een 3e plaats. 

 

Het is erg jammer voor de toekomstige C meisjes dat ze waarschijnlijk niet kunnen spelen volgend jaar. 

Ze spelen dan met 6 man in het veld en komen nog 1 of 2  tekort Ze willen wel blijven trainen en dat zal 

plaatsvinden op donderdagavond om 18.00 uur samen met de B‟s o.l.v. Rachel.  

Dus heb je zin om te volleyballen en wil je de C’s uit de brand helpen, kom dan gezellig een 

keer meedoen. De leeftijd is 11,12, 13 jaar (de maand juni spelen ze nog op maandagmiddag om 

15.15 uur in de gymzaal). 

 

Het ligt ook in de planning dat de jongste groep competitie gaat spelen. Ze kunnen er nog spelers bij 

gebruiken omdat het nog niet zeker is wie er wedstrijden willen spelen en wie niet. Misschien hebben ze 

nog iemand nodig.  

Dus ben je 9,10 of 11 en heb je interesse kom dan maandagmiddag van 16.00 tot 17.00 uur 

kijken en/of meedoen (maand juni). 

 

Rikkie van Vilsteren heeft te kennen gegeven te stoppen met trainingen geven aan de jeugd. Ze heeft nu 

een baan elders en dat is moeilijk te combineren. Voor ons erg jammer maar Rikkie wil ik veel succes en 

plezier wensen met haar nieuwe baan en tevens bedanken voor jarenlange inzet. Rikkie bedankt!! 

 

Trainster gezocht voor jeugdvollebal 

Het gaat in ieder geval om 1 uur en het kan in overleg meer worden. De dag staat niet vast en kan 

eventueel aangepast worden. Wie vindt het leuk trainingen te geven aan de jeugd van Kraggenburg en 

heeft wat met volleybal, bel dan: telefoon: 252671.  

 

Diana Potters 
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Passie in de Polder van 20 t/m 24 juni op Oud-Kraggenburg 

 

Dit keer twee verschillende voorstellingen: Zee van Gras overdag  Schijn ’s avonds 

 

Vanaf half 7 is er gelegenheid tot een midzomerbuffet op de Hoeve Marant. Reserveren bij 

HCR Van Saaze T 252353. Tevens is er gelegenheid tot overnachting op de Hoeve Marant reserveren T 

258417 of info@hoevemarant.nl   

 

Zee van Gras is een familievoorstelling en een coproductie van theater & productiehuis De Bonte Hond 

uit Almere. Het verhaal is geschreven voor het eiland. Het is geschikt voor kinderen van 7+, maar zeker 

ook voor ouderen. Kaarten à € 5 en € 3,50 zijn te koop bij de VVV Emmeloord of te bestellen bij 

www.debontehond.net.  

 
Voorstellingsdagen:  
Woensdag 20 juni om 14.00 uur  
Vrijdag 22 juni om 17.00 uur 
Zaterdag 23 juni om 14.00 uur en 17.00 uur  
Zondag 24 juni om 14.00 uur en 17.00 uur 
 
Kraggenburgers die meedoen aan de voorstelling zijn: Marieke de Boer (rol kind) Smartlappenkoor: Wil Galama, 
Rina Klok, Marianne van der Ploeg, Eugenie van de Noort, Hermien van de Kar, Toos van Steen, Marjo van Egmond 
en Cecile van Diepen. 
 

Schijn is de avondvoorstelling van het Centrum Amateurkunst Flevoland. Ongeveer twintig 

amateurspelers- en muzikanten spelen een theaterspel in het decor van Oud-Kraggenburg. Behalve 
deelnemers uit de rest van de polder, Vollenhove en Dronten doen aan deze voorstelling de volgende 

Kraggenburgers mee: Koenie Wind, Marian Besseling, Roelie de Witte en Wim van den Bergh. 

 
 

TUINKUNST OP HOOG NIVEAU TIJDENS OPEN TUINDAGEN IN EN ROND KRAGGENBURG 

OP 23 EN 24 JUNI 

 

In de omgeving van Kraggenburg zijn in het weekeind van 23 en 24 juni tien tuinen open van 11.00 

tot 17.00 uur. Deze tuinen zijn alleen dit weekeind open en zeer de moeite van een bezoek waard. 

Voor € 3,-- hebben bezoekers toegang tot alle open tuinen van die dag. De tuinen liggen op 

fietsafstand en zijn ook per auto bereikbaar. In de omgeving van Kraggenburg worden de tuinen 

door routebordjes aangegeven. 

 

Naast een rondwandeling door de mooie tuinen kunnen bezoekers kennismaken met verschillende 

kunstenaars, plantenkwekers en detaillisten uit de Noordoostpolder. Zij tonen hun kunstwerken en 

hun assortiment in of nabij de open tuinen.  

 

Deze Open Tuindagen worden voor de zeventiende keer georganiseerd door een werkgroep van 

Groei en Bloei Noordoostpolder. Zowel de organisatie als het open stellen van de tuinen gebeurd 

geheel belangeloos en door vrijwilligers. Het doel van deze opentuindagen is om zo veel mogelijk 

mensen te laten genieten van onze mooie polder in het algemeen en verschillende tuinen in het 

bijzonder. Ieder jaar zijn er tuinen open in een ander deel van de Noordoostpolder, zodat het 

tuinaanbod zeer wisselend is. Ook nu zijn er weer tuinen open, die niet eerder voor publiek 

toegankelijk waren. 

 

Meer informatie: 

C. Bulk-Oostingh 

Ceres, Vliegtuigweg 8, 8308 PN Nagele Tel. 0527 612408 of 06-30975925 

mailto:info@hoevemarant.nl
http://www.debontehond.net/
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Brennels Buiten 

 
Beste omwonenden van Brennels Buiten, 

 

Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en enthousiasme tijdens de 

inspraakbijeenkomst op 17 april in Kraggenburg. Het was voor het eerst dat 

Brennels Buiten haar plannen presenteerde en we waren blij om u rechtstreeks 

antwoord te kunnen geven op de vele vragen. 

Zoals misschien opgemerkt, zijn de graafwerkzaamheden aan de Leemringweg 

weer in volle gang. Wij kunnen niet wachten tot Brennels Buiten volgend 

voorjaar haar deuren opent. 

De totstandkoming van Brennels Buiten bracht een onverwacht mooie vondst 

met zich mee. 

Gravend in de zeebodem is een deel van een vermoedelijk 14e-eeuwse kogge 

gevonden. Een kogge is een middeleeuws vrachtschip dat voer tussen de 

Hanzesteden. Het scheepstype is 15 tot 30 meter lang, overnaads gebouwd, had 

een platte bodem en een stevenroer. Wereldwijd zijn wrakken van ongeveer 

dertig koggen gevonden, waarvan vijftien in Nederland, aldus de Rijksdienst 

voor Archeologie, Cultuurlandschap en Monumenten (RACM). 

 

De vondst bestaat uit een stevenhaak, twee V-vormige spanten, enkele planken, 

houtfragmenten en stukken touw. Het scheepshout was goed geconserveerd in 

de poldergrond. Op dit moment worden de scheepsresten nog opgeslagen door 

het RACM. 

 

Het zou natuurlijk geweldig zijn, wanneer de stukken middeleeuws 

scheepshout tentoongesteld worden in de grond waarin ze zo goed bewaard 

zijn gebleven! 

We houden u op de hoogte! 

 

Martine Musch 

Horeca en Recreatie Brennels Buiten 
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Natuurmoment Voorsterbos  

 

Droog voorjaar 

Nadat het lange droge warme voorjaar plaats had gemaakt voor een koelere en natte periode begon 

het Voorsterbos te leven. De bomen werden groen, vogels begonnen hun hoogste lied te zingen, 

struiken en planten te bloeien. Wanneer u nu een wandeling maakt door het 

Voorsterbos/Waterloopbos zijn al vele jonge zangvogels uitgevlogen. Inmiddels zijn ze bezig met 

een tweede broedsel. In oude dode bomen horen we piepen van de jongen en zien we de kopjes van 

de grote bonte specht uit de gaten steken wanneer de ouders hun jongen voeren. Na een beetje 

regen geuren de sparren, vlieren en dennen. Inmiddels zien we ook de vlinders en libellen in 

aantallen en soorten toenemen. Op veel plaatsen in het bos zijn de stinkzwammen te zien en ruiken 

sterk, waardoor vliegen en muggen worden aangetrokken. Dit is een vroeg verschijnsel, meestal 

wordt dit in de herfst waargenomen. 

 

Werkzaamheden 

De werkzaamheden op de Zwarte Hoek (meer natte plekken en natuurvriendelijke oevers) zijn 

afgerond. In de nieuw gemaakte plassen zien we de bontbekplevier, witgatje, oeverloper en 

groenpootruiter fourageren. Dit jaar hebben de weidevogels een slecht broedseizoen. Door de 

langdurige droge periode was het voedsel zeer slecht bereikbaar, waardoor veel weidevogels niet tot 

broeden zijn gekomen. Ook de merels en lijsters hebben veel moeite gehad om hun eerste broedsel 

groot te krijgen. Het Wendelbos is geplant, alle bomen en struiken staan er in. In de gehele 

winter/voorjaar periode zijn hier veel roofvogels waargenomen. De hoge muizenstand biedt voor de 

roofvogels een tafeltje dek je. Soms zijn wel 30-40 buizerds, torenvalken, blauwe kiekendieven 

gezien. 

Op 2e Pinksterdag heeft Natuurmonumenten in samenwerking met Jump Outdoor Adventures en 

Galerie de Voorst een open dag georganiseerd op het dagrecreatieterrein in het Voorsterbos. 

Ondanks de matige weersvoorspelling hebben vele (jonge) bezoekers deelgenomen aan diverse 

activiteiten. Het beheerteam met haar vrijwilligers vonden het een zeer geslaagde dag. 

 

Activiteiten 

In het infocentrum wordt een expositie van fotograaf Rob Elvering uit Zwolle gehouden. Het is een 

selectie uit zijn serie “Touching the Field or the Void?” De foto‟s geven een beeld van de 

verbondenheid tussen mens en materie en zijn te bewonderen van 10 mei tot 1 oktober tijdens de 

openingsuren van het infocentrum. 

Een nieuwe fietskaart is gemaakt door Natuurmonumenten met de titel Geniet van groots moeras- 

gebied en verassend jong polderbos. Op de kaart staan 2 routes van 60 km en 30 km die deels door 

het Voorsterbos, het oude land van Vollenhove en de Wieden voeren. Op de kaart staat een 

routebeschrijving met veel illustraties van een korte omschrijving van de omgeving. Deze kaart kost 

€ 1,- en is te verkrijgen bij de werkschuur, infocentrum Waterloopbos of bij het bezoekerscentrum 

de Wieden. De vakantieperiode is in aantocht en wanneer u een weekend met de tent of caravan op 

pad gaat om de zaak te ontdekken denk dan aan de camping de Stiente. De camping is vanaf 1 april 

open. U kunt dan op uw gemak het Voorsterbos verkennen en met de natuur kennis maken. 

 

Het beheerteam Voorsterbos wenst u allen een prettige zonnige vakantie toe. 

 

 

 

 

 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  



 12 

Zonnebloem Nieuws  

 

23 april Tulpen – uitstapje 

Schitterend weer hebben we gehad dit jaar. Met 25 Ensenaren en 25 Kraggenburgers zijn we met een bus 

door de polder gereden. We hebben een bezoek gebracht bij de fam. Daniels aan de Steenwijkerweg. 

Daar werden we hartelijk ontvangen met thee/koffie en Blokzijlerbrok. Na voorlichting te hebben 

gekregen over de tulpenteelt, zoals dat bij hun op het bedrijf toegaat, mochten we voor ieder van ons een 

bosje tulpen plukken vanuit de zgn. pluktuin. Daarna hebben we onze bustocht vervolgd en hebben 

genoten van het uitzicht en de bloeiende tulpenvelden. Natuurlijk hebben we ook heerlijk bijgepraat met 

elkaar. Voor allemaal een gezellige middag uit. 

 

8 mei Theaterbezoek 

Met 6 personen zijn we naar de Burght te Vollenhove gegaan, waar we hebben mogen genieten van een 

toneeloptreden van o.a. Danny de Munck. Vele bekende Hollandse liedjes passeerden de revue en er werd 

enthousiast meegezongen. We zijn om ongeveer half vijf weer voldaan huiswaarts gekeerd. 

 

Zonnebloempitten 

Tijdens de feestweek in Kraggenburg hebben velen een zakje zonnebloempitten gekregen. Wij hopen dat 

u deze tijdens de zomermaanden laat uitgroeien tot mooie zonnebloemen. En van ons aan u het verzoek 

om deze tijdens de nationale ziekenweek, begin september, uit te delen aan een zieke en/of oudere bij u 

in de buurt. Onze hartelijke dank daarvoor. 

 

Zonnebloem loten 

Zoals ieder jaar komen de vrijwilligsters, tijdens de zomermaanden, weer bij u aan de deur, in de hoop 

dat u weer een lootje van ons koopt. Een deel van de opbrengst mogen we als afdeling van de 

Zonnebloem weer in onze eigen kas ontvangen. Daarmee kunnen we weer voor onze eigen 

Kraggenburgse gasten leuke middagen en uitstapjes organiseren. 

 

Rest ons nog u allemaal een prettige vakantie toe te wensen. 

Met vriendelijke groeten van de Zonnebloem vrijwilligsters,   

afdeling Kraggenburg 

 

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/
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LET OP!  LET  OP!  LET  OP!  LET  OP!  LET  OP! 

 

EEN BERICHT VAN DE TROEFMARKT 

 

Aan alle bewoners van Kraggenburg en omgeving 

 

Maandag 18, dinsdag 19 en woensdag 20 juni zijn wij gesloten i.v.m. reorganisatie en verbouwing 

van de Troefmarkt. 

 

Donderdag 21 juni bent u weer van harte welkom in de vernieuwde Troefmarkt. 

Onze excuses voor het ongemak. 

 

Let op de speciale heropeningaanbiedingen binnenkort in uw brievenbus. 

 

Annie en Leo‟s buurtsuper 

Voorstraat 34 

8317AH Kraggenburg 

0527-252110    HEROPENING: 21 juni  
 
 
 
 
Gevonden Voorwerpen Feestweek 2007 

 

 

Tijdens de feestweek zijn er veel spullen blijven liggen. Mocht u/je er nog belang bij 

hebben kom het dan ophalen aan de Walstraat 27. 

 

* Paraplu blauw wit gestreept 

 

* Ketting zwart / crème 

 

* Zwarte riem met zilveren gaten 

 

* Gestreept haarband van stof 

 

* Fuchsia rose vest met gebreide boorden 

 

* Kinder trainingsjasje grijs van Umbro 

 

* Zwart kinder trainingsjasje maat 152 van Sparting 

 

* Fleece trui maat 140-146 groen 

 

* Jas van C&A maat 38 crème/geruit/blauwe punten 

 

* Zwart pakje (blouse en broek) op hanger, maat 40 

 

* Colbertje bruin met borduursels, maat 40 van Zara Basic 

 

* Jas van One by One donkerblauw/crème 
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Diverse berichtjes 

 

Bedankje 

 

Lieve mensen, 

 

Het was hartverwarmend hoeveel medeleven wij hebben ontvangen tijdens de ziekte en overlijden 

van mijn lieve man, onze vader en opa Jacob Johan Schüssler. 

Het was en is ons tot grote steun. 

Hiervoor onze hartelijke dank. 

 

Ans Schüssler, kinderen en kleinkinderen  

 

 

 

Welkom op Noordermeent 23! 

 

Wilt u weer gaan werken en uw kind(eren) op een gezellige opvangplek onderbrengen, vlak bij 

school, gymzaal en peuterspeelzaal????? 

Er is weer ruimte voor een aantal kinderen. Onze eettafel is groot genoeg! 

Kom eens langs of bel:  

Rina Klok, Noordermeent 23, telefoon: 252510 

 

 
Op zoek naar een origineel cadeautje??? 

 

Kind, kleinkind of buurmeisje jarig of wordt er binnenkort een kleintje geboren? 

Misschien is een originele zelfgemaakte slinger, met of zonder tekst, een leuke cadeautip! 

Keuze uit leeuwen, apen, papagaaien, vissen, kikkers, nijntjes, prinsessen, eendjes, beertjes, 

schaapjes, slapende kinderen enz.. 

Sinds kort ook Abraham- en Sarahslingers voor het 50-jarige feestvarken! 

 

Bel even naar Rina Klok (252510) of kom langs op Noordermeent 23 

 

 
Vakantiesluiting 

 

Het Dorpshuis te Kraggenburg is gesloten vanaf maandag 9 juli tot en met zondag 19 augustus. 

Vanaf maandag 20 augustus bent u weer van harte welkom! 

 

Het bestuur van St. „t Dorpshuis 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  
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Inleverdatum 2007 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

Zondag 19 augustus 29 augustus 

Zondag 30 september 10 oktober 

Zondag 25 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 2007 

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 t/m 

24-06-„07 

Passie in de Polder  Zee van Gras & Schijn  Oud-

Kraggenburg 

 

23 en 24-

06-„07 

Werkgroep Groei & 

Bloei 

Open Tuindagen  Rond 

Kraggenburg 

11.00-

17.00 uur  

21-06-„07 Annie en Leo‟s 

Buurtsuper 

Heropening Buurtsuper 08.30 uur 

09-07-„07 FC Kraggenburg Jaarvergadering  De Brem 20.00 uur 

25-08-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat 09.00 uur 

12-09-„07 Be Fair Jaarvergadering  ‟t Klokhuis 20.00 uur 

22-12-„07 Jeu „d Op  Jeugdtheater Van Saaze  

27-12-„07 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschap   
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Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
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V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters 0527-252396 

Advertenties: G.J. Vink, 0527-252556 
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Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 30 september 2007 vóór 
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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. 
 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 
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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 ingekomen stukken niet 
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Dorpsbelang 
 

“We zijn weer begonnen” 
 

Met het uitkomen van deze Uitkijk zijn de lagere scholen in onze regio al weer van start gegaan. En 

met enkele verkeersongevallen in de afgelopen vakantie nog vers in het geheugen kunnen we niet 

duidelijk genoeg aangeven dat men, vooral nu er weer schoolgaande jeugd op de weg is, extra alert 

in het verkeer moet zijn. Zodat iedereen veilig van de openbare weg gebruik kan maken. De 

daarvoor opgehangen spandoeken bij de dorpsingangen zullen hier de komende weken een visuele 

herinnering voor zijn.  

(en laat ze deze keer toch maar hangen….) 

 

Akkerdagen 
 

Vanuit Nagele bereikte mij het bericht dat, op de jaarlijks gehouden nostalgische akkerdagen „Op d‟n 

akker‟, Kraggenburg weer eens ouderwets heeft uitgehaald.  

Zo werden ook dit jaar de kampioenschappen stroladen gehouden. Maar dan wel „provinciaal‟ dit 

keer en dus een grotere uitdaging. Het Kraggenburger strolaadteam was, na wat pech vorig jaar, 

weer volop gebrand op een topprestatie en die werd dus geleverd. Na het optrekken van de 

stofwolken bleek dat de „mannen met de spierballen‟ alle andere teams te kijk hadden gezet en een 

„zeer ruime‟ overwinning hadden binnengesleept.  

Jeroen, Marcel, Ties, Jan, Piet, Sijbrand, Chris, Harold en Frans (b.a.): HULDE! 

(het bleef nog lang onrustig……..) 

 
Radio NOP 

 

Van de eindredacteur van Radio Noordoostpolder kregen wij een bericht dat hij op zoek is naar 

iemand uit Kraggenburg, die als correspondent aan het programma „Nieuwsnet dorpen‟ mee wil 

werken. De bewuste persoon zal dan met enige regelmaat (1 à 2 maal per maand) nieuwtjes en 

activiteiten uit/in ons dorp mogen vermelden. Heb je hier belangstelling voor, mag je dat natuurlijk 

altijd even aan ondergetekende laten weten of aan dhr. Scholten van betreffend radiostation. Wie 

weet schuilt er wel een echte correspondent in jou! 

 

Oogst 

 

Het is ook al in verschillende dagbladen aangekaart, maar via deze weg wil ik nogmaals aangeven 

dat de oogstperiode weer is begonnen. Hieraan kleeft tegenwoordig een grotere verkeersstroom en 

de onvermijdelijke wegbevuiling.  

Laat u niet verrassen en probeer op de weg een gevaarlijke situatie tijdig in te schatten om 

narigheid te voorkomen. „-Rij veilig, of -rij niet‟ 

 

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                                                                     

 

 
 

 

Beste allemaal, 

 

Op zondag 19 augustus hebben wij ons jaarlijkse fruittoernooi weer gehad. Wij kunnen terug kijken 

op een geslaagd toernooi. Prachtig weer, goede opkomst en veel gezelligheid en voetbalplezier. De 

winnaar van het fruittoernooi 2007 is dit keer FCK 2 geworden. Ook FCK 3 heeft goed gepresteerd 

en is geëindigd op een vierde plaats. Ik wil nogmaals de sponsoren (de fruitbedrijven van 

Kraggenburg), de vrijwilligers en de spelers van harte bedanken voor een geslaagd toernooi! 

 

Nu kijken we weer vooruit naar het nieuwe seizoen. De bekerwedstrijden zijn al in volle gang, de 

nieuwe trainer is begonnen, teams zijn weer rond gezet, de speelschema‟s liggen klaar. Kortom: wij 

zijn er weer klaar voor! Laten we er met z‟n allen een mooi en sportief voetbalseizoen van maken, 

met vooral veel plezier in het voetballen. 

 

Tot ziens op de Brem! 

 

Harold van Beekhuizen 

Voorzitter FC Kraggenburg 

 

Voetbalvrienden van Kraggenburg 

 

Na vele jaren trainen en voetballen ben ik inmiddels al 5 jaar niet meer actief bezig met de 

voetbalsport. Blessures en werkdruk hebben mij gedwongen tot deze situatie. Zelf heb ik het gevoel 

dat ik mijn lichaam weer moet dwingen tot enig activiteit. Na enige pogingen tot hardlopen in de 

avonduren, heb ik wel ontdekt dat het erg vervelend is alleen een activiteit te beoefenen. 

 

Tijdens de feestweek heb ik hier en daar een hengeltje uitgegooid of er meer lotgenoten zijn. Tot 

mijn verbazing had ik binnen enkele uren 30 mensen met dezelfde problematiek te pakken. Het lijkt 

mij dan ook interessant te peilen wat de huidige stand van zaken is. 

In overleg met de FC ben ik tot de conclusie gekomen dat er op voetbalgebied, buiten het normale 

verplichte lidmaatschap om, wel degelijk mogelijkheden zijn voor ons. 

 

Een ieder die graag af en toe een balletje wil trappen en even gezellig bezig wil zijn, wil ik 

uitnodigen voor een avondje praten over de mogelijkheden die er zijn. Met de FC is afgesproken dat 

ik geen beroep zal doen op huidige spelende leden om voldoende mensen bij elkaar te krijgen. 

 

Voor meer tekst en uitleg verwacht ik een ieder die zich aangesproken voelt om vrijblijvend een 

balletje te trappen, woensdagavond 5 september vanaf 20.00 uur in de bedrijfskantine van 

ondergetekende. Laat vooraf even weten of je komt. Wil je meedoen, maar ben je verhinderd deze 

avond, laat het dan ook even weten. Twijfel je of je bij deze groep wilt horen, aarzel dan niet, je 

bent van harte welkom. Tot ziens. 

 

Erik Wiegmink,  

Neushoornweg 27,  

Telefoon: 06-51256596 

  

 
Laatste nieuws 
FC Kraggenburg 
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Uitvoering afdeling gymnastiek Be Fair 

 

Donderdag 21 juni gaf de afdeling gymnastiek van Be Fair haar uitvoering. Het was voor het eerst 

dat alle drie groepen tegelijkertijd lieten zien wat zij het afgelopen jaar hadden geleerd. Juf Bettie 

had iedere groep in drieën gedeeld, zodat er 9 groepjes met kinderen waren. Samen lieten deze 

kinderen 27 verschillende oefeningen zien. Ouders, grootouders en andere belangstellenden 

kwamen dan ook ogen tekort.  

De kleuters lieten o.a. zien hoe hoog zij al konden klimmen in het wandrek en hoe stabiel zij al over 

de evenwichtsbalk konden lopen. De tweede groep (6-9 jaar) deed ook verschillende 

evenwichtskunsten. Zij liepen onder andere over een wipwap, die natuurlijk kiepte als je over de 

helft was. Ook lieten zij op de lange mat een handstand zien en sprongen zij over de kast.  

Bij de oudste groep (t/m 12 jaar) was het allemaal nog spectaculairder. Op de brug werden diverse 

kunsten vertoond en ook de ringen werden goed gebruikt. Als laatste werd trampoline-bok-springen 

ingezet. En natuurlijk kwam iedereen er met gemak overheen.  

Aan het eind bedankte juf Bettie haar vaste help(st)ers, die er ook nu waren. Zonder deze 

help(st)ers is het onmogelijk in groepen te werken. En juist door de leerlingen in groepen te 

verdelen krijgen zij de aandacht die zij verdienen. Natuurlijk was er een groot applaus voor 

iedereen.  

Kraggenburg, 12 juli 2007 

Margot Maljaars 

(moeder van Jasmijn (2de groep) en Bento (kleutergroep) 
 
 

Oproep: Jongens, jongens, jongens............... 
  
Be Fair is er ook voor jongens; al een paar jaar lang doen er jongens mee in elke groep, dus vanaf 4 

jaar tot en met 12 jaar. 
Het afgelopen seizoen waren het er zeker zo'n 5 jongens per groep!  
Wanneer het uw zoon iets lijkt, dan kan hij gerust een aantal lessen meedoen zonder dat het u tot 

iets verplicht. 
Dit geldt natuurlijk ook voor meisjes. 
  
Onderstaand een overzichtje van gymtijden en leeftijden: 
15.15 -16.00 uur  kleuters (4-6 jaar). 
16.00 -17.00 uur  jongens en meisjes van 6 -10 jaar  
17.00 -18.00 uur  jongens en meisjes vanaf 10 jaar 
  
Het kan zijn dat na de herfstvakantie ook kinderen van 9 jaar naar groep 3 gaan vanwege de 

verwachting dat de tweede groep op dat moment wel eens erg groot kan zijn. 
                                                                                                                            
Bettie Kuipers (0527 -651180)  

 

 
  
Op pagina 5 staat een tekening van de afsluiting van de gym gemaakt door Carijn van Duyl.  
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Jeugdvolleybal 

 

Het nieuwe seizoen begint binnenkort weer. Door afmeldingen van een aantal speelsters is het weer 

een gepuzzel geweest. We starten met een A en een B team. De C‟s en D‟s gaan dit jaar alleen 

trainen. Beide teams komen speelsters tekort. Dit is erg jammer en we hopen dat het maar voor 1 

jaar zal zijn. 

Rikie van Vilsteren (trainster van de mini‟s) heeft, vanwege een andere baan, te kennen gegeven te 

stoppen met het geven van trainingen. Ik wil haar namens het bestuur en de kinderen hartelijk 

danken voor haar inzet. Bedankt Rikie! 

De indeling van de trainingstijden en/of dagen is nog niet helemaal rond. We zijn nog bezig met een 

nieuwe trainer, het zal van deze persoon afhangen hoe de verdeling gaat worden. Ik zal het dan zo 

snel mogelijk laten weten.  

Heb je zin om te volleyballen, kom gerust kijken en doe lekker mee. 

 

Ik wens jullie allemaal een fijn en sportief seizoen toe. 

 

Namens Be Fair, 

Diana Potters 

 

 

Klaverjasclub De Groene Tafel 

 

Klaverjasclub De Groene Tafel begint weer met het klaverjassen. 

De eerste avond is op 14 september.  

De avonden zijn altijd in Het Klokhuis en beginnen om 20.00 uur (om de veertien dagen). 

Deze avonden zijn voor een ieder toegankelijk, er worden om mooie vleesprijzen gespeeld.  

Voor informatie kunt u contact opnemen met Gert van Heerewaarden telefoon 252392 of Siebe 

Boomsma telefoon 252803 (beide na 18.00 uur). 

 
 

De overige klaverjasavonden van Klaverjasclub De Groene Tafel worden gehouden op: 

14 september 2007    11 januari 2008 

28 september 2007    25 januari 2008 

12 oktober 2007    08 februari 2008 

26 oktober 2007    22 februari 2008 

09 november 2007    07 maart 2008 

23 november 2007    21 maart 2008 

07 december 2007    04 april 2008 

21 december 2007    18 april 2008 

 

 

 

Klaverjasclub De Kei 

 

Vrijdag 21 september 2007 starten wij weer met  het klaverjasseizoen 2007/2008. 

Aanvang 20.00 uur.  

 

5 en 19 oktober, 2, 16 en 30 november en 14 december zijn de volgende avonden.  

 

Op donderdag 27 december is er een Open Kampioenschap. 

De aanvangstijd dan is 19.00 uur.  

 

Ons motto dit jaar is “De Boer is troef”. 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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 UITNODIGING  JAARVERGADERING     S.V. BE FAIR 

 
Wij willen al onze leden, ereleden, ouders van jeugdleden, trainers en donateurs hierbij 

uitnodigen voor onze jaarvergadering die gehouden wordt op: 

 

 Woensdag 12 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 

- Avondvierdaagse 

- Stratenvolleybal  

 

  

Pauze 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Bestuursverkiezingen:  

Aftredend en herkiesbaar: Erna Mazeland (afd. gymnastiek) 

      Taco Folkertsma (afd. bijzondere activiteiten) 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij:  

Y. Meester tel: 252347 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming nieuwe kascommissie 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

 

Graag zien wij U op deze vergadering 

Met vriendelijke groet, 

 

   Het bestuur van Be Fair 
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Inkijkertje 

 

‘We vierden ons 25-jarg huwelijksfeest in Van Saaze en een week later verhuisden we naar de 

Bomenweg’, vertelt Barend Plugboer. ‘Het was tegelijk een afscheid van Kraggenburg en van de 

voetbal.’  

 

Barend (58) en Corrie (60) Plugboer woonden van juni 1975 tot 9 april 1994 in Kraggenburg. Eerst 

in een arbeiderswoning aan de Zwartemeerweg, toen bij de weegbrug op de Loswal en uiteindelijk 

aan de Winstonstraat. Hun dochters Marion en Petra waren 5 en 2 jaar toen Barend en Corrie vanuit 

Stompetoren (Noord-Holland) naar de polder kwamen. Barend ging bij Jan Kaak werken en Corrie 

was vooral moeder en net als vele andere (huis)vrouwen (in die tijd) plukte ze in de herfst appels 

voor een extra zakcentje.  

 

Wapenfeiten 

Corrie: Secretaresse FC Kraggenburg en Be-Fair, redactie Uitkijk, hand- en spandiensten 

Barend: Bestuur ijsclub Klein Cortina, bouw van de FC kantine, coördinator bouw peuterspeelzaal, 

aanleg jeu de boulebaan, bospad in singel, hand- en spandiensten.  

 

Beiden zijn altijd nauw betrokken geweest bij de dorpsgemeenschap. Er waren bestuursfuncties bij 

de IJsclub – in de tijd dat er ook echt ijs lag en Riekus Leehuis een aantal keren als Leeuw van 

Kraggenburg werd gehuldigd - Be-Fair en FC Kraggenburg. En niet te vergeten de vele hand- en 

spandiensten als er een beroep op hen werd gedaan. Zo hielp Barend mee met de aanleg van het 

bospad rond Kraggenburg, de Jeu de Boulebaan naast het Klokhuis en de bouw van de 

voetbalkantine en later de peuterspeelzaal. „Maar ik niet alleen hoor‟, zegt Barend die het liefst op 

de achtergrond zijn werk deed. „Sybren de Witte en zijn vader, Henk Buiting, Sjaak van Diepen en 

Jan Willem van Dijk hebben er ook veel aan gedaan. Het bospad was samen met Jan Smit en met de 

Jeu de boulebaan hielp Frans van Egmond mee.‟ Barend en Corrie zitten in de gezellige tuin voor het 

huis en halen herinneringen op aan hun tijd in Kraggenburg. De FC Kraggenburg loopt daarbij als 

een rode draad door hun leven. Barend voetbalde zelf en was leider van het damesteam (de 

dochters voetbalden mee). Corrie was secretaresse en supporter van man en kinderen. 

 

Corrie: „Barend speelde bij het 5e team en we gingen altijd met een stel vrouwen mee naar 

uitwedstrijden. Hartstikke gezellig.‟ Gevraagd naar bijzondere herinneringen noemen Barend en 

Corrie de voetbalveiling ten bate van de kantine, het kampioenschap met trainer Siert v.d Sluis, het 

25 - en 40 jarig bestaan van het dorp en het 40 jarig bestaan van de FC.  

Terugblikkend duiken er steeds meer namen op. Zoals die van Wim van Dok (destijds trainer en 

leider van het 5e team) later opgevolgd door Hein Elshof, Ton van Steen; (voorzitter toen Corrie 

secretaresse was en teamgenoot van Barend) en terreinknecht Henk Vonk.  

Corrie: „Henk moest het veld keuren en vond dat nog wel eens lastig. Dan trok ik mijn laarsjes aan 

en ging met hem mee. Samen besloten we dan: afkeuren of niet! Dat kun je je nu niet meer 

voorstellen‟, lacht ze.  

 

De verhuizing naar de Bomenweg kwam eigenlijk heel onverwacht op hun pad.  

Barend: „We wilden helemaal niet weg uit Kraggenburg maar we zochten een vrijstaand huis het 

liefst aan de buitenweg omdat we ook wat dieren wilden houden. Dit huis kwam in beeld en nadat 

we het gezien hadden wisten we binnen een kwartier dat dit het zou worden.‟  

Corrie: „We wonen hier naar alle tevredenheid. Maar een dorpsleven zoals in Kraggenburg heb je in 

Emmeloord niet. Wat het wonen in Kraggenburg zo mooi maakte, was dat er zoveel kon omdat 

iedereen er ook zijn schouders onder zette.‟  

 

Contacten met Kraggenburg zijn er nog steeds. Corrie gaat één keer in de maand naar de 

beleggingsclub in Het Klokhuis en Barend hoort nog wel eens wat omdat hij beroepsmatig veel langs 

de weg zit.  

Barend: „Wat de FC gedaan heeft hoor ik op maandag van Cor v.d. Berg. De andere nieuwtjes horen 

we ook hoor, maar meestal een week later‟, lacht hij.  

 

Annemieke Janse
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Informatie St. Genesius 

 

Zoals alles na de vakantie weer fris van start gaat, gaat ook St. Genesius weer een nieuw 

verwachtingsvol seizoen in. In de vakantie zijn de repetities al begonnen om voor jullie 

Kraggenburgers enige avonden van vermaak te creëren. 

  

Voor het Eenakterfestival in Almere zijn Ineke Winkler en Jan Looise o.l.v. Marian Besseling het stuk 

“Tot de dood ons scheidt” van Gonnie Klercq en Edwin Woons aan het repeteren. Dit 

„afscheidsfeest‟ laat de spanningen in een relatie zien van een echtpaar dat is omgekomen(!) Een 

heftig, humoristisch en ontroerend stuk. Dit wordt uitgevoerd op zaterdagavond 13 oktober.  

Houd deze avond vrij in uw agenda om ons te komen aanmoedigen in De Glasbak, Lierstraat 21 in 

Almere!  

Bel voor eventueel samen rijden met Marian Besseling 06 30076364. 

Meer informatie over dit festival kunt u vinden op www.odi-toneel.nl 

 

Een volgend stuk wordt als vanouds bij “Van Saaze “opgevoerd. 

Ingrid van Greuningen, Els van de Hout, Rina Klok, Marianne van de Ploeg en Tanja Schussler en 

regisseuse Erna Balk zijn bezig een heuse thriller in te studeren! Hier willen we natuurlijk niet te 

veel van verklappen! We kunnen echter wel alvast vermelden dat de nodige spanning afgewisseld 

zal worden met enige humoristische momenten, en dat u als publiek meteen vanaf het begin 

geboeid zult blijven!  

Een leuke bijkomstigheid hierbij is dat we dit keer worden bijgestaan door een „bijna‟ professionele 

theaterdocente Jorien v.d. Dries van ArTez te Zwolle. Zij zal d.m.v. 5 workshop-achtige avonden het 

niveau doen stijgen van de spelers en de regisseur! Andere leden van St. Genesius kunnen aan deze 

avonden ook meedoen om zodoende ook hun graantje mee te pikken. Het is erg inspirerend en zelfs 

ervaren spelers leren altijd wat bij! 

De titel van deze thriller luidt: “Grand Dessert” en wordt gespeeld op vrijdag 30 november en 

zaterdag 1 december. Noteer vast in uw agenda! 

U vindt te zijner tijd nog ter herinnering een flyer in de bus. 

 

Tot ziens in de theaterzaal! 

 

Namens St. Genesius,  

Marian Besseling 

 

 

 

De fruitpluk staat weer voor de deur, daarom nodigt Vink Fruitverkoop alle Kraggen-

burgers uit voor de volgende dagen: 

 
 Vanaf 23 augustus 2007 

Vanaf donderdag 23 augustus a.s. zelf fruit plukken voor eigen gebruik in onze pluktuin, 6 dagen per week 

 tot het einde van de oogst. 

 8 september 2007 

Zaterdag 8 september a.s. Landelijke Appelplukdag met leuke activiteiten, zoals: mogelijkheid (eigen)  

geplukte appels te persen, demonstratie honing slingeren, rondrit door de boomgaard, verrassing voor de  

kinderen en andere activiteiten! 

 Herfstvakantie  

Libelle-arrangement in de herfstvakantie. Voor info zie Libelle of kijk op onze website:  

www.vinkfruitverkoop.nl 

 

Vink Fruitverkoop 

Zuiderringweg 13 II 

Tel.: 0527 - 252556 

 

http://www.odi-toneel.nl/
http://www.vinkfruitverkoop.nl/
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Natuurmoment Voorsterbos  

 

Nazomer 

De zomer is nog volop aanwezig, met z‟n ups en downs. Toch merken we dat de zon 
minder krachtig is; dagen gaan korten en de nachten worden vochtiger. Als het zonnig is 

met aangename temperaturen zien we in het Voorsterbosgebied nog allerlei soorten 
planten die bloeien (leverkruid/koninginnekruid). Deze worden bezocht door de dagvlinders 
zoals dagpauwoog, atalanta, citroenvlinder en de kleine vos. Door de wisselende zomer 

zien we echter minder dagvlinders. Daarentegen doen de libellen in het beheergebied het 
uitstekend. Er zijn dit jaar een aantal nieuwe soorten ontdekt namelijk: Tengere Grasjuffer 

en de Zwervende heidelibel.  
 
In het Waterloopbos is een sterke toename van de Grote gerande oeverspin waargenomen. 

Op dit moment kunnen deze spinnen nog steeds in de oevervegetatie voorkomen. Op het 
Kadoelerveld en Leemringveld is een ware explosie van de Wespspin of Tijgerspin te zien. 

Als u deze soort of andere bijzondere spinnen in uw omgeving aantreft kunt u dit 
doorgeven via www.telmee.nl. Verder is op het Kadoelerveld de Grote sabelsprinkhaan ( in 
grote aantallen), de Zandloopkever en het Gewoon doorntje aangetroffen.  

 
Vogels 

Regelmatig zit de Kleine Zilverreiger in de waterpartij van het Kadoelerveld. Deze witte 
reiger is kleiner dan de Grote Zilverreiger en heeft tijdens het opvliegen duidelijk zichtbare 
gele tenen. Op 11 augustus kwamen hier zelfs 2 Zwarte Ooievaars voor. Op dit moment 

foerageren regelmatig een vijftal Grote Zilverreigers nabij het Zwarte Meer op de 
Buitenlanden. Nu het gras gemaaid en afgevoerd is komen de muizen en de mollen als 

gemakkelijke prooi naar boven. Eind juli konden vanaf de Zwartemeerdijk bij het 
uitkijkscherm, een groep van ongeveer tien Lepelaars worden waargenomen (Zwarte 

Hoek). De vogeltrek is voor sommige soorten al aangebroken. Zo zien we dat de 
weidevogels uit onze gebieden al naar andere plekken zijn gegaan. De gierzwaluwen die in 
Kraggenburg en omgeving broeden zijn inmiddels vertrokken naar het verre Zuid-Afrika.  

 
Expositie 

In het infocentrum van het Waterloopbos is een expositie van foto‟s te bewonderen. Deze 
serie foto‟s van Touching the Field or the Void van Rob Elting, gaat over de verbondenheid 
tussen mens en materie. U kunt deze expositie tot 1 oktober bezichtigen. De 

openingstijden zijn op woensdag, zaterdag en zondag vanaf 13.30 tot 16.30 uur. Voor 
excursies en andere activiteiten die Natuurmonumenten organiseert kunt u terecht op de 

site: www.natuurmonumenten.nl. 
 
 

Het beheerteam Voorsterbos wenst u allen een fijne herfst. 
 
 
 
 

 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Gerrit Klokstraat 28  
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Nieuws van het koor De Reflectors 

 

Op 30 augustus a.s. start het koor De Reflectors weer haar repetitieavonden op de donderdagavond 

van 19.45 tot 21.30 uur in het Protestants Kerkcentrum te Kraggenburg. 

 

In mei heeft het koor afscheid genomen van haar dirigent Henk Ruiter die vele jaren voor het koor 

heeft gestaan. Henk, namens alle koorleden heel hartelijk bedankt voor je inzet en enthousiasme. 

 

Een koor kan niet zonder een dirigent, daarom zijn we bijzonder blij dat we een nieuwe dirigent aan 

u kunnen voorstellen. Wiechert Jan Koopman uit Ens zal “De Reflectors” voortaan dirigeren en 

begeleiden op zijn elektrische piano. 

Wiechert Jan, we willen je van harte welkom heten en we hopen op een fijne, muzikale 

samenwerking. 

Het koor De Reflectors heeft niet alleen wekelijks repetitie avonden, maar verzorgt natuurlijk ook 

optredens. Zo zingen de leden in kerkdiensten, maar ook een volledige dienst kan worden verzorgd 

inclusief de medewerking van een voorganger. 

 

Hebt u zin om een keer te komen luisteren op een repetitie avond of wilt u meer informatie over het 

koor, dan kunt u contact opnemen met Elly Remijnse, tel. 252513. 

 

 
 

 

Kledinginzameling voor Ethiopië 

 

Nog steeds gaat het werk voor en in Ethiopië door. De projecten van de Stichting Ethiopië/Eritrea 

lopen goed. Op dit moment is er geld overgemaakt voor opvang van straatkinderen. Het is erg 

belangrijk dat de jongeren een veilig thuis hebben. Ook de landbouw en medische projecten blijven 

onze aandacht houden. Elke week is er wel contact met iemand van de stichting en iemand uit 

Ethiopië over een project. Email is toch wel heel makkelijk.  

 

Ook gaat de kledinginzameling voor Ethiopië nog steeds door. Iedereen die kleding heeft, dat 

schoongewassen en heel is, kan dat bij ons thuis inleveren, graag in dichtgebonden vuilniszakken. 

In Urk wordt de kleding uitgesorteerd en de mooiste kleding 

wordt verkocht in het winkeltje van ISEE. Het geld van de verkoop van de kleding gaat rechtstreeks 

naar de projecten in Ethiopië. De overige kleding wordt per kg verkocht. Dus elk kledingstuk brengt 

rechtstreeks geld op voor Ethiopië, dit komt ook doordat alles wordt gedaan door vrijwilligers. Het 

winkeltje op Urk (wijk 4-45) is dinsdag-, woensdag- en donderdagmiddag van 14.00–17.00 uur 

open. Er wordt voor elke leeftijd tweedehands kleding verkocht. 

 

Hebt u nog vragen dan kunt u daarvoor altijd bij mij terecht.  

 

Hartelijke groet, Willem Remijnse. 
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Civilized Men op herhaling 

 

Op 29 september treedt op bij Van Saaze de Kamper achtmansformatie Civilized Men. Twee jaar 

geleden waren ze ook al te gast op het Apple Knockers Festival. De band bestaat uit drie blazers, 

twee gitaristen, een toetsenist, een drummer en een zanger. Hun repertoire bestaat uit: stevige 

recht toe - recht aan rock, blues en soul muziek uit de jaren zestig en zeventig. Zo zijn er nummers 

te horen van The Rolling Stones, Joe Cocker, The Beatles, The Sandycoast, Brainbox, 

(Summertime), Wilson Picket, Sam and Dave en vele anderen.  

 

Zanger Robby van der Weerd heeft al met vele grootheden uit de Nederlandse rockscene 

opgetreden. Zo stond hij onder andere op de planken met Kaz Lux, Herman Deinum, Hans Lafaille 

en Harry Muskee (Cuby and the Blizzards). 

Echter een groot (het oudere) deel van voetbalminnend Kraggenburg kent Van der Weerd vooral als 

succesvol trainer van de FC. Onder zijn bezielende leiding bracht de club het in de jaren tachtig tot 

de eerste klasse onderafdeling van de KNVB.  

 

Datum: 29 september 

Aanvang: 21.30 uur 

Kijk ook op: www.civilizedmen.nl  

 

De Kinderopvangconsulent 

 

Er is veel veranderd in de kinderopvang. Voorheen moesten ouders bij de werkgever om een 

tegemoetkoming in de kosten vragen. Dat is nu niet meer nodig. De Belastingdienst betaalt het 

werkgeversgedeelte uit, waardoor de aanvraag een stuk eenvoudiger is geworden. De toeslag voor 

de kinderopvang geldt niet alleen voor kinderdagverblijven, maar ook voor gastouderopvang. 

Wanneer een oppas zich aansluit bij een gastouderbureau, kan deze officieel gastouder worden.  

 

Verwacht werd dat ouders meer gebruik zouden gaan maken van de kinderopvang, dit is echter niet 

zo. Daarom is het project De Kinderopvangconsulent gestart. Het project is een landelijk project dat 

gesubsidieerd wordt door het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Hoewel het project 

een initiatief is van Gastouderservice Nederland, wordt er samengewerkt met een groot aantal 

landelijke en regionale kinderopvangorganisaties.  

 

In de Noordoostpolder werkt ook een kinderopvangconsulent, Kim van Egmond. Zij kan ouders 

advies geven bij het kiezen van de juiste kinderopvang. In de ene situatie zal een dagverblijf 

geschikter zijn, terwijl in een andere situatie een gastouder een beter idee is. Ook kan de 

kinderopvangconsulent met de ouders een berekening maken om te kijken voor wat voor een 

vergoeding ze in aanmerking komen. Afhankelijk van het inkomen kan de tegemoetkoming oplopen 

tot meer dan 95%.  

 

Kim van Egmond werkt in de Noordoostpolder samen met Kids Centre in Ens, Alles Kids in Rutten, 

Stichting Kinderopvang Flevoland en Stichting Kinderopvang Noordoostpolder.  

Ouders die onafhankelijk, vrijblijvend en gratis advies willen, kunnen contact opnemen. 

 

Kim van Egmond 

Kinderopvangconsulent 

 

 

 

 

 

 

 

k.vanegmond@gastouderservice.nl 

Mobiel: 06 426 99 379 

mailto:k.vanegmond@gastouderservice.nl
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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. 
 

 

Hartelijk Dank  

 

Aan het begin deze zomervakantie werden wij getroffen door een heftige brand. Hierbij is onze 

schuur totaal en ons woonhuis voor een groot deel verwoest. Gelukkig is hierbij niemand gewond 

geraakt en is de schade beperkt gebleven tot materiaalschade. 

Wat ons gezin heel erg heeft gesteund zijn de vele kaarten, bloemen, bezoekjes, de geweldige hulp 

die werd geboden. Hartverwarmend. 

Iedereen van harte bedankt daarvoor. 

 

Marja en Harry Engels 

 
 

 

Wijziging telefoonnummer ’t Klokhuis 

 

Met ingang van 1 september is ‟t Klokhuis niet meer bereikbaar op het telefoonnummer 252574. 

Voor uw reserveringen, vragen e.d. kunt u terecht op nummer 252453 (van 17.00 tot 22.00 uur) 

of 06-27474830. 

 

Het bestuur van „t Klokhuis 

 

 
 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Inleverdatum 2007 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) 

 

Uiterlijke bezorging 

Zondag 30 september 10 oktober 

Zondag 25 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 2007 

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 

25-08-„07 Basisscholen OPAK Voorstraat 09.00 uur 

12-09-„07 Be Fair Jaarvergadering  ‟t Klokhuis 20.00 uur 

29-09-„07 Van Saaze Civilized Men  Van Saaze  21.30 uur 

13-10-„07 St. Genesius Eenakterfestival  Almere  

30-11-„07 

en  

01-12-„07 

St. Genesius “Grand Dessert” Van Saaze  

22-12-„07 Jeu „d Op  Jeugdtheater Van Saaze  

27-12-„07 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschap   

 



 1 

Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Vierendertigste jaargang, nummer 5, oktober 2007  

 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 

S. Folkertsma, namens Be Fair 

V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters 0527-252396 

Advertenties: G.J. Vink, 0527-252556 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: 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 zondagavond 25 november 2007 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. 

 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij 

inleveren. 

 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10- tot € 40,-- voor een hele 

pagina.  

 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 
 
Dorpsbelang ................................................................................................ blz. 2 
Be Fair  ....................................................................................................... blz. 3 
Jeugdvolleybal ............................................................................................. blz. 3 
Conditiegym ................................................................................................ blz. 3 
Seniorenvolleybal ......................................................................................... blz. 4 
Wedstrijdschema Seniorenvolleybal 2007  ....................................................... blz. 4 
FC Kraggenburg F1 ....................................................................................... blz. 5 
Plan de campagne van stichtingsbestuur Dorpshuis ‟t Klokhuis ........................... blz. 6 
Inkijkertje ................................................................................................... blz. 8 
Natuurmoment Voorsterbos ........................................................................... blz. 9 
Een brief uit Spanje ...................................................................................... blz. 10 
Oproep van de Intocht Piet ............................................................................ blz. 10 
Peuterspeelzaal ‟t Kwetternest ....................................................................... blz. 11 
Nieuws vanuit peuterspeelzaal ‟t Kwetternest ................................................... blz. 11 
Bedankt ...................................................................................................... blz. 12 
Nieuws uit Ethiopië ....................................................................................... blz. 12 
Jeu „d Op de planken op ................................................................................ blz. 12 
Zonnebloem nieuws ...................................................................................... blz. 13 
Paddenstoelen in het Waterloopbos ................................................................ blz. 14  
Top 100 van Kraggenburg ............................................................................. blz. 15 
Inleverdata 2007 .......................................................................................... blz. 16 
Adverteren in De Uitkijk ................................................................................ blz. 16 
Activiteitenkalender ...................................................................................... blz. 16 
 



 2 

Dorpsbelang 

Dorpenkeuring  

Bij de `Dorpenkeuring 2007' heeft Kraggenburg zoals vanouds weer goed gescoord. “Overall” zijn 

we op de derde plaats geëindigd. Dat is op zich al goed, maar in de milieukeuring ging het nog beter 

en is Kraggenburg met de eerste plaats aan de haal gegaan. De daarbij behorende prijs zal zeker 
een goede bestemming krijgen.  

Opvallend is dit jaar weer, dat bij de scholen en kerkgebouwen het groen goed is verzorgd, maar dat 

het gemeentelijk groen weer in meer of mindere mate afbreuk doet aan het algehele beeld. Ook is 
er achterop het industrieterrein “bij de loswal” nog het één en ander te verbeteren.  

Ballast Nedam  

Van welingelichte bron heb ik begrepen dat Ballast Nedam is begonnen met asbestsanering van het 

voormalige koelhuis/Greenery-complex. Eindelijk een stap dichter bij de herinrichting van de locatie, 

waarop 14 tot 19 kavels zijn gepland. Hierop kunnen in later stadium woon- werkclusters worden 

gerealiseerd.  

Sinterklaas  

Op zaterdag 24 november komt de Goedheiligman weer aan in Kraggenburg!  

Om 10.00 uur zal hij voet op de loswal zetten, maar……zijn Pietenband zal daarvoor al een rondje 
door het dorp lopen om iedereen op te pikken en zo in één stoet naar de loswal te gaan. Doen hoor!  

En als papa's, mama's, opa's of oma's nog leuke anekdotes weten van kinderen van groep 1 t/m 4, 

die de Sint nog niet weet, maar wel moet weten, kunnen ze verderop in deze Uitkijk de 
contactpersoon van Sinterklaas vinden.  

KAC  

De Kraggenburger Activiteiten Commissie kampt, na uitstappen van enkele leden, komende periode 

helaas met een onderbezetting. Resterende commissieleden zijn dus naarstig op zoek naar 

versterking, omdat anders wellicht de ”Kerst-markt” niet zal worden, tot wat het de afgelopen jaren 
is geworden. Dus ben je ondernemend en heb je tijd en zin: geef je op!  

(kan bij ondergetekende)  

Kunst  

Kunstenaar Hein Walter heeft een website opgezet waarin kunstwerken in de provincie worden 

beschreven. Aangezien deze site is gebaseerd op de reacties van de bewoners, wil ik bij deze 

melden dat, als u dit leuk lijkt, u van de Kraggenburger kunstwerken foto's en een beschrijving kunt 

insturen naar de site: www.kunstindeopenbareruimte.nl. Zo zal het bestand provinciekunstwerken 
aangevuld worden met bijvoorbeeld de brug of het monument.  

Namens Dorpsbelang,  

Tonny Kommers (secretaris)  

 
 

 

http://www.kunstindeopenbareruimte.nl/
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Sportnieuws           

      

Voor de leden van Be Fair die de jaarvergadering helaas niet konden 

bijwonen.  

Opening van de jaarvergadering van Be Fair op 12 september 2007 door de voorzitter.  

Welkom leden en bestuursleden van Be Fair. Het afgelopen 53e jaar van sportvereniging Be Fair is 

een redelijk rustig jaar geweest. Het jaar stond vooral in het teken van de zoektocht naar een 

penningmeester.  

Sinds januari van dit jaar is dat gelukt en hebben we een nieuwe penningmeester gekregen, Richard 

Sikma. Inmiddels heeft Joachim de administratie geheel overgedragen en is Joachim vanavond nog 

aanwezig om officieel afscheid te nemen.  

Dit is het tweede jaar dat we de jaarvergadering in het najaar houden om het jaar samen te laten 

lopen met het sportseizoen, wat als voordeel heeft dat we het jaar afsluiten met het afsluiten van 

het seizoen.  

We hebben in het seizoen 2006/2007 vijf officiële bestuursvergaderingen gehad. Aangezien „t 

Klokhuis een redelijk volle agenda heeft kon dat hier meestal niet plaatsvinden, maar hebben we 

ook weer regelmatig bij één van de bestuursleden thuis gezeten. Doel blijft wel om zoveel mogelijk 

in het „t Klokhuis te vergaderen (sponsoring „t Klokhuis).  

Momenteel tellen we op papier zo'n 140 leden, wat iets minder is als vorig jaar (circa 160). De 

ledenlijst bleek niet helemaal up to date te zijn en de nieuwe aanmeldingen (i.v.m. start nieuwe 

seizoen) zijn nog niet allemaal binnen. Richard is momenteel met veel enthousiasme de lijst aan het 

actualiseren. Hij roept hierbij de hulp van de andere bestuursleden en de trainers in. We hebben 

afgesproken dat de aanmelding van nieuwe leden vanaf nu een verantwoordelijkheid is van de 

trainers (ze hebben opgaveformulieren voorhanden).  

Wat de rekeningen voor de contributie betreft zijn we momenteel weer helemaal bij. We hebben als 

bestuur er het volste vertrouwen in dat we met Richard de administratie weer goed in orde 

hebben/krijgen.  

Voor de Grote Clubactie zijn in oktober 2006 de loten onder de leden verdeeld voor de verkoop zoals 

afgesproken op de jaarvergadering 2006. Dit leidde tot een grote protestgolf onder de leden. We 

hebben uiteindelijk toch nog 167 van de 200 loten verkocht. Vanwege de energie die het bestuur 

erin moet stoppen en de grote ergernis onder de leden die de loten niet willen verkopen is besloten 

te stoppen met de Grote Clubactie. Het stoppen betekent, zoals aangekondigd vorig jaar op de 

jaarvergadering, dat de contributie met 2,50 euro per lid per jaar omhoog gaat voor het komende 

seizoen, om de jaarrekening neutraal te houden.  

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 (tel. 852290)  

 

Jeugdvolleybal 

Met de start van het nieuwe seizoen hebben we een nieuwe trainer voor de B-jeugd namelijk René 
van Beek. We zijn blij met de komst van René. Hij traint de jeugd op de maandagavond.  

Conditiegym 

Doordat er te weinig leden zijn bij de conditiegym geeft Anton voorlopig geen trainingen meer. Als 

er weer voldoende animo is gaat Anton weer starten.  
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Senioren-volleybal 

De dagen gaan weer korten en straks zal, met het verzetten van `t uur, het `s avonds nog vroeger 

donker zijn. Voor de volleybalfan betekent dit maar één ding: het nieuwe volleybalseizoen gaat weer 
beginnen.  

Op dinsdag 25 september jl. is seizoen `07/'08 gestart met de rayonbekerwedstrijden.  

In deze bekercompetitie spelen van alle verenigingen in ons rayon een dames- en/of een herenteam 

mee. Deze teams strijden, buiten de normale competitie om, volgens het `knock-out'-systeem om 
de rayonbeker.  

Op deze avond hebben zowel de dames als de heren de derde ronde bereikt. Deze zal worden 

gespeeld op 16 oktober a.s. in Marknesse. Bij winst staan we in de kwartfinale en wie weet wat er 
dan nog zal volgen?  

De reguliere competitie is bij het schrijven van dit bericht nog niet begonnen. Wel valt te vertellen 

dat we dit jaar, zowel bij de dames als bij de heren een speler extra hebben. Ook hebben beide 

teams nu een evenwichtiger gevulde poule, zodat we een regelmatiger wedstrijdschema hebben 

voor de komende maanden.  

Zoals je 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:  

Wedstrijden Be Fair Volleybal 2007  

Datum  d/h  Wedstrijd    Zaal      Tijd 

 09-10   d  B.F.-Espel-Creil 1   EvB-hal      20.15  
                       h  B.F. - Set Up 4   EvB-hal     21.30 
23-10   d  Bas Autowas 5 - B.F.   Het Anker     19.00  
       Mr Koolenweg 10, Westenholte  

                       h  Van Dorsten 4 - B.F.   Koedijkslandhal    21.30   
                                                                              G.Doustraat 96, Meppel  
30-10   d  B.F. - SVM 1    EvB-hal     20.15     
                       h  B.F. - Steevast 2   EvB-hal     21.30 
06-11   d  N.V.C. 1 - B.F.    De Eendracht     21.15   
                                                                              Nieuweweg 5, Nijeveen  
   h  Reflex 6 - B.F.    Reflexhal     21.00  

                                                                    Dr. Damstraat 2, Kampen  
13-11   d  B.F. - Van Dalfsen/R 2   EvB-hal     20.15  
   h  B.F. - Vovem '90 2   EvB-hal     21.30  
20-11   d  Vovem'90 5 - B.F.   PWA-hal     20.45  
                                                                              Scandinavielaan 35,Emmeloord  
27-11   d  B.F. - S.V.I. 3    EvB-hal     20.15  
   h B.F. - C.S.V. 3    EvB-hal     21.30  

11-12   d  Bas Autowas 4 - B.F.   Het Anker     21.30  
                       h  SVM 1 - B.F.    Triangel     19.00  
                                                                       Maanhuizenlaan 10,Marknesse  
18-12   d  B.F. - VCK`76 1   EvB-hal     20.15  
                       h  B.F. - VVSA 1    EvB-hal     21.30  

En als je nu het damesschema goed hebt bekeken en de vrije dinsdagavonden in je agenda 

vertonen grote gelijkenis met desbetreffende data, dan mag je best eens informeren bij een teamlid 

of ondergetekende. Want de dames zijn naarstig op zoek naar een coach, die hen de thuis- en/of de 

uitwedstrijden eens wat sturing wil geven. Het is even investeren qua tijd, maar je krijgt er zoveel 

voor terug!  

In afwachting en met vriendelijke groet,  

Tonny Kommers  
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Helaas in de vorige Uitkijk liet ik verstek gaan, mede omdat de voetbalcompetitie nog niet was 
begonnen, toch moet ik u even aan het team voorstellen zodat u er een voorstelling van kunt maken.  

Op doel staat Jesse Kers, achterin staan Dave Brouwer en Rijk Tadema, midden staan Ad Lampert, 

Kay Mannes, Yannick van Buggenum, Toer Buynink en Jarno Pol en het geheel wordt compleet met 

onze linksbenige spits Jorn Schulting. Bovenstaande kan/zal natuurlijk gaande hun voetbal loopbaan 

veranderen.  

De leiding is in handen van trainer/leider Johan Tadema met assistenten Joop Buynink en Peter Kers.  

Afgelopen seizoen speelden wij in de vierde klasse, speelden daar goed en werden met vlag en wimpel 

kampioen.  

Nu spelen wij in de derde klasse en gaan we proberen het net zo goed te doen, al zal het allemaal een 

stukje moeilijker worden. Naast de doelstelling mee te doen om het kampioenschap, moeten we vooral 

rustiger gaan voetballen. Dit begint met goed plaatsen van de bal en een goede balaanname. Ook 
moeten we leren niet alleen naar beneden naar de bal te kijken maar meer naar voren in de ruimte.  

De eerste wedstrijd was in en tegen Ens. Het was goed te zien dat we nog wat onwennig waren en die 

vervelende trainer die dit seizoen ook de leider is vroeg in één keer wel erg veel van ons. Mochten we 

vorig jaar nog lekker blijven staan nadat we de bal hadden gespeeld nu moesten we direct aansluiten, 

Ens trapte vervolgens de bal weer naar onze kant zodat we weer terug moesten, we werden echt heel 

moe. In de rust kregen we te horen dat we in plaats de bal naar voren te schieten moesten proberen 

elkaar aan te spelen en dan achter je eigen bal moet aansluiten. Het gevolg zou dan zijn dat we iets 

minder heen en weer moesten lopen. Dat werkte echt, al deed Ens er alles aan om het naast elkaar 

spelen te voorkomen. Uiteindelijk stapten wij door bovenstaande als winnaar van het veld. Uitslag 3-6.  

Zaterdag 8 september kwam Flevo Boys op bezoek, een club waar door veel spelers tegenop wordt 

gezien. Niet geheel onterecht natuurlijk daar de selectie teams behoorlijk hoog spelen. Echter is het een 

club net als ieder andere, smachtend naar vrijwilligers en trainers die het geheel op poten zetten. Wij 

speelden tegen zo'n gewoon team en we wisten te winnen met 10-1.  

De zaterdag daarna waren er voor ons weer andere problemen nl. afzeggingen. Ik ben van mening dat 

je bij een teamsport rekening houdt met de weekendplannen in de periode dat er gespeeld moet 

worden.  

Om die reden spelen wij de wedstrijd in en tegen Rutten op 13 oktober as.. Verslag daarvan in de 

volgende uitkijk.  

Tegen Espel speelden wij zaterdag 22 september een leuke partij voetbal al is het voor velen van ons 

toch nog steeds erg lastig om zowel naar voren als naar achteren aan te sluiten. Ook durven sommigen 

van ons nog steeds niet te voetballen. Hiermee bedoel ik dat als men eenmaal in balbezit is, we gaan  

drentelen in plaats van ermee een stukje in de vrije ruimte te lopen om een tegenstander uit te spelen 

of gewoon de bal weer af te spelen naar een medespeler. Er werd zaterdag overigens wel weer 

gewonnen en wel met 8-0.  

De laatste wedstrijd van dit verslag is tegen Tonego F1. Tonego kwam naar Kraggenburg als koploper, 

duidelijk zou zijn dat deze jongens vandaag aan de bak moesten. In de eerste helft kwamen we 

duidelijk tekort. Tonego was vooral in de eerste helft agressiever, speelde vaak de bal in de vrije ruimte 

en met een paar snelle jongens voorin kwam Rijk steeds tegen een meerderheid te staan. Het was 

duidelijk dat wij daar geen passend antwoord op hadden. Velen van ons konden niet omgaan met het 

feit dat er vandaag iets meer van hun inzet en inzicht gevraagd werd. Tonego liep in de eerste helft uit 

naar een ruststand van 1-3. Tijdens de rust is er tegen de jongens verteld wat er aan schort en dat er 

gezien de stand nog niets aan de hand was. Dat schepje er bovenop kwam. Het spel verbeterde niet 

echt, maar dat doet in die fase van de strijd ook niet ter zake. Tonego werd min of meer vanaf de 

aftrap overrompeld. Wij kwamen steeds dichterbij om er vervolgens overheen te gaan. Na afloop van 

deze spannende wedstrijd was er nog even onduidelijkheid over de uitslag was het nu 4-3 of 4-4 maar 

na beraad werd FC winnaar; toch 4-3. We hebben de koppositie weer in handen.  

Johan Tadema  

  

 
Laatste nieuws  

FC Kraggenburg 
F 1 
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Plan de campagne van stichtingsbestuur Dorpshuis ‘t Klokhuis 2007/2008 

Geschiedenis 

In voorjaar 2007 is aan het dorp verkondigd dat het slecht gaat met het Dorpshuis in 

Kraggenburg. Als er niet snel zaken zouden veranderen zag het bestuur zich genoodzaakt 

de deuren te sluiten per 1 juli 2007. 

Na overleg met dorpsbelang is er besloten een werkgroep in het leven te roepen die naar 

de gehele situatie (financiële problemen en teruglopende klandizie) gaat kijken.  

Eind mei is de werkgroep met een verslag vol suggesties gekomen hoe het anders en 

beter kan met het Dorpshuis. Het stichtingsbestuur heeft besloten een reactie op de 

gedane suggesties te schrijven en dit met de werkgroep te bespreken. Dit gesprek heeft 

eind juni plaatsgevonden. 

Het stichtingsbestuur heeft de werkgroep bedankt voor de getoonde moeite en inzet. Het 

bestuur heeft zelf de zomersluiting gebruikt om enkele voorstellen die door de werkgroep 

gedaan zijn verder uit te werken of om te buigen zodat zij zich daarin kan vinden. 

Inmiddels heeft het stichtingsbestuur de werkgroep in de 1e week na de schoolvakantie 

(week van 20 augustus 2007) uitgenodigd om met hen te overleggen en mogelijk tot een 
gezamenlijke presentatie te komen, welke nu voor u ligt. 

Beheersrol 

Er is vanaf nu een nieuwe beheerster welke op vrijwillige basis(op eigen 

verzoek) de beheerstaken op zich neemt. Het bestuur is zeer blij dat Ria Stuiver 

deze taak op zich neemt. 

Het stichtingsbestuur heeft de toezegging gedaan er zorg voor te dragen vrijwilligers 

voor de wekelijkse avonden te regelen. Het bestuur is op zoek gegaan naar extra 

vrijwilligers om de avonden beter te kunnen regelen. Tot op heden is er 1 extra 

vrijwilliger gevonden.  

Daarnaast zorgt het bestuur dat er vrijwilligers ingezet worden voor de grotere avonden 
in de weekenden en activiteiten zoals Sint, Carnaval, Nieuwjaarsreceptie, etc.  

Extra activiteiten 

We zoeken naar activiteitencommissies, zodat deze grotere en andere activiteiten kunnen 

ontwikkelen binnen het Dorpshuis. Hierbij hebben we gedacht aan  personen binnen 

bepaalde leeftijdsgroepen te weten: 

-         16 – 18 jaar 

-         18 -  21 jaar  

-         21 + 

-         oudejaarscommissie  

We willen dus jongelui uit deze leeftijdsgroepen benaderen om hen de vraag voor te 

leggen of zij iets willen organiseren in ‟t Dorpshuis. Liefst minimaal 1 keer per groep, 

vaker kan natuurlijk altijd.  
 

Ook willen we meer adverteren m.b.t. het vieren van eigen verjaardagsfeestjes in het 

Dorpshuis, ter beoordeling van het bestuur. Dit met de gedachte dat men eigen voedsel 

mee mag nemen, gebruik mag maken van bestek en servies en drank verbruikt van ‟t 

Dorpshuis. Hiervoor krijgt men een rekening achteraf. Men draagt zelf zorg voor 

bediening/ zelfbediening in principe. Als er een verzoek om bediening komt, dan betaalt 

men de kosten, bovenop de zaalhuur, die wij daarvoor maken.  
 

We weten dat er binnen de scholen activiteitencommissies zijn en deze willen we ook 

uitnodigen om gebruik te maken van het Dorpshuis bij hun activiteiten.  

Een andere mogelijkheid zien we in de avond 4-daagse. Tot op heden wordt er minimaal 
gebruik gemaakt van het Dorpshuis en dit willen we aanpakken in overleg met Be Fair.  
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Assortiment 

Na het nagaan van de rekeningen kwamen we tot de ontdekking dat er een duidelijke 

richtlijn m.b.t. inkoop moet zijn. 

In deze richtlijn komt te staan dat we 1 lijn trekken in de vorm waarin we frisdrank gaan 

verkopen. Daarnaast sluiten we de tap alleen aan bij grote gelegenheden. We beperken 

het assortiment snoep tot datgene wat frequent genuttigd wordt. Ook willen we meer 

(warme) snacks gaan verkopen op feestavonden etc.. We verwachten dat door een 

strakker en efficiëntere inkoop kosten bespaard kunnen worden en de winstmarge groter 

wordt. 

 

Financiën 

Door het opstappen van de huidige penningmeester is besloten dat onze vice-voorzitter 

de penningmeesterstaken voorlopig op zich neemt. Na het invoeren van alle gegevens 

van 2006 en de gegevens eerste helft 2007 is een duidelijk beeld ontstaan m.b.t. 

financiële mogelijkheden en onmogelijkheden. Hieruit blijkt het volgende: 

-  er een flink aantal zaken zijn waar we geen invloed op kunnen uitoefenen         

   waterschapslasten, HARO, Vitens, Essent, Dusseldorp, Athome, Buma, etc.); 

-  we in de 1e helft van een jaar behoorlijk moeten verdienen om het verlies van de 2e  

   helft van een jaar goed te maken; 

-  er kan weinig meer bezuinigd worden op vaste lasten. We gaan nog kijken naar een  

   aantal kleinere posten waardoor we hooguit € 750,-- à € 1000,-- (naar schatting)  

   kunnen besparen; 

-  loonkosten een groot deel van de kosten vormen. Dit gaan we al voor een groot deel  

   uit de weg doordat we geen betaalde beheerder meer hebben; 

-  we jaarlijks meer moeten omzetten dan we nu doen omdat we maar amper rond  

   kunnen komen. Dus meer activiteiten in het Dorpshuis. 

De consumptieprijzen worden met ingang van seizoen 2007/2008 verhoogd met 0,10, 

0,20 en 0,30 eurocent.  

Met betrekking tot de zaalhuur is het de mening van het bestuur om iedereen die gebruik 

maakt van het dorpshuis zaalhuur te laten betalen. Samen met de raad van toezicht zal 

hier een besluit over genomen worden. 

Er zullen donateurs geworven worden voor het behoud van het Dorpshuis. 
 

Raad van Toezicht 

Na overleg met de werkgroep is duidelijk geworden dat de rol van de Raad van Toezicht 

verduidelijkt moet worden. De onduidelijkheid die er heerst, komt vooral door de los vast 

relatie die we met elkaar hebben binnen deze Raad. 

Vooralsnog nemen de volgende partijen nu deel aan de Raad van Toezicht: 

RK-Koor, N.L.T.O., Peuterspeelzaal, Volkstuinvereniging, JVV, FCK, Dorpsbelang, 

Klaverjasclub, Be Fair, Joek, Club van 100, School de Lichtwachter, School de Pionier, 

Carnavalsvereniging en de volksdansgroep.  

We stellen voor om 1x per jaar groot overleg te hebben met alle leden van de RvT. 

Daarnaast 2 x per jaar een overleg met een klankbordgroep. Deze groep zou uit 3 

personen kunnen bestaan die namens een vereniging van de RvT met ons wil 

klankborden. Wel vinden wij het cruciaal dat deze personen voor een langere periode 

voor ons beschikbaar zijn. Ook zou deze klankbordgroep als kascommissie kunnen 

functioneren. 

 

Conclusie 

Het Dorpshuis heeft alleen mogelijkheden tot slagen als de omzet toeneemt en dit 

betekent dat er meer activiteiten vanuit het dorp en de verenigingen moeten komen 

naast de hierin geopperde ideeën. Met alleen bezuinigingen komen we er niet. Door 

enkele interne zaken anders te organiseren en door meer betrokkenheid te organiseren 

ter ondersteuning van het bestuur hopen we met het Dorpshuis te kunnen voorzien in 

een waardig bestaan. 
Wij gaan ervoor in de hoop dat u zich thuis blijft voelen in het Dorpshuis. 

Namens het Stichtingbestuur en werkgroep Pendule. 
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Inkijkertje 

 Tweeëneenhalf jaar wonen Jules en Marian Overmars - Braun aan de AJ Rennenstraat 

42. Jules werkt in Delft bij het Waterloopkundig Laboratorium,  Marian is vrijwilligster bij 

Natuurmonumenten. Ze begeleidt jeugdactiviteiten en cursussen bij bezoekerscentrum 

De Wieden en ze helpt op het Informatiecentrum in het Waterloopbos.  

 

Door het toeval kwam Jules weer terug in het dorp van zijn jeugd. `We waren er niet 

bewust op uit om in Kraggenburg te gaan wonen, maar we zochten wel een ander huis 

nadat de kinderen de deur uit waren', vertelt Jules. `Omdat we mijn ouders verhuisden 

van de Zuidermeent naar de Tussenmeente kwamen we vaker in Kraggenburg.' Marian: 

`Je loopt dan eens door het dorp en voelt de sfeer. En die sfeer voelde goed. Dit huis 

(hoek AJ Rennenstraat/Voorstraat) stond te koop. We zijn er wezen kijken en het beviel 
ons. Het is een fijn, ruim huis op een prachtige plek.'  

Jules Overmars (1946) woonde van 1950 tot zijn huwelijk in 1973 in Kraggenburg. Zijn 

ouders hadden een supermarkt - de A&O - op de plek waar nu de Pelikaan zit/zat. Hij 

trouwde met Marian Braun (1949) en vertrok naar Emmeloord. Marian woonde vanaf 

haar eerste jaar in Emmeloord. Haar vader was opzichter bij de Domeinen. Marian: `In 

mijn jeugd was alles in opbouw. Er was zand en water om lekker te rotzooien. Ik heb een 
heerlijke jeugd gehad.'  

Jules en Marian hebben elkaar leren kennen door het volleybal. Marian volleybalde bij de 

Zwaluwen en Jules bij Be-Fair. `Ik ben een keer wakker geworden van jullie', zegt Marian 

tegen Jules. `Jullie reden al schreeuwend op een kar door Emmeloord.' `Toen waren we 

weer eens kampioen geworden', zegt Jules met gepaste trots. `Dat zijn we wel een keer 

of drie geweest. We hadden een goed team. Wie erin zaten? Jan de Vries, Adrie van 

Diepen, Frits Vriend, Arnold Henselmans, Dick Hoornsma en eh Piet Paauw ook dacht ik, 

maar het kan ook zijn dat hij supporter was. Onze trainer was Frits Muller uit 

Emmeloord. Aan die tijd bewaar ik de mooiste herinneringen en ook aan de KPJ 

dansavonden op zondag. We hadden een druk programma. Op zondagavond ging je 
dansen, op maandagavond trainen en op dinsdagavond de wedstrijd.'  

De inburgering - na 32 jaar - is eigenlijk heel vanzelfsprekend gegaan. Jules: `Ik had me 

ingesteld op dat het niet meer zo zou zijn als toen ik wegging. Toch lijkt het soms alsof ik 

niet ben weggeweest. Dat gevoel heb ik vooral als ik met oudere bewoners praat. Die 

kennen mijn familie en ze spreken me aan met mijn voornaam. Dat is een bijzondere en 
prettige ervaring.'  

Over de toekomst van Kraggenburg kunnen ze niet zoveel zeggen. Jules kiest zijn 

woorden zorgvuldig. `Ik kijk met ogen die lang niet in Kraggenburg zijn geweest en dan 

zie ik dat we met zijn allen wat assertiever zouden kunnen zijn. We moeten ons 

realiseren dat je het dorp leefbaar moet houden. Dat wil zeggen bepaalde faciliteiten op 

peil houden, zoals de kerken en het dorpshuis. Van mij zou dat wat meer naar buiten 
gebracht mogen worden.'  

Lid worden van een vereniging zit er voorlopig nog niet in. Omdat Jules door de week in 

Delft woont en werkt, is hij alleen de weekenden thuis. Maar de mogelijkheid bestaat dat 

hij per 1 januari 2009 vervroegd met pensioen kan. `Dan zou ik graag iets willen doen 

voor de gemeenschap. Iets bestuurlijks of iets van decorbouw bij Genesius.' Beiden 
geven aan dat ze graag heel oud willen worden in Kraggenburg.  

 
Anemieke Janse 
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Natuurmoment Voorsterbos 

 

Herfst 

 

De eerste mistvlagen die boven de weilanden hangen zijn alweer gezien. Het is een teken 

van de herfst, de temperatuur daalt en het is wat vochtiger. De eerste verkleuringen van 

het Voorsterbos worden zichtbaar. In het bos kleuren de bessen van meidoorn, 

rozenbottel en kardinaalsmuts. Overal horen we eikels en beukenoten vallen. Er is volop 

trek van de kleine zangers, roofvogels en ooievaars. De eerste groepen kransvogels 

(lijsterachtigen) zijn waargenomen. De ijsvogels die in het Voorsterbos voorkomen, 

worden vaak waargenomen in het Waterloopbos, vooral bij de poelen, sloten en kanalen. 

Op het Kadoelerveld is op het niet begraasde deel de vegetatie van gras, riet, wilg en 

lisdodde gemaaid en afgevoerd. Er is in de zomerperiode een nieuwe soort gesignaleerd 

op het Kadoelerveld, namelijk de rugstreeppad. Deze soort houdt van nieuwe natuur. Er 

zijn tientallen jongen van de rugstreeppad gezien.  

 

Werkzaamheden 

 

In het begin van september is men met werkzaamheden begonnen op het Voorsterveld 

nabij het zweefvliegveld aan de Voorsterweg. Het wordt een open gebied met hoogte- 

verschillen en er worden enkele poelen aangelegd. Door de aanwezigheid van zand en 

een verhoogde waterstand verwacht Natuurmonumenten dat hier een bloemrijk grasland 

ontstaat, waardoor het leefgebied van libellen en vlinders wordt vergroot. In de periode 

van aanleg zijn al vele vogels waargenomen zoals witgatje, oeverlopers, en zelfs op 

maandag 24 september een fouragerende zwarte ooievaar. In de herfstperiode zullen 

ongeveer 25.000 bomen in het Wendelbos worden geplant. Afgelopen jaar is, door een te 

koude en natte periode, veel jonge aanplant doodgegaan. In de komende herfst wordt 

gestart met het graven van twee beken. Deze gaan lopen door het Waterloopbos, 

Voorsterbos en Wendelbos. Hierdoor ontstaat een natter bos met veel diversiteit. Door 

deze werkzaamheden krijgt het bos een grotere belevingswaarde.  

 

Activiteiten 

 

Vanaf één oktober wordt een diorama gemaakt in het informatiecentrum Waterloopbos 

met als thema Vreugderijkerwaard. De Vreugderijkerwaard nabij Zwolle is op dit moment 

zeker leuk om te bezoeken. Vanuit de kijkhut of vanaf de dijk kunt u zien hoe druk de 

vogels bezig zijn om voedsel te zoeken. Bij goed weer is hoog boven in de lucht ook 

vogeltrek waarneembaar. Op 24 november van 10.00-12.00 uur wordt de laatste 

excursie met het thema ganzentrek in de Vreugderijkerwaard georganiseerd. Voor het 

Vogeleiland is nog een excursie gepland namelijk op 27 oktober van 08.00-11.30 uur, 

met als thema vreemde eenden. 

Voor opgave voor de excursies moet u zich melden bij het bezoekerscentrum de Wieden, 

telefoon 0527-246644. Geniet van de herfst met al zijn kleuren en geuren in het 

Voorsterbos. 

 

Het Beheerteam Voorsterbos wenst u een fijne herfst. 
 

 

 

 

 

 

 

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 24 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 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP OPROEP 

 

 

Op zaterdag 24 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 jullie denken: dat moet Sinterklaas weten, willen jullie het dan doorgeven aan 

Marjo of Harry, want die weten het geheime adres van Sinterklaas. Dan kunnen we 

Sinterklaas weer verrassen  met leuke gebeurtenissen. 

 

Marjo van Diepen tel. 25.26.76 

Harry Engels  tel. 25.23.78 

e-mail: sinterklaaskraggenburg@hotmail.com 

 

Alvast hartstikke bedankt, 

 

De Intocht Piet 

 



 11 

 

 

 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. 
 

                                               

 

Nieuws vanuit Peuterspeelzaal ‘t Kwetternest! 

 

Jantje Beton actie 

 

In april hebben een aantal ouders gecollecteerd voor “Jantje Beton”. 

De helft van deze opbrengst was voor de peuterspeelzaal. 

Het totale opgehaalde bedrag was 376 Euro.  

Hiervan kreeg de peuterspeelzaal dus 188Euro in de kas gestort.  

Dit bedrag zullen we gebruiken voor buitenmaterialen. De nieuwe zandbak is alvast een 

begin.  
 

BEDANKT, BEDANKT, BEDANKT. 

Namens alle peuters willen wij Woninginrichting De Kragge heel hartelijk bedanken voor 

het mooie auto speelkleed wat wij zomaar hebben gekregen!! We zijn er heel erg blij 

mee! 

 
Bestuur Peuterspeelzaal ‟t Kwetternest 

 

 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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Bedankt, kleine en grote mensen! 

 

Op 31 augustus werd ik geweldig verrast! Om 3 uur kwamen de kinderen ons van huis ophalen, 

terwijl ze allemaal poetsdoekjes in de handen hadden. In optocht ging het richting school “De 

Lichtwachter”. Daar hebben we met zijn allen een walnotenboom geplant op de speelplaats. Er 

werd ook een plaquette bij onthuld. Een geweldig cadeau! 

Maar daar bleef het niet bij, want even later een nog grotere verrassing. In de school kreeg ik 

een Koninklijke Onderscheiding opgespeld, lid in de Orde van Oranje Nassau. Deze 

onderscheiding werd uitgereikt door loco-burgemeester Willy Schutte. 

Er volgden toespraken, zelf gecomponeerde liederen werden ten gehore gebracht, er volgde een 

receptie, waarbij ook onze kinderen en kleinkinderen waren uitgenodigd, evenals een aantal 

familieleden. En dat allemaal buiten ons om. Het was geweldig! 

Beste leden van de feestcommissie, leerkrachten van “De Lichtwachter”, kinderen, ouders en alle 

medehelpsters in die 35 jaar schoolschoonmaak: Bedankt! 

Bedankt ook voor de vele reacties in de vorm van bloemen, kaarten, cadeaus, telefoontjes, enz..  

En vooral door aanwezig te zijn. Het was in een woord: Geweldig! 

 

Ik wil nogmaals iedereen heel HEEL HARTELIJKE BEDANKEN!!!  

Ook namens Johan,  

 

Anny Voost  
 

Nieuws uit Ethiopië 

 

De interkerkelijke stichting Ethiopië/Eritrea, ISEE, zendt regelmatig vrijwilligers naar de lopende 

projecten in Ethiopië om de mensen direct hulp te kunnen bieden en om te controleren of het 

geld op de juiste plaatsen komt. Ook de contacten met de NGO‟s (= niet overheidsinstellingen die 

het werk van de projecten voor ISEE uitvoeren) zijn zeer belangrijk. Vaak worden zaken 

plaatselijk direct aangekaart en opgelost. 

Het doel van de stichting is het lenigen of helpen lenigen van nood en het bevorderen van zelf-

werkzaamheid onder de bevolking in Ethiopië en Eritrea in de meest ruime zin. 

 

Begin november gaan we, met een ander echtpaar, als vrijwilligers, naar Ethiopië. We gaan naar 

verschillende projecten kijken als medische zorg, landbouwprojecten, weeshuiskinderen, voedsel-

tuintjesproject en microkrediet voor vrouwen. Dit laatste project is dit jaar gestart en we willen 

gaan bekijken of de stichting dit kan uitbreiden. De Ethiopische vrouwen krijgen een geldbedrag 

van de stichting waarmee ze een bedrijfje of werk kunnen starten. Dit betekent voor hen dat ze 

hun gezin kunnen voorzien van voedsel en dat hun kinderen onderwijs kunnen gaan volgen. 

Het geldbedrag van de stichting dienen ze in 3 jaar terug te betalen. Ze worden begeleid en 

gesteund door de stichting. Na 3 jaar kunnen andere vrouwen, met hetzelfde geld, ook een start 

maken in hun leven. In de dorpjes waar dit project al loopt, gaan we kijken op welke manier er 

meer vrouwen geholpen kunnen worden. We hopen dat we iets kunnen betekenen voor onze 

medemens ver weg. Wanneer u het werk van de stichting ISEE wilt steunen kunt u een bedrag  

overmaken op bankrekeningnummer 45.11.15.627 of postbankrekeningnummer 

3901051 t.n.v. ISEE te Urk.  

Ook kunt u nog steeds kleding bij ons inleveren, de kleding wordt verkocht en van de 

geldopbrengst worden de projecten gesteund. We vragen uw gebed voor de lopende projecten. 

 

Met vriendelijke groet, Willem en Elly Remijnse. 

Jeu `d Op de planken op  

Vanaf 5 oktober is er iedere vrijdagavond weer Jeu `d Op. De Jeu „d Oppers gaan onder leiding 

van regisseur Boukje Toutenhoofd (van o.a. Ventura) aan de slag met het maken van een geheel 

eigen theatervoorstelling. Improvisatie en spelplezier zijn de belangrijkste ingrediënten. Op 
zaterdag 22 december staat de voorstelling gepland. Schrijf het alvast in uw agenda.  

Waar: bij Van Saaze  

Wanneer: vrijdagavond van 20.00 uur - 22.00 uur  
Contributie: € 20  
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Zonnebloem Nieuws 

Lotenverkoop  

Tijdens de vakantiemaanden zijn we bij u aan de deur geweest met de zonnebloemloten en u 

hebt ons op een geweldige manier gesteund door ze te kopen. Alle loten zijn we kwijt, dus vanaf 
deze kant onze hartelijke dank.  

De trekking is in november, dus zodra de trekkingslijsten bekend zijn, zullen we die publiceren in 
de Uitkijk.  

Boottocht  

Afgelopen zaterdag 29 september, zijn we met 7 gasten uit Kraggenburg vertrokken naar 

Lemmer. Het was `s morgens om acht uur nogal grijs en regenachtig en het halve dorp lag 

waarschijnlijk nog te slapen, maar wij waren allemaal op tijd wakker en maakten ons op voor een 
gezellig dagje uit.  

We kwamen om negen uur in Lemmer bij de boot “de Waterpoort” aan en konden gelijk aan 

boord. We waren een van de eersten dus we konden allemaal een goed plekje uitzoeken. Toen de 

gasten uit Vollenhove, Ens, Bant, Rutten ook waren gearriveerd en geïnstalleerd konden we om 

kwart voor tien vertrekken voor een boottochtje over de Friese meren (althans een gedeelte 

daarvan). Onder het genot van een kopje koffie/thee met cake werden we welkom geheten door 

een bestuurslid van het regionaal bestuur. En later toen we achter de borrel/frisdrank zaten 

kwamen de oude populaire Nederlandstalige hits ook weer langs met muzikale begeleiding van de 

accordeon. Gelukkig stond de tekst op papier, dus konden we allemaal uit volle borst meezingen. 

Hartstikke gezellig. `s Middags kregen we als warme maaltijd groentesoep, boerenkoolstamppot 

en hutspot geserveerd met als nagerecht een ijsje. Het weer was nogal druilerig, dus het menu 

was goed gekozen. Het eten lieten we ons goed smaken. Om drie uur nog een kop koffie/thee 

met kruidkoek, de gebruikelijke verloting met een veelheid aan kleine prijzen. En sommigen van 
ons vonden nog tijd voor een spelletje rummikub of klaverjas/jokeren.  

Om ongeveer vijf uur waren we weer in Lemmer terug en nadat iedereen zijn of haar eigen jas 

weer terug had gevonden, konden we naar huis. Om half zes kwamen we weer veilig in 

Kraggenburg aan. We hebben ondanks het weer genoten van dit uitstapje.  

Zieken  

Mocht er bij u in de buurt iemand zijn die langdurig of ernstig ziek is, een Kraggenburger, geef 

dat dan even aan ons door. Dan kunnen wij als Zonnebloem vrijwilligsters bij diegene op bezoek 

voor een gezellig en opbeurend praatje. Want dat behoort tot een van de hoofdtaken van de 
Zonnebloem.  

Ens  

In november staat nog een gezamenlijke middag gepland met afdeling Ens. Het hoe en wat zullen 

we uitgebreid vertellen in de volgende Uitkijk.  

Met vriendelijke groet van de vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg.  

 
 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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De paddenstoelen in het Waterloopbos 

De paddenstoelen in het Waterloopbos bij Kraggenburg staan centraal tijdens 

de excursie van Natuurmonumenten op woensdag 17 oktober om 14.00 uur. 

Kom met het hele gezin en ga met de boswachter mee op zoek naar de 

tandjeszwam. Duur: ongeveer anderhalf uur. Start: vanaf de ontvangstruimte in 

het Waterloopbos op de parkeerplaats aan de Deltaweg, zijweg van de 

Voorsterweg. Om deel te nemen, is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat kan bij 

Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon (0527) 24 66 44 (dinsdag t/m zondag 

van 10.00 tot 17.00 uur) of via www.natuurmonumenten.nl/agenda. Deelname 

kost voor leden van Natuurmonumenten € 3, voor niet-leden € 5,-. Trek stevige 
schoenen of laarzen aan.  

Groene knolamaniet  

Paddenstoelen zijn er in allerlei vormen, kleuren en geuren. Vaak verwijst de naam van 

een paddenstoel naar één of meer kenmerken. In het natte Waterloopbos groeit de witte 

kluifjeszwam, die dus op een kluif lijkt. De groene knolamaniet is groenig en zeer giftig 

en de kaneelkleurige melkzwam heeft de kleur van jawel, melk. Tijdens de excursies kom 
je er nog veel meer over te weten. Maar pas wel op voor de tandjeszwam!  

Mysterieus bos  

Zoekend naar paddenstoelen stuiten op verrassende dingen. Dat kan, want het 

Waterloopbos is wel een heel eigenaardig bos. Er hangt een mysterieuze sfeer, doordat 

oude proefmodellen verscholen liggen in het bos. Om elke hoek is het een verrassing wat 

je tegenkomt. De vorige eigenaar, het Waterloopkundig Laboratorium deed er proeven. 

Onderdelen van de Deltawerken werden er getest, maar ook werden bijvoorbeeld 

proeven gedaan voor de haven van Bangkok (Thailand) en reductie van kusterosie bij 

Thyborøn in Denemarken. Meer informatie over de natuur en de historie van het 

Waterloopbos is te vinden in de informatieruimte, waar de excursie ook start  

Nederland open en groen  

Ons mooie Nederlandse landschap verdwijnt langzaam maar zeker. Bebouwing rukt 

overal op. Nog maar 10% van Nederland is puur natuur. Waar kun je nog ongestoord 

ronddwalen zonder snelwegrumoer of de contouren van hoge gebouwen? 

Natuurmonumenten houdt Nederland open en groen. Al 100 jaar beschermt ze de natuur 

in Nederland. Ze voert actie als de natuur wordt bedreigd. Claim samen met 

Natuurmonumenten het recht op open, groene ruimte. Zodat iedereen natuur kan blijven 
zien, horen, ruiken en voelen.  

 

 
 

 
 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Gerrit Klokstraat 28  
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TOP 100 van Kraggenburg bij Van Saaze  

De decembermaand komt er met rasse schreden aan. Vol verwachting klopt ons 
hart. Bij ons steken de eerste muzikale kriebels de kop op, want  

…………………………… het is nog maar tachtig nachtjes slapen voor we de enige 
echte TOP 100 van Kraggenburg presenteren………………………………………  

die jullie overigens zelf bepalen  

Wat moet je doen?  

Schrijf je tien favoriete muzieknummers op. Jouw nummer 1 verdient 10 punten 
en jouw nummer 10 krijgt een punt. Wij tellen de punten bij elkaar op en zo 
ontstaat er alweer voor de vierde keer de TOP 100 van Kraggenburg.  

Mail je persoonlijke top 10 naar:  

info@hotelvansaaze.nl of breng hem langs.  

Annemieke en Melroy  

------------------- Hierlangs afknippen ----------------  

Top 100 2007 op zaterdag 29 december  

Nummer artiest  

1 ---------------------------- ----------------------------  

2 ---------------------------- ----------------------------  

3 ---------------------------- ----------------------------  

4 ---------------------------- ----------------------------  

5 ---------------------------- ----------------------------  

6 ---------------------------- ----------------------------  

7 ---------------------------- ----------------------------  

8 ---------------------------- ----------------------------  

9 ---------------------------- ----------------------------  

10 ---------------------------- ----------------------------  

Niet meer dan 1 lijst per deelnemer. Inleveren voor 24 december  

mailto:info@hotelvansaaze.nl
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Inleverdatum 2007 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) 
 

Uiterlijke bezorging 

Zondag 25 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 2007 

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 

13-10-„07 St. Genesius Eenakterfestival  Almere  

20-10-„07 Basisscholen OPAK  Voorstraat  09.00  

24-10-„07 Chr. 

Vrouwenbeweging 

St. Blinde Geleide Honden Prot. 

Kerkcentrum 

19.45 

14-11-„07 Chr. 

Vrouwenbeweging 

Lezing Waddengebied Prot. 

Kerkcentrum 

19.45 

17-11-„07 Basisscholen  OPAK Voorstraat  09.00  

30-11-„07 

en  

01-12-„07 

St. Genesius “Grand Dessert” Van Saaze  

17-12-„07 Chr. 

Vrouwenbeweging 

Kerstavond; Mw. V.d. 

Wetering, vocaal ensemble 

Mattanja 

Prot. 

Kerkcentrum 

19.45 

22-12-„07 Jeu „d Op  Jeugdtheater Van Saaze  

27-12-„07 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschap   

28-12-„07 Van Saaze Oudejaarsdarttoernooi 

(voorronden ouderen) 

Van Saaze 20.00 

29-12-„07 Van Saaze Oudejaarsdarttoernooi 

(voorronden jeugd) 

Van Saaze 14.00 

29-12-„07 Van Saaze Oudejaarsdarttoernooi 

(finale ouderen) + Top 100 

Van Saaze 21.00  
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