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Van de redactie  
Voor u ligt de eerste Uitkijk van 2008. Er zijn weer leuke en interessante stukken ingezonden die u 

allen bereiken via dit blad. In principe als "clubblad" van Dorpsbelang, FC Kraggenburg en Be Fair, 

maar te lezen door alle Kraggenburgers omdat de Uitkijk huis aan huis wordt bezorgd. Dit alles 

wordt mogelijk gemaakt door onze adverteerders. We willen ze daarvoor dan ook bedanken. Zoals u 

in de Uitkijk kunt zien zijn er veel bedrijven in onze omgeving waar u terecht kunt voor allerlei 

zaken. De Uitkijk wordt dan ook vaak gebruikt als naslagwerk voor natuurlijk de agenda, maar ook 

voor het zoeken van een bedrijf. 
Wij wensen u veel leesplezier. 
 
Onze typiste heeft aangegeven na bijna 3 jaar het stokje te willen doorgeven. Daarom zijn wij op 

zoek naar iemand die met net zoveel toewijding De Uitkijk wil typen c.q. de lay-out wil verzorgen. 

We zoeken iemand die de Nederlandse taal goed beheerst en voldoende kennis heeft van Word en 

e-mail. De taken van de typist(e) zijn o.a. het beheer van de e-mail van De Uitkijk, het verzorgen 

van de stukken voor de leesavonden en het uitwerken van de ingekomen stukken. De Uitkijk 

verschijnt 6 x per jaar. Lijkt je dit leuk om te doen neem dan contact op met een van de 

redactieleden (ook voor eventuele vragen). 

 

Harry Engels (252378), Sonja Folkertsma (852290), Vanessa Verbeek (258925) of Ardie van Keulen 

(252527) 

  

Dorpsbelang 
 
Oud & Nieuwpremie 

Inmiddels zijn we er al aan gewend dat er voor een schadevrij Oud en Nieuw, door de gemeente, 

een premie wordt uitgekeerd. Hoewel we nog geen schadebericht van haar hebben ontvangen, 

verwachten we dit jaar de volledige premie. Zoals u wellicht weet stellen we deze premie 

beschikbaar voor (een) activiteit(en) voor de Kraggenburger jeugd. Dus als u een jeugdactiviteit 

organiseert, kunt u uw aanvraag indienen bij ondergetekende en als de premietoezegging binnen is 

zullen we deze onder aanvragers verdelen.. 

 

Nieuwjaars-Inn 

In de eerste week van het nieuwe jaar is op 2 januari voor de jeugd de Nieuwjaars-Inn 

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

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

gestuurd. Waarna onder het genot van een hapje en een drankje in „t Hoekje de taalkennis grondig 

is getest. De sneeuwhelling in Biddinghuizen kreeg 30 jongeren te verwerken. En gelukkig konden 

we, ook na het bowlen, zonder kleerscheuren huiswaarts keren. De gezamenlijke organisatie van 

KAC, Be Fair, FC, Projeka en Db stond weer voor een gezellige dag garant. 

 

60 jaar 

Nog 11 maanden en dan gaat Kraggenburg haar 60-jarig jubileum vieren. De feestcommissie is al 

bezig met het uitwerken van verse ideeën. Maar mocht u ook een geniaal idee hebben voor een 

activiteit (o.i.d.) om ‟60-jaar-Kraggenburg‟ te vieren, kunt u dat melden bij ondergetekende of een 

feestcommissielid.  

 

Urnenmuur/veld 

De gemeente heeft aangegeven dat de mogelijkheid geschapen is voor het aanleggen van een 

urnenmuur óf –veldje op onze begraafplaats. Dorpsbelang kan hier een aanvraag voor doen, maar 

zou graag weten óf en zo ja, aan welke vorm er behoefte is.  Op onze jaarvergadering kan dit 

kortgesloten worden. 

 

Data voor de agenda 

Zoals verderop in deze Uitkijk is te lezen zal onze jaarlijkse algemene ledenvergadering op 12 maart 

a.s. worden gehouden. Daarin zal worden gemeld dat de feestweek dit jaar wordt gehouden van 28 

mei t/m 1 juni. Hiervóór zal op 16 mei onze eigen Leeuwenronde weer worden georganiseerd voor 

jong en oud. En als opwarmertje hiervoor wordt door AV-NOP op 5 april weer de 11-dorpenloop 

gehouden. Kom, als u niet meeloopt, gerust aanmoedigen! 

 

 

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 12 maart 2008 in dorpshuis ‘ ’t Klokhuis’ aan de Noordermeent 6 te 

Kraggenburg. De aanvang van de vergadering is 20.00uur. 

 

Agenda: 
 1. Opening 

 2. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 14 maart 2007 

 3. Ingekomen stukken / mededelingen 

 4. Jaarverslag secretaris 

 5. Financieel verslag penningmeester (zie *) 

 6. Verslag kascommissie 

 7. Benoeming kascommissie 

 8. Contributieverhoging 

 9. Bestuursverkiezing (zie **) 

10. Festiviteiten 2008 

11. Rondvraag 

 12. Sluiting 

 
 

 

 

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

vergadering inzien bij de penningmeester: dhr. J.H. Stoffelen, Stuwwal 23 

 

** Toelichting punt 8: Bestuursverkiezing 

 Statutair aftredend en herkiesbaar:    Harry Engels 

 Statutair aftredend en herkiesbaar:    Karste de Vries 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:   Marco Kok 

Het bestuur stelt Taco Folkertsma als kandidaat voor de vacature. 

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

secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

 

Tot ziens op woensdag 12 maart a.s. 

 

Namens het bestuur, 

Tonny Kommers, secretaris 
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Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang te Kraggenburg d.d. 14 maart 2007 

 

Aanwezig: zie presentielijst secretaris. 

Afwezig met kennisgeving: Dhr. F. v. Egmond Sr. en Dhr. v.d. Vegt. 

 

1. Opening: De voorzitter, de heer Ad van de Noort heet een ieder van harte welkom. 

Tevens geeft hij de aanpassing in de agenda door en verteld het volgende; 

  Het nieuwe college wil graag met de woningbouw van start. Zij willen een nieuwe  

start maken en de wethouder gaf aan zich er zeer voor in te willen zetten. De Raad van State 

heeft de gemeente aangegeven dat er in het plan Penders enig huiswerk moet worden 

overgedaan. In november 2006 was er in K‟burg een inspraakavond over het voorontwerp 

Bestemmingsplan. Een ieder kon hier al zijn bezwaren kenbaar maken. 

Hierop volgt de verwerking van de gegevens door de gemeente en in januari 2007 lag dit 

plan ter inzage. In februari j.l. heeft de gemeente de structuurvisie gepresenteerd. 

 Deze is ook voorgelegd aan de gemeenteraad. Over de haalbaarheid en de financiële 

 kant zijn echter grote vraagtekens. 

 Andere belangrijke zaken die „‟spelen‟‟ in K‟burg: 

 De Kei: realisatie bungalowpark  

 Brennels: belevingscentrum en productie brandnetelkleding 

 KZY gebouw: realisatie werk- en woonunits 

Van de twee eerstgenoemde plannen zijn de wijzigingen ontwerp bestemmingsplannen door 

de voorzitter ontvangen. 

De voorzitter geeft tevens aan dat Dorpsbelang door diverse personen wordt benaderd 

 met een aantal plannen voor het dorp Kraggenburg. Het standpunt welke Dorpsbelang 

 hierover heeft genomen is als volgt: Een ieder die „‟iets‟‟ wil ontwikkelen in Kraggenburg 

 dient eerst de Gemeente te toetsen. Hierna is Dorpsbelang bereid kennis te nemen van de 

aangeboden plannen. Dorpsbelang gaat er nog steeds van uit dat ook gemeente zijn 

 best doet om tot overeenstemming te komen met de Fam. Penders, ten einde op deze 

 kavel de woningbouw, als eerste, te ontwikkelen. 

 Ook geeft de voorzitter aan dat het Klokhuis financieel in „‟zwaar weer‟‟ verkeerd.  

  

2. Notulen jaarvergadering 2006: er zijn geen bijzonderheden. 

 

3. Ingekomen stukken/mededelingen: binnenkomst stukken inzake herziening wooncluster KZY. 

Ballast Nedam gaat zorgen voor de sloop van het koelhuis. Dit wordt momenteel in de „raad‟ 

besproken.  

De ijsclub deelt mee dat er 24 maart, door haar leden, geschaatst kan worden in 

Heerenveen.  
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Punt 4.  

  

Jaarverslag Secretaris: 

Jaarvergadering 14 maart 2007 

 

De jaarvergadering d.d. 15maart 2006 wordt door 73 geïnteresseerden bezocht . Wil Galama 

neemt afscheid van het bestuur en de vacature wordt door Marjo van Diepen ingevuld.  

Ad van de Noort en Tonny Kommers worden beide herkozen. 

 

Dorpskrant ‘De Uitkijk’ is afgelopen jaar 6x verschenen. Hierin is dit jaar een nieuw vast item 

opgenomen, waarin oude of nieuwe kraggenburgers worden geïnterviewd door Annemieke 

Janse. Zij verzorgt ook het info-praatje over Kraggenburg bij Omroep Flevoland. 

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

Daarnaast zijn er nog meerdere vergaderingen belegd die betrekking hebben op de aanstaande 

dorpsuitbreiding en de problematiek betreffende het  Klokhuis. 

Dorpsbelang heeft verder o.a. nog overleg gehad met de feestcommissie,  activiteiten - 

commissie, klankbordgroep ‘voorontwerp bestemmingsplan West’, stichting Dorpshuis, 

Uitkijkredactie, steprace-organisator Jan Dekkers, AV-NOP, gemeente en B.en W. 

 

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. Op de site is het forum weer geïntroduceerd.  

 

In april hebben 166 kinderen het hele dorp schoongemaakt; opbrengst: 100k g zwerfvuil. 

Het boslint is afgelopen zomer van nieuwe snippers voorzien en een aantal paadjes in het dorp 

zal door de gemeente opnieuw worden bestraat.  

Na de oecumenische viering van de feestweek, is de ‘gemeenschapskaars’ geïntroduceerd. 

Deze kaars mag worden gezien als teken van steun en medeleven van de dorpsgemeenschap.  

 

Natuurmonumenten heeft i.v.m. overlast en dumpactiviteiten twee paden in het Voorsterbos 

en Kadoelerbos afgesloten. 

 

De ontwikkelingen omtrent de aanpak van het voormalig koelhuiscomp lex, uitbreiding van 

De Kei en aanleg van het Brennels-belevingscentrum krijgen nu een serieus karakter.  

De gemeente heeft Dorpsbelang uitgenodigd om de ‘visie ontwikkeling Kraggenburg’ te 

bekijken en bespreken. De reacties van de klankbordgroep en de visi eavond ‘voorontwerp 

bestemmingsplan West’ zijn nog in behandeling.  

Het Klokhuis heeft na opmaken van de balans en begroting de alarmklok geluid i.v.m. grote 

zorgen om haar voortbestaan. 

 

Feiten en gebeurtenissen:  

Bij de 11-dorpenloop op 1 april heeft Loopgroep Kraggenburg de 2
e
 plaats behaald. ‘The HH-

team’ was weer op dreef en bijna onverslaanbaar..  

 

23 april heeft een gemêleerd gezelschap uit Kraggenburg weer een gooi gedaan naar de 

overwinning in de 11-dorpen-steprace. Het was een zeer sportieve en gezellige dag. 

 

19 mei is de Leeuwenronde georganiseerd in een regenachtige ambiance. De naam van de 

winnaar van de 21km klinkt deze editie weer bekend in de oren: Gerard Hesselmans.  

 

De weergoden zijn ons ook tijdens de feestweek 24t/m29 mei niet goed gezind.  Desondanks 

maakt het kraggenburger tv-station er een prachtig spektakel van. 

  
 

5. Financieel jaarverslag door Jan Winters. 

 

6. Verslag kascommissie: Door Dick v.d. Stelt en Piet Paauw. 
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Er is een avond gecontroleerd en er zijn geen bijzonderheden aangetroffen. 

De vergadering gaat akkoord met de verleende decharge.  

 

7. Benoeming kascommissie: Dick v.d. Stelt verlaat dit jaar de kascommissie en wordt opgevolgd 

door Wubbo de Raad.  

 

8. Bestuursverkiezing + afscheid: Dit jaar nemen we afscheid van Geertje Keijzer en  

Jan Winters na resp. 5 en 9 jaar een bestuursfunctie te hebben bekleed. De voorzitter bedankt 

hen voor hun inzet voor Dorpsbelang. Voor de 2 functies in het bestuur zijn nieuw gekozen: Joop 

Stoffelen en Marleen Stengs. 

 

9. Festiviteiten 2007: Voor de feestcommissie komt Jeroen Paauw ons vertellen wat het programma 

zal zijn voor de komende feestweek, welke gehouden zal worden van 16 t/m 20 mei 2007. 

 Alles zal zich afspelen rond de „‟Kraggenburger Arena”. 

 Woensdag: kindermiddag en jongleeravond met de volleybal 

 Donderdag: straatrace en Kraggenburger saloon 

 Vrijdag: straatspektakel en ‟s avonds een circusspektakel 

 Zaterdag: piratenfestijn op de Loswal en een muzikale avond met Six Sences en 

 Melrose. 

 Zondag: ter afsluiting een oecumenische viering  

 

10. Ingelast agendapunt; financiële situatie Dorpshuis, verslag door Dhr. S. Boomsma 

(voorzitter Dorpshuis). Het verslag van dit agendapunt is al eerder in De Uitkijk aan de orde 

geweest (red.)  

      PAUZE 

 

Na de pauze volgt er een beeldpresentatie van de gemeente Noordoostpolder, De heer W. Schutte. 

De wethouder geeft aan dat er een formele weg bewandeld wordt en dat, zodra er nieuws is, hij ons 

zal informeren. Het zijn vandaag geen detailplannen maar een ontwikkeling voor de toekomst. 

Het is zijn verhaal over de Structuurvisie voor de ontwikkeling van Kraggenburg. In het kort volgt 

een opsomming van datgene er is verteld; 

 

Aanleiding structuurvisie; het beter omschrijven van de bestemming op Kavel Penders.  

 

De wethouder legt uit wat de plannen zijn met resp. uitbreiding Kraggenburg West, Camping de Kei 

en voormaling terrein Greenery en Fa. Brennels. 

 

Hij geeft aan dat er nu een totaalvisie is ontwikkeld voor Kraggenburg. Ook B en W hebben kennis 

genomen van de structuurvisie en op 24 april 2007 komt men hier, bij HCR van Saaze, op terug. Het 

voorstel zou dan in de vergadering van de raad op 28 juni kunnen worden vastgesteld. 

Wethouder Schutte geeft tevens aan dat er, wat hem betreft, een traditionele bouw zal komen op de 

kavel van Paauw. Op kavel Penders kan dan een ander type bebouwing plaatsvinden (wonen aan het 

water bijv.) 

Ook zullen, voor dit plan, de sportvelden van de FCK moeten „‟verhuizen”. 

In de structuurvisie kunnen we deze terugvinden op het Industrieterrein. Hiervoor zullen de 

bewoners van Kraggenburg te allen tijde de Zuiderringweg moeten oversteken. Hiervoor staat dan 

ook een rotonde gepland (einde Hertenweg). 

De begraafplaats kan blijven waar hij nu is, deze kan „‟ingebed‟‟ worden. 

De provincie moet echter nog wel deze zienswijze goedkeuren.  

 

Wat volgens de wethouder wel duidelijk is, is dat men in ieder geval niet 2 woonwijken tegelijk wil 

„‟opstarten‟‟. 

Eerst zal men toch kavel Paauw willen ontwikkelen en over kavel Penders bestaan nog vele ideeën. 

(senioren?) 

De gemeente zal nu eerst het bestemmingsplan „‟rond‟‟ zetten om de sportvelden te verleggen.  

Het zijn, volgens wethouder Schutte, eindelijk plannen welke wel een duidelijke richting aangeven.  

 

Reacties: 

Vraag: Wat is het effect van het verleggen van de Hertenweg? Kan dit niet zo blijven? 

Antw. Weth: neen, dan zul je zowel voor als achter de Hertenweg woningbouw moeten ontwikkelen. 

De weg zal door de verlegging een ander karakter krijgen; het wordt meer een dorpsweg. Er komt 
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ook een behoorlijke „‟slinger‟‟ in de weg. Er komen dus uiteindelijk 2 wegen „‟naast elkaar‟‟ te lopen, 

de Hertenweg en de Gerrit Klokstraat. 

 

Vraag: wanneer er veel bezwaren komen kun je dan niet alsnog versneld opstarten via de artikel 19 

procedure?  

Antw: neen, je moet toch ook eerst deze bezwaren aangaan. 

 

Opm.: wij, als volkstuinders, worden verjaagd van onze grond en moeten uitwijken naar het 

slechtste stukje grond in de omgeving. 

Antw. Weth.: De gemeente heeft toegezegd de grond te zullen „‟opknappen‟‟. We „‟brengen‟‟ er 

water naar toe en er komt compost. We hebben toch al een aantal gesprekken gevoerd met u, u 

was er toch zelf bij?? 

 

Vraag: wanneer de sportvelden moeten „‟uitwijken‟‟ naar het Industrieterrein, blijft er dan niet heel 

weinig grond over voor industrie? 

Antw. Weth.: we moeten deze gronden aankopen t.b.v. de nieuwe velden aldaar. Dit is echter nog 

niet zeker. Vaak kiezen ook de ondernemers om toch hun bedrijf te vestigen in bijv. Emmeloord. 

(prijstechnisch voordeliger). 

 

    KORTE PAUZE  

 

Hierna vertelt de heer Cees Bolle (historisch verteller) over het ontstaan van de bijzondere 

gebouwen in de Noordoostpolder. 

Na een boeiend verhaal bedankt de voorzitter de heer Bolle en alle aanwezigen voor hun bijdrage, 

en sluit hij de vergadering. 

 

Marga Oosterwijk, april 2007.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  
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Nieuws van de F pupillen 

 

De wedstrijd in en tegen Rutten moet nog steeds gevoetbald worden. 

Even een korte herinnering, de wedstrijd tegen RKO stond op 15 september op het programma. Wij 

konden door een tekort aan spelers toen niet spelen. De wedstrijd werd in onderling overleg 

uitgesteld naar zaterdag 13 oktober, maar omdat Rutten dit niet kenbaar maakte bij de voetbalbond 

stelde de bond de wedstrijd vast op 20 oktober, een zaterdag dat wij weer niet konden spelen, nu 

door een tekort aan spelers i.v.m. vakantie. De volgende datum was de zaterdag dat Sinterklaas in 

Kraggenburg aankwam, dus niet geschikt om een potje te voetballen. 24 november kon RKO niet 

i.v.m. start zaal- competitie. De week daarna begon de zaalcompetitie voor ons. Mijn voorstel om 

doordeweeks op woensdagmiddag te spelen haalde het niet. Gevolg een zekere 2e plaats en 

misschien wel een 1e plaats (9 doelpunten) in de competitie is ons nu ontnomen. Bovenstaande is 

zuur omdat door deze stand de indeling in de voorjaarscompetitie voor ons een relatief makkelijke 

wordt. Het is nl. zo in deze klasse dat de nummers 1 en 2 en de nummers 3 en 4 elkaar weer tegen 

komen in de voorjaarscompetitie. 

Voor mij als trainer geldt: hoe hoger de voetbalweerstand, hoe meer ik uit de groep kan halen. In 

dit geval dus erg jammer. 

 

In de winterstop spelen veel teams een competitie in de zaal, zo ook wij. Sporthal “De Triangel” is 

de plaats der handeling. 

SV Marknesse, de eerste tegenstander was een maatje te klein. In een wedstrijd van twee keer een 

kwartier kwam er een uitslag van 4-2 op het scorebord. 

Kort voor Kerstmis mochten wij aantreden tegen de meisjes van VHK. Deze meiden waren de 

leeftijd van F pupil al ontgroeid. Misschien was het wel hierdoor dat ze ons twee keer op 0-0 hielden. 

In het nieuwe jaar was VENO onze eerste tegenstander. De partij was in een totaal evenwicht. Geen 

van beide wilde verliezen. Ruststand 1-1. In de tweede helft was VENO de gelukkigste. 

De laatste wedstrijd, nu wel gespeeld, tegenstander Blokzijl, werd resoluut met 4-1 opzij gezet. 

 

Wij zijn nog steeds op zoek naar jongens, dan wel meisjes die het leuk vinden om te voetballen. 

Helaas kan dit voorjaar geen F2 gevormd worden. Dit door een tekort aan spelers (5).  

 

Tot slot hoop ik op een sportieve en uitdagende voorjaars-competitie.  

 

Johan Tadema  

 

 
 

 

 

 

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

  

 
FC Kraggenburg 

http://www.kraggenburg.nl/
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Be Fair verzorgt scholenproject volleybal 

 

Be Fair heeft al een tijdje te maken met een teruglopend ledenaantal bij 

het onderdeel volleybal. Een reden voor Be Fair om de schooljeugd te interesseren voor volleybal. 

De jeugd heeft ten slotte de toekomst. In februari wordt daarom een scholenproject opgestart 

waarbij Be Fair wordt ondersteund door de Nederlandse Volleybal Bond (NEVOBO). 

 

Het scholenproject bestaat uit een drietal introductielessen volleybal die tijdens de normale 

gymlessen van de basisscholen De Lichtwachter en De Pionier voor de groepen 5, 6, 7 en 8 

worden gegeven. De introductielessen worden door een speciaal hiervoor opgeleide trainer vanuit 

de NEVOBO verzorgd. 

De lessen vinden plaats op de donderdagochtenden 7, 14 en 21 februari in een aparte les per 

(leeftijds)groep. Marina Miedema van de NEVOBO en expert op het gebied van jeugdvolleybal 

verzorgt de lessen en wordt daarbij ondersteund door Rachel Zwartbol, één van de trainers van 

de jeugdvolleyballers bij Be Fair.  

 

Voor de jeugd die enthousiast is geraakt is er een mogelijkheid om na deze lessen tot de 

zomervakantie gratis mee te trainen tijdens de reguliere volleybaltrainingen. In het volgende 

seizoen kan dan, bij voldoende aanmeldingen, ook met wedstrijden worden gestart. 

Be Fair hoopt hiermee op een hoger aantal inschrijvingen voor het seizoen 2008/2009, en 

daarmee ook weer meer teams wedstrijden te kunnen laten spelen.  

 

We hopen je graag te zien bij Be Fair.  

 

Ook bij de oudere jeugd en de senioren kan altijd een aantal keren gratis worden meegetraind 

om te kijken of volleybal wat voor je is. 

Meer informatie kan je verkrijgen bij Diana Potters (tel. 252671), bestuurslid volleybal jeugd, 

Tonny Kommers (tel. 252558), bestuurslid volleybal senioren of tot een van de trainers tijdens de 

trainingsuren. Meer informatie is te vinden op www.kraggenburg.nl onder Be Fair. 

 

Namens Be Fair, 

Sonja Kamminga (tel. 852290) 

Voorzitter 

 
Speelschema 

Datum d/h  Wedstrijd  Zaal    Tijd 

04-03   d   S.V.I. 3 - B.F.  De Gerenlanden   20.45  

       Munterkamp 75, Zwolle  

  h   C.S.V. 3 - B.F.  De Bolder    19.00    
       Dobbe 29, Zwolle  

11-03   d   B.F.-Bas Autowas 4  EvB-hal    20.15  
  h   B.F. - SVM 1   EvB-hal    19.00  

18-03   d   VCK'76 1 - B.F.  Triangel    20.15  

  h   VVSA 1 - B.F.  De Burght    21.00    
       GvRhenenlaan 2, Vollenhove  

25-03   d   B.F. - Landstede vc 4 EvB-hal    19.00  

  h   sv Steenw'wold 1-B.F.Steenw'wold    20.15    

       Oldemarktseweg 92, 

       Steenw'wold  

01-04   d   Dalvo 2 - B.F   De Trefkoele    21.00    

       Ruigendoornstraat 108,    

       Dalfsen  

  h   B.F. - S.V.I. 2  EvB-hal    20.15  

 

http://www.kraggenburg.nl/


 10 

 
Klaverjasclub De Kei 

Voorzitter Brunia kon om klokslag 19.00 uur 68 deelnemers welkom heten op de jaarlijkse avond 

van het Open Kampioenschap van Kraggenburg.  

Na een spannende en vooral gezellige en sportieve avond kon de wisselbeker worden uitgereikt 

aan B. Jongman uit Vollenhove, hij behaalde het aantal punten van 7270. 

 

De volledige uitslag van deze avond luidt als volgt: 

01. B. Jongman   7270 punten 

02. S. Brunia    7060 punten (beste Kraggenburger) 

03. L. van Boven   7049 punten 

04. J. Doevendans  7022 punten 

05. A. Larink   6933 punten 

06. S. Doornbos  6976 punten 

07. P. van Diepen   6895 punten 

08. D. de Boer  6870 punten 

09. Assen   6863 punten 

10. A. Kasper   6783 punten  

11. S. Meijs   6775 punten 

12. B. Bruggink  6747 punten 

13. A. Engelkens  6743 punten 

14. V. Brouwer  6699 punten 

15. G. v. Heerewaarden  6695 punten 

 

De jaarlijkse avond om het Open Kampioenschap in 2008 zal worden gehouden op 29 december 

2008, aanvang weer om 19.00 uur. 

 

Het bestuur 
 

Kort bericht van “Klein Cortina” 

Het is nu zaterdagmiddag 2-2-2008 en het is heerlijk weer met een lekker zonnetje en af en toe 

nog een klein sneeuwbuitje. Het lijkt erop dat de winter ons alweer verlaten heeft, want de eerste 

bomen staan alweer in bloei.  

Een paar dagen vorst in december heeft ons toch weer een beetje wintergevoel gegeven. 

Vrijdagmiddag (21-12), zaterdag (22-12) en zondag (23-12) zijn we gelukkig weer een paar 

dagen open geweest. De baan is toen goed bezocht door jong en oud. Na de dooi op 23-12 

hebben we geen vorst meer gehad, dus wij zijn bang dat het bij deze 3 dagen blijft dit seizoen.  

Met het opruimen van onze accommodatie zijn we nog 2 paar kinderschaatsen, een bodywarmer 

en verschillende handschoenen tegengekomen. U kunt deze afhalen bij André v.d. Vegt, 

Zwartemeerweg 24, telefoon 252577 of 06-23586884. 

 

Alle schaatsers en liefhebbers bedankt voor de mooie dagen en een mooie zomer toegewenst van 

“Klein Cortina d‟Ampezzo”. 

 

Namens het bestuur, 

André v.d. Vegt  

 

Hallo 60+ 

De radio, tv en  de  bladen; Overal staat  en roept men:  “een half uur per dag bewegen, gezond 

eten, gezond bewegen, zowel binnen als buiten”.  

In Kraggenburg zijn er vele mogelijkheden:  

*  Dinsdagmorgen van 10.00 uur  t/m  11.00 uur zowel voor heren en dames; volksdansen, 

bewegen op muziek, oude  dansen country, voor elk wat wils! In ‟t Klokhuis. 

* Woensdagmiddag hersengymnastiek van 14.00 uur t/m 16.30 uur in ‟t Klokhuis. 

Daar is kaarten, biljarten, bingo, scrabbelen, sjoelen en wat u maar wilt. Vooral het   

sociale contact. 
* Vrijdagmorgen Gymnastiek van 10.15 uur t/m 11.15 uur in de gymzaal. Een 

gezellig uurtje gezond bewegen.  
  
Hopend dat er wat nieuwe leden over de drempel komen, u bent allen van harte welkom. 
Meer vragen hierover, bel 252783 
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Inkijkertje  

 

Sterren kijken in de achtertuin 

Engel (59) en Ineke (56) Sinke woonden samen met hun kinderen Matthijs, David, Daniëlle, Maria en 
Cristian van januari 1980 tot november 2003 in een zogenaamde twaalfbunder boerderij aan de 
Neushoornweg. De paarden- en de koeienstal werden verbouwd tot ruimte voor Engel‟s praktijk voor 
Manuele Therapie. 

 

 

„Wij en ook de kinderen hebben een heel fijne tijd gehad in Kraggenburg. We woonden in een 

heel kinderrijke buurt. Onze kinderen speelden veel met de andere buurtkinderen. We reden 

samen naar school, vertelt Ineke. “We gingen naar de toneelavonden van Genesius en naar de 

Nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis”.  

 

Bestuursfuncties 

Engel Sinke is vier jaar voorzitter geweest van de schoolraad van de vroegere protestants 

christelijke school De Bongerd. Hij had een behoorlijke vuurdoop, weet hij nog. „Er was een 

conflict tussen twee leraren en dat liep hoog op. Heel vervelend allemaal.‟ Betere herinneringen 

bewaart Engel aan de stuurgroep, die zich bezighield met de schoolfusie van de (toen nog) drie 

scholen. „We hadden een heel fijne samenwerking. Het is zo verschrikkelijk jammer dat dat niet is 

doorgegaan. We hadden alles voor elkaar, dachten we. Toen kwam er een Haagse commissie 

onder leiding van Jacob Reitsma langs en die veegde het hele plan in één keer van tafel. Dat was 

een enorme teleurstelling.‟ 

 

St. Genesius 

Engel heeft een aantal keren op de planken gestaan bij toneelvereniging St. Genesius. „Ik 

herinner me het stuk: De week van de kapitein (1987 red.) met mijzelf, Jacques van der Wiel, Ad 

Hermus en Piet Paauw. We speelden vier oude mannen. Piet Paauw zei op een gegeven ogenblik 

tegen Jacques van der Wiel die broodkruimels stond te strooien: “Zo, duifies voeren jongen”. Een 

geweldig stuk. We hadden toen een heel goede regisseur in Benjamin Koolstra uit Kampen 

(Koolstra is nu directeur van de Kamper Schouwburg red.). Een tijdje geleden kwamen we Piet en 

Truus Paauw tegen op Urk. Ik zei dat ik best weer eens met de oude garde op het toneel zou 

willen staan. Dus wie weet.‟* 

 

Herinneringen aan lieve buren 

Engel en Ineke krijgen steeds meer plezier in het ophalen van herinneringen. Ineke: „We hebben 

ook altijd een heel bijzondere band gehad met onze buren de familie Geleuken. De eerste 

mevrouw Geleuken hebben we nooit gekend. Die overleed vlak voordat wij in Kraggenburg 

kwamen wonen. Het wonderlijke geval wil, dat mijnheer Geleuken overleed toen wij daar 

weggingen. Maria en Cristian aten daar altijd pannenkoeken en voor we op vakantie gingen, 

reden we eerst een rondje bij hen over het erf.‟  

 

Sterren kijken 

Een bijzondere hobby van Engel en Ineke was het kijken naar de sterren. Ineke: „Dat deden we 

geregeld. Dan lagen we in onze stoelen, omringd door de stilte, omhoog te kijken. En wat je dan 

ziet ………………… prachtig. Hier komt het er niet van. Het is hier ook niet zo donker.‟  

 

Waarom verhuisd?   

„We wilden helemaal niet weg uit Kraggenburg‟, vertelt Ineke. „Maar het onderhoud van onze tuin 

en het huis werd teveel. Toen kwam het bericht dat er gebouwd zou worden op de kavel Penders. 

Dat leek ons wel wat.‟ Engel: „Ons werd verzekerd dat dat snel zou gebeuren, eind 2002 begin 

2003. Dat bleek niet zo te zijn. Daarom moesten we op korte termijn op zoek naar een ander huis 

met praktijkruimte. Zo zijn we in St. Jansklooster terecht gekomen.‟ 

 

De Reflectors 

De banden met Kraggenburg zijn er echter nog steeds. Iedere dinsdagavond repeteren Engel en 

Ineke met hun koor de Reflectors. Zij nemen dirigente Aline Boes mee, die woont bij hen in de 

buurt.  

* Jules Philippona was laatst in Kraggenburg en hoorde van de wens van Engel Sinke. Hij zei: ‘Als 

ze met de oude garde weer iets gaan doen op toneelgebeid, laat ze mij dan ook bericht doen. Ik 

wil ze allemaal graag weer eens ontmoeten.’ 

Annemieke Janse 
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Jeu „d Op                                                       

 
   Jeu „d Op hield op zaterdag 21 en zondag 22 december haar 

Wintershow voor volle tribunes. Ja, u leest het goed:   

 “tribunes”.  
    Nu eens niet omhoog kijken naar het toneel maar van bovenaf  
     op de scènes. In de zaal Van Saaze was een tribune gebouwd  

(3 hoog) die plaats bood aan ongeveer 70 personen. Beter om 
de intieme sfeer te versterken die hoort bij  

     improvisatietheater.  

 
 

Wintershow 
We gaven het de titel Wintershow omdat het programma uit meerdere onderdelen 
bestond. Het aanbod was heel gevarieerd. Enkele scènes waren ingestudeerd (o.a. in de 
auto op vakantie, schoolklas) andere scènes ontstonden ter plekke door middel van 

improvisatie (Wat kun je b.v. met een vliegenmepper en een slaapzak?). Precies je 
parodieert het lied De Vlieger van André Hazes.    

 
De reacties waren overwegend positief en er was veel lof voor de durf van de jeugd om 

voor een volle zaal hun kunde op ingestudeerd spel - en improvisatiegebied te vertonen. 
Bovendien had de jeugd slechts tien weken de tijd gehad om scènes in te studeren. 
Petje af voor onze bikkels! (Aldus Boukje in een regionaal dagblad). Al met al kunnen we 

terugzien op een geslaagd evenement. Jeu „d Op wil graag doorgaan met het aanbieden 
van theaterlessen / workshops en het maken van voorstellingen voor de jeugd van 

Kraggenburg. Hoe, wat, waar en wanneer weten we nog niet, daar gaan we eens even 
goed op broeden .….. je hoort vast weer van ons!    
 
Financiële ondersteuning 
Met het geld (opbrengst Kerstmarkt 2005) dat we van de Tuinvriendinnen hebben 

gekregen, hebben we in mei 2006 een workshop o.l.v. Jos Arink gehouden en verder 
hebben we het geld gebruikt voor de kosten die waren verbonden aan onze 

Wintervoorstelling. Verder hebt u kunnen lezen dat  
Jeu „d Op een bijdrage van € 510,00 heeft gekregen van onze gemeente. Daarvoor beide 
dank.  

 

Evaluatie 
Op vrijdag 8 februari gaan we met zijn allen napraten en terugblikken op de voorstelling. 
Gerben van Egmond heeft een dvd voor ons gemaakt. Mensen die de dvd willen hebben, 
kunnen deze op die avond bij ons bestellen en daarna bij Gerben van Egmond. Kosten € 

12.50.   
 

Namens Koenie, Boukje, Yvonne en Annemieke gegroet en graag tot de volgende Jeu „d 
Op.  

   
 
 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  
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Uitnodiging jaarvergadering 

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 

 
Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van peuterspeelzaal  

‟t Kwetternest.  

Deze wordt gehouden op woensdag 19 maart 2008 om 20.00 uur in het Klokhuis. 

 

Agenda  

1. Opening en voorstelronde 

2. Notulen jaarvergadering d.d. 13 maart 2007 

3. Jaarverslag 

4. Financieel verslag 

5. Verslag kascommissie en benoeming nieuwe kascommissie 

6. Mededelingen van het bestuur 

7. Bestuurswisselingen 

8. Rondvraag en sluiting 

          Pauze 

 

 

Gastspreker:  Anneke Spin 

 

Thema: peuters, zo lief maar soms ook lastig 

 

 

Anneke Spin is voor veel mensen een bekend gezicht als wijkverpleegkundige van het 

consultatiebureau. Zij zal verschillende herkenbare situaties bespreken die horen bij 

peutergedrag. Iedereen kent de boze peuter in de supermarkt, de peuterpuberteit maar ook 

problemen rondom slapen, eten of zindelijk worden.  

 

Wanneer u als ouders specifieke vragen hebt, is er de mogelijkheid om deze, in de weken ervoor, 

bij onze peuterleidster Hanneke Elskamp in te leveren. Anneke kan deze vragen dan inpassen in 

haar programma. Natuurlijk is er ook na afloop de gelegenheid voor het stellen van vragen.  

 

Graag tot ziens op 19 maart. 

Bestuur en leidster. 

 
 

 

 

 
 

 
 

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

 
 

 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 

                                                                                                                                      
 
Inloopochtend 20 februari 2008 

 

Op woensdagmorgen 20 februari 2008 hebben we een inloopochtend. Op deze ochtend krijgen 

alle peuters in en rondom Kraggenburg de gelegenheid om eens te komen kijken op de 

peuterspeelzaal.  

 

Je kunt kennismaken met juf Hanneke en natuurlijk kijken wat we er allemaal doen. We spelen 

buiten op de trekker, op de fietsen en in de zandbak, we kunnen kleien, verven, plakken, de 

poppen in bad doen, we glijden en klimmen op ons klimhuis en natuurlijk verkleden we ons als 

prinses en als brandweerman. We hebben een boerderij met beesten en trekkers, we hebben een 

mooie bak met duplo en een trein. Kortom er is genoeg te doen en te beleven. 

  

Alle ouders met hun kinderen zijn welkom om 10.00 uur voor een gezellige ochtend met een 

kopje koffie op onze locatie in de kantine op sportpark „de Brem‟. 

 

Heel graag tot dan. 

Commissie peuterspeelzaal „t Kwetternest 

 

  

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 

                                                                                                                                      
Voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. 

 

Schooltijden peuterspeelzaal: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur 

(brengen tussen 8.45 en 9.00 / halen tussen 11.30 en 11.45) 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 zo snel mogelijk opgeven i.v.m. de groepsplanning !! 

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

Opgavenformulier 

Naam kind:  

__________________________________________________________________________ 

Adres:  

 ________________________________________________________________________ 

Postcode: 

 ________________________________________________________________________ 

Woonplaats: 

 ________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer 

_________________________________________________________________________ 

Geboortedatum 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. 

Opgeven via e-mail: klaas-agnes@home.nl, of via www.kraggenburg.nl.  

 

 
 

 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:klaas-agnes@hetnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Eieren gooien 

Maandag 24 maart (tweede paasdag) 
Tweede Paasdag kun je je weer uitleven met het eieren gooien. 

Er zijn twee categorieën: 

jeugd basisschool & ouderen  
Aanvang 15.00 uur jeugd  

16.00 uur ouderen  
Inschrijven vanaf 14.30 uur 

 

Soundmix Theater & Playbackshow  
Zaterdag 26 april 
Aanvang 19.30 uur 

Zaal open 18.45 uur 
Er zijn maar liefst vier categorieën 

Jeugd t/m groep 5 
Jeugd t/m groep 8 

Ouderen en jeugd vanaf de middelbare school  
Live optredens  

“Tip: doe eens mee met je club, je vereniging of je bedrijf” 
 

<<<<<<<<<<Nieuw>>>>>>>>>> 
Cabaret & Theateracts alle leeftijden* 

* Dit jaar is er een nieuwe categorie toegevoegd, dus: Heb je een leuke goochelact, of een spannend 
circusnummer, een te gek stukje cabaret, mime of drama en je vindt dat iedereen dat moet zien, geef je dan ook 

op.  

 
Aanmelden bij Max Potters van HCR Van Saaze T 252353 Bij hem kun je ook je cd inleveren 

of andere wensen indienen met betrekking tot je optreden. 
 
 

 

Pokertoernooi 
Zaterdag 23 maart, inschrijven vanaf heden. Aanvang 19.30  
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De nieuwjaarsreceptie 

 

Evenals andere jaren organiseerde ook dit jaar het Dorpsbelang samen met het Dorpshuis de 

nieuwjaarsreceptie.  

Met deels hetzelfde recept: de toespraak van de dorpsvoorzitter, het bekende bloemetje en de 

bekendmaking van de prins.  

Ad van de Noort wandelt langs de belangrijkste feiten van 2007. Zoals natuurlijk de dreigende 

ondergang van het dorpshuis en de doorstart. „Toch is het belangrijk dat een ieder zijn drankje 

nuttigt om de kas extra te spekken‟, aldus Ad. Ook benoemt Ad de perikelen rondom de Pelikaan, 

het KZIJ-terrein en de woningbouw. Met het benoemen van de ontwikkelingen van het dorp en de 

activiteiten die zijn geweest in 2007 sluit hij af met de woorden: Kraggenburg leeft, het is een 

dorp om trots op te zijn. 

Het bloemetje werd ook dit jaar gegeven aan iemand die veel voor het dorp betekend heeft. Dit 

jaar een veelbewogen persoon. „Ondanks zijn leeftijd ziet hij er nog jong en fris uit, hij weet 

mensen aan te sporen tot een gedaanteverwisseling, met zijn gezwam weet hij heel Kraggenburg 

en omstreken te mobiliseren en niets is te zot voor dit leeuwke‟, met deze omschrijving werd aan 

het publiek voorgesteld „ De Zotte Leeuwkes‟. Volgens het dorp heeft de Carnaval al jaren zoveel 

goeds gedaan en dit mag wel eens genoemd worden. In plaats van een bloemetje kreeg de Raad 

een onderscheiding met daarop een afdruk van „Het bloemetje‟. 

Vervolgens was de Carnaval zelf aan de beurt om zijn prins bekend te maken. Het gemis van 

Thomas Vaer en Pieternel wisten zij op een ludieke wijze op te vullen en zo maakten zij Prins 

Beer Hunter- Kees van Vilsteren bekend. Zijn adjudant is Adjudant Bert – Ben ik Dik Dus – 

Benedictus. 

Met de verloting, de hapjes en veel gezelligheid werd het nieuwe jaar positief ingeluid.  

Gelukkig Nieuwjaar! 

 
 

 
 

 

 

Vooraankondiging 

Avondvierdaagse 

2008 

 
Dit jaar organiseert Be Fair voor de eenenveertigste keer in Kraggenburg 

de avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag 22 april t/m vrijdag 25 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 

 

 

 
 
 

 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  
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Zonnebloem Nieuws 

  

Nieuwe plannen 

Het nieuwe jaarthema voor 2008 is: "Beleef het samen". Nadat twee jaar speciale aandacht is 

uitgegaan naar het zo belangrijke bezoekwerk, staan de dagactiviteiten het komend jaar in de 

schijnwerpers. 

Elkaars gezelschap zoeken en een goed gesprek voeren kan thuis, maar kan evengoed tijdens 

een uitstapje. Aandacht voor elkaar is niet aan plaats gebonden. 

Vrijwilligers en gasten samen er op uit, dat is: "Beleef het samen". 

Binnen onze groep vrijwilligers gaan we bekijken hoe we daar invulling aan kunnen geven. 

  

Zonnebloem LinQ 

Zonnebloem LinQ is een jongerentak en richt zich op mensen van 18 tot en met 45 jaar met een 

lichamelijke beperking. LinQ brengt jongeren met en zonder handicap met elkaar in contact om 

samen iets te ondernemen. 

Uit onderzoek blijkt dat jongeren met een handicap veel vaker gevoelens van eenzaamheid 

ervaren dan gezonde leeftijdsgenoten. De Zonnebloem wil ook graag iets voor hen betekenen. 

Omdat jongeren zich wellicht niet thuis voelen bij de doelgroep die de Zonnebloem voornamelijk 

bereikt en zich niet aangesproken voelen tot de gangbare activiteiten van de Zonnebloem, is LinQ 

in het leven geroepen.  

Zonnebloem LinQ heeft over heel het land werkgroepen verspreid met actieve jonge vrijwilligers. 

Deze werkgroepen organiseren allerlei activiteiten zoals zeilen op een catamaran, een filmpje 

pakken in de bioscoop of gewoon hangen in de kroeg. LinQ heeft ook een geweldig 

vakantieaanbod. Er zijn reizen in binnen en buitenland zoals stedentrips naar Berlijn en Parijs en 

jongerenreizen met het vakantieschip. 

    

LinQ heeft ook een website. 

Neem een kijkje!www.zonnebloemlinq.nl   

 

 

Gift Tuinclub Kraggenburg 

Buiten het bezoekwerk van de Zonnebloem vrijwilligers hebben wij rond de kerst bij 15 gasten 

een kerstwens en kerstbrood bezorgd. 

Dit werd voor een deel bekostigd door een gift van de tuinclub van Kraggenburg. 

De winst van de kerstmarkt € 240.- werd dit jaar geschonken aan het Zonnebloemwerk in eigen 

dorp en met dit bedrag kunnen we nog een aantal leuke dingen extra doen. 

Mensen van de tuinclub bedankt. 

  

Gezellige middag met afdeling Ens 

Maandag 31 maart organiseren we samen met de afdeling van Ens een gezellige middag met 

Jannie Rieff en haar broer, u allen bekend. 

Het duo Rieff heeft weer een nieuw programma, "Levensloop". Zij staan garant voor een leuk 

middagje uit in ‟t Klokhuis. Verdere informatie volgt nog. 

  

Theatertour met "The Dutchdiva's" 

Op 6 mei is de theatertournee gepland met de "Diva's". Dit jaar in de Duckdalf te Espel, Ook hier 

volgt nog verdere informatie. 

  

Wij zien u graag op onze activiteiten of huisbezoek. Heeft u wensen of vragen bel 

gerust naar Toos van Egmond telefoon: 252783 

  

Hartelijke Groeten namens de Zonnebloem-vrijwilligers, 

 

Joke Christiaens 

 

 

 

 

 

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

 

http://www.zonnebloemlinq.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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Praktijk voor klassieke homeopathie gevestigd in Kraggenburg 

 

“Klassieke homeopathie is een prachtige manier om mensen te ondersteunen in 

hun gezondheid en te genezen van ziekte. Het is een fijn beroep, dat ik met veel 

plezier uitoefen”, aldus Lia van Dam, die sinds kort de praktijkdeuren opent op 

haar woonadres in Kraggenburg. 

 

Sinds vier jaar runt zij een praktijk voor klassieke homeopathie, sinds kort in 

Kraggenburg. Na een erkende HBO-opleiding gevolgd te hebben aan het J T Kentcollege, 

te Meppel. Als erkend lid van de Nederlandse Vereniging van Klassiek Homeopaten zijn 

patiënten zeker van een behandeling die verantwoord is, een therapeut die middels 

bijscholing “up to date” blijft en een ruime vergoeding van de gemaakte kosten bij 

nagenoeg alle aanvullende ziektekostenverzekeringen. 

 

Homeopathische behandeling is geschikt voor jonge en oude mensen, acute ziekten en 

chronische aandoeningen, fysieke problemen en mentale klachten of emotionele 

problemen. Ook dieren zijn gevoelig voor homeopathische behandeling. Dat 

homeopathische behandeling zo breed inzetbaar is, komt omdat het niet de ziekte, maar 

de zieke behandelt. 

Homeopathische medicijnen worden gemaakt van planten, dieren en mineralen. Op een 

speciale wijze verdund en geschud kunnen zij klachten genezen, die als je dezelfde stof 

onverdund tot je zou nemen, diezelfde klachten zou oproepen. Samuel Hahnemann, 

ontdekte 150 jaar geleden dit “gelijksoortigheidprincipe”. 

Het is een geneesmethode die het zelfgenezend vermogen van de zieke prikkelt tot 

herstel. Er is wel een verschil in mogelijkheden tot herstel. Iedereen zal begrijpen dat, 

over het algemeen, een ouder iemand minder levenskrachtig is dan een pasgeboren kind. 

Toch mag ook een ouder iemand verwachten dat klachten kunnen verbeteren en zelfs in 

gevallen waar geen genezing meer mogelijk is, kan homeopathische behandeling 

verlichting geven van verschijnselen van die ziekte, of bijwerkingen van bijvoorbeeld een 

chemokuur verminderen.  

 

Maar ook de eenvoudiger aandoeningen, zoals kinderen die alsmaar kwakkelen, 

oorontstekingen, kinderen die ‟s nachts niet zindelijk worden en kinderen die bijvoorbeeld 

altijd geplaagd worden op school, zijn goed te behandelen.  

 

Als u een afspraak wilt maken of meer informatie wilt, kunt u telefonisch contact 

opnemen met Lia van Dam,  A.J. Rennenstraat 45, 8317 AM Kraggenburg 

 

www.liavandam.nl; voor behandeling en informatie tel. 0527- 85 27 37; Lid NVKH 

 

 
 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

http://www.liavandam.nl/
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Beste Zotte Leeuwen en Leeuwinnen, 

 
Het zal u vast niet ontgaan zijn, Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes met 

Prins Beer Hunter 1ste en zijn raad van Elf heeft voor en met Kraggenburgers de 
afgelopen weken veel activiteiten georganiseerd zoals: 
 

 Kerstmarkt 
 Senioren-klusdag 

 Gezwam rond de Dam 
 Jeugd-Darttoernooi 
 Groot Carnaval 

 Katerloop 
 Kindercarnaval 

 Seniorencarnaval 
 
Tijdens de nieuwjaarsreceptie mochten we als oeuvreprijs het “Bloemetje” in 

ontvangst nemen. Het is een erkenning voor alles wat we in de loop der jaren 
voor het dorp hebben gedaan, voor alle leden vanuit het verleden, heden en in 

de toekomst. We willen graag alle Kraggenburgers bedanken voor deze eervolle 
onderscheiding en zullen de komende jaren de medaille met trots dragen. 
 

We kunnen terug kijken op zeer geslaagde activiteiten en willen iedereen die ons 
geholpen heeft bedanken voor hun inzet. Maar natuurlijk ook alle bezoekers die 

aanwezig zijn geweest bij één van onze activiteiten. 
 

Alle foto‟s van de diverse activiteiten kunt u bekijken via onze eigen website. 

http://zotteleeuwkes.kraggenb.info/ 
 

Voor iedereen die al uitkijkt naar het carnaval van 2009, alvast de data: 
 

14 februari 2009  Gezwam rond de Dam 
21 februari 2009  Groot Carnaval 
22 februari 2009  Kindercarnaval 

24 februari 2009  Seniorencarnaval 
 

 
Alaaf, Alaaf, Alaaf 

 
 
Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
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CV De Zotte Leeuwkes bedankt alle sponsoren dankzij 
wie de kerstmarkt weer een groot succes is geworden.  

 
 

Acanthus Kwekerij 
Annie & Leo’s buurtsuper 
Aromano Massage v.d.Riet 
Attractiehuren.nl 
Autohandel Siero 
Bartels & Witzand verhuur 
Bert's Bierhuis 
Bloem en Trend 
Boomkwekerij Oosterwijk 
Borduur Studio Nederland 
Bos Tuin & Park de Nieuwstad 
Bouwbedrijf van Egmond 
Café-Cafetaria `t Hoekje 
Dijkstra en Langeweg 
Fruitbedrijf Koning 
Fruitbedrijf Kutschruiter 
Fruithandel Vink 
Galerie de Voorst 
Garage Klein 
GEMACO 
Genesius 
H.C.R. van SAAZE 
Harolade BBQ spec. 
Heite en Kist 
 

Hoeve Marant 
Installatiebedr. Boxum 
Kerstman  
Lamers Rioolreiniging 
Leo Tuinstra 
Loonbedrijf Hoekstra 
Loonbedrijf Marcel van de Kar 
Loonbedrijf van Egmond 
M & B Peen 
Partycentrum de Voorst 
Peet Barendregt 
Riool Techniek Kraggenburg 
Roger Place 
S.E.O. Ouderling Producties 
Schildersbedrijf v.d. Berg 
Staalbouw de Vries 
Strohandel Ben Kaak 
Top Fresh 
v.d. Kamp dakbedekking 
Voetverzorging ”Feetback” 
Watersportbeurs "Dageraad" 
Weegbrug Jan Kaak 
Weevers 
Wiegmink Transport b.v 

 

 

 

 
Speciale dank voor de volgende vrijwillgers: Arie Koning, Jan Winters, 
Leo Tuinstra, Erik Wiegmink, Dansschool Artistique, Toneelvereniging 
St. Genesius.  
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Inleverdatum 2008 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) 

 

Uiterlijke bezorging 

30 maart  9 april 

8 juni  18 juni 

10 augustus 20 augustus 

28 september 8 oktober  

23 november 3 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 

16-02-„08 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00  

12-03-„08 Chr. 

Vrouwenbeweging 

Ds. V.d. Veen uit Nunspeet Prot. 

Kerkcentrum 

19.45 

12-03-„08 Dorpsbelang Algemene 

Ledenvergadering 

‟t Klokhuis 20.00 

15-03-„08 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 

19-03-„08 Psz. ‟t Kwetternest Jaarvergadering  ‟t Klokhuis 20.00 

23-03-„08 HCR van Saaze Pokertoernooi HCR van Saaze 19.30 

24-03-„08 HCR van Saaze Eieren gooien  HCR van Saaze  15.00 

05-04-„08 AV NOP 11-dorpenloop   

16-04-„08 Chr. 

Vrouwenbeweging 

Mw. Paalberg uit St. 

Maarten  

Prot. 

Kerkcentrum 

19.30  

19-04-„08 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 

22 t/m 

25-04-„08 

Be Fair Avondvierdaagse   

26-04-„08 HCR van Saaze Soundmix Theater & 

Playbackshow 

HCR van Saaze 19.30  

16-05-„08  Leeuwenronde De Dam  

28-05 

t/m 01-

06-„08 

Feestcommissie Feestweek De Brem   

29-12-„08 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen  De Kei 19.00 
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Van de redactie 
 
Beste lezer van de Uitkijk, 

 

In verband met de tijdelijke afwezigheid van redactielid Sonja Folkertsma - Kamminga, omdat ze 

voor een half jaar naar Zuid-Afrika vertrekt, zijn we op zoek gegaan naar een invaller die voor die 

periode, namens Be-Fair, de redactie komt versterken. We zijn erg blij dat Rachel Zwartbol deze rol 

op zich wil nemen. Rachel, veel leesplezier bij ons. Over het “avontuur” dat Sonja aangaat staat 

verderop in deze Uitkijk nog wat geschreven. 

 
 

 

  

Dorpsbelang 
 
Jaarvergadering 

12 Maart j.l. heeft Dorpsbelang haar jaarvergadering gehouden. Marco Kok stelde zich niet 

herkiesbaar en de vacante plaats in het bestuur werd door Taco Folkertsma ingenomen. 

Jeroen Paauw gaf een overzicht van de invulling van de Feestweek (28 mei t/m 1 juni). 

Tevens werd op de vergadering gevraagd of er belangstelling bestond voor een urnenmuur/ 

-veld op onze begraafplaats. De keuze viel op een muur, welke medio 2009 zal worden opgezet. 

 

Namen 

Op de jaarvergadering werd ook gerept over de aanstaande bouwactiviteiten in „Plan West‟. Om 

alvast op de zaken vooruit te lopen: de nieuwe straten in „West‟ zullen vogelnamen gaan  krijgen. En 

voor vroege vogels onder u, kunt u uw voorkeur alvast kenbaar maken bij één van onze 

bestuursleden. 

 

Dorpsschoonmaak 

Zoals ieder jaar gaan de basisschoolleerlingen zich weer een middag inzetten om ons dorp een 

schoonmaakbeurt te geven. Dit zal plaatsvinden op donderdag 5 juni tussen 13.00 uur en 15.00 uur. 

Voelt u ook onbedwingbare drang om vuil mee op te ruimen, bent u van harte uitgenodigd om zich 

op het schoolplein bij de jeugd aan te sluiten. 

 

Website 

Op „www.kraggenburg.nl‟ is onder het kopje „Dorpsbelang‟ beknopte informatie te vinden over wat 

„Dorpsbelang‟ inhoudt en uitvoert. Sinds kort is er ook een extra „link‟ geplaatst met daarachter 

openbare correspondentie die wij afgelopen tijd met Gemeente of Provincie hebben uitgewisseld. 

 

Koelhuisterrein 

Na uiting van onze zorg betreffende de veiligheid op het koelhuisterrein, is er toch enige opruimactie 

ondernomen door de terreineigenaar. Zij het onbedoeld geholpen door een groep jongeren, die eerst 

nog een „freetekno-party‟ in het gebouw hadden georganiseerd. 

 

Leeuwenronde 

Op vrijdag 16 mei zullen we wederom onze plaatselijke Leeuwenronde organiseren, maar natuurlijk 

ook de 11, 6, 4 en 2 km. De langste afstand zal starten om 19.00 uur en we nodigen u bij deze uit 

om mee te doen aan de „mooiste van de polder‟; of anders in ieder geval te komen aanmoedigen. 

 

Steppen 

Maar u  kunt 4 mei alvast komen kijken bij de start (10.30 uur) en finish (17.30 uur) van de  

11-dorpen-steptocht. Een evenement dat met het jaar grootser en spannender wordt en dit jaar in 

Kraggenburg als start/finishplaats is neergestreken. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 
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Be Fair  
 

Tijdelijk voorzitterschap Be Fair 

In verband met een opleiding in Zuid-Afrika legt Sonja Folkertsma - Kamminga tijdelijk, tot 1 

oktober 2008, haar taken als voorzitter van Be Fair neer. Het bestuur van Be Fair heeft daarom een 

vice voorzitter benoemd. Yvonne Meester neemt gedurende de bovengenoemde periode de zaken 

van Be Fair als voorzitter waar. Yvonne is te bereiken onder telefoonnummer 252347. 

 

Be Fair “scoort” met scholenproject 

Begin maart was de eerste volleybaltraining bij Be Fair na het scholenproject voor de jeugd van de 

groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen in Kraggenburg. Er kwamen maar liefst 19 kinderen op 

af! Be Fair kijkt daarmee terug op een geslaagd scholenproject. 

Be Fair heeft in verband met een teruglopend ledenaantal bij het onderdeel volleybal in februari een 

scholenproject georganiseerd. De groepen 5 tot en met 8 van De Pionier en De Lichtwachter hebben 

drie weken lang volleyballes gehad tijdens de schoolgymlessen. De lessen werden gegeven door 

Marina Miedema, een speciaal daarvoor opgeleide trainster van de Nederlandse Volleybal Bond 

(NEVOBO). De circa 80 kinderen reageerden tijdens de lessen enthousiast op de speelse manier 

waarop Marina, ondersteund door onze jeugdtrainster Rachel Zwartbol, hen het volleyballen 

bijbracht. 

De hoge opkomst bij de eerste training na het scholenproject bevestigd dit enthousiasme. Tot de 

zomervakantie mogen de kinderen gratis meetrainen in de reguliere volleyballessen. Be Fair hoopt 

hiermee op een hoger aantal inschrijvingen in het seizoen 2008/2009, zodat weer meer teams aan 

wedstrijden mee kunnen doen. 

Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rachel Zwartbol (tel. 252049) of Sonja Kamminga (tel. 

852290) van Be Fair. 

 

Senioren-volleybal. 

 
De competitie 2007-2008 zit er inmiddels op. Maar toch nog een evaluatie van de laatste helft van 

de competitie. Het herenteam heeft duidelijk de juiste vorm niet kunnen vinden en is gestrand op 

een 11e plaats (van de 11). Dit betekent voor de heren degradatie naar de 3e klasse van het rayon. 

Dit zal de spelvreugde komend seizoen zeer waarschijnlijk wel ten goede komen. Maar of er volgend 

jaar weer om het kampioenschap kan worden meegedaan blijft natuurlijk de grote vraag… 

Het damesteam heeft, ondanks een aantal (nare) blessures, het seizoen naar behoren afgesloten. 

Tot en met de laatste wedstrijd hebben ze net onder de top-4 meegedraaid in een spannende 

competitie. Wel moest er door eerder genoemde reden en/of drukte nogal eens een beroep worden 

gedaan op enkele speelsters van het A-team. Die draaiden overigens al heel goed mee. Onder 

andere in de halve finale wedstrijd voor de rayonbeker, die overigens wel verloren werd, maar toch 

„chapeau‟. Bezettingstechnisch gezien gaat er echter wel iets bij het team veranderen, maar we 

gaan er van uit dat, eventueel met aanvulling, er volgend seizoen weer een capabel „Dames 1‟ staat. 

Tot slot wil ik de aanvoerders voor de formulierenafhandeling bedanken en natuurlijk de 

scheidsrechters voor hun inzet op de stoel. 

 

m.vr.gr. Tonny Kommers 

 

 

 

 

 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  
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AVONDVIERDAAGSE 2008 
 
Geef u op … geef u op …..geef u op…… 
 
Dit jaar wordt er gelopen van 21 tot en met 25 april. Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 21 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 22 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 23 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 24 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 25 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 bijgevoegd antwoordstrook of op de startavond zelf. U dient gelijktijdig met uw 
opgave te betalen. 
 
Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst. 
 
Namens Be Fair, 
 
Taco Folkertsma 
 
 

 
***  Nood oproep: Uitzetten routes 
Elk jaar worden de routes uitgezet door middel van pijlen. Deze routes moeten elke dag opnieuw worden uitgezet 
voor de daadwerkelijke start van de lopers. Als alle lopers binnen zijn moeten de pijlen weer worden opgehaald, 
voorzover dat niet met de laatste lopers is geregeld. Het uitzetten kan met de fiets of lopend gebeuren. Wij komen 
mensen te kort, dus ………….. 
 
Wie wil ons helpen met het uitzetten (en/of evt. ophalen) van de routes? 
Lijkt u dit wat of wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op. *** 
 

 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrook Avondvierdaagse 2008 
 
Ja, ik loop mee. 
 
Mijn naam is ……………………….. 
 
En ik wil graag herinneringsmedaille nummer ………... 
 
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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Beste jongens en meiden, dames en heren, 
 
 
FC Kraggenburg organiseert op zaterdag 7 juni 2008, weer de jaarlijkse FC dag. 
 
Voor de jeugd tot en met 14 jaar zal er een 4 tegen 4 toernooi gehouden worden en voor de volwassenen en de 
jeugd vanaf 15 jaar zal er weer een spannende wijkencompetitie gehouden worden. 
Om mee te doen hoef je geen lid te zijn van FC Kraggenburg dus lijkt het je leuk om een keertje, vrijblijvend, te 
voetballen, meld je dan aan! 
 
Na afloop wordt er weer een gezellige barbecue gehouden, waar nog nagepraat kan worden over een heerlijke 
voetbalmiddag. 
 
Iedereen kan zich opgeven bij zijn/haar wijkvertegenwoordiger door het antwoordstrookje in te leveren. 
Telefonische opgave is ook mogelijk. Voor de jeugd geldt in verband met de indeling van de teams:  
Niet opgeven is ook niet spelen! 
 
De wijkvertegenwoordigers zijn: 

 Dorp West   J.P. de la Vieter   0527-250016 

 Dorp Oost   Jacques van der Ploeg  0527-252727 

 Geitenbreiers   Arno Matthijssen   0527-252784 

 Zwarte Neusjes   Lau Oosterwijk   0527-252347 

 Mammouthtankers  Ruud Schipper   0527-252582 

 Buitengebeuren  Paul de la Vieter  06-41493873  
 
PS: de wijkvertegenwoordiger deelt de teams in, dus u kunt zich niet per team opgeven! 
 
Als er mensen zijn die graag bij de jeugd willen fluiten, dan kunnen zij zich opgeven bij:  
Paul de la Vieter 
 
Harold van Beekhuizen verzorgt de barbecue. Het pakket kan bij het ophalen betaald worden. 
 
Deelname: Volwassenen  € 10,- per persoon 
  Jeugd   €   5,- per persoon 
 
Om alles in goede banen te leiden, vragen wij om het onderstaande strookje in te vullen en uiterlijk 24 mei in te 
leveren bij de wijkvertegenwoordiger. Telefonische opgave kan ook. 
 
 

…………………………………………………………………………………………………………… 
 
Naam: ……………………………………………………. zal deelnemen aan 4x4 jeugdvoetbal 
 
Naam: ………………………………………………… zal meedoen aan het stratentoernooi 
 
Wijk: ………………………………………………… 
 
Zal deelnemen aan de barbecue en besteld hierbij 
 
……… seniorenpakket(ten) 
 
……… jeugdpakket(ten) 
…………………………………………………………………………………………………………… 

FC DAG 2008 

FC Kraggenburg 

Sportpark ‘De Brem’ 

Winstonstraat 26 

Kraggenburg 

Tel: 0527-252639 
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Nieuws van de F pupillen 

 

1 Maart hadden we de eerste wedstrijd na de winterstop. Na een toch wel lange winterstop kon ik 

niet wachten, eindelijk weer een wedstrijd voor de jongens. Windkracht 8 blies zelfs de doelen 

omver. Voetbal was dus niet mogelijk de wedstrijd werd afgelast. 

Maar goed ook want weinigen waren voorbereid op een vroegere start van de competitie. Wij 

konden het team niet op de been brengen door een zieke, feestjes en logeerpartijen. 

De week erna speelden we thuis tegen Genemuiden. Mede door goed keeperswerk van Jesse Kers 

en verdedigend werk van Rijk Tadema speelden we tot ieders verbazing met 1-1 gelijk.  

De derde wedstrijd tegen Staphorst had iedereen erg veel zin. De inzet was als vanouds alleen nu 

was de uitslag niet als vanouds, de tegenpartij was sterker al moesten ze volgens hun leider sinds 

tijden diep gaan om te winnen. Een erg leuke wedstrijd om te zien, leerzaam vol strijd en passie. 

Uitslag: 4-2 voor Staphorst. 

Paaszaterdag de uitwedstrijd tegen een oude bekende Tonego ging niet door, de weergoden werkten 

ditmaal behoorlijk tegen. 

Zaterdag 29 maart leken de weergoden weer tegen ons, de avond en de nacht ervoor alleen maar 

regen, net op tijd was daar de weersverbetering en gingen wij op voor een sportieve revanche (na 

de 4-2 nederlaag vorige keer) tegen Creil F1. Ondanks het vroege tijdstip en het feit dat wij als 

enige die zaterdagochtend op het sportpark moesten aantreden was er behoorlijk wat publiek 

toegestroomd, ouders, broertjes, zusjes, opa‟s en oma‟s  zorgden voor een lekker voetbalsfeertje. 

Mijn dank dat U hiervoor de moeite heeft genomen. Wij kwamen van meet af behoorlijk onder druk 

te staan, maar weer konden wij steunen op meer dan goed keeperswerk van Jesse, hij hielp ons er 

behoorlijk doorheen. Halverwege de eerste helft kwamen we meer en meer onder de druk vandaan. 

Zo ook bij de goal, de bal ging van rechts achterin naar links op het middenveld waar Jorn de bal 

met zijn linker pardoes midden voor de goal kreeg zodat Yannick met een punter de 1-0 

aantekende.  Tweede helft moest met name Jeroen dicht achter de bal aansluiten oftewel dicht 

achter Kay blijven, ondanks zijn lengte deed hij dat perfect, de afvallende bal was vaak een prooi 

voor hem zodat wij op de helft van de tegenstander bleven spelen. Er kwamen meer en meer 

mogelijkheden om te scoren, één ervan werd na een steekpas van Jorn door Jeroen zelf van rechts 

naar links in het doel geplaatst, 2-0. Creil was toen verslagen. 

Volgende week beginnen wij alweer aan de tweede helft van de competitie thuis tegen MSC uit 

Meppel. 

 

Johan Tadema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  
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Inkijkertje 
 

Het huis waar de bomen weg zijn 

„Als we aan mensen uitleggen waar we wonen, is meestal de reactie: “Oh het huis waar de bomen 

weg zijn”.‟ Aan het woord zijn Marian (63) en Sybrand (62) Oud-Huijbregts. 

 

Ze wonen sinds januari aan de Hertenweg 15. Voor de wat oudere inwoners onder ons: in het huis 

van Joep Meijs. Hij plantte ruim dertig jaar geleden coniferen rond zijn erf en die hebben sindsdien 

alle ruimte gekregen om uit te groeien. Het huis is jarenlang vanaf de weg niet te zien geweest. 

Heerlijk als je van privacy houdt! Jammer voor de voorbijganger die – net als ik – graag andermans 

erf en tuin bekijkt. Toen Marian en Sybrand (zeg maar Syb) er kwamen wonen hebben ze als eerste 

alle coniferen gerooid en zijn sinds die tijd druk bezig er een paradijsje van te maken voor zichzelf 

en hun paarden.  

 

Ik zoek ze op en wordt gastvrij onthaald. Ze verontschuldigen zich voor de rommel in huis, valt best 

mee, want ze wachten met smart op een  bouwvergunning voor hun aanbouw. We zetten ons aan 

tafel. Ik vertel dat ik vijfentwintig jaar geleden voor het laatst in dit huis was. Ik liep voor de Grote 

Club Actie en was door Joep Meijs naar binnen gehaald om even een praatje te maken. (Zo gaat dat 

in een ons kent ons gemeenschap. Je maakt bij iedereen een praatje en voor je het weet ben je 

uren verder en amper opgeschoten).   

 

De sfeer is gemoedelijk en er ontwikkelt zich een gezellig gesprek. Zoals wel vaker (eigenlijk steeds 

vaker) gaat het over vroeger. Marian en Syb brachten beide hun jeugd door in de Noordoostpolder. 

Maar ze ontmoeten elkaar pas toen ze in Dronten woonden. Waarschijnlijk kwam dat omdat Marian 

boven in de polder aan de Hopweg bij Rutten woonde en Syb (geboren Amelander)eerst aan de 

Ramsweg bij Ens en later in het dorp. Marian leefde zich uit op de KPJ dansavonden. (KPJ = 

Katholieke Plattelands Jongeren red.) Syb herinnert zich de dansavonden op ´Jukeboxmuziek` in 

het Wapen van Ens. In 1963 verhuisden ze naar Dronten.  

 

‘Waarom zijn jullie terug in  de Noordoostpolder en waarom speciaal in Kraggenburg?’ 

 

Marian en Syb kijken elkaar veel betekenend aan: Syb: ´Ik besteed heel veel tijd aan mijn paarden. 

Ik doe aan Endurance (lange afstand rijden) en dat kost veel tijd. Bovendien stonden de paarden op 

verschillende plaatsen op stal en was ik veel van huis. Dat vond Marian niet zo leuk. Hoewel we het 

ontzettend naar onze zin hadden in Dronten, besloten we toch op zoek te gaan naar een vrije 

woning met ruimte voor de paarden. We zochten een huis met stalruimte en een wei en die vonden 

we hier aan de Hertenweg. In een van de schuren hebben we stalruimte gemaakt en in de andere 

een zandbak. De wei komt naast het huis.‟ Marian: ´We woonden in een geweldige buurt aan de 

Lijzijde in Dronten, een hele hechte buurt ook. We hebben er  negenentwintig jaar met heel veel 

plezier gewoond en het was best een moeilijke beslissing om weg te gaan. Maar – zegt ze lachend – 

ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Iedere morgen als we hier aan het ontbijt zitten en 

naar buiten kijken dan ervaar ik een enorm gevoel van vrijheid.‟ „Wat ons opviel toen we voor het 

eerst in Kraggenburg kwamen, was de mooie omgeving, alleen knapten we af op de aanblik van het 

koelhuis‟, vertelt Syb. „Een regelrechte aanfluiting voor het dorp. Op de vergadering van 

Dorpsbelang hoorde ik dat de gemeente er weinig aan kan doen, ongelofelijk. Kunnen we geen actie 

op touw zetten?‟ 

 

Zelf hebben Marian en Syb ook met de gemeente te doen. De tekening voor de aanbouw is 

afgekeurd. Dat was een fikse tegenvaller. De bouwtekening wordt erbij gehaald. „We begrijpen niet 

dat het afgekeurd is‟, vertelt Syb. „Wat is hier nou mis mee?‟  

 

Inburgeren 

Inburgeren willen Marian en Syb zo snel mogelijk. Toen ze twee dagen in Kraggenburg woonden, 

waren ze al bij het Buutreednen. „Een geweldig leuk feest maar niet de beste gelegenheid om kennis 

te maken met de mensen hier‟, vertelt Marian. Dat lukte een week later wel tijdens de Katerloop en 

het ouderen carnaval. Ook de jaarvergadering van Dorpsbelang werd bezocht en toneelvereniging St 

Genesius kan alvast twee plaatsen reserveren voor de voorstelling van 12 april. Marian en Syb willen 

graag onderdeel gaan uitmaken van de dorpsgemeenschap. „We verwachten hier nog minstens 20 

jaar gelukkig te wonen‟, zegt Marian lachend.  

 

Annemieke Janse. 
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Nieuws van “het Klokhuis”. 
 

Beste Kraggenburgers, 

 

Hoe gaat het met het Klokhuis? Nu, het antwoord is: een stuk beter dan vorig jaar. We zijn met 

kleine bezuinigingen, prijsverhogingen, hogere zaalhuur en een zeer grote vrijwillige inzet van Ria 

Stuiver op de goede weg. We willen diegenen die zich ingezet hebben voor het behoud van het 

Dorphuis van harte danken! We zijn er nog niet, want we hebben nog steeds donateurs en 

vrijwilligers nodig. Als u nog geen donateur bent, maar wel donateur wilt worden, kunt u een 

machtiging invullen in het Dorpshuis (€ 7 euro per jaar) of een bedrag naar eigen keuze over maken 

op rekeningnummer 1142.07.046, onder vermelding van donatie 2008.  

We hebben momenteel verschillende vrijwilligers die vaste avonden draaien, maar ook zij kunnen 

ziek worden of een keer niet kunnen en daarom willen we wat extra vrijwilligers aantrekken, zodat 

er meer gerouleerd kan worden. Dus als u nog tijd over heeft of u wilt zich inzetten voor het dorp 

door een avond als vrijwilliger bardienst te draaien, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij Ria 

Stuiver of één van de bestuursleden.  

 

We hebben in januari contact gehad met de besturen van de beide scholen en een advies van hen 

was om een soort van jeugdraad in te stellen. Dit leek ons een goed idee. We willen jongeren meer 

betrekken bij het dorp, hun ideeën gebruiken om gepaste en leuke activiteiten te organiseren voor 

de jeugd. Daarnaast maken we jongeren ook bekend met bestuurswerk en hopen we op deze wijze 

toekomstige betrokken en enthousiaste bestuurders te vinden. 

Ben jij geïnteresseerd of heb je ideeën wat het Dorpshuis voor jou zou kunnen betekenen dan horen 

we graag van je. Het idee is dat dit gaat lopen vanaf het nieuwe schooljaar. Via de directeuren van 

de beide scholen proberen we ook jongeren te benaderen voor deze jeugdraad.  

 

Vriendelijke groeten van het bestuur: 

 

Dick Hupkes, Eveline Wonnink, 

Ardie van Keulen, Gert Visscher,   

Siebe Boomsma, Piet Galama. 

 

 

 

 

 

Feestweek Kraggenburg 2008 
 

De feestweek van Kraggenburg komt alweer snel dichterbij. Onlangs zijn de wijkvertegenwoordigers 

ingelicht over het programma, dus u kunt binnenkort gevraagd worden voor deelname aan het 

programma. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers en bezoekers bij de diverse 

activiteiten. 

Medio mei zult u de feestgids huis aan huis ontvangen met alle informatie. 

 

DATUM FEESTWEEK: WOENSDAG 28 MEI T/M 1 JUNI 

 

Motortoerrit 
 

De motortoerrit editie 2008 wordt dit jaar gehouden op hemelvaartsdag, donderdag 1 mei. Dit jaar 

dus een toerrit buiten de feestweek, maar dat maakt het niet minder spectaculair. Henk Matthijssen 

en Karst Dedden zullen wederom een prachtige rit samenstellen voor alle echte mannen op 

gemotoriseerde tweewielers. 

Heeft u een motor? Weet u hoe deze werkt? Houd u van een beetje gezelligheid? Dan is de 

motortoerrit op maat gemaakt voor u. 

 

Wanneer?  Donderdag 1 mei 

Hoe laat?  10:30 verzamelen, 11:00 uur starten. 

Waar?   Start bij HCR van Saaze 

Meer informatie? Contactpersoon Karst Dedden (k.dedden@hetnet.nl)  

 

!!! Krijg geen spijt, gun uzelf en uw motor dit plezier en doe mee !!! 

mailto:k.dedden@hetnet.nl
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Kraggenburg: Hoofdstad Steprace 2008 
 

De steprace door de Noordoostpolder, het mag bijna een begrip heten. Dit jaar wordt de Steprace 

gehouden op: 

Zondag 4 mei 2008 

 

De steprace -start en finish- is wisselend in de dorpen van de Noordoostpolder. Dit jaar is de eer aan 

Kraggenburg. Kraggenburg is al sinds de start van dit evenement een van de deelnemers en het is 

en eer dat wij alle teams van de verschillende dorpen dit jaar 2 keer welkom mogen heten. In een 

gezamenlijke organisatie van plaatselijke ondernemers, Dorpsbelang Kraggenburg, CV De Zotte 

Leeuwkes, KAC, en vele vrijwilligers zorgen we ervoor dat het dit jaar een groots ontvangst en finish 

wordt in het leeuwendorp. 

 

De start van de 11-dorpen steprace vindt plaats om 10:30 uur bij HCR van Saaze.  

Omstreeks 17:00 uur zal de  finish zijn.  

 

Ook Kraggenburg is dit jaar weer met een team vertegenwoordigd, met als captain Paul Galama. 

Bent u zelf al jaren een fervente stepper, laat het ons weten!  

 

Traditiegetrouw zal er ook de mogelijkheid zijn om de hele race mee te maken. Met een bus kunt u 

Team Kraggenburg tijdens de hele rit aanmoedigen. Deze bus zal bij de start aanwezig zijn, 

verzamelen om 10:00 uur bij HCR van Saaze.   

Wilt u dit evenement van dichtbij meemaken en meegaan met de bus? Geef u dan van te voren op. 

Dit kan via fvanegmond@home.nl . Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de versnaperingen 

onderweg. 

 

De organisatie hoopt op vele toeschouwers tijdens start en finish.  

 

 

 

J.V.V. – REISJE 2008 
 

Voor alle 65-plussers van Kraggenburg 

 

Zoals al vele jaren organiseert de Ouderenvereniging de “Jongeren van Vroeger” ( J.V.V.) ook dit 

jaar weer haar jaarlijkse busreis voor alle 65-plussers van Kraggenburg.  

Dit jaar is de keuze gevallen op een reisje naar “Het Rijk van Nijmegen” met o.a. een rondrit 

door de Ooypolder, door de prachtige omgeving van Berg & Dal en de Zeven Heuvelenweg. 

 

Na een goed verzorgde Ooyse Koffietafel gaat het richting Nijmegen. En hoewel Nederland in het 

buitenland vooral bekend is om zijn molens, klompen en tulpen is de fiets toch ook niet weg te 

denken van de Nederlandse wegen. En toch vragen we ons bijna nooit af hoe en door wie dit 

allemaal bedacht is. Vandaar een bezoek aan het Nationaal Fietsmuseum “Velorama”, het enige 

fietsmuseum in Nederland. De complete rijkdom van “Velorama” omvat zo‟n 250 echte, antieke 

exemplaren, tweewielers en meerwielers van nu en vroeger, vanaf de eerste loopfiets uit 1817 tot 

op de dag van heden. Een kijkje meer dan waard! 

De terugtocht onderbreken we voor een goed verzorgd drie gangen diner. 

 

Wanneer   woensdag 3 juli 2008 

Vertrek en terugkomst  08.00 uur – 20.00 uur 

Kosten   € 50,00  

 

Opgave bij:  

Johan Voost, Voorstraat 12, telefoon 252374 

Tiny van Diepen-Heddes, Walstraat 29, telefoon 252532 

of op de Soosmiddag  

 

Bestuur J.V.V.  

 

 

mailto:fvanegmond@home.nl
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Mijn uitdaging in Zuid-Afrika!! 
 
Zoals jullie al op meerdere plaatsen in deze Uitkijk hebben kunnen zien, vertrek ik eind april naar 

Zuid-Afrika om daar een opleiding te gaan volgen. Eind september hoop ik dan met een diploma op 

zak weer in Nederland aan te komen. 

  

Ik wil jullie via artikeltjes in de komende Uitkijken op de hoogte houden van mijn ervaringen daar. 

Hierbij dus deel 1: De voorbereiding (of te wel “Het roer om”). 

 

Ik krijg veel vragen over wat ik ga doen daar. Ik ga naar Zuid-Afrika om een opleiding te gaan 

volgen aan de Body Stress Release Academy. Als ik mijn diploma op zak heb ben ik Body Stress 

Release Practitioner. Voor het gemak kort ik Body Stress Release in het vervolg af tot BSR. BSR is 

een gezondheidstechniek die zich richt op de diepere spierspanning. Het is een fysieke techniek die 

middels drukbewegingen langs de ruggenwervels wordt uitgevoerd. De techniek is erop gericht om 

het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren, waardoor de spierspanning los wordt 

gelaten en allerlei klachten verminderen en kunnen verdwijnen. Bij een te hoge spierspanning in de 

diepere spieren, tussen de ruggenwervels, kunnen naast rugpijn ook allerlei andere klachten in het 

lichaam ontstaan als gevolg van spanningen en afgeklemde zenuwen. Ik zal in de komende Uitkijken 

verder uitleggen hoe het allemaal in elkaar zit. 

 

Deze opleiding is alleen in Zuid-Afrika te volgen. De techniek van BRS is in Afrika ontwikkeld door 

een echtpaar die beide als chiropractor zijn opgeleid. Door hun samenwerking en interesse in de 

balans in het menselijk lichaam (en dus het zelfgenezend vermogen) is een nieuwe techniek 

ontstaan. De techniek zoals die nu wordt beoefend bestaat sinds 21 jaar. In Nederland is de 

techniek 10 jaar geleden geïntroduceerd. Op dit moment zijn in Nederland 30 BSR Practitioners 

actief. 

 

Als ik terug kom uit Zuid-Afrika ga ik een eigen praktijk beginnen aan huis, hier in Kraggenburg dus. 

Ik heb er al heel veel zin in, hoewel ik dus ruim vijf maanden niet thuis ben. Taco en Jesse komen 

gelukkig halverwege een paar weken op vakantie naar Zuid-Afrika, zodat de lange periode in ieder 

geval doormidden wordt geknipt. 

  

Op het moment dat deze Uitkijk uitkomt ben ik net gestopt met mijn huidige baan, die ik heb 

opgezegd. Na 18 jaar weer tijd voor een nieuwe Uitdaging. Ik kan me nu helemaal richten op de 

periode in Zuid-Afrika en de praktijk aan huis. Eind april vertrek ik. Naast mij gaan nog twee 

studenten uit Nederland naar Zuid-Afrika. Ik reis samen met een dame uit Duitsland en een heer uit 

Curaçao (die eerst een week in Nederland verblijft). Er worden dit jaar 24 studenten (wereldwijd) 

opgeleid.  

 

Samen met twee andere studentes hebben we in Zuid-Afrika een groot huis tot onze beschikking. Ik 

neem mijn laptop mee naar Zuid-Afrika zodat ik daar hetgeen ik geleerd heb kan verwerken tot 

teksten voor mijn nog in te richten website en de volgende Uitkijk. In mijn volgende artikel vertel ik 

meer over mijn verblijf daar en de opleiding. 

Wordt vervolgd. 

 

Sonja Kamminga 
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Zonnebloemnieuws. 
 

In het voorjaar zullen er weer zonnebloempitten worden uitgedeeld en gezaaid. Het is bedoeling om 

de zonnebloemen, als ze bloeien, te plukken voor zieken en mensen die we blij kunnen maken met 

een bezoekje en een bosje “zonnetjes”. 

 

Attenties met Pasen.. 

Voor de Pasen hebben de vrijwilligers bij 12 zonnebloemgasten een attentie gebracht. 

 

Theatertour met de Dutchdiva’s, 6 mei in de Duckdalf te Espel kosten € 15.- per persoon. 

U kunt zich opgeven bij Toos van Egmond tel: 252783. Als u geen vervoer heeft of iemand mee wilt 

nemen kunt u dit ook melden bij Toos. 

 

Op vakantie met de Zonnebloem. 

De nieuwe vakantiegidsen zijn te bekijken bij de vrijwilligers. Zij kunnen u alle informatie geven 

omtrent deze bij velen bekende vakanties zowel per boot, bus of anderszins. 

 

Zonnebloemloten. 

Wij willen graag de zonnebloemloten weer onder uw aandacht brengen. De helft van de opbrengst 

gaat direct naar het plaatselijke zonnebloemwerk 

 

Uit het Archief: Meer geluk met een Zonnebloemlot 

20-08-2007 

Dat is het motto van de Zonnebloemloterij 2007. Want wie meespeelt, maakt niet alleen kans op 

een van de vele (geld)prijzen, men steunt er ook het Zonnebloemwerk mee voor zieken en 

gehandicapten. Van half mei tot en met eind oktober gaan de vrijwilligers van de Zonnebloem op 

pad om zo veel mogelijk loten te verkopen voor het goede doel. Met een opbrengst van jaarlijks 

ongeveer 2,5 miljoen euro, is de Nationale Zonnebloem Loterij een van de belangrijkste 

inkomstenbronnen. De loten à € 2,- zijn niet alleen via de vrijwilligers te koop, ook op internet kunt 

u loten bestellen. 

 

Hartelijke Groeten namens de Zonnebloem - vrijwilligers, 

Joke Christiaens 

 

 

 

Hoofdstichting (voorheen Hersenstichting) 

De eerste collecte van het nieuwe jaar was de collecte van de Hersenstichting. Tegenwoordig heet 

die collecte de Hoofdcollecte. Sinds  2000 wordt er in Kraggenburg gecollecteerd met steeds een 
goede opbrengst. 

Dit jaar was de opbrengst € 488,97. Dit was ruim € 100,-- meer dan vorig jaar. Voor het eerst 

hebben een aantal collectanten een paar buitenwegen gelopen. Dat was te merken aan de 

opbrengst. Voor volgend jaar zou ik graag nog meer buitenwegen in de route opnemen, daarvoor 
zoek ik nog collectanten.  

De collecteweek is altijd in het begin van het jaar. Dus woont u aan een buitenweg en kunt u 1 of 2 
dagdelen vrij maken om te collecteren, neem dan gerust contact met mij op. 

Rest mij nog alle collectanten te bedanken en natuurlijk alle mensen in Kraggenburg die een gift 
gedaan hebben in een van de collectebussen van de hoofdcollecte. 

Koenie Wind (tel. 252123) of email wind66@planet.nl 

 

 

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

mailto:wind66@planet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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OPAK (Oud Papier Actie Kraggenburg) 
 

Beste mensen van Kraggenburg, 

  

Wij, de twee basisscholen, zijn heel blij met het vele oude papier wat u maandelijks langs de kant 

van de weg zet. Elke maand twee à drie containers vol oud papier brengt het nodige geld op wat wij 

heel goed kunnen gebruiken.  

Alle ouders van de scholen zijn ingedeeld in een rooster zodat ze 1 of 2 keer aan de beurt zijn om 

oud papier te rijden. Na afloop zitten we gezellig een kopje koffie te drinken bij Van Saaze. 

Ga a.u.b. zo door met verzamelen.  

Maar……………Het papier is niet altijd goed verpakt. Soms komen we adressen tegen waar het papier 

los aan de kant van de weg is gezet. Dit nemen we mee maar ook niet altijd. Het is namelijk heel 

lastig om in een open kar los papier te vervoeren van de buitenweg naar het dorp. De bermen van 

de buitenwegen worden vervuild door het losse papier wat van de kar waait. Dit kan niet de 

bedoeling zijn. 

Dringend verzoek: papier in dichte dozen of met touw in pakketten vast gebonden aan de kant 

van de weg zetten! 

Heel hartelijk dank namens de Lichtwachter en de Pionier.  

 

Groetjes Herma 

 

 

 

Dames leer pokeren 
De avond bestaat uit:  

- een beknopte uitleg  

- potje poker (open kaarten) 

- het echte werk  

 
Woensdag 7 mei  Opgeven bij hotel Van Saaze 

20.00 uur bij Van Saaze T 252353 E info@hotelvansaaze 

 Er zijn geen kosten aan verbonden 

 

 

  

     Klaverjassen op donderdagmiddag 

 
We komen een man tekort op onze klaverjasmiddag. Wie wil ons team aanvullen? 

Kom gerust eens langs om het te proberen. 

Bij HCR Van Saaze elke donderdag van 12.30 – 16.00.  
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Groeten Piet, Marien en mijnheer Klaver. 
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Natuurmonumenten. 
 

Natuurmoment Voorsterbos 

 

De lente is zeer koud gestart met sneeuw- hagel en regenbuien. Veelal gepaard met nachtvorst en 

gure windvlagen. Het leek een vroeg voorjaar te worden, want de eerste blaadjes van de meidoorn 

ontvouwden zich al vroeg uit de zwellende knoppen. De zanglijster en merel lieten in het bos en tuin 

hun voorjaarszang horen. Nu de temperatuur laag is, en regelmatig hagel en sneeuwbuien over-

trekken, heeft de natuur een rustpauze ingelast, om zich straks weer volop zich te laten horen en de 

geurvlagen van bomen en planten door het bos te verspreiden als de temperatuur gaat stijgen.  

 

Fluisterboot 

Wanneer u Natuurmoment leest, heeft de doop van onze nieuwe fluisterboot op het Vogeleiland 

plaats gehad. Dit feestgebeuren is op 28 maart samen met directeur Natuurbeheer Teo Wams van 

Natuurmonumenten en genodigden gevierd. Acte de présence was dat twee leerlingen van de 

Zeester uit Marknesse, door middel van een prijsvraag, een naam voor onze boot hebben bedacht. 

Samen hebben Jeanine Pees en Carola Drost met Teo Wams de nieuwe naam van de fluisterboot 

onthuld, het is ,,Whisper ” geworden, wat betekent fluister. Het is een prachtige naam die zeer 

toepasselijk is voor de fluisterboot. De fluisterboot wordt door zonnepanelen van energie voorzien, 

en wordt ingezet voor excursies naar het Vogeleiland en Zwarte Meer. 

 

Planten 

In de minder koude periode is het planten van bomen en struiken in het Voorsterveld en Wendelbos 

afgerond . 

 

Wandelroute 

De wandelroutes in het Waterloop en Voorsterbos aan de Voorsterweg zijn door werkzaamheden 

onderbroken of slecht begaanbaar. Wanneer u in genoemde terreinen komt wandelen houdt u daar 

dan rekening mee. Stel uw bezoek b.v. uit tot de zomerperiode, als alles goed gaat is er dan goed te 

wandelen. 

 

Beheerteam Voorsterbos 

 

 

 

Activiteiten Persbericht 

Zwolle, 19 maart 2008 

 

Vroege vogels op het Vogeleiland 

Op zaterdag 5 april en woensdag 23 april houdt Natuurmonumenten een vaar-wandelexcursie naar 

het Vogeleiland in het Zwarte Meer. De excursie met het thema „vroege vogels‟ duurt ongeveer drie 

en een half uur. De nieuwe (!) excursieboot vertrekt om 8.00 uur vanaf de aanlegsteiger bij de 

Kadoelerbrug aan de Kadoelerweg bij Kraggenburg. Vanwege de beperkte capaciteit van de boot is 

aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan bij bezoekerscentrum De Wieden in St. Jansklooster, 

telefoon (0527) 24 66 44 (woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 – 16.00 uur, vanaf 1 april van 

dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur) of via www.natuurmonumenten.nl/agenda. Leden van 

Natuurmonumenten betalen € 8,-, niet-leden€ 12,- p.p. Omdat het observeren van vogels centraal 

staat, mogen honden niet mee. De excursie is minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn. 

Op het Vogeleiland zijn geen paden; laarzen kunnen daarom goed van pas komen. P.s. Vergeet uw 

verrekijker niet! 

 

Vroege vogels  

Vogelconcerten en voorjaar horen bij elkaar. Vroeg in de ochtend is het een herrie van jewelste. 

Zeker ook op het eiland dat niet voor niets „Vogeleiland‟ heet. Maar liefst 60 verschillende soorten 

vogels leven er. Iedere soort heeft zo zijn eigen geluid, waaraan hij te herkennen is. De boswachter 

kan boeiend vertellen over de vogels, hun lied en hun eigenaardigheden.. 

 
Jungle  

Afgezien van het grasland in het midden, is het eiland weelderig begroeid. Er staan grote populieren, 

wilgen en essen. Het natte gedeelte aan de noordoostkant heeft het karakter van een moerasbos. 

Natuurmonumenten laat het bos zijn eigen gang gaan. Dode bomen blijven staan of liggen. Het 
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dode hout trekt insecten aan, maar vormt ook de voedingsbodem voor mossen, varens en 

paddestoelen. Wie op het eiland komt, waant zich een beetje in een jungle. Er heerst volstrekte 

rust. Paden zijn er niet. 

 

Geruisloos 

De nieuwe electro-excursieboot biedt plaats aan 12 mensen. Dit zorgt, samen met de geruisloze 

motor, voor een exclusieve en ultieme natuurbeleving. Nuon sponsort de zonnepanelen en de 

elektrische aandrijving van de boot. Natuurmonumenten en Nuon hebben sinds 2000 een structurele 

samenwerking op het gebied van duurzame energieprojecten 
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12 Uurwedstrijd in het ruitersportcentrum in Emmeloord 19 april 
 

Op zaterdag 19 april zal het ruitersportcentrum in Emmeloord in het teken staan van de vierde editie 

van de 12 uur wedstrijd. Het doel van deze dag is om de verschillende gebruikers van het 

ruitersportcentrum op een gezellige en ontspannen manier bij elkaar te brengen. Op deze dag zullen 

diverse teams vanaf 13.00 uur deelnemen aan diverse spellen waar af en toe paarden bij te pas 

komen, maar dit is slechts sporadisch. Zo‟n 12 uur later zal duidelijk zijn welk team alle zeer diverse 

spellen het beste heeft volbracht, maar met daarbij de Olympische gedachte hooghoudend; 

meedoen is belangrijker dan winnen! 

 

Gebruikers 

Er zullen teams deelnemen van de manege, de menvereniging, de balansruiters en de rijvereniging 

Noordoostpolder. De afgelopen edities was de Scouting Emmeloord altijd al een belangrijke 

ondersteunende factor bij de organisatie, dit jaar zijn ze naast onderdeel van de 

organisatiecommissie, ook deelnemers met twee teams! De Scouting heeft een prachtig nieuw pand 

aan de Sportlaan, en als buren van het ruitersportcentrum is dit een uitgelezen mogelijkheid elkaar 

beter te leren kennen. 

 

Olympische spelen 

Met Peking 2008 voor de deur, was het thema voor deze editie snel geboren. Hét evenement 

waarvan iedere sporter hoopt ooit aan mee te mogen doen, hier jaren voor traint en daarvoor alles 

opzij zet om een medaille te winnen en hiermee onsterfelijk te worden, zo ook onze teams! Ieder 

team moet een land vertegenwoordigen en tijdens de openingsceremonie kunnen meteen punten 

verdiend worden voor de originaliteit met betrekking tot outfit, vlag, volkslied enzovoorts.. 

Gedurende de dag worden vooral demonstratiesporten uitgevoerd, die streven naar een olympische 

erkenning!  

 

Afsluiting 

Na vele uren bloed, zweet en tranen is het zeker dat wegens voorgaande successen het sluitstuk 

van de avond weer een karaoke wedstrijd zal worden. Teams moeten dit ruimschoots voorbereiden, 

want we zijn bezig om zeer bekende juryleden uit te nodigen. Helaas had de goedlachse Jerney 

Kaagman geen tijd, maar men kan erop rekenen dat de vervangers zeker niet van mindere kwaliteit 

zijn! 

 

Kortom, genoeg te zien en te beleven op 19 april op het Ruitersportcentrum Emmeloord aan de 

Sportlaan 42 te Emmeloord! Voor meer informatie kun je contact opnemen met de organisatie via 

marionvanandel@hotmail.com. 

 
 

 
Oproep voor informatie voor onderzoek naar oudste meerling. 
 

Mijn naam is Ans Visser en ik verzamel  van alles wat maar over meerlingen gaat. Zoals geboorte-

kaartjes, knipsels, foto's en boeken. Dat doe ik nu zo'n 50 jaar en het is een bijzondere verzameling 

geworden met heel veel informatie. Veelvuldig  krijg ik de vraag: mijn opa of oma is er een van een 

tweeling, zij worden 92 jaar zijn zij de oudste? Dat is eigenlijk nergens bekend. Nu heb ik een jaar 

of vier geleden een onderzoek gedaan naar de oudste tweeling en drieling. Dat is bijzonder leuk om 

te doen, want die oudjes wilden maar wat graag de oudste zijn, maar.... het is een kwetsbare 

leeftijd en ik probeer het zoveel mogelijk bij te houden en daarom wil ik via De Uitkijk een oproep 

doen. Kent u een tweeling en/of drieling op leeftijd? Tevens ben ik op zoek naar tweelingen langer 

dan twee meter. Kunt u mij helpen, laat het mij a.u.b. weten. 

U mag bellen naar 0355262077 of mailen naar ansvisser@hotmail.com  

of kijk op  www.verzamelhuisjedemeerling.web-log.nl        

 

Bij voorbaat dank,      

Ans  

 

 

 

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

mailto:ansvisser@hotmail.com
http://www.verzamelhuisjedemeerling.web-log.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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(aankondiging creatieve dag 

Jongeren 19nu Noordoostpolder)



 18 

Fanfare-orkest Bant-Creil-Rutten 
 

MOOI! Weer een concert met FBCR 
♫♪ 

♫ Elke morgen word ik wakker met een wensje in mijn hoofd......la la lala la ♪ 
♪♪  ♫ 

 
Deze bekende openingstune zal dit jaar centraal staan tijdens het donateursconcert van Fanfare-

orkest Bant-Creil-Rutten. Donateurs zijn van harte uitgenodigd dit concert gratis bij te wonen. Niet-

donateurs betalen €5,00 p.p entree. Op een eigen wijze zal het orkest het bekende programma van 

Paul de Leeuw invulling geven. Heeft u een muzikale wens, laat het ons dan weten via onze website 

(www.fbcr.nl) en wie weet laten wij uw wens die avond in vervulling gaan. Wij zien u graag! 

 
5 april 2008 Studio De Stiepe in Rutten 20.00 uur 

 
Reserveren noodzakelijk! 

A. Staring tel. 274528 

W. Boessenkool  tel. 261822 of 

www.fbcr.nl 

 
 
 

 

 

 

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 
                                                                                                                                   
Voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. 

 

Schooltijden peuterspeelzaal: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur 

(brengen tussen 8.45 en 9.00 / halen tussen 11.30 en 11.45) 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 zo snel mogelijk opgeven i.v.m. de groepsplanning !! 

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

Opgaveformulier 

Naam kind:  

__________________________________________________________________________ 

Adres:  

 ________________________________________________________________________ 

Postcode: 

 ________________________________________________________________________ 

Woonplaats: 

 ________________________________________________________________________ 

Telefoonnummer 

_________________________________________________________________________ 

Geboortedatum 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. 

Opgeven via e-mail: klaas-agnes@home.nl, of via www.kraggenburg.nl.  

http://www.fbcr.nl/
http://www.fbcr.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
mailto:klaas-agnes@hetnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdatum 2008 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) 
 

Uiterlijke bezorging 

8 juni  18 juni 

10 augustus 20 augustus 

28 september 8 oktober  

23 november 3 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 

16-04-„08 Chr. 

Vrouwenbeweging 

Mw. Paalberg uit St. 

Maarten  

Prot. 

Kerkcentrum 

19.30  

19-04-„08 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 

21 t/m 

25-04-„08 

Be Fair Avondvierdaagse ‟t Klokhuis 18.00 

26-04-„08 HCR van Saaze Soundmix Theater & 

Playbackshow 

HCR van Saaze 19.30 

01-05-„08 Matthijssen/Dedden Motortoerrit HCR van Saaze 10.30 

04-05-„08  Steprace HCR van Saaze 10.30 

04-05-„08  Finish Steprace HCR van Saaze 17.00 

07-05-„08 HCR van Saaze Dames leer pokeren HCR van Saaze 20.00 

16-05-„08  Leeuwenronde De Dam 19.00 

17-05-„08 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 

28-05 t/m 

01-06-„08 

Feestcommissie Feestweek De Brem   

05-06-„08 Basisscholen Dorpsschoonmaak Schoolplein 13.00 

07-06-„08 F.C.K. F.C. Dag De Brem  

21-06-„08 Basisscholen OPAK Voorstraat  09.00 

03-07-„08 Jongeren v Vroeger J.V.V. Reisje  08.00 

29-12-„08 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen  De Kei 19.00 
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Dorpsbelang 
 
 
Op de step ….. 

 
Dit jaar streek de steprace met start en finish neer in Kraggenburg. Voor de nieuwe 

teamcaptain Paul Galama, die een sterk verjongd team samen had gesteld en zelf de 

laatste etappe reed, een reden om voor eigen publiek als eerste te finishen. Voor deze 

aankomst was door een grote groep vrijwilligers (en raadsleden) een heuse „Champs-

Elisées‟ nagebouwd, waar het lang gezellig bleef. Met de 7e plaats haalde „Kraggenburg‟ 

haar hoogste plaats ooit. 

 
In vuur en ….. 

 

Tot in de verre omtrek kon men het zien: een grote brand op het industrieterrein, begin 

mei. In het voorjaar had Dorpsbelang de eigenaar al op dit gevaar gewezen, maar toch 

moest het zo ver komen. Gelukkig dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben 

voorgedaan! Hopelijk start men nu eindelijk met de sloop!?!?!? 

 

We moeten rennen …. 

 
16 mei was het zover; de 30e Leeuwenronde en bijbehorende prestatielopen werden door 

Bart Sonneveld weggeschoten. Onder zeer goede omstandigheden zetten 143 jonge en 

oudere atleten het op een rennen. Reacties nadien gaven aan dat de organisatie het weer 

goed voor elkaar had. Ook de vele vrijwilligers, willen wij hierbij bedanken voor hun 

inzet! 

De uitslagen van de verschillende afstanden zijn: 

 
2 km  1. Niels Brands 4 km 1. Tessa Peters 6 km 1. Kees Tadema 

2. Kay Mannes  2. Dennis Brands  2. Thijs Hofstede 

 3. Jorn Schulting  3. Myrthe Hilderink     3. Marco v Diepen 

 

11 km  1. Mart v Keulen Halve marathon 1. Jan Schenstra 

  2. Fred Dijkstra    2. Gerard Hesselmans 

  3. Erik Driesen    3. Tjeerd Popkema 

 
 
M’n eigen STEK …. 

 

Na het opheffen van de KAC zaten we helaas zonder activiteiten-organiserende 

commissie. Gelukkig staken 4 dames de hoofden bij elkaar en zo ontstond de STEK, 

waarover verderop in deze Uitkijk meer. De „oud-KAC-ers‟ nogmaals een bedankje voor 

hun inzet en we wensen de STEK-ers veel succes. 

 

Wij vieren feest …. 

 

Eind mei hebben we weer een fantastische feestweek gehad. Kraggenburg draaide door 

en alle omstandigheden werkten mee om er een zeer geslaagd gebeuren van te maken. 

Wederom is de feestcommissie er in geslaagd om een uitgebalanceerd programma op 

papier te zetten. Sport, spel en creativiteit zijn weer volop aan bod gekomen en 

zaterdagavond maakte zijn naam als feestavond meer dan waar. De feestcommissie, die 

ook het 6e decenniumfeest (‟09) al aan het voorbereiden is, mag met trots terugkijken op 

een geslaagd project. 
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Schoonmaken van …. 

 

Donderdag 5 juni j.l. staken 170 basisschoolkinderen de handen uit hun mouwen om het 

dorp schoon te maken. Met handschoen, vuilniszak en prikker werd het hele dorp 

doorkruist. Ook dit jaar viel de berg afval weer mee. Na afloop werden de kinderen 

getrakteerd op een ijsje. 

 
Oud & Nieuw …. 

 

Het heeft even geduurd, maar eindelijk hebben we de Oud & Nieuw-premie ontvangen. 

Een pluim voor iedereen, want Kraggenburg was dit jaar als enig dorp schadevrij! De 

premie zal worden verdeeld onder jeugdactiviteiten die zich hiervoor hebben aangemeld. 

 
Kijk naar de lucht …. 

 
Helaas gaf Marleen Stengs onlangs te kennen dat ze als gevolg van privé-

omstandigheden wil stoppen als bestuurslid van DB. We vinden dit jammer maar hebben 

er begrip voor en danken haar voor haar getoonde inzet.  

Voor „dorpszaken‟ kunt u trouwens altijd terecht bij de overige DB-bestuursleden. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

Bericht van de voorzitter van Dorpsbelang Kraggenburg 
 
Beste inwoners van Kraggenburg, 

 

Enige weken geleden hebben wij, mijn vrouw Eugenie en ik, van de arts te horen 

gekregen dat Eugenie lijdt aan de ziekte van Crohn. Deze ziekte is chronisch en moeilijk 

bestrijdbaar. 

Momenteel gaat het niet goed met Eugenie en zeer waarschijnlijk zal zij binnenkort een  

zware operatie moeten ondergaan. 

 

Door deze situatie is het voor mij moeilijk om geheel betrokken te zijn en te blijven, bij 

alle gebeurtenissen in- en betreffende Kraggenburg. Dit is echter wel noodzakelijk als 

voorzitter van Dorpsbelang én tevens nodig om aan een dagelijks bestuur leiding te 

geven. 

Het heeft mij dan ook doen besluiten om het voorzittersschap, voor onbepaalde tijd, 

neer te leggen en al mijn taken over te dragen aan de vice-voorzitter van Dorpsbelang:  

Marga Oosterwijk. 

 

Tot de jaarvergadering in maart 2009, tevens het moment waarop ik statutair zal 

aftreden, zal ik, al is het op de achtergrond, mijn kennis en ervaring blijven delen met 

het huidige bestuur van Dorpsbelang. 

 

Het raakt mij zeer dat ik om bovengenoemde reden „‟verstek‟‟ moet laten gaan maar ik 

weet ook dat ik hierdoor er meer voor Eugenie kan zijn en haar optimaal kan 

ondersteunen.  

 

Wanneer u verdere vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met Marga 

Oosterwijk, telefoonnummer: 06-10081135 of met één van de overige bestuursleden van 

Dorpsbelang. 

 

Tot slot wil ik u allen bedanken voor het vertrouwen en de ondersteuning welke u mij in 

de afgelopen jaren heeft gegeven.  

 

Ad van de Noort  
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2007-2008 

 

 

 
Beste Kraggenburgers, 

 

Zaterdag 7 juni j.l. werd het voetbalseizoen van de FC afgesloten met de traditionele FC 

dag. Onder perfecte weersomstandigheden (ondanks één onweersbuitje) werd door jong 

en oud op sportieve wijze het voetbalspel bedreven. Een geweldige afsluiting van een 

overigens voor FC Kraggenburg goede voetbaljaargang. En dan gaat het niet alleen om 

de voetbalresultaten; winst- of verliespartijen. Ook het sociale aspect; het elkaar 

ontmoeten en samen optrekken is een niet te onderschatten factor. Voetbal bindt 

mensen en op het voetbalveld (overigens ook in de kantine !!) wordt hieraan invulling 

gegeven. 

 

Terugblikken betekent ook mensen bedanken. Teveel om op te noemen. En daarbij het 

risico dat je iemand vergeet. Neemt u echter van ons aan dat er achter de schermen het 

nodige moet gebeuren om ook een kleine vereniging als de onze draaiend te houden. De 

kantinemensen, de vele leiders, de scheidsrechters voor de jeugd en de senioren, niet te 

vergeten de vele sponsoren, de bestuurders, het voetbalboekje, de klussers van de 

accommodatie en het veld, de mensen van de “poort”, de trainers, de fysiotherapeut, 

rijdende ouders etc. Vanaf deze plaats een woord van dank voor jullie inzet en 

betrokkenheid in het afgelopen jaar. 

 

We hopen die lijn ook het volgende jaar door te kunnen trekken. Sportief gezien heeft 

onze club zeker potentiëel. Ons eerste elftal is relatief jong en heeft groeimogelijkheden. 

Volgens trainer Beekman is er het afgelopen seizoen een stapje in de goede richting 

gedaan. Die lijn moeten we doortrekken en met het aanstormend talent uit de B en A 

junioren zullen we op termijn meedoen om promotie. De Topklasse lijkt nog ver weg 

maar wie weet …….. ???? 

 

Dat geldt ook voor onze jeugdelftallen. Ook hier best wel “aanstormende talenten” die 

nog een lange weg te gaan hebben. Centraal moet in deze leeftijdscategorie echter de 

beleving en het samen spelen voorop staan. De rest komt wel!! Kwalitatief goede 

trainingen helpen onze spelers een eindje op weg maar uiteindelijk zullen ze het zelf 

moeten doen. En daarbij gaat het niet alleen om goed te leren voetballen. Ook 

gedragsaspecten zoals het leren doorzetten, iets voor elkaar over hebben, overleggen 

met elkaar en samen spelen hebben een vormende waarde. Ook daarin spelen onze 

trainers en leiders een belangrijke rol.  

 

Een laatste opmerking (een belangrijke overigens) heeft te maken met de landelijke 

regelgeving betreffende het roken in openbare ruimtes. Een regel waar de FC achter 

staat en ook met ingang van 1 juli 2008 zal toepassen. Dat betekent in de praktijk dat 

het vanaf deze datum niet meer mogelijk is om in de kantine te roken. Vanaf deze plaats 

vragen wij nadrukkelijk om uw medewerking om niet meer te roken in de kantine. Meer 

hierover op onze jaarvergadering die op woensdag 3 september 2008 zal 

plaatsvinden. Onze leden zullen hierover nader geïnformeerd worden. 

 

Namens het bestuur van FC Kraggenburg wensen wij u een zonnige en sportieve 

vakantie toe. 
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Nieuws van de F1 pupillen 
 

Zaterdag 5 april kwam MSC uit Meppel bij ons op bezoek. Meppel kwam met veel 

supporters. Zij waren de te kloppen ploeg, stonden bovenaan en waren van plan dat niet 

weg te geven. De eerste plaats kwam dan ook voor hen geen moment in gevaar, wij 

werden op veel fronten afgetroefd behalve op inzet. Wij bleven ons positief gedragen, de 

kopjes bleven omhoog en dat werd uiteindelijk met een doelpunt beloond. Uitslag 1-3. 

De week erna stond Genemuiden op het programma. Thuis was het ternauwernood 

gelijk. Ik verwachtte dan ook een behoorlijke wedstrijd. Onze jongens waren door mij tot 

op de tanden gewapend. De goede voorbereiding wierp zijn vruchten af. Genemuiden 

werd vanaf het eerste moment vastgezet. Voor het eerst liet deze groep ook behoorlijk 

positiespel zien en dat werd snel beloond met een doelpunt. 

Alleen gaandeweg de tweede helft verslapte de concentratie waardoor Genemuiden toch 

nog een doelpunt kon maken. Uitslag 1-5.  

19 april was de terugwedstrijd in en tegen Staphorst. Het was er een drukte van belang. 

Veel teams moesten er aantreden en er was ook een verbouwing gaande. 

De illusie om te winnen was er bij mij niet, uitgaande van de thuiswedstrijd. Afgesproken 

werd dat wij goed moesten aansluiten en het speelveld zo klein mogelijk dienden te 

houden. Dit vergt concentratie en veel kracht. In de eerste helft lukte dat heel goed. 

Staphorst kwam er niet uit en wij gingen steeds beter voetballen. Toch was het Staphorst 

die door een misverstand op het middenveld kon scoren. In de tweede helft kregen zij 

meer en meer grip op de wedstrijd, mede natuurlijk door het concentratieverhaal en de 

wegebbende krachten. 

Maar pas toen de 4-1 viel was het verzet gebroken en konden zij uitlopen tot een 

geflatteerde winst van 6-2. 

26 april de uitwedstrijd tegen MSC. Waren zij in de vorige wedstrijd nog koploper, nu 

staan ze mede door een verliespartij tegen Tonego op de tweede plaats. Tonego, door 

ons geklopt in een mooie pot voetbal in de najaarscompetitie. Misschien valt er voor ons 

wat te halen, zeker als we het niveau van vorige week kunnen benaderen. 

Het voorgaande bleek een illusie, er zat pap in de benen. Toch konden wij ze met kunst 

en vliegwerk aardig van ons afhouden. Tijdens de rust werd gesproken over de 2-1 

achterstand, als we in de tweede helft volle kracht kunnen geven dan hoeven we hier 

niet te verliezen. Alleen Kay had het verhaal begrepen en beloonde zijn gedrag en vlijt 

met een mooie goal, op wilskracht scoorde hij de 3-2 maar ook hij kon niet voorkomen 

dat we zonder punten naar Kraggenburg terug moesten. De volgende wedstrijden 

moesten worden gespeeld in de meivakantie, dit betekende dat we niet compleet tegen 

Tonego thuis en uit konden spelen, jammer natuurlijk dat een teamsport zo tekort wordt 

gedaan. De KNVB kan/moet rekening houden met de planning, maar ook spelers/ouders 

moeten mijns inziens rekening houden dat er aan een teamsport gedaan wordt en dat je 

eigenlijk niet zomaar verstek kunt laten gaan.  

Tonego thuis was een doelpuntrijk gelijkspel 6-6. Het ging op en neer maar van opgeven 

wilden beide partijen niet weten: een terechte uitslag. 

De week erna tegen Tonego ging niet door omdat ook zij het personeel niet konden 

vinden. Besloten werd om op woensdagavond te spelen. Het betere van het spel op deze 

mooie lenteavond lag bij ons, toch scoorden zij de eerste goal omdat in alle gretigheid 

iedereen voorin speelde, balverlies was gelijk raak. We stonden weer met beide benen op 

de grond maar pakten het spel weer van vooraf aan op. De 1-3 ruststand was dan ook 

terecht. Na de rust speelde Tonego met een tandje erbij en wij met een tandje minder 

misschien wel twee, gevolg Tonego scoorde 3 keer en wij niet meer en dus stonden we 

met lege handen.  

Na deze draak van een wedstrijd moesten we de laatste wedstrijd in en tegen Creil 

spelen. Als trainer had ik daar nog niet één keer kunnen winnen met een team van FC. 

We begonnen met veel balbezit. Creil kon de bal niet op onze helft krijgen. Dit was 

tevens ook ons gevaar, door het lange balbezit schoof iedereen langzaam naar voren. Bal 

verlies was ook nu weer direct dodelijk. Creil kwam door een mooie goal op 1-0. 

Wij waren niet onder de indruk en pakten het spel weer op, lang balbezit als gevolg. De 

1-1 kwam echter tot stand door een gelukje. 
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In de rust kregen ze te horen dat ze sneller elkaar moesten gaan aanspelen, niet de bal 

lang aan de voet houden, op die manier verzandt iedere aanval en moet je veel meters 

maken. Creil werd in het begin van de tweede helft behoorlijk van links naar rechts 

gestuurd, maar tot een afronding konden wij niet komen. De goal van Yannick viel uit 

een scherpe counter. Door dit resultaat sluiten we de competitie positief en als vierde af. 

MSC en Staphorst waren voor ons een brug te ver, Tonego bleef ons voor door het 

onderlinge resultaat. 

Na een verdienstelijk gespeeld Tiendorpen toernooi in Nagele, waarin wij weliswaar 

alleen 1e klasser SVM op 0 tegen 0 konden houden, scheiden voorlopig onze wegen. Het 

merendeel van de F selectie gaat volgend jaar naar de E competitie en ik zelf zal voor FC 

de D-pupillen gaan trainen en coachen. 

 

Johan Tadema 

 

FC dag voor de jeugd in een notendop 
 

Ook dit jaar was er weer een FC Dag. Elk jaar weer een hele uitdaging om een zo‟n vlak 

mogelijke indeling te maken van de opgegeven jeugd.  

We mochten 4 teams effies, 4 teams E-pupillen en 5 teams D-pupillen en C-junioren 

verwelkomen, fantastisch. 

Na een zonnige start werden we toch min of meer verrast door een kleine onweersbui. 

Spelers maakten hiervan dankbaar gebruik om zich op te frissen en weer op krachten te 

komen. Na deze verplichte pauze werd er soms fanatiek verder gespeeld. 

 

Voor de F pupillen was er een veld uitgezet van 20 bij 40 met relatief grote doelen. 

Zij zorgden voor behoorlijk voetbal met een gemiddelde van bijna 3 goals per wedstrijd. 

De winnaar in die competitie werd het Feyenoord van Toer Buynink, Sam Liebe, Jesse 

Kers, Joël van Keulen en Daphne van Buggenum. 

 

De E pupillen mochten de kunst van het voetballen op een veld met de zelfde afmetingen 

etaleren. Het gemiddelde in deze competitie lag op 5. Hier werd de winnaar de Europees 

kampioen Manchester United met Youri Potters, Stijn de Boer, Yessin Kamphuis en Björn 

Hoegee in de gelederen. 

 

De D en C jeugd speelden een gemengde competitie op 2 velden met verschillende 

afmetingen. Veld 1 met een afmeting van 15x15 was een genot voor spelers met een 

behoorlijke techniek. Het korte one touch voetbal was af en toe mooi om naar te kijken. 

Het veld 2 was langer n.l. 30 meter. Op dit veld moesten spelers sneller kiezen voor een 

dieptepas waarbij natuurlijk een goede samenwerking was vereist tussen de voor- en 

achterhoede spelers. 

HSV van Joost Potters, Thijs de Ruyter, Kees Tadema en Wesley Verbeem was hierin het 

meest behendig. Het gemiddelde aantal doelpunten lag in deze poule op 5,5.  

 

Na het toernooi werd iedere speler bedankt middels een mooi oranje shirt en een 

sleutelhanger van FC Kraggenburg. De prijsuitreiking viel enigszins in duigen omdat 

velen huiswaarts keerden, iets waar wij als organisatie geen rekening mee hadden 

gehouden. Kortom een verbeterpunt voor volgend jaar. 

 

Na de finale tussen dorp Oost 3 en de Zwarte Neusjes gewonnen door dorp Oost, was er 

tijdens de derde helft de traditionele altijd leuke barbeque. Dit alles vergezeld door de 

start van het Europees voetbalkampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland. 

 

Al met al een geslaagde sportieve dag als afronding van het voetbalseizoen. 

 

Sportieve groet, Johan Tadema 
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Afwisselend seizoen voor de volleyballende  
jeugd van Be Fair 
 

De verschillende jeugdteams van Be Fair hebben weer een enerverend seizoen achter de 

rug. Wat is er zoal de revue gepasseerd? Laten we eens beginnen met de jongste jeugd: 

Meisjes C en D (Bobby, Annabel, Amy, Erika, Annette, Marjet, Carline, Thirsa, Iris en 

Julia) hebben dit seizoen geen competitie kunnen spelen omdat er geen volledig team 

was. Een combinatiegroep van jeugd die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs 

ging en wat jongere meiden, begonnen enthousiast te trainen op donderdagavond. Al 

snel stopten er 2 omdat de nieuwe school teveel tijd en energie kostte en school gaat nu 

eenmaal voor. 

In januari hebben Marjet en Annette meegedaan aan het 2x2 toernooi voor A, B en C 

jeugd in Heerenveen. Ze konden prima meekomen met het hoge niveau wat gespeeld 

werd en zijn uiteindelijk als 2e geëindigd in de poule. In april was er voor de 2e keer het 

2x2 toernooi (nu deed Erika ook mee) en de dames hebben het dit keer zelfs tot de finale 

geschopt, deze werd helaas verloren, maar de pret was er niet minder om. 

Met de jongsten (Thirsa, Iris, Julia en Marieke) zijn we naar Marknesse geweest voor een 

minitoernooitje. Dat was ontzettend leuk en we hebben nog gewonnen ook! Alle 

deelnemers kregen een presentje en voor de overwinning kregen de meiden een ijsje van 

Vincent Oosterwijk.  

Het hele seizoen alleen maar trainen is een beetje saai, dus hebben we nog een tripje 

gemaakt naar Sint Jansklooster voor een oefenpartijtje tegen VVSA. Ook hier waren weer 

enthousiaste supporters aanwezig die getrakteerd werden op een leuke pot volleybal. 

 

Meisjes B (Kelly, Lydia, Malou, Liza, Jantien, Esther en Liset, invallers: Annette en 

Marjet) had dit seizoen een nieuwe trainer, René van de Beek. Dat was aardig wennen 

voor de dames en ook voor de trainer! Iedere trainer heeft namelijk zijn of haar eigen 

manier van training geven en iedere trainingsgroep heeft zijn of haar ”eigen-

aardigheden”. Voor beide partijen was het dus aanpassen. De groep heeft veel geleerd 

dit seizoen, niet alleen op volleybaltechnisch gebied…  

In de competitie konden de dames prima meekomen. De ene wedstrijd werd nipt 

verloren en de volgende weer net gewonnen. Uiteindelijk is dit team in de middenmoot 

geïndigd. 

Tussendoor deden Liset en Malou nog even mee met 2x2 in Heerenveen en werden 1e in 

de poule. Het 2e toernooi (inmiddels deed Ester ook mee) drongen ze door tot de 

kruisfinales, die ze helaas niet konden winnen. Ondanks dát toch weer een leuke ervaring 

erbij. 

Halverwege mei was er dan nog het Brennels Jeugdtoernooi in Marknesse waar alle 

jeugdteams aan mee deden en waar dit meisjes B team gewoon even kampioen werd. 

Klasse, meiden! 

René heeft inmiddels aangegeven te stoppen als trainer bij Be Fair, wat we erg jammer 

vinden. René, hartelijk bedankt voor je inzet en succes in de toekomst. 

 

Meisjes A (Linda, Miranda, Roxanna, Evelien, Willemijn, Tanja, Robin, invallers: Esther 

en Liset) heeft een prima seizoen gedraaid. Dit seizoen werd voor het eerst het 

penetratiesysteem gespeeld. Na 2x oefenen tijdens de training draaide het als een trein. 

De eerste wedstrijden werden nog wat aarzelend gewonnen of net verloren maar 

gedurende het seizoen ging het steeds beter lopen. De laatste 2 maanden waren  

ongelofelijk spannend. De bovenste 5 in de poule, waaronder onze meiden, wisselden 

steeds van koppositie. Tot 2 wedstrijden voor het einde konden er nog 5 teams kampioen 

worden. Helaas was daar nog een vervelende gebeurtenis in één van de laatste weken: 

Linda (binnen ons team beter bekend als: De Stofzuiger) scheurde haar enkelbanden 

tijdens een trainingspartijtje en moest de laatste wedstrijden nagelbijtend op de bank 

doorbrengen. Toch werd de volgende wedstrijd met grote overmacht gewonnen van 
aartsrivaal Reflex uit Kampen. Speciaal voor Linda . 

De dames hadden echter teveel last van zenuwen en lieten de voorlaatste wedstrijd 

teveel punten liggen, waardoor het kampioenschap net aan hun neus voorbij ging.  
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Al met al een leuk seizoen voor dit team. 

 

Zoals al te lezen was, had de eerst genoemde groep te weinig speelsters in dezelfde 

leeftijd om competitie te kunnen spelen. Het werd dus wel tijd om wat nieuw talent 

binnen te halen. En hoe kan je dat nu beter doen dan met een scholenproject. Tijdens dit 

project hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 drie weken volleyballes gehad van Marina 

Miedema, docente bij de NeVoBo. Dat hebben we geweten; de eerst volgende training na 

afloop van het project stonden er 19 enthousiaste kinderen in de gymzaal, voor een potje 

volleybal. Hiervan is het grootste deel blijven “hangen” met als gevolg veel nieuwe 

aanmeldingen en het allerbelangrijkste: volledige groepen die wedstrijden kunnen 

spelen. Fantastisch toch?! 

Onder de aanmeldingen bevinden zich ook een paar jongens, voorlopig alleen om te 

trainen, omdat ze moeten voetballen op zaterdag, maar het is toch ontzettend leuk dat 

er weer wat mannelijk talent rondloopt. 

 

Voordat we in augustus weer enthousiast beginnen, gaan we nu eerst genieten van een 

welverdiende vakantie.  

 

Namens Be Fair een fijne vakantie gewenst. 

Rachel Zwartbol 

 

 

Te leen! Aanhangwagen met sportartikelen!  

Graag willen we bij u onder de aandacht brengen dat Paspartoe vanaf heden in het 

bezit is van de (BOSS) sportaanhangwagen. Deze aanhangwagen kan gevuld worden met 

sportartikelen en door u gebruikt worden bij het organiseren van sport (buurt) 

activiteiten. Als u de aanhangwagen leent kunt u kiezen uit materialen voor verschillende 

sporten als basketbal, volleybal, badminton en voetbal. Maar er zitten ook materialen in 
om bijvoorbeeld een frisbeewedstrijd of een circus te organiseren.  

Tevens zijn we zelf gestart met de organisatie van sportactiviteiten in de dorpen. Met als 

doel om in samenwerking met bewoners, verenigingen, scholen en andere organisatie 

nieuwe activiteiten voor jongeren op te zetten. Mocht u bij de organisatie van een 

activiteit willen samenwerken of een keer gebruik willen maken van de 
sportaanhangwagen neem dan contact op met:  

Bart Maljers (Jeugdsportwerker)  

E-mail: Bart.maljers@paspartoe.com  

Telefoon: 06-53246892 / 0527-276107  

P.s. Voor de uitleen van de aanhangwagen vragen wij een kleine onkostenvergoeding  

 

 
 

 

 
 

 
 

mailto:Bart.maljers@paspartoe.com
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Inkijkertje: in de kost bij ome Bertus Postma 
 
 

Van 13 maart 1967 tot eind januari 1988 woonden Wijnand en Tineke Beemster 

met hun drie kinderen in Kraggenburg. Ze runden de supermarkt en deden 

volop mee aan het sociale leven. 

 

Wijnand Beemster kwam in 1967 als vrijgezel naar Kraggenburg. Hij was melkboer in 

Bakkum maar kreeg een tip van ome Bertus Postma uit Kraggenburg dat de plaatselijke 

melkboer Noordman ermee stopte. Dat vond de jonge Wijnand wel een uitdaging. Hij 

ging in de kost bij ome Bertus en tante Aagt. Tineke, zijn latere vrouw, ontmoette hij in 

Hoorn. „Ik heb altijd gezegd dat ik eerst een bedrijf wilde en daarna een vrouw en zo liep 

het ook‟, aldus Wijnand. Ze trouwden en gingen aan de Casper Kombrinkstraat 10 

wonen, naast Jaap † en Lida Langeweg. In 1973 wordt Wijnand kruidenier. Hij koopt de 

A&O (60m2) van mijnheer Overmars. Twee jaar later komt daar het pand van mijnheer 

Van der Ven bij. Nu is er nog één supermarkt in Kraggenburg die qua oppervlakte 

inmiddels is uitgebreid naar 135 m2 en in de oude manufacturenzaak van Mateboer is 

gehuisvest (ja, ja Kraggenburg had vroeger behalve een bakker, supermarkt, kapper en 

een fietsenhandel ook nog een manufacturen- en textielzaak). De naam is inmiddels 

veranderd van A&O naar Vege. Daarna volgen nog twee naamsveranderingen. In 1980 

verbindt Wijnand er zijn eigen achternaam aan: ´Supermarkt Beemster‟ en vanaf 1983 

prijkt het bord A-markt boven de gevel. In 1988 vertrekt de familie Beemster met hun 

drie kinderen (Wijnand jr ‟70, Paula ‟73 en Klaas ‟76) terug naar Noord-Holland. In de 

Goorn wordt een nieuw winkelcentrum opgezet en de kans om een winkel van 800 m2 

vanaf de grond af aan op te bouwen is een enorme uitdaging voor Wijnand en ook goed 

aan hem toevertrouwd. Al na vierenhalf jaar is de winkel uit zijn jasje gegroeid en gaat 

het aantal vierkante meters naar 1060.*  

 

Ik bel ze op: „Met Wijnand Beemster‟ zijn stem klinkt nog exact hetzelfde als twintig jaar 

geleden. Het komend anderhalf uur, ontwikkelt zich een gesprek zoals je dat houdt met 

een oude bekende. Namen komen voorbij en herinneringen worden opgehaald. Wijnand 

vertelt op zijn eigen wijze en zoals ik het me herinner. Zijn oneliners hebben nog niets 

aan kracht ingeboet. Ooit zette hij een advertentie in de Uitkijk waarin stond: „De auto‟s 

rijden niet op water‟. Daarmee doelend op de klanten die hun boodschappen in 

Emmeloord haalden. „Er kwamen reacties op dat ik dat niet kon maken en toen heb ik 

hem de keer daarop niet meer geplaatst‟, aldus Wijnand. Hij is nog steeds bevlogen als 

het over de leefbaarheid van Kraggenburg gaat. „Hoe arm ben je als alles weg is‟, vraagt 

hij zich hardop af? Het antwoord ligt al in de vraag opgesloten.  

 

Tijd voor wat „dieptevragen‟: ‘Wat deden jullie binnen de Kraggenburger gemeenschap?’ 

Wijnand: „Ik zat bij de Carnaval, was dertien jaar secretaris en ik ben twee keer prins 

geweest. De eerste keer dat ik Prins was, kwam ik uit een koe. Ik zong bij het katholieke 

kerkkoor (tenor red.). Zat in het veteranenteam van de voetbal met mannen als Frans 

van Egmond. Ik heb ook nog in een schoolcommissie gezeten, maar hoe of wat weet ik 

niet meer. Tineke was lid van St Genesius. De repetitieavonden waren een uitje voor 

haar. Met het stuk „De winkel van simpel won ze de eerste prijs op het eenakterfestival in 

Emmeloord. (de andere spelers waren: Driesje Hoekstra, Wim van de Vegt en Piet Rol, 

de regie was in handen van Els Mooij red.)  

 

‘Kun je wat hoogtepunten noemen uit de tijd dat jullie hier woonden?’ 

„Wat we toen al veel deden en nu nog steeds doen is fietsen en wandelen. We hebben 

veel gefietst in de Weerribben. Prachtig dat pontje naar Jonen. Ook fietsten we naar Urk. 

Al waren de kinderen nog zo klein, ze gingen mee. We gingen overal dwars doorheen en 

zij maar trappen op die kleine fietsjes. Dat zijn dierbare herinneringen.  
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Verder was de tijd dat we naast Jaap en Lida woonden een geweldige tijd. We hebben 

verschrikkelijk veel gelachen. We hadden zelfs een boom uit de heg gerooid om 

makkelijker over te steken. Wat ik ook heerlijk vond, waren de badmintonwedstrijdjes 

met Cor Hofland.  

Dat ging er bloedfanatiek aan toe. Zo erg dat je soms zelf wel eens dacht: jonge, jonge, 

moet het nou zo. Maar ik had dat uurtje niet willen missen. Ik kon er veel in kwijt.‟ 

 

‘Is er verder nog iets dat je tegen de Kraggenburgers wil zeggen?’ 

„De hartelijke groeten van Wijnand en Tineke, kinderen en kleinkinderen (4) en een 

goede gezondheid toegewenst.‟  

 

* In 2000 zetten Wijnand en Tineke een punt achter het drukke supermarktbestaan en 

gaan ze samen genieten van hun vrije tijd. Tineke is een tijd ziek geweest, maar nu gaat 

het goed met haar.  

  

 

Annemieke Janse  

 

 

 

Re-Inkijkertje 

Beste redactie, 

Toevallig las ik een uitgave van uw blad waarin de huidige bewoner van Mare Malosum 
aan het woord was. Dat is alweer enige tijd geleden, maar ik wil toch reageren. 

In 1956 zijn wij als gezin er komen wonen. Wat ik mij van het huis herinner is dat we per 

2 kinderen een slaapkamer hadden, behalve de jongste, zij had een eigen kamertje. Ook 

was er een kamertje voor het meisje voor dag en nacht, ja zo heette dat vroeger. Truida 

van Maar is de laatste geweest die bij ons werkte. Zij woonde en woont misschien nog 

wel in Kraggenburg. Aan haar heb ik alleen maar goede herinneringen. Wat het aantal 

kamers betreft. Op zolder waren er twee, reuze spannend als je daar mocht slapen. Op 

de bovenverdieping waren er 8 slaapkamers en drie badkamers, een voor de meisjes, 

een voor de jongens en een voor de ouders. Beneden waren er drie kamers, een 

eetkamer, een woonkamer en een klein kamertje waar de open haard was. Ook was er 
een kantoortje voor mijn vader. Daarnaast nog een keuken. 

Op diverse plaatsen waren er prachtige muurschilderingen, in de eetkamer bv. stonden 

er 4 sprookjes op de muur. In het kantoor van mijn vader was een appelboomtak 

geschilderd. In de hal was er een stamboom geschilderd in de vorm van een appelboom 

en boven, op het kamertje van de jongste allemaal vogeltjes op de muur. Als er visite 
kwam 's avonds, lagen wij als kinderen stiekem bovenaan de trap te kijken wie er kwam. 

Wat ik jammer vind, is dat het huis voor mijn gevoel nogal onder handen is genomen. 

Muurschilderingen verdwenen en om het huis verdween veel. Er was bv. een perceel met 

hazel- en walnotenbomen en daaronder bloeiden in het voorjaar de narcissen. De tuin 
was een plaatje. Mijn vader legde daarin zijn ziel en zaligheid. 

Ik kon niet nalaten te reageren op het stukje. 

Met vriendelijke groet, Clara Woets 
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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 FlevoMeer Bibliotheek | Noordoostpolder. 

U kunt ons bereiken telefonisch: 0527-612059 of via e-mail: 

noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl 

 

 

 
 

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

 
 of Gerrit Klokstraat 28  

mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
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Natuurmonumenten  
 

Op zoek naar nachtvlinders in het Waterloopbos 
Natuurmonumenten gaat op vrijdag 20 juni op zoek naar nachtvlinders in het Waterloopbos, 
onderdeel van het Voorsterbos bij Kraggenburg. De excursie start om 22.00 uur vanaf de 
parkeerplaats Voorsterweg 36 in Marknesse. De excursie duurt tot ongeveer 23.30 uur. Leden van 
Natuurmonumenten betalen 
€ 4,00,  niet-leden€ 7,00. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan bij Bezoekerscentrum De 

Wieden, telefoon (0527) 246644 (maandag van 12.00 uur tot 17.00 uur en dinsdag t/m zondag 
van 10.00 uur tot 17.00 uur) of via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda.  

 
Onbekend maakt onbemind 
Het gevarieerde Waterloopbos trekt tal van vlinders. Allemaal hebben ze open plekken nodig voor 
warmte en beschutting, bloemen als voedselbron en om eitjes af te zetten. Veel mensen zijn 

gesteld op dagvlinders. Ze genieten van de kleuren en het gevoel van vrijheid dat ze krijgen als ze 
vlinders zien. Veel onbekender zijn de nachtvlinders. Ze zijn misschien minder kleurrijk, maar 
zeker heel bijzonder. Om te ontdekken welke nachtvlinders in het Waterloopbos voorkomen, gaat 

de boswachter op pad met een speciale lamp en een wit laken. En wat er dan gevonden 
wordt…..??!! 
 
Mysterieus bos 
Natuurmonumenten is sinds december 2002 eigenaar van het grootste deel van het Waterloopbos. 
Veel van de oude modellen liggen nog steeds in het bos verscholen. Meestal hebben zich erop, erin 

en erlangs bijzondere planten ontwikkeld. Maar ook vogels, dag- en nachtvlinders voelen zich er 
prima thuis.  
 

Inrichting Wendelbos afgerond 
Natuurmonumenten heeft de inrichting van het 120 hectare grote Wendelbos bij Marknesse 

afgerond. De laatste exemplaren van de 450.000 wilgen, zoete kersen, essen en elzen gingen 

afgelopen herfst de grond in. Op 1 maart 2006 plantte burgemeester Van Rappard van Gemeente 
Noordoostpolder de eerste boom. Zo‟n 450 schoolkinderen kwamen op Boomfeestdag van dat jaar 
een handje helpen. Zwolse Vaart en Voorstertocht kregen natuurlijke oevers. Twee beken met een 
totale lengte van 6 kilometer voeren water aan vanuit het Waterloopbos. Wandelpaden en 
bruggetjes maken het mogelijk om lange tochten te ondernemen door Voorsterbos, Waterloopbos 
en Wendelbos. Samen maar liefst 900 hectare bos en natuur. 

 
Weelderig 
Natuurmonumenten zag bij de aankoop van de grond in 2004 direct goede mogelijkheden om een 
waardevol bos te realiseren. De ligging tussen Zwolse Vaart en Voorstertocht maakt het mogelijk 
het gebied waterhuishoudkundig los te koppelen van de omgeving. Daardoor, door de lage ligging 
en door de kleibodem, kan hier een nat bos ontstaan met een weelderige begroeiing. Behalve voor 
natuur en natuurgenieters kan het bos een functie vervullen als „opslagplaats‟ van overtollig 

regenwater. Zo wordt verdroging tegengegaan en tegelijkertijd wateroverlast voor de 

aangrenzende landbouwgronden voorkomen. Bij veel regenval in de winter kan een deel van het 
Wendelbos blank komen te staan. Wandelaars kunnen van die bijzondere aanblik genieten doordat 
Natuurmonumenten waar nodig de paden extra hoog heeft gemaakt. Wie in de buurt van de beek 
wandelt, maakt kans om de felgekleurde ijsvogel te zien vissen. Roofvogels en reigers vliegen 
boven het bos, op zoek naar een lekker hapje. 

 
Bijdragen 
De aankoop van de grond en de aanleg en inrichting van het Wendelbos zijn mede mogelijk 
gemaakt door bijdragen en medewerking van het Nationale Groenfonds, Programma Beheer van 
het ministerie van LNV, Nationale Postcode Loterij, Provincie Flevoland en Waterschap 
Zuiderzeeland. Het Groenfonds betaalt Natuurmonumenten voor de bosaanplant eenmalig een 
bedrag van ongeveer  

€ 4.500 per hectare vanwege de bijdrage die de bomen leveren aan het vastleggen van CO2. Dit 
past in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid. De omwonende boeren en burgers zijn vanaf het 

begin betrokken geweest bij de planvorming en inrichting. Op hun verzoek is een ruiterroute in 
voorbereiding. Samen met de omwonenden heeft Natuurmonumenten op 14 mei bij het 
waterinlaatpunt aan de Nigerweg de „kraan‟ voor de beken open gezet. 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:Jan Akkerman, beheerder, telefoon 0527-

252570 of 06-53733245 

http://www.natuurmonumenten.nl/agenda
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Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 
                                                                                                                                      

Wijzigingen peuteradministratie 
 

Sinds de fusie van Peuterspeelzaal ‟t Kwetternest in de Stichting Peuterspeelzalen 

Noordoostpolder (SPN) zijn al een aantal zaken veranderd, waaronder nu ook de 

centralisatie van de peuteradministratie. 

 

Dit betekent dat peuters niet meer aangemeld kunnen worden via het opgave formulier 

in de Uitkijk, maar dit wordt per 1 juni 2008 centraal via de SPN geregeld. Dit kan op de 

volgende manieren: 

- Telefonisch, de peuteradministratie is dagelijks te bereiken van 8.30 uur tot 12.45 

uur op telefoonnummer: 0527 – 618700. 

- Schriftelijk door het invullen van het inschrijfformulier, dit is te verkrijgen op de 

peuterspeelzaal. 

Het inschrijfgeld vanaf 1 juni 2008 bedraagt € 10,--. 

 

Tevens zal ook het innen van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage centraal worden 

geregeld door middel van automatische incasso. 

 

Kijk voor meer informatie op www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest. 

 

Met vriendelijke groet, 

Commissie peuterspeelzaal ‟t Kwetternest 

 

Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder 

 
De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder, SPN, verzorgt peuterspeelzaalwerk voor 

de gemeente Noordoostpolder. 

SPN wil samen met de Gemeente de peuterspeelzaal voor iedereen toegankelijk maken. 

Daarom kunnen ouders met een minimum inkomen voor het jaar 2008 een beroep doen 

op de bijzondere bijstand. 

Dat betekent dat u voor het jaar 2008 een tegemoetkoming kunt krijgen voor de 

ouderbijdrage van de peuterspeelzaal. 

 

U betaalt dan maandelijks een eigen bijdrage van € 5,00. 

 

Deze tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder 

waarvan een kind geplaatst wordt op een peuterspeelzaal en: 

 Het inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm 

 Een vermogen heeft dat niet meer bedraagt dan het in artikel 34.3 WWB 

genoemde vrij te laten vermogen 

 

Mocht U in aanmerking komen voor deze bijzondere bijstand dan kunt u contact 

opnemen met de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN), op werkdagen van 

8.30 uur tot 12.45 uur.  

 

Ons adres is:  

De Duit 3P (2e etage)  

8305 BB Emmeloord 

Telefoonnummer: 0527 618700 

 

Deze bijzondere bijstand geldt voor het jaar 2008 en is voor ouders van een peuter die 

op de peuterspeelzaal is geplaatst of nog op de peuterspeelzaal geplaatst gaat worden. 

http://www.kraggenburg.nl/
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Tuinkunst op hoog niveau tijdens Open Tuinen in en rond Ens op 
28 en 29 juni 
 

In de omgeving van Ens zijn in het weekeind van 28 en 29 juni zestien 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 € 3,00 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 Ens worden de tuinen door routebordjes aangegeven en voorzien van duidelijke 

vlaggen. Entreebewijzen zijn te koop bij bijna alle open tuinen, VVV kantoor 

(Emmeloord), Welkoop winkel (Industrieweg 6 Emmeloord) en Intratuin (Espelerweg 11-

1 Emmeloord).  

 

De tuinen zijn heel verschillend van sfeer en grootte. Er zijn boerderijtuinen en 

dorpstuinen. Naast een rondwandeling door de mooie tuinen kunnen bezoekers kennis 

maken met het werk van verschillende kunstenaars en detaillisten uit de 

Noordoostpolder. Zij tonen hun kunstwerken en hun assortiment in of nabij de open 

tuinen. Er worden onder andere beelden, schilderijen, tuinposters, sieraden en 

smeedwerk tentoongesteld en er zijn bijzondere planten te koop. Deze Open Tuindagen 

worden voor de achttiende keer georganiseerd door een werkgroep van Groei en Bloei 

Noordoostpolder. Omdat de open tuinen steeds in en rond een ander dorp in de 

Noordoostpolder zijn, is het aanbod van tuinen zeer wisselend. Een groot deel van de 

tuinen was nooit eerder open voor publiek. Zowel de organisatie als het open stellen van 

de tuinen gebeurt geheel belangeloos en door vrijwilligers. Het doel van deze open 

tuindagen is om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van onze mooie polder in het 

algemeen en verschillende tuinen in het bijzonder.  

 

De tuinroute begint dit jaar bij de boerderijtuin van Hilly en Dick Adrichem Zuiderringweg 

6 vlakbij Ens. Dan voert de route rechtsaf over de Zwijnsweg, waar de gezellige 

boerderijtuin van de familie Van Olst op nummer 29 open is. Aan de Ramsweg op 

nummer 8-1 zet de familie Bakker de poort van hun boerderijtuin open. Aan de Redeweg 

8 is de boerderijtuin van de familie Meijer open en ook de familie Zuidberg aan de 

Kamperzandweg 1/2 doet mee. Alleen op zaterdag is Nobilis Enserweg 6, een groot 

bomencentrum, open. In het dorp Ens is de tuin van Ria en Popko Davids op het 

industrieterrein Noorderveld 12 open en Hans en Margriet Geerdink Het Noord 2 laten 

hun tuin met zeer bijzondere sferen zien. Anneke en Johan Nes hebben een 

zelfaangelegde achtertuin van 10 bij 10 meter met vaste planten, éénjarigen en 

potplanten. Ook de tuinen van de families Appelhof en Koomen Uitloop 22 en Uitloop 24 

zijn open. Aan de Sportweg op nummer 71 laat de familie Van den Akker hun tuin met 

bijzondere rotsplanten zien. Bij Pierre en Ria á Campo Drietorensweg 13-1 is een jonge 

tuin rond een woonboerderij. Mariëtte en Sjef van Hees Mammouthweg 6 doen alleen op 

zaterdag mee. Anje en Thimo Thijs Zwijnsweg 12 hebben een volwassen boerderijtuin, 

evenals Anny en André Kroon Mammouthweg 26. De tuin van Hermien en Kees van de 

Kar Mammouthweg 32 is een jonge boerderijtuin en aan het slot van de route ligt het 

belevingspark Brennels Leemringweg 19. Dit park is 48 hectare groot en bestaat uit een 

heel bijzonder landschap met veel zand, water en beplanting.  

 

Meer informatie: 

C. Bulk-Oostingh 

Ceres 

Vliegtuigweg 8 

8308 PN Nagele 

Tel. 0527 612408 of 06-30975925 
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Vakantiesluiting ‘t Dorpshuis  
 

In verband met de zomervakantie is ‟t Klokhuis gesloten vanaf maandag 7 juli tot 

maandag 4 augustus.  

Vanaf 4 augustus staan alle vrijwilligers weer voor u klaar! 

 

Bestuur St. Dorpshuis  

 

STEK 
 
Met veel plezier willen wij u laten weten dat vanaf 1 juni 2008 Kraggenburg een 

activiteitencoördinatiegroep rijker is! Nu de KAC, Kraggenburger Activiteiten Commissie, 

opgehouden is te bestaan gaan wij verder. Onze naam is Stuurgroep Evenementen 

Kraggenburg, ofwel STEK. Net als de feestcommissie vallen wij onder de vlag van het 

Dorpsbelang Kraggenburg. Wij gaan diverse zaken oppakken die te maken hebben met 

de activiteiten die in Kraggenburg georganiseerd (gaan) worden. Daarbij gaan wij in 

ieder geval door met activiteiten als de Leeuwenronde, de Sinterklaasintocht, 

Dorpenschoonmaak, Nieuwjaarsreceptie, etc. 

 

Onze doelstelling is dan ook: het verzamelen, publiceren, delegeren en mede 

organiseren van activiteiten om de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp op peil te 

houden dan wel te vergroten.  

 

Het STEK wil het centrale verzamelpunt worden van informatie aangaande zoveel 

mogelijk activiteiten in Kraggenburg. Wat gaan wij in ieder geval doen: 

 Het realiseren van een centraal punt waar informatie wordt verzameld ten 

behoeve van een jaarkalender voor activiteiten in Kraggenburg. 

 Activiteiten coördineren die plaatsvinden in het dorp.  

 Vrijblijvend informatie verzamelen en geven over de tijdstippen waarop 

activiteiten in Kraggenburg georganiseerd worden, ondermeer ter voorkoming van 

dubbelingen (op hetzelfde moment organiseren) van activiteiten.  

 Streven naar een jaarkalender met een grote diversiteit aan activiteiten in het 

dorp. 

Wij gaan uit van een goede en prettige samenwerking met al diegenen die samen met 

ons werken aan een leefbaar Kraggenburg! 

Barbara de Vries  (karste@zonnet.nl - 252065) 

Marjo van Diepen (sj.diepen@planet.nl – 252676) 

Maya Kutschruiter  (jkutschruiter@hetnet.nl – 252822) 

Irene Gerritzen  (igerritzen@hetnet.nl –251933) 

 

 

Opbrengst epilepsie collecte 
 

Van 26 mei t/m 1 juni werd er ook in Kraggenburg weer gecollecteerd voor het Nationale 

Epilepsie Fonds – De Macht van het Kleine. De opbrengst van de collecte is € 735,45.  

Weer een mooi bedrag wat besteed wordt aan het verbeteren van het leven van mensen 

met epilepsie en hun omgeving. Dit gebeurt o.a. door wetenschappelijk onderzoek, 

voorlichting, individuele hulp en door het organiseren van aangepaste vakanties. 

Wij willen dan ook alle collectanten en gevers hartelijk bedanken voor jullie bijdrage en 

tot een volgend jaar. 

 

Anja Doejaaren en Marjo v Diepen 

mailto:karste@zonnet.nl
mailto:sj.diepen@planet.nl
mailto:jkutschruiter@hetnet.nl
mailto:igerritzen@hetnet.nl
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Officiële opening van Zorgmaatwerk BV te Emmeloord 
 

Op 5 juni opende Zorgmaatwerk officieel haar deuren in Emmeloord. De opening werd 

verricht door mevr. Marja Salverda, directeur van Zorgmaatwerk. Aansluitend is de 

bedrijfsfilm van de organisatie vertoond. Ook was er gelegenheid tot verdere 

kennismaking.  

 

Zorgmaatwerk is een erkende organisatie op het gebied van psychiatrische thuiszorg, 

woonbegeleiding en trainingen (VERS, sociale vaardigheid, Health4U, ERT). 

Sinds 1 januari 2008 verleent Zorgmaatwerk zorg in de provincie Flevoland. 

Het kantoor voor de provincie Flevoland is gevestigd te Emmeloord aan de Duit 3e. Het 

hoofdkantoor staat in Winsum (Frl.) waar Zorgmaatwerk al 2 jaar actief is. Daarnaast 

verleent Zorgmaatwerk zorg in de provincies Drenthe en Groningen.  

 

Zorgmaatwerk is een snel groeiende organisatie binnen de GGZ. De organisatie werkt 

met HBO-opgeleiden en academici. Door de kwaliteit van de geboden zorg, begeleiding 

en behandeling is Zorgmaatwerk een aantrekkelijke partner voor mensen die 

ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebben.  

Er wordt in de dagelijkse praktijk samengewerkt met andere organisaties, zodat er ook 

doorverwezen kan worden naar bv. re-integratiebureaus. 

 

Klaverjasclub De Kei 

 
Einduitslagen seizoen 2007/2008 

1. E. Ebbink    59.988 punten 

2. L. Bouwknegt  59.846 punten 

3. A. Kasper   59.599 punten 

4. D.J. de Boer  59.488 punten 

5. Y. Asma   58.967 punten 

 

Marsen Koning was dit jaar K. Oudshoorn 

1. K. Oudshoorn  32 marsen 

2. K. v.d. Berg  29 marsen 

3. A. Holweg    28 marsen 

4. E. Ebbink   25 marsen 

5. A. Kasper   23 marsen 

 

Het schema voor het seizoen 2008/2009 luidt als volgt: 

26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 december, 29 december Open Kampioenschap.   

 

 
Kleding  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bij HCT Van Saaze blijven regelmatig  

kledingstukken liggen. 

 

Wij bewaren ze een poos  

(een jaar), maar daarna gaan ze het kringloopcircuit in. 

 

Kom eens kijken of er iets van jou is blijven liggen.  
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Mijn uitdaging in Zuid-Afrika!! 
 

Zoals jullie in de vorige Uitkijk hebben kunnen lezen, ben ik eind april naar Zuid-Afrika 

vertrokken om daar een opleiding aan de Body Stress Release Academy te gaan volgen. 

Eind september hoop ik dan met een diploma op zak weer in Nederland aan te komen en 

mijn praktijk in Kraggenburg te kunnen beginnen.  

Hierbij deel 2: De eerste maand in Zuid-Afrika 

Eind april ben ik vertrokken vanaf Schiphol, en via Londen en Kaapstad naar George in 

Zuid-Afrika gevlogen. Vervolgens met de huurauto naar Wildernis gereden. Wildernis is 

een klein dorpje en ligt aan de Gardenroute, wat een enorm mooi natuurgebied en 

toeristische trekpleister is. Het eerste weekend hadden we daar een conferentie over 

Body Stress Release (BSR) die jaarlijks wordt gehouden. BSR bestaat dit jaar 21 jaar en 

het werd groots gevierd dat BSR dus volwassen is geworden. We vielen als studenten die 

gekozen hadden hierbij aanwezig te zijn, voorafgaand aan onze opleiding, dus met onze 

neuzen in de boter. Informatief en ook een feest. We werden allerhartelijkst ontvangen. 

 

Op 1 mei begon de opleiding. Op het moment dat deze Uitkijk uitkomt ben ik dus ruim 

1,5 maand onderweg. De opleiding is goed opgezet. We hebben elke dag lessen als: 

Anatomie, Filosofie, BSR Principes, Techniek (theorie en praktijk) en Communicatie. Elke 

vrijdag hebben we een test over de anatomieonderwerpen die we die week hebben 

geleerd. We hebben nu het skelet (alle botten), de gewrichten en de spieren van het hele 

lichaam gedaan. Als je lager dan een 7 haalt moet je het opnieuw maken. Halverwege de 

periode en aan het eind is er een examen, waarin alle stof wordt herhaald. De testen 

gaan me tot nu toe goed af. De eerste vier weken (op het moment dat ik dit schrijf heb 

ik 4 cijfers teruggekregen) heb ik een 10 gehaald! Ik had niet verwacht dat het Engels en 

Latijn me zo goed af zouden gaan. Maar ik ben super gemotiveerd, dus daar zal het dan 

wel aan liggen. Ook de praktijk gaat me goed af en ik heb de eerste echte releases al 

uitgevoerd. In het begin mag je alleen oefenen op de skeletten die er zijn en als dat goed 

gaat op de docenten zelf. We zijn net begonnen om op een medestudent te oefenen (op 

elkaar dus). Elke drie dagen mag je 1 release op elkaar uitvoeren. Ik zal hierover in een 

volgende Uitkijk meer vertellen. 

 

Ik woon hier in een mooi groot huis met 5 medestudenten, waarvan er twee met mij 

samen in het 3-persoonshuis, en drie in twee appartementen (1 eenpersoons en 1 

tweepersoons) in het huis. Het huis staat in Wildernis, een plaatsje 15 km vanaf George 

en 9 km vanaf de school. Op donderdagavond studeren we gezamenlijk zodat we vrijdag 

goede cijfers kunnen halen. Het huis staat op een heuvel met een geweldig uitzicht op 

het noorden (de zonkant). Gelukkig maar, want het is hier winter en ze kennen geen 

centrale verwarming. Door de zon overdag warmt het huis een beetje op en zo kunnen 

we ‟s avonds nog lekker in de kamer zitten. In de huizen waar de andere studenten 

zitten is dat wel anders. Het is wel even wennen om met mensen met andere gewoonten 

en culturen in één huis te wonen. Maar goed, het maakt het ook wel gezellig. 

 

Overigens is de winter hier tot nu toe nog niet zo verkeerd. Overdag schijnt de zon, maar 

het is vroeg donker (half 6) en het wordt dan ook erg koud. ‟s Morgens zitten we nog 

met de jas aan in de klas (daar ook geen verwarming) maar tijdens de lunch zitten we in 

een T-shirt buiten, met ook daar een geweldig uitzicht. 

 

Nog een paar weken en dan komen Taco en Jesse naar Zuid-Afrika. Daar kijk ik echt naar 

uit. Ik heb dan een week vakantie waarin we samen een deel van het land beter gaan 

bekijken. Taco en Jesse blijven nog als ik alweer met de opleiding begin, maar dan 

kunnen zij leuke uitstapjes maken in dit mooie gebied om de hoek. Doordat de test op 

vrijdag is hoef je in het weekend niet te leren en heb je tijd voor ontspanning. Ik ben al 

naar een vogelpark in Knysna geweest, met daarin alle vogels die hier van nature 

voorkomen. De prachtigste kleuren zie je daar. Ik heb een olifant geaaid in een 

olifantenpark, en we zijn met 10 studenten een heel weekend naar een wildpark in de 

buurt van Port Elisabeth (Addo Park) geweest. Schitterend allemaal.  

Ik zal jullie de volgende keer meer vertellen. Wordt vervolgd. 

 

Sonja Kamminga 



 18 

 

 

 
 

 
3e Johan Neeskens Jeugdsportweekend Flevoland groot succes 

 

 
Van vrijdag 30 mei tot en met zondag 1 juni werd voor de derde keer het Johan 

Neeskens Jeugdsportweekend Flevoland georganiseerd. 26 Kinderen, in de 

leeftijd van 8– tot 18-jaar, met een lichamelijke handicap beleefden een 

weekend met sport en gezelligheid. Tijdens dit weekend konden ze 

kennismaken met verschillende sporten zoals E-hockey, (rolstoel)tennis, 

zelfverdediging en golf. 

 

Vrijdag 30 mei startte het 3e Johan Neeskens Jeugdsportweekend Flevoland. Kinderen 

(26) en vrijwilligers (22) verbleven het hele weekend op Center Parcs “de Eemhof” in 

Zeewolde. Hier konden zij kennismaken met verschillende sportmogelijkheden. 

Daarnaast speelde gezelligheid ook een belangrijke rol. Op vrijdagavond heeft een deel 

van de groep gebowld en een ander deel is gaan zwemmen. Zaterdagmorgen hebben de 

kinderen die in een elektrische rolstoel zitten, kennis kunnen maken met Elektrisch 

rolstoelhockey. Hiervoor waren een paar spelers van het Nationaal Team uitgenodigd. De 

overige deelnemers hebben onder leiding van Robin Ammerlaan, paralympisch kampioen 

2004, kennis kunnen maken met (rolstoel)tennis. ‟s Middags kregen de deelnemers in de 

Shinbukai sportcentre verschillende tips over zelfverdediging. ‟s Avonds heeft iedereen 

genoten van een lekkere barbeque. Zondag stond in het teken van rolstoelraces en 

golfen. Na een gezellig en intensief sportweekend zijn de deelnemers zondagmiddag 

opgehaald door hun ouders en weer naar huis gegaan. 

 

Wilt u meer informatie over het Johan Neeskens Jeugdsportweekend Flevoland? Neem 

dan contact op met Sportservice Flevoland, Arend Neuteboom via telefoon 0320-251113 

of mail naar info@sportflevo.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
 

mailto:info@sportflevo.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdatum 2008 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) 

 

Uiterlijke bezorging 

10 augustus 20 augustus 

28 september 8 oktober  

23 november 3 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 

20-06 Natuurmonumenten Op zoek naar nachtvlinders Voorsterweg 36 22.00 uur 

21-06 Basisscholen  OPAK  Voorstraat  09.00 uur 

28/29-06  Open Tuinen Ens 11.00 uur 

16-08 Basisscholen  OPAK Voorstraat  09.00 uur 

03-09 FC Kraggenburg Jaarvergadering  De Brem  ????? 

29-12-„08 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen  De Kei 19.00 
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Dorpsbelang 
 
“De scholen zijn begonnen” 
 

Met het uitkomen van deze Uitkijk zijn de basisscholen in onze regio al weer van start 

gegaan. En VVN heeft ook nu weer de actie opgezet om bij de ingangen van het dorp het 

gemotoriseerde verkeer er op te wijzen dat, na de relatieve vakantierust, een ongelukje 

met medeweggebruikers in een klein hoekje zit.  

 
 
Sloop 

 

In de vorige Uitkijk hadden we de hoop al uitgesproken en gelukkig is die uitgekomen: 

het voormalige en deels uitgebrande koelhuis is eindelijk gesloopt en tot nu toe resten er 

slechts „puinhopen‟ van het complex. Nu maar weer hopen dat dit puin binnen afzienbare 

tijd wordt opgeruimd en er een mooi overzichtelijk en „bouwrijp‟ terrein ontstaat. Zodat 

hier spoedig gelegenheid wordt geschapen om te „wonen-en-werken‟ in nieuw te bouwen 

panden. 

 
 
60 jaar 

 

De tweede helft van het jaar is al weer bereikt en dat betekent dat we in „no time‟ naar 

de 60 jaar toe stormen. Een jaar waarin veel georganiseerd zal gaan worden en waar we 

ons weer kunnen verbazen over wat bijvoorbeeld de Feestcommissie, de STEK en ook 

verenigingen weer uit de hoge hoed toveren. 

Succes hiermee. 

 
 
Stroladen 
 

Op 17 augustus om 15.00 uur staan de blikken van ons, inmiddels beroemde, 

kraggenburger strolaadteam weer één kant op: over de rijen strobalen naar de 

finishvlag. Zullen ze, als titelverdediger, de eer van Kraggenburg weer hoog kunnen 

houden op de Nostalgische Akkerdagen bij „Op d‟n akker‟? In de korte geschiedenis van 

dit provinciaal kampioenschap zijn ze uitgegroeid tot hét te kloppen team. Dus zal het 

ook dit jaar waarschijnlijk niet aan de inzet gaan liggen. Succes. 

 

Namens Dorpsbelang,   

 

Tonny Kommers (secretaris) 
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2007-2008 
 

 

 

Beste FC leden, beste Kraggenburgers, 

 

De bal rolt weer! Fantastisch al die sport op tv, maar er is toch niets zo leuk als zelf actief 

met je sport bezig zijn. Zowel als speler/speelster of als supporter voor je cluppie. Voor 

FC Kraggenburg staat er hopelijk een mooi seizoen voor de deur met verzorgd voetbal, 

goede resultaten maar bovenal gezelligheid en betrokkenheid. Iedereen staat zeker weer 

fris aan de start. Ook binnen onze vereniging is er de afgelopen zomer veel “opgefrist”. 

In Transportbedrijf Wiegmink hebben we een hoofdsponsor gevonden die zich voor 

minimaal vijf jaar aan onze vereniging wil verbinden. Een en ander zal er in resulteren 

dat vanaf heden de naam van Transportbedrijf Wiegmink de shirts van ons eerste elftal 

siert en tevens prominenter op sportcomplex de Brem te zien is. Middels deze weg willen 

we Erik en Marleen Wiegmink nogmaals bedanken voor hun steun. Uiteraard gaat onze 

dank ook uit naar Party centrum de Voorst die de afgelopen jaren sponsor van ons eerste 

elftal is geweest en ook de komende jaren als sponsor actief blijft.  

 

Het meest zichtbare van de frisse start is de “verbouwing” van onze kantine. In de 

afgelopen weken is de binnenkant drastisch onder handen genomen. Dat heeft er toe 

geleid dat we nu een kantine hebben waarin onze eigen clubkleuren goed tot uiting 

komen. Diverse vrijwilligers (ook niet leden) hebben zich ingespannen om dit resultaat 

mogelijk te maken. Hiervoor onze hartelijke dank. Namen noemen is niet aan de orde 

maar wel willen we Peter Kreulen (Stucadoorsbedrijf Peter Kreulen) een grote pluim 

geven. Kosteloos heeft Peter alle muren in de kantine van uitstekend stucwerk voorzien 

en ook alle plafonds gespoten. Fantastisch Peter; de kantine ziet er geweldig uit. Een 

stukje vakmanschap. Laten we er zuinig op zijn en het feit dat er niet meer in de kantine 

gerookt mag worden (waarvan acte!) zal er zeker toe bijdragen dat we als vereniging 

volop kunnen genieten van onze kantine. 

Het is dan toch jammer dat een aantal leden denken dat alles vanzelf gaat. Sommigen 

geven zich op en verschijnen dan niet; anderen bellen wel heel gemakkelijk af! De 

vereniging is er voor jou en het is niet verkeerd dat jij er dan ook eens voor de 

vereniging bent. Jammer, maar dat neemt niet weg dat we met zijn allen blij zijn met het 

resultaat. Een ieder bedankt voor de vele vrije uurtjes. Maar we zijn er nog niet! Ook de 

buitenkant komt binnenkort aan de beurt en het onderhoud in en om de velden gaat 

gewoon door. Daarom zullen we de komende maanden opnieuw een beroep op onze 

leden doen. Laat je van je beste kant zien en samen de klus klaren. 

 

De echte aftrap voor het voetbalseizoen vindt begin september plaats. Daarvoor zullen 

onze elftallen hun opwachting maken in het bekertoernooi. In dit kader zal ons eerste 

elftal een tweetal thuiswedstrijden afwikkelen: op zaterdag 23 augustus om 19.00 

uur spelen we de polderderby tegen SC Emmeloord en op zondag 31 augustus is 

Steenwijker Boys onze gast. Voor u als Kraggenburg de kans om een kijkje in de kantine 

te nemen. Op zondag 24 augustus organiseert onze vereniging het jaarlijks 

FRUITTOERNOOI. 

Tot slot even uw aandacht voor de ledenvergadering die op woensdag 3 september 

20.00 uur zal plaatsvinden. Binnenkort ontvangen onze leden hiervoor een uitnodiging 

op de deurmat en we rekenen dan ook op een goede opkomst.  

 

Namens het bestuur een sportief jaar toegewenst. 
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Nieuws van de D-pupillen 
 
Op het moment van schrijven is het nog schoolvakantie. 

Voor de pupillen bij de FC geldt dan dat er niet getraind wordt. 

De selectie voor komend jaar die uit komt in de 2e klasse en deelneemt aan het 

bekertoernooi, bestaat uit dertien spelers. Mag ik u de selectie even voorstellen 

Mike van Egmond, Wesley van de Heide, Marieke de Boer, Carlo Doejaaren, Wilco 

Schrier, Jarno Visscher, Youri Potters, Reinier Riezebos, Laurent van de Wiel, Jonathan 

Kers en Jessin Kamphuis, Sverre Zielman en Jos de Baat. 

Trainer/leider Johan Tadema. Ik ben nog op zoek naar een leider en/of grensrechter Tot 

nu toe hebben de benaderde mensen negatief besloten.  

Dus mocht u zich geroepen voelen en denkt u met mij uit de voeten te kunnen, meldt u 

aan. In vergelijking met jongere voetballertjes breekt er dus voor D-pupillen een nieuwe 

periode aan. De spelers zijn goed gebouwd, hebben al een goede coördinatie en kunnen 

al meer concentratie opbrengen. De bewegingsdrang is groot, ze kunnen (moeten) zich 

aan bepaalde groepsregels houden, ze kennen hun plaats in de groep, ze zijn nog 

leergierig en willen vaak het hoogste bereiken. Wat voor een trainer ook fijn is dat 

bepaalde oefenvormen of spelen langer volgehouden kunnen worden en ze zien het nut 

ervan in. Aan mij de schone taak: de prestatiegerichtheid, het leren omgaan met het 

verdelen van hun krachten, het vermogen om samen te spelen, het leren luisteren naar 

anderen en het leren aanspreekbaar te zijn in goede banen te leiden. 

Het zal zwaar worden maar met veel inzet, een goede mentaliteit en veel plezier komen 

we er wel. 

 

Tijdens de training, die plaatsvindt op woensdag, zal aan bovenstaande veel aandacht 

worden besteed. De trainingsduur is 1.45 uur. 

Ik hoop op een sportief najaar. 

 

Johan Tadema 

 

Sport en Bewegen 55+ 
 

De Stichting Welzijn Noordoostpolder organiseert verschillende activiteiten op het gebied 

van sport bewegen. Zo bestaat in Kraggenburg de mogelijkheid om mee te doen aan 

gymnastiek en volksdansen. Vanaf 1 september gaan de lessen weer van start. 

Op dinsdagmorgen wordt er volksdansen gegeven in het Klokhuis. Tijd:10.00 - 11.15 

uur. Op vrijdagmorgen is er gymnastiek in het gymnastieklokaal. Tijd: 10.15 – 11.15 

uur. Cursussen Nordic Walking behoren ook tot de mogelijkheden. 

 

Andere activiteiten die door de S.W.N. worden georganiseerd zijn o.a.: 

Bodyfit, Country-dansen, Streetdance, Spel- en Sport 55+ (Ens, Emmeloord), 

T‟ai Chi Tao, Koersbal (Ens, Marknesse, Emmeloord) en Sportief Wandelen. 

Tenzij anders aangegeven vinden deze activiteiten plaats in Emmeloord. 

Bent u 55 jaar of ouder en vindt u het ook belangrijk om zo lang mogelijk lichamelijk 

actief te blijven? Kom dan eens kijken en meedoen bij één van bovengenoemde 

activiteiten. 

 

Nieuwe leden zijn van harte welkom, zowel dames als heren. 

 

           Doe het...........kies voor BEWEGING en……..…. 

 

                                                              KOM IN BEWEGING!!! 

                                       

Voor inlichtingen betreffende het volksdansen kunt u terecht bij Toos van Egmond 

(252783), voor gymnastiek bij Marry v.d. Sar (651501) en voor alle andere activiteiten 

bij Carla Plat (652712). 
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Gymuitvoering Be Fair eind seizoen 2007 - 2008  
 

 

Juf Bettie had dit jaar weer iets leuks bedacht als afsluiting van het gymseizoen. Geen 

uitvoering, maar een open les per groep, waaraan ouders mee mochten doen. Terwijl de 

kinderen lieten zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hadden, konden de ouders hun 

spieren, lenigheid en evenwicht testen.  

 

Open gymles groep 1 

 

De kleuters liepen trots over de bank en de balk met en zonder parapluutje of ander 

attribuut, zwaaiden aan de touwen en klommen in het wandrek. Aan de rekstok en de 

ringen lieten ze zien hoe je moest koppeltje duikelen. Juf Bettie had aan alles gedacht. 

Een stel lage ringen voor de kinderen en een stel hoge voor de ouders. De ouders lieten 

zich niet kennen en deden aan alles mee aangespoord door de kinderen.  

Aan het eind van de les lieten de kinderen zien wat acrogym is. Op de lange mat werden 

acrobatische toeren uitgevoerd. Hierop volgde natuurlijk een groot applaus.  

 

Open gymles groep 2 

 

Op donderdag 12 juni was de open les van groep 2, waaraan ook weer ouders mochten 

meedoen. Bij deze les stonden andere toestellen opgesteld, zoals de kast en de bok. Een 

lage bok en een hoge bok. De lage voor de kinderen en de hoge voor de ouders? Nee 

hoor, een groot deel van de kinderen sprong ook al over de hoge bok. Op de balk werden 

kunstjes gedaan. Hier merk je duidelijk het niveauverschil tussen de kinderen in de 

eerste en in de tweede groep. Van de oudere kinderen wordt veel meer verwacht en zij 

hebben dit ook al goed onder de knie. Complimenten ook voor de ouders, die alle 

oefeningen hebben meegedaan op o.a. de balk en de lange mat. Er werd lustig aan de 

ringen gezwierd en op het wandrek geklommen. En ook groep 2 liet zien wat met 

acrogym bedoeld werd. Natuurlijk kregen ook zij een groot applaus. 

 

Al met al waren het twee leuke open lessen voor ouders en kinderen. Juf Bettie had het 

goed voor elkaar met voldoende help(st)ers. Aan het einde van de les was er voor 

iedereen een ijsje.  

 

Margot Maljaars (moeder van Bento, groep 1 en Jasmijn groep 2)  

 

 

Open gymles groep 3 

  

Ook aan de open les van groep 3 deden weer ouders enthousiast mee; behalve de vaders 

en moeders die zich tevoren hadden opgeven stonden tijdens de les een aantal ouders 

uit het publiek van hun stoel op om alsnog mee te doen of te helpen.  

Op het programma stonden min of meer dezelfde toestellen als in groep 2, maar de 

oefeningen erop waren weer anders, moeilijker! Zo was de berg (valmat tegen schuin 

wandrek aangezet) nu wel heel erg hoog om - zonder touw- te beklimmen, maar met af 

en toe hulp kwam iedereen toch wel boven. Verder waren er echte oefenseries op de 

evenwichtslat om uit te voeren, door de jongens en meisjes in eerdere lessen samen met 

de leiding (juf Petra) bedacht. En bij de ringen bepaalden het draaien en vooral het 

maken van een vouwhang de moeilijkheidsgraad van het zwaaien.  

In plaats van bokspringen zoals in groep 2 was er trampolinespringen, lekker zweven, 

niet echt moeilijk, maar met een halve draai erbij wel weer. Een enkeling mocht een 

losse salto maken. 
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Ook in de 3de les ontbrak het niet aan acro-gym  

oefeningen. Er kwamen deze keer toch wel veel  

spierballen aan te pas, gelukkig aanwezig in de 

vorm van meerdere stevige vaders zoals te zien op 

het plaatje hiernaast. 

 

 

 

De sfeer in alle lessen was gezellig, levendig en 

bijzonder ontspannen, dank aan de sport- ouders voor hun bijdrage daaraan. Mijn dank 

gaat ook uit, niet te vergeten, naar het publiek dat bij alle 3 de lessen ruimschoots 

aanwezig was. Vanaf de zitplaatsen werd door hen ook duidelijk meegeleefd!  

 

Gymjuf Bettie  

 

 
 

Motorische Remedial Teaching (MRT)  
                                                                                                 

Motorische remedial teaching is het verlenen van individuele hulp aan kinderen die, om 

welke reden dan ook, problemen hebben met hun motoriek. Zij zitten meestal "niet 

lekker in hun vel", omdat hun motorische beperkingen op allerlei manieren belemmerend 

werken: niet goed kunnen meekomen bij schoolgym, op het speelplein en bij 

handvaardigheid. Vaak zijn er ook schrijfproblemen. Hun contacten met speelkameraad - 

leeftijdgenootjes lijden hier vaak onder. 

M.R.T. lessen kunnen hulp bieden. In  de eerste lessen wordt nagegaan wat de kinderen 

allemaal al wel kunnen om vervolgens de ontwikkeling op te pakken t.a.v. een of 

meerdere aspecten: 

- evenwichtsvermogen 

- grove motoriek  

- balvaardigheid  

- fijne motoriek 

 

De ervaring leert dat kinderen hierin goede vorderingen maken en meer zelfvertrouwen 

krijgen.  

   

Op vrijdagmiddag geef ik les aan kinderen in de basisschoolleeftijd; onder schooltijd aan 

de groepen 1 t/m 4 en na schooltijd aan kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Het aantal 

kinderen per les bedraagt maximaal 3.  

Wilt u meer informatie dan kunt u bij mij een foldertje ophalen op donderdagmiddag 

tijdens de gymlessen aan Be Fair van 15.00 - 18.00 uur. U kunt mij ook bellen op 0527-

651180.  

 

Bettie Kuipers,  

Vakleerkracht Lichamelijke opvoeding en Motorisch remedial teacher 
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Senioren-volleybal 
 

We staan aan de vooravond van weer een nieuwe competitie: 2008-2009. Enkele 

veranderingen die dit komende seizoen gaan plaatsvinden wil ik toch even noemen. Na al weer 

een aantal jaren met één heren- en één damesteam competitief volleybal te hebben gespeeld, 

stroomt er komend seizoen een voormalig A-team door naar de dinsdagavond-

seniorencompetitie. We krijgen er een dames/meidenteam bij en deze meiden gaan in de 4e 

klasse laten zien wat ze waard zijn. Hoe dit team ingedeeld zal gaan worden in betreffende 

competitie is helaas nog niet helemaal duidelijk. We weten dus nog niet of ze gelijk met de 

twee andere teams van Be Fair „thuis‟ in Ens spelen of dat ze net in de „uitspeel‟-weken worden 

ingedeeld. En dat zou scheidsrechtertechnisch gezien niet zo handig zijn en ook niet zo 

gezellig. Maar het belangrijkste is toch, dat we ze nog (een aantal jaren) voor Be Fair kunnen 

laten uitkomen. De tweede verandering komt voor rekening van het herenteam. Na jaren op 

het hoogste niveau van de dinsdagavond te hebben meegedraaid, gaat de ketting op een paar 

tandjes minder en wordt er dit seizoen gespeeld in de derde klasse. Volgens de meerderheid 

van het team past het niveau inmiddels ook beter in deze klasse. Verwacht wordt daarentegen 

wel, dat er dus weer eens voor de bovenste plaatsen wordt meegedaan. En dat is ook wel weer 

eens een leuke uitdaging. Inmiddels zijn de trainingen van de twee dames/meidenteams al 

gestart en zal waarschijnlijk de laatste dinsdag van september de competitie starten met de 

vertouwde eerste ronde van het Rayon-bekertoernooi. Aanvoerders, teams en scheidsrechters: 

Veel plezier en succes! 

 

Tonny Kommers 

 

Feestelijke opening badmintonseizoen met de “Hans Lamers Schaal” 

2008 
 

Ook in 2008 zal het badmintonseizoen weer geopend worden met de traditionele strijd om de 

“Hans Lamers Schaal”. In het kader van het 15 jarig bestaan zal het dit jaar, geheel tegen de 

traditie in, om een open toernooi gaan. Dit betekent dat een ieder zich hiervoor kan 

inschrijven. Toelating is echter gelimiteerd, waarbij Het Kraggenburgs Badmintongenootschap 

de limiet zal bepalen. Ook zullen in verband met de feestelijkheden de oud-leden en de ere-

leden worden uitgenodigd. Plaats van handeling zal zijn The Lamers Stadium aan de Basalt 2 

te Kraggenburg op vrijdagavond 3 oktober a.s.. Aanvang van de wedstrijden is 20.30 uur. 

Van de deelnemers wordt verwacht dat ze om 20.00 uur in gepaste kleding verschijnen en zich 

niet bemoeien met spelregels, puntentelling of wat dan ook. De kosten van de deelname zullen 

op de avond zelf door het bestuur nader worden bepaald. 

Opgave per e-mail bij het bestuur op hupkes.oosterwijk@planet.nl. De inschrijving sluit op 

vrijdag 19 september a.s.. 

 

Het bestuur Kraggenburgs Badmintongenootschap 

 

Klaverjassen in „t Klokhuis 
 
Vanaf 19 september begint het Klaverjassen in het Klokhuis weer. Om de week wordt er 

gespeeld om mooie vleesprijzen. Iedereen is hier welkom dus kom gerust eens langs. De 

avonden beginnen altijd om 20.00 uur. 

De klaverjasavonden worden georganiseerd om „t Klokhuis mede instant te houden. 

Als u vragen hebt kunt u terecht bij onderstaande mensen. 

De organisatoren zijn: Siebe Boomsma, Cor Driessen en Gert van Heerewaarden 

Data 2008      Data 2009 

19 september 2008     2 januari 2009 

03 oktober 2008     16 januari 2009 

17 oktober 2008     30 januari 2009 

31 oktober 2008     13 februari 2009 

14 november 2008     27 februari 2009 

28 november 2008     13 maart 2009 

12 december 2008     27 maart 2009 en 10 april 2009  

mailto:hupkes.oosterwijk@planet.nl
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Inkijkertje: Aart en Nancy de Ridder 

 
Van het grote Den Haag naar het kleine Kraggenburg is ruim 150 kilometer. Zonder files kun je 

het volgens de routeplanner in een uur en veertig minuten rijden. Aart (bijna 26) en Nancy 

(22) de Ridder verruilden twee jaar geleden met dochtertje Yulie het drukke stadsleven voor 

de rust van het platteland. Misschien wel een veel grotere stap dan de afstand.  

 

„Nogal een cultuurschok van centrum Den Haag naar de Finsestraat in Kraggenburg?‟ Aart: 

„Dat kun je wel zeggen ja. We woonden vlak bij het Zuiderpark. Met Parkpop bleven we thuis 

om op onze spullen te passen. We hebben heel wat meegemaakt. Politie die achter een 

crimineel aanzat in onze flat. Ik deed de deur open om te kijken wat er gebeurde. Viel die vent 

zo naar binnen. Hij had zich in ons portiek verstopt en leunde tegen de deur. „Nancy: „En 

overal auto‟s en hondenpoep op de stoep. Geen leuke omgeving om je kind te laten opgroeien. 

Yulie was toen twee jaar en Aart en ik wilden weg uit Den Haag. We zijn op internet gaan 

kijken naar betaalbare huizen.‟ Aart: „We kwamen eerst in Lelystad terecht maar dat vonden 

we niets.‟ Nancy: „We hebben tien huizen bekeken. Aart was nogal weg van een huis in 

Luttelgeest. Maar toen we Kraggenburg in kwamen rijden, had ik gelijk zoiets van “Hm … ja … 

dit heeft wel wat”. Ik was gelijk weg van het huis waar we nu wonen. Een grote tuin en een 

speelveld achter de deur. Dit was wat we zochten. Een mooie plek voor kinderen om op te 

groeien.‟ 

 

„Hoe was het om te integreren voor twee van die stadse mensen?‟ Nancy: „In het begin was 

het wel wennen. Het was oktober en ik was zwanger van de tweede (dochter Floortje is nu een 

jaar). Ik zat thuis en dacht wat doe ik hier. Ik had ook nog geen rijbewijs. Aart werkte als 

privéchauffeur voor de staf van het ministerie van Defensie en was er nooit. Dat vond ik heel 

moeilijk. Aart: „Ik had nog een contract en toen ik dat uitgediend had, nam ik een baan van 

acht tot vijf, maar dat beviel niet. Ik ben sinds 1 juni dit jaar in dienst als 

vrachtwagenchauffeur, maar wel met vaste tijden‟, haast hij zich te zeggen. Nancy met een 

glimlach: „Hij zit het liefst op de weg.‟ 

 

„Wat hebben jullie gedaan om contact te krijgen?‟ Nancy: „Met de buren hadden we meteen al 

contact. Je bent hier snel vertrouwd met elkaar. Iedereen zegt elkaar gedag. Door de 

peuterspeelzaal krijg je contact met andere ouders en in het winkeltje spreek je ook veel 

mensen. Aart: „Ik las dat er een trainer werd gezocht voor de C‟s. Hoewel ik een enorme 

voetbalfan ben, had ik zelf nooit gevoetbald. Ik was wel lid van de harde kern van Ajax (vak 

410). Ik heb me aangemeld bij Paul de la Vieter en ben de C‟s gaan trainen. Daarnaast deed ik 

de opleiding jeugdtrainer KNVB. Die cursus duurde twintig weken.‟  

Aart‟s vrije tijd werd sindsdien beheerst door voetbal. Zijn week zag er tijdens het afgelopen 

voetbalseizoen zo uit: 

  

Maandag trainen C’s 

Woensdag cursus 

Donderdag trainen C’s + zelf trainen 

Zaterdag competitie C’s 

Zondag competitie zelf spelen. 

 

„Jullie wonen hier nu ruim twee jaar, denken jullie nog wel eens aan teruggaan.?‟ Nancy: „Nee, 

helemaal niet. Er is een derde op komst en het is hier heel fijn wonen voor ons en de kinderen. 

Veel ruimte om te spelen, veel bos en natuur en het voelt heel veilig en vertrouwd.‟ Aart: „Het 

gemeenschapsgevoel is hier groot. Door buurman Voesenek heb ik zelfs een eigen volkstuin. 

Heerlijk je zelf geteelde groenten eten. Smaakt veel lekkerder, vind ik.‟ 

 

Annemiek Janse  
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Semangat Dua 
 

organiseert op 

 

zaterdag 6 september 
in  

hcr Van Saaze  
 

een Indische dansavond & Indische catering*  
de catering wordt verzorgd door 

 

Jempol van Charles Pichel  
i.s.m. het team van hcr Van Saaze  

 
live muziek met de band  

Eastern SOund   
 

aanvang: 20.00 uur 
einde: 00.30 uur 

entree: € 7,50 
 

kaarten kunt u reserveren via T 038-4201999 of 038-4600904 (na 19.30) 
of M naar ch.frederiks@tiscali.nl  /  nowack@freeler.nl 

 
* de catering zit niet bij de entreeprijs in  

 

 

 

 
 

mailto:ch.frederiks@tiscali.nl
mailto:nowack@freeler.nl
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Mijn uitdaging in Zuid-Afrika!! 

 
Zoals jullie in de vorige Uitkijken hebben kunnen lezen, ben ik eind april naar Zuid-Afrika 

vertrokken om daar een opleiding aan de Body Stress Release Academy te gaan volgen. Eind 

september hoop ik met een diploma op zak weer in Nederland aan te komen en mijn praktijk 

in Kraggenburg te kunnen beginnen.  

 

Hierbij deel 3: Al over de helft! 

 

Nu de vakantie al weer een paar weken voorbij is gaat de tijd razendsnel. Het is alweer half 

augustus en ik heb hier nog zeven weken te gaan. Van eind juni tot eind juli zijn Taco en Jesse 

hier geweest en hebben we genoten van elkaars aanwezigheid. Het begin ging wat stroef. Ik 

had een longontsteking dus lag minstens halve dagen op bed (ik wilde wel de hele dag op bed 

liggen zo beroerd voelde ik me) en het was koud en het regende. Het is hier natuurlijk midden 

in de winter, maar we hadden toch wel iets anders verwacht. Met een stevige antibioticakuur 

op zak, en mijn vakantie van een week al half voorbij zijn we naar Kaapstad gereden via 

Hermanus (walvissen uitkijkpunt). Door de regen verdwenen de Tafelberg en Kaap de Goede 

Hoop in de mist. De walvissen hadden ook geen zin op de dag dat wij er waren. We zijn door 

de wijnenroute bij Stellenbosch en Franshoek gereden in de regen en kwamen in regen weer 

thuis. Maar de laatste twee weken van hun verblijf was het gelukkig weer mooi weer. Ik ging 

toen al weer naar school. Taco en Jesse voelden zich helemaal thuis bij de klas en hebben het 

erg naar hun zin gehad. Als ik op school was gingen zij naar het strand, naar de struisvogels, 

olifanten, vogels en apen en door grotten kruipen etc. In de weekenden gingen we vaak met 

de hele klas dingen doen. En natuurlijk braaien (Zuid-Afrikaans voor barbecueën).  

 

Op school gaat het nu allemaal in rap tempo. Vanaf begin september hebben we stage. We 

hebben dus nog maar een paar weken te gaan. Belangrijke vakken op dit moment zijn: 

Cliëntmanagement, Case-studies (onze docent speelt dan de klant) en nog steeds Anatomie. 

Voor de stage moeten we zelf klanten zien te vinden. Vijf klanten per persoon die we 

tenminste drie releases moeten geven. Bij ontvangst van de klant moeten we kort vertellen 

wat Body Stress Release inhoudt. Ik zal hier proberen het in het Nederlands te vertalen. Kan ik 

alvast oefenen voor als ik thuis ben.  

 

Elke dag worden we blootgesteld aan stress. Dat kan zijn: mechanische stress, bijvoorbeeld 

een val, verkeerd tillen of een ongeluk; chemische stress, door blootstelling aan chemicaliën in 

de lucht, in crèmes of in voedsel; en mentale/emotionele stress. Normaal kan ons lichaam 

deze vormen van stress zelf opvangen en verwerken, maar soms wordt onze persoonlijke 

grens overschreden. Als het lichaam de stress niet meer zelf kan verwerken wordt dit 

vastgezet in spieren. Dit is een volledig automatische reactie (reflex) van het lichaam om het 

lichaam te beschermen tegen verdere schade. De vastgezette spierspanning kan pijn, stijfheid, 

gevoelloosheid en een afwijkende houding van het lichaam veroorzaken. Zenuwen komen 

onder druk te staan waardoor de communicatie in het lichaam niet meer optimaal verloopt. 

Het zelfgenezend vermogen van het lichaam werkt hierdoor niet meer goed. De Bodystress 

Release Praktitioner (ik dus straks) doet een serie lichte druktesten op de volledig geklede 

persoon op een speciale behandelbank en meet door middel van automatische spierreacties 

van de persoon waar de spanning zit en in welke richting. Met lichte maar duidelijke impulsen 

in de gevonden richting, met de vingers, duim of hand, wordt de spierspanning gereleased. Dit 

geeft het lichaam de mogelijkheid om de normale spierspanning te herstellen om de 

communicatie in het lichaam en het zelfgenezend vermogen weer optimaal te laten werken. 

Als dit gebeurt kan het lichaam weer goed met stress omgaan. 

 

Ik ben er dus bijna klaar voor en kijk er erg naar uit weer in Nederland te zijn en mijn eigen 

praktijk te kunnen openen. Body Stress Release helpt bij zo ontzettend veel klachten! Als de 

volgende Uitkijk uitkomt ben ik alweer in Nederland (het stuk schrijf ik nog vanuit Zuid-Afrika) 

en daarin zal ik meer over mijn praktijk vertellen. Natuurlijk zal ik nog een open dag houden 

ergens begin oktober om jullie een kijkje in de keuken te geven. Ook kunnen jullie dan de 

speciaal voor Body Stress Release ontwikkelde behandelbank komen bekijken. Houd de 

brievenbus dus in de gaten tegen die tijd. Tot de volgende Uitkijk. 

Sonja Kamminga 
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Jubileumjaar 60 jaar Kraggenburg 

 
De Feestcommissie Kraggenburg is alweer volop bezig met de organisatie van de feestweek 

voor het jubileumjaar 2009. Dan bestaat Kraggenburg namelijk 60 jaar. De feestweek zal als 

vanouds plaatsvinden in de week van Hemelvaart (dat is donderdag 21 mei 2009). 

 

Om het jubileumjaar meteen goed in te luiden, wordt er een gezellig Oud & Nieuwfeest 

georganiseerd. Het wordt zeker de moeite waard om Oud & Nieuw in het centrum van 

Kraggenburg te vieren! 

Er wordt al druk geoefend door de Kraggenburgerband, zij zullen met veel verschillende 

muzikale talenten een spetterend optreden verzorgen op Hemelvaartsdag. Ook wordt er al 

hard gewerkt aan de opzet van een reünie, waar Kraggenburgers en oud-Kraggenburgers 

elkaar zullen ontmoeten. 

 

Een ieder die suggesties heeft voor een passend thema voor het jubileumjaar of ideeën voor 

de feestweek, wordt van harte uitgenodigd om deze door te geven aan één van de leden van 

de Feestcommissie of aan onderstaand adres. 

 

De Feestcommissie is erg blij met 2 nieuwe bestuursleden, te weten Erwin Tissingh en Jantina 

Bos. We wensen hen vanaf deze plek dan ook veel succes en plezier toe! 

 

Namens de Feestcommissie, 

Marjolein Hooijman, Zuiderringweg 13-II, 8317 RA Kraggenburg, Tel.: 252556 

E-mail: marjolein.hooijman@telfort.nl 

 

 

 

 

 

Ondernemers Vereniging Kraggenburg 
 

1949 – 2009 

 

 

In 2009 is het al weer zover. Volgend jaar bestaat ons dorp al weer 60 jaar. Voor de 

Ondernemersvereniging Kraggenburg een mooie reden om een feest te geven, en wel in de 

vorm van een reünie. 

 

In overleg met de feestcommissie zal de reünie volgend jaar gehouden worden op de 

donderdag in de feestweek, op Hemelvaartsdag. De details gaan wij nog niet prijs geven, maar 

wij hebben al wel een oproep! 

 

Om de reünie een groot succes te laten worden, zijn wij zo snel mogelijk op zoek naar 

adressen van Oud-Kraggenburgers. Dus blader in uw adressenbestand, op zoek naar de 

adressen van vrienden, kennissen, familieleden die in Kraggenburg hebben gewoond. 

 

De adressen kunt u mailen naar: Wilma van Beekhuizen-Everts (voorzitter OVK) 

wilma.everts@home.nl 

 

Mocht u ze niet kunnen mailen, mogen ze ook in bus worden bezorgd aan de Stuwwal 26 te 

Kraggenburg. 

 

Alvast bedankt voor uw medewerking! 

 

Commissie 60 jaar  

Ondernemersvereniging Kraggenburg 

 
 

mailto:marjolein.hooijman@telfort.nl
mailto:wilma.everts@home.nl
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Natuurmoment Voorsterbos 
 

Oogsttijd 

Voor de meesten van ons zit de vakantie er bijna op. Op dit moment zijn de boeren druk aan 

het oogsten. Voor de fruittelers zitten de kersen en pruimentijd er op. De appels beginnen te 

kleuren en in middels zijn de eerste appels geplukt. In de natuur merken we de veranderingen, 

zoals het wegtrekken van de gierzwaluwen naar Afrika. Vruchten kleuren en worden rijp. Aan 

de lijsterbes zien we prachtige grote trossen oranje gekleurde bessen hangen. De vlierbessen 

zijn bijna rijp, waarvan heerlijk sap en jam kan worden gemaakt.  

 

Bijzondere waarnemingen 

In de Vreugderijkerwaard bij Zwolle heeft deze zomer de aanwezige stroomdalflora prachtig 

gebloeid. Tot de stroomdalsoorten behoren o.a.: echt walstro, knikkende distel, veldsalie, 

bevertjes, blauwe walstrobremraap en kattendoorn. Deze soorten zijn dit jaar weer verder 

uitgebreid. De in het voorjaar uitgelegde zwarte sternvlotten in de Kolk van de 

Vreugderijkerwaard heeft een goed broedresultaat opgeleverd. Van de 24 uitgelegde vlotjes 

werden 22 bezet waarop 3-4 jongen zaten. Tijdens de aanwezigheid van de jongen was het 

zeer druk boven de Kolk met zwarte sterns die de jongen aan het voeren waren. 

In het Kraggenburger/Kadoelerveld hebben de gevlekte en ongevlekte rietorchis zich goed 

ontwikkeld. Door het verschralingsbeheer is dit jaar op het Kadoelerveld het eerste exemplaar 

gevonden. 

 

Publiciteit 

In het kader van het 25 jarig bestaan van de vlinderstichting is in het Voorsterbos de landelijke 

Persdag gehouden. U hebt in alle dagbladen (zowel regionale als landelijk), Regionale TV Oost 

en TV Flevoland, Vara Vroege Vogels en het jeugdjournaal waaraan collega Dick Buitenhuis 

heeft meegewerkt, over het vlinderbeheer en de aanwezige vlindersoorten in het Voorsterbos 

kunnen lezen en zien. Ook dit jaar is de grote weerschijnvlinder in het Waterloopbos en op de 

camping “de Stiente‟‟ gezien. In het Kadoelerbos wordt steeds meer de eikepage aangetroffen, 

ook dit is een zeldzame vlindersoort. 

 

Informatiecentrum 

Menigeen heeft de kunstroute in het Waterloopbos gelopen. Hierbij wordt het 

informatiecentrum goed bezocht, in juni 977, en in juli 804 bezoekers. Het aantal bezoekers 

vanaf de opening van de kunstroute tot heden is ongeveer 18.000. Op 12 augustus werd in het 

programma Vroege Vogels van de Vara aandacht besteed aan de kunstroute in het 

Waterloopbos. Op 23 augustus wordt in samenwerking met Natuurmonumenten het Cultureel 

Buitenfestival Oord 2008 met het thema ,,Wild‟‟ in het Waterloopbos georganiseerd. Het 

festival begint om 14.00 uur tot 23.00 uur. 

 

Beek 

De nieuw gegraven beek die deels door het Waterloopbos naar het Wendelbos kronkelt, blijft 

goed op peil en stroomt prachtig tussen de bomen door. Regelmatig worden jagende ijsvogels 

boven de beek waargenomen. 

De vlinders en libellen gebruiken de beek als verbindingszone door het gebied. 

 

Oproep vrijwilligers TIP kar/infocentrum 

Natuurmonumenten Beheereenheid Voorsterbos doet een oproep om een groep vaste 

vrijwilligers, die bij verschillende activiteiten of beurzen, actief mee willen helpen de TIP kar of 

informatie centrum Waterloopbos te bemensen. Wanneer u interesse heeft en meer wilt weten 

kunt u kontact opnemen met Boswachter Klaas Althuis, tel 0527-252570, of u kunt hem 

mailen: k.althuis@natuurmonumenten.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:k.althuis@natuurmonumenten.nl
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Nieuwe aanwinst 

Als u een wandeling maakt door het bos komt u misschien onze elektrokar tegen. Deze kar is 

gesponsord door de energiemaatschappij NUON. De kar wordt door vrijwilligers gebruikt om 

klussen in het veld uit te voeren. Natuurlijk kunt u nog genieten van alle natuur in en rond de 

bossen door middel van allerlei activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website van 

Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl/agenda of bij Bezoekerscentrum De Wieden 

tel 0527- 246644. 

 

Het Beheerteam wenst u een fijne nazomer. 

Beheerteam Voorsterbos 

 

 

S T U U R G R O E P  E V E N E M E N T E N  K R A G G E N B U R G  

 

VERKEERSREGELAARS GEVRAAGD…… 

 

Elk jaar worden er diverse evenementen in Kraggenburg georganiseerd, zoals Leeuwenronde, 

Sinterklaasintocht, Steppentocht, waarbij er door vrijwilligers wegen worden afgesloten in 

samenwerking met de politie. Volgens de officiële weg is dit niet toegestaan en ben je ook niet 

verzekerd. Dit probleem willen we graag oplossen door zoveel mogelijk vrijwilligers op te 

leiden tot officiële verkeersregelaar.  

STEK organiseert in oktober dit jaar in samenwerking met politie Flevoland een avond om 

verkeersregelaars op te leiden voor 1 jaar. Deze avond is kosteloos en er wordt geen examen 

afgenomen.  

Wil jij ook verkeersregelaar worden geef je dan op via onderstaande mailadressen of bel. Bij 

opgave graag even kenbaar maken welke avond in de week je niet beschikbaar bent. Je 

ontvangt dan t.z.t. een persoonlijke uitnodiging. 

Met vriendelijke groet, 

 

Barbara de Vries  (karste@zonnet.nl - 252065) 

Marjo van Diepen (sj.diepen@planet.nl – 252676) 

Maya Kutschruiter  (jkutschruiter@hetnet.nl – 252822) 

Irene Gerritzen  (igerritzen@hetnet.nl –251933) 

 

 

Gevonden voorwerpen  
 

Tijdens de Feestweek zijn kledingstukken blijven liggen. Deze zijn af te halen bij Irma 

Verschure, Zuiderringweg 11 II, 252634. 

 

Alvast bedankt. 

 

Namens de feestweek commissie, 

 

Irma Verschure 

 

 
 

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

 
 

http://www.natuurmonumenten.nl/agenda
mailto:karste@zonnet.nl
mailto:sj.diepen@planet.nl
mailto:jkutschruiter@hetnet.nl
mailto:igerritzen@hetnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Zonnebloem nieuws 
 

Zonnebloemloten 

De verkoop van de loten verloopt goed. We hebben nog niet alle loten verkocht, maar we 

hebben het volste vertrouwen dat het wel gaat lukken. Onze hartelijke dank voor het 

kopen van loten voor het goede doel, en ook onze dank aan de vrijwilligsters bij het aan 

de man brengen van de loten. 

 

Boottocht 

Op vrijdag 3 oktober 2008 is de jaarlijkse boottocht met de “Waterpoort” gepland. Als 

opstapplaats is ook deze keer voor Lemmer gekozen. De tocht gaat over een gedeelte 

van de Friese meren. We varen samen met onze zusterverenigingen van Ens, Bant, 

Rutten, Tollebeek en Brederwiede. De kosten voor deze tocht zijn € 28,50 per persoon. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Mevr. G. Mooiweer tel. 252700 en bij Mevr. T. 

van Egmond tel. 252783. Wij hopen op een gezellige en zonnige dag. 

 

Bloemetje 

De nationale ziekendag van de Zonnebloem is dit jaar dinsdag 9 september. Mocht het 

u gelukt zijn om de verstrekte zonnebloem pitten uit te laten groeien tot volwaardige 

bloemen, dan vragen wij u om in die september week, een bloemetje te brengen aan een 

zieke of oudere bij u in de buurt. Gewoon voor een gezellig bezoekje met een opbeurend 

praatje.  

 

Wie komt ons helpen? 

Onze zonnebloem vrijwilligster Zwanny Looise gaat ons verlaten. Na 15 jaar trouwe 

dienst neemt ze vanwege een verhuizing naar Marknesse afscheid van onze vereniging. 

Wij bedanken haar voor al het werk dat ze gedaan heeft en wensen haar veel geluk en 

succes verder. Maar nu een dringende oproep aan u Kraggenburgers. Wij als zonnebloem 

vereniging zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger(ster). Mocht u ons willen helpen 

meldt u zich dan bij Toos van Egmond of bij Ge Mooiweer. 

 

Met vriendelijke groet van de zonnebloem vrijwilligsters afdeling Kraggenburg 
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Mercatus heeft een nieuw woonruimte verdeelsysteem 
 

In 2007 heeft Mercatus besloten om over te gaan naar een nieuw woonruimte 

verdeelsysteem, om duidelijker en transparanter te zijn. 26 juni 2008 is het nieuwe 

systeem, Woningnet, gestart.  

 

Nu inschrijven, straks een woning 

U schrijft zich vooraf in tegen betaling (€ 25,00 eerste jaar, € 15,00 verlenging per jaar). 

Inschrijven kan al vanaf 18 jaar. Wij raden u aan u in te schrijven, voordat u een woning 

zoekt, om zo inschrijfduur op te bouwen. Bij het nieuwe systeem is inschrijfduur, naast 

een aantal andere criteria, het belangrijkste voor de aanbieding van een woning. 

 

Werkwijze nieuw systeem 

- u kunt het actuele aanbod wekelijks raadplegen op www.mercatus.nl, kopje 

woningaanbod. 

- u beslist per week zelf of u wel of niet op de aangeboden woning(en) wilt 

reageren. 

- er is géén maximum meer aan het aantal woningen waarop u kunt reageren. 

- iedere week op dinsdagmorgen 9.00 uur is de sluiting van het aanbod, daarna 

worden de kandidaten voor de aangeboden woningen geselecteerd, hierdoor 

ontstaat een kortere doorlooptijd waardoor overname wordt vergemakkelijkt. 

- achteraf is de verantwoording voor elke woning zichtbaar, dus met welke 

wachttijd is de woning aangeboden. 

- na de selectie wordt direct het nieuwe aanbod voor de volgende week zichtbaar 

op de site, zodat u daar weer op kunt reageren. Het maakt niet uit of u al direct 

dinsdag reageert of pas maandagavond, zolang het maar voor dinsdagochtend is. 

Bovendien kunt u tussentijds nog wijzigen. 

 

Let op!  

- Goed reageren is belangrijk om kans te maken op een woning. Dit betekent dat u 

juist moet reageren, dus juiste leeftijd voor de woning, juiste inkomen voor de 

woning en juiste aantal personen. Daarnaast is de inschrijfduur belangrijk. 

- Hebt u geen internet, dan kunt u op het kantoor van Mercatus gratis gebruik 

maken van een computer om te reageren. Ook bieden wij u hulp bij het gebruik 

van Woningnet.  

 

Meer informatie en vragen  

U kunt contact opnemen met de afdeling woondiensten, telefoonnummer (0527) 635500. 

 

 
 
 
 
 
 
 

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

 
 of Neushoornweg 24  

 

 

http://www.mercatus.nl/
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Melania organiseert unieke fietstocht voor het goede doel  
 

Op zaterdag 20 september wordt er door Melania Flevoland een fietstocht van 40 

kilometer lengte georganiseerd door de Weerribben. Start van de fietstocht is van 

10.00 tot 11.00 uur bij De Vuurtoren Blokzijlerweg 15 te Marknesse. Het inschrijfgeld 

voor deze fietstocht is € 10,-- en is helemaal voor het goede doel, omdat sponsoren 

de kosten van deze tocht en de lunchpakketten voor hun rekening nemen. De kosten van 

het overvaren met een pontje zijn voor rekening van de deelnemers. Opgeven kan tot 

13 september bij Arian Haverkamp tel. 0527 261345 e-mail: janenarian@hotmail.com 

of bij Linda Huizinga tel. 0527 291317 e-mail: classof72@xs4all.nl   

 

Melania Ontwikkelingssamenwerking Flevoland heeft projecten op de Filippijnen in de 

vorm van microkredieten en is een organisatie van, door en voor vrouwen. De stichting 

Melania Ontwikkelingssamenwerking steunt basisprojecten in de derde wereld, die 

vrouwen helpen, binnen de eigen cultuur, hun toekomst te verbeteren. “De leningen 

komen niet terug naar ons land, maar blijven daar om nieuwe vrouwenprojecten te 

steunen. Het bijzondere is dat we met de vrouwen daar corresponderen, zodat we op de 

hoogte zijn hoe het met de projecten gaat en zij vinden het leuk om ons op de hoogte te 

houden. Zij willen ook graag weten hoe wij hier leven. Er zijn bestuursleden van Melania 

dáár geweest om projecten te bezoeken”, vertelt Marijke Rademakers uit Emmeloord, 

voorzitter van Melania Flevoland. “Behalve projecten om aan (eet)geld te komen zijn er 

ook projecten op het gebied van land- en tuinbouw, milieu, alfabetisering, hygiëne, 

gezondheidszorg en werkgelegenheid. Dat kleinschalige in combinatie met het 

rechtstreekse contact dat helpt! De vrouwenprojecten slaan aan én ze krijgen respons 

van hun omgeving. Steeds meer dorpen willen meedoen en gaan samenwerken om een 

beter leven te krijgen. In 2007 zijn we een project voor drie jaar aangegaan in het 

westelijk deel van de Visayas. Het gaat voornamelijk om empowerment van vrouwen, 

wanneer vrouwen krachtiger worden, dan komt dat velen te goede. Geld is nodig, maar 

zeker zo belangrijk is mentale ondersteuning”. 

 

Melania heeft enige jaren geleden, als zelfstandige organisatie, onderdak gevonden in het 

kantoor van Cordaid. Melania ontvangt via Cordaid Nederland extra financiële steun. Een 

aantal projecten wordt voor maximaal vijftig procent medegefinancierd. De 

samenwerking komt beide organisaties ten goede. Melania is al 86 jaar actief om fondsen 

te werven in Nederland en elders hulp te bieden. Oorspronkelijk was het Katholiek 

Vrouwengilde het draagvlak van Melania, maar inmiddels wordt Melania ondersteund 

door veel verschillende groepen, zoals vriendinnengroepen, clubs, gezinnen, families en 

is niet gebonden aan een kerkelijke richting. Er zijn inmiddels 52 vaste groepen en een 

aantal donateurs die Melania steunen. Als er in de Filippijnen tien vrouwen bij een project 

betrokken zijn, dan profiteren hun gezinnen daarvan. Meerdere projecten verbeteren de 

omstandigheden van een hele dorpsgemeenschap. 

 

Wanneer je van fietsen en gezelligheid houdt en een goed doel wilt steunen, doe dan 

mee op 20 september. Neem je vriendinnen, vrienden, familie, buren en collega‟s mee, 

zodat vrouwen in moeilijke omstandigheden nog lang kunnen genieten van hetgeen wij 

bij elkaar brengen.  
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Reflex Fotografie 
 

 

Nieuw! 
 
 

Fotoreportage bij je thuis: 
 
Voor de mooiste en meest bijzondere foto’s van je kind(kinderen). 
 
Tijdens een reportage van 1-1,5 uur spelen de kinderen de hoofdrol. 

 
 

Vraag gerust naar de folder, prijzen of bel voor andere informatie. 

 
 
 

Ook voor het maken van diverse kaarten kunt u bij mij terecht. 
 
Denk bijvoorbeeld aan: 
 

- trouwkaarten 
- geboortekaarten 
- uitnodigingen 
- kerstkaarten 

 
Ik verzorg de foto’s (indien nodig), het ontwerp en het maken van de 
kaart. 
 
Voor meer informatie kunt u altijd met mij contact opnemen. 
 

 

Reflex Fotografie 

Wilma van Beekhuizen-Everts 
Stuwwal 26 
8317 BE Kraggenburg 
0527 – 25 88 47 
06 – 51 72 34 40 
info@reflexfotografie 
www.reflexfotografie.nl 

mailto:info@reflexfotografie
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Inleverdatum 2008 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) 
 

Uiterlijke bezorging 

28 september 8 oktober  

23 november 3 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 

24-08 FC Kraggenburg Fruittoernooi De Brem   

30-08 Jan en Maya 

Kutschruiter 

Open Huis  Zwartemeerpad 

11 

14.30 uur 

03-09 FC Kraggenburg Jaarvergadering  De Brem  20.00 uur  

06-09 Semangat Dua i.s.m. 

Van Saaze  

Indische avond  Van Saaze 20.00 uur  

20-09 Melania Fietstocht Blokzijlerweg 15 

te Marknesse  

10.00 uur  

24-09 Chr. Vrouwenbew. 

K‟burg 

Mw. Nijveld, Hasselt: kleur 

bekennen; boek Ester 

Protestant 

Kerkcentrum  

19.45 uur 

03-10 Kraggenburgs 

Badmintongenoot-

schap 

“Hans Lamers Schaal” 2008 The Lamers 

Stadium  

20.30 uur  

15-10 Be Fair Jaarvergadering  ‟t Klokhuis 20.30 uur  

29-12 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen  De Kei 19.00 uur 

29-12 Van Saaze  Voorrondes Darten  Van Saaze  

30-12 Van Saaze Dartfinale senioren en 

Jeugd 

Top 100 

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

inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 
 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 
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Dorpsbelang 
 

Dorpenkeuring 

De „Dorpenkeuring 2008‟ heeft voor Kraggenburg niet het resultaat gebracht waar we al sinds jaar 

en dag, als een soort vanzelfsprekendheid, een beetje van uit gaan. In het „overall‟-klassement zijn 

we gezakt van plaats 3 naar 4. Maar in het milieuklassement, ons paradepaardje, kelderde 

Kraggenburg van 1 naar 7! Opvallend is dit jaar weer, dat bij de scholen en kerkgebouwen het groen 

goed is verzorgd. Alleen was men minder te spreken over veel gestort tuinafval en grond. Zwerfvuil 

en doodgespoten „groen‟ waren de keurders ook een doorn in het oog. Wel een grote kans om 

volgend jaar weer hoger te scoren. 
 

Woningbouw? 

Wederom wordt woningbouw genoemd op deze Dorpsbelangpagina. Maar nu met heel slecht nieuws. 

De bestemmingsplanwijziging voor „Kraggenburg West‟ heeft, door onoplettendheid van de 

gemeente, de Raad van State niet overleefd. Weer worden de, zo lang gewenste, nieuwbouwplannen 

abrupt de kop ingedrukt. Door opnieuw de procedures te moeten starten, zal de komende jaren de 

nieuwbouw in Kraggenburg helaas op een ZEER laag pitje staan. 
 

Sinterklaas 

Zaterdag 22 november is de grote dag. Dan komt de Goedheiligman aan in Kraggenburg!  

Om 10.00 uur zal zijn boot aanmeren bij de loswal en van daar gaat hij naar het Klokhuis toe. 

Maar… zijn Pietenband zal vanaf 9.30 al een rondje door het dorp lopen om iedereen mee te nemen 

naar de aankomst. Dus allemaal aansluiten! 

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 lezen wat ze 

moeten doen. 
 

Verkeersregelaar 

De laatste jaren wordt er met evenementen „op de openbare weg‟ steeds meer gelet op veiligheid; 

en dat is nodig ook. De term verkeersregelaar hoor je dus ook steeds vaker. Voor bijvoorbeeld een 

Steprace, Leeuwenronde of dikke bandenrace, zijn deze mensen onmisbaar. 

Daarom wil de STEK op 27 oktober een cursus gaan geven waarin u tot verkeersregelaar wordt 

opgeleid. Geef u op en draag bij evenementen bij aan de veiligheid van anderen. 
 

Oranjefonds 

Het oranjefonds poogt bij te dragen aan financiële ondersteuning van sociaal maatschappelijke 

doelen. We waren blij verrast dat dit fonds een heel mooi bedrag wilde overhandigen aan de nieuw 

opgerichte Stuurgroep Evenementen Kraggenburg. Een bedrag waar deze STEK veel activiteiten 

voor jeugd, „midlifers‟ en ouderen van kan organiseren. 

  

Namens Dorpsbelang,  Tonny Kommers (secretaris) 
 

 

 

27 OKTOBER CURSUS VERKEERSREGELAARS 

STEK organiseert op 27 oktober 2008 om 20.00 uur in ‟t Klokhuis in samenwerking met politie 

Flevoland een avond om verkeersregelaars op te leiden voor 1 jaar.  

Wil jij ook verkeersregelaar worden en heb je nog niet opgegeven? Bel of mail dan voor 13 oktober 

even naar één van onderstaande personen. De cursus is kosteloos. 

Met vriendelijke groet, 

Barbara de Vries  (karste@zonnet.nl - 252065) 

Marjo van Diepen (sj.diepen@planet.nl – 252676) 

Maya Kutschruiter  (jkutschruiter@hetnet.nl – 252822) 

Irene Gerritzen  (igerritzen@hetnet.nl –251933) 

S T U U R G R O E P  E V E N E M E N T E N  K R A G G E N B U R G  

mailto:karste@zonnet.nl
mailto:sj.diepen@planet.nl
mailto:jkutschruiter@hetnet.nl
mailto:igerritzen@hetnet.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 15 oktober in het Klokhuis aanvang 20.30 uur 
 

Agenda; 

 

1.  Opening 

2.  Notulen vorige vergadering 

3.  Ingekomen stukken en mededelingen 

4.  Jaarverslagen:   

-  Volleybal jeugd 

-  Volleybal senioren 

-  Gymnastiek  

-  Sportief wandelen 

-  BOM 

-  Looptrimgroep 

-  Avondvierdaagse 

-  Stratenvolleybal  

  

Pauze 

 

5.  Jaarverslag van de penningmeester 

6.  Bestuursverkiezingen:  

 Aftredend en herkiesbaar: Tonny Kommers (afd. volleybal senioren) 

           Yvonne Meester (afd. secretariaat) 

 Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij:  

 Y. Meester tel: 252347 of Sonja Folkertsma tel: 852290 

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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Senioren-volleybal. 

 
In een paar maanden kan er een boel gebeuren. De nieuwe competitie zullen we niet, zoals eerder 

gemeld, met twee damesteams gaan spelen, maar helaas toch met één. Na veel wikken en wegen, 

is besloten om de twee teams, vlak voor de eerste wedstrijd, samen te voegen. De bases van de 

twee teams bleek toch te klein om er een zorgeloze competitie mee te draaien. Heuglijke 

(zwangerschappen) en minder leuke feiten (blessures) hadden dusdanige invloed op het aantal 

teamleden, dat deze impopulaire beslissing is genomen. Jammer genoeg leidde dit besluit tot het 

opzeggen van enkele leden. Positief aspect in dit verhaal is het feit dat de basis van het damesteam 

van Be Fair nu dusdanig is, dat er niet snel met te weinig speelsters aan een wedstrijd zal worden 

begonnen. 

Rest mij nog u het overzicht te geven van de wedstrijden van de twee seniorenteams. Mocht u eens 

een wedstrijdje willen bekijken, bent u van harte uitgenodigd. 

 

Datum  d/h Wedstrijd   Zaal   Tijd 

07-10  d1 B.F. – Van Dalfsen/Ruutv 2           EvB-hal Ens  19.30 

  h1 B.F. – Nakala 1   EvB-hal  20.45 

14-10  d1 Landstede 5 – B.F.            Thorbecke sch.g. 21.00 

  h1 VVSA 2 – B.F.             De Burght  19.30 

28-10  d1 B.F. – Bas Autowas 3  EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – CSV 5             EvB-hal   20.45 

04-11  d1 N.V.C. 1 – B.F.   De Eendracht  21.15 

  h1 VC Emmeloord 2 – B.F.  PWA-hal  19.30 

11-11  d1 B.F. – Espel/Creil 1            EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – Bas Autowas 4  EvB-hal  20.45 

18-11  d1 Dalvo 2 – B.F.   De Trefkoele  21.15 

  h1 SVM 2 – B.F.             Triangel  20.45 

25-11  d1 Wythmen 1 – B.F.            Gymz. De Elshof 20.45 

02-12  d1 B.F. – Bas Autowas 4  EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – NVC 1             EvB-hal  20.45 

16-12  d1 Vovem ‟90 5 – B.F.            PWA-hal  20.45 

  h1 Vovem ‟90 4 – B.F.            PwA-hal  19.30 

06-01  d1 B.F. – SVM 2             EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – Dalvo 2   EvB-hal  20.45 

13-01  d1 S.V.I. 3 – B.F.   BDG-hal  20.30 

  h1 Espel-Creil 1 – B.F.            Toernooihal  21.30 

20-01  d1 B.F. – Landstede 5            EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – VVSA 2             EvB-hal  20.45 

27-01  d1 Bas Autowas 3 – B.F.  Het Anker  20.15 

  h1 CSV 5 – B.F.             De Bolder  20.15 

03-02  d1 B.F. – N.V.C. 1   EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – VC Emmeloord 2  EvB-hal  20.45 

10-02  d1 Espel-Creil 1 -- B.F.   Toernooihal  20.15 

  h1 Bas Autowas 4 – B.F.  De Bolder  20.15 

24-02  d1 B.F. – Dalvo 2   EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – SVM 2             EvB-hal  20.45 

03-03  d1 B.F. – Wythmen 1            EvB-hal  19.30 

10-03  d1 Bas Autowas 4 – B.F.  Het Anker  20.15 

  h1 NVC 1 – B.F.              De Eendracht  21.15 

17-03  d1 B.F. – Vovem‟90 5            EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – Vovem ‟90 4            EvB-hal  20.45 

24-03  d1 S.V.M. 2 – B.F.   De Triangel  19.30 

  h1 Dalvo 2 – B.F.    De Trefkoele  21.15 

31-03  d1 B.F. – SVI 3             EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – Espel-Creil 1            EvB-hal  20.45 

07-04  d1 Van Dalfsen/Ruutv 2 – B.F.           d‟Overtoom  19.00 

  h1 Nakala – B.F.             EvB-hal  21.30 

 

m.vr.gr. Tonny Kommers 
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Jeugdvolleybal 
 

We zijn dit seizoen met 2 teams gestart, en wel een A en een C team. Het was weer een hoop 

gepuzzel vanwege de grote leeftijdverschillen binnen de teams. Maar het is weer gelukt en bij het 

schrijven van dit stukje hebben we de eerste competitiewedstrijd erop zitten en hebben beide teams 

gewonnen, een goed begin dus. 

 

In maart hebben we 3 keer een volleybalclinic op de basisschool aangeboden, verzorgd door de 

NEVOBO, dit heeft ons aardig wat nieuwe leden opgeleverd. Op de maandagavond van 18.00 tot 

19.00 uur trainen er ongeveer 10 jongens en meisjes enthousiast o.l.v. Rachel. Het is de bedoeling 

om met het groepje meisjes in januari ook te starten met het spelen van wedstrijden. Dus heb je zin 

om te leren volleyballen kom gerust eens kijken en/of meedoen.  

 

Eind vorig seizoen heeft de trainer van het (toen nog ) B team ons verlaten, we moesten dus op 

zoek naar een nieuwe trainer. Na verschillende advertenties en vele telefoontjes werden we op de 

valreep (vlak voor het nieuwe seizoen) benaderd door Gijsbert van Doesburg. Na een kennisma- 

kingsgesprek waren wij een trainer rijker. Helaas te vroeg gejuicht, na 1 training gegeven te hebben 

kregen we het bericht dat Gijsbert een scheurtje in zijn ruggenwervel heeft. Dit betekent 3 maanden 

geen training geven, wederom een groot probleem. Zowel voor Gijsbert als voor ons. Wij hebben dit 

inmiddels opgelost, Adri Janse wil deze maanden wel voor Gijsbert invallen. Daar zijn we uiteraard 

erg blij mee. Aangezien Adri de eerste weken nog druk met de appelpluk is, heeft Barbara de Vries 

aangeboden deze weken voor haar rekening te nemen. Ook daar zijn we erg content mee. Het is 

een moeizame start geweest maar we gaan ervan uit dat we vanaf nu in een rustiger vaarwater 

zitten en een sportief seizoen zullen beleven. 

 

Namens Be Fair 

Diana Potters 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2007-2008 
 

 

 

 

 

Verslag van de D-pupillen. 
 

Na één training stond de eerste wedstrijd van het D1 team tegen Ens gepland. Het was voor mij een 

puzzel om een ieder op de juiste positie neer te zetten, omdat het voor de meeste spelers de eerste 

keer was dat er op het “grote” veld gevoetbald moest worden. In de eerste helft stond de 

verdediging redelijk goed, maar het middenveld gaf niet de gewenste aansluiting en dus was er voor 

onze spitsen geen of onvoldoende aanvoer. Toch was Ens niet bij machte om op eigen kracht een 

doelpunt te maken, het was aan knullig balverlies op het middenveld en slordig uitgooien van onze 

keeper te wijten dat zij de rust ingingen met een 2-0 voorsprong. 
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Na de rust probeerde ik meer spelers op bepaalde posities uit maar al gauw bleek mijn basis de 

beste. Ens sneed meer en meer door onze linies heen, mede omdat velen de draad door het vele 

wisselen volledig kwijt waren. De einduitslag van 8-0 was wat mij betreft dan ook geen graadmeter 

voor de krachtsverhoudingen. 

De tweede bekerwedstrijd was uit tegen VHK. Op een enkele wijziging in de achterste linie na stond 

de basis van het elftal zoals tegen Ens op het veld. De twee centrale middenvelders Sverre Zielman 

en Reinier Riezebos dienden voor een goede verbinding te zorgen tussen achter- en voorhoede. Dit 

ging in de eerste helft heel goed. Toch was het VHK dat de score opende, een lange bal op hun 

snelle spits was voldoende om de achterhoede te laten staan. De tweede goal was bijna identiek. 

Ruststand ondanks het veldoverwicht was dan ook 2-0. 

In de rust met name gesproken over het naïeve verdedigen van de één en het erg lieve aanvalsspel 

van de ander. Na rust was de eerste de beste uitval van VHK meteen weer raak. Onze verdediging 

gaf de spits van de tegenpartij te veel kans. Ook moest het team van mij een tandje bij schakelen 

en iets meer wedstrijdmentaliteit laten zien. De dosis energie die ik er vanaf dat moment instak 

sloeg over op de groep, ons veldspel werd mede door het nu winnen van duels beter en VHK kwam 

meer en meer onder druk te staan met als gevolg 3 doelpunten op rij voor ons. Het einde van de 

wedstrijd was in zicht toen de verdediging achterin de bal niet wilden wegspelen naar het 

middenveld. Balverlies was hun deel, al konden zij er met kunst en vliegwerk nog een corner van 

maken. Die corner was voor VHK alles of niets. Wij kregen de bal niet meer weg en het werd, na wel 

eerst een handsbal, toch nog 4-3 voor VHK. 

 

Johan Tadema. 

 
 

 

Fruittoernooi 2008 
 

Op 24 augustus was het weer zover: het jaarlijkse fruittoernooi! De commissie dacht 10 teams te 

hebben gestrikt voor de editie van 2008, maar helaas moest het team van (oud) Ens zich een week 

voor het toernooi alsnog terug trekken. Nadat bleek dat het team van Hoogeveen zonder afbericht 

niet op kwam dagen, ging het toernooi van start met 8 teams. In poule A werd door SC Emmeloord, 

Oldeholpade, VENO en FC Kraggenburg 2 gestreden om 2 plekken in de kruisfinale. VENO werd 

uiteindelijk eerste in deze poule, gevolgd door FC Kraggenburg 2 op de tweede plaats. In poule B 

werd de strijd geleverd door Old Forward, RKO, Bant en FC Kraggenburg 3. FC Kraggenburg 3 werd 

helaas derde in de poule. Nummer 1, RKO en Old Forward, gingen uiteindelijk door naar de 

kruisfinales.  

In de kruisfinales was RKO niet opgewassen tegen FC Kraggenburg 2 (3-0), maar bij VENO tegen 

Old Forward moesten penalty‟s de doorslag geven. VENO bleek hier de sterkste in te zijn. 

In de finale tussen VENO en FC Kraggenburg 2, begon FC Kraggenburg 2 sterk en kwam al snel op 

1-0, met kansen op 2-0. Deze viel echter niet, waarna VENO beter in de wedstrijd kwam en de 

gelijkmaker scoorde. In de reguliere speeltijd werd niet meer gescoord, waarna de wedstrijd door 

een golden goal van FC Kraggenburg beslist werd. 

Hiermee heeft FC Kraggenburg 2 voor het tweede jaar op rij het toernooi gewonnen! 

 

Het toernooi werd in goede banen geleid door de scheidsrechters Jean-Paul de la Vieter, Ton van 

Steen, Paul de la Vieter en Henk Beekman.  

De commissie fruittoernooi wil de vrijwilligers en sponsors bedanken die deze dag mede mogelijk 

hebben gemaakt. 

 

Al met al kijkt de commissie fruittoernooi terug op een geslaagde dag, waarbij op een aantal 

hechtingen bij een speler van Old Forward na, geen noemenswaardige blessures zijn ontstaan. 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Inkijkertje: Dick en Janny Zijp 
 
Dick en Janny Zijp woonden van mei 1970 tot januari 1979 in Kraggenburg. Vanwege een nieuwe baan als 
medewerker op het proefbedrijf voor de fruitteelt aan de Neushoornweg verhuisden Dick (toen 33) en Jannie 
(29) samen met hun dochters Marieke (5) en Henriette (3) vanuit het Noord-Hollandse Schellinkhout naar de AJ 
Rennenstraat in Kraggenburg. Negen jaar later verhuisden ze naar IJsselmuiden 
 
Ik spreek Jannie bij het bezoekerscentrum in het Waterloopbos waar ze als vrijwilligster van 

Natuurmonumenten de mensen wegwijs maakt. Het is een prachtige najaarsdag en het is er druk. We nemen 
plaats op een bankje buiten in de zon. 
 
Jannie: „Via zwager Piet Oud hoorden we dat er een medewerker gevraagd werd op het proefbedrijf. Op zoek 
naar een huis hoefden we niet. We trokken in het huis van Dick‟s voorganger. De AJ Rennenstraat was een 
leuke straat om te wonen. En Kraggenburg een leuk dorp. Er was een actief verenigingsleven, waar we al snel 

aan deelnamen. Het bos en het zwembad waren dichtbij. Dat was met name fijn voor de kinderen. Die hebben 

hun zwemdiploma‟s in Kraggenburg gehaald.‟  
 
‘Wat waren jullie activiteiten in Kraggenburg?’ 
„We woonden nog maar amper in Kraggenburg toen Piet Paauw al aan de bel trok. Hij had gehoord dat Dick 
keeper was en het tweede zat dringend verlegen om een keeper. In het seizoen 72/73 zijn ze kampioen 
geworden.‟ Jannie pakt een krantenknipsel van het kampioensteam. Ik herken Wim van Dok en Jan de Graaf 

respectievelijk als trainer en leider. Een paar spelers wonen nog steeds in Kraggenburg, zoals Bert van de Berg, 
veel zijn verhuisd, zoals Piet Santbergen en een aantal is overleden zoals Wim van Dok, Bert van Dongen en 
Bertus Ruys. Na zijn actieve carrière trainde Dick de Kraggenburger junioren. 
 
Jannie zat in de oudercommissie van de lagere school, is zes jaar voorzitter geweest van de 
Plattelandsvrouwen, was leidster van de Peuterspeelzaal en plukte net als veel vrouwen in die tijd appels (bij 
Piet en Truus Paauw). Daarnaast was ze het eerste niet katholieke lid van St Genesius (samen met Jan Keijzer).  

  

‘Hoe zat dat?’ 
„Dat is een mooi verhaal. St Genesius was toentertijd een katholieke vereniging. Ik wilde graag bij toneel, maar 
ik was vanzelf niet katholiek. Nou jammer dan, dacht ik. Tijdens het 25-jarig bestaan van Kraggenburg werd er 
een eenakter opgevoerd. Daar waren zes mensen voor uitgenodigd: twee katholieken, twee protestanten en 
twee niet gelovigen. Jan Keijzer en ik zaten er bij namens de laatste groep. Bert van Dongen hoorde dat ik wel 
bij toneel wilde. Hij zei: „Dat ga ik regelen. We kunnen wel nieuwe, jonge leden gebruiken want de vereniging 

vergrijst‟. Vervolgens werd ik uitgenodigd en ik dacht: leuk ik mag meedoen. Later dacht ik, best speciaal dat 
het zo gelopen is. Het was eigenlijk noodgedwongen maar daar heb ik nooit iets van gemerkt. Achteraf 
waardeer ik het dat de groep mij meteen opnam.‟    
 
‘Was er veel verschil met jullie oude woonplaats Schellinkhout?’ 
„Ik dacht hier is nieuw land, dus nieuw leven. Het viel me daarom tegen dat er drie scholen, drie kerken en drie 

vrouwenverenigingen waren. Toen ik net voorzitter was, had ik het idee; dat zal ik eens bij elkaar 
brengen.‟Lachend: „Zo optimistisch was ik.‟ 

 
 ‘Wat waren de hoogtepunten?’ 
„De feestweken en met name het jaar dat we de straat als de Fabeltjeskrant hadden ingericht. Er was zelfs een 
praathuis, waar het elke avond feest was. Grote aanjager was Peter Smeets. Hij verzon het thema en was ook 
actief in de uitvoering. Ook hadden we met Kerst verlichte kerstbomen in de straat en kransen aan de deuren. 

Het ging ook nog sneeuwen en Hans Veenhuis kwam foto‟s maken. Het was druk in de straat met kijkers. Toen 
Peter verhuisde, is het langzaam minder geworden. We wilden wel, maar we misten de creativiteit.‟ 
Namens Dick vertelt Jannie dat hij de voetbaltrip met de junioren naar Schellinkhout ook een hoogtepunt vond. 
„De jongens gingen met de boot van Urk naar Enkhuizen, daar stonden busjes klaar en vervolgens speelden ze 
tegen zijn oude club. Laatst met Oord vertelde een van die jongens dat hem dat altijd was bijgebleven. Dat 
deed Dick veel plezier.‟ 
 

‘Wat was er bijzonder aan Kraggenburg?’   
Ik heb me er altijd erg thuis gevoeld. Dat heb ik daarna in IJsselmuiden niet meer ervaren. In Kraggenburg 

waren er wel de verschillen in geloof, maar het kon naast en met elkaar leven. Dat vond en vind ik nog steeds 
heel speciaal.‟ 
 
Annemieke Janse 
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Mijn uitdaging in Zuid-Afrika!! 
 
Zoals jullie in de vorige Uitkijken hebben kunnen lezen, ben ik eind april naar Zuid-Afrika vertrokken om daar 
een opleiding aan de Body Stress Release Academy te gaan volgen. Ik schrijf dit laatste stuk nog in Zuid-Afrika, 

maar tegen de tijd dat jullie dit lezen ben ik, met een Body Stress Release (BSR)-diploma op zak, weer in 
Nederland aangekomen. 
 
Deel 4: Mijn diploma en weer naar huis  
 
Eind augustus hadden we de examens, zowel theorie als praktijk. Ik heb de hele periode heel goed gescoord en 

had mijn diploma zo goed als binnen. De maand september stond in het teken van de stage. Ik had zes klanten 
die ik allemaal drie keer een Body Stress release heb gegeven. Drie keer is nodig voor het opstarten van het 
proces van zelfgenezing als gevolg van verbeterde communicatie in het lichaam na de release. Nou hadden we 
al heel veel op elkaar geoefend, we kregen allemaal twee keer per week een release van een collega student, 
maar dit is toch heel anders. Je moet nieuwe klanten uitleg geven over BSR, je moet ze behandelen en achteraf 

een uitleg geven over wat je hebt gevonden. Tussendoor hadden we ook nog school, maar dat was vooral 
gericht op evaluatie van de gedane releases en op het opstarten van een praktijk. Heel leerzaam. 

 
Ik wil jullie graag vertellen over één van mijn klanten, een jongetje van 15 maanden. Als ik er aan terugdenk 
ga ik nog steeds een beetje vliegen (met de vleugels die je krijgt van het doen van de release). Ik behandelde 
vader en zoon. Zowel vader als zoon hadden niet echt problemen, maar ze wilden zien wat BSR voor ze kon 
betekenen. Nou hoef je niks te hebben om BSR te doen, je lichaam kan altijd wel een steuntje gebruiken, dus 
begon ik. Eerst deed ik de release op de vader. Zoonlief kon net lopen dus waggelde een beetje om de couch 
(BSR-bank) heen. Na de release vond ik de spullen uit het klaslokaal die hij had ontdekt op de grond. Maar 

goed, geen schade en hij was aan de beurt. Kinderen van zijn leeftijd liggen op de borst van de vader of 
moeder (die op de rug op de couch ligt). In het begin was hij heel bewegelijk maar na een minuut of 5 ging hij 
heel rustig op de borst van zijn vader liggen en bleef de hele release zo liggen. Vader apetrots (niks is fijner 
dan dat je kind relaxt op je borst/buik gaat liggen) en ik glimmend. Ik kreeg echt het gevoel dat hij voelde dat 
ik het goed met hem voor had en hij gaf zich er volledig aan over.  

 

De tweede keer was de moeder er ook bij. Ze vertelde dat het jongetje beter liep (ik zag het zelf ook) en 
ondanks de verhuizing van het gezin in die week ervoor heel goed in zijn vel zat (hij was voor de eerste release 
heel geïrriteerd geweest). En de constipatie die hij al sinds zijn geboorte had was verdwenen. Na een dag 
diaree direct na de release was de stoelgang normaal. Na de release van de vader, en een heel gevecht tussen 
moeder en kind (om hem rustig te houden, en ik kon oefenen op concentratie op de release terwijl je wordt 
afgeleid), was hij weer aan de beurt. Hij vleide zich al tegen vaders borst terwijl ik nog moest beginnen. Twintig 
minuten heeft hij stil gelegen! Ik kon alles doen en was zo klaar. Ik was zo gelukkig dat ik dit mee mocht 

maken. Vader keek onder de release regelmatig met zo‟n trotse blik naar moeder. Daar alleen al kreeg ik 
energie van. Ik had echt vleugels na die tijd. Ik had die dag vier releases gedaan in 2 uur, maar had energie 
voor 10. Tijdens de derde release van vader rende hij rond (in plaats van beter lopen rende hij nu, wat hem 
eerder nog niet lukte!). Moeder was er weer bij en werd helemaal gek van hem. Dus niet alleen hij rende rond, 
maar moeders ook. Weer een goede oefening voor mij om me te concentreren. Tijdens de release van het 
jongetje lag hij voor een paar minuten weer roerloos stil en toen begon hij te bewegen en te praten. Hele 
kinderverhalen hield hij. Zijn nek heb ik amper kunnen doen, hij probeerde mijn hand weg te duwen, maar de 

testen die ik wel kon doen gaven aan dat er geen stress meer zat. Wat we hadden geleerd op school, dat een 
kind goed bewust is van zijn lichaam en stil ligt zolang hij weet dat je iets doet wat goed voor hem is, kwam 
hier goed uit. Als een kind weer gaat bewegen betekent het dat je hebt gedaan wat nodig was. Ik was dus in 
vijf minuten klaar. Hij gaf me feitelijk aan dat hij verder niks meer nodig had. Wat een ervaring! Ik hoop dat ik 
ook veel kinderen in mijn praktijk krijg. BSR is overigens goed voor mensen van alle leeftijden. 
 

Op het moment dat ik dit stuk schrijf ben ik al klaar met de opleiding en met hele goede cijfers geslaagd. Alleen 
de afstudeer ceremonie en party heb ik nog voor de boeg. Taco is hier nu en we vliegen samen weer naar huis. 
Als jullie dit lezen ben ik alweer thuis en met mijn praktijk begonnen. Taco heeft tijdens mijn afwezigheid een 
grote kamer verbouwd tot wachtkamer en praktijkruimte. Ook mijn BSR-couch (een speciale tafel om de 
releases op te doen, die je na de release weer op je voeten terugzet) staat er al in. Ik ga zelf nog de finishing 
touch doen als ik weer thuis ben. Op 1 november ga ik een heuse open dag houden zodat jullie de mooie 
ruimte en speciale BSR-couch allemaal kunnen komen bewonderen. Ondertussen start ik al wel met de praktijk, 

dus kunt je al eerder langskomen.  

 
Tot gauw, Sonja Kamminga 
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Ledenvergadering Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
 

 

Aan alle leden, 

 

Hierbij willen wij alle leden uitnodigen voor onze jaarvergadering. Deze vindt plaats op 7 

november 2008 om 20.30 uur bij HCR Van Saaze. 

 

 

De volgende punten zullen tijdens de jaarvergadering aanbod komen: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 2007 

4. Jaarverslag carnavalsseizoen 2007 - 2008 

5. Financieel verslag  

6. Contributie 

7. Aftreden en herkiezen van (nieuwe) raadsleden  

8. Activiteitenkalender 

9. Schaduwraad 

10. Goede Doel 

11. Rondvraag / Sluiting 

 

 

Ook dit jaar stelt de raad haar kennis en/of arbeid weer beschikbaar. Suggesties kunnen t/m 6 

november 2008 schriftelijk worden ingeleverd bij Barbara de Vries - van Egmond,  

Zwartemeerweg 44b te Kraggenburg 

 

Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 7 november. 

 

 

Namens Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes, 

 

Barbara de Vries – van Egmond    
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OPROEP VAN SINTERKLAAS 

INTOCHT SINTERKLAAS 
 

ZATERDAG 22 NOVEMBER 
OM 10.00 UUR  

 

AANKOMST: LOSWAL 
 

ZWARTE PIETENBAND LOOPT VOORAF 
EEN RONDJE DOOR KRAGGENBURG OM 

IEDEREEN OP TE HALEN. 
 

NA DE  AANKOMST  GAAN WE NAAR  
’T KLOKHUIS. 

 
TOT DAN 

 

SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN 
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Lieve Kinderen van Kraggenburg,  
 

Zaterdag 22 november komt Sinterklaas samen met zijn 
zwarte pieten weer in Kraggenburg aan. 

 

Wij vinden het leuk als er kinderen zijn die na de 
aankomst in ’t Klokhuis voor Sinterklaas willen optreden. 

 
Misschien vind jij het leuk om te dansen, een liedje te 
zingen, muziek te spelen of iets te vertellen, alleen of 

samen met vriendjes of vriendinnetjes. 
Laat het ons zo snel mogelijk weten en dan mag jij je 

kunsten vertonen aan Sinterklaas. 
 

Je kunt je aanmelden bij: 

Marjo van Diepen tel. 252676 of mail: sj.diepen@planet.nl 
Barbara de Vries tel. 252065 of mail: karste@zonnet.nl 

 
Brievenbus: 

Vanaf 1 november staat bij De Troefmarkt de brievenbus 

van Sinterklaas. Iedereen mag daar post zoals tekeningen, 
verlanglijstjes, bijzondere verhalen etc.. etc.. bestemd 

voor Sinterklaas in doen. 
 

Als laatste een oproep aan alle opa’s en oma’s, vaders, 

moeders, leid(st)ers etc. Als jullie iets hebben gehoord of 
gezien waarvan je denkt: dat moet Sinterklaas weten, 

geef het dan door aan bovenstaande personen of maak 
gebruik van de Brievenbus van Sinterklaas.





 

 

Voor alle bovenbouw-kinderen, die het leuk vinden,  

is er dit jaar een leuk spel in de gymzaal in plaats van film kijken.  
Neem je gymschoenen mee! 

mailto:sj.diepen@planet.nl
mailto:karste@zonnet.nl
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Koekactie van koor “De Reflectors” 
 

Op zaterdag 15 november a.s. komen de leden van het koor “De Reflectors” uit Kraggenburg langs 

om speculaaskoek te verkopen. De opbrengst van deze actie wordt gebruikt voor liederen aankoop 

en overige zaken. Dit jaar zullen alleen de mensen die in het dorp wonen, worden bezocht. De 

mensen van de buitenwegen die het koor willen steunen, kunnen van 9.00 tot 12.00 uur bij de 

Protestantse kerk koeken kopen. 

Iedere donderdagavond repeteert het christelijk koor “De Reflectors” in een kerkzaal van de 

Protestants Kerk te Kraggenburg. Men zingt van 19.45 uur tot 21.30 uur. Dit gezellige koor zingt 

onder leiding van de enthousiaste dirigente Alien Boes uit Sint Jansklooster. 

De leden komen uit diverse plaatsen in de wijde omgeving. De Nederlands- en Engelstalige liederen 

worden begeleid met piano, muziekband of a capella gezongen. Er is veel variatie in de liederen. 

Een aantal keren per jaar wordt er opgetreden. Op onze website www.reflectors.tk staat het 

repetoire en overige info vermeld. Wilt u meer weten van het koor of wilt u een keer mee komen 

zingen? U bent van harte welkom!   
 

Neem dan contact op met Elly Remijnse, Paardenweg 4, tel.nr. 252513. 

 
 

KWF 
 

De collecte. 

De collectanten voor de Kankerbestrijding hebben opnieuw zeer goed werk verricht. 

Er is een bedrag van € 1.620,06 opgehaald.  

Hartelijk dank voor uw gift in de collectebus of in het winkelbusje bij Annie en Leo‟s Buurt-Super en 

natuurlijk grote dank aan al onze collectanten. 

   

Extra Gift voor het KWF. 

Op 26 september jl. heeft er een première plaatsgevonden van de DvD-film “Operatie: Stop de 

criminelen”. Deze film is o.a. gemaakt door onze dorpsgenoot Pascal Teeuwen. Voor deze film heeft 

Pascal diverse sponsoren gevonden. De opbrengst van deze film was bestemd voor het KWF. 

Op deze avond mochten ook wij aanwezig zijn. Ten eerste hebben we ontzettend genoten van de 

film en ten tweede mochten wij een bedrag van € 650,00 in ontvangst nemen. 

Wij willen Pascal en zijn studiegenoten heel hartelijk bedanken voor deze onverwachte en spontane 

ondersteuning voor het KWF. 
 

Willy Bremer en Truus Stoffelen 

 

 

Feestelijke onderscheiding van Zonnebloemvrijwilligers 
  

Namens de organisatie "De Zonnebloem" heeft regio bestuurslid Ine Elshof de dames Toos van 

Egmond en Zwanny Looise verrast met de zilveren "Zonnebloeminsigne" met de daarbij behorende 

oorkonde. 

Zij zijn respectievelijk 10 en 15 jaar vrijwilligsters van de afdeling Kraggenburg. 

  

Zwanny is in die 15 jaar geruime tijd secretaresse geweest, ze heeft bezoekwerk gedaan en mee 

gewerkt aan de jaarlijkse loten verkoop. Zij hielp bij de activiteiten zoals uitstapjes met de gasten 

en kerstmarkten waar het werk van de zonnebloem wordt gepresenteerd. Ze is inmiddels, o.a. 

wegens verhuizing, gestopt. Zwanny bedankt voor de goede samenwerking namens de vrijwilligers 

en vast en zeker ook bedankt namens de gasten van de afdeling Kraggenburg. 

  

Toos gaat voorlopig nog door met dit mooie werk. Zij is al jaren voorzitster, ze heeft al vele 

bezoekjes afgelegd en mee gewerkt met diverse activiteiten. Toos heeft steeds weer nieuwe ideeën 

voor de zonnebloemgasten. 

  

Toos en Zwanny gefeliciteerd met jullie onderscheiding. 

 

Namens de zonnebloemvrijwilligers, Joke Christiaens 
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   APPLE KNOCKERS  
     

   OP ZATERDAG 26 OKTOBER 

     IS ER WEER  
            HET APPLEKNOCKERS GEBEUREN  

                                              BIJ VAN SAAZE  
 

        MET EEN LIVE BAND 

 

 
     AANVANG: 21.00 UUR         ENTREE: € 5 

MET COCKTAILBAR EN HAMBURGERTENT 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Korte en krachtige speltraining aan individuele amateurtoneelspelers,  
een opstap naar Passie in de Polder 4. 
 

Het Centrum Amateurkunst Flevoland heeft inmiddels drie afleveringen van Passie in de Polder op 

haar naam staan. Theater op locatie in de Noordoostpolder, waarvan voorstellingen uitgevoerd door 

ambitieuze amateurspelers uit de polder zelf, een onderdeel vormen. 

 

In 2009 wordt de vierde aflevering van Passie in de Polder verwacht. De voorbereidingen zijn 

inmiddels van start gegaan. De locatie is al bekend: Hotel Van Saaze zal gedurende enkele dagen 

het decor en de verblijfplaats zijn van Passie in de polder 4. 

 

Ter voorbereiding biedt Het CAF dit najaar een korte verdiepende speltraining aan op een achttal 

dinsdagavonden. Individuele toneelspelers van 16-80 jaar kunnen zich hiervoor aanmelden.  

 

Inhoud: 

Een korte maar krachtige training waarin de spelvaardigheden van de spelers verder zullen worden 

verkend en verdiept of verbreed. Na afloop van deze training zullen de deelnemers zich meer 

bewust zijn van hun persoonlijke talenten en leerpunten op het gebied van toneelspelen. Er wordt 

gewerkt met speloefeningen en met tekstfragmenten uit diverse toneelteksten. 

 

Data: 

Dinsdagavonden van 19.30 – 22.00 uur 

7, 14, 21, 28 oktober en 4, 11, 18, 25 november 
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Locatie: 

Zaal HCR Van Saaze te Kraggenburg, Dam 16, 8317 AV  

 

Kosten: 

€ 45,=-  jongeren t/m 21 jaar 

€ 75,=  vanaf 21 jaar 

 

Docent: 

De adviseur theater van de provincie Flevoland, Myriam Cloosterman, zal voor deze training 

professionele theaterdocenten inzetten. 

 

Aanmelden tot uiterlijk vrijdag 3 oktober a.s. via: 

c.deijnum@dekubuslelystad.nl 

 

 

 

 

Bijna Thuis Huis Emmeloord houdt open huis 

 
De vrijwilligers van het Bijna Thuis Huis in de Hof van Smeden Houttuinen 24 in Emmeloord 

organiseert op zaterdag 11 oktober een Open Huis. Van 11.00 tot 16.00 uur is iedereen van harte 

welkom om kennis te maken met het werk van Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk. Het Open 

Huis in het Bijna Thuis Huis valt in de landelijke week van de palliatieve zorg, deze is van 10 tot en 

met 17 oktober. Meer informatie is te vinden op www.tthnop-urk.nl. 

 

Het Bijna Thuis Huis biedt de mogelijkheid om in een huiselijke sfeer de laatste levensfase door te 

brengen, bijgestaan door vrijwilligers van Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder-Urk. 

Wanneer de eigen woning niet geschikt is en overplaatsen naar een zorginstelling niet gewenst is, 

dan biedt het Bijna Thuis Huis een prettige huiselijke omgeving om te sterven. Alle inwoners van de 

Noordoostpolder en Urk kunnen hiervan gebruik maken om hun terminale levensfase door te 

brengen. Ook bieden de vrijwilligers van TTH hulp wanneer mensen hun laatste levensfase thuis 

doorbrengen, meestal als aanvulling van mantelzorgers.  

 

Het thema van de week van de palliatieve zorg is dit jaar “Laat je Raken”. Bij palliatieve zorg gaat 

het om de mens die terminaal is. TTH Noordoostpolder-Urk heeft als doel om de kwaliteit van zorg 

rond het sterfbed te verbeteren. Zestig vrijwilligers zijn hiervoor opgeleid en zetten zich in voor hun 

medemens in de laatste levensfase. Dit is nog niet algemeen bekend. Vaak denken mensen dat de 

laatste levensfase nog ver weg is, maar dat kan soms helaas snel veranderen. Het is daarom goed 

om de open dag te bezoeken en van de mogelijkheden op de hoogte te zijn. Naast de open dag is er 

van 10 tot 17 oktober in de bibliotheek in Emmeloord en Urk een tafel ingericht met informatie over 

terminale thuishulp en palliatieve zorg. 

 

Wanneer er op 11 oktober een gast in het Bijna Thuis Huis verblijft kan de open dag niet doorgaan, 

dit vermelden wij dan op onze website www.tthnop-urk.nl 

 

Stichting Terminale Thuishulp Noordoostpolder – Urk  

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24  

http://www.tthnop-urk.nl/
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Cursus reanimatie en AED. 
 

In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis plotseling getroffen door een 

hartstilstand. In circa 80% van de gevallen gaat het om 55-plussers in de thuissituatie. Een 

hartstilstand is levensbedreigend, omdat de organen geen zuurstof meer krijgen. Alleen directe 

reanimatie door een partner, familielid, collega of toevallige getuige kan iemands leven redden. 

Onmiddellijke alarmering van de ambulance is echter minstens zo belangrijk. 

De overlevingskansen van de meeste slachtoffers nemen extra toe als er snel wordt gedefibrilleerd. 

Bij defibrillatie wordt geprobeerd om het hart weer in een goed hartritme te brengen door middel 

van een krachtige stroomstoot. Dit gebeurt met een Automatische Externe Defibrillator (AED). 

Dit is een betrouwbaar en veilig apparaat, waarmee een getrainde leek kan defibrilleren. 

Wanneer een omstander al heeft gereanimeerd en gedefibrilleerd voordat de ambulance ter 

plekke is, wordt aanzienlijke tijdwinst geboekt en kan het ambulancepersoneel de reanimatie met 

meer succes voortzetten. Directe reanimatie door omstanders verdubbelt de overlevingskansen 

van een slachtoffer. Toepassing van de AED binnen 6 minuten na ontstaan van de hartstilstand 

geeft een overlevingskans van ruim 70%. 

Iedere Nederlander kan thuis, op straat, op het werk en in zijn vrije tijd worden geconfronteerd met 

een hartstilstand. Iedere Nederlander kán hulp verlenen en daarmee levens redden. 

 

Stichting Reanimatie en AED Noordoostpolder (partner van de Nederlandse Hartstichting) 

organiseert zowel Reanimatie als AED (Automatische Externe Defibrillator) cursussen. 

  

Het is mogelijk een gecombineerde Reanimatie en AED cursus te volgen in 2 avonden van 2 uur elk. 

Een vooropleiding is niet nodig. Deze cursussen worden dan gegeven aan ± 8 personen.  

Kosten €  30,- per persoon.  

Bent U al in het bezit van een geldig (laatste herhaling maximaal 1 jaar geleden) Reanimatie 

certificaat, dan is het mogelijk om een AED cursus te volgen. Deze cursus duurt dan 3 uur voor een 

groep van 8 personen en kost € 25.- p.p. 

Elk jaar volgt er dan een oproep voor een herhalingscursus. 

  

Voor aanmelding of informatie kunt u contact opnemen met mevrouw R. Willems, tel 0527 - 618208 

of  e-mail: gpwillems@orange.nl: 

  

 

mw. R. Willems zit in het bestuur van de Stichting Hart in Nood. Deze stichting is vorig jaar 

opgericht met als doel de aanwezige AED's te inventariseren in de Noordoostpolder. Dit heeft er toe 

geleid dat er op de site www.hartinnood.nl een lijst is te zien (bij donateurs) van bedrijven / 

instanties / initiatiefnemers van 6 minuten zones, die zich nu toe hebben aangemeld. Deze lijst 

groeit nog steeds. 

Inmiddels heeft de stichting bereikt dat aangemelde bedrijven en instanties bij de aanschaf van een 

AED korting krijgen bij één van de leveranciers. 

Medio oktober wordt de site aangepast. Er komt een kaart (plattegrond) op te staan met de al 

aangemelde ED's en ook informatie over de te bestellen AED's en een bestelformulier. 

  

Graag zouden wij de bedrijven waar reeds een AED aanwezig is willen vragen zich ook aan te 

melden. 

  

Een volgende stap is het bevorderen van 6 minuten zones (zie ook www.6minutenzone.nl). Dit 

houdt in dat bij iedere hartstilstand er binnen 6 minuten wordt gereanimeerd en de AED wordt 

ingezet. Dit betekent niet alleen dat er veel meer AED's zullen moeten worden aangeschaft, maar 

ook veel meer mensen opgeleid zullen moeten worden. 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.hartinnood.nl/
http://www.6minutenzone.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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 DERDE  ONTMOETINGSMIDDAG  

                  IN BANTSILIEK 

      ZONDAG 26 OKTOBER 2008 

               13.00 – 17.00 uur 

 

 

 

 

 
 
Voor wie? Jongeren tussen de 18 en 30 jaar die een ouder, een broer, zus  

  of vriend(in) verloren hebben door de dood. 

Waarom? Om elkaar te ontmoeten als lotgenoten. 

  Om te luisteren naar ervaringen van lotgenoten. 

  Om elkaar te steunen en te troosten. 

  Om tijd in te ruimen voor het verdriet dat je met je meedraagt. 

  Om de naam of namen van de overledenen uit te spreken, gewoon 

  omdat hij of zij deel blijft uitmaken van jouw leven. 

  Omdat dood en leven, verdriet en vreugde bij het leven horen. 

  Omdat het ons goed doet met elkaar te praten. 

Wat gaan we doen?  

  Ook dit keer zullen enkele jongeren hun ervaring vertellen. 

  Een gespreksleider en deelnemers van een lotgenotengespreksgroep  

                    zullen vertellen over hun ervaringen met de groep het afgelopen                                                         

  seizoen. 

                    Pastor Marita zal kort iets vertellen over rouw en verliesverwerking. 

Lotgenoten gespreksgroep? 

  Afgelopen seizoen zijn we gestart met lotgenoten gespreksgroepen. 

  Drie groepen zijn een keer of 6 bij elkaar geweest onder leiding van  

  twee geschoolde gespreksleid(st)ers. De ervaringen van de jongeren 

  en de gespreksleid(st)ers zijn positief. We bieden komend seizoen ook 

  de mogelijkheid om deel te nemen aan een gespreksgroep met leeftijd-    

en lotgenoten. Op de ontmoetingsmiddag hoor je wanneer de groepen    

bij elkaar komen, wie de gespreksleid(st)ers zijn en kun je je aanmelden  

  voor deelname. 

Meer informatie? 

  Voor vragen en aanmelding kun je bij de onderstaande personen  

                    terecht. Ook als je je niet aangemeld hebt, ben je van harte welkom! 

                    Je mag iemand meenemen, zodat jij je indrukken kunt delen! 

 

 

 

 

Monique Habets-Maas  moniquemaasespel@hotmail.com 

Bert Verhage             bert_verhage@hotmail.com 

Esther Maes             e.maes@zonnet.nl 

Mirjam Sijtsma   sijtsmamirjam@hotmail.com 

Ingrid Sijtsma   ingridsijtsma@cs.com 

JanWillem Hilderink            hilderink1@hotmail.com 

   

 

 

mailto:moniquemaasespel@hotmail.com
mailto:bert_verhage@hotmail.com
mailto:e.maes@zonnet.nl
mailto:sijtsmamirjam@hotmail.com
mailto:ingridsijtsma@cs.com
mailto:hilderink1@hotmail.com
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Natuurmoment Voorsterbos 
 

Wanneer het daglicht s‟ morgens doorkomt, zien we veelal mistbanken en mistvlagen over het veld 

hangen. De zon heeft meer moeite om de mist te laten oplossen. In veld en tuinen zien we veel 

spinnenwebben met spinnen tussen grassen en struiken hangen. Dit betekent dat de herfst is 

aangebroken. Grote troepen spreeuwen doen zich te goed aan de bessen die aan bomen en struiken 

zitten. In de namiddag groeperen grote groepen spreeuwen zich en vliegen daarna in grote wolken 

naar hun slaapplaats. Overdag zien we in het Voorsterbos nog een aantal dagvlinders van de 

zonnige momenten gebruik maken (dagpauwoog; koolwitje; bont zandoogje en de gehakkelde 

aurelia). Ze zijn op zoek naar nectar in de laatste bloeiende planten. Bij zonnig weer kunnen we 

boven het Voorsterbos overtrekkende roofvogels (buizerd; sperwer; boomvalk; wespendief) 

waarnemen die op trek zijn naar het zuiden. Er vertoeven op dit moment een aantal Bruine 

Kiekendieven boven het Voorsterbos en Wendelbos. Ook de Visarend kan regelmatig gespot worden 

boven de Zwolse Vaart. In de waterpartijen van het Voorsterveld zijn steltlopers nog druk bezig. 

Regelmatig vliegen groenpootruiter, witgatje en oeverloper uit deze waterpartijen. Door de 

aanwezigheid van veel muizen zien we de blauwe reiger (soms 50-60 exemplaren) tussen de 

aanwezige vegetatie foerageren van het Wendelbos.  

 

Het tijdstip van de paddestoelen is aangebroken. Tijdens de wandeling in het Voorsterbos kunnen 

we paddestoelen ruiken en waarnemen. Heel kenmerkend zijn de vele gele zwavelkopjes die op 

dode boomstammen voorkomen. Vele andere soorten paddestoelen kunt u tijdens de wandeling in 

het bos bewonderen. In het kader van het honderdjarig bestaan van de Nederlandse Mycologische 

Vereniging (organisatie voor onderzoek naar paddestoelen) wordt een paddestoelen reservaat 

aangelegd. De eerste voorbereidende werkzaamheden van het 20 ha grote reservaat zijn inmiddels 

uitgevoerd. Het Paddestoelenparadijs komt in het Leemringveld te liggen. De start van het 

Paddestoelenparadijs is op 6 november a.s. De zaagwerkzaamheden langs de Leemringweg zijn 

afgerond en het hout is uit het bos afgevoerd.  

 

De laatste maand van de kunstroute (Kielzog) in het Waterloopbos is aangebroken. U kunt deze 

kunstobjecten tot 1 november bewonderen. Op dit moment hebben ongeveer 28.000 bezoekers de 

tentoonstelling bezocht. Tijdens de herfstvakantie is het informatiecentrum in het Waterloopbos alle 

middagen van 13.30 tot 16.30 geopend. 

Voor meer informatie over excursies e.d. kunt u terecht op de website van natuurmonumenten  

(www.natuurmonumenten.nl). Iedereen wensen we een fijne herfst toe. 

 

Het beheerteam Voorsterbos  

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
 of Neushoornweg 24  

 
 

http://www.natuurmonumenten.nl/


 18 

“DE CEDER”- informatie en programma 
voor persoonlijke ontwikkeling                                                      2008-2009 

         en bewustwording                                         

 

De CEDER 

De ceder is een goedgewortelde, sterke naaldboom. De Kelten kenden de ceder de betekenis van 

eeuwige wijsheid van het leven toe. De boom vertelde hoe relatief het leven is en dat het goed is om 

over de eigen grenzen heen te kijken. Dit is te zien aan de naalden, die naar buiten wijzen. 

Tegelijkertijd komen de naalden van buiten naar binnen samen in een oorsprong. Een andere uitleg 

is dan ook: neem je tijd, keer je naar binnen, daar is je thuis. 

De symboliek van deze boom is voor ons het uitgangspunt voor het organiseren van lezingen. 

 

DOELSTELLING 

Ieder mens is uniek, volgt zijn eigen weg en mag op zoek gaan naar zijn eigen waarheid. DE CEDER 

wil een opstapje bieden naar bewustwording, naar „ont-dekken‟ wie je eigenlijk in essentie bent. We 

willen je laten kennismaken met verschillende mogelijkheden waarop je je persoonlijk zou kunnen 

ontwikkelen, je inspireren, je innerlijke groei stimuleren. Hiervoor hebben we een viertal lezingen 

samengesteld. 

 

16 OKTOBER 2012 – DE VERANDERENDE AARDE 

Sylvia Damar is een kosmisch channel en krijgt kennis door over de toekomst van de aarde. Vanaf 

1991 is zij bezig de mensen bewust te maken van de verandering van de aarde maar ook van de 

verandering in de mensen zelf. Omdat de aarde verandert, verandert ook haar „aura‟. Hierdoor 

wordt de mens beïnvloed waardoor de energiebanen en -punten in ons lichaam worden vergroot en 

er andere energie doorheen stroomt. Sylvia Damar viert de verandering en wil ons bewust maken 

van de mogelijkheden van deze nieuwe tijd zodat we met een positief gevoel huiswaarts keren.  

 

20 NOVEMBER - ENERGETISCHE NUMEROLOGIE 

Je geboortedatum als basis voor een verrassende ontdekkingstocht naar (verborgen) talenten en 

krachten. De eerst losstaande getallen bieden een kans om bepaalde eigenschappen van jezelf of de 

ander te accepteren. Op deze interessante avond spreken de nummers 1 tot en met 11 steeds meer 

tot je verbeelding en vertellen waarom je b.v. zo gevoelig, daadkrachtig, behulpzaam of….. bent.  

Maike Rabba gebruikt Energetische Numerologie graag aanvullend in haar therapeutisch werk met 

cliënten en geeft ook cursussen. Neem wat te schrijven mee! 

 

26 FEBRUARI - DE POSITIEVE KANT VAN TEGENSLAG 

Oud-politieman en ex-hypnotherapeut Henk Smit kreeg tijdens zijn, al weer 62-jarige levensreis, 

leermomenten aangereikt, o.a. in de vorm van wat men “tegenslagen” noemt. Wat op het eerste 

gezicht een heel vervelende ervaring of tegenslag leek bleek, achteraf, vaak zijn grootste 

leermoment. Tegenslagen, die hem bewust maakten van de kracht van “aanvaarden en vergeven” 

en deden ervaren en inzien hoe eenvoudig en simpel het leven eigenlijk is. Aan de hand van zijn 

levensverhaal laat hij u delen in zijn “bewustwordingsproces” van de positieve kant van tegenslag. 

 

16 APRIL - ONTWIKKELEN NAAR VRIJHEID 

In het samenleven met anderen is het vaak moeilijk om bij jezelf te blijven. Om niet reactief en 

verkrampt te reageren maar actief en levenslustig vanuit je eigen innerlijke kracht. Door te vertrou-

wen op onze eigen kracht, oordeel en intuïtie ontwikkelen we een houding om vanuit vrijheid liefde 

te geven en te ontvangen. WAT je overkomt in je leven moet je worstelend aanvaarden. HOE je er 

mee om gaat kan een bron van innerlijke vrijheid zijn. Voor Tity Kuiken is dit in haar werk als trainer 

en coach, en in haar persoonlijk leven, een belangrijk thema. Op deze avond leidt ze het thema in 

en daarna gebruikt ze een werkvorm om het onderwerp uit te diepen.  

 

De lezingen vinden plaats in (kerkgebouw) het “Mozaïek”, Keggehof 1 in Espel. 

Zaal open vanaf 19.30 uur. Aanvang lezing 20.00 uur. Entree € 5,- inclusief 1 consumptie.  

 

We nodigen je van harte uit om na afloop nog even na te praten. 

 

Wil je meer weten, neem dan gerust contact  met ons op. 

Annie Keizers tel. 271262 / Mariëtte van Tiggelen tel. 271391 / Hermien Bos tel. 613036. 
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Inleverdatum 2008 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) 
 

Uiterlijke bezorging 

28 september 8 oktober  

23 november 3 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 2008 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

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

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 
 

Activiteitenkalender 
 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

15-10 Be Fair Jaarvergadering ‟t Klokhuis 20.30 uur 

18-10 Basisscholen Oud papier actie  09.00 uur 

22-10 Christelijke vrouwen 

beweging K‟burg 

Dhr. Huttinga, Gortel 

Gekroond wild 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

07-11 De Zotte Leeuwkes Ledenvergadering Van Saaze 20.30 uur 

15-11 Basisscholen Oud papier actie  09.00 uur 

15-11 Koor De Reflectors Koekactie  09.00 uur 

19-11 Christelijke vrouwen 

beweging K‟burg 

Conny de Graaf, E‟oord 

Muzieklerares 

gehandicapten 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

22-11 St. Nicolaas Intocht Loswal 10.00 uur 

15-12 Christelijke vrouwen 

beweging K‟burg 

Kerstavond Broodmaaltijd Prot.Kerkcentrum 18.00 uur 

20-12 Basisscholen Oud papier actie  09.00 uur 

29-12 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen De Kei 19.00 uur 

29-12 Van Saaze Voorrondes Darten Van Saaze  

30-12 Van Saaze Dartfinale senioren / 

jeugd Top 100 

Van Saaze  
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Van de redactie 

 
Beste lezers van de Uitkijk. Voor u ligt weer een goed gevulde Uitkijk. Inmiddels hebben er wat 

wisselingen plaatsgevonden in de bezetting van de vrijwilligers die de Uitkijk voor u verzorgen. 

Voor het typewerk hebben we Ella Lelieveld bereid gevonden dit werk van Ardie van Keulen 

over te nemen. Ella is intussen al helemaal ingewerkt door Ardie. Voor de advertenties is Henk 

Hadders toegetreden om dit samen met Corry op te pakken en Jan Vink te vervangen. We 

willen Ardie en Jan op deze wijze heel erg bedanken voor hun jarenlange inzet voor de Uitkijk. 

  

Sonja is weer terug uit Zuid-Afrika en heeft het lezen weer op zich genomen. Rachel Zwartbol 

heeft het afgelopen halfjaar het lezen voor haar rekening genomen en we willen haar hiervoor 

heel erg bedanken. Annemieke Janse heeft, wegens drukte, het schrijven van het Inkijkertje 

voor een jaar overgedragen aan Loes Botman. We wensen Loes veel succes met het schrijven 

van dit favoriete artikel. 

 

Nog even en het is alweer 2009. Een nieuw jaar met nieuwe kansen. Daarom zijn wij op zoek 

naar nieuwe ideeën voor de uitkijk. Wij hebben het plan om een kinderpagina in de Uitkijk op 

te nemen. We willen alle kinderen van Kraggenburg oproepen om ideeën in te sturen hoe die 

pagina kan worden gevuld. We zouden zelfs aan een “kinderredactie” kunnen denken. Ook 

andere ideeën om leuke verhalen in de Uitkijk te krijgen zijn welkom. Ideeën kunnen worden 

ingebracht bij de leden van de redactie of via de mail van de uitkijk: uitkijk@kraggenburg.nl. 

 

Veel leesplezier met deze laatste Uitkijk van 2008. 

 

 

 

STEK 
 

Op 27 oktober j.l. heeft het STEK een instructie avond voor verkeersregelaars georganiseerd. 

Onder begeleiding van Dick Bleumink van de Politie Flevoland hebben 20 vrijwilligers uitleg en 

instructie gehad. Deze mensen zijn nu officieel verkeersregelaar voor evenementen in 

Kraggenburg. Dat betekent dat zij eenvoudige verkeerregelende taken mogen verrichten bij 

evenementen, ter ontlasting van de politie en dat zij op een lijst staan bij de politie als erkende 

verkeersregelaars. 

Bij alle evenementen die in Kraggenburg georganiseerd worden en waarbij verkeersregelaars 

nodig zijn, moet gebruik worden gemaakt van deze officiële verkeersregelaars. 

 

Het STEK heeft de gegevens van deze vrijwilligers voor informatie en het inschakelen van 

verkeersregelaars kunt u contact opnemen met het STEK. 

 

Marjo van Diepen tel. 252676 of mail: sj.diepen@planet.nl 

Barbara de Vries tel. 252065 of mail: karste@zonnet.nl 

Maya Kutschruiter tel. 252822 of mail: jkutschruiter@hetnet.nl 

Irene Gerritzen tel. 251933 of mail igerritzen@hetnet.nl  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
mailto:sj.diepen@planet.nl
mailto:karste@zonnet.nl
mailto:jkutschruiter@hetnet.nl
mailto:igerritzen@hetnet.nl
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Dorpsbelang 
 

Sint Nicolaas 

Een week nadat hij in Nederland aankwam, heeft de Sint ook Kraggenburg met een bezoek 

vereerd. Met een volgepakte hulp-pakjesboot kwam hij aan op de Loswal. Nadat de sleutel van 

de boot was gevonden en de Slaappiet was wakker gemaakt, vertrokken ze achterop een 

stoere pick-up naar ‟t Klokhuis. De Sint was verheugd dat hij daar de kinderen van ons, in zijn 

bewoordingen, “prachtige dorp” kon ontvangen. Na veel liedjes en zelfs een paar verraste 

tieners, vertrokken pieten en Sint „dick‟ tevreden naar het volgende dorp. 

 

Kerst Inn 

Na een aantal jaren onder de noemer „Nieuwjaars Inn‟ een aantal activiteiten te hebben 

georganiseerd voor de jonge Kraggenburgers, gaat dat dit jaar weer gebeuren als „Kerst Inn‟. 

De STEK en een aantal verenigingen verzorgen samen een activiteitendag voor de jeugd. 

(zie verderop in deze Uitkijk) 

 

Oud en Nieuw 

In het teken van 60 jaar Kraggenburg worden er speciale activiteiten georganiseerd. Eén 

daarvan vormt zelfs de aftrap voor het diamanten jubileum. De Feestcommissie gaat samen 

met de Kraggenburger jeugd een Oud & Nieuw-feest organiseren in een tent aan de 

Voorstraat. Dé manier om samen met dorpsgenoten het nieuwe jaar in te luiden. Dus komt 

allen!  

 

Carbid schieten 

Waarschijnlijk wijst ook dit jaar de gemeente weer plaatsen aan waar op oudejaarsdag van 

10.00 uur tot ‟s nachts 2.00 uur met carbid kan worden geknald. Bij ons is dat het oefenveld 

van de FC. Buiten de bebouwde kom geldt hetzelfde tijdsbestek, maar geen plaatsrestrictie. 

Denk aan de veiligheid voor jezelf en anderen!! 

 

Kampioenen 

Sensation Junior, een meidendansgroep van de dames Groot, hebben op het nationale 

showdance kampioenschap in Steenwijk de eerste plaats behaald. Ze mogen zich een jaar lang 

kampioen van Nederland noemen. Van harte en volgend kampioenschap net zo veel succes! 

 

Unicum 

In ons dorp is een uniek stuk natuur in ontwikkeling gekomen. Natuurmonumenten en de 

Mycologische vereniging gaan een paddenstoelenboomweide creëren waar zelfs zwaar 

bedreigde paddenstoelensoorten zich kunnen ontwikkelen. Een Europees unicum! 

Rien Poortvliet zou zeggen: „Eindelijk nieuwe woninkjes in Kraggenburg‟. 

 

Jaarvergadering 

De agenda‟s worden tegenwoordig steeds vroeger getrokken en staan steeds voller. 

Daarom bij deze al de aankondiging dat onze algemene ledenvergadering zal worden 

gehouden op woensdag 18 maart. 

 

Wij wensen tot slot iedereen fijne feestdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe en hopen u te zien 

op het Oud & Nieuw-feest en/of op de Nieuwjaarsreceptie. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2007-2008 
 

 

 

Najaarsnieuws 

Beste leden, 

 

Namens het bestuur willen we graag een aantal zaken onder jullie aandacht brengen.  

 

Tijdens onze jaarvergadering op 3 september j.l. zijn een aantal besluiten genomen waarvan  

we de leden graag in kennis willen stellen. In tegenstelling tot de kantineprijzen (die blijven 

gelijk) moeten we de contributie (helaas) met 4% verhogen. Verheugend nieuws is er te 

melden voor wat betreft de bestuurlijke bezetting. Annelies Potters, Cees Vink en Patrick 

Brunink waren alle drie aftredend maar hebben aangegeven dat ze voor een periode van drie 

jaar door willen gaan. Fijn omdat het ook voor onze club stabiliteit in de bestuursbezetting met 

zich meebrengt.  

Ook het rookverbod is op de jaarvergadering aan de orde geweest. Vanaf 1 juli mag er in de 

kantine niet meer gerookt worden. De praktijk van de afgelopen maanden laat zien dat onze 

leden en gasten zich prima houden aan deze “omstreden” afspraak. Een ander heikel punt 

betreft het nuttigen van bier buiten de kantine tijdens wedstrijden. Op de laatste KNVB 

regiovergadering in Meppel is hierover ook uitgebreid gesproken. En …de KNVB heeft aan een 

aantal clubs in onze regio boetes uitgedeeld. Middels onafhankelijke waarnemers zullen alle 

verenigingen bezocht worden en eventueel beboet. Vanaf deze plaats daarom alsnog een 

oproep aan een ieder om zich ook aan deze spelregel te houden. 

Na het verf- en stucadoorwerk in de kantine ligt het in de bedoeling om ook onze kantine “aan 

te kleden”. Een aantal foto's en bekers uit ons roemruchte verleden zullen een nieuwe plek 

krijgen. Een commissie bestaande uit Ron Potters, Wim Sikma en Ton van Steen hebben dit 

uitgezocht. Nieuw in de kantine is het “BORD VRIENDEN VAN FC KRAGGENBURG”. Voor een 

bedrag van 35 euro per jaar kan men zich middels zijn eigen naam verbinden aan onze 

vereniging. Alle bestuursleden doen mee en staan reeds op het bord. We willen proberen om 

het bord helemaal vol te krijgen. Alle Kraggenburgers die onze club een warm hart toedragen 

willen we vragen om ook mee te doen. Even bellen met onze penningmeester Bert Meijer (06-

23369516) of Harold van Beekhuizen (06-22603770) 

Sportief nieuws valt er ook te melden. Sportief in die zin dat al onze elftallen redelijk tot goed 

meedraaien in de competitie. Echter ….. naast de resultaten gaat het natuurlijk ook om de 

spelbeleving en het plezier dat een ieder heeft wanneer er gesport wordt. Als bestuur/leden 

mogen we er dan ook trots op zijn dat onze vereniging verstoken blijft van (te) veel gele, rode 

kaarten, gestaakte wedstrijden etc.  

Tot slot: als afsluiting van het voetbaljaar 2008 wil het bestuur alle senioren graag uitnodigen 

voor een hapje en een drankje. We willen dit graag doen op zondagnamiddag 14 december 

a.s. in de kantine. (na afloop van eventueel nog te spelen competitiewedstrijden) 

 

Het bestuur van FC Kraggenburg wil alle sponsoren die zich het afgelopen jaar voor 

onze club hebben ingezet hartelijk bedanken voor hun steun. Dankzij uw inbreng 

hebben we het nodige kunnen realiseren. Daarnaast wensen wij een ieder een 

sportief en gezond 2009 toe.  

Bestuur FC Kraggenburg.  
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Van de d-pupillen 
 

In de vorige Uitkijk was helaas alleen het verslag te lezen van de gespeelde beker wedstrijden. 

Helaas voor ons werden deze wedstrijden allen verloren. Als trainer/coach  kreeg ik een goede 

indicatie met wat voor spelers ik komend seizoen te maken zou gaan krijgen. Een groep die 

zowel in de omgang als voetballend uitersten kent. 

De voetballende conclusie was: 

- Techniek en positiespel ver ondermaats. 

- Opbouw van achteruit is dramatisch. 

- Een goede aanval is niet vanzelf sprekend.  

Als trainer uitdagingen genoeg maar tijd tekort om bovenstaande weg te werken voor de 

competitiestart. De start was uit tegen VENO met als opdracht, geef elkaar de ruimte, zowel 

voetballend als sociaal in het veld. Dit ging in de eerste helft voorspoedig. Ruststand 1-2. De 

tweede helft wilden ze, net zoals dat in de F en E gaat, allemaal scoren. Op het “grote veld” 

gaat dat natuurlijk niet zo, posities dienen nou eenmaal gedekt te zijn. Gevolg twee 

doelpunten tegen, verlies en veel verwijten naar elkaar.    

De eerste thuiswedstrijd tegen Nagele ging kansloos verloren omdat we met name in de 

tweede helft een kopie van de tweede helft VENO op de mat achter lieten, 0-4.  

De wedstrijd uit tegen Flevo Boys was “appeltje eitje” voor ons 0-9. De opbouw van achteruit 

was met name in de eerst helft leuk om naar te kijken, helaas voor hen waardeerden de 

voorhoede spelers dat niet altijd.  

De vierde wedstrijd tegen Urk toonden de heren eindelijk karakter. Urk kwam als koploper, 

met een straat aan punten en doelpunten voor, naar Kraggenburg. Tegengoals, daar hadden 

ze nog niet van gehoord. In de eerste helft konden wij ze aardig bij houden en creëerden we 

zelfs de betere mogelijkheden voor het doel, maar door twee klassieke blunders stonden we 

met de rust toch achter. In de tweede helft toonden we karakter en speelden we Urk op eigen 

helft vast, gevolg: 2 doelpunten en bij Urk “alle hens aan dek”. Helaas voor ons had Urk het 

laatste woord.  

In en tegen Emmeloord was bovenstaande helaas als sneeuw voor de zon verdwenen met 

name de drie spitsen bakten het bruin. Slecht positiespel en trechtervoetbal voor de goal van 

Emmeloord. In de tweede helft complete voorhoede gewisseld naar de achterhoede. Laatste 

man werd spelverdeler, die op zijn beurt naar de spitspositie schoof. Nu speelden we wel weer 

in de ruimte zoals ik dat voor ogen heb. Gevolg snelle aanvallen en mooie goals. 

Het meisjeselftal van Ens was geen partij voor ons, maar het bleek toch ook nu weer voor ons 

moeilijk om behoorlijk de bal rond te spelen. Velen kunnen in zo‟n wedstrijd blijkbaar nog 

steeds niet de verleiding weerstaan om zo af en toe (maar te vaak naar mijn idee) hun positie 

te verlaten om een goaltje te maken, iets dat in een druk strafschopgebied heel moeilijk is.  

De wedstrijd tegen Tollebeek nam de vrijdagavond voorafgaand een onverwachte wending. 

Een blessure en een late afzegging moesten worden opgevangen door een speler van E1, dat 

er zaterdag drie spelers zich melden voor een invalbeurt bij ons was een leuke aangename  

meevaller. De E-spelers speelden de partij moeiteloos mee. Ook nu waren er weer spelers die 

niet de opdracht wilden uitvoeren die ze vooraf meekregen. Nog steeds is er dus training nodig 

om ze tot dat besef te krijgen. De wedstrijd die zich in de eerste helft voornamelijk op de helft 

van Tollebeek afspeelde, kreeg in de tweede helft hierdoor een ander aanzien. Tollebeek kwam 

meer in het spel voor. De 6-1 overwinning kwam hierdoor helaas niet in gevaar.  

Een week erna tegen SVM lieten de jongens zien dat ze de concentratie een hele wedstrijd vol 

kunnen houden. Van meet af waren wij de betere ploeg toch was het SVM die op voorsprong 

kwam, weer omdat we niet snel genoeg handelen achterin. De goal, achteraf  het enige 

wapenfeit van de bezoekers, werd door ons binnen 3 minuten beantwoord met twee 

doelpunten. Daarna kwamen wij niet echt meer in gevaar. Wij speelden de wedstrijd 

gedisciplineerd met de wil om te winnen uit. De voorsprong werd met goed veldspel en nog 

mooiere goals uitgebouwd tot 6-1. 

 

Johan Tadema 
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Jeugdvolleybal  

Bij het schrijven van dit stukje zijn we alweer een aardig tijdje aan het trainen en wedstrijden 

spelen. Rachel traint de mini's en C's op maandagavond met assistentie van Liset en Roxanne. 

De jongste groep bestaat uit jongens en meisjes, helaas kunnen de jongens geen wedstrijden 

gaan spelen in verband met de voetbalcompetitie. De meisjes gaan in januari wel van start in 

de competitie circulatievolleybal niveau 4. Ze hebben er erg veel zin in, zo kunnen ze hetgeen 

ze leren tijdens de trainingen in de praktijk brengen.  

Dat de volleybal onder de jeugd leeft, blijkt wel uit de jonge leeftijd van nieuwe leden. Vanaf 

heden bestaat de mogelijkheid om te trainen vanaf 6 jaar, de kinderen kunnen dan op speelse 

wijze kennis maken met volleybal. Deze leeftijd traint op de maandagavond van 18.00 tot 

19.00, als blijkt dat er veel animo voor is kunnen we de groep eventueel splitsen.  

De C's hebben inmiddels de eerste wedstrijden achter de rug. Het is allemaal wel wennen maar 

ze zijn in ieder geval erg enthousiast. Ze hebben zelfs al gewonnen!  

Het A team staat op dit moment bovenaan en spelen leuke, sportieve wedstrijden. Ze spelen 

nu met vaste spelverdeelsters en aanvallers en dit komt het spel zeker ten goede. Momenteel 

worden de A's nog getraind door Adri Janse op donderdag van 19.00 tot 20.15 uur.  

Op het moment van het schrijven van dit stukje voor de Uitkijk heb ik nog geen zicht wanneer 

Gijsbert van Doesburg terugkomt.  

 

Ik wens de spelers allemaal veel volleybal plezier!  

 

Kom ze gerust eens aanmoedigen! Wedstrijden vinden plaats in de gymzaal aan de 

Noordermeent. 

13 dec:  9.30 A's  11.00 C's  

20 dec: 9.30 A's  10.30 C's  

3 Jan: 9.30 A's 11.00 C's  

14 feb: 9.30 C's  10.30 A's  

 

Namens Be Fair,  

Diana Potters  

 

 
 

Seniorenvolleybal. 
 
De competitie draait en voor Be Fair geldt dat dit gepaard gaat met grote veranderingen. Het 

herenteam, dat vorig seizoen nog in de tweede klasse uitkwam, maar het nu eens een klasse 

lager mocht proberen, behaalde, na een twijfelachtige start, steeds meer overwinningen. 

Inmiddels gaat het al zo goed, dat de koppositie geen onmogelijkheid meer is. Het gaat dus 

boven verwachting met de heren en de sfeer in het team is navenant. 

Het damesteam, nog wel in de tweede klasse, kreeg dusdanig veel veranderingen te 

verwerken, dat het nog steeds niet echt „draait‟, zoals dat heet. Hopelijk duurt het niet al te 

lang voordat de opwaartse lijn weer is gevonden en wedstrijden voor de dames weer een 

plezierige uitdaging worden. 

Vanuit het Rayon bereikte ons het bericht, dat bijna het hele rayonbestuur haar functie 

neerlegt. Na de fusie van twee regio‟s (IJssel-Wadden en Noord-Oost werden „Noord‟), is 

besloten om er een bestuurslaag tussen uit te halen. Geen verkeerd idee, alleen heel jammer 

dat het net de „laag‟ is die het dichtst bij de verenigingsbesturen stond en waarmee de binding 

dus eigenlijk het grootst was. We gaan zien hoe het gaat werken… 
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Hieronder nog het overzicht van de wedstrijden van de twee seniorenteams. 

 

Datum d/h Wedstrijd    Zaal   Tijd 

02-12  d1 B.F. – Bas Autowas 4  EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – NVC 1    EvB-hal  20.45 

16-12  d1 Vovem ‟90 5 – B.F.   PWA-hal  20.45 

  h1 Vovem ‟90 4 – B.F.   PwA-hal  19.30 

06-01  d1 B.F. – SVM 2    EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – Dalvo 2   EvB-hal  20.45 

13-01  d1 S.V.I. 3 – B.F.   BDG-hal  20.30 

  h1 Espel-Creil 1 – B.F.   Toernooihal  21.30 

20-01  d1 B.F. – Landstede 5   EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – VVSA 2    EvB-hal  20.45 

27-01  d1 Bas Autowas 3 – B.F.  Het Anker  20.15 

  h1 CSV 5 – B.F.    De Bolder  20.15 

03-02  d1 B.F. – N.V.C. 1   EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – VC Emmeloord 2  EvB-hal  20.45 

10-02  d1 Espel-Creil 1 -- B.F.   Toernooihal  20.15 

  h1 Bas Autowas 4 – B.F.  Het Anker  19.00 

24-02  d1 B.F. – Dalvo 2   EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – SVM 2    EvB-hal  20.45 

03-03  d1 B.F. – Wythmen 1   EvB-hal  19.30 

10-03  d1 Bas Autowas 4 – B.F.  Het Anker  20.15 

  h1 NVC 1 – B.F.     De Eendracht  21.15 

17-03  d1 B.F. – Vovem‟90 5   EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – Vovem ‟90 4   EvB-hal  20.45 

24-03  d1 S.V.M. 2 – B.F.   De Triangel  19.30 

  h1 Dalvo 2 – B.F.    De Trefkoele  21.15 

31-03  d1 B.F. – SVI 3    EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – Espel-Creil 1   EvB-hal  20.45 

07-04  d1 Van Dalfsen/Ruutv 2 – B.F.  d‟Overtoom  19.00 

  h1 Nakala – B.F.    EvB-hal  21.30 

 

m.vr.gr. Tonny Kommers 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24  
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Inkijkertje : Harm en Rieme de Jong 
 

Toen Harry Engels me belde met het verzoek of ik een tijdje het “Inkijkertje” van Annemieke 

over wilde nemen antwoordde ik dat ik dat wel wilde proberen. En ik had gelijk al iemand op 

het oog, namelijk de “nieuwe” mensen van Stuwwal 9. Ik had namelijk gehoord dat ze zo 

ongeveer één keer in de twee weken als vrijwilligers in het Klokhuis staan met line-dancen. 

„We willen graag iets doen en op deze manier leer je ook de mensen kennen‟  

 

Dinsdagmiddag besloot ik om er heen te lopen met de vraag of ze wilde meewerken en, zo ja, 

om dan ook gelijk even een afspraak te maken. 

„Kom eerst maar eens binnen‟ zei Rieme (64) spontaan. Binnen zat Harm (68) aan de koffie en 

toen ik had uitgelegd wat de bedoeling was, zei Rieme meteen:”Kunnen we het nu meteen niet 

even doen?” Ja, natuurlijk kon dat, maar daar zat ik dan totaal onvoorbereid. Er werd gelijk 

pen en papier gehaald en ik werd van een lekker bakje koffie voorzien. 

(een goede notulist zal ik nooit worden want na afloop had ik amper wat op papier) 

 

Harm en Rieme zijn echte Friezen en dat had ik kunnen weten want op hun huis hangt een 

bord met daarop: „Troch wrotten furtsjinne‟  

Vertaling: Door hard werken verdiend. 

Allebei geboren en opgegroeid in Warns en in 1965 getrouwd. Harm en Rieme hebben twee 

kinderen. 

Het fenomeen polder kenden ze al goed, ze hebben namelijk 27 jaar in Dronten gewoond en 

werkten daar als sporthalbeheerders. Toen de mogelijkheid zich aandiende om in de VUT te 

gaan was de keuze snel gemaakt. 

Ze kochten een kleine boerderij in Wons (vlak bij de Afsluitdijk) en daarmee ging de wens in 

vervulling dat de paarden die ze hadden nu bij huis konden staan. 

Dat er een afbeelding van een paard aan de gevel hangt is daarmee te verklaren. 

Nu hangt in de woonkamer nog een foto met 3 paarden, ze hebben ze allemaal verkocht maar 

wel met pijn in het hart. „Ja, je wordt toch ouder en bent erg gebonden‟. 

Ze missen de paarden, maar volgen wel hoe het met ze gaat. Laatst zijn ze nog naar Engeland 

geweest waar één van de paarden naar toe is gegaan. Deze loopt voor trouw- en rouwkoetsen. 

„Van de week belde de nieuwe eigenaar nog, je moet vanavond naar de BBC kijken want hij 

komt op TV.‟ En mocht u van de zomer op Terschelling in een huifkar stappen dan is de kans 

groot dat daar ook één van de paarden voor loopt. 

De boerderij in Wons dus verkocht, ook omdat ze dichter bij de kinderen wilden wonen. 

(Dronten en Kamperveen). Terug naar Dronten was geen optie, „veel te groot geworden‟. Eerst 

zijn ze nog in Rutten gaan kijken naar een huis maar uiteraard vonden ze dit huis en 

Kraggenburg veel mooier. „Je zit zo op het oude land‟. 

Hoewel ze nu toch alle tijd van de wereld hebben, brandt er „s ochtends vroeg al licht! 

„Om 6 uur ben ik altijd klaar wakker, en dan ga ik iedere ochtend een rondje door het dorp 

lopen‟ zegt Harm. „Komt vast voort uit de tijd dat we nog paarden hadden toen moest ik er ook 

altijd vroeg uit‟. 

Ze hebben nog geen minuut spijt gehad van het besluit om in Kraggenburg te komen wonen. 

Er is hier genoeg te doen!!! 

 

Loes Botman 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

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

 
 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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KRAGGENBURGSE KERSTMARKT  
HCR van Saaze en de Carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes presenteren u de 

Kraggenburgse Kerstmarkt  
 

DATUM :  ZATERDAG 13 DECEMBER 2008  

TIJD :  14:00 - 20:00 uur  

LOCATIE :  HCR VAN SAAZE, DE DAM  

ENTREE :  GRATIS !  

De kerstmarkt barst dit jaar van de activiteiten en gezellige kramen.  

De ingrediënten van de kerstmarkt 2008 zijn:  

Kerstbomen verkoop  

Leuren met bomen hoeft allang niet meer in Kraggenburg. Voor een ruime keuze qua soort en 

maat van alle soorten kerstbomen gaat u gewoon langs de kerstmarkt. Natuurlijk worden de 

kerstbomen op verzoek gratis thuisgebracht. Let op: de kerstbomen verkoop start om  

10:00 uur 's ochtends.  

Kerstkramen  

Zowel binnen als buiten zijn er tal van kerstkramen die u goed in de kerstsfeer brengen. Met 

groen- en woondecoraties, hobbymaterialen, oliebollen, kerstkoekjes, kerstkaarten, 

mandenvlechter, enz, enz. Voor ieder wat wils!  

Activiteiten  

Met leuke workshops, een springkussen, altijd prijs spel, kerstverhalen vertellen, prijs schieten 

en een echte kerstman zijn er weer tal van activiteiten voor de kinderen. En zoals elk jaar:  

APRES - SKI BAR  

GLUHWEIN  

SNERT  

WARME BROODJES  

Standhouder  

Wilt u u nog deelnemen als standhouder, dan kunt u zich nog opgeven bij  

Barbara de Vries - van Egmond tel. 252065 of via e-mail: karste@zonnet.nl  

 

Ook dit carnavalsseizoen organiseren wij weer vele activiteiten. Om iedereen de mogelijkheden 

te geven om bij onze activiteiten aanwezig te zijn, brengen wij u alvast graag op de hoogte 

van de geplande activiteiten en data:  

13 december 2008  Kerstmarkt  

03 januari 2009  Nieuwjaarsreceptie - Bekendmaking nieuwe Prins Carnaval  

14 februari 2009  Gezwam rond de Dam  

20 februari 2009   Jeugd Activiteit  

21 februari 2009   Groot Carnaval  

22 februari 2009  Katerloop en Kindercarnaval  

24 februari 2009  Seniorencarnaval  
 
 

Kerstzang door koor “De Reflectors”  
 

Allereerst willen de leden van het koor De Reflectors uit Kraggenburg een ieder bedanken die 

koeken heeft gekocht tijdens de koekactie van het koor. We zijn heel blij met de opbrengst en 

kunnen nu o.a. weer een aantal optredens verzorgen. Nogmaals hartelijk dank!  

Op 18 december treden we op in het verzorgingstehuis Wittesteijn te Emmeloord waar een 

kerstdienst wordt gehouden.  

Woensdagavond 24 december zingen we kerstliederen in de kerstnachtdienst van de 

Protestantse Gemeente te Kraggenburg, aanvang 21.30 uur. Jong en oud uit Kraggenburg is 

hier van harte welkom!  

Op eerste kerstdag zingen we onze kerstliederen in een kerstdienst in Steenwijk.  

Zoals u kunt zien is het koor volop in beweging.  

Wanneer jij/u zin heeft om mee te zingen, neem dan eens contact op of kom op 

donderdagavond mee doen op de repetitieavond in het Protestants Centrum te Kraggenburg 

van 19.45 uur tot 21.30 uur.  

 

Met vriendelijke groet, Elly Remijnse, secretaris, tel. 252513.  

onze website: www.reflectors.tk  
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Kerstmiddag 

Voor alle 55-plussers van Kraggenburg en omgeving 
 

Via dit stukje in “De Uitkijk” willen we nog eens de aandacht vestigen op de Jaarlijkse 

feestelijke Kerstmiddag voor alle Ouderen van Kraggenbrug. 

Voor zover het in ons vermogen ligt hebben we iedereen die hiervoor in aanmerking komt al 

benaderd, maar een adressenbestand is aan onvolledigheid onderhevig en om echt niemand te 

vergeten, vestigen wij dus nog eens de aandacht op deze Kerstmiddag. 

 

Wanneer: Op woensdagmiddag 10 dec. a.s. 

Waar: In “Het Klokhuis” aan de Noordermeent. 

Hoe laat: Om 14.00 uur ‟s middags. 

Organisatie: De Ouderensoos van Kraggenburg (J.V.V.) 

 En de St. Welzijn Noordoostpolder (S.W.N.) 

Programma: Veel muziek door Muziekgroep van Conny v.d. Graaf 

 en zang : vooral door onszelf. 

 Kerstverhalen / gedichten en een geestelijk woordje door  

 Pastoraal  Werker, dhr. Harm Feijen. 

Slot van de middag: Een feestelijke Kerstbroodmaaltijd. 

Kosten: J.V.V.-leden gratis en niet-leden 10.00 euro. 

Opgave: Zo spoedig mogelijk bij de mensen van de organisatie. 

 

Namens J.V.V. en S.W.N.: 

Johan Voost 

Voorstraat 12, Kraggenburg 

Tel: (0527)-252374 
 

 

 
 
 
 

Darttoernooi en de Top 100 
 

Op zondag 28 en maandag 29 december is er weer het grote Darttoernooi en de onnavolgbare 

Top 100 van Kraggenburg. 

 

Op zondagmiddag 28 december zijn de wedstrijden voor de jongeren van de lagere school. 

Aanvang 15.00 uur  

Voorronden voor ouderen en middelbare scholieren beginnen ‟s avonds om 19.00 uur.  

De finale is op maandagavond. Aanvang 21.00 uur. 

 

De Top 100 is op maandag 29 december. We beginnen dit keer om 17.00 uur. Vanaf 18.00 

staat er weer een heerlijk buffet klaar.  

Onbeperkt eten        voor € 12.50  

Jongeren tot 12 jaar  voor € 6,-  

 

Er wordt geen entree geheven. 

Consumpties (bier, wijn, fris en Hollands gedistilleerd) zijn deze avond € 1,25. De rode Saaze 

munten zijn alleen geldig tijdens het darten en de Top 100.  

 

Stuur je persoonlijke Top 10 in willekeurige volgorde naar info@hotelvansaaze.nl of haal een 

formulier bij Van Saaze. Kijk voor meer informatie op www.hotelvansaaze.nl  
 
 

 
 
 
 
 

mailto:info@hotelvansaaze.nl
http://www.hotelvansaaze.nl/
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Kerst-Inn 2008 
 

Ja, het is al bijna weer zover. Nog een paar weken naar school en dan is het alweer kerst-

vakantie. Zoals jullie van ons gewend zijn heeft de Kerst-Inn commissie ook dit jaar weer 

leuke en spannende activiteiten voor jullie georganiseerd. De Kerst-Inn commissie bestaat uit 

Be-Fair, Projeka, FC Kraggenburg en STEK. 

 

Dit jaar is de Kerst-Inn op dinsdag 23 december. 

 

Groep 1 t/m 4: 

Deze middag staat voor jullie uiteraard in het teken van kerst. De kerstman komt op bezoek 

en zal jullie een mooi verhaal vertellen. Verder kunnen jullie een mooie kleurplaat maken en 

zullen er allerlei kerstspelletjes te doen zijn.  

Jullie worden om 12.30 uur in Het Klokhuis verwacht. Om 14.30 uur mogen jullie weer naar 

huis terug. 

Eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 2,00. 

 

Groep 5 t/m 8: 

Voor jullie wordt er dit jaar een vossenjacht georganiseerd. Jullie zullen het dorp in gestuurd 

worden om daar in groepjes op zoek te gaan naar de vossen. Maar pas op voor de spion! Dus 

wil je deze middag je energie wel kwijt, kom dan om 14.45 uur naar Het Klokhuis. Als alle 

vossen opgespoord zijn sluiten we de middag om 16.30 uur gezellig met zijn allen af in 

‟t Hoekje, waar jullie een lekkere hap zullen krijgen.  

Eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 3,00 

 

Middelbare school jeugd tot 16 jaar: 

Dit jaar wilden we eens wat anders doen.  

Maar…….op veler verzoek gaan we dit jaar weer naar Snowvillage! 

Dus, zet je muts op en doe je sjaal om en hijs je in je skibroek want we gaan de sneeuwhal in 

Biddinghuizen onveilig maken. (Denk aan droge kleren voor na de tijd) Van al die actie krijg je 

trek, dus eten we tussendoor iets, waarna jullie je talenten nog even kunnen laten zien op de 

bowlingbaan. 

Opgeven kan bij Yvonne Meester tel 252347. Maximaal aantal deelnemers is 30. Geef je snel 

op want vol = vol. 

Om 17.30 verzamelen we bij ‟t Hoekje om vandaar uit te vertrekken naar Biddinghuizen. Rond 

21.30 zullen we daar ook weer terug zijn. Deelname is op eigen risico.  

Eigen bijdrage voor deze avond is € 8,00  

 

Voor deze gezellige avond zijn we nog op zoek naar een aantal ouders die in deze drukke 

periode nog een extra uurtje over hebben om de kinderen heen en weer te taxiën.  

Opgeven hiervoor kan bij Yvonne Meester.  

 

Hopelijk tot 23 december! 

De Kerst-Inn commissie 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Kamelen uit Ens versterken Huppel-in 2008. 
 

Dit jaar organiseert de Stichting Vakantie Activiteiten weer het kinderfeest Huppel-in. Net als 

alle voorgaande jaren vindt dit plaats in de kerstvakantie voor alle kinderen van de 

basisschoolleeftijd. Deze middag zal wederom worden geouden in de Bosbadhal in Emmeloord. 

Als thema heeft de organisatie dit jaar weer iets origineels bedacht, namelijk: Huppel-in de 

wereld rond! 

Eén van de speciale attracties dit jaar is iets typisch uit Egypte, er zijn twee kamelen aanwezig 

waarop de kinderen rondritten kunnen maken! 

 

Maandag 29 en dinsdag 30 december zal de zaal weer goed gevuld zijn met activiteiten die 

voor elk kind aantrekkelijk zijn! Zo kunnen de kinderen, naast de rondritten op de Egyptische 

kamelen, ook een echte Chinese sumo-worstelwedstrijd houden en natuurlijk deel uitmaken 

van vele andere spelen uit de verschillende werelddelen. 

Verder biedt de stichting luchtkussens, een schminkruimte en kleedkamers waarin volop wordt 

gezaagd, geschilderd en geknutseld. 

 

Huppel-in is toegankelijk voor alle kinderen van de basisscholen in de Noordoostpolder. Zie de 

website www.sva-nop.nl Voor vragen is het mogelijk contact op te nemen met de organisatie 

van Huppel-in:huppel-in@sva-nop.nl  
 
 

 
 

Nieuwjaarsconcert 11 januari 2009 
 
Salontrio Café Noir treedt op in de Bantsiliek.  

 

Op zondagmiddag 11 januari 2009 geeft Salontrio Café Noir een feestelijk nieuwjaarsconcert in 

de vorm van een Weens café. Bezoekers kunnen onder het genot van koffie en een echte 

Weense versnapering luisteren naar een selectie van lichtklassieke muziek uit het einde van de 

negentiende en het begin van de twintigste eeuw.  

Op het programma staan nostalgische stukken zoals Salut d'amour van Sir Edward Elgar, het 

romantische Liebeslied van Fritz Kreisler, maar ook zwoele Hongaarse klanken in de vorm van 

een opzwepende csardas. Ook op het programma staat muziek uit het rijk van koningin Sissi in 

de vorm van stukken van Emmerich Kalman die hij componeerde voor de operette Die 

Csardasfürstin.  

Natuurlijk is het nieuwe jaar pas echt begonnen zodra de composities van Johann Strauss 

hebben geklonken. Vandaar dat het programma een aantal heerlijke Weense walsen en polka's 

biedt.  

Dit Nieuwjaarsconcert wordt op aangename wijze aan elkaar gepraat en gepresenteerd door 

Adriaan Stoet, de violist van het trio. Op onderhoudende wijze vertelt hij een aantal leuke 

anekdotes en interessante achtergronden.  

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

(piano).  

 

Kaarten voor dit nieuwjaarsconcert zijn telefonisch te bestellen bij Jan Groot (06-21497769) of 

per e-mail via info@salontrio.nl  

Tevens zijn kaarten verkrijgbaar bij het VVV-kantoor in Emmeloord en bij de Bantsiliek.  

 

Zondag 11 januari 2009  

Bantsiliek, Zuidakker 45, Bant  

Aanvang: 14.30 uur  

Kaarten: € 17.50 (inclusief koffie en Weense versnapering)  

 

http://www.sva-nop.nl/
mailto:huppel-in@sva-nop.nl
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Nederlandse Kampioenen! 
 

Half 8… de wekker ging. De grote dag was aangebroken. We deden mee aan het Nederlands 

Kampioenschap Showdance. Om 9 uur verzamelden we ons in sportschool “Butzelaar” in 

Emmeloord. Daar gingen we ons omkleden en opmaken. Je voelde de spanning al meteen. Een 

paar meiden van de dansgroep hadden de avond ervoor een gaaf spandoek gemaakt met de 

tekst: “SENSATION ROCKT”. Toen we opgemaakt waren, gingen we naar de Meenthe in 

Steenwijk. Buiten stonden al een aantal groepen te dansen. Er kwamen mensen uit alle 

provincies met grote bussen, het was gaaf om te zien. We gingen met de hele groep naar 

binnen. Eenmaal binnen hoorde we de muziek al, ze waren net begonnen. We gingen naar de 

zaal om te kijken. De mini‟s waren bezig, dat zag er al strak uit. Moet je nagaan hoe de hogere 

groepen waren. Toen kregen we te horen dat we met een uur al moesten dansen. „„Oeh, dat 

wordt spannend!” Om 12 uur gingen we nog even achter in de zaal opwarmen. En toen was 

het zover, iedereen wenste ons succes en we gingen richting het podium. We hoorden dat de 

andere groepen uit onze categorie al bezig waren. De spanning was goed te voelen in de groep 

en iedereen pepte elkaar op. Toen we alles nog een keer doorgenomen hadden gingen we het 

podium op. Iedereen deed zijn best en we straalden het podium af. Alles ging strak en de 

uitstraling was nog ver achter in de zaal te zien. Het applaus was enorm. Dat gaf ons een 

enorme kick. Nadat we het podium af waren kwam onze danslerares met tranen van blijdschap 

naar ons toe en ze zei: “Het ging geweldig, de uitstraling is nog nooit zo goed geweest!”. Maar 

nu was het wachten op de uitslag. Dat duurde nog drie kwartier… SPANNEND!! Om 13.15 uur 

ging de jury in beraad en ondertussen trad er een rapper op. We gingen met de hele groep 

voor het podium zitten. Zoals alle groepen dat deden. De jury was klaar, de uitslag was er en 

toen was het wachten… Iedereen ging dicht bij elkaar zitten en we pakten elkaars handen vast. 

Het was nu tijd voor de uitslag… De top 3 van onze categorie showdance juniors werd 

omgeroepen. 3de: High Edition uit De Meern met 7.6 punten. Toen kwam de tweede, nu werd 

het spannender. Da Funky Feet Demo Team uit Winschoten met een 7.73. Nu werd het 

helemaal spannend… We keken elkaar aan: “Zou het echt zo zijn!?” 1e plaats Nederlands 

Kampioen Showdance Juniors is geworden: SENSATION uit Kraggenburg met 8.2 punten!!! We 

werden helemaal gek, we gilden de zaal bij elkaar. Iedereen omhelsde elkaar en we huilden 

tranen van geluk. We renden het podium op en pakten de beker. Het was in één woord 

GEWELDIG! Toen we het podium afgingen, werden we door veel mensen op de foto gezet en 

gingen we allemaal weer naar de mensen toe die naar ons kwamen kijken. 

 

Het was een ongelofelijke gave dag! 

Wij bedanken onze danslerares Linda Groot. 

 

Groetjes van “Sensation Junior”:  

Erika Bremer, Sandra Daams, Anouk van Diepen, Eline Engels, Eline Kemper, Patricia Moll,  

Liza Oosterwijk, Brenda Potters, Heleen Regelink, Annette Rol, Milou Rook, Liset van der Stelt, 

Marjet van der Stelt en Suzanne Wattel.  
 
 

 

Zonnebloem nieuws 
 

- Nieuwe vrijwilligers. 

Naar aanleiding van een oproep in één van de Uitkijken, hebben zich drie personen 

aangemeld. Te weten: dhr. Otten, mw. Ria Stuiver en mw. Judith Barneveld. Wij verwelkomen 

hen van harte als vrijwilliger(ster) van de Zonnebloem en hopen op een lange en prettige 

samenwerking. 

- Uitstapje. 

Op vrijdag 31 oktober zijn wij, gewapend met wandelstokken en rolators, met 17 personen 

naar de Orchideeën hoeve te Luttelgeest geweest. We hebben daar de mooie tropische tuinen 

en de nieuwe vlindertuin bekeken. Tevens hebben we daar een broodmaaltijd (12.00 uur) 

genuttigd, die ons werd aangeboden door de Orchideeën hoeve. 

Het uitstapje is mede mogelijk gemaakt door sponsoring van de tuinclub Kraggenburg. Onze 

gasten hebben genoten van deze dag. Onze hartelijke dank daarvoor. 
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- Gezamenlijke middag. 

Op donderdagmiddag 13 november konden we, namens Stichting Welzijn Noordoostpolder en 

de Zonnebloem Kraggenburg, veertig personen van harte welkom heten in ‟t Klokhuis, waar 

het “Zwols trio” voor ons optrad. Het programma bestond uit een keur van oud Holllandse 

liedjes, met begeleiding van een drumstel en accordeon. Onder het genot van koffie, thee of 

een drankje en zoete/zoute knabbels, hebben we een hele genoeglijke en vrolijke middag 

gehad. 

- Zonnebloem loterij 2008. 

De uitslag is bekend en de lijst met gewonnen nummers kunt u achter in deze Uitkijk vinden. 

Controleer allemaal uw loten, want er is een prijs gevallen in Kraggenburg. Kijk op de 

achterkant van het lot voor te volgen procedure. Maak een kopie van het lot, omdat u het 

origineel moet opsturen. 

- Rest mij nog u allemaal een gezellige Sinterklaasavond toe te wensen, prettige kerstdagen 

en een voorspoedig 2009. Wij hopen u allemaal gezond en wel terug te zien in het nieuwe jaar. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Alle vrijwilliger(sters) van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 

 

Sint Genesius activiteiten 

Om u even op de hoogte te houden: 

U heeft natuurlijk kunnen genieten van de Komedie van de familie Bruinsma met “De 

Canadese Invasie” op zaterdagavond 22 en 29 november j.l.  

Ondertussen zijn wij al weer een nieuw stuk aan het voorbereiden!  

En wel een Kerstspel, van Godfried Bomans, genaamd “De drie Koningen”. Krijn de Hamer, 

Jan Looise en Gert Polhoud zijn onder supervisie van Erna Balk, bezig tekst en spel onder de 

knie te krijgen!  

Dit wordt een aantal keer gespeeld bij H.C.R. van Saaze tijdens de kerstmarkt in Kraggenburg 

op 13 december.  

De toegang is GRATIS!  

Verder kunt u in de agenda van volgend jaar alvast noteren: Éénakterfestival St. Genesius 

op 27 en 28 maart 2009. Op dit festival presenteren wij met 6 andere groepen uit Flevoland 

en daarbuiten, een eenakter. Onder het toeziend oog van publiek en een jury wordt er om de 

eerste plaats gestreden. Ook dit vindt plaats bij H.C.R. Van Saaze. Verdere informatie volgt in 

de volgende Uitkijk. 
 
 
 

Oproep  Oproep  Oproep  Oproep  

Reunie Kraggenburg 60 jaar  

Wij zijn druk bezig met de voorbereidingen voor de reünie 2009, maar…  

om de reünie een groot succes te laten worden, zijn wij zo snel mogelijk op zoek naar 

adressen van Oud-Kraggenburgers. Dus blader in uw adressenbestand, op zoek naar de 

adressen van vrienden, kennissen, familieleden die in Kraggenburg hebben gewoond. 

  

De adressen kunt u mailen naar:  

Wilma van Beekhuizen-Everts (voorzitter OVK)  

wilma.everts@home.nl  

 

Mocht u ze niet kunnen mailen, mogen ze ook in bus worden bezorgd aan de Stuwwal 26 te 

Kraggenburg. Vermeld a.u.b. duidelijk van iedere Oud-Kraggenburger:  

naam, adres, postcode, woonplaats en waar mogelijk het e-mailadres. 

 
 

mailto:wilma.everts@home.nl
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Vermiste kat Nouky. 
 

Vermist sinds 11 oktober omgeving Finsestraat: zwart witte "Felix" poes, genaamd Nouky. 

Nouky is een gecastreerde kater van ongeveer 4 jaar oud en lijkt sprekend op de kat van de 

Felixbrokjes. Hij is erg aanhalig en ontzettend lief, sterk en knuffelig. 

Nouky heeft als kitten Tyzer gehad en moet bij eventueel overlijden overgedragen worden aan 

de diergeneeskundige universiteit van Utrecht. Hij is gechipt en geregistreerd. Wij missen hem 

heel erg. Kijkt u ook naar hem uit? Alvast bedankt. 

Henk en Tina Hulsebos, Finsestraat 20, 8317 AL Kraggenburg 0527 785433 of 06 272 060 84, 

nouky@ladywing.nl 

 

Hartelijk dank, Henk en Tina. 

 

 

 
Nieuws van Jeu d’Op 
 

Kraggenburg bestaat komend jaar 60 jaar. Dat betekent groot feest. Op Hemelvaartdag 

(donderdag 21 mei) is er een reünie voor Kraggenburgers en oud-Kraggenburgers. Er komt 

een programma met veel dans, muziek en theater. Ook Jeu „d Op is hiervoor benaderd. Het 

plan was om in het voorjaar sowieso weer theater aan de jeugd van Kraggenburg aan te 

bieden en op deze manier kunnen we twee wensen samenvoegen.  

Omdat het reüniefeest zich rond het voetbalveld afspeelt, hebben wij gekozen voor 

locatietheater. Een route leidt het publiek langs 3 à 4 verrassende locaties.  

Heb je zin om mee te doen aan dit feestelijke theateravontuur - en zit je in de tweede klas van 

het middelbaar onderwijs dan kun je je opgeven. De bovengrens ligt bij 17 jaar. 

De kosten zijn € 20 voor het hele seizoen. 

We oefenen op vrijdagavond van 19.30 – 22.00. De eerste les is op 27 februari. 

We hebben een nieuwe regisseur die het hele traject zal begeleiden. 

Tijdens de voorbereiding zullen we waarschijnlijk een beroep gaan doen op enkele handige 

ouders/vrijwilligers, u kunt zich daar alvast voor opgeven.  

Zowel de jeugd als ouders/vrijwilligers kunnen zich via de mail aanmelden bij Koenie via 

e-mail: wind66@planet.nl   

 

Namens Jeu d‟Op, 

Koenie Wind, Yvonne Meester en Annemieke Janse 

 

 

 

Klaverjasclub de Kei verhuist naar ’t Klokhuis. 
 

Met ingang van 1 december 2008 gaan we klaverjassen in „t Klokhuis. In verband met de 

overname van camping De Kei, kunnen wij daar niet meer terecht. Na daar ruim elf jaar te 

hebben gekaart, gaan wij nu in ‟t Klokhuis kaarten.  

De eerste avond is 5 december, aanvang 20.00 uur. 

 
Maandag 29 december 2008 wordt er weer het jaarlijkse open kampioenschap van 

Kraggenburg gehouden. Hierin zal de kampioen van vorig jaar, de heer B. Jongman uit 

Vollenhove zijn titel verdedigen. Zal dit jaar een Kraggenburger met de titel naar huis gaan? 

We beginnen om 19.00 uur. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur. De koffie staat dan voor u klaar. 

In de pauze zal er weer erwtensoep worden verstrekt. 

 

Het programma voor de competitie luidt als volgt: 

19 december 2008, 9 en 23 januari 2009, 6 en 20 februari 2009, 6 en 20 maart 2009, 

3 en 17 april 2009. Aanvang om 20.00 uur. 

Dus wie zin heeft in een avondje klaverjassen, is van harte welkom in ‟t Klokhuis. 

 

Het bestuur van de klaverjasclub De Kei.

javascript:popup_imp('/horde/imp/compose.php',700,650,'to=nouky%40ladywing.nl&thismailbox=INBOX');
mailto:wind66@planet.nl
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Yoga Cursus 

 
In de yogacursus krijgt men richtlijnen en technieken aangereikt voor een gezond en vitaal 

leven middels stukjes wetenswaardigheden, lichamelijke oefeningen en ontspannings-

oefeningen. De cursus wordt in een klein gemengd groepsverband van alle leeftijden in een 

rustige en aangename sfeer gegeven, waarin men gedurende vijf kwartier naar eigen kunnen, 

vermogen en inzet kan meedoen. 

 

Yoga kan worden gevolgd t.b.v. stressbeheersing, zelfmanagement of voor pure ontspanning 

en is beslist geen religie. Men leert overbodige spanningen herkennen en los te laten, zodat er 

nieuwe levenskrachten vrij komen om stress situaties beter te kunnen beheersen waardoor er 

innerlijke rust ontstaat met opbouwende weerstand zodat men zich lichamelijk zowel geestelijk 

fitter voelt. 

 

Spanningsklachten zoals hoofdpijn, rugklachten, hyperventilatie, gejaagdheid, onrust, 

gespannenheid, overwicht, vetzucht, slappe spieren en ronde ruggen kunnen middels yoga 

zelfrealisatie volgens een natuurlijke weg voorgoed verdwijnen. 

 

U leert de wereldberoemde zonnegroet, een zogenaamde yoga-fitness-oefening om de dag 

energiek te kunnen beginnen. 

 

De stukjes wetenswaardigheden dragen onmiskenbaar goed bij tot een evenwichtiger bestaan 

daar deze een beter inzicht geven hoe men denkt, voelt en daarbij handelt, waardoor een 

positieve gedachtegang wordt bevorderd. 

 

De lichamelijke oefeningen zijn geen actieve oefeningen doch houdingen die enige tijd binnen 

eigen grenzen worden aangehouden, afgewisseld door ontspanningsoefeningen. De oefeningen 

bevorderen de doorbloeding en ontspannen en versterken de spieren, gewrichten en ze maken 

de ruggengraat en het gehele beenderstelsel veerkrachtiger. 

Maar ook de inwendige organen, klieren en zenuwen hebben baat bij deze oefeningen 

waardoor het lichaam weerstand opbouwt, beter gaat functioneren, mooier en slanker wordt. 

 

De ademhalingsoefeningen ontspannen en versterken niet alleen de zenuwen waardoor men 

rustiger en zelfbewuster wordt maar zijn ook zeer heilzaam bij ademhalingsproblemen, 

vermoeidheid en slapeloosheid.  

 

In de totale ontspannings fantasietraining geeft men het lichaam de tijd om te herstellen en 

kan men zich werkelijk in deze ontspanningsvisualisatie inleven dan kan deze vijftien minuten 

van ontspanning evenveel waarde hebben als menig uurtje nachtrust. 

 

Yoga moet men beleven, want het is iets heel persoonlijks en is voortdurend veranderlijk aan 

omgeving, cultuur, beleving en persoonlijke groei. 

 

Er zijn vele yogavormen doch hatha-yoga past bijzonder goed in deze eigentijdse samenleving 

en als bedrijfstraining doordat er een scherper bewustzijn wordt ontwikkeld waardoor men 

efficiënter gaat denken, hoofd en bijzaken gaat scheiden en zich gaat richten op de 

kernactiviteiten. 

 

Yoga is een leerproces voor het leven om je fit van lichaam en geest te houden en om in 

gepaste matigheid in goede gezondheid lang van het leven te genieten.  

Het voordeel is dat men deze cursus praktisch het gehele jaar door kan blijven volgen en 

eventueel van lesavond kan switchen, voortdurend kan instappen en de kennismakingsles 

gratis is! 

 

Is uw belangstelling gewekt? 

Aarzel dan niet om voor meer informatie de erkende yogadocent Herman Sneep te bellen.      

Tel. 0527-202745 
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Nieuws uit Ethiopië 
 

De Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea (ISEE) heeft, naast alle overige projekten in 

Ethiopië een speciaal projekt lopen. In Bahir Dar in het noorden van Ethiopië leven vrouwen 

die een heel hard bestaan hebben. Elke dag moeten ze zorgen voor voeding en overige zaken 

in hun gezin. Er heerst grote werkloosheid. Er is geen geld, geen kleding, geen schoon 

drinkwater. In november 2007 hebben we ze bezocht in hun lemen hutten waar ze ons gastvrij 

binnen lieten. De vrouwen in deze regio willen graag eigen bedrijfjes starten om zo een 

inkomen te verwerven. Eerst volgt er een selectieprocedure en moeten deze vrouwen met een 

goed plan op tafel komen. Wanneer er goedkeuring is, krijgen de vrouwen van ISEE € 50,00 

om hun bedrijfje op te starten. Het is de bedoeling dat ze dit geld binnen 3 jaar terugbetalen, 

zodat andere vrouwen met dit zelfde geld ook weer aan de slag kunnen. Vaak is binnen een 

jaar het hele bedrag al terugbetaald, er wordt hard gewerkt door de vrouwen.  

Voor dit projekt wordt extra aandacht gevraagd. Dit is precies het doel van de stichting, nl. 

direkte hulp bieden aan de medemens in Ethiopië, zodat ze na hulp op eigen benen kunnen 

staan en een eigen toekomst kunnen opbouwen. De vrouwen worden begeleid door 

vrijwilligers die weer in contact staan met een door ISEE aangewezen organisatie. De vrouwen 

werken samen in een bepaalde wijk, zodat in geval van ziekte de andere vrouwen de taak van 

dat gezin er bij nemen.  

U kunt dit speciale projekt steunen. Dit is mogelijk door een gift te storten op rek.nr. 

451115627 t.n.v. ISEE te Urk.  

En als u nog kleding over heeft, dan kunt u dat nog steeds aanleveren in dicht gebonden 

vuilniszakken op ons adres Paardenweg 4 te Kraggenburg. Van de opbrengst van de 

kledingverkoop worden vele projecten in Ethiopië gesteund.  

 

Een hartelijke groet, Willem Remijnse.  
 

 
 

Monteverdi Ida Gerhardt Ensemble Charis 

Concert Bantsiliek te Bant, zondag 14 december, 15.00 uur.  

 

`Dag dames en heren, goedemiddag!  

Mijn naam is Claudio Giovanni Antonio Monteverdi.  

Namens het ensemble Charis heet ik u van harte welkom bij de verklanking in proza, poëzie en 

muziek van mijn HERINNERINGEN.  

Ik ben nl. in het jaar 1567 geboren in de Italiaanse stad Cremona onder het astrologische 

teken stier, dat bekend staat om zijn goede geheugen. Uw grote dichteres Ida Gerhardt kwam 

onder hetzelfde gesternte ter wereld.'  

 

Zo begint het programma op 14 december. We maken kennis met het leven van Monteverdi en 

zijn Nederlandse vriendin. Wat in werkelijkheid nooit heeft kunnen plaatsvinden heeft Will 

Kippersluys in dit concert gerealiseerd. Monteverdi (hij leefde in de 16e eeuw) en Ida Gerhardt 

(zij leefde in de 20e eeuw) worden aan elkaar gekoppeld alsof ze elkaar gekend zouden 

hebben. De prachtige gedichten van Ida Gerhardt zijn op muziek gezet door Will Kippersluys 

en vormen een logisch onderdeel van het leven van Monteverdi. 17 Gedichten van Ida 

Gerhardt worden gezongen door Wyanda Yap en Eliza Reinders. Monteverdi zelf vertelt over 

zijn herinneringen en zijn Nederlandse vriendin mag enkele verzen van Ida Gerhardt 

voordragen.  

Will Kippersluys begeleidt dit alles op piano.  

De voordracht wordt verzorgd door Gerrit Fennema (Monteverdi) en Marita Fennema 

(Nederlandse vriendin). 

  

De entree bedraagt €6.00 (tot 16 jaar €3.00).  

Toegangsbewijzen zijn te verkrijgen voor aanvang van het concert in de Bantsiliek.  

Losse verkoop vooraf bij Marita en Gerrit Fennema, tel. 201135 of via e-mail: 

fennema@planet.nl.  
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“Buurtzorg Nederland”  
 

Thuiszorg van Buurtzorg. 

Buurtzorg Nederland is een landelijke thuiszorgorganisatie, welke werkt met kleine 

professionele teams van maximaal 12 (wijk)verpleegkundigen en (wijk)ziekenverzorgenden. 

Inmiddels zijn er ruim 40 teams werkzaam door heel Nederland. Sinds 1 september is 

Buurtzorg Vollenhove en omstreken gestart. Dit team is werkzaam in Brederwiede, maar ook 

in Marknesse, Kraggenburg, Ens en Luttelgeest.  

 

De (wijk)verpleegkundigen van Buurtzorg Vollenhove en omstreken bieden u verzorging en 

verpleging aan huis en stellen u als cliënt en omgeving centraal. Ook begeleiden wij u bij uw 

herstel of tijdens het ziekteproces en bieden ondersteuning bij het wassen en aan- en 

uitkleden. Tevens verrichten wij op verzoek van de behandelend (huis)arts of specialist: 

wond/stomazorg; het geven van injecties of pijnbestrijding. Daarnaast begeleiden wij onder 

meer mensen met hartfalen, diabetes en c.v.a. Ook kunnen wij u adviseren over het gebruik 

van hulpmiddelen en aanpassingen in huis.  

 

Precies wat u nodig heeft. 

Buurtzorg gaat uit van uw persoonlijke mogelijkheden en levert doelmatige zorg van hoge 

kwaliteit. Tevens gaat zij ervan uit dat uw behoefte aan zorg bepalend is voor de zorg die 

daadwerkelijk geleverd wordt. Deze behoefte stelt u in samenspraak met de medewerker vast. 

Als cliënt van Buurtzorg krijgt u een persoonlijk begeleider en krijgt u de begeleiding die nodig 

is.  

 

Voor thuiszorg heeft u een indicatie nodig. Deze kunt u zelf aanvragen bij het Centrum 

Indicatiestelling Zorg (CIZ) of u kunt dit samen met een (wijk)verpleegkundige van 

Buurtzorg regelen. Dat kan heel eenvoudig door Buurtzorg te bellen en een afspraak te 

maken. Mensen die lid zijn van andere thuiszorgorganisaties kunnen ook gebruik maken 

van de diensten van Buurtzorg. 

 

Contactgegevens. 

Wilt u hulp of bent u anderszins geïnteresseerd in “Buurtzorg Vollenhove en omstreken” 

dan kunt u direct contact opnemen met de (wijk)verpleegkundige,  

telefoonnummer: 06-57567256. 

Het algemene telefoonnummer van Buurtzorg Nederland is 0900-690 6906, of bezoek de 

website: www.buurtzorgnederland.com 
 

 

Sportief ouder worden in de Noordoostpolder?! 
 

De nieuwe folder Sportief ouder worden in de Noordoostpolder is uit! Deze folder is ontwikkeld 

voor alle inwoners uit de Noordoostpolder van 55 jaar en ouder en staat bol van de sportieve 

activiteiten. Alle geïnteresseerden uit de Noordoostpolder kunnen de folder gratis aanvragen bij 

Sportservice Flevoland.  

 

Wilt u ook meer bewegen, lekker actief zijn, kortom Sportief ouder worden?? Gewoon omdat u 

het leuk vindt of misschien wel specifiek voor uw gezondheid. In de folder staan alle 

mogelijkheden overzichtelijk op een rij. Zo vindt u hierin onder andere beweegactiviteiten als 

fitness, zwemmen, sport- en spellessen en diverse dansgroepen. Voor elk wat wils. 

 

U kunt de folder aanvragen via de website van Sportservice Flevoland www.sportflevo.nl of 

door een mail te sturen naar heij@sportflevo.nl. Voor meer informatie en/of vragen kunt u 

contact opnemen met Elien de Heij, Sportservice Flevoland via telefoonnummer 0320-251113. 

 
 

http://www.sportflevo.nl/
mailto:heij@sportflevo.nl
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Stichting Vrouwencentrum Noordoostpolder. 
 

Aan alle vrouwen in de Noordoostpolder!  

Zin in iets nieuws?  

Kennis, kansen en talenten vergroten? 

Meer bewegen?  

Interesse in andere culturen en gewoontes?  

Benieuwd naar vrouwen uit andere landen?  

Meer kleur en plezier in je leven?  

Dan is het Vrouwencentrum in Emmeloord de plek voor jou en je vriendinnen.  

We hebben onze eigen locatie aan de Nagelerstraat 47.  

Je bent van harte uitgenodigd voor bijvoorbeeld de wekelijkse koffie-inloop op vrijdagmorgen, 

het maandelijkse eetcafé, computerles, naailes, zwemles, wandelen, Nederlandse, Arabische of 

Spaanse conversatieles.  

Onze nieuwsbrief met alle informatie verschijnt 4x per jaar.  

Als je een bericht stuurt kom je op de adressenlijst.  

Op www.vrouwennop.nl lees je er van alles over,  

je kunt mailen naar info@vrouwennop.nl en je kunt bellen naar 06-29168976  
 
 
 

Unie Voor Vrijwilligers 
 

De Unie Voor Vrijwilligers zoekt voor diverse projecten gemotiveerde vrijwilligers 

die zich willen inzetten voor de bewoners in de Hof van Smeden. 

 

 Coördinator Hof van Smeden.  

 Twee vrijwilligers voor “De winkel van de Hof van Smeden”. 

 Een vrijwilliger voor het “Luifeltje”. 

 Een vrijwilliger voor “De kant lezen”.  

 Een vrijwilliger voor het “Geheugenspel”.  

 Vrijwilligers voor de “Dagactiviteiten groep”. 

 Een vrijwilliger voor het “Klaverjassen”. 

 Vrijwilligers voor de “Duofiets”.  

Een vrijwilliger voor het “Koffieproject”.  

 

Heeft u belangstelling voor één van deze projecten dan kunt u voor meer informatie contact 

opnemen met UVV telefoon nummer 0527 637378, u kunt het bandje inspreken en wordt zo 

spoedig mogelijk terug gebeld. Of u kunt rechtstreeks het telefoonnummer gebruiken dat het 

bandje aan geeft. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24  

http://www.vrouwennop.nl/
mailto:info@vrouwennop.nl


 23 

Natuurmoment Voorsterbos 
  
Op dit moment van het jaar 2008 is het guur weer. Regen, hagelstenen, sneeuwvlokken en wind gieren 
door bos en veld. Bijna alle bladeren zijn gevallen, en de bessen en vruchten komen te voorschijn voor 

de vogels. In het afgelopen jaar zijn vele activiteiten georganiseerd en de natuur heeft weer van zich 
laten horen in de beheereenheid Voorsterbos. In deze laatste editie van natuurmoment 2008 kijken we 
even terug naar de bijzondere activiteiten en waarnemingen van het afgelopen jaar. 
 
•   Op 28 maart is op het Vogeleiland de nieuwe elektro fluisterboot in gebruik genomen voor de 
excursies op het Zwarte Meer. De fluisterboot is gedoopt en heeft de naam Whisper gekregen. 

Kraggenburger ondernemers hebben hierin ook hun steentje bijgedragen, waarvoor nogmaals onze 
hartelijke dank. 
•   Een nieuwe beek is op 26 mei geopend. Deze beek wordt gevoed met water uit het Waterloopbos en 
loopt door het Voorsterbos en Wendelbos. Uiteindelijk mondt de beek uit in de Zwolse vaart. Deze natte 
verbinding is een belangrijke schakel voor vogels, vlinders en libellen. Tevens dient bij extreme neerslag 
het Wendelbos als tijdelijke opvang van regenwater. 

•   De Kunstroute met de titel Kielzog is op 6 juni klaar. Op het moment van de opening waren vele 

persdiensten aanwezig die Kielzog een brede bekendheid hebben gegeven. Dit had tot gevolg dat ruim 
40.000 bezoekers het Waterloopbos hebben bezocht en de route hebben gelopen. 
•   Op 2e Pinksterdag is in samenwerking met Jumps Outdoor Adventures uit Marknesse een 
buitenactiviteit georganiseerd. De activiteiten werden op het dagkampeerterrein gehouden. Daar waren 
ca. 500 bezoekers aanwezig. 
•   Het Oord festival is gehouden op 23 augustus in het Waterloopbos. Ongeveer 7000 bezoekers hebben 
genoten van alle artiesten die in het bos hun act lieten zien. 

•   Op 1 november is de landelijke natuurwerkdag georganiseerd. De beheereenheid Voorsterbos werkt 
hier ook aan mee. Onder leiding van vrijwilligers van Natuurmonumenten hebben een grote groep van 
ca. 60 personen in het Waterloopbos diverse werkzaamheden uitgevoerd. 
•   Op 20 november is onder grote belangstelling het Paddenstoelenparadijs bij Kraggenburg geopend. 
Natuurmonumenten gaat in samenwerking met de Nederlandse Mycologische Vereniging hier een 
paddenstoelenbos inrichten van 20 ha groot. De mycologische vereniging heeft dit initiatief genomen om 

haar 100 jarig bestaan te vieren. In het aangrenzende bos staan al vele paddestoelen en de 
verwachtingen voor dit unieke paddenstoelenparadijs zijn hoog gespannen. Ook de natuur heeft zich het 
afgelopen jaar verder ontwikkeld. 
•   Vlinders: Rupsen van Avondrood en Ligusterpijlstaart zijn in het Voorsterbos gevonden. Deze 
nachtvlinders zijn nog niet eerder gesignaleerd in de NOP. In grotere aantallen is de Grote 
Weerschijnvlinder in het Waterloopbos en Voorsterbos gezien. Dit is het vierde gebied in Nederland waar 
nu een populatie van deze soort voorkomt. In de eikenbossen komen populaties van de eikenpage voor. 

•   Vleermuizen: Dit jaar zijn een zestal Franjestaart vleermuizen in de voormalige zout silo van de 
Bangkokloods waargenomen. Deze soort is nog niet eerder in Flevoland aangetroffen. 
•   Libellen: De familie libellen en juffers doen het goed in het gehele gebied van het Voorsterbos. Nieuwe 
soorten die zijn ontdekt door libellendeskundige Gerard Eggens hebben prachtige namen bijvoorbeeld de 
Blauwe Breedscheenjuffer, Gevlekte Witsnuitjuffer, en Witsnuitje. 
•   Paddestoelen: Ieder jaar vinden de Flevolandse mycologen nog nieuwe soorten in de beheereenheid. 
Dit jaar zijn voor het eerst de Cantharel (of Hanekam) en het Sparreveertje ontdekt. 

  
Natuurmonumenten is trots op alle vrijwilligers die zich inzetten voor het behoud en de verdere 
ontwikkeling van het Voorsterbos. Het is prachtig om samen te mogen werken aan  een gebied dat 
steeds weer nieuwe schatten laat zien. 
Voor allen die Natuurmonumenten een warm hart toedragen en het Voorsterbos bezoeken, hierbij een 
gedicht voor de komende donkere dagen: 

  
Laat de zon je ontspannen, 

Laat golvend water alle gedachten verbannen. 
Voel de zuivere liefde van een dier, 

Laat het bos een bron zijn van rust en plezier. 
Loop over omgevallen bomen, 

Kijk naar de lucht, de sterren en ontdek je dromen. 

Kom tot jezelf, jou unieke ik, 
geniet van het bos in dit ogenblik. 

  
Het beheerteam van het Voorsterbos wenst u allen fijne feestdagen en een voorspoedig 2009 toe. 
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Start ontwikkeling paddenstoelenparadijs  

De Nederlandse Mycologische Vereniging (NMV) bestaat dit jaar 100 jaar. Natuurmonumenten geeft deze 

jarige als cadeau de mogelijkheid om een paddenstoelenparadijs te ontwikkelen. Op 20 november heeft 

Jan Akkerman, beheerder van Natuurmonumenten, het gebruik van het gebied Voorsterbos/Leemringveld 

in de Noordoostpolder symbolisch overhandigd aan het bestuur van de Nederlandse Mycologische 

Vereniging. Als start van de ontwikkeling van het gebied is door beide organisaties gezamenlijk een linde 

geplant. Deze linde is geschonken door leden van de NMV.  

Voor het eerst in Nederland zal er door natuurontwikkeling een zogenaamde paddenstoelenboomweide 

gecreëerd worden. Het is een unicum in de Europese natuurontwikkeling, dat er speciaal voor 

paddenstoelen een gebied wordt ontwikkeld. Soortgerichte natuurontwikkeling was tot nu toe meestal 

beperkt tot vogels, planten of zoogdieren. Deze boomweide zal door de NMV in samenwerking met 

Natuurmonumenten zo aangelegd worden dat er vele bedreigde en zeldzame soorten paddenstoelen in 

dit gebied gaan verschijnen. De boomweide grenst aan het huidige Voorsterbos (ook van 

Natuurmonumenten) in de Noordoostpolder, een bos dat nu als erg rijk is aan verschillende 

paddenstoelensoorten.  

Het Paddenstoelenparadijs komt op een stuk voormalig landbouwgrond en wordt een half open 

landschap, begraasd door runderen. Van 23 hectare wordt in 2009 de stikstofrijke toplaag verwijderd. 

Daarna wordt het gebied plaatselijk met bomen ingeplant, zodanig dat een boomweidelandschap 

ontstaat. Voorbeelden in Europa laten zien dat dit type landschap vaak heel rijk aan zeldzame 

paddenstoelen kan zijn. Het open karakter van een boomweide maakt dat afgevallen blad makkelijk 

wegwaait en zich weinig strooisel ophoopt. Begrazing houdt de begroeiing kort. Zo ontstaan gunstige 

voorwaarden voor juist die paddenstoelen die het in ons land bedreigd zijn. 

De boomweide wordt samengevoegd met een stuk van het Voorsterbos. Dit haagbeukenbos op keileem 

herbergt een aantal grote zeldzaamheden, zoals verschillende gordijnzwammen, aardtongen, wasplaten, 

de haagbeukboleet en de haagbeukmelkzwam. De meeste van deze soorten zijn bedreigd en worden 

genoemd in de pas verschenen Rode Lijst Paddenstoelen.  

Natuurmonumenten zorgt voor de inrichting van het gebied en het beheer. De Nederlandse Mycologische 

Vereniging zal zorg dragen voor de aanschaf van bomen voor de boomweide. De NMV is een relatief 

kleine vereniging, maar de ruim 600 leden hebben al een flink bedrag bijeengebracht waarmee een 10 

meter hoge linde is gekocht die nu een markant punt vormt in het verder nog lege gebied.  

Het andere plantmateriaal voor de boomweide zal bestaan uit inheemse, jonge bomen. Natuurlijk wordt 

gekozen voor boomsoorten waarmee paddenstoelen in symbiose kunnen leven. Dit zijn onder meer eik, 

beuk, berk, linde, den en haagbeuk.  

Leden van de Nederlandse Mycologische Vereniging gaan de komende jaren de ontwikkeling van 

paddenstoelenflora nauwgezet volgen. Op die manier kan getoetst worden of het gebied de verwachting 

van een uniek paddenstoelenparadijs kan waarmaken. Tevens zal de NMV samen met 

Natuurmonumenten paddenstoelenexcursies voor het publiek geven.  

Met elkaar gaat het een gebied vormen van 60 ha (boomweide gecombineerd met het huidige bos) dat 

voor natuurliefhebbers heel interessant beloofd te worden. Op dit moment zijn al 370 soorten 
paddenstoelen in het Voorsterbos gevonden, waarvan 60 Rode Lijst-soorten. Dit aantal zal gaan 
toenemen door de ontwikkeling van de boomweide. Al met al wordt het Paddenstoelenparadijs met zijn 
boomweide en sleedoornhagen een visueel zeer aantrekkelijk landschap met een bijna on-Nederlands 
karakter!  
 
Voor meer informatie:  

Herman Sieben, NMV 06-18303602 of 0384605557 h-sieben@home.nl  

Rob Chrispijn, NMV 0521-381934 rob.chrispijn@hetnet.nl  
 

 

 

 

 

 

mailto:h-sieben@home.nl
mailto:rob.chrispijn@hetnet.nl
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Inleverdatum 2009 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

25 januari 4 februari 

22 maart 1 april 

14 juni 24 juni 

 
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 2008 

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 

10-12 J.V.V. en S.W.N. Kerstmiddag 55+ ‟t Klokhuis 14.00 uur 

13-12 HCR van Saaze 
De Zotte Leeuwkes 

Kerstmarkt De Dam 14.00 tot 
20.00 uur 

15-12 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Kerstavond Broodmaaltijd Prot.Kerkcentrum 18.00 uur 

17-12 De Lichtwachter Kerstmusical R.K. kerk 19.00 uur 

20-12 Basisscholen Oud papier actie  09.00 uur 

23-12 Kerst-Inn comm. Kindermiddag gr 1 t/m 4 ‟t Klokhuis 12.30 uur 

23-12 Kerst-Inn comm. Vossenjacht gr 5 t/m 8 ‟t Klokhuis 14.45 uur 

23-12 Kerst-Inn comm. Snowvillage bij ‟t Hoekje 17.30 uur 

28-12 HCR van Saaze Darttournooi 
basisschoolleeftijd 

Van Saaze 15.00 uur 
 

28-12 HCR van Saaze Darttournooi vanaf leeftijd 
middelbare sch. 

Van Saaze 19.00 uur 

29-12 Klaverjasclub De Kei Open Kampioenschappen De Kei 19.00 uur 

31-12  Oud & Nieuw feest Feesttent centrum 20.30 uur 

02-01  Club Prot.Kerkcentrum 19.00 uur 

03-01 STEK, St.Dorpshuis, De 
Zotte Leeuwkes 

Nieuwjaarsreceptie ‟t Klokhuis 16.00 uur 

05-01 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Nieuwjaarsmiddag Prot.Kerkcentrum 14.00 uur 

17-01 Basisscholen Oud papier actie  09.00 uur 

21-01 Christelijke vrouwen 

beweging K‟burg 

B.Holweg, Vollenhove 

Schoenen door de eeuwen 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

27/28-03 St. Genesius Eénakterfestival Van Saaze  
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