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Van Dorpsbelang
Het voorjaar is nog steeds vrij koud en nu, begin mei, mag de zon ook wel meer schijnen.
Niettemin hebben we in de Noordoostpolder al veel kleuren kunnen zien van de bloeiende
tulpen. Kraggenburg heeft in het kader van het tulpenfestival dit jaar meegedaan met een
tulpenmozaïek. Dat zal niemand zijn ontgaan als je Kraggenburg binnenkwam met auto of
openbaar vervoer. Dit kunstwerk kreeg de titel: “Kraggenburg door de ogen van Mondriaan”.
Helemaal prachtig dat we de tweede prijs hebben gewonnen. Alle vrijwilligers die hieraan
meegewerkt hebben, gefeliciteerd en dank voor jullie inzet.
Om uw tuin of huis op te fleuren heeft bestuur Dorpsbelang 6 mei de bekende plantjesdag,
samen met IGW, georganiseerd. We zijn alle straten in het dorps langs geweest. Velen hebben
er gebruik van gemaakt om voor een zeer schappelijke prijs een bloembak te vullen met
zomerplanten. Helaas waren nogal wat mensen niet thuis. Een volgend jaar beter?
Het bestuur publiceert in deze Uitkijk alvast de concept-notulen van de algemene
ledenvergadering van 22 maart. Ze staan ook op onze website. Hiermee willen we bereiken dat
iedereen snel op de hoogte is van hetgeen is besproken en dat u dit niet pas een jaar later
leest. In het verlengde hiervan vindt u in deze editie ook een oproep voor ideeën over een
groenbrigade.
Als deze Uitkijk bij u in de bus valt is het bijna feestweek. De wijken zijn al druk aan de slag
om bij een aantal competitie-activiteiten goed voor de dag te komen. Maar bovenal is de
feestweek een week met gezelligheid, activiteiten en bijeenkomsten voor iedereen in ons dorp.
De feestcommissie en Dorpsbelang hopen dat u met velen naar ons feestterrein komt voor een
activiteit, om de gezelligheid, om elkaar te ontmoeten.
Contributie en incasso
Zoals ieder jaar komen leden van bestuur Dorpsbelang begin mei langs om de contributie op te
halen bij degenen die graag contant willen betalen. Als u dit leest zal dit grotendeels al
gebeurd zijn.
Gelukkig hebben de meesten van u een incasso-machtiging afgegeven. Het innen van de
contributie via deze automatische incasso zal gebeuren op 30 of 31 mei.
Namens Dorpsbelang,
Jules Overmars.
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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 22 maart 2017

Aanwezig namens het bestuur:
Jules Overmars (voorzitter)
Annemieke Janse
Pieter van der Veen (penningmeester)
Freerk Jan de Haan
Wubbo de Raad
Erna Balk
Jan van Benthem
Alice Polhoud (secretaris en notulist)
Afwezig met kennisgeving:
Bericht van verhindering is ontvangen van Mercatus en van de heer Bakker van Wijkbeheer
van de gemeente Noordoostpolder.
Totaal aantal aanwezigen: 62 personen hebben de presentielijst getekend maar niet iedereen
heeft de presentielijst ingevuld.

1.
Opening
De voorzitter, Jules Overmars, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In
het bijzonder wethouders Haagsma en Suelmann, vertegenwoordigers van politieke partijen uit
de gemeenteraad, diverse ambtelijke medewerkers van de gemeente Noordoostpolder,
vertegenwoordigers namens onze buurdorpen Marknesse en Ens en de pers.
2.
Notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2016 en notulen van de extra algemene
ledenvergadering van 18 oktober 2016 (verslagen in Uitkijk)
Er zijn geen opmerkingen. De beide notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.
3.
Ingekomen stukken
Zie voor de berichten van verhindering hierboven. En er zijn geen vragen ingediend.
4.
Mededelingen
Door de voorzitter wordt een aantal mededelingen gedaan:
-

Stand van zaken woningbouw
Zoals een ieder weet en ziet is er weinig voortgang met betrekking tot de woningbouw
in Kraggenburg. Wethouder Haagsma wordt regelmatig bevraagd vanuit het bestuur
van Dorpsbelang over de voortgang tot verkoop van kavel Penders door de curator
i.v.m. het faillissement van Megahome en de daaraan gelieerde bedrijven. Vervolgens
krijgt wethouder Haagsma het woord. Hij meldt dat er tot nu toe weinig voortgang is.
Wat betreft de inbreiding geeft hij aan dat op de kavel Walstraat door omwonenden
bezwaar was gemaakt bij de gemeente en daarna bij de Raad van State. Tegelijkertijd
werd door één van de bezwaarden een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze
kwestie is onlangs behandeld bij de Raad van State en die zal in juni/juli hierover een
uitspraak doen. In afwachting daarvan ziet de gemeente af van het aanbesteden van de
bouw aan de Walstraat. Vanuit de vergadering wordt gevraagd naar de tijdsduur dat
nog gewacht moet worden en wanneer de overstap gemaakt gaat worden naar “kavel
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Paauw”. De voorzitter reageert hierop door te wijzen op de afspraken die hierover zijn
gemaakt met de gemeente (“binnen deze collegeperiode” kavel Penders verkrijgen,
anders andere locaties bespreken).
-

Multi Culti Kraggenburg
Annie van Boven deelt mee dat de taallessen voor arbeidsmigranten gestopt zijn. Zij
bedankt Molle en Ria Stuiver en Marja Engels voor de jarenlange inzet. Tevens geeft
Annie aan dat op 15 april a.s. het jaarlijkse eieren zoeken weer op het programma
staat voor de kinderen.

-

STEK
De activiteiten van STEK voor de komende periode zijn: 5 april dorpsschoonmaak, 27
april Koningsdag, 19 mei Leeuwenronde.

-

Feestweek
Van 23 t/m 28 mei is de feestweek gepland, met als thema “sprookjes”.

-

Fietspad Zwartemeerdijk
De gemeente, het waterschap en de provincie hebben op bestuurlijk niveau hierover
overleg en het waterschap is nu formeel trekker van dit project. Onderwerp van
discussie is nog de hoogte van de financiële bijdrage van de verschillende partijen.
Hopelijk kan volgend jaar met de aanleg worden begonnen.

-

Nieuw asfalt Kraggenburgerweg en Leemringweg
De voorlopige planning is dat er in 2018 nieuw asfalt komt op de Kraggenburgerweg en
de Repelweg en in 2019 op de Leemringweg. De planning kan nog worden aangepast.
Er zal gewerkt worden met geluidsarm asfalt voor de Kraggenburgerweg. De provincie
zal t.z.t. hierover met de bewoners communiceren. Ook zullen de armaturen van de
lichtmasten van de rotonde vervangen worden door LED verlichting.

-

Woningen in de kerk
Na een interne reorganisatie is de aannemer weer begonnen. Ontwikkelaar OVT heeft
aangegeven om, als het mee zit, een open dag te organiseren op Tweede Paasdag of
Tweede Pinksterdag.

-

De Kei
De wooncontainers op het terrein van De Kei zijn op last van de gemeente verwijderd.
Er gebeurt voorlopig niets op dit terrein.

-

Informatie over het boerderijenboek
Door Piet Paauw, coördinator voor Kraggenburg, wordt een korte toelichting gegeven
op het project “Boerderijenboeken Noordoostpolder”. Het boerderijenboek is een
gezamenlijke actie vanuit de tien dorpsbelangen. Ook zijn vrijwilligers gezocht en
gevonden om voor Emmeloord een Boerderijenboek te gaan samenstellen. Er komt per
dorp één boek. De uitgave van de 11 boeken is gepland voor het najaar van 2018. In
de commissie Boerderijenboek Kraggenburg hebben naast Piet Paauw Harry Veldhuis,
Vincent Oosterwijk en Marian Meijs zitting. Piet wijst erop dat inmiddels al zo’n 50
verhalen zijn opgetekend. Er wordt gewerkt met zo’n 25 à 30 schrijvers/interviewers,
die begin volgend jaar over alle 150 land- en tuinbouwbedrijven, die ooit zijn
uitgegeven in Kraggenburg, een verhaal hebben opgetekend. Piet merkt tenslotte op
dat men zich nu al kan aanmelden voor zo’n boek à € 15,--. Aanmeldingsformulieren
zijn bij hem verkrijgbaar.

-

Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten/Voorsterbos
Jan Akkerman vertelt namens Natuurmonumenten over de ontwikkelingen in en rond
het Voorsterbos. Hij meldt dat het bezoekerscentrum wordt vernieuwd en dat er in
samenwerking met camping De Voorst deelgenomen wordt in de bouw en exploitatie
van een aantal vakantiehuisjes op het terrein van het voormalige zwembad. Ook zal er
weer regelmatig gekapt moeten worden i.v.m. essen-schimmelziekte. Met betrekking
tot de zandhopen vlakbij de speelweide vertelt hij dat naar verwachting dit jaar al het
zand zal worden afgevoerd en er begonnen kan worden met nieuwe aanplant. Verder
vertelt Jan Akkerman dat het fietspad op de dijk het hele jaar toegankelijk is.
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5. Jaaroverzicht secretaris 2016
Het jaaroverzicht 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld.
6. Jaarverslag penningmeester
Penningmeester Pieter v.d. Veen geeft een korte toelichting op het uitgereikte financieel
jaarverslag 2016. Daarbij behandelt hij eerst de rekening rouwkamer (geen bijzonderheden)
en rekening Uitkijk (overmatig resultaat, reden om een uitkering te doen aan de dragers van
de Uitkijk) gevolgd door de jaarrekening 2016 van Dorpsbelang. Door de extra meevallers aan
de opbrengstenkant is er een fors overschot ontstaan van € 2.969,71. Dit bedrag is
toegevoegd aan het eigen vermogen op de balans. De vergadering heeft op de toelichting geen
vragen of opmerkingen.
7. Verslag kascommissie
Ad van de Noort en Joop Stengs hebben de controle van de boeken uitgevoerd. Ad van de
Noort meldt aan de vergadering dat alles er prima uitziet en dat hij namens de kascommissie
voorstelt om de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleent
op basis hiervan decharge aan het bestuur en heeft daarmee de jaarrekening 2016 en balans
per 31-12-2016 goedgekeurd.
8. Benoeming kascommissie
Ad van de Noort verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. Jacques van der
Ploeg wordt benoemd als nieuw lid van de kascommissie.
9. Begroting 2017
Pieter v.d. Veen geeft een toelichting op de begroting van 2017. Met het voorstel van het
bestuur om de contributie gelijk te houden aan 2016, gaat de vergadering akkoord. Dat
betekent € 12,00 per huishouden en € 6,00 voor huishoudens waarvan de personen ouder zijn
dan 65 jaar (peildatum 2012). Vervolgens wijst de penningmeester op het bedrag van €
2666,- dat van de balans is overgeheveld naar de begroting 2017. Het is de bedoeling van het
bestuur om met dit bedrag één of meer nieuwe activiteiten van de grond te tillen. Hij nodigt de
leden uit om ook met voorstellen hiervoor naar het bestuur te komen. Daarna wordt de
begroting 2017 door de vergadering vastgesteld.
10. Bestuursverkiezing
Wubbo de Raad is statutair aftredend en herkiesbaar. Hij is bereid een nieuwe periode aan het
bestuur van Dorpsbelang deel te nemen. Alice Polhoud is statutair aftredend en niet
herkiesbaar. Freerk Jan de Haan is tussentijds aftredend. In de vacatures zijn voorgesteld
Yvonne de Hamer en André Verwer. Aangezien er geen tegenkandidaten zijn ingediend zijn
beiden bij acclamatie verkozen en benoemd.
11. Jaarplanning Dorpsbelang
Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten zoals die door het bestuur zijn
aangediend, kort toegelicht. Een aantal zaken loopt gewoon door en een aantal is mogelijk
nieuw. Voor alles geldt dat Dorpsbelang graag de dorpsbewoners bij de plannen en projecten
betrekt zodat het ook draagvlak heeft.
-

Dorpsplan 2.0: nadenken of er opnieuw een dorpsvisie/plan opgesteld moet gaan
worden nu ons eerste plan onlangs is geëvalueerd en feitelijk afgerond kan worden.
Binnen het bestuur wordt eerder gedacht aan het opzetten van projecten dan wederom
een visie te gaan ontwikkelen.

-

Woningbouw: doorlopend actiepunt. Daarbij is Dorpsbelang afhankelijk van de
medewerking van de curator/gemeente.

-

Zorg: de huidige activiteiten worden voortgezet en mogelijk zal er een enquête worden
georganiseerd om meer inzicht te krijgen in de precieze hulp/zorgvraag.

-

Herinrichten omgeving Loswal, jachthaven en ingang bos.
Dit projectidee is begonnen met de idee van de revitalisering oude industrieterrein
(m.n. ook de visuele aanblik), gekoppeld aan verfraaiing loswal, de wens van de
watersportvereniging om meer afmeervoorzieningen te hebben en waar later aan
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toegevoegd is de ijsvereniging, omdat hun locatie buiten het schaatsseizoen voor
andere activiteiten gebruikt kan worden. Inmiddels wordt ook met Natuurmonumenten
gesproken en wordt met de gemeente overlegd welke (financiële) mogelijkheden er
zijn. Wanneer daarover meer duidelijk is, zal met bewoners en bedrijven overlegd
worden.
-

Dorpsbibliotheek in de nieuwbouw van dorpsschool De Fladderiep.

-

Herinrichten schoolplein en openbare ruimte tussen kerkwoningen en de school in
samenwerking met de school en de bewoners van de kerkwoningen.

-

Digitaal dorpsplein.

-

Contacten met de Dorpsbelangen van Marknesse en Ens omtrent de gezamenlijke
belangen.

-

Contacten met Befair en FC Kraggenburg.

-

Het onderhouden van de contacten met Ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK).

-

Het voorzien in vastgoed. Een gemeentelijk project over maatschappelijk vastgoed.

In de discussie en vragen die over de verschillende onderwerpen aan de orde komen wordt
aandacht gevraagd voor de aankleding van de begraafplaats, de zonnepanelen op het
dorpshuis en onze rol daarin en de positie van de gemeente naar ons dorp in vergelijking tot
de situaties in het westen van polder (windmolengelden) en de situatie m.b.t. het vastgoed in
de dorpen. Met het bestuur werd geconcludeerd dat de gemeente zich ook meer zou kunnen
inspannen aan het onderhoud van gebouwen (denk aan Klokhuis, voetbalterrein en
accommodaties etc.), ook omdat vanuit het dorp juist al veel vrijwilligerswerk is gedaan
12.Rondvraag
Er wordt aandacht gevraagd voor het zwerfvuil langs de buitenwegen (met aandacht voor de
Flevohoeve), de bebording (incl. knipperbollen) langs de Kraggenburgerweg in de bocht naar
de Repelweg en nogmaals aandacht voor de woningbouw in Kraggenburg met het verzoek om
zo snel mogelijk te beginnen op kavel Paauw.
13.
Sluiting
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het
officiële gedeelte van de jaarvergadering.
Na de pauze vertelt Johan Woolderink over de activiteiten op Oud-Kraggenburg.
Alice Polhoud-Strijker, Secretaris Dorpsbelang

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24 of 27

6

De competitie is alweer afgelopen en zaterdag 13 mei sloten de teams af met een toernooi in
Marknesse.
Niveau 3 heeft daarbij de tweede helft van het seizoen een mooie 3 de plaats gehaald en
zaterdag 13 mei gingen de meiden een niveau hoger spelen om alvast voor volgend seizoen te
oefenen.
Niveau 4 heeft erg spannende wedstrijden gehad, maar heeft een hele knappe 2 de plek
behaald. Ook deze meiden gingen de uitdaging aan om bij het toernooi een niveau hoger te
spelen.
Niveau 6 had een hele goed poule. Ze zijn halverwege het seizoen een niveau hoger gaan
spelen, maar dat bleek af en toe nog wel wat lastig te zijn. Zij hebben een mooie 7 de plek
behaald.
B- jeugd
Deze meiden spelen 1e klasse, en hebben dat zeer goed gedaan.
Spannende, lange wedstrijden om het de bovenhoede erg lastig te maken heeft ze een mooie
plek in de middenmoot op geleverd.
A-jeugd
De start was in het begin wat lastig, veel blessures en maar net aan elke keer genoeg meiden
om mee te spelen. Maar wat hebben deze meiden een goed seizoen gedraaid. Dit was het
laatste jaar dat deze meiden uitkomen in de jeugd, en daarbij hebben ze een 5de plek gehaald

AVOND4DAAGSE
We waren er dit jaar weer vroeg bij. Van 3 t/m 7 april is dit jaar de 50 ste avond4daagse
gelopen met prachtig weer. De paden waren droog en van de koude wind hadden we in het
bos geen last. Er liepen 68 kinderen en 28 volwassenen 4 dagen mee en 11 peuters tijdens de
peuterloop op vrijdag. Dit ging allemaal goed. Mede door de hulp van de ouders die de
groepen begeleiden en op de drinkposten stonden, waar iedereen ranja, koffie of thee met een
appel van de familie Wullems kregen.
De verkeersregelaars zorgden ervoor dat iedereen veilig kon oversteken. De route uitzetters
hadden voor de 5 en 10 km met witte en blauwe pijlen de route duidelijk uitgezet. De E.H.B.O.
hoefde gelukkig maar 1 pleister te plakken. Alle avonden konden we terecht in ’t Klokhuis.
Binnen gehaald door het Dweilorkest Kerkstraat Vollenhove en vele ouders, opa’s en oma’s en
andere familieleden met bloemen en snoep, liepen de kinderen nog een rondje Kraggenburg.
Aangekomen bij ’t Klokhuis speelde het Dweilorkest nog even door en konden de kinderen
genieten van een ijsje gesponsord door ’t Hoekje.
Na afloop kon ik niet iedereen meer bedanken voor de hulp, de muziek stopte en de meeste
mensen waren al naar huis.
Dus bij deze, dank jullie wel.
Nu zijn wij al een poosje op zoek naar iemand (of 2 personen) die de organisatie van de
Avond4Daagse wil overnemen.
Lijkt het je leuk om dit te doen, zie je een uitdaging, neem dan contact met ons op.
Voor mij was dit de laatste keer en geef ik het stokje graag door aan ……………
Paula Snellink 0527-250017
S.V. Be Fair
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FC KRAGGENBURG
VOETBALJAARGANG 2016-2017

Beste Kraggenburgers,
Op zaterdag 10 juni a.s. vanaf 13.00 uur organiseert FC Kraggenburg de jaarlijkse FC dag. Om
mee te doen hoef je geen lid te zijn van FC Kraggenburg. Dus vind je het leuk om een keer
mee te voetballen, dan ben je van harte welkom. Na afloop van het sportieve deel wordt er
een gezellige barbecue gehouden, waar nagepraat kan worden over deze dag.
INDELEN VAN DE TEAMS:
Plezier, laagdrempeligheid en elkaar ontmoeten staat voorop bij de FC dag. De dag moet in het
teken staan van gezelligheid, waarbij ook nog gevoetbald wordt. Vorig jaar was er een prima
opkomst. Deze lijn willen we graag doortrekken en daarom ontvangt ieder lid een
opgaveformulier en staat het opgaveformulier voor leden en niet leden in deze Uitkijk.
Daarnaast willen we bij de indeling van de teams ook rekening houden met deelnemers die
graag in teamverband met elkaar een balletje willen trappen.
INFORMATIE OVER DE BARBECUE:
De betaling van de barbecue gaat dit jaar cash, tijdens de FC dag. Als iemand zich heeft
opgegeven, bestellen we het vlees. Van een iedere opgave wordt wel verwacht dat zij ook
daadwerkelijk het geld betalen, of anders op tijd afmelden, uiterlijk 6 juni.
HOE KUN JE JE OPGEVEN ???
Hierbij ontvang je van ons een opgaveformulier. Deze kan ingeleverd worden bij de voetbal
kantine of via e-mail naar secretariaatfck@hotmail.com
Om het nog makkelijker te maken mag je ook je aanmelding appen naar: 06-23337730

Je dient je aan te melden voor 6 juni!!!

LET OP !!! ZONDER OPGAVE GEEN DEELNAME !!!
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INSCHRIJFFORMULIER FC DAG:

OPGAVE VOETBALGEDEELTE FC DAG
Onderstaande persoon/personen geeft/geven zich op voor het voetbalgedeelte van de FC dag
op zaterdag 10 juni 2017 om 13.00 uur:
naam:
postcode:

adres:

e-mailadres:
leeftijd:

wel/geen lid FC K’burg

naam:
postcode:

adres:

e-mailadres:
leeftijd:

wel/geen lid FC K’burg

naam:
postcode:

adres:

e-mailadres:
leeftijd:

wel/geen lid FC K’burg

OPGAVE BARBECUE
Bij de afsluitende barbecue zal/zullen ………..persoon/personen aanwezig zijn waarvan ……..
kinderen jonger dan 15 jaar (aantal graag invullen)
Deelname:

Volwassenen
Jeugd (t/m 14 jaar)

11 euro
5 euro

U dient zich aan te melden voor 6 juni!!!!!!
LET OP !!! ZONDER OPGAVE GEEN DEELNAME !!!
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DORPSSCHOONMAAK
Op woensdag 5 april hebben alle basisschoolkinderen en leerkrachten,
met een prikstok, een handschoen en een vuilniszak, het zwerfvuil in
het dorp opgeruimd. Uiteraard met een fel gekleurd hesje van Supporter
van Schoon aan. Na een uur hard werken konden de kinderen
nagenieten van een schoon dorp met een lekker ijsje, van ‘t Hoekje.
Wij bedanken de school voor hun medewerking.
DE 11-DORPENLOOP
Een hardloopevenement van dorp naar dorp, op zaterdag 8 april,
waaraan maar liefst 77 teams deelnamen. De lopers werden bij
aankomst verwelkomd met een heerlijke appel van Vink Fruitboerderij.
Het team van FC Kraggenburg 4 wist een goede 14de plaats te behalen.
KENNEDYMARS
In de nacht van 26 op 27 april zijn ruim 100 lopers gestart vanaf het AVNOP terrein in
Emmeloord om zo een “rondje” van 80 kilometer door de polder te volbrengen. Het weer zat
dit jaar mee, wel koud. Bij de hoofdsponsor van dit evenement HCR Van Saaze werden de
lopers verwelkomt met een heerlijk bakkie koffie met van alles erbij. Vol goede moed gingen
de lopers daarna weer de donkere nacht in.
KONINGSDAG
Het was weer even spannend met het weer dit jaar. Maar gelukkig zaten de weergoden ons dit
jaar mee. Onder het Wilhelmus, gespeeld door onze plaatselijk blaaskapel Le Chapel, werd de
driekleur door de heer Kombrink omhoog gehesen. Daarna konden de kinderen, lees de
vaders, hun fiets versieren. Verder waren er nog andere leuke activiteiten om te doen.
STEPTOCHT
Zondag 7 mei, een mooie dag voor een steptocht, niet te warm en niet te koud. De ploeg van
Kraggenburg wist een mooie 6de plek te behalen. Tevens werd de Gerard Keetman award
gewonnen. Dit is de prijs voor het “bergklassement”, en dat in de vlakke polder. Ook had
Kraggenburg de snelste vrouw in hun gelederen, te weten Jolien Scholtens. Een knappe
prestatie dus. In Kraggenburg was het Lars van Diepen die uitgeput als eerste over de finish
kwam. Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes onthaalde de steppers met een kleurig
verfbad!
LEEUWENRONDE
De voorbereidingen voor de Leeuwenronde op vrijdag 19 mei, zijn in volle gang. We hopen
veel dorpsgenoten en verdere atleten te mogen verwelkomen. En uiteraard veel supporters die
deze fanatieke lopers komen aanmoedigen.
We starten met de halve marathon om 19.00 uur. De 2, 4, 6 en 11 kilometer starten daarna. U
kunt zich al inschrijven via https://eventkit.mylaps.com/nl/event/525/addparticipant of ter
plekke inschrijven bij HCR Van Saaze. Het inschrijfgeld hebben we moeten verhogen, omdat
we met een tijdsregistratie gaan werken, voor u maar zeker voor ons veel stress minder.
Het inschrijfgeld voor de halve marathon is €8,00, voor de overige afstanden is
dat €6,00. Tot en met 15 jaar is het inschrijfgeld €2,00. Graag met gepast geld betalen.
Voor alle deelnemers is een geweldige medaille te verdienen.
Verdere activiteiten:
Vakantieactiviteit: woensdag 30 augustus
Seniorenmiddag:
woensdag 25 oktober
Sinterklaasintocht: zaterdag 25 november
Schrijf deze data alvast in uw agenda.
STEK
Anne van der Lingen, Marian Neefjes, Joost Potters, Agnes Jongbloed, Liesbeth van Egmond en
Wesley van der Heiden
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LEUK OM TE LEZEN: April 2017 de boomgaard in bloei
Jos Besseling reageerde direct enthousiast om wat te schrijven over de bloesem. Als men
onderzoek doet naar het gezegde “in de bloei van je leven” wordt weergegeven dat je ofwel
fysiek of mentaal in de kracht van je leven staat. Of beide natuurlijk. Bij jonge fruittelers zal
het eerste zeker van toepassing
zijn. De avond voor de eerste
nachtvorst, half april, voelde ik
ook de mentale kracht van Jos
en hij was de kalmte zelve.
Ondanks de immense spanning.
Zal de gevoelige bloemknop het
overleven? Immers de hele
oogst kan ervan afhangen. Een
desastreuze nacht en je bent
de sigaar. Een appeltje voor de
dorst is dan ontoereikend bij de
omvang van de schade.
Gelukkig was het met hooguit
1.5 graad vorst goed afgelopen
mede dankzij de beregening.
Onder de foto Jos zijn verhaal.
Foto: Louise van den Broek

DE BLOESEMTIJD
De bloesemtijd is de mooiste periode in de boomgaard. De lente in haar volle glorie, de
boomgaarden zijn mooi wit, het wemelt er van beestjes en insecten om de bloemen te
bestuiven, je kan weer met een T-shirtje naar buiten en niet te vergeten, de allereerste
officiële rokjesdag staat voor de deur. Al valt het weer deze maand april enorm tegen, waar we
in maart juist een prachtige maand hadden. De snoei werd begin maart afgerond en met een
voldoende hoeveelheid bloemknoppen was het uitkijken naar de bloei. De peren stonden rond
Pasen in volle bloei en de appels zullen eind april in volle bloei staan. De Conference peer heeft
geen vreemd stuifmeel nodig. Bij de appels staan wel bestuivers tussen geplant. Bij onze
voornamelijk Jonagoldpercelen staan Elstar, Delcorf en sierappelbomen als bestuivers. Voor
een betere bestuiving zetten wij hommeldozen uit. Daarnaast voeren wij enkele bespuitingen
uit rond de bloei die de zetting van de bloemknop stimuleert. Dit koude schrale weer is verre
van ideaal in de bloei. Bijen en hommels hebben weinig zin om hun warme nestje uit te komen
en te doen waarvoor ze neergezet zijn. Daarnaast werd het de afgelopen week ’s nachts koud.
Dit betekent beregenen als de temperatuur onder 0 graden dreigt te komen. Wij hebben 2
nachten achter elkaar beregend. Dankzij beregenen vormt er een ijslaagje om de bloemknop
waardoor de knop juist niet bevriest. Het is dan wel zaak om door te beregenen tot het een
paar graden boven 0 is en het ijs al aan het smelten is. Als je te vroeg stopt heb je juist meer
schade. Dit levert uiteraard hele mooie plaatjes op in de boomgaard. IJsvorming rondom de
mooie witte bloesem. Zo zat ik afgelopen donderdagochtend om 07:00 uur al met Louise van
den Broek aan de koffie. Zij had even daarvoor al op haar vrije dag de wekker zo vroeg gezet
om prachtige foto’s te maken in de boomgaard. Op een perceel waar wij geen beregening
hebben is onder in de boom wel wat schade te vinden. Bevroren bloemknoppen. Dit hoeft nog
geen ramp te zijn maar we hopen dat er niet nog meer extreme nachtvorsten aankomen. De
bloesemtijd is de mooiste periode in de boomgaard maar dus zeker ook één van de
spannendste. Enig pluspuntje van dit koude weer is dat een aantal schimmels zoals meeldauw
geen issue is. Dit scheelt weer bespuitingen. Als de bloei achter de rug is, ga je inschatten of
je teveel of te weinig vruchten hebt. Als het er teveel zijn, waar voornamelijk Elstar en
Conference peer last van hebben, kun je nog bespuitingen uitvoeren om de rui te stimuleren.
Zo voorkom je dat je in de zomer met 20 man handmatig aan het dunnen bent. Wat al eens is
voorgekomen! Al met al geeft het, ondanks het koude weer, nog steeds een goed gevoel om
door een bloeiende boomgaard te lopen. De bloesemtijd is het startschot om een zo lekker en
gezond mogelijk product te maken, waar wij ons met volle overtuiging voor inzetten.
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Agenda feestweek 2017
Er was eens een sprookjesdorp…

Datum

Activiteit

Voor wie

Tijden

Dinsdag 23 mei

Knutselavond: Sneeuwwitje
en de 7 knutseldwergen

Iedereen

19.30 – 22.00 uur

Woensdag 24
mei

Kindermiddag;
Hans en Grietje middag

2 tot 12 jaar

14.00 – 16.00 uur

Woensdag 24
mei

Band avond:
De sprookjes kofferband

Vanaf 16 jaar

20.30 – 2.00 uur

Donderdag 25
mei

Volleybal:
De vliegende Hollander

Iedereen

13.00 – 16.00 uur

Donderdag 25
mei

Bingo:
Magische sprookjes bingo

Iedereen

20.00 – 22.00 uur

Donderdag 25
mei

Dol dwaze dwergen DJ

Iedereen

22.00 – 01.00 uur

Vrijdag 26 mei

Tweewielers in het sprookjesbos:
Motoren

Motoren

Racefietsen

Wielrenners
fietshelm verplicht
Iedereen

Sprookjes puzzeltocht

Start: 10.00 uur
Finish: 15.00 uur
Start: 10.00 uur
Finish: 13.00 uur
Start: 11.00–11.30 uur
Finish: 12.30–13.00 uur

Vrijdag 26 mei

Familieavond:
Het sprookjesboek, er was
eens..

Iedereen

19.30 – 22.30 uur

Vrijdag 26 mei

Tovermuziek met DJ Olaf

Iedereen

22.30 – 01.30 uur

Zaterdag 27 mei

Zeskamp:
De Efteling

Vanaf 12 jaar

13.00 – 16.00 uur

Zaterdag 27 mei

Dorps BBQ:
Holle Bolle BBQ

Iedereen

16.00 – 20.00 uur

Zondag 28 mei

Oecumenische kerkdienst:
En ze leefden nog lang en
gelukkig

Iedereen

11.00 uur
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FESTIVALGEBIED BUITENGEWOON CREATIEF – uit-je tent
Een leuk programma tijdens Uit-je Tent weekend van 8 t/m12 juni in en rond Kraggenburg

Vrijdag 9 juni
VERWENARRANGEMENT AROMANA
Laat je verwennen tijdens het Uit-je Tent festival. Je kan bij Aromana terecht voor ontspanning
tijdens het Verwenarrangement Aromana. Dit arrangement bestaat uit 30 minuten infrarood
sauna gevolgd door een 45 minuten ontspanningsmassage met etherische oliën naar keuze.
Het totale arrangement duurt ongeveer 1,5 uur.
Tijd: 10.00 uur
Kosten: €50,00
Boeken via: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/beleven/verwenarrangement-aromana
GROOT BREICAFE BIJ HCR VAN SAAZE
Ontmoet, onder het genot van koffie en wat lekkers, TOPPERS uit de haak en brei wereld.
Speciaal komen Jan-Herman Lamers, Monique Boonstra, Leslie Eisinger, Christel Smallegange,
Iris Verschoor en Bregina Tuinstra tijdens het Uit-je Tent weekend naar Kraggenburg. Zij
zullen ontwerpen meenemen en klaar staan voor een praatje. Natuurlijk neem je zelf ook je
haak of breiwerk mee. Wij hopen dat het voor iedereen een gezellige en inspirerende avond
wordt.
Tijd: 20.00 uur - 22.00 uur
Kosten: €10.00 (incl. 2 koffie en wat lekkers)
Boeken via: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/beleven/groot-haak-en-breicaf
KAMPVUUR BIJ HCR VAN SAAZE
Rondom het kampvuur kun je genieten van livemuziek van Sanne en de Mannen.
Sanne Potters, een oud Kraggenburger die ieder jaar weer met een andere bezetting terug
komt tijdens het Uit-je Tent festival.
Tijd: 22.00 uur
Toegang gratis
Zaterdag 10 juni
VAAREXCURSIE ZWARTEMEER
Zie de Arend in levende lijve!
Een unieke vaartocht naar en wandeling over het Vogeleiland is pas genieten van de prachtige
natuur, de rust en ruimte. Het Zwarte Meer is een langgerekt meer met Hollandse luchten en
prachtige vergezichten. Het is ontstaan bij de aanleg van de Noordoostpolder rond 1940.
Midden in het Zwarte Meer ligt het mysterieuze Vogeleiland. Het natuurgebied trekt talloze
watervogels die rusten op het meer. Rietvogels broeden langs de randen en bosvogels voelen
zich thuis op het jungleachtige Vogeleiland. Hier zijn de vogels heer en meester in een
wildernis van volstrekte rust. Aan boord krijgt u gratis een kopje koffie of thee.
Tijd: 9.00 uur vanaf Natuurmonumenten, Kadoelerweg 26-C, 8317 PJ Kraggenburg
Kosten: €15,00
Boeken via: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/sportief/vaarexcursie-zwartemeer
SPORTIEVE WANDELING KRAGGENBURG
Voor wie op zaterdag lekker de benen wil strekken en het prachtige bos van Kraggenburg wil
ontdekken organiseert Wim van de Bergh een sportieve wandeling van 12 kilometer. De tocht
voert langs bos, vennen, kanalen, weilanden, dijken en de Voorstersluis met een verval van 6
meter. Goede schoenen worden aangeraden.
Tijd: start 9.00 uur bij HCR van Saaze, aankomst rond 11.00 uur bij HCR
Kosten: €1,00
Boeken via: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/sportief/sportieve-wandeling-kraggenburg
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ZWEEFVLIEGEN
Wist u dat de Noordoostpolder zeer groen is? Zeker vanuit de lucht? Bij Zweefvliegclub
Noordoostpolder bent u tijdens het Uit-je Tent weekend op zaterdag en zondag van harte
welkom om te komen kijken en een vlucht te maken. In een zweefvliegtuig is, naast de piloot,
plaats voor één passagier. Een passagier dient minimaal 8 jaar te zijn. Jongere waaghalzen
dienen eerst te overleggen met de piloot. De vlucht duurt zo'n 15 minuten.
Tijd: zaterdag en zondag vanaf 11.00. Let op: er zijn verschillende vluchttijden
Kosten: €30,00
Boeken via: https://www.uit-jetent.nl/product/381/nl/zweefvliegen.html
INSPIRATIEROUTE IN HET WATERLOOPBOS
Ook in 2017 staat de Inspiratiewandeling door het Waterloopbos op het programma van Uit-je
Tent. Laat u inspireren door sprekers, muziek, dans en lekkere natuurlijke hapjes. U maakt
een wandeling langs de havenroute en onderweg komen we ze tegen. De spelers vertellen
over die ene situatie die hun leven voorgoed veranderde. Wat inspireerde hen, was het een
gebeurtenis, een boek, een persoon of …….?
Deelnemers: Rob Hadders, marathonschaatser en tegenwoordig in EenVandaag te zien en te
horen. Michiel Vos van de Pindakaaswinkel in Amsterdam. Gerdi Wicherson, levens- en
paardencoach. Lotte Willemsma dance and bodywork met een speciaal voor Uit-je Tent
gemaakte choreografie. Ruud Janse met zang en gitaar.
Tijd: 12.30 en 13.00 Bezoekerscentrum Waterloopbos, Voorsterweg 36 Marknesse
Kosten: €6.00
Boeken via: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/food/kunst/inspiratieroute
YOGAWORKSHOP MET GROENE LUNCH
Thérèse Herrman, bevoegd yogadocente en violist in het Orkest van het Oosten geeft een
yogaworkshop met groene lunch in de verbouwde schuur aan de Neushoornweg 23-2. Bij mooi
weer buiten op het grasveld, onder de kastanjebomen................
Tijd: 10.00 tot 14.00 uur
Kosten: €30.00
Boeken via: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/beleven/yogaworkshop-met-groene-lunch
ROUTE 8317 ONTDEK MONDRIAAN
Route 8317, een initiatief van recreatiebedrijven rondom Kraggenburg, organiseert een unieke
gelegenheid om Kraggenburg te ontmoeten en te beleven. De hele dag staat in het teken van
Mondriaan. Er rijden speciale hop on/hop off busjes naar alle activiteiten. De deelnemende
bedrijven zijn: Kanoverhuur Kraggenburg, Netl de Wildste Tuin, Marant Recreatie, Vink
Fruitboerderij, Holistisch Centrum De Bron, Natuurmonumenten, Pannenkoekhuis de
Strooppot, Speel- en Doepark de Voorst, Recreatiepark de Voorst, Hotel van Saaze.
Tijd: 11.00 uur tot 1.00 uur
Kosten: € 10.00 voor volwassenen en € 6.00 voor kinderen
U krijgt hiervoor:
1. De gehele dag en avond vervoer naar alle bezienswaardigheden.
2. Een drankje naar keuze met het speciaal voor deze dag ontworpen Mondriaan gebakje,
welke u bij alle bedrijven kunt nuttigen.
3. Een kijkje achter de schermen bij de voormalige vuurtoren “Oud Kraggenburg“ en uitleg
over het nieuwste landschapskunstwerk Pier + Horizon.
4. Zelf een Mondriaan schilderij maken met je voeten bij Pioniermuseum en Blotevoetenpad
Marant Recreatie.
5. In de middag minibraderie en ‘s avonds Oudhollandse avond met live muziek op
Recreatiepark “De Voorst “
6. Gratis toegang tot het Waterloopbos van Natuurmonumenten.
7. Sap proeverij bij Vink fruitboerderij.
8. Gratis toegang tot de Haak- en Breipicknick, alsmede een uniek fotomomentje bij de
Mondriaan muur bij HCR van Saaze.
9. Kanovaren bij Jac Koolen Kanoverhuur Kraggenburg.
10. Gratis entree Speel- en Doepark “De Voorst “.
boeken via: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/beleven/route-8317-ontdek-mondriaan
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HAAK EN BREIPICKNICK BIJ HCR VAN SAAZE
Hou je van breien of haken? Dan kun je je hart ophalen bij HCR van Saaze. Voor de 5de keer
wordt hier de Haak en Breipicknick gehouden met als thema "Feest". Er is een markt met zo'n
25 kramen op het gebied van wol en handwerkbenodigdheden. Ook worden er leuke
workshops gegeven door Leslie Eisinger - amigurumi app, Jan-Herman Lamers - kleurenleer,
Yvonne Visser – wolverven en Bregina Tuinstra – tunisch haken. Er is een tentoonstelling van
alle gehaakte dekens uit de Noordoostpolder voor de grootste gehaakte deken van de wereld
voor Leeuwarden. Leeuwarden is in 2018 de Europese culturele hoofdstad. Je kunt genieten
van een heerlijke picknicklunch verzorgt door HCR van Saaze en Sanne en de Mannen zorgen
voor livemuziek.
Tijd: 11.00 - 17.00 uur
Gratis toegang voor de markt
Kosten: picknicklunch €10,00
Boeken voor de picknicklunch: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/food/haak-en-breipicknicklunch
Boeken voor workshops: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/beleven/haakworkshop-metleslie-eisinger
https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/beleven/workshops-kleurenleer-wolverven-en-tunischhaken
MONDRIAAN BBQ BIJ HCR VAN SAAZE
Een heerlijke bbq met diverse soorten vlees, salades en stokbrood.
Tijd: 18.00 uur
Kosten: €15,00
Boeken via: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/food/mondriaan-bbq
Zondag 11 juni
SPORTIEVE RACEFIETS TOERTOCHT KRAGGENBURG
Op zondagochtend neemt Wim van den Bergh u mee op een sportieve racefiets toertocht rond
Kraggenburg, van ongeveer 50 kilometer. Racefiets en -helm verplicht, de gemiddelde snelheid
zal zo ongeveer 23-25 km per uur bedragen (rustig tempo).
Tijd: 9.00 uur bij HCR van Saaze, aankomst rond 11.00 uur bij HCR van Saaze
Kosten € 1,00
Boeken via: https://www.uit-jetent.nl/activiteiten/sportief/sportieve-racefiets-toertocht

Namens Uit-jeTent, Buitengewoon Creatief
Ron Potters en Bregina Tuinstra
Voor vragen kun je terecht bij Bregina Tuinstra
andre.bregina@telfort.nl
06-13272327

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24 of 27
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DAGREIS VOOR 55 PLUSSERS OP 5 JULI
Woensdag 5 juli 2017 met de JVV een dagje uit.
Gaat u ook weer mee?
De JVV heeft ook dit jaar weer een dagreis georganiseerd voor de 55 plussers uit Kraggenburg
en Ens.
Via een mooie route rijden we om 9.30 uur met een luxe touringcar richting Elburg. Onderweg
is er tijd voor koffie, thee en gebak. Om 12.00 uur vertrekt de boot uit de haven van Elburg.
Aan boord is zelfs een lift aanwezig en de boot is voorzien van een aangepast toilet. Nadat de
trossen zijn losgegooid, maakt u een mooie tocht van 3 uur over de Randmeren. Tijdens het
varen wordt een lunch geserveerd. Rond 15.00 uur zijn we terug in Elburg. Vanaf hier lopen
we in een paar tellen naar de Historische Visafslag, hier kan iedereen zitten en genieten van
een leuke uitleg.
Ca. 16.15 uur vertrekken we naar restaurant de Haas, waar we de dag afsluiten met een drie
gangen diner. Om ca. 19.30 uur zijn wij via Ens weer terug in Kraggenburg.
De kosten voor deze reis bedragen € 66,00 p.p., dit is inclusief luxe keurmerk touringcar,
koffie of thee met gebak, 3 uur durende rondvaart over de Randmeren, lunch en 3-gangen
diner in Elburg.
Vertrek om: 9.30 uur bij Van Saaze in Kraggenburg,
9.40 uur vanaf Marktplein in Ens
Aanmelden graag uiterlijk 15 juni 2017 bij:
Piet Koster, tel. 252565 of Sietske Huizing, tel. 252851.
U kunt uw betaling over maken naar rek.nr. NL48 RABO 0346 5927 04
t.n.v. JVV Kraggenburg
De aanmeldingsstrook kunt u (ook) inleveren tijdens de soosmiddag.

--

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

Aanmelding voor dagtocht JVV op woensdag 5 juli 2017.
Naam:……………………………………………………………………………….
Adres:……………………………………………………………………………….
Woonplaats:…………………………………………………………………….
met rollator: Ja / nee*.

Met …….. personen.

Bij calamiteiten tel.nr. ………............................

Ik / wij* stappen in om 9.30 in Kraggenburg / 9.40 uur in Ens*
*Doorhalen wat niet van toepassing is.
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RUIM € 2.500,= BESCHIKBAAR VOOR NIEUWE PROJECTEN
Dorpsbelang heeft dit jaar ruim € 2.500,= gereserveerd voor nieuwe projecten in het dorp. Dit
werd bekend gemaakt tijdens de jaarvergadering op 22 maart jl. (zie verslag elders in deze
Uitkijk). Dit bedrag stond al een tijdje op de balans en was bedoeld voor speciale projecten die
de leefbaarheid in het dorp vergroten. Dorpsbelang wil dit geld graag dit jaar besteden en
roept Kraggenburgers op om met ideeën te komen. De belangrijkste voorwaarde is dat het
idee een positieve bijdrage moet leveren aan de leefbaarheid in het dorp. Het geld hoeft niet
perse aan één project besteed te worden. Meerdere kleinere projecten kunnen ook worden
ingediend.
Ideeën zijn van harte welkom bij dorpsbelang@kraggenburg.nl. Als u liever persoonlijk contact
heeft met één van de bestuursleden, dan kan dat ook. De namen staan op de website
www.kraggenburg.nl.

EEN GROENBRIGADE IN KRAGGENBURG?
Vele dorpen in de Noordoostpolder hebben een groenbrigade: een groep vrijwilligers die
gezamenlijk een deel van het groen in het dorp onderhoudt. Het gaat dan niet om de
gebruikelijke taken van de gemeente, maar de extraatjes die alles net een beetje
aantrekkelijker maken. Denk bijvoorbeeld aan de plantenbakken bij binnenkomst van het
dorp, een extra snoeibeurt van het boslint rondom het dorp, een extra opknapbeurt van de
begraafplaats, e.d.
In Kraggenburg hebben we nog niet zo’n groep en doen we dergelijke activiteiten soms zelf,
soms op een klussendag, en vaak ook niet. We zouden het echter wel leuk vinden om zo’n
groep vrijwilligers te hebben die bijvoorbeeld één keer in de paar weken gezamenlijk een
ochtend aan de slag gaat in het dorp. Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang kwam de
vraag naar voren of de begraafplaats niet wat beter onderhouden zou kunnen worden, en dat
is voor ons aanleiding om nu daadwerkelijk te kijken of we in Kraggenburg ook een
groenbrigade kunnen oprichten.
Wie vindt het leuk om dit te doen?
Neem dan contact op met Dorpsbelang via dorpsbelang@kraggenburg.nl
of telefonisch met een van onze bestuursleden:
Erna Balk (tel. 252643), Annemieke Janse (tel. 252811) of Jules Overmars (tel. 612648)

CHRISTELIJKE VROUWENBEWEGING KRAGGENBURG
Inmiddels is de laatste bijeenkomst van de christelijke vrouwenbeweging Kraggenburg
geweest. We beëindigen de vrouwenbeweging omdat het ledenaantal achteruit loopt. Dit heeft
financiële gevolgen en daardoor is het niet meer mogelijk om de avonden te vullen met een
goed onderwerp. Tevens is het niet mogelijk gebleken om wisseling van de bestuursleden te
realiseren. Via een enquête hebben we alle leden gevraagd om over de toekomst van de
christelijke vrouwenbeweging Kraggenburg mee te beslissen. De uitkomst was dat een ruime
meerderheid aangaf te willen stoppen met de activiteiten van de vrouwenbeweging.
We bedanken alle leden voor de inzet en de prettige samenkomsten.
Het bestuur.
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VERHUIZING CÉCILE VAN DIEPEN
Beste Kraggenburgers,
Na ruim 50 jaar in Kraggenburg gewoond te hebben, ga ik verhuizen naar Emmeloord.
Het leven in Kraggenburg was de moeite waard. Hopelijk is het mij gegund om met net zo veel
plezier in mijn nieuwe woonplaats te wonen.
Langs deze weg dank ik iedereen voor de vele vriendschappen. Een warme groet aan ieder.
Cécile van Diepen
Jura 135
8303 PA Emmeloord

RABOBANK DICHTBIJ KRAGGENBURG
Rabobank wil graag ‘dichtbij’ haar klanten en leden zijn. Als coöperatieve bank is de Rabobank
samen met haar leden en klanten actief in de omgeving. Binnen Rabobank NoordoostpolderUrk zijn er kernteams ingericht. De kernen zijn de dorpen uit de Noordoostpolder en daarnaast
Urk. Door teams samen te stellen met vaste gezichten, creëren we herkenbaarheid in de
dorpskern Kraggenburg.
Kernteam Kraggenburg
bestaat uit de volgende
ambassadeurs,
van links naar rechts:
Jan Peter Lok,
Sarah Prummel,
Andrea ter Wee en
Giel Goetheer.
Als ambassadeurs denken
we met u mee en zijn we
actief in het dorp
Kraggenburg. We kunnen u
ondersteunen bij de
verschillende ontwikkelingen
en activiteiten in het dorp.
Hierover gaan we dan ook
graag in gesprek!
Ook via het Coöperatiefonds
van de Rabobank worden
projecten gesteund welke de
samenleving versterken. Informatie of een donatie aanvragen kan via
www.rabobank/nl/lokale-bank/noordoostpolder-urk/sponsoring.
Heeft u ideeën, tips of wensen voor ons als ambassadeurs. Laat het ons weten via
communicatie.noordoostpolder-urk@rabobank.nl of bel ons via 0527-639300.

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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TWEEDE PRIJS MET TULPENMOZAÏEK
Kraggenburg heeft dit jaar de tweede prijs gewonnen met het tulpenmozaïek dat was gemaakt
ter gelegenheid van het tulpenfestival. Daar zijn we erg blij mee en dat is een compliment aan
iedereen die hieraan heeft meegewerkt. Het thema dat de dorpen dit jaar meekregen voor de
wedstrijd was: Mondriaan met een knipoog naar 75 jaar Noordoostpolder. Het mozaïek, dat dit
jaar een mooie plaats kreeg tussen de rotonde en de bushalte, kreeg de titel: "Kraggenburg
door de ogen van Mondriaan". De eerste prijs was voor Luttelgeest. Creil en Ens deelden de
derde prijs.
Ons prachtige mozaïek is tot stand gekomen met financiële bijdragen van STEP en
Dorpsbelang, en met de inzet van de volgende vrijwilligers:
Trekkers: Maya Kutschruiter, Barbara de Vries en Lau Oosterwijk
Ontwerp: Gesinus Bruining, St Jansklooster
Tulpen: Maatschap Looise, Leemringweg
Helpers, plukkers en stekers: Inge van Dijk, Martine van de Berg, Marjo van Diepen,
Ria Stuiver, Marian Meijs, Joop Stengs, Cees Meijs, Lianne Bonthuis
Gastvrij onderkomen: Familie Oosterwijk, Hertenweg
Jurering namens Kraggenburg: Anita Lampert
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MOESTUINIEREN MET 100 PK
Ook zo benieuwd waarom een wortel uit je eigen tuin lekkerder smaakt dan die uit de winkel?
In Kraggenburg gaat kunstenaar Alexander Geijzendorffer een bijzonder experiment uitvoeren.
Op een strook land aan de rand van de Hertenweg gaat hij wortels en bietjes verbouwen zoals
in uw eigen moestuin, maar dan 100 keer zo groot. "Dat is te groot om alles met de hand te
doen, maar nog te klein voor de meeste landbouwwerktuigen. Het is niet biologisch en ook niet
regulier, maar wel met aandacht voor de planten. Al met al kost het nog flink wat creativiteit
om op deze schaal te telen zoals thuis.”
Hiervoor werkt hij samen met verschillende boeren en volkstuinders en schakelt hij oude,
nieuwe en speciaal gemaakte landbouwwerktuigen in. Tegelijkertijd krijgen de planten
persoonlijke aandacht die ze op het land normaal gesproken niet krijgen, zoals een vrolijk
stukje klassieke muziek op de zondagochtend.
Deze maand wordt het perceel voorbereid door er ruggen in te frezen met een agrarische
frees, maar ook gaat er 200kg koffiedik op uit zijn woonplaats Rotterdam.
Geijzendorffer hoopt in april en mei 150 leden te werven voor zijn Agrarische Balkontuin
Coöperatie, die hem moeten vertellen hoe zij hun planten persoonlijke aandacht geven. "Ik
denk dat planten in een moestuin lekker worden door de persoonlijke betrokkenheid van de
eigenaar. Dat werkt twee kanten op. Misschien zijn ze echt lekkerder, maar in ieder geval
smáken ze dat ook."
U kunt zich tot 20 mei aanmelden in ruil voor de opbrengst van één meter land op
www.cateringa.nl/abc.
Op 27 mei vindt het zaaien plaats tijdens een publiek kunstevenement van stichting
Herbergen, waar zowel leden als niet-leden van harte welkom zijn.
details:
deelname €20 pp voor de opbrengst van één meter grond
aanmelden tot 27 mei
zaaidag 27 mei op Hertenweg 22
oogsten in oktober
voor meer info en beeldmateriaal:
cateringa.nl/abc
abc@cateringa.nl
alexander geijzendorffer
06-11143501
voor het evenement op 27 & 28 mei:
bezoek is gratis
www.stichtingherbergen.nl of https://www.facebook.com/events/247776099019726/

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24 of 27
20

KLANKBORDGROEP NIET AANGEBOREN HERSENLETSEL
Heeft u Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en zoekt u een zinvolle tijdsbesteding? Wij zoeken
vrijwilligers voor de klankbordgroep NAH Flevoland die willen helpen om de zorg en
begeleiding voor mensen met NAH te verbeteren. U bepaalt dus zelf hoeveel energie en tijd u
er in steekt. Ook naasten en anderen met kennis van NAH zijn welkom.
Elke vrijwilliger bepaalt zelf de inzet en kan die aanpassen aan de beschikbare energie en tijd.
Het is mogelijk in een groep te werken of zelf aan de slag te gaan met een afgepaste taak.
Hieronder enkele voorbeelden:


Eigen ervaringen of van anderen doorgeven aan de groep.



Lid worden van een email panel. U beantwoord vragen die de klankbordgroep naar u
stuurt. U bepaalt steeds zelf of u wel of niet wilt reageren.



Contactpersoon zijn voor uw eigen wijk of dorp. Mensen kunnen bij u terecht met
eenvoudige vragen. Wij leren u hoe u hen kunt doorverwijzen.



Lid worden van de klankbordgroep.



Eigen ideeën voor het verzamelen van ervaringen zijn ook welkom.

U kunt zich aanmelden bij Frans Schuurman van CMO Flevoland via 0320 - 244259 of
f.schuurman@cmo-flevoland.nl.

OPEN TUINEN DAGEN
In het weekend van 17 en 18 juni 2017 zijn ook in de Noordoostpolder weer de Open Tuinen
Dagen van Groei&Bloei. Ook ditmaal zullen er weer verschillende inspirerende tuinen voor u
opengesteld worden.
Alle tuinen zijn prachtig om te zien en zijn om verschillende aspecten interessant. Grote
tuinen, kleine tuinen, strakke tuinen en natuurlijke tuinen, kortom voor elk wat wils! Ook staan
in alle tuinen één of meerdere stands die u wellicht aanspreken.
Dit jaar zijn er twee startadressen, op deze adressen is het mogelijk een dagkaart te kopen die
toegang bied tot elke tuin. De dagkaart kost € 2,50, op vertoon van hun ledenpas krijgen
leden van de Groei en Bloei een gratis kopje koffie
Het startadressen zijn:
Bloemboerderij BloemenC
Uiterdijkenweg 54
8316 RS Marknesse
en
Fam. Coppens
Bomenweg 35
8316 PH Marknesse
Wij hopen u graag te zien op 17 en/of 18 juni!
De Open Tuinen Commissie
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Z!N ZORGBOERDERIJ OPENT WOONZ!NNIG
Op zaterdag 10 juni is het zover. Er is een open dag bij Z!N Zorgboerderij met om 11.00 uur
de feestelijke opening van Woonz!nnig!
Z!N Zorgboerderij biedt dagbesteding aan kinderen en jong volwassenen van 12 tot 35 jaar
met een hulpvraag. De deelnemers zijn actief bezig met verschillende werkzaamheden op de
boerderij en kunnen daarnaast ook op creatief vlak aan het werk in de verschillende ateliers.
De creaties van de deelnemers worden te koop aangeboden in de Winkel van Z!Nkel, die zich
mede op het terrein bevindt. Z!N Zorgboerderij is ook dagelijks geopend voor kinderen die met
de dieren willen knuffelen of lekker willen spelen in de speeltuin.
Woonz!nnig is een kleinschalig beschermd wonen project voor jongvolwassen dames met een
hulpvraag. In de afgelopen periode zijn er vijf appartementen gerealiseerd, met ieder een
eigen badkamer en keukenblok. Daarnaast is er een gezamenlijke woonkamer en keuken,
welke ruimte biedt voor koken en ontspanning. De dames zijn hier woonachtig voor
onbepaalde tijd, waarbij hen 24-uurszorg geboden wordt. Hierbij worden zij in de nodige
behoeften voorzien, wonen zij op zichzelf en toch niet helemaal alleen.
Tijdens de open dag zijn vrijwilligers en deelnemers aanwezig om u rond te leiden en alles te
vertellen over Z!N Zorgboerderij, de Winkel van Z!Nkel en Woonz!nnig. Ook is er voor de
kinderen van alles te doen. Zo is er onder andere een springkussen aanwezig, kan er een
broodje worden gebakken op het kampvuur en worden er ponyritjes en een speurtocht
georganiseerd.
Wij nodigen iedereen uit om op 10 juni tussen 10.00 en 16.00 uur een kijkje te nemen en deel
te nemen aan de vele activiteiten bij:
Z!N Zorgboerderij
Uiterdijkenweg 7
8315 PK Luttelgeest
Voor meer informatie kunt u een kijkje nemen op: www.zinzorgboerderij.nl of like ons op
Facebook ‘ZIN zorgboerderij’. Sinds kort zijn wij ook actief op Instagram waar u ons kunt
volgen.

REUMA COLLECTE
De collecte voor het reumafonds van 2017 heeft het mooie bedrag van € 856,00 opgebracht.
Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt!
Het opgehaalde collecte geld wordt besteed aan onderzoek en voorlichting.
Namens het reumafonds,
Emmy Koster
Collecteleider

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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HUURWONINGEN VOOR 55-PLUSSERS BIJ MERCATUS
Bent u 55 jaar of ouder en op zoek naar een huurwoning in Kraggenburg?
Schrijf in en reageer op ons woningaanbod!
Om voor een woning in aanmerking te komen is het nodig om te reageren op een woning die
wordt aangeboden via onze website. Om te kunnen reageren moet u ingeschreven staan. En
hoe langer u ingeschreven staat als woningzoekende hoe meer kans u maakt om de
huurwoning waar u op reageert te krijgen. De meest gestelde vragen en antwoorden op een
rijtje:
Wanneer kom ik in aanmerking voor een huurwoning?
U komt in aanmerking voor een huurwoning als het bruto inkomen van u en uw partner lager
is dan € 35.739 per jaar. De overheid heeft regels gesteld om ervoor te zorgen dat de
huurprijs van de woning aansluit bij wat iemand verdient. Op die manier zorgt de overheid
ervoor dat mensen die heel veel verdienen niet zomaar in een sociale huurwoning, waarvan ze
de huur met gemak kunnen betalen, kunnen gaan wonen.
Wat moet ik doen om een huurwoning te krijgen?
Zie onderstaand overzicht. Allereerst moet u zich inschrijven bij Mercatus als woningzoekende.
Dit kan via onze website www.mercatus.nl – ik zoek een huurwoning. Vervolgens gaat u kijken
welke huurprijs past bij uw (gezamenlijke) inkomen. Op die woningen kunt u dan gaan
reageren als u wilt verhuizen. Als u nu nog niet wilt verhuizen dan hoeft u nog niet te
reageren. Want als u bent ingeschreven dan bouwt u vanzelf wachttijd op.
Waarom heeft een arbeidsmigrant eerder de woning dan ik?
Arbeidsmigranten uit Europa hebben evenveel recht op een huurwoning als een bewoner uit
Kraggenburg. Dit wordt bepaald door Europese wetgeving. Wat meeweegt om een woning te
krijgen is de tijd dat iemand staat ingeschreven als woningzoekende bij Mercatus. Wilt u op
termijn verhuizen naar een huurwoning? Schrijft u zich dan in bij Mercatus!
Hoe lang duurt het voordat een passende woning is gevonden?
Dit is natuurlijk afhankelijk van uw opgebouwde wachttijd. Hoe langer u staat ingeschreven
hoe meer kans u maakt op een woning. Gemiddeld is de wachttijd in de Noordoostpolder circa
24 maanden en in een aantal dorpen ligt deze wachttijd beduidend lager. In Kraggenburg ligt
dit op circa 16 maanden.
Nog vragen?
Heeft u vragen over het aanbod? Neem gerust contact tussen 8.00 en 12.00 uur telefonisch
contact op met Mercatus op telefoonnummer 0527-635500. We adviseren u graag. Mailen mag
natuurlijk ook naar info@mercatus.nl.

VERHUURPROCES
U wilt graag een woning
U schrijft zich in via de computer op onze internetsite www.mercatus.nl
U ontvangt een bevestiging van inschrijving en moet dan de inschrijving nog activeren
Nu een woning?
Later een woning?
U zoekt naar een woning via de site
U checkt regelmatig de site op zoek naar een
U reageert op een woning via de site
geschikte woning.
Uw ideale woning wordt aangeboden
U reageert op uw ideale woning
U vraagt een IB60-formulier aan bij de belastingdienst.
U krijgt telefonisch bericht van de aanbieding van de woning.
Mercatus maakt een afspraak met u voor een aanbiedingsgesprek.
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FIETS MEE MET HET FLEVO-LANDSCHAP
Meimaand is Fietsmaand en daarom hebben we een aantal bijzondere fietsexcursies op het
programma staan. Langs graslanden, weides of bosgebied, stap op de fiets en ga mee met Het
Flevo-landschap langs de mooiste plekjes van Flevoland!
Zondag 21 mei en 28 mei:
Fietsexcursie Lepelaarplassen
13.00-15:30 uur, Almere
De Lepelaarplassen eens op een andere manier ontdekken? Ga dan mee met deze fietstocht
rond het gebied. We stoppen regelmatig zodat de gids veel over het gebied kan vertellen en
natuurlijk om te genieten van de omgeving en de vele vogels die hier te zien zijn.
Begunstigers kunnen gratis deelnemen.
Niet begunstigers betalen €3,50 en kinderen €2,50.
Meer informatie en aanmelden: www.flevo-landschap.nl/activiteiten
Zondag 21 mei:
Fietstocht met gids over Schokland
13:00-15:30 uur, Schokland
Alle bijzondere plekken van Schokland in 2,5 uur bekijken? Fiets met een gids het eiland over.
Bij bijzondere plekken zal er gestopt worden en geeft de gids meer informatie. Schokland is
een combinatie van natuur, cultuur en geschiedenis. We starten bij Bezoekerscentrum de
Gesteentetuin en fietsen vanaf hier een rondje over het eiland. De route is ongeveer 10 km.
Begunstigers mogen gratis deelnemen.
Niet begunstigers betalen €3,50 en kinderen €2,50.
Meer informatie en aanmelden: www.flevo-landschap.nl/activiteiten
Zondag 21 mei:
Bekijk de grote grazers vanaf de fiets
14:00-15:30 uur, Lelystad
Natuurpark Lelystad heeft zijn eigen big five; de grote grazers. Dit zijn de wisenten,
Przewalskipaarden, Pater Davidsherten, elanden en edelherten. Deze dieren in het echt zien is
een beleving op zich.
Begunstigers mogen gratis deelnemen.
Niet begunstigers betalen €3,50 en kinderen €2,50.
Meer informatie en aanmelden: www.flevo-landschap.nl/activiteiten
Over stichting Het Flevo-landschap
Stichting Het Flevo-landschap is de particuliere natuurbeschermingsorganisatie van Flevoland,
is opgericht in 1986 en heeft 56 natuurgebieden met in totaal ruim 6.000 ha Flevolandse
natuur in eigendom. De stichting beheert gebieden en cultureel erfgoed, waaronder de
Lepelaarplassen en Pampushout bij Almere, en het Werelderfgoed Schokland (UNESCO).
Samen met ruim 12.000 begunstigers en 150 vrijwilligers zorgt Het Flevo-landschap ervoor dat
het Flevolandse landschap behouden blijft en Flevoland elke dag mooier wordt.

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24 of 27
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BOSWACHTERSNIEUWS
Door: boswachter Rutger de Vries
Vanmiddag zag ik ze vliegen boven het Kadoelermeer: gierzwaluwen. Zes stuks. Als vliegende
sikkels denderden ze door het luchtruim. Stel je eens voor dat deze vogels enkele weken
geleden nog boven de savanne van Afrika vlogen. Fascinerende gedachte. Gierzwaluwen zie je
eigenlijk altijd eind april in ons land aankomen. In augustus zijn ze alweer op de weg
zuidwaarts. In sommige streken heeft de gierzwaluw dan ook een bijnaam: de
driemaandenvogel. Geniet van deze zomergast zolang het kan en met volle teugen!
GEZOCHT: NAAM VOOR VOGELHUT
Komend najaar start de bouw van de vogelkijkhut in de Mandjeswaard. Vanuit deze hut is
straks een fraai deel van het rietland, het Zwarte Meer en in de verte het Vogeleiland te
overzien. Een vogelkijkhut kan natuurlijk niet zonder een mooie naam. De boswachters van
Natuurmonumenten roepen iedereen op om een toepasselijke naam te bedenken. Inzenden
kan tot 1 juni via r.devries@natuurmonumenten.nl. Wie weet prijkt uw naam straks op de
nieuwe vogelkijkhut.
RIETHERSTEL ZWARTE MEER
Met het project “Roerdomp in het riet” – a better LIFE for Bittern- werken provincie Overijssel
en Natuurmonumenten aan het herstel van het leefgebied voor bijzondere vogels als roerdomp
en grote karekiet. Het project wordt uitgevoerd in het Drontermeer en Zwarte Meer, twee
gebieden die van groot belang zijn voor deze bijzondere vogelsoorten.
MIDZOMERNACHTLOOP VAN OERRR IN HET HARDERBOS
De natuur in de nacht is een magische plek waar je alle zintuigen nodig hebt om je weg te
vinden. Je voelt je een ander mens in een andere wereld. Doe je mee in de nacht van 17 op 18
juni? Speciaal voor kinderen hebben de boswachters een mooie route uitgezet door het
Harderbos. Ga je mee? Tickets via: https://www.lopenvoordenatuur.nl/wandeling/harderbos

AANVRAGEN HULP OF ZORG
Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via onze coördinator mevr. Annie van Boven.
e-mail: vrijwilligers@kraggenburg.nl
telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-23254810
Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land
e-mail zorgteam Kraggenburg en Ens: thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
telefoonnummerr zorgteam: 0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur)
algemeen telefoonnummer 0527–630300 (24 uur per dag bereikbaar en voor
spoedgevallen)
website Zorggroep: https://www.zorggroep-onl.nl/
Onze buurtwerker Nancy Kamstra. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt
verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting"
e-mail Nancy: nancy.kamstra@carrefour.nu
telefoonnummer Nancy: 06–83526465
Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, jeugdzorg,
ondersteuning, WMO, werk en inkomen, enz.
algemene e-mail van team DOEN: doen@noordoostpolder.nl
algemeen telefoonnummer voor team DOEN: 0527–633933
Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente:
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
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Inleverdata 2017 voor kopij van De Uitkijk
Kopij inleveren (voor 19.00 uur)
02 juli
17 september
19 november

Verschijningsdatum
12 juli
27 september
29 november

Adverteren in De Uitkijk
De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden
stopgezet.
- Eenmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij
digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de
advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk.
- De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd.
De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij
voor 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester.
- Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en moeten voor
15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie weer
een jaar worden geplaatst.
Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van
de nieuwe tariefperiode stop te zetten.
De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van
toepassing.
ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2012
Afmeting (cm)

Prijs per jaar
(€)

Prijs eenmalig
(incl. adm.
kosten)

Afmeting

Prijs per jaar
(€)

Prijs eenmalig
(incl. adm.
kosten)

9x6

33,00

10,00

18x12 (1/2 pagina)

120,00

25,00

9x12 (1/4 pagina)

60,00

15,00

18x24 (hele pagina)

215,00

40,00

18x6 ( /4 pagina)

60,00

15,00

1

Activiteitenkalender

Datum Wie
19-05

STEK

23-05

Feestweekcommissie

24-05
24-05
25-05
25-05
25-05
26-05
26-05
26-05
26-05
26-05
27-05
27-05

Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie
Feestweekcommissie

28-05

Oecumenische werkgroep

09-06
09-06
09-06
10-06
10-06
10-06
10-06
10-06
10-06
10-06
10-06
10-06
11-06
05-07

Uit-je Tent
Uit-je Tent
Uit-je Tent
FC Kraggenburg
Uit-je Tent
Uit-je Tent
Uit-je Tent
Uit-je Tent
Uit-je Tent
Uit-je Tent
Uit-je Tent
Uit-je Tent
Uit-je Tent
JVV

Wat

Wat

Tijd

Leeuwenronde
Knutselavond:
Sneeuwwitje en de 7 knutseldwergen
Kindermiddag: Hans en Grietje middag
Band avond: De sprookjes Kofferband
Volleybal: De vliegende Hollander
Magische sprookjes bingo
Dol dwaze dwergen DJ
Motoren in het sprookjesbos
Racefietsen in het sprookjesbos
Sprookjes fiets puzzeltocht
Familieavond: Sprookjesboek, er was eens
Tovermuziek met DJ Olaf
Zeskamp: De Efteling
Dorps BBQ: Holle Bolle BBQ
Oecumenische kerkdienst:
En ze leefden nog lang en gelukkig
Verwenarrangement
Groot breicafe
Kampvuur en Sanne en de Mannen
Jaarlijkse FC-dag
Zie de arend in levende lijve!
Sportieve wandeling
Zweefvliegen
Inspiratieroute in het Waterloopbos
Yogaworkshop met groene lunch
Route 8317 ontdek Mondriaan
Haak en breipicknick en markt
Mondriaan BBQ
Sportieve racefiets toertocht
Dagreis voor 55 plussers

HCR van Saaze

19.00 uur

Feesttent

19.30 uur

Feesttent
Feesttent
Bij de feesttent
Feesttent
Feesttent
Bij de feesttent
Bij de feesttent
Bij de feesttent
Feesttent
Feesttent
Bij de feesttent
Feesttent

14.00
20.30
13.00
20.00
22.00
10.00
10.00
11.00
19.30
22.30
13.00
16.00

Feesttent

11.00 uur

Aromana
HCR van Saaze
HCR van Saaze
De Brem
Natuurmonumenten
HCR van Saaze
Zweefvliegclub NOP
Bezoekerscentrum
Neushoornweg 23-2
Diverse adressen
HCR van Saaze
HCR van Saaze
HCR van Saaze
HCR van Saaze

Boeken
20.00 uur
22.00 uur
13.00 uur
09.00 uur
09.00 uur
Boeken
12.30 uur
Boeken
11.00 uur
11.00 uur
18.00 uur
09.00 uur
09.30 uur
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uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

