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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)
2

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.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Opening
Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 14 maart 2007
Ingekomen stukken / mededelingen
Jaarverslag secretaris
Financieel verslag penningmeester (zie *)
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Contributieverhoging
Bestuursverkiezing (zie **)
Festiviteiten 2008
Rondvraag
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 HHteam’ 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 geze llige 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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FC Kraggenburg

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
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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.

20.45

h

C.S.V. 3 - B.F.

De Gerenlanden
Munterkamp 75, Zwolle
De Bolder
Dobbe 29, Zwolle

11-03

d
h

B.F.-Bas Autowas 4 EvB-hal
B.F. - SVM 1
EvB-hal

18-03

d
h

VCK'76 1 - B.F.
VVSA 1 - B.F.

25-03

d
h

B.F. - Landstede vc 4 EvB-hal
sv Steenw'wold 1-B.F.Steenw'wold
Oldemarktseweg 92,
Steenw'wold

19.00
20.15

01-04

d

Dalvo 2 - B.F

21.00

h

B.F. - S.V.I. 2

19.00

20.15
19.00

Triangel
20.15
De Burght
21.00
GvRhenenlaan 2, Vollenhove

De Trefkoele
Ruigendoornstraat 108,
Dalfsen
EvB-hal
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20.15

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
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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.
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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
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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
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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
21
22
24

februari
februari
februari
februari

2009
2009
2009
2009

Gezwam rond de Dam
Groot Carnaval
Kindercarnaval
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)
30 maart
8 juni
10 augustus
28 september
23 november

Uiterlijke bezorging
9 april
18 juni
20 augustus
8 oktober
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

55,00

15,00

18x24 (hele pagina)

195,00

40,00

55,00

15,00

9x12 (1/4 pagina)
1

18x6 ( /4 pagina)

Activiteitenkalender
Wanneer Wie
16-02-„08 Basisscholen
12-03-„08 Chr.
Vrouwenbeweging
12-03-„08 Dorpsbelang
15-03-„08
19-03-„08
23-03-„08
24-03-„08
05-04-„08
16-04-„08

Basisscholen
Psz. ‟t Kwetternest
HCR van Saaze
HCR van Saaze
AV NOP
Chr.
Vrouwenbeweging
19-04-„08 Basisscholen
22 t/m
Be Fair
25-04-„08
26-04-„08 HCR van Saaze
16-05-„08
28-05
Feestcommissie
t/m 0106-„08
29-12-„08 Klaverjasclub De Kei

Wat
OPAK
Ds. V.d. Veen uit Nunspeet

Waar
Voorstraat
Prot.
Kerkcentrum
‟t Klokhuis

Tijd
09.00
19.45

Voorstraat
‟t Klokhuis
HCR van Saaze
HCR van Saaze

09.00
20.00
19.30
15.00

Prot.
Kerkcentrum
Voorstraat

19.30

Soundmix Theater &
Playbackshow
Leeuwenronde
Feestweek

HCR van Saaze

19.30

Open Kampioenschappen
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De Kei

Algemene
Ledenvergadering
OPAK
Jaarvergadering
Pokertoernooi
Eieren gooien
11-dorpenloop
Mw. Paalberg uit St.
Maarten
OPAK
Avondvierdaagse

20.00

09.00

De Dam
De Brem
19.00
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