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Van de redactie
Beste lezer van de Uitkijk,
In verband met de tijdelijke afwezigheid van redactielid Sonja Folkertsma - Kamminga, omdat ze
voor een half jaar naar Zuid-Afrika vertrekt, zijn we op zoek gegaan naar een invaller die voor die
periode, namens Be-Fair, de redactie komt versterken. We zijn erg blij dat Rachel Zwartbol deze rol
op zich wil nemen. Rachel, veel leesplezier bij ons. Over het “avontuur” dat Sonja aangaat staat
verderop in deze Uitkijk nog wat geschreven.

Dorpsbelang
Jaarvergadering
12 Maart j.l. heeft Dorpsbelang haar jaarvergadering gehouden. Marco Kok stelde zich niet
herkiesbaar en de vacante plaats in het bestuur werd door Taco Folkertsma ingenomen.
Jeroen Paauw gaf een overzicht van de invulling van de Feestweek (28 mei t/m 1 juni).
Tevens werd op de vergadering gevraagd of er belangstelling bestond voor een urnenmuur/
-veld op onze begraafplaats. De keuze viel op een muur, welke medio 2009 zal worden opgezet.
Namen
Op de jaarvergadering werd ook gerept over de aanstaande bouwactiviteiten in „Plan West‟. Om
alvast op de zaken vooruit te lopen: de nieuwe straten in „West‟ zullen vogelnamen gaan krijgen. En
voor vroege vogels onder u, kunt u uw voorkeur alvast kenbaar maken bij één van onze
bestuursleden.
Dorpsschoonmaak
Zoals ieder jaar gaan de basisschoolleerlingen zich weer een middag inzetten om ons dorp een
schoonmaakbeurt te geven. Dit zal plaatsvinden op donderdag 5 juni tussen 13.00 uur en 15.00 uur.
Voelt u ook onbedwingbare drang om vuil mee op te ruimen, bent u van harte uitgenodigd om zich
op het schoolplein bij de jeugd aan te sluiten.
Website
Op „www.kraggenburg.nl‟ is onder het kopje „Dorpsbelang‟ beknopte informatie te vinden over wat
„Dorpsbelang‟ inhoudt en uitvoert. Sinds kort is er ook een extra „link‟ geplaatst met daarachter
openbare correspondentie die wij afgelopen tijd met Gemeente of Provincie hebben uitgewisseld.
Koelhuisterrein
Na uiting van onze zorg betreffende de veiligheid op het koelhuisterrein, is er toch enige opruimactie
ondernomen door de terreineigenaar. Zij het onbedoeld geholpen door een groep jongeren, die eerst
nog een „freetekno-party‟ in het gebouw hadden georganiseerd.
Leeuwenronde
Op vrijdag 16 mei zullen we wederom onze plaatselijke Leeuwenronde organiseren, maar natuurlijk
ook de 11, 6, 4 en 2 km. De langste afstand zal starten om 19.00 uur en we nodigen u bij deze uit
om mee te doen aan de „mooiste van de polder‟; of anders in ieder geval te komen aanmoedigen.
Steppen
Maar u kunt 4 mei alvast komen kijken bij de start (10.30 uur) en finish (17.30 uur) van de
11-dorpen-steptocht. Een evenement dat met het jaar grootser en spannender wordt en dit jaar in
Kraggenburg als start/finishplaats is neergestreken.
Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris)
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Be Fair
Tijdelijk voorzitterschap Be Fair
In verband met een opleiding in Zuid-Afrika legt Sonja Folkertsma - Kamminga tijdelijk, tot 1
oktober 2008, haar taken als voorzitter van Be Fair neer. Het bestuur van Be Fair heeft daarom een
vice voorzitter benoemd. Yvonne Meester neemt gedurende de bovengenoemde periode de zaken
van Be Fair als voorzitter waar. Yvonne is te bereiken onder telefoonnummer 252347.
Be Fair “scoort” met scholenproject
Begin maart was de eerste volleybaltraining bij Be Fair na het scholenproject voor de jeugd van de
groepen 5 tot en met 8 van de basisscholen in Kraggenburg. Er kwamen maar liefst 19 kinderen op
af! Be Fair kijkt daarmee terug op een geslaagd scholenproject.
Be Fair heeft in verband met een teruglopend ledenaantal bij het onderdeel volleybal in februari een
scholenproject georganiseerd. De groepen 5 tot en met 8 van De Pionier en De Lichtwachter hebben
drie weken lang volleyballes gehad tijdens de schoolgymlessen. De lessen werden gegeven door
Marina Miedema, een speciaal daarvoor opgeleide trainster van de Nederlandse Volleybal Bond
(NEVOBO). De circa 80 kinderen reageerden tijdens de lessen enthousiast op de speelse manier
waarop Marina, ondersteund door onze jeugdtrainster Rachel Zwartbol, hen het volleyballen
bijbracht.
De hoge opkomst bij de eerste training na het scholenproject bevestigd dit enthousiasme. Tot de
zomervakantie mogen de kinderen gratis meetrainen in de reguliere volleyballessen. Be Fair hoopt
hiermee op een hoger aantal inschrijvingen in het seizoen 2008/2009, zodat weer meer teams aan
wedstrijden mee kunnen doen.
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Rachel Zwartbol (tel. 252049) of Sonja Kamminga (tel.
852290) van Be Fair.
Senioren-volleybal.
De competitie 2007-2008 zit er inmiddels op. Maar toch nog een evaluatie van de laatste helft van
de competitie. Het herenteam heeft duidelijk de juiste vorm niet kunnen vinden en is gestrand op
een 11e plaats (van de 11). Dit betekent voor de heren degradatie naar de 3e klasse van het rayon.
Dit zal de spelvreugde komend seizoen zeer waarschijnlijk wel ten goede komen. Maar of er volgend
jaar weer om het kampioenschap kan worden meegedaan blijft natuurlijk de grote vraag…
Het damesteam heeft, ondanks een aantal (nare) blessures, het seizoen naar behoren afgesloten.
Tot en met de laatste wedstrijd hebben ze net onder de top-4 meegedraaid in een spannende
competitie. Wel moest er door eerder genoemde reden en/of drukte nogal eens een beroep worden
gedaan op enkele speelsters van het A-team. Die draaiden overigens al heel goed mee. Onder
andere in de halve finale wedstrijd voor de rayonbeker, die overigens wel verloren werd, maar toch
„chapeau‟. Bezettingstechnisch gezien gaat er echter wel iets bij het team veranderen, maar we
gaan er van uit dat, eventueel met aanvulling, er volgend seizoen weer een capabel „Dames 1‟ staat.
Tot slot wil ik de aanvoerders voor de formulierenafhandeling bedanken en natuurlijk de
scheidsrechters voor hun inzet op de stoel.
m.vr.gr. Tonny Kommers

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Gerrit Klokstraat 28 
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AVONDVIERDAAGSE 2008
Geef u op … geef u op …..geef u op……
Dit jaar wordt er gelopen van 21 tot en met 25 april. Het programma ziet er als volgt uit:
Maandag 21 april
Dinsdag 22 april
Woensdag 23 april
Donderdag 24 april
Vrijdag 25 april

Inhaalavond
eerste avond
tweede avond
derde avond
vierde avond

18.00 uur starten bij Het Klokhuis
18.00 uur starten bij Het Klokhuis
18.00 uur starten bij Het Klokhuis
18.00 uur starten bij Het Klokhuis
17.45 uur starten bij Het Klokhuis

De starttijden zijn ter indicatie. Op deze tijdstippen starten de schoolkinderen.
De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 3,70 per persoon.
U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegd antwoordstrook of op de startavond zelf. U dient gelijktijdig met uw
opgave te betalen.
Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst.
Namens Be Fair,
Taco Folkertsma

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

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrook Avondvierdaagse 2008
Ja, ik loop mee.
Mijn naam is ………………………..
En ik wil graag herinneringsmedaille nummer ………...
Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 3,70 kunt u inleveren bij:
Taco Folkertsma
Noordermeent 31
8317 AA Kraggenburg
Tel.: (0527) 85 22 90
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FC Kraggenburg
Sportpark ‘De Brem’
Winstonstraat 26
Kraggenburg
Tel: 0527-252639

FC DAG 2008
Beste jongens en meiden, dames en heren,

FC Kraggenburg organiseert op zaterdag 7 juni 2008, weer de jaarlijkse FC dag.
Voor de jeugd tot en met 14 jaar zal er een 4 tegen 4 toernooi gehouden worden en voor de volwassenen en de
jeugd vanaf 15 jaar zal er weer een spannende wijkencompetitie gehouden worden.
Om mee te doen hoef je geen lid te zijn van FC Kraggenburg dus lijkt het je leuk om een keertje, vrijblijvend, te
voetballen, meld je dan aan!
Na afloop wordt er weer een gezellige barbecue gehouden, waar nog nagepraat kan worden over een heerlijke
voetbalmiddag.
Iedereen kan zich opgeven bij zijn/haar wijkvertegenwoordiger door het antwoordstrookje in te leveren.
Telefonische opgave is ook mogelijk. Voor de jeugd geldt in verband met de indeling van de teams:
Niet opgeven is ook niet spelen!
De wijkvertegenwoordigers zijn:
 Dorp West
 Dorp Oost
 Geitenbreiers
 Zwarte Neusjes
 Mammouthtankers
 Buitengebeuren

J.P. de la Vieter
Jacques van der Ploeg
Arno Matthijssen
Lau Oosterwijk
Ruud Schipper
Paul de la Vieter

0527-250016
0527-252727
0527-252784
0527-252347
0527-252582
06-41493873

PS: de wijkvertegenwoordiger deelt de teams in, dus u kunt zich niet per team opgeven!
Als er mensen zijn die graag bij de jeugd willen fluiten, dan kunnen zij zich opgeven bij:
Paul de la Vieter
Harold van Beekhuizen verzorgt de barbecue. Het pakket kan bij het ophalen betaald worden.
Deelname:

Volwassenen
Jeugd

€ 10,€ 5,-

per persoon
per persoon

Om alles in goede banen te leiden, vragen wij om het onderstaande strookje in te vullen en uiterlijk 24 mei in te
leveren bij de wijkvertegenwoordiger. Telefonische opgave kan ook.
……………………………………………………………………………………………………………
Naam: ……………………………………………………. zal deelnemen aan 4x4 jeugdvoetbal
Naam: ………………………………………………… zal meedoen aan het stratentoernooi
Wijk: …………………………………………………
Zal deelnemen aan de barbecue en besteld hierbij
……… seniorenpakket(ten)
……… jeugdpakket(ten)
……………………………………………………………………………………………………………
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Nieuws van de F pupillen
1 Maart hadden we de eerste wedstrijd na de winterstop. Na een toch wel lange winterstop kon ik
niet wachten, eindelijk weer een wedstrijd voor de jongens. Windkracht 8 blies zelfs de doelen
omver. Voetbal was dus niet mogelijk de wedstrijd werd afgelast.
Maar goed ook want weinigen waren voorbereid op een vroegere start van de competitie. Wij
konden het team niet op de been brengen door een zieke, feestjes en logeerpartijen.
De week erna speelden we thuis tegen Genemuiden. Mede door goed keeperswerk van Jesse Kers
en verdedigend werk van Rijk Tadema speelden we tot ieders verbazing met 1-1 gelijk.
De derde wedstrijd tegen Staphorst had iedereen erg veel zin. De inzet was als vanouds alleen nu
was de uitslag niet als vanouds, de tegenpartij was sterker al moesten ze volgens hun leider sinds
tijden diep gaan om te winnen. Een erg leuke wedstrijd om te zien, leerzaam vol strijd en passie.
Uitslag: 4-2 voor Staphorst.
Paaszaterdag de uitwedstrijd tegen een oude bekende Tonego ging niet door, de weergoden werkten
ditmaal behoorlijk tegen.
Zaterdag 29 maart leken de weergoden weer tegen ons, de avond en de nacht ervoor alleen maar
regen, net op tijd was daar de weersverbetering en gingen wij op voor een sportieve revanche (na
de 4-2 nederlaag vorige keer) tegen Creil F1. Ondanks het vroege tijdstip en het feit dat wij als
enige die zaterdagochtend op het sportpark moesten aantreden was er behoorlijk wat publiek
toegestroomd, ouders, broertjes, zusjes, opa‟s en oma‟s zorgden voor een lekker voetbalsfeertje.
Mijn dank dat U hiervoor de moeite heeft genomen. Wij kwamen van meet af behoorlijk onder druk
te staan, maar weer konden wij steunen op meer dan goed keeperswerk van Jesse, hij hielp ons er
behoorlijk doorheen. Halverwege de eerste helft kwamen we meer en meer onder de druk vandaan.
Zo ook bij de goal, de bal ging van rechts achterin naar links op het middenveld waar Jorn de bal
met zijn linker pardoes midden voor de goal kreeg zodat Yannick met een punter de 1-0
aantekende. Tweede helft moest met name Jeroen dicht achter de bal aansluiten oftewel dicht
achter Kay blijven, ondanks zijn lengte deed hij dat perfect, de afvallende bal was vaak een prooi
voor hem zodat wij op de helft van de tegenstander bleven spelen. Er kwamen meer en meer
mogelijkheden om te scoren, één ervan werd na een steekpas van Jorn door Jeroen zelf van rechts
naar links in het doel geplaatst, 2-0. Creil was toen verslagen.
Volgende week beginnen wij alweer aan de tweede helft van de competitie thuis tegen MSC uit
Meppel.
Johan Tadema

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Gerrit Klokstraat 28 
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Inkijkertje
Het huis waar de bomen weg zijn
„Als we aan mensen uitleggen waar we wonen, is meestal de reactie: “Oh het huis waar de bomen
weg zijn”.‟ Aan het woord zijn Marian (63) en Sybrand (62) Oud-Huijbregts.
Ze wonen sinds januari aan de Hertenweg 15. Voor de wat oudere inwoners onder ons: in het huis
van Joep Meijs. Hij plantte ruim dertig jaar geleden coniferen rond zijn erf en die hebben sindsdien
alle ruimte gekregen om uit te groeien. Het huis is jarenlang vanaf de weg niet te zien geweest.
Heerlijk als je van privacy houdt! Jammer voor de voorbijganger die – net als ik – graag andermans
erf en tuin bekijkt. Toen Marian en Sybrand (zeg maar Syb) er kwamen wonen hebben ze als eerste
alle coniferen gerooid en zijn sinds die tijd druk bezig er een paradijsje van te maken voor zichzelf
en hun paarden.
Ik zoek ze op en wordt gastvrij onthaald. Ze verontschuldigen zich voor de rommel in huis, valt best
mee, want ze wachten met smart op een bouwvergunning voor hun aanbouw. We zetten ons aan
tafel. Ik vertel dat ik vijfentwintig jaar geleden voor het laatst in dit huis was. Ik liep voor de Grote
Club Actie en was door Joep Meijs naar binnen gehaald om even een praatje te maken. (Zo gaat dat
in een ons kent ons gemeenschap. Je maakt bij iedereen een praatje en voor je het weet ben je
uren verder en amper opgeschoten).
De sfeer is gemoedelijk en er ontwikkelt zich een gezellig gesprek. Zoals wel vaker (eigenlijk steeds
vaker) gaat het over vroeger. Marian en Syb brachten beide hun jeugd door in de Noordoostpolder.
Maar ze ontmoeten elkaar pas toen ze in Dronten woonden. Waarschijnlijk kwam dat omdat Marian
boven in de polder aan de Hopweg bij Rutten woonde en Syb (geboren Amelander)eerst aan de
Ramsweg bij Ens en later in het dorp. Marian leefde zich uit op de KPJ dansavonden. (KPJ =
Katholieke Plattelands Jongeren red.) Syb herinnert zich de dansavonden op ´Jukeboxmuziek` in
het Wapen van Ens. In 1963 verhuisden ze naar Dronten.
‘Waarom zijn jullie terug in de Noordoostpolder en waarom speciaal in Kraggenburg?’
Marian en Syb kijken elkaar veel betekenend aan: Syb: ´Ik besteed heel veel tijd aan mijn paarden.
Ik doe aan Endurance (lange afstand rijden) en dat kost veel tijd. Bovendien stonden de paarden op
verschillende plaatsen op stal en was ik veel van huis. Dat vond Marian niet zo leuk. Hoewel we het
ontzettend naar onze zin hadden in Dronten, besloten we toch op zoek te gaan naar een vrije
woning met ruimte voor de paarden. We zochten een huis met stalruimte en een wei en die vonden
we hier aan de Hertenweg. In een van de schuren hebben we stalruimte gemaakt en in de andere
een zandbak. De wei komt naast het huis.‟ Marian: ´We woonden in een geweldige buurt aan de
Lijzijde in Dronten, een hele hechte buurt ook. We hebben er negenentwintig jaar met heel veel
plezier gewoond en het was best een moeilijke beslissing om weg te gaan. Maar – zegt ze lachend –
ik heb er nog geen moment spijt van gehad. Iedere morgen als we hier aan het ontbijt zitten en
naar buiten kijken dan ervaar ik een enorm gevoel van vrijheid.‟ „Wat ons opviel toen we voor het
eerst in Kraggenburg kwamen, was de mooie omgeving, alleen knapten we af op de aanblik van het
koelhuis‟, vertelt Syb. „Een regelrechte aanfluiting voor het dorp. Op de vergadering van
Dorpsbelang hoorde ik dat de gemeente er weinig aan kan doen, ongelofelijk. Kunnen we geen actie
op touw zetten?‟
Zelf hebben Marian en Syb ook met de gemeente te doen. De tekening voor de aanbouw is
afgekeurd. Dat was een fikse tegenvaller. De bouwtekening wordt erbij gehaald. „We begrijpen niet
dat het afgekeurd is‟, vertelt Syb. „Wat is hier nou mis mee?‟
Inburgeren
Inburgeren willen Marian en Syb zo snel mogelijk. Toen ze twee dagen in Kraggenburg woonden,
waren ze al bij het Buutreednen. „Een geweldig leuk feest maar niet de beste gelegenheid om kennis
te maken met de mensen hier‟, vertelt Marian. Dat lukte een week later wel tijdens de Katerloop en
het ouderen carnaval. Ook de jaarvergadering van Dorpsbelang werd bezocht en toneelvereniging St
Genesius kan alvast twee plaatsen reserveren voor de voorstelling van 12 april. Marian en Syb willen
graag onderdeel gaan uitmaken van de dorpsgemeenschap. „We verwachten hier nog minstens 20
jaar gelukkig te wonen‟, zegt Marian lachend.
Annemieke Janse.
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Nieuws van “het Klokhuis”.
Beste Kraggenburgers,
Hoe gaat het met het Klokhuis? Nu, het antwoord is: een stuk beter dan vorig jaar. We zijn met
kleine bezuinigingen, prijsverhogingen, hogere zaalhuur en een zeer grote vrijwillige inzet van Ria
Stuiver op de goede weg. We willen diegenen die zich ingezet hebben voor het behoud van het
Dorphuis van harte danken! We zijn er nog niet, want we hebben nog steeds donateurs en
vrijwilligers nodig. Als u nog geen donateur bent, maar wel donateur wilt worden, kunt u een
machtiging invullen in het Dorpshuis (€ 7 euro per jaar) of een bedrag naar eigen keuze over maken
op rekeningnummer 1142.07.046, onder vermelding van donatie 2008.
We hebben momenteel verschillende vrijwilligers die vaste avonden draaien, maar ook zij kunnen
ziek worden of een keer niet kunnen en daarom willen we wat extra vrijwilligers aantrekken, zodat
er meer gerouleerd kan worden. Dus als u nog tijd over heeft of u wilt zich inzetten voor het dorp
door een avond als vrijwilliger bardienst te draaien, dan kunt u zich aanmelden als vrijwilliger bij Ria
Stuiver of één van de bestuursleden.
We hebben in januari contact gehad met de besturen van de beide scholen en een advies van hen
was om een soort van jeugdraad in te stellen. Dit leek ons een goed idee. We willen jongeren meer
betrekken bij het dorp, hun ideeën gebruiken om gepaste en leuke activiteiten te organiseren voor
de jeugd. Daarnaast maken we jongeren ook bekend met bestuurswerk en hopen we op deze wijze
toekomstige betrokken en enthousiaste bestuurders te vinden.
Ben jij geïnteresseerd of heb je ideeën wat het Dorpshuis voor jou zou kunnen betekenen dan horen
we graag van je. Het idee is dat dit gaat lopen vanaf het nieuwe schooljaar. Via de directeuren van
de beide scholen proberen we ook jongeren te benaderen voor deze jeugdraad.
Vriendelijke groeten van het bestuur:
Dick Hupkes,
Ardie van Keulen,
Siebe Boomsma,

Eveline Wonnink,
Gert Visscher,
Piet Galama.

Feestweek Kraggenburg 2008
De feestweek van Kraggenburg komt alweer snel dichterbij. Onlangs zijn de wijkvertegenwoordigers
ingelicht over het programma, dus u kunt binnenkort gevraagd worden voor deelname aan het
programma. We hopen natuurlijk op zoveel mogelijk deelnemers en bezoekers bij de diverse
activiteiten.
Medio mei zult u de feestgids huis aan huis ontvangen met alle informatie.
DATUM FEESTWEEK: WOENSDAG 28 MEI T/M 1 JUNI

Motortoerrit
De motortoerrit editie 2008 wordt dit jaar gehouden op hemelvaartsdag, donderdag 1 mei. Dit jaar
dus een toerrit buiten de feestweek, maar dat maakt het niet minder spectaculair. Henk Matthijssen
en Karst Dedden zullen wederom een prachtige rit samenstellen voor alle echte mannen op
gemotoriseerde tweewielers.
Heeft u een motor? Weet u hoe deze werkt? Houd u van een beetje gezelligheid? Dan is de
motortoerrit op maat gemaakt voor u.
Wanneer?
Hoe laat?
Waar?
Meer informatie?

Donderdag 1 mei
10:30 verzamelen, 11:00 uur starten.
Start bij HCR van Saaze
Contactpersoon Karst Dedden (k.dedden@hetnet.nl)

!!! Krijg geen spijt, gun uzelf en uw motor dit plezier en doe mee !!!
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Kraggenburg: Hoofdstad Steprace 2008
De steprace door de Noordoostpolder, het mag bijna een begrip heten. Dit jaar wordt de Steprace
gehouden op:
Zondag 4 mei 2008
De steprace -start en finish- is wisselend in de dorpen van de Noordoostpolder. Dit jaar is de eer aan
Kraggenburg. Kraggenburg is al sinds de start van dit evenement een van de deelnemers en het is
en eer dat wij alle teams van de verschillende dorpen dit jaar 2 keer welkom mogen heten. In een
gezamenlijke organisatie van plaatselijke ondernemers, Dorpsbelang Kraggenburg, CV De Zotte
Leeuwkes, KAC, en vele vrijwilligers zorgen we ervoor dat het dit jaar een groots ontvangst en finish
wordt in het leeuwendorp.
De start van de 11-dorpen steprace vindt plaats om 10:30 uur bij HCR van Saaze.
Omstreeks 17:00 uur zal de finish zijn.
Ook Kraggenburg is dit jaar weer met een team vertegenwoordigd, met als captain Paul Galama.
Bent u zelf al jaren een fervente stepper, laat het ons weten!
Traditiegetrouw zal er ook de mogelijkheid zijn om de hele race mee te maken. Met een bus kunt u
Team Kraggenburg tijdens de hele rit aanmoedigen. Deze bus zal bij de start aanwezig zijn,
verzamelen om 10:00 uur bij HCR van Saaze.
Wilt u dit evenement van dichtbij meemaken en meegaan met de bus? Geef u dan van te voren op.
Dit kan via fvanegmond@home.nl . Er wordt een kleine bijdrage gevraagd voor de versnaperingen
onderweg.
De organisatie hoopt op vele toeschouwers tijdens start en finish.

J.V.V. – REISJE 2008
Voor alle 65-plussers van Kraggenburg
Zoals al vele jaren organiseert de Ouderenvereniging de “Jongeren van Vroeger” ( J.V.V.) ook dit
jaar weer haar jaarlijkse busreis voor alle 65-plussers van Kraggenburg.
Dit jaar is de keuze gevallen op een reisje naar “Het Rijk van Nijmegen” met o.a. een rondrit
door de Ooypolder, door de prachtige omgeving van Berg & Dal en de Zeven Heuvelenweg.
Na een goed verzorgde Ooyse Koffietafel gaat het richting Nijmegen. En hoewel Nederland in het
buitenland vooral bekend is om zijn molens, klompen en tulpen is de fiets toch ook niet weg te
denken van de Nederlandse wegen. En toch vragen we ons bijna nooit af hoe en door wie dit
allemaal bedacht is. Vandaar een bezoek aan het Nationaal Fietsmuseum “Velorama”, het enige
fietsmuseum in Nederland. De complete rijkdom van “Velorama” omvat zo‟n 250 echte, antieke
exemplaren, tweewielers en meerwielers van nu en vroeger, vanaf de eerste loopfiets uit 1817 tot
op de dag van heden. Een kijkje meer dan waard!
De terugtocht onderbreken we voor een goed verzorgd drie gangen diner.
Wanneer
Vertrek en terugkomst
Kosten

woensdag 3 juli 2008
08.00 uur – 20.00 uur
€ 50,00

Opgave bij:
Johan Voost, Voorstraat 12, telefoon 252374
Tiny van Diepen-Heddes, Walstraat 29, telefoon 252532
of op de Soosmiddag
Bestuur J.V.V.
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Mijn uitdaging in Zuid-Afrika!!
Zoals jullie al op meerdere plaatsen in deze Uitkijk hebben kunnen zien, vertrek ik eind april naar
Zuid-Afrika om daar een opleiding te gaan volgen. Eind september hoop ik dan met een diploma op
zak weer in Nederland aan te komen.
Ik wil jullie via artikeltjes in de komende Uitkijken op de hoogte houden van mijn ervaringen daar.
Hierbij dus deel 1: De voorbereiding (of te wel “Het roer om”).
Ik krijg veel vragen over wat ik ga doen daar. Ik ga naar Zuid-Afrika om een opleiding te gaan
volgen aan de Body Stress Release Academy. Als ik mijn diploma op zak heb ben ik Body Stress
Release Practitioner. Voor het gemak kort ik Body Stress Release in het vervolg af tot BSR. BSR is
een gezondheidstechniek die zich richt op de diepere spierspanning. Het is een fysieke techniek die
middels drukbewegingen langs de ruggenwervels wordt uitgevoerd. De techniek is erop gericht om
het zelfgenezend vermogen van het lichaam te stimuleren, waardoor de spierspanning los wordt
gelaten en allerlei klachten verminderen en kunnen verdwijnen. Bij een te hoge spierspanning in de
diepere spieren, tussen de ruggenwervels, kunnen naast rugpijn ook allerlei andere klachten in het
lichaam ontstaan als gevolg van spanningen en afgeklemde zenuwen. Ik zal in de komende Uitkijken
verder uitleggen hoe het allemaal in elkaar zit.
Deze opleiding is alleen in Zuid-Afrika te volgen. De techniek van BRS is in Afrika ontwikkeld door
een echtpaar die beide als chiropractor zijn opgeleid. Door hun samenwerking en interesse in de
balans in het menselijk lichaam (en dus het zelfgenezend vermogen) is een nieuwe techniek
ontstaan. De techniek zoals die nu wordt beoefend bestaat sinds 21 jaar. In Nederland is de
techniek 10 jaar geleden geïntroduceerd. Op dit moment zijn in Nederland 30 BSR Practitioners
actief.
Als ik terug kom uit Zuid-Afrika ga ik een eigen praktijk beginnen aan huis, hier in Kraggenburg dus.
Ik heb er al heel veel zin in, hoewel ik dus ruim vijf maanden niet thuis ben. Taco en Jesse komen
gelukkig halverwege een paar weken op vakantie naar Zuid-Afrika, zodat de lange periode in ieder
geval doormidden wordt geknipt.
Op het moment dat deze Uitkijk uitkomt ben ik net gestopt met mijn huidige baan, die ik heb
opgezegd. Na 18 jaar weer tijd voor een nieuwe Uitdaging. Ik kan me nu helemaal richten op de
periode in Zuid-Afrika en de praktijk aan huis. Eind april vertrek ik. Naast mij gaan nog twee
studenten uit Nederland naar Zuid-Afrika. Ik reis samen met een dame uit Duitsland en een heer uit
Curaçao (die eerst een week in Nederland verblijft). Er worden dit jaar 24 studenten (wereldwijd)
opgeleid.
Samen met twee andere studentes hebben we in Zuid-Afrika een groot huis tot onze beschikking. Ik
neem mijn laptop mee naar Zuid-Afrika zodat ik daar hetgeen ik geleerd heb kan verwerken tot
teksten voor mijn nog in te richten website en de volgende Uitkijk. In mijn volgende artikel vertel ik
meer over mijn verblijf daar en de opleiding.
Wordt vervolgd.
Sonja Kamminga
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Zonnebloemnieuws.
In het voorjaar zullen er weer zonnebloempitten worden uitgedeeld en gezaaid. Het is bedoeling om
de zonnebloemen, als ze bloeien, te plukken voor zieken en mensen die we blij kunnen maken met
een bezoekje en een bosje “zonnetjes”.
Attenties met Pasen..
Voor de Pasen hebben de vrijwilligers bij 12 zonnebloemgasten een attentie gebracht.
Theatertour met de Dutchdiva’s, 6 mei in de Duckdalf te Espel kosten € 15.- per persoon.
U kunt zich opgeven bij Toos van Egmond tel: 252783. Als u geen vervoer heeft of iemand mee wilt
nemen kunt u dit ook melden bij Toos.
Op vakantie met de Zonnebloem.
De nieuwe vakantiegidsen zijn te bekijken bij de vrijwilligers. Zij kunnen u alle informatie geven
omtrent deze bij velen bekende vakanties zowel per boot, bus of anderszins.
Zonnebloemloten.
Wij willen graag de zonnebloemloten weer onder uw aandacht brengen. De helft van de opbrengst
gaat direct naar het plaatselijke zonnebloemwerk
Uit het Archief: Meer geluk met een Zonnebloemlot
20-08-2007
Dat is het motto van de Zonnebloemloterij 2007. Want wie meespeelt, maakt niet alleen kans op
een van de vele (geld)prijzen, men steunt er ook het Zonnebloemwerk mee voor zieken en
gehandicapten. Van half mei tot en met eind oktober gaan de vrijwilligers van de Zonnebloem op
pad om zo veel mogelijk loten te verkopen voor het goede doel. Met een opbrengst van jaarlijks
ongeveer 2,5 miljoen euro, is de Nationale Zonnebloem Loterij een van de belangrijkste
inkomstenbronnen. De loten à € 2,- zijn niet alleen via de vrijwilligers te koop, ook op internet kunt
u loten bestellen.
Hartelijke Groeten namens de Zonnebloem - vrijwilligers,
Joke Christiaens

Hoofdstichting (voorheen Hersenstichting)
De eerste collecte van het nieuwe jaar was de collecte van de Hersenstichting. Tegenwoordig heet
die collecte de Hoofdcollecte. Sinds 2000 wordt er in Kraggenburg gecollecteerd met steeds een
goede opbrengst.
Dit jaar was de opbrengst € 488,97. Dit was ruim € 100,-- meer dan vorig jaar. Voor het eerst
hebben een aantal collectanten een paar buitenwegen gelopen. Dat was te merken aan de
opbrengst. Voor volgend jaar zou ik graag nog meer buitenwegen in de route opnemen, daarvoor
zoek ik nog collectanten.
De collecteweek is altijd in het begin van het jaar. Dus woont u aan een buitenweg en kunt u 1 of 2
dagdelen vrij maken om te collecteren, neem dan gerust contact met mij op.
Rest mij nog alle collectanten te bedanken en natuurlijk alle mensen in Kraggenburg die een gift
gedaan hebben in een van de collectebussen van de hoofdcollecte.
Koenie Wind (tel. 252123) of email wind66@planet.nl

De Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl
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OPAK (Oud Papier Actie Kraggenburg)
Beste mensen van Kraggenburg,
Wij, de twee basisscholen, zijn heel blij met het vele oude papier wat u maandelijks langs de kant
van de weg zet. Elke maand twee à drie containers vol oud papier brengt het nodige geld op wat wij
heel goed kunnen gebruiken.
Alle ouders van de scholen zijn ingedeeld in een rooster zodat ze 1 of 2 keer aan de beurt zijn om
oud papier te rijden. Na afloop zitten we gezellig een kopje koffie te drinken bij Van Saaze.
Ga a.u.b. zo door met verzamelen.
Maar……………Het papier is niet altijd goed verpakt. Soms komen we adressen tegen waar het papier
los aan de kant van de weg is gezet. Dit nemen we mee maar ook niet altijd. Het is namelijk heel
lastig om in een open kar los papier te vervoeren van de buitenweg naar het dorp. De bermen van
de buitenwegen worden vervuild door het losse papier wat van de kar waait. Dit kan niet de
bedoeling zijn.
Dringend verzoek: papier in dichte dozen of met touw in pakketten vast gebonden aan de kant
van de weg zetten!
Heel hartelijk dank namens de Lichtwachter en de Pionier.
Groetjes Herma

Dames leer pokeren
De avond bestaat uit:
- een beknopte uitleg
- potje poker (open kaarten)
- het echte werk
Woensdag 7 mei
20.00 uur bij Van Saaze

Opgeven bij hotel Van Saaze
T 252353 E info@hotelvansaaze
Er zijn geen kosten aan verbonden

Klaverjassen op donderdagmiddag
We komen een man tekort op onze klaverjasmiddag. Wie wil ons team aanvullen?
Kom gerust eens langs om het te proberen.
Bij HCR Van Saaze elke donderdag van 12.30 – 16.00.
12

Groeten Piet, Marien en mijnheer Klaver.
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Natuurmonumenten.
Natuurmoment Voorsterbos
De lente is zeer koud gestart met sneeuw- hagel en regenbuien. Veelal gepaard met nachtvorst en
gure windvlagen. Het leek een vroeg voorjaar te worden, want de eerste blaadjes van de meidoorn
ontvouwden zich al vroeg uit de zwellende knoppen. De zanglijster en merel lieten in het bos en tuin
hun voorjaarszang horen. Nu de temperatuur laag is, en regelmatig hagel en sneeuwbuien overtrekken, heeft de natuur een rustpauze ingelast, om zich straks weer volop zich te laten horen en de
geurvlagen van bomen en planten door het bos te verspreiden als de temperatuur gaat stijgen.
Fluisterboot
Wanneer u Natuurmoment leest, heeft de doop van onze nieuwe fluisterboot op het Vogeleiland
plaats gehad. Dit feestgebeuren is op 28 maart samen met directeur Natuurbeheer Teo Wams van
Natuurmonumenten en genodigden gevierd. Acte de présence was dat twee leerlingen van de
Zeester uit Marknesse, door middel van een prijsvraag, een naam voor onze boot hebben bedacht.
Samen hebben Jeanine Pees en Carola Drost met Teo Wams de nieuwe naam van de fluisterboot
onthuld, het is ,,Whisper ” geworden, wat betekent fluister. Het is een prachtige naam die zeer
toepasselijk is voor de fluisterboot. De fluisterboot wordt door zonnepanelen van energie voorzien,
en wordt ingezet voor excursies naar het Vogeleiland en Zwarte Meer.
Planten
In de minder koude periode is het planten van bomen en struiken in het Voorsterveld en Wendelbos
afgerond .
Wandelroute
De wandelroutes in het Waterloop en Voorsterbos aan de Voorsterweg zijn door werkzaamheden
onderbroken of slecht begaanbaar. Wanneer u in genoemde terreinen komt wandelen houdt u daar
dan rekening mee. Stel uw bezoek b.v. uit tot de zomerperiode, als alles goed gaat is er dan goed te
wandelen.
Beheerteam Voorsterbos

Activiteiten Persbericht
Zwolle, 19 maart 2008
Vroege vogels op het Vogeleiland
Op zaterdag 5 april en woensdag 23 april houdt Natuurmonumenten een vaar-wandelexcursie naar
het Vogeleiland in het Zwarte Meer. De excursie met het thema „vroege vogels‟ duurt ongeveer drie
en een half uur. De nieuwe (!) excursieboot vertrekt om 8.00 uur vanaf de aanlegsteiger bij de
Kadoelerbrug aan de Kadoelerweg bij Kraggenburg. Vanwege de beperkte capaciteit van de boot is
aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan bij bezoekerscentrum De Wieden in St. Jansklooster,
telefoon (0527) 24 66 44 (woensdag, zaterdag en zondag van 12.00 – 16.00 uur, vanaf 1 april van
dinsdag t/m zondag van 10.00 tot 17.00 uur) of via www.natuurmonumenten.nl/agenda. Leden van
Natuurmonumenten betalen € 8,-, niet-leden€ 12,- p.p. Omdat het observeren van vogels centraal
staat, mogen honden niet mee. De excursie is minder geschikt voor mensen die slecht ter been zijn.
Op het Vogeleiland zijn geen paden; laarzen kunnen daarom goed van pas komen. P.s. Vergeet uw
verrekijker niet!
Vroege vogels
Vogelconcerten en voorjaar horen bij elkaar. Vroeg in de ochtend is het een herrie van jewelste.
Zeker ook op het eiland dat niet voor niets „Vogeleiland‟ heet. Maar liefst 60 verschillende soorten
vogels leven er. Iedere soort heeft zo zijn eigen geluid, waaraan hij te herkennen is. De boswachter
kan boeiend vertellen over de vogels, hun lied en hun eigenaardigheden..
Jungle
Afgezien van het grasland in het midden, is het eiland weelderig begroeid. Er staan grote populieren,
wilgen en essen. Het natte gedeelte aan de noordoostkant heeft het karakter van een moerasbos.
Natuurmonumenten laat het bos zijn eigen gang gaan. Dode bomen blijven staan of liggen. Het
14

dode hout trekt insecten aan, maar vormt ook de voedingsbodem voor mossen, varens en
paddestoelen. Wie op het eiland komt, waant zich een beetje in een jungle. Er heerst volstrekte
rust. Paden zijn er niet.
Geruisloos
De nieuwe electro-excursieboot biedt plaats aan 12 mensen. Dit zorgt, samen met de geruisloze
motor, voor een exclusieve en ultieme natuurbeleving. Nuon sponsort de zonnepanelen en de
elektrische aandrijving van de boot. Natuurmonumenten en Nuon hebben sinds 2000 een structurele
samenwerking op het gebied van duurzame energieprojecten
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12 Uurwedstrijd in het ruitersportcentrum in Emmeloord 19 april
Op zaterdag 19 april zal het ruitersportcentrum in Emmeloord in het teken staan van de vierde editie
van de 12 uur wedstrijd. Het doel van deze dag is om de verschillende gebruikers van het
ruitersportcentrum op een gezellige en ontspannen manier bij elkaar te brengen. Op deze dag zullen
diverse teams vanaf 13.00 uur deelnemen aan diverse spellen waar af en toe paarden bij te pas
komen, maar dit is slechts sporadisch. Zo‟n 12 uur later zal duidelijk zijn welk team alle zeer diverse
spellen het beste heeft volbracht, maar met daarbij de Olympische gedachte hooghoudend;
meedoen is belangrijker dan winnen!
Gebruikers
Er zullen teams deelnemen van de manege, de menvereniging, de balansruiters en de rijvereniging
Noordoostpolder. De afgelopen edities was de Scouting Emmeloord altijd al een belangrijke
ondersteunende factor bij de organisatie, dit jaar zijn ze naast onderdeel van de
organisatiecommissie, ook deelnemers met twee teams! De Scouting heeft een prachtig nieuw pand
aan de Sportlaan, en als buren van het ruitersportcentrum is dit een uitgelezen mogelijkheid elkaar
beter te leren kennen.
Olympische spelen
Met Peking 2008 voor de deur, was het thema voor deze editie snel geboren. Hét evenement
waarvan iedere sporter hoopt ooit aan mee te mogen doen, hier jaren voor traint en daarvoor alles
opzij zet om een medaille te winnen en hiermee onsterfelijk te worden, zo ook onze teams! Ieder
team moet een land vertegenwoordigen en tijdens de openingsceremonie kunnen meteen punten
verdiend worden voor de originaliteit met betrekking tot outfit, vlag, volkslied enzovoorts..
Gedurende de dag worden vooral demonstratiesporten uitgevoerd, die streven naar een olympische
erkenning!
Afsluiting
Na vele uren bloed, zweet en tranen is het zeker dat wegens voorgaande successen het sluitstuk
van de avond weer een karaoke wedstrijd zal worden. Teams moeten dit ruimschoots voorbereiden,
want we zijn bezig om zeer bekende juryleden uit te nodigen. Helaas had de goedlachse Jerney
Kaagman geen tijd, maar men kan erop rekenen dat de vervangers zeker niet van mindere kwaliteit
zijn!
Kortom, genoeg te zien en te beleven op 19 april op het Ruitersportcentrum Emmeloord aan de
Sportlaan 42 te Emmeloord! Voor meer informatie kun je contact opnemen met de organisatie via
marionvanandel@hotmail.com.

Oproep voor informatie voor onderzoek naar oudste meerling.
Mijn naam is Ans Visser en ik verzamel van alles wat maar over meerlingen gaat. Zoals geboortekaartjes, knipsels, foto's en boeken. Dat doe ik nu zo'n 50 jaar en het is een bijzondere verzameling
geworden met heel veel informatie. Veelvuldig krijg ik de vraag: mijn opa of oma is er een van een
tweeling, zij worden 92 jaar zijn zij de oudste? Dat is eigenlijk nergens bekend. Nu heb ik een jaar
of vier geleden een onderzoek gedaan naar de oudste tweeling en drieling. Dat is bijzonder leuk om
te doen, want die oudjes wilden maar wat graag de oudste zijn, maar.... het is een kwetsbare
leeftijd en ik probeer het zoveel mogelijk bij te houden en daarom wil ik via De Uitkijk een oproep
doen. Kent u een tweeling en/of drieling op leeftijd? Tevens ben ik op zoek naar tweelingen langer
dan twee meter. Kunt u mij helpen, laat het mij a.u.b. weten.
U mag bellen naar 0355262077 of mailen naar ansvisser@hotmail.com
of kijk op www.verzamelhuisjedemeerling.web-log.nl
Bij voorbaat dank,
Ans

De Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl
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(aankondiging creatieve dag
Jongeren 19nu Noordoostpolder)
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Fanfare-orkest Bant-Creil-Rutten

MOOI! Weer een concert met FBCR
♫♪

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

♪♪ ♫
Deze bekende openingstune zal dit jaar centraal staan tijdens het donateursconcert van Fanfareorkest Bant-Creil-Rutten. Donateurs zijn van harte uitgenodigd dit concert gratis bij te wonen. Nietdonateurs betalen €5,00 p.p entree. Op een eigen wijze zal het orkest het bekende programma van
Paul de Leeuw invulling geven. Heeft u een muzikale wens, laat het ons dan weten via onze website
(www.fbcr.nl) en wie weet laten wij uw wens die avond in vervulling gaan. Wij zien u graag!
5 april 2008 Studio De Stiepe in Rutten 20.00 uur
Reserveren noodzakelijk!
A. Staring
tel. 274528
W. Boessenkool tel. 261822 of
www.fbcr.nl

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest
Voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar.
Schooltijden peuterspeelzaal: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.45 tot 11.45 uur
(brengen tussen 8.45 en 9.00 / halen tussen 11.30 en 11.45) in de kantine op sportpark „de Brem‟.
De peuters worden minimaal 2 ochtenden per week verwacht, er zijn evt. mogelijkheden om uw
peuter een extra ochtend te laten meedraaien. Kijk voor meer informatie op www.kraggenburg.nl bij
scholen, website Kwetternest.
!! Graag zo snel mogelijk opgeven i.v.m. de groepsplanning !!
--------------------------------------------------------------------------------------------------------Opgaveformulier
Naam kind:
__________________________________________________________________________
Adres:
________________________________________________________________________
Postcode:
________________________________________________________________________
Woonplaats:
________________________________________________________________________
Telefoonnummer
_________________________________________________________________________
Geboortedatum kind:
________________________________________________________________________
Voorkeur voor:
Groep 1: dinsdag- en woensdagochtend
Groep 3: woensdag- en donderdagochtend
Groep 2: dinsdag- en donderdagochtend
Extra dagdeel
In te leveren bij: Agnes Tijsma, Voorstraat 60, 8317 AH Kraggenburg, tel.nr.: 0527 – 252036.
Opgeven via e-mail: klaas-agnes@home.nl, of via www.kraggenburg.nl.
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Inleverdatum 2008 voor kopij van De Uitkijk
Kopij inleveren (voor 19.00 uur)
8 juni
10 augustus
28 september
23 november

Uiterlijke bezorging
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
16-04-„08 Chr.
Vrouwenbeweging
19-04-„08 Basisscholen
21 t/m
Be Fair
25-04-„08
26-04-„08 HCR van Saaze
01-05-„08
04-05-„08
04-05-„08
07-05-„08
16-05-„08
17-05-„08
28-05 t/m
01-06-„08
05-06-„08
07-06-„08
21-06-„08
03-07-„08
29-12-„08

Wat
Mw. Paalberg uit St.
Maarten
OPAK
Avondvierdaagse

Waar
Prot.
Kerkcentrum
Voorstraat
‟t Klokhuis

Tijd
19.30

HCR van Saaze

19.30

Basisscholen
Feestcommissie

Soundmix Theater &
Playbackshow
Motortoerrit
Steprace
Finish Steprace
Dames leer pokeren
Leeuwenronde
OPAK
Feestweek

HCR van Saaze
HCR van Saaze
HCR van Saaze
HCR van Saaze
De Dam
Voorstraat
De Brem

10.30
10.30
17.00
20.00
19.00
09.00

Basisscholen
F.C.K.
Basisscholen
Jongeren v Vroeger
Klaverjasclub De Kei

Dorpsschoonmaak
F.C. Dag
OPAK
J.V.V. Reisje
Open Kampioenschappen

Schoolplein
De Brem
Voorstraat

13.00

Matthijssen/Dedden
HCR van Saaze

19

De Kei

09.00
18.00

09.00
08.00
19.00

