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Dorpsbelang
Op de step …..
Dit jaar streek de steprace met start en finish neer in Kraggenburg. Voor de nieuwe
teamcaptain Paul Galama, die een sterk verjongd team samen had gesteld en zelf de
laatste etappe reed, een reden om voor eigen publiek als eerste te finishen. Voor deze
aankomst was door een grote groep vrijwilligers (en raadsleden) een heuse „ChampsElisées‟ nagebouwd, waar het lang gezellig bleef. Met de 7e plaats haalde „Kraggenburg‟
haar hoogste plaats ooit.
In vuur en …..
Tot in de verre omtrek kon men het zien: een grote brand op het industrieterrein, begin
mei. In het voorjaar had Dorpsbelang de eigenaar al op dit gevaar gewezen, maar toch
moest het zo ver komen. Gelukkig dat er zich geen persoonlijke ongelukken hebben
voorgedaan! Hopelijk start men nu eindelijk met de sloop!?!?!?
We moeten rennen ….
16 mei was het zover; de 30e Leeuwenronde en bijbehorende prestatielopen werden door
Bart Sonneveld weggeschoten. Onder zeer goede omstandigheden zetten 143 jonge en
oudere atleten het op een rennen. Reacties nadien gaven aan dat de organisatie het weer
goed voor elkaar had. Ook de vele vrijwilligers, willen wij hierbij bedanken voor hun
inzet!
De uitslagen van de verschillende afstanden zijn:
2 km 1. Niels Brands
2. Kay Mannes
3. Jorn Schulting

4 km 1. Tessa Peters
6 km 1. Kees Tadema
2. Dennis Brands
2. Thijs Hofstede
3. Myrthe Hilderink
3. Marco v Diepen

11 km 1. Mart v Keulen
2. Fred Dijkstra
3. Erik Driesen

Halve marathon

1. Jan Schenstra
2. Gerard Hesselmans
3. Tjeerd Popkema

M’n eigen STEK ….
Na het opheffen van de KAC zaten we helaas zonder activiteiten-organiserende
commissie. Gelukkig staken 4 dames de hoofden bij elkaar en zo ontstond de STEK,
waarover verderop in deze Uitkijk meer. De „oud-KAC-ers‟ nogmaals een bedankje voor
hun inzet en we wensen de STEK-ers veel succes.
Wij vieren feest ….
Eind mei hebben we weer een fantastische feestweek gehad. Kraggenburg draaide door
en alle omstandigheden werkten mee om er een zeer geslaagd gebeuren van te maken.
Wederom is de feestcommissie er in geslaagd om een uitgebalanceerd programma op
papier te zetten. Sport, spel en creativiteit zijn weer volop aan bod gekomen en
zaterdagavond maakte zijn naam als feestavond meer dan waar. De feestcommissie, die
ook het 6e decenniumfeest (‟09) al aan het voorbereiden is, mag met trots terugkijken op
een geslaagd project.
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Schoonmaken van ….
Donderdag 5 juni j.l. staken 170 basisschoolkinderen de handen uit hun mouwen om het
dorp schoon te maken. Met handschoen, vuilniszak en prikker werd het hele dorp
doorkruist. Ook dit jaar viel de berg afval weer mee. Na afloop werden de kinderen
getrakteerd op een ijsje.
Oud & Nieuw ….
Het heeft even geduurd, maar eindelijk hebben we de Oud & Nieuw-premie ontvangen.
Een pluim voor iedereen, want Kraggenburg was dit jaar als enig dorp schadevrij! De
premie zal worden verdeeld onder jeugdactiviteiten die zich hiervoor hebben aangemeld.
Kijk naar de lucht ….
Helaas gaf Marleen Stengs onlangs te kennen dat ze als gevolg van privéomstandigheden wil stoppen als bestuurslid van DB. We vinden dit jammer maar hebben
er begrip voor en danken haar voor haar getoonde inzet.
Voor „dorpszaken‟ kunt u trouwens altijd terecht bij de overige DB-bestuursleden.
Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris)

Bericht van de voorzitter van Dorpsbelang Kraggenburg
Beste inwoners van Kraggenburg,
Enige weken geleden hebben wij, mijn vrouw Eugenie en ik, van de arts te horen
gekregen dat Eugenie lijdt aan de ziekte van Crohn. Deze ziekte is chronisch en moeilijk
bestrijdbaar.
Momenteel gaat het niet goed met Eugenie en zeer waarschijnlijk zal zij binnenkort een
zware operatie moeten ondergaan.
Door deze situatie is het voor mij moeilijk om geheel betrokken te zijn en te blijven, bij
alle gebeurtenissen in- en betreffende Kraggenburg. Dit is echter wel noodzakelijk als
voorzitter van Dorpsbelang én tevens nodig om aan een dagelijks bestuur leiding te
geven.
Het heeft mij dan ook doen besluiten om het voorzittersschap, voor onbepaalde tijd,
neer te leggen en al mijn taken over te dragen aan de vice-voorzitter van Dorpsbelang:
Marga Oosterwijk.
Tot de jaarvergadering in maart 2009, tevens het moment waarop ik statutair zal
aftreden, zal ik, al is het op de achtergrond, mijn kennis en ervaring blijven delen met
het huidige bestuur van Dorpsbelang.
Het raakt mij zeer dat ik om bovengenoemde reden „‟verstek‟‟ moet laten gaan maar ik
weet ook dat ik hierdoor er meer voor Eugenie kan zijn en haar optimaal kan
ondersteunen.
Wanneer u verdere vragen of opmerkingen heeft dan kunt u contact opnemen met Marga
Oosterwijk, telefoonnummer: 06-10081135 of met één van de overige bestuursleden van
Dorpsbelang.
Tot slot wil ik u allen bedanken voor het vertrouwen en de ondersteuning welke u mij in
de afgelopen jaren heeft gegeven.
Ad van de Noort
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FC KRAGGENBURG
VOETBALJAARGANG 2007-2008

Beste Kraggenburgers,
Zaterdag 7 juni j.l. werd het voetbalseizoen van de FC afgesloten met de traditionele FC
dag. Onder perfecte weersomstandigheden (ondanks één onweersbuitje) werd door jong
en oud op sportieve wijze het voetbalspel bedreven. Een geweldige afsluiting van een
overigens voor FC Kraggenburg goede voetbaljaargang. En dan gaat het niet alleen om
de voetbalresultaten; winst- of verliespartijen. Ook het sociale aspect; het elkaar
ontmoeten en samen optrekken is een niet te onderschatten factor. Voetbal bindt
mensen en op het voetbalveld (overigens ook in de kantine !!) wordt hieraan invulling
gegeven.
Terugblikken betekent ook mensen bedanken. Teveel om op te noemen. En daarbij het
risico dat je iemand vergeet. Neemt u echter van ons aan dat er achter de schermen het
nodige moet gebeuren om ook een kleine vereniging als de onze draaiend te houden. De
kantinemensen, de vele leiders, de scheidsrechters voor de jeugd en de senioren, niet te
vergeten de vele sponsoren, de bestuurders, het voetbalboekje, de klussers van de
accommodatie en het veld, de mensen van de “poort”, de trainers, de fysiotherapeut,
rijdende ouders etc. Vanaf deze plaats een woord van dank voor jullie inzet en
betrokkenheid in het afgelopen jaar.
We hopen die lijn ook het volgende jaar door te kunnen trekken. Sportief gezien heeft
onze club zeker potentiëel. Ons eerste elftal is relatief jong en heeft groeimogelijkheden.
Volgens trainer Beekman is er het afgelopen seizoen een stapje in de goede richting
gedaan. Die lijn moeten we doortrekken en met het aanstormend talent uit de B en A
junioren zullen we op termijn meedoen om promotie. De Topklasse lijkt nog ver weg
maar wie weet …….. ????
Dat geldt ook voor onze jeugdelftallen. Ook hier best wel “aanstormende talenten” die
nog een lange weg te gaan hebben. Centraal moet in deze leeftijdscategorie echter de
beleving en het samen spelen voorop staan. De rest komt wel!! Kwalitatief goede
trainingen helpen onze spelers een eindje op weg maar uiteindelijk zullen ze het zelf
moeten doen. En daarbij gaat het niet alleen om goed te leren voetballen. Ook
gedragsaspecten zoals het leren doorzetten, iets voor elkaar over hebben, overleggen
met elkaar en samen spelen hebben een vormende waarde. Ook daarin spelen onze
trainers en leiders een belangrijke rol.
Een laatste opmerking (een belangrijke overigens) heeft te maken met de landelijke
regelgeving betreffende het roken in openbare ruimtes. Een regel waar de FC achter
staat en ook met ingang van 1 juli 2008 zal toepassen. Dat betekent in de praktijk dat
het vanaf deze datum niet meer mogelijk is om in de kantine te roken. Vanaf deze plaats
vragen wij nadrukkelijk om uw medewerking om niet meer te roken in de kantine. Meer
hierover op onze jaarvergadering die op woensdag 3 september 2008 zal
plaatsvinden. Onze leden zullen hierover nader geïnformeerd worden.
Namens het bestuur van FC Kraggenburg wensen wij u een zonnige en sportieve
vakantie toe.
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Nieuws van de F1 pupillen
Zaterdag 5 april kwam MSC uit Meppel bij ons op bezoek. Meppel kwam met veel
supporters. Zij waren de te kloppen ploeg, stonden bovenaan en waren van plan dat niet
weg te geven. De eerste plaats kwam dan ook voor hen geen moment in gevaar, wij
werden op veel fronten afgetroefd behalve op inzet. Wij bleven ons positief gedragen, de
kopjes bleven omhoog en dat werd uiteindelijk met een doelpunt beloond. Uitslag 1-3.
De week erna stond Genemuiden op het programma. Thuis was het ternauwernood
gelijk. Ik verwachtte dan ook een behoorlijke wedstrijd. Onze jongens waren door mij tot
op de tanden gewapend. De goede voorbereiding wierp zijn vruchten af. Genemuiden
werd vanaf het eerste moment vastgezet. Voor het eerst liet deze groep ook behoorlijk
positiespel zien en dat werd snel beloond met een doelpunt.
Alleen gaandeweg de tweede helft verslapte de concentratie waardoor Genemuiden toch
nog een doelpunt kon maken. Uitslag 1-5.
19 april was de terugwedstrijd in en tegen Staphorst. Het was er een drukte van belang.
Veel teams moesten er aantreden en er was ook een verbouwing gaande.
De illusie om te winnen was er bij mij niet, uitgaande van de thuiswedstrijd. Afgesproken
werd dat wij goed moesten aansluiten en het speelveld zo klein mogelijk dienden te
houden. Dit vergt concentratie en veel kracht. In de eerste helft lukte dat heel goed.
Staphorst kwam er niet uit en wij gingen steeds beter voetballen. Toch was het Staphorst
die door een misverstand op het middenveld kon scoren. In de tweede helft kregen zij
meer en meer grip op de wedstrijd, mede natuurlijk door het concentratieverhaal en de
wegebbende krachten.
Maar pas toen de 4-1 viel was het verzet gebroken en konden zij uitlopen tot een
geflatteerde winst van 6-2.
26 april de uitwedstrijd tegen MSC. Waren zij in de vorige wedstrijd nog koploper, nu
staan ze mede door een verliespartij tegen Tonego op de tweede plaats. Tonego, door
ons geklopt in een mooie pot voetbal in de najaarscompetitie. Misschien valt er voor ons
wat te halen, zeker als we het niveau van vorige week kunnen benaderen.
Het voorgaande bleek een illusie, er zat pap in de benen. Toch konden wij ze met kunst
en vliegwerk aardig van ons afhouden. Tijdens de rust werd gesproken over de 2-1
achterstand, als we in de tweede helft volle kracht kunnen geven dan hoeven we hier
niet te verliezen. Alleen Kay had het verhaal begrepen en beloonde zijn gedrag en vlijt
met een mooie goal, op wilskracht scoorde hij de 3-2 maar ook hij kon niet voorkomen
dat we zonder punten naar Kraggenburg terug moesten. De volgende wedstrijden
moesten worden gespeeld in de meivakantie, dit betekende dat we niet compleet tegen
Tonego thuis en uit konden spelen, jammer natuurlijk dat een teamsport zo tekort wordt
gedaan. De KNVB kan/moet rekening houden met de planning, maar ook spelers/ouders
moeten mijns inziens rekening houden dat er aan een teamsport gedaan wordt en dat je
eigenlijk niet zomaar verstek kunt laten gaan.
Tonego thuis was een doelpuntrijk gelijkspel 6-6. Het ging op en neer maar van opgeven
wilden beide partijen niet weten: een terechte uitslag.
De week erna tegen Tonego ging niet door omdat ook zij het personeel niet konden
vinden. Besloten werd om op woensdagavond te spelen. Het betere van het spel op deze
mooie lenteavond lag bij ons, toch scoorden zij de eerste goal omdat in alle gretigheid
iedereen voorin speelde, balverlies was gelijk raak. We stonden weer met beide benen op
de grond maar pakten het spel weer van vooraf aan op. De 1-3 ruststand was dan ook
terecht. Na de rust speelde Tonego met een tandje erbij en wij met een tandje minder
misschien wel twee, gevolg Tonego scoorde 3 keer en wij niet meer en dus stonden we
met lege handen.
Na deze draak van een wedstrijd moesten we de laatste wedstrijd in en tegen Creil
spelen. Als trainer had ik daar nog niet één keer kunnen winnen met een team van FC.
We begonnen met veel balbezit. Creil kon de bal niet op onze helft krijgen. Dit was
tevens ook ons gevaar, door het lange balbezit schoof iedereen langzaam naar voren. Bal
verlies was ook nu weer direct dodelijk. Creil kwam door een mooie goal op 1-0.
Wij waren niet onder de indruk en pakten het spel weer op, lang balbezit als gevolg. De
1-1 kwam echter tot stand door een gelukje.
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In de rust kregen ze te horen dat ze sneller elkaar moesten gaan aanspelen, niet de bal
lang aan de voet houden, op die manier verzandt iedere aanval en moet je veel meters
maken. Creil werd in het begin van de tweede helft behoorlijk van links naar rechts
gestuurd, maar tot een afronding konden wij niet komen. De goal van Yannick viel uit
een scherpe counter. Door dit resultaat sluiten we de competitie positief en als vierde af.
MSC en Staphorst waren voor ons een brug te ver, Tonego bleef ons voor door het
onderlinge resultaat.
Na een verdienstelijk gespeeld Tiendorpen toernooi in Nagele, waarin wij weliswaar
alleen 1e klasser SVM op 0 tegen 0 konden houden, scheiden voorlopig onze wegen. Het
merendeel van de F selectie gaat volgend jaar naar de E competitie en ik zelf zal voor FC
de D-pupillen gaan trainen en coachen.
Johan Tadema

FC dag voor de jeugd in een notendop
Ook dit jaar was er weer een FC Dag. Elk jaar weer een hele uitdaging om een zo‟n vlak
mogelijke indeling te maken van de opgegeven jeugd.
We mochten 4 teams effies, 4 teams E-pupillen en 5 teams D-pupillen en C-junioren
verwelkomen, fantastisch.
Na een zonnige start werden we toch min of meer verrast door een kleine onweersbui.
Spelers maakten hiervan dankbaar gebruik om zich op te frissen en weer op krachten te
komen. Na deze verplichte pauze werd er soms fanatiek verder gespeeld.
Voor de F pupillen was er een veld uitgezet van 20 bij 40 met relatief grote doelen.
Zij zorgden voor behoorlijk voetbal met een gemiddelde van bijna 3 goals per wedstrijd.
De winnaar in die competitie werd het Feyenoord van Toer Buynink, Sam Liebe, Jesse
Kers, Joël van Keulen en Daphne van Buggenum.
De E pupillen mochten de kunst van het voetballen op een veld met de zelfde afmetingen
etaleren. Het gemiddelde in deze competitie lag op 5. Hier werd de winnaar de Europees
kampioen Manchester United met Youri Potters, Stijn de Boer, Yessin Kamphuis en Björn
Hoegee in de gelederen.
De D en C jeugd speelden een gemengde competitie op 2 velden met verschillende
afmetingen. Veld 1 met een afmeting van 15x15 was een genot voor spelers met een
behoorlijke techniek. Het korte one touch voetbal was af en toe mooi om naar te kijken.
Het veld 2 was langer n.l. 30 meter. Op dit veld moesten spelers sneller kiezen voor een
dieptepas waarbij natuurlijk een goede samenwerking was vereist tussen de voor- en
achterhoede spelers.
HSV van Joost Potters, Thijs de Ruyter, Kees Tadema en Wesley Verbeem was hierin het
meest behendig. Het gemiddelde aantal doelpunten lag in deze poule op 5,5.
Na het toernooi werd iedere speler bedankt middels een mooi oranje shirt en een
sleutelhanger van FC Kraggenburg. De prijsuitreiking viel enigszins in duigen omdat
velen huiswaarts keerden, iets waar wij als organisatie geen rekening mee hadden
gehouden. Kortom een verbeterpunt voor volgend jaar.
Na de finale tussen dorp Oost 3 en de Zwarte Neusjes gewonnen door dorp Oost, was er
tijdens de derde helft de traditionele altijd leuke barbeque. Dit alles vergezeld door de
start van het Europees voetbalkampioenschap in Oostenrijk en Zwitserland.
Al met al een geslaagde sportieve dag als afronding van het voetbalseizoen.
Sportieve groet, Johan Tadema
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Afwisselend seizoen voor de volleyballende
jeugd van Be Fair
De verschillende jeugdteams van Be Fair hebben weer een enerverend seizoen achter de
rug. Wat is er zoal de revue gepasseerd? Laten we eens beginnen met de jongste jeugd:
Meisjes C en D (Bobby, Annabel, Amy, Erika, Annette, Marjet, Carline, Thirsa, Iris en
Julia) hebben dit seizoen geen competitie kunnen spelen omdat er geen volledig team
was. Een combinatiegroep van jeugd die voor het eerst naar het voortgezet onderwijs
ging en wat jongere meiden, begonnen enthousiast te trainen op donderdagavond. Al
snel stopten er 2 omdat de nieuwe school teveel tijd en energie kostte en school gaat nu
eenmaal voor.
In januari hebben Marjet en Annette meegedaan aan het 2x2 toernooi voor A, B en C
jeugd in Heerenveen. Ze konden prima meekomen met het hoge niveau wat gespeeld
werd en zijn uiteindelijk als 2e geëindigd in de poule. In april was er voor de 2e keer het
2x2 toernooi (nu deed Erika ook mee) en de dames hebben het dit keer zelfs tot de finale
geschopt, deze werd helaas verloren, maar de pret was er niet minder om.
Met de jongsten (Thirsa, Iris, Julia en Marieke) zijn we naar Marknesse geweest voor een
minitoernooitje. Dat was ontzettend leuk en we hebben nog gewonnen ook! Alle
deelnemers kregen een presentje en voor de overwinning kregen de meiden een ijsje van
Vincent Oosterwijk.
Het hele seizoen alleen maar trainen is een beetje saai, dus hebben we nog een tripje
gemaakt naar Sint Jansklooster voor een oefenpartijtje tegen VVSA. Ook hier waren weer
enthousiaste supporters aanwezig die getrakteerd werden op een leuke pot volleybal.
Meisjes B (Kelly, Lydia, Malou, Liza, Jantien, Esther en Liset, invallers: Annette en
Marjet) had dit seizoen een nieuwe trainer, René van de Beek. Dat was aardig wennen
voor de dames en ook voor de trainer! Iedere trainer heeft namelijk zijn of haar eigen
manier van training geven en iedere trainingsgroep heeft zijn of haar ”eigenaardigheden”. Voor beide partijen was het dus aanpassen. De groep heeft veel geleerd
dit seizoen, niet alleen op volleybaltechnisch gebied…
In de competitie konden de dames prima meekomen. De ene wedstrijd werd nipt
verloren en de volgende weer net gewonnen. Uiteindelijk is dit team in de middenmoot
geïndigd.
Tussendoor deden Liset en Malou nog even mee met 2x2 in Heerenveen en werden 1e in
de poule. Het 2e toernooi (inmiddels deed Ester ook mee) drongen ze door tot de
kruisfinales, die ze helaas niet konden winnen. Ondanks dát toch weer een leuke ervaring
erbij.
Halverwege mei was er dan nog het Brennels Jeugdtoernooi in Marknesse waar alle
jeugdteams aan mee deden en waar dit meisjes B team gewoon even kampioen werd.
Klasse, meiden!
René heeft inmiddels aangegeven te stoppen als trainer bij Be Fair, wat we erg jammer
vinden. René, hartelijk bedankt voor je inzet en succes in de toekomst.
Meisjes A (Linda, Miranda, Roxanna, Evelien, Willemijn, Tanja, Robin, invallers: Esther
en Liset) heeft een prima seizoen gedraaid. Dit seizoen werd voor het eerst het
penetratiesysteem gespeeld. Na 2x oefenen tijdens de training draaide het als een trein.
De eerste wedstrijden werden nog wat aarzelend gewonnen of net verloren maar
gedurende het seizoen ging het steeds beter lopen. De laatste 2 maanden waren
ongelofelijk spannend. De bovenste 5 in de poule, waaronder onze meiden, wisselden
steeds van koppositie. Tot 2 wedstrijden voor het einde konden er nog 5 teams kampioen
worden. Helaas was daar nog een vervelende gebeurtenis in één van de laatste weken:
Linda (binnen ons team beter bekend als: De Stofzuiger) scheurde haar enkelbanden
tijdens een trainingspartijtje en moest de laatste wedstrijden nagelbijtend op de bank
doorbrengen. Toch werd de volgende wedstrijd met grote overmacht gewonnen van
aartsrivaal Reflex uit Kampen. Speciaal voor Linda .
De dames hadden echter teveel last van zenuwen en lieten de voorlaatste wedstrijd
teveel punten liggen, waardoor het kampioenschap net aan hun neus voorbij ging.
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Al met al een leuk seizoen voor dit team.
Zoals al te lezen was, had de eerst genoemde groep te weinig speelsters in dezelfde
leeftijd om competitie te kunnen spelen. Het werd dus wel tijd om wat nieuw talent
binnen te halen. En hoe kan je dat nu beter doen dan met een scholenproject. Tijdens dit
project hebben alle kinderen van groep 5 t/m 8 drie weken volleyballes gehad van Marina
Miedema, docente bij de NeVoBo. Dat hebben we geweten; de eerst volgende training na
afloop van het project stonden er 19 enthousiaste kinderen in de gymzaal, voor een potje
volleybal. Hiervan is het grootste deel blijven “hangen” met als gevolg veel nieuwe
aanmeldingen en het allerbelangrijkste: volledige groepen die wedstrijden kunnen
spelen. Fantastisch toch?!
Onder de aanmeldingen bevinden zich ook een paar jongens, voorlopig alleen om te
trainen, omdat ze moeten voetballen op zaterdag, maar het is toch ontzettend leuk dat
er weer wat mannelijk talent rondloopt.
Voordat we in augustus weer enthousiast beginnen, gaan we nu eerst genieten van een
welverdiende vakantie.
Namens Be Fair een fijne vakantie gewenst.
Rachel Zwartbol

Te leen! Aanhangwagen met sportartikelen!
Graag willen we bij u onder de aandacht brengen dat Paspartoe vanaf heden in het
bezit is van de (BOSS) sportaanhangwagen. Deze aanhangwagen kan gevuld worden met
sportartikelen en door u gebruikt worden bij het organiseren van sport (buurt)
activiteiten. Als u de aanhangwagen leent kunt u kiezen uit materialen voor verschillende
sporten als basketbal, volleybal, badminton en voetbal. Maar er zitten ook materialen in
om bijvoorbeeld een frisbeewedstrijd of een circus te organiseren.
Tevens zijn we zelf gestart met de organisatie van sportactiviteiten in de dorpen. Met als
doel om in samenwerking met bewoners, verenigingen, scholen en andere organisatie
nieuwe activiteiten voor jongeren op te zetten. Mocht u bij de organisatie van een
activiteit willen samenwerken of een keer gebruik willen maken van de
sportaanhangwagen neem dan contact op met:
Bart Maljers (Jeugdsportwerker)
E-mail: Bart.maljers@paspartoe.com
Telefoon: 06-53246892 / 0527-276107
P.s. Voor de uitleen van de aanhangwagen vragen wij een kleine onkostenvergoeding
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Inkijkertje: in de kost bij ome Bertus Postma
Van 13 maart 1967 tot eind januari 1988 woonden Wijnand en Tineke Beemster
met hun drie kinderen in Kraggenburg. Ze runden de supermarkt en deden
volop mee aan het sociale leven.
Wijnand Beemster kwam in 1967 als vrijgezel naar Kraggenburg. Hij was melkboer in
Bakkum maar kreeg een tip van ome Bertus Postma uit Kraggenburg dat de plaatselijke
melkboer Noordman ermee stopte. Dat vond de jonge Wijnand wel een uitdaging. Hij
ging in de kost bij ome Bertus en tante Aagt. Tineke, zijn latere vrouw, ontmoette hij in
Hoorn. „Ik heb altijd gezegd dat ik eerst een bedrijf wilde en daarna een vrouw en zo liep
het ook‟, aldus Wijnand. Ze trouwden en gingen aan de Casper Kombrinkstraat 10
wonen, naast Jaap † en Lida Langeweg. In 1973 wordt Wijnand kruidenier. Hij koopt de
A&O (60m2) van mijnheer Overmars. Twee jaar later komt daar het pand van mijnheer
Van der Ven bij. Nu is er nog één supermarkt in Kraggenburg die qua oppervlakte
inmiddels is uitgebreid naar 135 m2 en in de oude manufacturenzaak van Mateboer is
gehuisvest (ja, ja Kraggenburg had vroeger behalve een bakker, supermarkt, kapper en
een fietsenhandel ook nog een manufacturen- en textielzaak). De naam is inmiddels
veranderd van A&O naar Vege. Daarna volgen nog twee naamsveranderingen. In 1980
verbindt Wijnand er zijn eigen achternaam aan: ´Supermarkt Beemster‟ en vanaf 1983
prijkt het bord A-markt boven de gevel. In 1988 vertrekt de familie Beemster met hun
drie kinderen (Wijnand jr ‟70, Paula ‟73 en Klaas ‟76) terug naar Noord-Holland. In de
Goorn wordt een nieuw winkelcentrum opgezet en de kans om een winkel van 800 m2
vanaf de grond af aan op te bouwen is een enorme uitdaging voor Wijnand en ook goed
aan hem toevertrouwd. Al na vierenhalf jaar is de winkel uit zijn jasje gegroeid en gaat
het aantal vierkante meters naar 1060.*
Ik bel ze op: „Met Wijnand Beemster‟ zijn stem klinkt nog exact hetzelfde als twintig jaar
geleden. Het komend anderhalf uur, ontwikkelt zich een gesprek zoals je dat houdt met
een oude bekende. Namen komen voorbij en herinneringen worden opgehaald. Wijnand
vertelt op zijn eigen wijze en zoals ik het me herinner. Zijn oneliners hebben nog niets
aan kracht ingeboet. Ooit zette hij een advertentie in de Uitkijk waarin stond: „De auto‟s
rijden niet op water‟. Daarmee doelend op de klanten die hun boodschappen in
Emmeloord haalden. „Er kwamen reacties op dat ik dat niet kon maken en toen heb ik
hem de keer daarop niet meer geplaatst‟, aldus Wijnand. Hij is nog steeds bevlogen als
het over de leefbaarheid van Kraggenburg gaat. „Hoe arm ben je als alles weg is‟, vraagt
hij zich hardop af? Het antwoord ligt al in de vraag opgesloten.
Tijd voor wat „dieptevragen‟: ‘Wat deden jullie binnen de Kraggenburger gemeenschap?’
Wijnand: „Ik zat bij de Carnaval, was dertien jaar secretaris en ik ben twee keer prins
geweest. De eerste keer dat ik Prins was, kwam ik uit een koe. Ik zong bij het katholieke
kerkkoor (tenor red.). Zat in het veteranenteam van de voetbal met mannen als Frans
van Egmond. Ik heb ook nog in een schoolcommissie gezeten, maar hoe of wat weet ik
niet meer. Tineke was lid van St Genesius. De repetitieavonden waren een uitje voor
haar. Met het stuk „De winkel van simpel won ze de eerste prijs op het eenakterfestival in
Emmeloord. (de andere spelers waren: Driesje Hoekstra, Wim van de Vegt en Piet Rol,
de regie was in handen van Els Mooij red.)
‘Kun je wat hoogtepunten noemen uit de tijd dat jullie hier woonden?’
„Wat we toen al veel deden en nu nog steeds doen is fietsen en wandelen. We hebben
veel gefietst in de Weerribben. Prachtig dat pontje naar Jonen. Ook fietsten we naar Urk.
Al waren de kinderen nog zo klein, ze gingen mee. We gingen overal dwars doorheen en
zij maar trappen op die kleine fietsjes. Dat zijn dierbare herinneringen.
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Verder was de tijd dat we naast Jaap en Lida woonden een geweldige tijd. We hebben
verschrikkelijk veel gelachen. We hadden zelfs een boom uit de heg gerooid om
makkelijker over te steken. Wat ik ook heerlijk vond, waren de badmintonwedstrijdjes
met Cor Hofland.
Dat ging er bloedfanatiek aan toe. Zo erg dat je soms zelf wel eens dacht: jonge, jonge,
moet het nou zo. Maar ik had dat uurtje niet willen missen. Ik kon er veel in kwijt.‟
‘Is er verder nog iets dat je tegen de Kraggenburgers wil zeggen?’
„De hartelijke groeten van Wijnand en Tineke, kinderen en kleinkinderen (4) en een
goede gezondheid toegewenst.‟
* In 2000 zetten Wijnand en Tineke een punt achter het drukke supermarktbestaan en
gaan ze samen genieten van hun vrije tijd. Tineke is een tijd ziek geweest, maar nu gaat
het goed met haar.
Annemieke Janse

Re-Inkijkertje
Beste redactie,
Toevallig las ik een uitgave van uw blad waarin de huidige bewoner van Mare Malosum
aan het woord was. Dat is alweer enige tijd geleden, maar ik wil toch reageren.
In 1956 zijn wij als gezin er komen wonen. Wat ik mij van het huis herinner is dat we per
2 kinderen een slaapkamer hadden, behalve de jongste, zij had een eigen kamertje. Ook
was er een kamertje voor het meisje voor dag en nacht, ja zo heette dat vroeger. Truida
van Maar is de laatste geweest die bij ons werkte. Zij woonde en woont misschien nog
wel in Kraggenburg. Aan haar heb ik alleen maar goede herinneringen. Wat het aantal
kamers betreft. Op zolder waren er twee, reuze spannend als je daar mocht slapen. Op
de bovenverdieping waren er 8 slaapkamers en drie badkamers, een voor de meisjes,
een voor de jongens en een voor de ouders. Beneden waren er drie kamers, een
eetkamer, een woonkamer en een klein kamertje waar de open haard was. Ook was er
een kantoortje voor mijn vader. Daarnaast nog een keuken.
Op diverse plaatsen waren er prachtige muurschilderingen, in de eetkamer bv. stonden
er 4 sprookjes op de muur. In het kantoor van mijn vader was een appelboomtak
geschilderd. In de hal was er een stamboom geschilderd in de vorm van een appelboom
en boven, op het kamertje van de jongste allemaal vogeltjes op de muur. Als er visite
kwam 's avonds, lagen wij als kinderen stiekem bovenaan de trap te kijken wie er kwam.
Wat ik jammer vind, is dat het huis voor mijn gevoel nogal onder handen is genomen.
Muurschilderingen verdwenen en om het huis verdween veel. Er was bv. een perceel met
hazel- en walnotenbomen en daaronder bloeiden in het voorjaar de narcissen. De tuin
was een plaatje. Mijn vader legde daarin zijn ziel en zaligheid.
Ik kon niet nalaten te reageren op het stukje.
Met vriendelijke groet, Clara Woets

10

Bibliotheek aan huis
Bent u slecht ter been? En leest u graag?
Dan is „bibliotheek aan huis‟ iets voor u.
Hoe gaat dat?
Nadat u ons hebt laten weten dat u van deze dienst gebruik wilt maken, neemt een
medewerker van de bibliotheek contact met u op.
Vrijwilligers van de UVV, die begeleid worden door de bibliotheek komen bij u thuis. U
kunt dan overleggen welke boeken u het liefst leest.
Vervolgens komt de vrijwilliger regelmatig nieuwe materialen bij u thuis brengen. Als u
nog geen lid bent van de bibliotheek kan de vrijwilliger u aanmelden als lid en de
lenerspas namens u ophalen.
Veel meer dan u denkt
In de eerste plaats kunt u natuurlijk boeken lenen. Er zijn bijvoorbeeld avonturenromans,
detectives, historische en familie- en streekromans, moderne literatuur, hobby- en
fotoboeken, boeken over uw eigen streek, reisverhalen, romans in andere talen. Maar de
bibliotheek biedt nog veel meer. Wist u dat u ook tijdschriften, muziek, cd-rom‟s en films
kunt lenen?
Weg met de kleine lettertjes
Als u slechter gaat zien, zijn Grote Letterboeken een uitkomst. U kunt ook kennis maken
met boeken, kranten of tijdschriften in gesproken vorm en informatie krijgen over
vergrotende leeshulpmiddelen.
Wat kost het?
Voor het lidmaatschap van de bibliotheek betaalt u een jaarlijkse contributie.
Boeken, tijdschriften, en luisterboeken worden gratis uitgeleend. Voor cd‟s, dvd‟s, cdrom‟s betaalt u leengeld.
Wilt u meer weten?
Denkt u dat „bibliotheek aan huis‟ iets voor u is?
Neem dan contact op met de FlevoMeer Bibliotheek | Noordoostpolder.
U kunt ons bereiken telefonisch: 0527-612059 of via e-mail:
noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Gerrit Klokstraat 28 
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Natuurmonumenten
Op zoek naar nachtvlinders in het Waterloopbos
Natuurmonumenten gaat op vrijdag 20 juni op zoek naar nachtvlinders in het Waterloopbos,
onderdeel van het Voorsterbos bij Kraggenburg. De excursie start om 22.00 uur vanaf de
parkeerplaats Voorsterweg 36 in Marknesse. De excursie duurt tot ongeveer 23.30 uur. Leden van
Natuurmonumenten betalen
€ 4,00, niet-leden€ 7,00. Vooraf aanmelden is noodzakelijk. Dat kan bij Bezoekerscentrum De
Wieden, telefoon (0527) 246644 (maandag van 12.00 uur tot 17.00 uur en dinsdag t/m zondag
van 10.00 uur tot 17.00 uur) of via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda.
Onbekend maakt onbemind
Het gevarieerde Waterloopbos trekt tal van vlinders. Allemaal hebben ze open plekken nodig voor
warmte en beschutting, bloemen als voedselbron en om eitjes af te zetten. Veel mensen zijn
gesteld op dagvlinders. Ze genieten van de kleuren en het gevoel van vrijheid dat ze krijgen als ze
vlinders zien. Veel onbekender zijn de nachtvlinders. Ze zijn misschien minder kleurrijk, maar
zeker heel bijzonder. Om te ontdekken welke nachtvlinders in het Waterloopbos voorkomen, gaat
de boswachter op pad met een speciale lamp en een wit laken. En wat er dan gevonden
wordt…..??!!
Mysterieus bos
Natuurmonumenten is sinds december 2002 eigenaar van het grootste deel van het Waterloopbos.
Veel van de oude modellen liggen nog steeds in het bos verscholen. Meestal hebben zich erop, erin
en erlangs bijzondere planten ontwikkeld. Maar ook vogels, dag- en nachtvlinders voelen zich er
prima thuis.

Inrichting Wendelbos afgerond
Natuurmonumenten heeft de inrichting van het 120 hectare grote Wendelbos bij Marknesse
afgerond. De laatste exemplaren van de 450.000 wilgen, zoete kersen, essen en elzen gingen
afgelopen herfst de grond in. Op 1 maart 2006 plantte burgemeester Van Rappard van Gemeente
Noordoostpolder de eerste boom. Zo‟n 450 schoolkinderen kwamen op Boomfeestdag van dat jaar
een handje helpen. Zwolse Vaart en Voorstertocht kregen natuurlijke oevers. Twee beken met een
totale lengte van 6 kilometer voeren water aan vanuit het Waterloopbos. Wandelpaden en
bruggetjes maken het mogelijk om lange tochten te ondernemen door Voorsterbos, Waterloopbos
en Wendelbos. Samen maar liefst 900 hectare bos en natuur.
Weelderig
Natuurmonumenten zag bij de aankoop van de grond in 2004 direct goede mogelijkheden om een
waardevol bos te realiseren. De ligging tussen Zwolse Vaart en Voorstertocht maakt het mogelijk
het gebied waterhuishoudkundig los te koppelen van de omgeving. Daardoor, door de lage ligging
en door de kleibodem, kan hier een nat bos ontstaan met een weelderige begroeiing. Behalve voor
natuur en natuurgenieters kan het bos een functie vervullen als „opslagplaats‟ van overtollig
regenwater. Zo wordt verdroging tegengegaan en tegelijkertijd wateroverlast voor de
aangrenzende landbouwgronden voorkomen. Bij veel regenval in de winter kan een deel van het
Wendelbos blank komen te staan. Wandelaars kunnen van die bijzondere aanblik genieten doordat
Natuurmonumenten waar nodig de paden extra hoog heeft gemaakt. Wie in de buurt van de beek
wandelt, maakt kans om de felgekleurde ijsvogel te zien vissen. Roofvogels en reigers vliegen
boven het bos, op zoek naar een lekker hapje.
Bijdragen
De aankoop van de grond en de aanleg en inrichting van het Wendelbos zijn mede mogelijk
gemaakt door bijdragen en medewerking van het Nationale Groenfonds, Programma Beheer van
het ministerie van LNV, Nationale Postcode Loterij, Provincie Flevoland en Waterschap
Zuiderzeeland. Het Groenfonds betaalt Natuurmonumenten voor de bosaanplant eenmalig een
bedrag van ongeveer
€ 4.500 per hectare vanwege de bijdrage die de bomen leveren aan het vastleggen van CO2. Dit
past in het klimaatbeleid van de Rijksoverheid. De omwonende boeren en burgers zijn vanaf het
begin betrokken geweest bij de planvorming en inrichting. Op hun verzoek is een ruiterroute in
voorbereiding. Samen met de omwonenden heeft Natuurmonumenten op 14 mei bij het
waterinlaatpunt aan de Nigerweg de „kraan‟ voor de beken open gezet.
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met:Jan Akkerman, beheerder, telefoon 0527252570 of 06-53733245
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Peuterspeelzaal ’t Kwetternest
Wijzigingen peuteradministratie
Sinds de fusie van Peuterspeelzaal ‟t Kwetternest in de Stichting Peuterspeelzalen
Noordoostpolder (SPN) zijn al een aantal zaken veranderd, waaronder nu ook de
centralisatie van de peuteradministratie.
Dit betekent dat peuters niet meer aangemeld kunnen worden via het opgave formulier
in de Uitkijk, maar dit wordt per 1 juni 2008 centraal via de SPN geregeld. Dit kan op de
volgende manieren:
- Telefonisch, de peuteradministratie is dagelijks te bereiken van 8.30 uur tot 12.45
uur op telefoonnummer: 0527 – 618700.
- Schriftelijk door het invullen van het inschrijfformulier, dit is te verkrijgen op de
peuterspeelzaal.
Het inschrijfgeld vanaf 1 juni 2008 bedraagt € 10,--.
Tevens zal ook het innen van het inschrijfgeld en de ouderbijdrage centraal worden
geregeld door middel van automatische incasso.
Kijk voor meer informatie op www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest.
Met vriendelijke groet,
Commissie peuterspeelzaal ‟t Kwetternest

Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder
De Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder, SPN, verzorgt peuterspeelzaalwerk voor
de gemeente Noordoostpolder.
SPN wil samen met de Gemeente de peuterspeelzaal voor iedereen toegankelijk maken.
Daarom kunnen ouders met een minimum inkomen voor het jaar 2008 een beroep doen
op de bijzondere bijstand.
Dat betekent dat u voor het jaar 2008 een tegemoetkoming kunt krijgen voor de
ouderbijdrage van de peuterspeelzaal.
U betaalt dan maandelijks een eigen bijdrage van € 5,00.
Deze tegemoetkoming is bedoeld voor inwoners van de gemeente Noordoostpolder
waarvan een kind geplaatst wordt op een peuterspeelzaal en:
 Het inkomen niet meer bedraagt dan 110% van de voor u geldende bijstandsnorm
 Een vermogen heeft dat niet meer bedraagt dan het in artikel 34.3 WWB
genoemde vrij te laten vermogen
Mocht U in aanmerking komen voor deze bijzondere bijstand dan kunt u contact
opnemen met de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder (SPN), op werkdagen van
8.30 uur tot 12.45 uur.
Ons adres is:
De Duit 3P (2e etage)
8305 BB Emmeloord
Telefoonnummer: 0527 618700
Deze bijzondere bijstand geldt voor het jaar 2008 en is voor ouders van een peuter die
op de peuterspeelzaal is geplaatst of nog op de peuterspeelzaal geplaatst gaat worden.

13

Tuinkunst op hoog niveau tijdens Open Tuinen in en rond Ens op
28 en 29 juni
In de omgeving van Ens zijn in het weekeind van 28 en 29 juni zestien tuinen open van
11.00 tot 17.00 uur. Deze tuinen zijn alleen dit weekeind open en zeer de moeite van
een bezoek waard. Voor € 3,00 hebben bezoekers toegang tot alle open tuinen van die
dag. De tuinen liggen op fietsafstand en zijn ook per auto bereikbaar. In de omgeving
van Ens worden de tuinen door routebordjes aangegeven en voorzien van duidelijke
vlaggen. Entreebewijzen zijn te koop bij bijna alle open tuinen, VVV kantoor
(Emmeloord), Welkoop winkel (Industrieweg 6 Emmeloord) en Intratuin (Espelerweg 111 Emmeloord).
De tuinen zijn heel verschillend van sfeer en grootte. Er zijn boerderijtuinen en
dorpstuinen. Naast een rondwandeling door de mooie tuinen kunnen bezoekers kennis
maken met het werk van verschillende kunstenaars en detaillisten uit de
Noordoostpolder. Zij tonen hun kunstwerken en hun assortiment in of nabij de open
tuinen. Er worden onder andere beelden, schilderijen, tuinposters, sieraden en
smeedwerk tentoongesteld en er zijn bijzondere planten te koop. Deze Open Tuindagen
worden voor de achttiende keer georganiseerd door een werkgroep van Groei en Bloei
Noordoostpolder. Omdat de open tuinen steeds in en rond een ander dorp in de
Noordoostpolder zijn, is het aanbod van tuinen zeer wisselend. Een groot deel van de
tuinen was nooit eerder open voor publiek. Zowel de organisatie als het open stellen van
de tuinen gebeurt geheel belangeloos en door vrijwilligers. Het doel van deze open
tuindagen is om zo veel mogelijk mensen te laten genieten van onze mooie polder in het
algemeen en verschillende tuinen in het bijzonder.
De tuinroute begint dit jaar bij de boerderijtuin van Hilly en Dick Adrichem Zuiderringweg
6 vlakbij Ens. Dan voert de route rechtsaf over de Zwijnsweg, waar de gezellige
boerderijtuin van de familie Van Olst op nummer 29 open is. Aan de Ramsweg op
nummer 8-1 zet de familie Bakker de poort van hun boerderijtuin open. Aan de Redeweg
8 is de boerderijtuin van de familie Meijer open en ook de familie Zuidberg aan de
Kamperzandweg 1/2 doet mee. Alleen op zaterdag is Nobilis Enserweg 6, een groot
bomencentrum, open. In het dorp Ens is de tuin van Ria en Popko Davids op het
industrieterrein Noorderveld 12 open en Hans en Margriet Geerdink Het Noord 2 laten
hun tuin met zeer bijzondere sferen zien. Anneke en Johan Nes hebben een
zelfaangelegde achtertuin van 10 bij 10 meter met vaste planten, éénjarigen en
potplanten. Ook de tuinen van de families Appelhof en Koomen Uitloop 22 en Uitloop 24
zijn open. Aan de Sportweg op nummer 71 laat de familie Van den Akker hun tuin met
bijzondere rotsplanten zien. Bij Pierre en Ria á Campo Drietorensweg 13-1 is een jonge
tuin rond een woonboerderij. Mariëtte en Sjef van Hees Mammouthweg 6 doen alleen op
zaterdag mee. Anje en Thimo Thijs Zwijnsweg 12 hebben een volwassen boerderijtuin,
evenals Anny en André Kroon Mammouthweg 26. De tuin van Hermien en Kees van de
Kar Mammouthweg 32 is een jonge boerderijtuin en aan het slot van de route ligt het
belevingspark Brennels Leemringweg 19. Dit park is 48 hectare groot en bestaat uit een
heel bijzonder landschap met veel zand, water en beplanting.
Meer informatie:
C. Bulk-Oostingh
Ceres
Vliegtuigweg 8
8308 PN Nagele
Tel. 0527 612408 of 06-30975925

14

Vakantiesluiting ‘t Dorpshuis
In verband met de zomervakantie is ‟t Klokhuis gesloten vanaf maandag 7 juli tot
maandag 4 augustus.
Vanaf 4 augustus staan alle vrijwilligers weer voor u klaar!
Bestuur St. Dorpshuis

STEK
Met veel plezier willen wij u laten weten dat vanaf 1 juni 2008 Kraggenburg een
activiteitencoördinatiegroep rijker is! Nu de KAC, Kraggenburger Activiteiten Commissie,
opgehouden is te bestaan gaan wij verder. Onze naam is Stuurgroep Evenementen
Kraggenburg, ofwel STEK. Net als de feestcommissie vallen wij onder de vlag van het
Dorpsbelang Kraggenburg. Wij gaan diverse zaken oppakken die te maken hebben met
de activiteiten die in Kraggenburg georganiseerd (gaan) worden. Daarbij gaan wij in
ieder geval door met activiteiten als de Leeuwenronde, de Sinterklaasintocht,
Dorpenschoonmaak, Nieuwjaarsreceptie, etc.
Onze doelstelling is dan ook: het verzamelen, publiceren, delegeren en mede
organiseren van activiteiten om de leefbaarheid en saamhorigheid in het dorp op peil te
houden dan wel te vergroten.
Het STEK wil het centrale verzamelpunt worden van informatie aangaande zoveel
mogelijk activiteiten in Kraggenburg. Wat gaan wij in ieder geval doen:
 Het realiseren van een centraal punt waar informatie wordt verzameld ten
behoeve van een jaarkalender voor activiteiten in Kraggenburg.


Activiteiten coördineren die plaatsvinden in het dorp.



Vrijblijvend informatie verzamelen en geven over de tijdstippen waarop
activiteiten in Kraggenburg georganiseerd worden, ondermeer ter voorkoming van
dubbelingen (op hetzelfde moment organiseren) van activiteiten.



Streven naar een jaarkalender met een grote diversiteit aan activiteiten in het
dorp.

Wij gaan uit van een goede en prettige samenwerking met al diegenen die samen met
ons werken aan een leefbaar Kraggenburg!
Barbara de Vries
(karste@zonnet.nl - 252065)
Marjo van Diepen
(sj.diepen@planet.nl – 252676)
Maya Kutschruiter
(jkutschruiter@hetnet.nl – 252822)
Irene Gerritzen
(igerritzen@hetnet.nl –251933)

Opbrengst epilepsie collecte
Van 26 mei t/m 1 juni werd er ook in Kraggenburg weer gecollecteerd voor het Nationale
Epilepsie Fonds – De Macht van het Kleine. De opbrengst van de collecte is € 735,45.
Weer een mooi bedrag wat besteed wordt aan het verbeteren van het leven van mensen
met epilepsie en hun omgeving. Dit gebeurt o.a. door wetenschappelijk onderzoek,
voorlichting, individuele hulp en door het organiseren van aangepaste vakanties.
Wij willen dan ook alle collectanten en gevers hartelijk bedanken voor jullie bijdrage en
tot een volgend jaar.
Anja Doejaaren en Marjo v Diepen
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Officiële opening van Zorgmaatwerk BV te Emmeloord
Op 5 juni opende Zorgmaatwerk officieel haar deuren in Emmeloord. De opening werd
verricht door mevr. Marja Salverda, directeur van Zorgmaatwerk. Aansluitend is de
bedrijfsfilm van de organisatie vertoond. Ook was er gelegenheid tot verdere
kennismaking.
Zorgmaatwerk is een erkende organisatie op het gebied van psychiatrische thuiszorg,
woonbegeleiding en trainingen (VERS, sociale vaardigheid, Health4U, ERT).
Sinds 1 januari 2008 verleent Zorgmaatwerk zorg in de provincie Flevoland.
Het kantoor voor de provincie Flevoland is gevestigd te Emmeloord aan de Duit 3e. Het
hoofdkantoor staat in Winsum (Frl.) waar Zorgmaatwerk al 2 jaar actief is. Daarnaast
verleent Zorgmaatwerk zorg in de provincies Drenthe en Groningen.
Zorgmaatwerk is een snel groeiende organisatie binnen de GGZ. De organisatie werkt
met HBO-opgeleiden en academici. Door de kwaliteit van de geboden zorg, begeleiding
en behandeling is Zorgmaatwerk een aantrekkelijke partner voor mensen die
ondersteuning in het dagelijkse leven nodig hebben.
Er wordt in de dagelijkse praktijk samengewerkt met andere organisaties, zodat er ook
doorverwezen kan worden naar bv. re-integratiebureaus.

Klaverjasclub De Kei
Einduitslagen seizoen 2007/2008
1. E. Ebbink
59.988
2. L. Bouwknegt
59.846
3. A. Kasper
59.599
4. D.J. de Boer
59.488
5. Y. Asma
58.967

punten
punten
punten
punten
punten

Marsen Koning was dit jaar K. Oudshoorn
1. K. Oudshoorn
32 marsen
2. K. v.d. Berg
29 marsen
3. A. Holweg
28 marsen
4. E. Ebbink
25 marsen
5. A. Kasper
23 marsen
Het schema voor het seizoen 2008/2009 luidt als volgt:
26 september, 10 en 24 oktober, 7 en 21 december, 29 december Open Kampioenschap.

Kleding
Bij HCT Van Saaze blijven regelmatig
kledingstukken liggen.
Wij bewaren ze een poos
(een jaar), maar daarna gaan ze het kringloopcircuit in.
Kom eens kijken of er iets van jou is blijven liggen .
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Mijn uitdaging in Zuid-Afrika!!
Zoals jullie in de vorige Uitkijk hebben kunnen lezen, ben ik eind april naar Zuid-Afrika
vertrokken om daar een opleiding aan de Body Stress Release Academy te gaan volgen.
Eind september hoop ik dan met een diploma op zak weer in Nederland aan te komen en
mijn praktijk in Kraggenburg te kunnen beginnen.
Hierbij deel 2: De eerste maand in Zuid-Afrika
Eind april ben ik vertrokken vanaf Schiphol, en via Londen en Kaapstad naar George in
Zuid-Afrika gevlogen. Vervolgens met de huurauto naar Wildernis gereden. Wildernis is
een klein dorpje en ligt aan de Gardenroute, wat een enorm mooi natuurgebied en
toeristische trekpleister is. Het eerste weekend hadden we daar een conferentie over
Body Stress Release (BSR) die jaarlijks wordt gehouden. BSR bestaat dit jaar 21 jaar en
het werd groots gevierd dat BSR dus volwassen is geworden. We vielen als studenten die
gekozen hadden hierbij aanwezig te zijn, voorafgaand aan onze opleiding, dus met onze
neuzen in de boter. Informatief en ook een feest. We werden allerhartelijkst ontvangen.
Op 1 mei begon de opleiding. Op het moment dat deze Uitkijk uitkomt ben ik dus ruim
1,5 maand onderweg. De opleiding is goed opgezet. We hebben elke dag lessen als:
Anatomie, Filosofie, BSR Principes, Techniek (theorie en praktijk) en Communicatie. Elke
vrijdag hebben we een test over de anatomieonderwerpen die we die week hebben
geleerd. We hebben nu het skelet (alle botten), de gewrichten en de spieren van het hele
lichaam gedaan. Als je lager dan een 7 haalt moet je het opnieuw maken. Halverwege de
periode en aan het eind is er een examen, waarin alle stof wordt herhaald. De testen
gaan me tot nu toe goed af. De eerste vier weken (op het moment dat ik dit schrijf heb
ik 4 cijfers teruggekregen) heb ik een 10 gehaald! Ik had niet verwacht dat het Engels en
Latijn me zo goed af zouden gaan. Maar ik ben super gemotiveerd, dus daar zal het dan
wel aan liggen. Ook de praktijk gaat me goed af en ik heb de eerste echte releases al
uitgevoerd. In het begin mag je alleen oefenen op de skeletten die er zijn en als dat goed
gaat op de docenten zelf. We zijn net begonnen om op een medestudent te oefenen (op
elkaar dus). Elke drie dagen mag je 1 release op elkaar uitvoeren. Ik zal hierover in een
volgende Uitkijk meer vertellen.
Ik woon hier in een mooi groot huis met 5 medestudenten, waarvan er twee met mij
samen in het 3-persoonshuis, en drie in twee appartementen (1 eenpersoons en 1
tweepersoons) in het huis. Het huis staat in Wildernis, een plaatsje 15 km vanaf George
en 9 km vanaf de school. Op donderdagavond studeren we gezamenlijk zodat we vrijdag
goede cijfers kunnen halen. Het huis staat op een heuvel met een geweldig uitzicht op
het noorden (de zonkant). Gelukkig maar, want het is hier winter en ze kennen geen
centrale verwarming. Door de zon overdag warmt het huis een beetje op en zo kunnen
we ‟s avonds nog lekker in de kamer zitten. In de huizen waar de andere studenten
zitten is dat wel anders. Het is wel even wennen om met mensen met andere gewoonten
en culturen in één huis te wonen. Maar goed, het maakt het ook wel gezellig.
Overigens is de winter hier tot nu toe nog niet zo verkeerd. Overdag schijnt de zon, maar
het is vroeg donker (half 6) en het wordt dan ook erg koud. ‟s Morgens zitten we nog
met de jas aan in de klas (daar ook geen verwarming) maar tijdens de lunch zitten we in
een T-shirt buiten, met ook daar een geweldig uitzicht.
Nog een paar weken en dan komen Taco en Jesse naar Zuid-Afrika. Daar kijk ik echt naar
uit. Ik heb dan een week vakantie waarin we samen een deel van het land beter gaan
bekijken. Taco en Jesse blijven nog als ik alweer met de opleiding begin, maar dan
kunnen zij leuke uitstapjes maken in dit mooie gebied om de hoek. Doordat de test op
vrijdag is hoef je in het weekend niet te leren en heb je tijd voor ontspanning. Ik ben al
naar een vogelpark in Knysna geweest, met daarin alle vogels die hier van nature
voorkomen. De prachtigste kleuren zie je daar. Ik heb een olifant geaaid in een
olifantenpark, en we zijn met 10 studenten een heel weekend naar een wildpark in de
buurt van Port Elisabeth (Addo Park) geweest. Schitterend allemaal.
Ik zal jullie de volgende keer meer vertellen. Wordt vervolgd.
Sonja Kamminga
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3e Johan Neeskens Jeugdsportweekend Flevoland groot succes
Van vrijdag 30 mei tot en met zondag 1 juni werd voor de derde keer het Johan
Neeskens Jeugdsportweekend Flevoland georganiseerd. 26 Kinderen, in de
leeftijd van 8– tot 18-jaar, met een lichamelijke handicap beleefden een
weekend met sport en gezelligheid. Tijdens dit weekend konden ze
kennismaken met verschillende sporten zoals E-hockey, (rolstoel)tennis,
zelfverdediging en golf.
Vrijdag 30 mei startte het 3e Johan Neeskens Jeugdsportweekend Flevoland. Kinderen
(26) en vrijwilligers (22) verbleven het hele weekend op Center Parcs “de Eemhof” in
Zeewolde. Hier konden zij kennismaken met verschillende sportmogelijkheden.
Daarnaast speelde gezelligheid ook een belangrijke rol. Op vrijdagavond heeft een deel
van de groep gebowld en een ander deel is gaan zwemmen. Zaterdagmorgen hebben de
kinderen die in een elektrische rolstoel zitten, kennis kunnen maken met Elektrisch
rolstoelhockey. Hiervoor waren een paar spelers van het Nationaal Team uitgenodigd. De
overige deelnemers hebben onder leiding van Robin Ammerlaan, paralympisch kampioen
2004, kennis kunnen maken met (rolstoel)tennis. ‟s Middags kregen de deelnemers in de
Shinbukai sportcentre verschillende tips over zelfverdediging. ‟s Avonds heeft iedereen
genoten van een lekkere barbeque. Zondag stond in het teken van rolstoelraces en
golfen. Na een gezellig en intensief sportweekend zijn de deelnemers zondagmiddag
opgehaald door hun ouders en weer naar huis gegaan.
Wilt u meer informatie over het Johan Neeskens Jeugdsportweekend Flevoland? Neem
dan contact op met Sportservice Flevoland, Arend Neuteboom via telefoon 0320-251113
of mail naar info@sportflevo.nl

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Gerrit Klokstraat 28 

De Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl
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Inleverdatum 2008 voor kopij van De Uitkijk
Kopij inleveren (voor 19.00 uur)
10 augustus
28 september
23 november

Uiterlijke bezorging
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
20-06
21-06
28/29-06
16-08
03-09
29-12-„08

Wie
Natuurmonumenten
Basisscholen
Basisscholen
FC Kraggenburg
Klaverjasclub De Kei

Wat
Op zoek naar nachtvlinders
OPAK
Open Tuinen
OPAK
Jaarvergadering
Open Kampioenschappen

19

Waar
Voorsterweg 36
Voorstraat
Ens
Voorstraat
De Brem
De Kei

Tijd
22.00
09.00
11.00
09.00
?????
19.00

uur
uur
uur
uur

