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Dorpsbelang
“De scholen zijn begonnen”
Met het uitkomen van deze Uitkijk zijn de basisscholen in onze regio al weer van start
gegaan. En VVN heeft ook nu weer de actie opgezet om bij de ingangen van het dorp het
gemotoriseerde verkeer er op te wijzen dat, na de relatieve vakantierust, een ongelukje
met medeweggebruikers in een klein hoekje zit.

Sloop
In de vorige Uitkijk hadden we de hoop al uitgesproken en gelukkig is die uitgekomen:
het voormalige en deels uitgebrande koelhuis is eindelijk gesloopt en tot nu toe resten er
slechts „puinhopen‟ van het complex. Nu maar weer hopen dat dit puin binnen afzienbare
tijd wordt opgeruimd en er een mooi overzichtelijk en „bouwrijp‟ terrein ontstaat. Zodat
hier spoedig gelegenheid wordt geschapen om te „wonen-en-werken‟ in nieuw te bouwen
panden.

60 jaar
De tweede helft van het jaar is al weer bereikt en dat betekent dat we in „no time‟ naar
de 60 jaar toe stormen. Een jaar waarin veel georganiseerd zal gaan worden en waar we
ons weer kunnen verbazen over wat bijvoorbeeld de Feestcommissie, de STEK en ook
verenigingen weer uit de hoge hoed toveren.
Succes hiermee.

Stroladen
Op 17 augustus om 15.00 uur staan de blikken van ons, inmiddels beroemde,
kraggenburger strolaadteam weer één kant op: over de rijen strobalen naar de
finishvlag. Zullen ze, als titelverdediger, de eer van Kraggenburg weer hoog kunnen
houden op de Nostalgische Akkerdagen bij „Op d‟n akker‟? In de korte geschiedenis van
dit provinciaal kampioenschap zijn ze uitgegroeid tot hét te kloppen team. Dus zal het
ook dit jaar waarschijnlijk niet aan de inzet gaan liggen. Succes.
Namens Dorpsbelang,
Tonny Kommers (secretaris)
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FC KRAGGENBURG
VOETBALJAARGANG 2007-2008
Beste FC leden, beste Kraggenburgers,
De bal rolt weer! Fantastisch al die sport op tv, maar er is toch niets zo leuk als zelf actief
met je sport bezig zijn. Zowel als speler/speelster of als supporter voor je cluppie. Voor
FC Kraggenburg staat er hopelijk een mooi seizoen voor de deur met verzorgd voetbal,
goede resultaten maar bovenal gezelligheid en betrokkenheid. Iedereen staat zeker weer
fris aan de start. Ook binnen onze vereniging is er de afgelopen zomer veel “opgefrist”.
In Transportbedrijf Wiegmink hebben we een hoofdsponsor gevonden die zich voor
minimaal vijf jaar aan onze vereniging wil verbinden. Een en ander zal er in resulteren
dat vanaf heden de naam van Transportbedrijf Wiegmink de shirts van ons eerste elftal
siert en tevens prominenter op sportcomplex de Brem te zien is. Middels deze weg willen
we Erik en Marleen Wiegmink nogmaals bedanken voor hun steun. Uiteraard gaat onze
dank ook uit naar Party centrum de Voorst die de afgelopen jaren sponsor van ons eerste
elftal is geweest en ook de komende jaren als sponsor actief blijft.
Het meest zichtbare van de frisse start is de “verbouwing” van onze kantine. In de
afgelopen weken is de binnenkant drastisch onder handen genomen. Dat heeft er toe
geleid dat we nu een kantine hebben waarin onze eigen clubkleuren goed tot uiting
komen. Diverse vrijwilligers (ook niet leden) hebben zich ingespannen om dit resultaat
mogelijk te maken. Hiervoor onze hartelijke dank. Namen noemen is niet aan de orde
maar wel willen we Peter Kreulen (Stucadoorsbedrijf Peter Kreulen) een grote pluim
geven. Kosteloos heeft Peter alle muren in de kantine van uitstekend stucwerk voorzien
en ook alle plafonds gespoten. Fantastisch Peter; de kantine ziet er geweldig uit. Een
stukje vakmanschap. Laten we er zuinig op zijn en het feit dat er niet meer in de kantine
gerookt mag worden (waarvan acte!) zal er zeker toe bijdragen dat we als vereniging
volop kunnen genieten van onze kantine.
Het is dan toch jammer dat een aantal leden denken dat alles vanzelf gaat. Sommigen
geven zich op en verschijnen dan niet; anderen bellen wel heel gemakkelijk af! De
vereniging is er voor jou en het is niet verkeerd dat jij er dan ook eens voor de
vereniging bent. Jammer, maar dat neemt niet weg dat we met zijn allen blij zijn met het
resultaat. Een ieder bedankt voor de vele vrije uurtjes. Maar we zijn er nog niet! Ook de
buitenkant komt binnenkort aan de beurt en het onderhoud in en om de velden gaat
gewoon door. Daarom zullen we de komende maanden opnieuw een beroep op onze
leden doen. Laat je van je beste kant zien en samen de klus klaren.
De echte aftrap voor het voetbalseizoen vindt begin september plaats. Daarvoor zullen
onze elftallen hun opwachting maken in het bekertoernooi. In dit kader zal ons eerste
elftal een tweetal thuiswedstrijden afwikkelen: op zaterdag 23 augustus om 19.00
uur spelen we de polderderby tegen SC Emmeloord en op zondag 31 augustus is
Steenwijker Boys onze gast. Voor u als Kraggenburg de kans om een kijkje in de kantine
te nemen. Op zondag 24 augustus organiseert onze vereniging het jaarlijks
FRUITTOERNOOI.
Tot slot even uw aandacht voor de ledenvergadering die op woensdag 3 september
20.00 uur zal plaatsvinden. Binnenkort ontvangen onze leden hiervoor een uitnodiging
op de deurmat en we rekenen dan ook op een goede opkomst.
Namens het bestuur een sportief jaar toegewenst.
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Nieuws van de D-pupillen
Op het moment van schrijven is het nog schoolvakantie.
Voor de pupillen bij de FC geldt dan dat er niet getraind wordt.
De selectie voor komend jaar die uit komt in de 2e klasse en deelneemt aan het
bekertoernooi, bestaat uit dertien spelers. Mag ik u de selectie even voorstellen
Mike van Egmond, Wesley van de Heide, Marieke de Boer, Carlo Doejaaren, Wilco
Schrier, Jarno Visscher, Youri Potters, Reinier Riezebos, Laurent van de Wiel, Jonathan
Kers en Jessin Kamphuis, Sverre Zielman en Jos de Baat.
Trainer/leider Johan Tadema. Ik ben nog op zoek naar een leider en/of grensrechter Tot
nu toe hebben de benaderde mensen negatief besloten.
Dus mocht u zich geroepen voelen en denkt u met mij uit de voeten te kunnen, meldt u
aan. In vergelijking met jongere voetballertjes breekt er dus voor D-pupillen een nieuwe
periode aan. De spelers zijn goed gebouwd, hebben al een goede coördinatie en kunnen
al meer concentratie opbrengen. De bewegingsdrang is groot, ze kunnen (moeten) zich
aan bepaalde groepsregels houden, ze kennen hun plaats in de groep, ze zijn nog
leergierig en willen vaak het hoogste bereiken. Wat voor een trainer ook fijn is dat
bepaalde oefenvormen of spelen langer volgehouden kunnen worden en ze zien het nut
ervan in. Aan mij de schone taak: de prestatiegerichtheid, het leren omgaan met het
verdelen van hun krachten, het vermogen om samen te spelen, het leren luisteren naar
anderen en het leren aanspreekbaar te zijn in goede banen te leiden.
Het zal zwaar worden maar met veel inzet, een goede mentaliteit en veel plezier komen
we er wel.
Tijdens de training, die plaatsvindt op woensdag, zal aan bovenstaande veel aandacht
worden besteed. De trainingsduur is 1.45 uur.
Ik hoop op een sportief najaar.
Johan Tadema

Sport en Bewegen 55+
De Stichting Welzijn Noordoostpolder organiseert verschillende activiteiten op het gebied
van sport bewegen. Zo bestaat in Kraggenburg de mogelijkheid om mee te doen aan
gymnastiek en volksdansen. Vanaf 1 september gaan de lessen weer van start.
Op dinsdagmorgen wordt er volksdansen gegeven in het Klokhuis. Tijd:10.00 - 11.15
uur. Op vrijdagmorgen is er gymnastiek in het gymnastieklokaal. Tijd: 10.15 – 11.15
uur. Cursussen Nordic Walking behoren ook tot de mogelijkheden.
Andere activiteiten die door de S.W.N. worden georganiseerd zijn o.a.:
Bodyfit, Country-dansen, Streetdance, Spel- en Sport 55+ (Ens, Emmeloord),
T‟ai Chi Tao, Koersbal (Ens, Marknesse, Emmeloord) en Sportief Wandelen.
Tenzij anders aangegeven vinden deze activiteiten plaats in Emmeloord.
Bent u 55 jaar of ouder en vindt u het ook belangrijk om zo lang mogelijk lichamelijk
actief te blijven? Kom dan eens kijken en meedoen bij één van bovengenoemde
activiteiten.
Nieuwe leden zijn van harte welkom, zowel dames als heren.
Doe het...........kies voor BEWEGING en……..….
KOM IN BEWEGING!!!
Voor inlichtingen betreffende het volksdansen kunt u terecht bij Toos van Egmond
(252783), voor gymnastiek bij Marry v.d. Sar (651501) en voor alle andere activiteiten
bij Carla Plat (652712).
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Gymuitvoering Be Fair eind seizoen 2007 - 2008
Juf Bettie had dit jaar weer iets leuks bedacht als afsluiting van het gymseizoen. Geen
uitvoering, maar een open les per groep, waaraan ouders mee mochten doen. Terwijl de
kinderen lieten zien wat ze het afgelopen jaar geleerd hadden, konden de ouders hun
spieren, lenigheid en evenwicht testen.
Open gymles groep 1
De kleuters liepen trots over de bank en de balk met en zonder parapluutje of ander
attribuut, zwaaiden aan de touwen en klommen in het wandrek. Aan de rekstok en de
ringen lieten ze zien hoe je moest koppeltje duikelen. Juf Bettie had aan alles gedacht.
Een stel lage ringen voor de kinderen en een stel hoge voor de ouders. De ouders lieten
zich niet kennen en deden aan alles mee aangespoord door de kinderen.
Aan het eind van de les lieten de kinderen zien wat acrogym is. Op de lange mat werden
acrobatische toeren uitgevoerd. Hierop volgde natuurlijk een groot applaus.
Open gymles groep 2
Op donderdag 12 juni was de open les van groep 2, waaraan ook weer ouders mochten
meedoen. Bij deze les stonden andere toestellen opgesteld, zoals de kast en de bok. Een
lage bok en een hoge bok. De lage voor de kinderen en de hoge voor de ouders? Nee
hoor, een groot deel van de kinderen sprong ook al over de hoge bok. Op de balk werden
kunstjes gedaan. Hier merk je duidelijk het niveauverschil tussen de kinderen in de
eerste en in de tweede groep. Van de oudere kinderen wordt veel meer verwacht en zij
hebben dit ook al goed onder de knie. Complimenten ook voor de ouders, die alle
oefeningen hebben meegedaan op o.a. de balk en de lange mat. Er werd lustig aan de
ringen gezwierd en op het wandrek geklommen. En ook groep 2 liet zien wat met
acrogym bedoeld werd. Natuurlijk kregen ook zij een groot applaus.
Al met al waren het twee leuke open lessen voor ouders en kinderen. Juf Bettie had het
goed voor elkaar met voldoende help(st)ers. Aan het einde van de les was er voor
iedereen een ijsje.
Margot Maljaars (moeder van Bento, groep 1 en Jasmijn groep 2)
Open gymles groep 3
Ook aan de open les van groep 3 deden weer ouders enthousiast mee; behalve de vaders
en moeders die zich tevoren hadden opgeven stonden tijdens de les een aantal ouders
uit het publiek van hun stoel op om alsnog mee te doen of te helpen.
Op het programma stonden min of meer dezelfde toestellen als in groep 2, maar de
oefeningen erop waren weer anders, moeilijker! Zo was de berg (valmat tegen schuin
wandrek aangezet) nu wel heel erg hoog om - zonder touw- te beklimmen, maar met af
en toe hulp kwam iedereen toch wel boven. Verder waren er echte oefenseries op de
evenwichtslat om uit te voeren, door de jongens en meisjes in eerdere lessen samen met
de leiding (juf Petra) bedacht. En bij de ringen bepaalden het draaien en vooral het
maken van een vouwhang de moeilijkheidsgraad van het zwaaien.
In plaats van bokspringen zoals in groep 2 was er trampolinespringen, lekker zweven,
niet echt moeilijk, maar met een halve draai erbij wel weer. Een enkeling mocht een
losse salto maken.
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Ook in de 3de les ontbrak het niet aan acro-gym
oefeningen. Er kwamen deze keer toch wel veel
spierballen aan te pas, gelukkig aanwezig in de
vorm van meerdere stevige vaders zoals te zien op
het plaatje hiernaast.

De sfeer in alle lessen was gezellig, levendig en
bijzonder ontspannen, dank aan de sport- ouders voor hun bijdrage daaraan. Mijn dank
gaat ook uit, niet te vergeten, naar het publiek dat bij alle 3 de lessen ruimschoots
aanwezig was. Vanaf de zitplaatsen werd door hen ook duidelijk meegeleefd!
Gymjuf Bettie

Motorische Remedial Teaching (MRT)
Motorische remedial teaching is het verlenen van individuele hulp aan kinderen die, om
welke reden dan ook, problemen hebben met hun motoriek. Zij zitten meestal "niet
lekker in hun vel", omdat hun motorische beperkingen op allerlei manieren belemmerend
werken: niet goed kunnen meekomen bij schoolgym, op het speelplein en bij
handvaardigheid. Vaak zijn er ook schrijfproblemen. Hun contacten met speelkameraad leeftijdgenootjes lijden hier vaak onder.
M.R.T. lessen kunnen hulp bieden. In de eerste lessen wordt nagegaan wat de kinderen
allemaal al wel kunnen om vervolgens de ontwikkeling op te pakken t.a.v. een of
meerdere aspecten:
- evenwichtsvermogen
- grove motoriek
- balvaardigheid
- fijne motoriek
De ervaring leert dat kinderen hierin goede vorderingen maken en meer zelfvertrouwen
krijgen.
Op vrijdagmiddag geef ik les aan kinderen in de basisschoolleeftijd; onder schooltijd aan
de groepen 1 t/m 4 en na schooltijd aan kinderen uit de groepen 5 t/m 8. Het aantal
kinderen per les bedraagt maximaal 3.
Wilt u meer informatie dan kunt u bij mij een foldertje ophalen op donderdagmiddag
tijdens de gymlessen aan Be Fair van 15.00 - 18.00 uur. U kunt mij ook bellen op 0527651180.
Bettie Kuipers,
Vakleerkracht Lichamelijke opvoeding en Motorisch remedial teacher

6

Senioren-volleybal
We staan aan de vooravond van weer een nieuwe competitie: 2008-2009. Enkele
veranderingen die dit komende seizoen gaan plaatsvinden wil ik toch even noemen. Na al weer
een aantal jaren met één heren- en één damesteam competitief volleybal te hebben gespeeld,
stroomt er komend seizoen een voormalig A-team door naar de dinsdagavondseniorencompetitie. We krijgen er een dames/meidenteam bij en deze meiden gaan in de 4e
klasse laten zien wat ze waard zijn. Hoe dit team ingedeeld zal gaan worden in betreffende
competitie is helaas nog niet helemaal duidelijk. We weten dus nog niet of ze gelijk met de
twee andere teams van Be Fair „thuis‟ in Ens spelen of dat ze net in de „uitspeel‟-weken worden
ingedeeld. En dat zou scheidsrechtertechnisch gezien niet zo handig zijn en ook niet zo
gezellig. Maar het belangrijkste is toch, dat we ze nog (een aantal jaren) voor Be Fair kunnen
laten uitkomen. De tweede verandering komt voor rekening van het herenteam. Na jaren op
het hoogste niveau van de dinsdagavond te hebben meegedraaid, gaat de ketting op een paar
tandjes minder en wordt er dit seizoen gespeeld in de derde klasse. Volgens de meerderheid
van het team past het niveau inmiddels ook beter in deze klasse. Verwacht wordt daarentegen
wel, dat er dus weer eens voor de bovenste plaatsen wordt meegedaan. En dat is ook wel weer
eens een leuke uitdaging. Inmiddels zijn de trainingen van de twee dames/meidenteams al
gestart en zal waarschijnlijk de laatste dinsdag van september de competitie starten met de
vertouwde eerste ronde van het Rayon-bekertoernooi. Aanvoerders, teams en scheidsrechters:
Veel plezier en succes!
Tonny Kommers

Feestelijke opening badmintonseizoen met de “Hans Lamers Schaal”
2008
Ook in 2008 zal het badmintonseizoen weer geopend worden met de traditionele strijd om de
“Hans Lamers Schaal”. In het kader van het 15 jarig bestaan zal het dit jaar, geheel tegen de
traditie in, om een open toernooi gaan. Dit betekent dat een ieder zich hiervoor kan
inschrijven. Toelating is echter gelimiteerd, waarbij Het Kraggenburgs Badmintongenootschap
de limiet zal bepalen. Ook zullen in verband met de feestelijkheden de oud-leden en de ereleden worden uitgenodigd. Plaats van handeling zal zijn The Lamers Stadium aan de Basalt 2
te Kraggenburg op vrijdagavond 3 oktober a.s.. Aanvang van de wedstrijden is 20.30 uur.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze om 20.00 uur in gepaste kleding verschijnen en zich
niet bemoeien met spelregels, puntentelling of wat dan ook. De kosten van de deelname zullen
op de avond zelf door het bestuur nader worden bepaald.
Opgave per e-mail bij het bestuur op hupkes.oosterwijk@planet.nl. De inschrijving sluit op
vrijdag 19 september a.s..
Het bestuur Kraggenburgs Badmintongenootschap

Klaverjassen in „t Klokhuis
Vanaf 19 september begint het Klaverjassen in het Klokhuis weer. Om de week wordt er
gespeeld om mooie vleesprijzen. Iedereen is hier welkom dus kom gerust eens langs. De
avonden beginnen altijd om 20.00 uur.
De klaverjasavonden worden georganiseerd om „t Klokhuis mede instant te houden.
Als u vragen hebt kunt u terecht bij onderstaande mensen.
De organisatoren zijn: Siebe Boomsma, Cor Driessen en Gert van Heerewaarden
Data 2008
Data 2009
19 september 2008
2 januari 2009
03 oktober 2008
16 januari 2009
17 oktober 2008
30 januari 2009
31 oktober 2008
13 februari 2009
14 november 2008
27 februari 2009
28 november 2008
13 maart 2009
12 december 2008
27 maart 2009 en 10 april 2009
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Inkijkertje: Aart en Nancy de Ridder
Van het grote Den Haag naar het kleine Kraggenburg is ruim 150 kilometer. Zonder files kun je
het volgens de routeplanner in een uur en veertig minuten rijden. Aart (bijna 26) en Nancy
(22) de Ridder verruilden twee jaar geleden met dochtertje Yulie het drukke stadsleven voor
de rust van het platteland. Misschien wel een veel grotere stap dan de afstand.
„Nogal een cultuurschok van centrum Den Haag naar de Finsestraat in Kraggenburg?‟ Aart:
„Dat kun je wel zeggen ja. We woonden vlak bij het Zuiderpark. Met Parkpop bleven we thuis
om op onze spullen te passen. We hebben heel wat meegemaakt. Politie die achter een
crimineel aanzat in onze flat. Ik deed de deur open om te kijken wat er gebeurde. Viel die vent
zo naar binnen. Hij had zich in ons portiek verstopt en leunde tegen de deur. „Nancy: „En
overal auto‟s en hondenpoep op de stoep. Geen leuke omgeving om je kind te laten opgroeien.
Yulie was toen twee jaar en Aart en ik wilden weg uit Den Haag. We zijn op internet gaan
kijken naar betaalbare huizen.‟ Aart: „We kwamen eerst in Lelystad terecht maar dat vonden
we niets.‟ Nancy: „We hebben tien huizen bekeken. Aart was nogal weg van een huis in
Luttelgeest. Maar toen we Kraggenburg in kwamen rijden, had ik gelijk zoiets van “Hm … ja …
dit heeft wel wat”. Ik was gelijk weg van het huis waar we nu wonen. Een grote tuin en een
speelveld achter de deur. Dit was wat we zochten. Een mooie plek voor kinderen om op te
groeien.‟
„Hoe was het om te integreren voor twee van die stadse mensen?‟ Nancy: „In het begin was
het wel wennen. Het was oktober en ik was zwanger van de tweede (dochter Floortje is nu een
jaar). Ik zat thuis en dacht wat doe ik hier. Ik had ook nog geen rijbewijs. Aart werkte als
privéchauffeur voor de staf van het ministerie van Defensie en was er nooit. Dat vond ik heel
moeilijk. Aart: „Ik had nog een contract en toen ik dat uitgediend had, nam ik een baan van
acht tot vijf, maar dat beviel niet. Ik ben sinds 1 juni dit jaar in dienst als
vrachtwagenchauffeur, maar wel met vaste tijden‟, haast hij zich te zeggen. Nancy met een
glimlach: „Hij zit het liefst op de weg.‟
„Wat hebben jullie gedaan om contact te krijgen?‟ Nancy: „Met de buren hadden we meteen al
contact. Je bent hier snel vertrouwd met elkaar. Iedereen zegt elkaar gedag. Door de
peuterspeelzaal krijg je contact met andere ouders en in het winkeltje spreek je ook veel
mensen. Aart: „Ik las dat er een trainer werd gezocht voor de C‟s. Hoewel ik een enorme
voetbalfan ben, had ik zelf nooit gevoetbald. Ik was wel lid van de harde kern van Ajax (vak
410). Ik heb me aangemeld bij Paul de la Vieter en ben de C‟s gaan trainen. Daarnaast deed ik
de opleiding jeugdtrainer KNVB. Die cursus duurde twintig weken.‟
Aart‟s vrije tijd werd sindsdien beheerst door voetbal. Zijn week zag er tijdens het afgelopen
voetbalseizoen zo uit:
Maandag trainen C’s
Woensdag cursus
Donderdag trainen C’s + zelf trainen
Zaterdag competitie C’s
Zondag competitie zelf spelen.
„Jullie wonen hier nu ruim twee jaar, denken jullie nog wel eens aan teruggaan.?‟ Nancy: „Nee,
helemaal niet. Er is een derde op komst en het is hier heel fijn wonen voor ons en de kinderen.
Veel ruimte om te spelen, veel bos en natuur en het voelt heel veilig en vertrouwd.‟ Aart: „Het
gemeenschapsgevoel is hier groot. Door buurman Voesenek heb ik zelfs een eigen volkstuin.
Heerlijk je zelf geteelde groenten eten. Smaakt veel lekkerder, vind ik.‟
Annemiek Janse
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Semangat Dua
organiseert op

zaterdag 6 september
in

hcr Van

Saaze

een Indische dansavond & Indische catering*
de catering wordt verzorgd door

Jempol

Charles Pichel

van
i.s.m. het team van hcr Van Saaze
live muziek met de band

Eastern SOund
aanvang: 20.00 uur
einde: 00.30 uur
entree: € 7,50
kaarten kunt u reserveren via T 038-4201999 of 038-4600904 (na 19.30)
of M naar ch.frederiks@tiscali.nl / nowack@freeler.nl
* de catering zit niet bij de entreeprijs in
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Mijn uitdaging in Zuid-Afrika!!
Zoals jullie in de vorige Uitkijken hebben kunnen lezen, ben ik eind april naar Zuid-Afrika
vertrokken om daar een opleiding aan de Body Stress Release Academy te gaan volgen. Eind
september hoop ik met een diploma op zak weer in Nederland aan te komen en mijn praktijk
in Kraggenburg te kunnen beginnen.
Hierbij deel 3: Al over de helft!
Nu de vakantie al weer een paar weken voorbij is gaat de tijd razendsnel. Het is alweer half
augustus en ik heb hier nog zeven weken te gaan. Van eind juni tot eind juli zijn Taco en Jesse
hier geweest en hebben we genoten van elkaars aanwezigheid. Het begin ging wat stroef. Ik
had een longontsteking dus lag minstens halve dagen op bed (ik wilde wel de hele dag op bed
liggen zo beroerd voelde ik me) en het was koud en het regende. Het is hier natuurlijk midden
in de winter, maar we hadden toch wel iets anders verwacht. Met een stevige antibioticakuur
op zak, en mijn vakantie van een week al half voorbij zijn we naar Kaapstad gereden via
Hermanus (walvissen uitkijkpunt). Door de regen verdwenen de Tafelberg en Kaap de Goede
Hoop in de mist. De walvissen hadden ook geen zin op de dag dat wij er waren. We zijn door
de wijnenroute bij Stellenbosch en Franshoek gereden in de regen en kwamen in regen weer
thuis. Maar de laatste twee weken van hun verblijf was het gelukkig weer mooi weer. Ik ging
toen al weer naar school. Taco en Jesse voelden zich helemaal thuis bij de klas en hebben het
erg naar hun zin gehad. Als ik op school was gingen zij naar het strand, naar de struisvogels,
olifanten, vogels en apen en door grotten kruipen etc. In de weekenden gingen we vaak met
de hele klas dingen doen. En natuurlijk braaien (Zuid-Afrikaans voor barbecueën).
Op school gaat het nu allemaal in rap tempo. Vanaf begin september hebben we stage. We
hebben dus nog maar een paar weken te gaan. Belangrijke vakken op dit moment zijn:
Cliëntmanagement, Case-studies (onze docent speelt dan de klant) en nog steeds Anatomie.
Voor de stage moeten we zelf klanten zien te vinden. Vijf klanten per persoon die we
tenminste drie releases moeten geven. Bij ontvangst van de klant moeten we kort vertellen
wat Body Stress Release inhoudt. Ik zal hier proberen het in het Nederlands te vertalen. Kan ik
alvast oefenen voor als ik thuis ben.
Elke dag worden we blootgesteld aan stress. Dat kan zijn: mechanische stress, bijvoorbeeld
een val, verkeerd tillen of een ongeluk; chemische stress, door blootstelling aan chemicaliën in
de lucht, in crèmes of in voedsel; en mentale/emotionele stress. Normaal kan ons lichaam
deze vormen van stress zelf opvangen en verwerken, maar soms wordt onze persoonlijke
grens overschreden. Als het lichaam de stress niet meer zelf kan verwerken wordt dit
vastgezet in spieren. Dit is een volledig automatische reactie (reflex) van het lichaam om het
lichaam te beschermen tegen verdere schade. De vastgezette spierspanning kan pijn, stijfheid,
gevoelloosheid en een afwijkende houding van het lichaam veroorzaken. Zenuwen komen
onder druk te staan waardoor de communicatie in het lichaam niet meer optimaal verloopt.
Het zelfgenezend vermogen van het lichaam werkt hierdoor niet meer goed. De Bodystress
Release Praktitioner (ik dus straks) doet een serie lichte druktesten op de volledig geklede
persoon op een speciale behandelbank en meet door middel van automatische spierreacties
van de persoon waar de spanning zit en in welke richting. Met lichte maar duidelijke impulsen
in de gevonden richting, met de vingers, duim of hand, wordt de spierspanning gereleased. Dit
geeft het lichaam de mogelijkheid om de normale spierspanning te herstellen om de
communicatie in het lichaam en het zelfgenezend vermogen weer optimaal te laten werken.
Als dit gebeurt kan het lichaam weer goed met stress omgaan.
Ik ben er dus bijna klaar voor en kijk er erg naar uit weer in Nederland te zijn en mijn eigen
praktijk te kunnen openen. Body Stress Release helpt bij zo ontzettend veel klachten! Als de
volgende Uitkijk uitkomt ben ik alweer in Nederland (het stuk schrijf ik nog vanuit Zuid-Afrika)
en daarin zal ik meer over mijn praktijk vertellen. Natuurlijk zal ik nog een open dag houden
ergens begin oktober om jullie een kijkje in de keuken te geven. Ook kunnen jullie dan de
speciaal voor Body Stress Release ontwikkelde behandelbank komen bekijken. Houd de
brievenbus dus in de gaten tegen die tijd. Tot de volgende Uitkijk.
Sonja Kamminga
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Jubileumjaar 60 jaar Kraggenburg
De Feestcommissie Kraggenburg is alweer volop bezig met de organisatie van de feestweek
voor het jubileumjaar 2009. Dan bestaat Kraggenburg namelijk 60 jaar. De feestweek zal als
vanouds plaatsvinden in de week van Hemelvaart (dat is donderdag 21 mei 2009).
Om het jubileumjaar meteen goed in te luiden, wordt er een gezellig Oud & Nieuwfeest
georganiseerd. Het wordt zeker de moeite waard om Oud & Nieuw in het centrum van
Kraggenburg te vieren!
Er wordt al druk geoefend door de Kraggenburgerband, zij zullen met veel verschillende
muzikale talenten een spetterend optreden verzorgen op Hemelvaartsdag. Ook wordt er al
hard gewerkt aan de opzet van een reünie, waar Kraggenburgers en oud-Kraggenburgers
elkaar zullen ontmoeten.
Een ieder die suggesties heeft voor een passend thema voor het jubileumjaar of ideeën voor
de feestweek, wordt van harte uitgenodigd om deze door te geven aan één van de leden van
de Feestcommissie of aan onderstaand adres.
De Feestcommissie is erg blij met 2 nieuwe bestuursleden, te weten Erwin Tissingh en Jantina
Bos. We wensen hen vanaf deze plek dan ook veel succes en plezier toe!
Namens de Feestcommissie,
Marjolein Hooijman, Zuiderringweg 13-II, 8317 RA Kraggenburg, Tel.: 252556
E-mail: marjolein.hooijman@telfort.nl

Ondernemers Vereniging Kraggenburg
1949 – 2009
In 2009 is het al weer zover. Volgend jaar bestaat ons dorp al weer 60 jaar. Voor de
Ondernemersvereniging Kraggenburg een mooie reden om een feest te geven, en wel in de
vorm van een reünie.
In overleg met de feestcommissie zal de reünie volgend jaar gehouden worden op de
donderdag in de feestweek, op Hemelvaartsdag. De details gaan wij nog niet prijs geven, maar
wij hebben al wel een oproep!
Om de reünie een groot succes te laten worden, zijn wij zo snel mogelijk op zoek naar
adressen van Oud-Kraggenburgers. Dus blader in uw adressenbestand, op zoek naar de
adressen van vrienden, kennissen, familieleden die in Kraggenburg hebben gewoond.
De adressen kunt u mailen naar: Wilma van Beekhuizen-Everts (voorzitter OVK)
wilma.everts@home.nl
Mocht u ze niet kunnen mailen, mogen ze ook in bus worden bezorgd aan de Stuwwal 26 te
Kraggenburg.
Alvast bedankt voor uw medewerking!
Commissie 60 jaar
Ondernemersvereniging Kraggenburg
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Natuurmoment Voorsterbos
Oogsttijd
Voor de meesten van ons zit de vakantie er bijna op. Op dit moment zijn de boeren druk aan
het oogsten. Voor de fruittelers zitten de kersen en pruimentijd er op. De appels beginnen te
kleuren en in middels zijn de eerste appels geplukt. In de natuur merken we de veranderingen,
zoals het wegtrekken van de gierzwaluwen naar Afrika. Vruchten kleuren en worden rijp. Aan
de lijsterbes zien we prachtige grote trossen oranje gekleurde bessen hangen. De vlierbessen
zijn bijna rijp, waarvan heerlijk sap en jam kan worden gemaakt.
Bijzondere waarnemingen
In de Vreugderijkerwaard bij Zwolle heeft deze zomer de aanwezige stroomdalflora prachtig
gebloeid. Tot de stroomdalsoorten behoren o.a.: echt walstro, knikkende distel, veldsalie,
bevertjes, blauwe walstrobremraap en kattendoorn. Deze soorten zijn dit jaar weer verder
uitgebreid. De in het voorjaar uitgelegde zwarte sternvlotten in de Kolk van de
Vreugderijkerwaard heeft een goed broedresultaat opgeleverd. Van de 24 uitgelegde vlotjes
werden 22 bezet waarop 3-4 jongen zaten. Tijdens de aanwezigheid van de jongen was het
zeer druk boven de Kolk met zwarte sterns die de jongen aan het voeren waren.
In het Kraggenburger/Kadoelerveld hebben de gevlekte en ongevlekte rietorchis zich goed
ontwikkeld. Door het verschralingsbeheer is dit jaar op het Kadoelerveld het eerste exemplaar
gevonden.
Publiciteit
In het kader van het 25 jarig bestaan van de vlinderstichting is in het Voorsterbos de landelijke
Persdag gehouden. U hebt in alle dagbladen (zowel regionale als landelijk), Regionale TV Oost
en TV Flevoland, Vara Vroege Vogels en het jeugdjournaal waaraan collega Dick Buitenhuis
heeft meegewerkt, over het vlinderbeheer en de aanwezige vlindersoorten in het Voorsterbos
kunnen lezen en zien. Ook dit jaar is de grote weerschijnvlinder in het Waterloopbos en op de
camping “de Stiente‟‟ gezien. In het Kadoelerbos wordt steeds meer de eikepage aangetroffen,
ook dit is een zeldzame vlindersoort.
Informatiecentrum
Menigeen heeft de kunstroute in het Waterloopbos gelopen. Hierbij wordt het
informatiecentrum goed bezocht, in juni 977, en in juli 804 bezoekers. Het aantal bezoekers
vanaf de opening van de kunstroute tot heden is ongeveer 18.000. Op 12 augustus werd in het
programma Vroege Vogels van de Vara aandacht besteed aan de kunstroute in het
Waterloopbos. Op 23 augustus wordt in samenwerking met Natuurmonumenten het Cultureel
Buitenfestival Oord 2008 met het thema ,,Wild‟‟ in het Waterloopbos georganiseerd. Het
festival begint om 14.00 uur tot 23.00 uur.
Beek
De nieuw gegraven beek die deels door het Waterloopbos naar het Wendelbos kronkelt, blijft
goed op peil en stroomt prachtig tussen de bomen door. Regelmatig worden jagende ijsvogels
boven de beek waargenomen.
De vlinders en libellen gebruiken de beek als verbindingszone door het gebied.
Oproep vrijwilligers TIP kar/infocentrum
Natuurmonumenten Beheereenheid Voorsterbos doet een oproep om een groep vaste
vrijwilligers, die bij verschillende activiteiten of beurzen, actief mee willen helpen de TIP kar of
informatie centrum Waterloopbos te bemensen. Wanneer u interesse heeft en meer wilt weten
kunt u kontact opnemen met Boswachter Klaas Althuis, tel 0527-252570, of u kunt hem
mailen: k.althuis@natuurmonumenten.nl
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Nieuwe aanwinst
Als u een wandeling maakt door het bos komt u misschien onze elektrokar tegen. Deze kar is
gesponsord door de energiemaatschappij NUON. De kar wordt door vrijwilligers gebruikt om
klussen in het veld uit te voeren. Natuurlijk kunt u nog genieten van alle natuur in en rond de
bossen door middel van allerlei activiteiten. Kijk voor meer informatie op de website van
Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl/agenda of bij Bezoekerscentrum De Wieden
tel 0527- 246644.
Het Beheerteam wenst u een fijne nazomer.
Beheerteam Voorsterbos

STUURGROEP

EVENEMENTEN

KRAGGENBURG

VERKEERSREGELAARS GEVRAAGD……
Elk jaar worden er diverse evenementen in Kraggenburg georganiseerd, zoals Leeuwenronde,
Sinterklaasintocht, Steppentocht, waarbij er door vrijwilligers wegen worden afgesloten in
samenwerking met de politie. Volgens de officiële weg is dit niet toegestaan en ben je ook niet
verzekerd. Dit probleem willen we graag oplossen door zoveel mogelijk vrijwilligers op te
leiden tot officiële verkeersregelaar.
STEK organiseert in oktober dit jaar in samenwerking met politie Flevoland een avond om
verkeersregelaars op te leiden voor 1 jaar. Deze avond is kosteloos en er wordt geen examen
afgenomen.
Wil jij ook verkeersregelaar worden geef je dan op via onderstaande mailadressen of bel. Bij
opgave graag even kenbaar maken welke avond in de week je niet beschikbaar bent. Je
ontvangt dan t.z.t. een persoonlijke uitnodiging.
Met vriendelijke groet,
Barbara de Vries
Marjo van Diepen
Maya Kutschruiter
Irene Gerritzen

(karste@zonnet.nl - 252065)
(sj.diepen@planet.nl – 252676)
(jkutschruiter@hetnet.nl – 252822)
(igerritzen@hetnet.nl –251933)

Gevonden voorwerpen
Tijdens de Feestweek zijn kledingstukken blijven liggen. Deze zijn af te halen bij Irma
Verschure, Zuiderringweg 11 II, 252634.
Alvast bedankt.
Namens de feestweek commissie,
Irma Verschure

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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Zonnebloem nieuws
Zonnebloemloten
De verkoop van de loten verloopt goed. We hebben nog niet alle loten verkocht, maar we
hebben het volste vertrouwen dat het wel gaat lukken. Onze hartelijke dank voor het
kopen van loten voor het goede doel, en ook onze dank aan de vrijwilligsters bij het aan
de man brengen van de loten.
Boottocht
Op vrijdag 3 oktober 2008 is de jaarlijkse boottocht met de “Waterpoort” gepland. Als
opstapplaats is ook deze keer voor Lemmer gekozen. De tocht gaat over een gedeelte
van de Friese meren. We varen samen met onze zusterverenigingen van Ens, Bant,
Rutten, Tollebeek en Brederwiede. De kosten voor deze tocht zijn € 28,50 per persoon.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Mevr. G. Mooiweer tel. 252700 en bij Mevr. T.
van Egmond tel. 252783. Wij hopen op een gezellige en zonnige dag.
Bloemetje
De nationale ziekendag van de Zonnebloem is dit jaar dinsdag 9 september. Mocht het
u gelukt zijn om de verstrekte zonnebloem pitten uit te laten groeien tot volwaardige
bloemen, dan vragen wij u om in die september week, een bloemetje te brengen aan een
zieke of oudere bij u in de buurt. Gewoon voor een gezellig bezoekje met een opbeurend
praatje.
Wie komt ons helpen?
Onze zonnebloem vrijwilligster Zwanny Looise gaat ons verlaten. Na 15 jaar trouwe
dienst neemt ze vanwege een verhuizing naar Marknesse afscheid van onze vereniging.
Wij bedanken haar voor al het werk dat ze gedaan heeft en wensen haar veel geluk en
succes verder. Maar nu een dringende oproep aan u Kraggenburgers. Wij als zonnebloem
vereniging zijn op zoek naar een nieuwe vrijwilliger(ster). Mocht u ons willen helpen
meldt u zich dan bij Toos van Egmond of bij Ge Mooiweer.
Met vriendelijke groet van de zonnebloem vrijwilligsters afdeling Kraggenburg
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Mercatus heeft een nieuw woonruimte verdeelsysteem
In 2007 heeft Mercatus besloten om over te gaan naar een nieuw woonruimte
verdeelsysteem, om duidelijker en transparanter te zijn. 26 juni 2008 is het nieuwe
systeem, Woningnet, gestart.
Nu inschrijven, straks een woning
U schrijft zich vooraf in tegen betaling (€ 25,00 eerste jaar, € 15,00 verlenging per jaar).
Inschrijven kan al vanaf 18 jaar. Wij raden u aan u in te schrijven, voordat u een woning
zoekt, om zo inschrijfduur op te bouwen. Bij het nieuwe systeem is inschrijfduur, naast
een aantal andere criteria, het belangrijkste voor de aanbieding van een woning.
Werkwijze nieuw systeem
- u kunt het actuele aanbod wekelijks raadplegen op www.mercatus.nl, kopje
woningaanbod.
- u beslist per week zelf of u wel of niet op de aangeboden woning(en) wilt
reageren.
- er is géén maximum meer aan het aantal woningen waarop u kunt reageren.
- iedere week op dinsdagmorgen 9.00 uur is de sluiting van het aanbod, daarna
worden de kandidaten voor de aangeboden woningen geselecteerd, hierdoor
ontstaat een kortere doorlooptijd waardoor overname wordt vergemakkelijkt.
- achteraf is de verantwoording voor elke woning zichtbaar, dus met welke
wachttijd is de woning aangeboden.
- na de selectie wordt direct het nieuwe aanbod voor de volgende week zichtbaar
op de site, zodat u daar weer op kunt reageren. Het maakt niet uit of u al direct
dinsdag reageert of pas maandagavond, zolang het maar voor dinsdagochtend is.
Bovendien kunt u tussentijds nog wijzigen.
Let op!
- Goed reageren is belangrijk om kans te maken op een woning. Dit betekent dat u
juist moet reageren, dus juiste leeftijd voor de woning, juiste inkomen voor de
woning en juiste aantal personen. Daarnaast is de inschrijfduur belangrijk.
- Hebt u geen internet, dan kunt u op het kantoor van Mercatus gratis gebruik
maken van een computer om te reageren. Ook bieden wij u hulp bij het gebruik
van Woningnet.
Meer informatie en vragen
U kunt contact opnemen met de afdeling woondiensten, telefoonnummer (0527) 635500.

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24 
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Melania organiseert unieke fietstocht voor het goede doel
Op zaterdag 20 september wordt er door Melania Flevoland een fietstocht van 40
kilometer lengte georganiseerd door de Weerribben. Start van de fietstocht is van
10.00 tot 11.00 uur bij De Vuurtoren Blokzijlerweg 15 te Marknesse. Het inschrijfgeld
voor deze fietstocht is € 10,-- en is helemaal voor het goede doel, omdat sponsoren
de kosten van deze tocht en de lunchpakketten voor hun rekening nemen. De kosten van
het overvaren met een pontje zijn voor rekening van de deelnemers. Opgeven kan tot
13 september bij Arian Haverkamp tel. 0527 261345 e-mail: janenarian@hotmail.com
of bij Linda Huizinga tel. 0527 291317 e-mail: classof72@xs4all.nl
Melania Ontwikkelingssamenwerking Flevoland heeft projecten op de Filippijnen in de
vorm van microkredieten en is een organisatie van, door en voor vrouwen. De stichting
Melania Ontwikkelingssamenwerking steunt basisprojecten in de derde wereld, die
vrouwen helpen, binnen de eigen cultuur, hun toekomst te verbeteren. “De leningen
komen niet terug naar ons land, maar blijven daar om nieuwe vrouwenprojecten te
steunen. Het bijzondere is dat we met de vrouwen daar corresponderen, zodat we op de
hoogte zijn hoe het met de projecten gaat en zij vinden het leuk om ons op de hoogte te
houden. Zij willen ook graag weten hoe wij hier leven. Er zijn bestuursleden van Melania
dáár geweest om projecten te bezoeken”, vertelt Marijke Rademakers uit Emmeloord,
voorzitter van Melania Flevoland. “Behalve projecten om aan (eet)geld te komen zijn er
ook projecten op het gebied van land- en tuinbouw, milieu, alfabetisering, hygiëne,
gezondheidszorg en werkgelegenheid. Dat kleinschalige in combinatie met het
rechtstreekse contact dat helpt! De vrouwenprojecten slaan aan én ze krijgen respons
van hun omgeving. Steeds meer dorpen willen meedoen en gaan samenwerken om een
beter leven te krijgen. In 2007 zijn we een project voor drie jaar aangegaan in het
westelijk deel van de Visayas. Het gaat voornamelijk om empowerment van vrouwen,
wanneer vrouwen krachtiger worden, dan komt dat velen te goede. Geld is nodig, maar
zeker zo belangrijk is mentale ondersteuning”.
Melania heeft enige jaren geleden, als zelfstandige organisatie, onderdak gevonden in het
kantoor van Cordaid. Melania ontvangt via Cordaid Nederland extra financiële steun. Een
aantal projecten wordt voor maximaal vijftig procent medegefinancierd. De
samenwerking komt beide organisaties ten goede. Melania is al 86 jaar actief om fondsen
te werven in Nederland en elders hulp te bieden. Oorspronkelijk was het Katholiek
Vrouwengilde het draagvlak van Melania, maar inmiddels wordt Melania ondersteund
door veel verschillende groepen, zoals vriendinnengroepen, clubs, gezinnen, families en
is niet gebonden aan een kerkelijke richting. Er zijn inmiddels 52 vaste groepen en een
aantal donateurs die Melania steunen. Als er in de Filippijnen tien vrouwen bij een project
betrokken zijn, dan profiteren hun gezinnen daarvan. Meerdere projecten verbeteren de
omstandigheden van een hele dorpsgemeenschap.
Wanneer je van fietsen en gezelligheid houdt en een goed doel wilt steunen, doe dan
mee op 20 september. Neem je vriendinnen, vrienden, familie, buren en collega‟s mee,
zodat vrouwen in moeilijke omstandigheden nog lang kunnen genieten van hetgeen wij
bij elkaar brengen.
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Reflex Fotografie
Nieuw!
Fotoreportage bij je thuis:
Voor de mooiste en meest bijzondere foto’s van je kind(kinderen).
Tijdens een reportage van 1-1,5 uur spelen de kinderen de hoofdrol.

Vraag gerust naar de folder, prijzen of bel voor andere informatie.

Ook voor het maken van diverse kaarten kunt u bij mij terecht.
Denk bijvoorbeeld aan:

-

trouwkaarten
geboortekaarten
uitnodigingen
kerstkaarten

Ik verzorg de foto’s (indien nodig), het ontwerp en het maken van de
kaart.
Voor meer informatie kunt u altijd met mij contact opnemen.

Reflex Fotografie
Wilma van Beekhuizen-Everts
Stuwwal 26
8317 BE Kraggenburg
0527 – 25 88 47
06 – 51 72 34 40
info@reflexfotografie
www.reflexfotografie.nl
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Inleverdatum 2008 voor kopij van De Uitkijk
Kopij inleveren (voor 19.00 uur)

Uiterlijke bezorging

28 september
23 november

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
24-08
FC Kraggenburg
30-08
Jan en Maya
Kutschruiter
03-09
FC Kraggenburg
06-09
Semangat Dua i.s.m.
Van Saaze
20-09
Melania
24-09
03-10
15-10
29-12
29-12
30-12

Chr. Vrouwenbew.
K‟burg
Kraggenburgs
Badmintongenootschap
Be Fair
Klaverjasclub De Kei
Van Saaze
Van Saaze

Wat
Fruittoernooi
Open Huis
Jaarvergadering
Indische avond

Waar
De Brem
Zwartemeerpad
11
De Brem
Van Saaze

Fietstocht

Tijd
14.30 uur
20.00 uur
20.00 uur

Blokzijlerweg 15
te Marknesse
Mw. Nijveld, Hasselt: kleur Protestant
bekennen; boek Ester
Kerkcentrum
“Hans Lamers Schaal” 2008 The Lamers
Stadium

10.00 uur

Jaarvergadering
Open Kampioenschappen
Voorrondes Darten
Dartfinale senioren en
Jeugd
Top 100

20.30 uur
19.00 uur

18

‟t Klokhuis
De Kei
Van Saaze
Van Saaze

19.45 uur
20.30 uur

19

