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Dorpsbelang
Jaarwisseling
Zoals we ons diamanten jaar zijn begonnen, zijn we het ook geëindigd: met een knalfeest en
dito vuurwerkshow in de, nu al bijna niet meer weg te denken, Oud&Nieuw tent. Waar, mede
door Kraggenburger jeugd, een superavond werd georganiseerd. Volop activiteit en
gezelligheid. Een zeer geslaagd einde van 2009 en start van 2010! Yodelahitiiiiiiiii!
Schadevrij Oud&Nieuw-premie
Voorgaand item geeft al aan dat we ook dit jaar waarschijnlijk weer kunnen beschikken over
de volledige „Schadevrij-Oud-en-Nieuw-premie‟. Ondanks dat de gemeente deze premie
ingebed heeft in de „Oud&Nieuwfeest-premie‟ (voor het organiseren van een feest tijdens de
jaarwisseling), stelt Db deze premie toch apart beschikbaar. De premie kan aangevraagd
worden voor een activiteit voor de Kraggenburger jeugd bij ondergetekende.
Dorpsschouw
Al een aantal malen is in dit blad de „Dorpsschouw‟ ter sprake gekomen. In deze editie een
tweede verslag van de vorderingen die m.b.t. een aantal „dorpsproblemen‟ zijn gemaakt.
Buslijn 71
Tijdens de sneeuwperiode van afgelopen maand, meldde Connexxion, dat ze de Kraggenburger
haltes niet meer zou aandoen. Dit i.v.m. het, summiere, provinciale zoutstrooibeleid en de
daaruit voortvloeiende gladheid. Aangezien dit beleid ook in komende sneeuw-/ijzelperiodes
gehanteerd wordt, heeft Db hierover een klachtenbrief naar de provincie gestuurd. Hierna
waren spoedig de wegen weer berijd- en de haltes bereikbaar.
(of was de ingevallen dooi hier credit aan?)
Urnenmuur
Na onze jaarvergadering in 2008 heeft de gemeente toegezegd een urnenmuur aan te leggen
op onze begraafplaats. Met het verstrijken van de tijd werd de afspraak gemaakt dat in 2010
met de aanleg zou worden begonnen. Helaas dreigden nieuwe gemeentelijke inzichten deze
afspraak te ondermijnen. Evenals enkele andere polderdorpen hebben we deze kwestie weer
voorgelegd aan de gemeenteraad en gevraagd om naleving van gedane afspraken.
Jaarvergadering
Verderop in deze Uitkijk vindt u de uitnodiging voor onze Algemene Ledenvergadering!
Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris)

Schouw in Kraggenburg (het vervolg)
In december 2009 is er een voortgangsbespreking geweest over diverse punten van de schouw
die eind september 2009 is gehouden.
Onze constatering is dat alle punten die door bewoners zijn ingebracht aandacht hebben
gekregen van de betrokken instanties die binnen IGW (Integraal Gebiedsgericht Werken)
samenwerken. Er is een antwoord, een actie of uitleg van het gemeentelijk beleid. In de Uitkijk
van oktober 2009 heeft een eerste verslag gestaan van de schouw over ons dorp. Hier volgt nu
puntsgewijs het tweede verslag.
Parkeren
 Zolang netjes wordt geparkeerd in de straten en bij de ingang (via de rotonde) van ons
dorp is alles in orde. U kunt wel het gevoel krijgen dat de straat erg vol staat en soms
wat onoverzichtelijk is.
 Daar wordt niets aan gedaan zolang er geen blokkade is en auto's en hulpdiensten er
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langs kunnen. Dat is het beleid van gemeente en politie.
Parkeren op de stoep en in het gras is niet toegestaan.
Een suggestie is om „s avonds en in het weekeinde bij de scholen uw auto te parkeren.
Genoeg ruimte daar en in wezen een korte afstand naar uw huis. (o.a. Zuidermeent)

Verkeersveiligheid
 De politie controleert en blijft controleren op te hoge snelheden op de Zuiderringweg,
Kraggenburgerweg en Leemringweg.
 Het beheer en het onderhoud van de bermen (hoog gras) van deze 3 wegen is in
handen van de provincie Flevoland. Zij maaien 2 keer per jaar de bermen, maar de
kruisingen vaker om daar een goed uitzicht te houden. U kunt altijd de provincie bellen
met een klacht.
 Bij sommige straten in ons dorp is het uitzicht beperkt. Daar wordt niets aan gedaan.
Dat wordt door de gemeente gezien als een verkeersremmende situatie, dus afremmen
en goed uitkijken.
Groenvoorziening
 Zoals ook al in oktober is gemeld, kunt u een klacht over overhangende struiken, te
laat onderhoud van groenvoorzieningen, enz. melden aan de gemeentewerf.
 De gemeente heeft toegezegd dat de dode boompjes aan de Stuwwal deze winter
worden vervangen.
 Onze gemeente wil niet overal op grasvelden bordjes plaatsen. Het algemene
uitgangspunt is dat honden niet op grasvelden mogen worden uitgelaten. In ons dorp
zijn bepaalde veldjes aangewezen om de hond uit te laten. Bij die veldjes staan dan wel
bordjes dat het alleen daar is toegestaan om honden uit te laten.
Uw buurt en wijk
We dienen met zijn allen zorg te dragen voor onze buurt, de leefbaarheid en sociale contacten.
 Daar hoort o.a. bij het onderhoud van uw voortuin. We mogen van elkaar verwachten
dat ieder zijn tuin onderhoudt. Gebeurt er helemaal niets, ga (probeer) dan eens
hierover onderling te praten. Niets zeggen, er niet over praten, helpt zeker niet. Dat
gaat op den duur irritatie en scheve gezichten geven.
 De woningbouwvereniging vindt tuinonderhoud ook belangrijk. Indien u als huurder dit
verwaarloost, zal de woningbouwvereniging u hierop zeker aanspreken.
 De gemeente is niet in staat om trottoirs schoon te vegen, de machines zijn te zwaar.
Ze gaan er van uit dat wanneer het nodig is, de bewoners zelf de bezem een keer ter
hand nemen. En dat geldt ook voor het sneeuwvrij maken van uw stoep. Een
uitzondering hierop is het tegelpad achter langs de scholen tussen Noordermeent en
Zuidermeent. Als dit pad slecht begaanbaar is, moet u dat melden bij de gemeentewerf.
Dan kunnen ze hierop actie ondernemen.
 Het kan soms voorkomen dat in uw straat of buurt onderlinge contacten stroef en
moeizaan verlopen of dat er enige onderlinge spanning ontstaat tussen mensen. Dat
kan allerlei redenen hebben. Laat die spanning niet oplopen met als uiteindelijk gevolg
een onderlinge ruzie. Het beste middel in zo'n situatie is altijd nog een onderling
gesprek. De stichting Carrefour kan in al dit soort situaties helpen via
buurtbemiddeling. Het telefoonnummer staat aan het einde van dit verslag.
Het vervolg
De schouw is geweest in september 2009 en er zijn door de bewonders toen veel punten
gemeld. In overleg met de mensen van IGW kijkt Dorpsbelang steeds wat de stand van zaken
is. Zo hebben we in maart a.s. weer een overleg gepland. Aandacht voor bekende en nieuwe
meldingen blijft op de agenda staan.
Ondertussen geldt nog steeds dat wanneer u een klacht heeft over de groenvoorzieningen, de
straat, de trottoirs, de verlichting enz, de eerste actie is dat u de klacht zelf direct meldt aan
de gemeentewerf. Zij zullen dan actie ondernemen. Wanneer er na uw melding helemaal niets
gebeurt, mag u Jules Overmars informeren.
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Zijn er andere punten waarvan u meent dat die gemeld moeten worden, dan is altijd de eerste
actie dat u het zelf meldt. Lukt het niet, dan mag u contact opnemen met Jules Overmars.
Dorpsbelang zal de melding dan aan de orde stellen in het overleg over de schouw.
Onderstaand de telefoonnummers
Gemeentewerf:
Carrefour:
Woningbouwvereniging Mercatus:
Provincie Flevoland over wegen:

en e-mail adressen:
0527 – 633944
gemeentewerf@noordoostpolder.nl.
0527 – 630000
info@carrefour.nu
0527 – 635500
info@mercatus.nl
0320 - 265566

Dorpsbelang Kraggenburg
Jules Overmars
tel: 0527 – 612648 e-mail: jules.overmars@hetnet.nl

Openbare Verlichting
Overgang van „oranje/geel‟ naar „witte‟ lichtkleur.
Het zal u vast opgevallen zijn dat het 's avonds behoorlijk licht is in Kraggenburg. De
gemeente heeft in november de 'oranje/gele' verlichting in ons dorp vervangen in het kader
van hun onderhoudsplan.
De openbare verlichting is nu voorzien van nieuwe lampen. Deze verlichting heeft een „witte‟
lichtkleur. De lampen die in het verleden zijn toegepast hadden een „oranje/gele‟ lichtkleur.
In het verleden is vooral „oranje/gele‟ verlichting toegepast omdat de lampen zeer efficiënt
zijn. Het nadeel bij deze verlichting is dat er geen kleurherkenning mogelijk is.
Met de huidige technologische ontwikkelingen op het gebied van verlichting zijn er nieuwe
typen lampen op de markt gekomen die efficiënt zijn en kleurherkenning mogelijk maken.
Het nieuwe type lamp wordt voornamelijk toegepast in verband met de sociale veiligheid, en is
daarbij ook energie besparend. Ter bevordering van de sociale veiligheid maakt de „witte‟
openbare verlichting het mogelijk om kleuren te herkennen. Zodoende zal het bijdragen tot
versterking van het veiligheidsgevoel bij duisternis.

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering
van Dorpsbelang Kraggenburg
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodigt U uit voor onze jaarlijkse

Algemene ledenvergadering
Deze wordt gehouden op woensdag 17 maart 2010 in dorpshuis „ ‟t Klokhuis‟ aan de
Noordermeent 6 te Kraggenburg. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur.

Agenda:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Opening
Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 18 maart 2009
Ingekomen stukken / mededelingen
Jaarverslag secretaris
Jaarverslag penningmeester (zie *)
Verslag kascommissie
Benoeming kascommissie
Bestuursverkiezing (zie **)
PAUZE
Contributievaststelling
Begroting 2010
Feestweek 2010
Rondvraag
Sluiting

*

Toelichting punt 5:
Belangstellenden kunnen de financiële stukken, vanaf twee weken voor aanvang
vergadering, inzien bij de voorzitter: dhr. J.F.M. Overmars, AJ Rennenstraat 42.

**

Toelichting punt 8: Bestuursverkiezing
Statutair aftredend en herkiesbaar:
Statutair aftredend en niet herkiesbaar:

Joop Stoffelen
Marga Oosterwijk

Het bestuur stelt Irene Gerritzen als kandidaat voor de ontstane vacature.
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang vergadering schriftelijk worden gesteld bij
de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden.

Tot ziens op woensdag 17 maart a.s.
Namens het bestuur,
Tonny Kommers, secretaris
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Notulen Jaarvergadering 18 maart 2009 Dorpsbelang Kraggenburg in het Klokhuis

Aanwezig namens het bestuur: Ad v.d. Noort (voorzitter), Joop Stoffelen(penningmeester), Tonny
Kommers (secretaris), Harry Engels, Marjo van Diepen, Karste de Vries, Taco Folkertsma en Marga
Oosterwijk (notuliste). Totaal aantal aanwezigen: 87
1. Opening: De voorzitter, de heer A. v.d. Noort opent de vergadering en heet alle aanwezigen van
harte welkom, met in het bijzonder; Dhr. T. van Meijl (wethouder), Dhr. W. Schutte (wethouder), Dhr. H.
Suelmann (CDA), Dhr. H. Doff (CU/SGP), Dhr. W. Haagsma (P.U.), Mw. I. Vriend en Dhr. K.J. Loosman
(I.G.W.), Dhr. K. Althuis (Natuurmonumenten), Dhr. R. Schilder (Pers Stentor).
De voorzitter noemt in zijn openingswoord o.a.:
De jaarwisseling 2008-2009 is goed verlopen. Ter inluiding van het jubileumjaar hebben we kunnen
genieten van een prachtig vuurwerk. Het feest, rond middernacht in de tent, is zeer positief verlopen en
de jeugd heeft zich keurig gedragen. Het is goed bevallen om, tijdens deze nacht, iets te organiseren. We
hebben dan ook recht op de volledige Nieuwjaarspremie van de gemeente i.v.m. een schadevrije oud- en
nieuw nacht.
De werkgroep STEK is afgelopen jaar “geboren‟‟ en staat voor: Stuurgroep Evenementen Kraggenburg.
Samen met diverse verenigingen w.o. de carnaval worden diverse activiteiten georganiseerd.
De leeuwen bij de rotonde waren aangetast door een groene aanslag. We zijn de carnaval dank
verschuldigd voor het schoonmaken hiervan. In het jubileumjaar “staan‟‟ ze er dan ook weer mooi bij.
Woningbouw:
Het is jammer en teleurstellend dat er geen vorderingen zijn gemaakt. De ingediende plannen, door de
gemeente, waren incompleet en de Raad van State heeft de plannen dan ook niet ontvankelijk verklaard.
Hierdoor moeten procedures weer opnieuw. Dit neem ik de gemeente en de provincie kwalijk. De
ontwikkeling in Kraggenburg stagneert wederom terwijl er in Ens wel gebouwd gaat worden.
Kraggenburg zal pas hierna aan de beurt zijn.
Dit kan ik, als uw voorzitter, niet uitleggen en vraag dit dan ook aan wethouder Schutte dit zelf te doen.
K.Z.Y.: In mei is er een grote brand geweest in het koelhuiscomplex. Ballast-Nedam is na de
zomervakantie begonnen het complex op te ruimen en na Oud en Nieuw was het gehele terrein
opgeruimd. De nieuwe plannen voor het terrein liggen, v.a. donderdag 19 maart, voor 6 weken ter
inzage. De gemeente zal dan binnen 12 weken e.e.a. afronden.
De Kei: Het ingediende schetsplan bevat fouten en zal opnieuw moeten worden getekend.
M.F.C.: zie agendapunt 3 mededelingen.
I.G.W.: Een nieuwe samenwerking tussen: gemeente, politie, Mercatus en Carrefour.
Het doel is: ondersteuning verlenen in dorpen en wijken bij verschillende zaken. Mevrouw Ingrid Vriend is
het aanspreekpunt voor Kraggenburg.
Er is door de gemeente, per dorp, €5.000,-- beschikbaar gesteld. Een ieder kan ideeën inbrengen bij het
bestuur voor het aanwenden van dit bedrag.
Verder wens ik u allen een prettige vergadering toe.
2. Notulen Jaarvergadering 12 maart 2008:
Geen bijzonderheden.
3. Mededelingen:
Dhr. P. Paauw: Informeert de vergadering over het te realiseren MFC. De laatste tijd is er niet veel
nieuws te melden geweest, doch is er zeker overleg geweest met o.a. gemeente en provincie.
Het gaat de goede kant op, iedereen lijkt positief. Alle partijen hebben tijd nodig voor het voorbereiden
van een mogelijke samenwerking. Toch zijn we positief gestemd en zullen we vaker, via de Uitkijk, het
nieuws met u delen. De commissie is nog steeds actief en verder zijn er geen bijzonderheden te
vermelden.
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Dhr. A.v.d.Noort: Een medewerker van Essent heeft ons dorp een AED geschonken. Het apparaat, te
gebruiken bij een plotselinge hartstilstand, komt bij v. Saaze te hangen. Het apparaat zal binnen worden
geplaatst omdat het te kwetsbaar is om het buiten te monteren.
Onze wijkagent Dhr. J. van Benthem is ziek. Zijn waarneemster is Mevr. E. Baard.
4. Jaarverslag secretaris:
De jaarvergadering d.d. 12 maart 2008 wordt door 78 geïnteresseerden bezocht .
Marco Kok neemt afscheid van het bestuur en de ontstane vacature wordt door Taco Folkertsma
ingevuld. De heren Harry Engels en Karste de Vries worden voor hun tweede termijn herkozen.
Dorpskrant „De Uitkijk‟ is afgelopen jaar 6x verschenen. Een nieuwe typiste en een nieuwe
adverteerderscout traden toe tot de groep vrijwilligers die dit blad draaiende houden. De groeiende groep
adverteerders en de dikkere edities geven aan dat „De Uitkijk‟ zeker een toekomst heeft voor ons
Kraggenburgers.
We hebben 11 Db-bestuursvergaderingen gehad en 7 vergaderingen in 10-dorpenverband. Daarnaast
zijn er vergaderingen belegd die betrekking hebben op eventuele dorpsuitbreiding, de opzet van een MFC
en gemeentelijk Integraal Gebiedsgericht Werken.
Dorpsbelang heeft verder o.a. nog overleg gehad met de Feestcommissie, de STEK, de Uitkijkredactie,
AV-NOP, Paspartoe, Gemeente en B. en W.
De Feestcommissie maakt zich dit seizoen op voor extra inspanningen. De feestweek in mei 2008 was
weer zeer geslaagd, ondanks dat de aandacht al een beetje uitging naar 2009. Het jaar dat we 60 jaar
bestaan en waarin dan ook met extra activiteiten wordt uitgepakt.
De krapte in de bezetting van de Kraggenburger Activiteiten Commissie heeft tot gevolg dat er een
doorstart wordt gemaakt met 4 nieuwe commissieleden en een nieuwe naam. In juni is de STEK een feit
met als doelstellingen: het organiseren en verzamelen van Kraggenburger activiteiten.
Dorpsbelang blijft met een angstig gevoel kijken naar het, in gevaarlijke staat verkerende,
koelhuiscomplex van de Greenery. Dit hebben we aan de gemeente, eigenaar Ballast Nedam en in de
media kenbaar gemaakt, met de vraag om tot sloop over te gaan.
Stichtingbestuur „Het Klokhuis‟ gaat er weer tegenaan en met haar vrijwilligers o.l.v. Ria Stuiver, wordt
vol vertrouwen vooruit gekeken.
Op de dorpssite staat, onder de link „Dorpsbelang‟, onze openbare correspondentie te lezen. Een klein
inkijkje in wat er bijvoorbeeld naar Gemeente of Provincie wordt gecommuniceerd.
Feiten en gebeurtenissen:
Bij de 11-dorpenloop op 5 april heeft Loopgroep Kraggenburg de 4 e plaats behaald. Het team van Harm
heeft hiermee weer een plaats gewonnen t.o.v. vorig jaar.
4 mei was Kraggenburg start- en finishplaats voor de 11-dorpen-steprace. Met een nieuwe captain heeft
een gemêleerd gezelschap een gooi gedaan naar een hoge plaatsering. Die opzet slaagde redelijk, maar
de geweldige ambiance na afloop maakte het helemaal een superdag.
Kraggenburg schrikt 9 mei op als zwarte rookpluimen boven het Greeneryterrein hangen.
Het voormalige koelhuiscomplex wordt door vlammen verteerd. Gelukkig zijn er geen persoonlijke
ongelukken gebeurd en wakkert deze brand wel de sloop van het gebouw aan.
16 mei is de 30e Leeuwenronde georganiseerd onder ideale omstandigheden. De winnaar van de 21 km
klinkt dit keer minder bekend: Jan Schenstra.
De feestweek van 28 mei t/m 1 juni is weer super. Kraggenburg draaide door en er werd sportief
gestreden op alle vlakken. En de bands op zaterdag, waarvan één met een kraggenburgs accent, trokken
veel publiek.
Op 5 juni maken 170 kinderen een schoonmaakronde door het dorp. De hoeveelheid zwerfvuil valt
gelukkig mee.
Op 17 augustus komt het Kraggenburger strolaadteam in actie op de „nostalgische akkerdagen‟ tijdens de
provinciale kampioenschappen stroladen.
27 augustus reikt het Oranjefonds haar „Buurtcadeau‟ uit aan Kraggenburg.
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Bij de dorpenkeuring is Kraggenburg helaas als 4e geëindigd. En in de milieukeuring, normaliter ons
paradepaardje, gaat het nog minder: een 7e plaats.
16 november behalen de meiden van Sensation junior het nationaal kampioenschap showdance!
Op 22 november komt Sint Nicolaas aan op onze loswal en hij wordt per pick-up naar „Het Klokhuis‟
gebracht. Daar viert hij met zijn pieten en de kinderen een heel leuk feestje.
23 december heeft STEK een 3-tal activiteiten georganiseerd voor de jeugd in het kader van de KerstInn. De kerstman, vossenjacht en sneeuwpret hebben de jeugd goed vermaakt.
Oud&Nieuw wordt gezamenlijk in een tent gevierd om het 60-jarig jubileum goed in te luiden. Een door
de jeugd en de Feestcommissie georganiseerd feest, dat prima in haar opzet slaagt. Tijdens de
jaarwisseling wordt in het dorp niets vernield, dus ontvangen we de volledige Oud-en-Nieuw-premie. Dit
bedrag is beschikbaar voor jongerenactiviteiten.
Op de Nieuwjaarsreceptie van 3 januari, een matinee dit keer, was het jaarlijkse bloemetje voor drie
personen, die 60 jaar geleden, het eerst in Kraggenburg zijn ingeschreven.
Tot slot willen wij iedereen hartelijk bedanken, die zich op welke manier dan ook ingezet heeft voor de
leefbaarheid van het dorp. En zoals op de nieuwjaarsreceptie is aangegeven:
Kraggenburg gaat er een goed, leuk en vooral feestelijk jaar van maken!
5. Financieel verslag door de penningmeester:
Het fin. verslag is door de penningmeester voorafgaande aan de vergadering uitgereikt aan de leden. De
penningmeester bedankt Dhr. J. Winters voor het aanleveren van de fin. gegevens van de Uitkijk en
dankt tevens Dhr. F. van Egmond jr. voor het aanleveren van de financiële gegevens van de
feestcommissie. Er zijn geen op- of aanmerkingen.
6. Verslag kascommissie:
De kascommissie bestaande uit Dhr. W. de Raad en Dhr. J. Kaak hebben de controle uitgevoerd en geven
aan zeer tevreden te zijn met de uitstekende wijze waarop de penningmeester zijn werk heeft gedaan. Er
is steekproefsgewijs gecontroleerd en er zijn geen bijzonderheden. De vergadering gaat akkoord en
verleent de penningmeester decharge. Dhr. W. de Raad verlaat de commissie en wordt bedankt voor zijn
inzet.
7. Benoeming kascommissie:
Dhr. J. Kaak blijft lid van de kascommissie en zal, voor de komende tijd, worden vergezeld door Dhr. A.
Verwer.
8. Statutenwijziging:
De statuten van de vereniging zijn herschreven en er is gebruik gemaakt van een modernere taalkeuze.
Herzien is het punt van aftreden en opvolging. Het is, na wijziging van de statuten, niet meer nodig dat
de resterende termijn van een bestuurslid welke vervroegd uittreedt eerst wordt „‟uitgediend‟‟. In de
wijziging is opgenomen dat bij aanstelling van een nieuw bestuurslid, een geheel nieuwe termijn zal
ingaan voor het aantredende bestuurslid.
De herschreven statuten konden worden opgevraagd, voorafgaande aan de jaarvergadering, bij de
penningmeester.
De vergadering gaat, na uitleg door Dhr. J. Stoffelen, d.m.v. applaus, akkoord met de nieuwe statuten.
9. Woningbouw:
Wethouder W. Schutte houdt zijn betoog. Hierbij de feiten:

moet toegeven dat ik hier niet met vreugde sta

het college en ik schamen ons dat er geen positieve ontwikkeling is

het KZY terrein is nu gelukkig opgeruimd

de beoogde woningbouw voor Kraggenburg zal niet vóór 2011 plaatsvinden

er zijn al vele college‟s mee bezig geweest

kavel Paauw was beschikbaar, kavel Penders niet i.v.m. curatele van ontwikkelaar

op kavel Penders ook realisatie van waterwoningen

het bestemmingsplan voor kavel Paauw is gerealiseerd

het voor overleg leek goed, ook provincie was akkoord

daarna kwamen er veel bezwaren

voor de 150 te realiseren woningen stuitte ik op 144 bezwaren

34 bezwaren kwamen van direct belanghebbenden en dorpelingen

in deze 34 bezwaren werd veelal aangegeven het uitzicht te willen behouden
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ook werd aangegeven eerst te willen bouwen op kavel Penders en dat, wanneer kavel Paauw als
eerste zou worden ontwikkeld, men ook bezwaar zou hebben ingediend
110 bezwaren kwamen uit overige delen van Nederland
wanneer er, als eerste, gebouwd zou gaan worden op kavel Paauw dan zouden er ook zonder
meer bezwaren zijn gekomen
het ontwerp bestemmingsplan werd goedgekeurd, doch bezwaarmakers konden naar de Raad
van State. In totaal hebben 3 personen hiervan gebruik gemaakt.
helaas was de grondexploitatie niet gevoegd bij de ontwikkeling van het bestemmingsplan en dat
bleek “dodelijk‟‟ voor de plannen.
er was tevens nog een ander juridisch probleem. Dit betreft het geluidsprobleem van de
Zuiderrringweg op de nieuwbouwwijk.
het college had subiet, na de uitspraak van de RvSt, direct opnieuw naar de RvSt kunnen gaan.
Dit is echter niet gebeurd, omdat partijen hebben aangegeven toch bezwaren te willen blijven
maken. Wanneer de rechter hiervoor gevoelig is wordt het plan discutabel en kan er een
procedure volgen welke 2 a 3 jaar kan duren. Het zou dan zelfs een langere periode in beslag
kunnen nemen.
voorlopige uitgangspunten om bezwaren te voorkomen * geen woningen t.o. de 2
bezwaarmakers, * niet bouwen langs de erfgrens met de fruitteler aan de Hertenweg en langs de
Zuiderringweg (i.v.m. geluid) * plan ca. 160 woningen> 80 op zuidkant van kavel Paauw en 80
op kavel Penders aan de zijde van de Hertenweg.
het college denkt dat er een markt is voor een diversiteit aan woningen in Kraggenburg

Tijdspad lang i.v.m.:

gemeente NOP kampt al meer dan een jaar met weinig personeel op de afdeling Ruimtelijke
Ordening

bestemmingsplannen zijn strak geschreven

herzieningen vragen veel tijd

college is bezig om bestemmingsplannen eenvoudiger te maken

er zijn veel artikel 19 procedures

er is veel extra werk

de nieuwe wet op R.O. geeft meer “last‟‟

er zijn weinig juristen voorhanden voor de afd. R.O.

er is veel verloop op de afdeling R.O. Veel ervaren krachten zijn vertrokken en er wordt veel
gewerkt met invalkrachten

op veel ingediende plannen is kritiek (zienswijzen) en brengt dus veel werk met zich mee.
Momenteel zijn we redelijk “bij‟‟ met het werk en bestemmingsplannen met haast en goede plannen
geven we “de ruimte‟‟. Momenteel zal er dus een nieuw plan komen voor de bouwkavels in Kraggenburg.
De planning moet strak maar zal gehaald worden.
Ens-Kraggenburg:
De woningbouw in Ens zal voorgaan op Kraggenburg. Het plan is al verder en komt momenteel in
procedure. De grondexploitatie is moeilijk en als procedure te lang dreigt te worden dan zal worden
overgegaan op onteigening. Het industrieterrein van Ens is gereed en de woningen volgen. In juni maar
liefst eerder starten we met nieuw plan. Dit duurt ca. 1 jaar. Juni 2010 is bestemmingsplan klaar en moet
dan de procedure “in‟‟, zodat het zomer 2011 klaar is. Alles moet dan wel “meezitten‟‟ en er moeten dan
ook geen aparte procedures volgen. De bezwaren zullen dan eveneens beperkt moeten zijn.
Nogmaals excuses namens het college en mijzelf.
Vragen/opmerkingen uit de zaal:
Er werd gesproken over water op kavel Penders. Is dit nog aan de orde?
Antwoord Dhr. Schutte: de plannen worden opnieuw bekeken en de nadruk moet liggen op bijzonder
wonen, dus ook bijvoorbeeld met water.
Het is belangrijk dat u niet opnieuw vormfouten begaat.
Antwoord Dhr. Schutte: We gaan het heel “strak‟‟ sturen en hopen met een “vaste‟‟ ploeg mensen dit te
realiseren, zodat er meer doorloopsnelheid is en minder fouten gemaakt worden.
Kunt u ons een garantie geven dat dit niet weer gebeurt?
Antwoord Dhr. Schutte: Dat zeg ik, we gaan er scherper op letten. Een bestuurlijke fout zal dan ook
direct hersteld worden.
Waarom wordt er elders wel gebouwd maar in Kraggenburg niet? Het is hier toch niet zo bijzonder?
Antwoord Dhr. Schutte: het is hier wel bijzonder wat betreft woningbouw. De één wil Zuid en de ander
wil West. In Marknesse gaan we met een projectontwikkelaar in zee. Deze bouwt 15 tot 17 woningen per
ha., terwijl dit aantal in Kraggenburg lag op 25 tot 45 per ha.
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Persoonlijk vind ik dat de gemeente alles op alles moet zetten om nieuwe plannen te maken, terwijl we
zien dat Ens nog niet klaar is. Dit duurt toch ook nog wel even?
Antwoord Dhr. Schutte: De reeds genoemde planning is niet voor niets gemaakt en zal strak gevolgd
gaan worden.
Heb moeite met jullie tijdspad. De ontwikkeling van Wellerwaard (corridor) staat wel op de planning
terwijl Kraggenburg pas later wordt genoemd. Dit vind ik niet acceptabel.
Antwoord Dhr. Schutte: Wellerwaard is al opgezet. De planontwikkeling hiervoor gaat door door
Oranjewoud en de Windgroep. De gemeente heeft hier dus minder werk aan en de wethouder geeft aan
het niet eens te zijn met de spreker.
We praten nu over het „‟wegleggen‟‟ van problemen. Dit klopt toch niet?
Antwoord Dhr. Schutte: We gaan plannen achter elkaar zetten en voor Kraggenburg alles nu echt goed
voorbereiden. Ik verdedig dan ook nu het college; deze keuze is nu gemaakt.
De voorzitter geeft aan het niet eens te zijn met de gang van zaken en bedankt wethouder Schutte voor
zijn uitleg. Tevens doet de voorzitter een oproep aan de projectontwikkelaar en de gemeente om elkaar
niet dwars te zitten en goed te kijken naar het aantal te realiseren woningen.
10. Bestuursverkiezing:
Aftredend en herkiesbaar Marjo van Diepen en Tonny Kommers. Beiden worden herkozen.
Aftredend, om persoonlijke redenen: Marleen Stengs. Zij zal niet worden vervangen.
Aftredend en niet herkiesbaar: Ad van de Noort. Het bestuur draagt voor Jules Overmars. Er zijn geen
tegenkandidaten en de vergadering gaat, met applaus, akkoord.
Het bestuur neemt afscheid van de huidige voorzitter: Ad van de Noort. Hij ontvangt de Dorpsbelang-pen
en een horloge van de medebestuursleden.
PAUZE
In de pauze overlegd het bestuur, in de zaal boven, welk bestuurslid de functie van voorzitter op zich zal
nemen. Er wordt unaniem door het bestuur gekozen voor Jules Overmars.
Na de pauze wordt dit aan de vergadering medegedeeld en dit wordt met applaus door de vergadering
ontvangen.
11. Contributie vaststelling:
De penningmeester stelt de vergadering voor om de contributie voor 2009 niet te verhogen.
De vergadering gaat hiermee akkoord.
12.Begroting 2009:
De begroting is voorafgaande aan de vergadering uitgedeeld aan de leden.
Aanvulling: I.G.W. gelden 2009. We kunnen hiervoor diverse projecten c.q. ideeën indienen. Dit moet
echter wel vóór 1 juni 2009.
STEK: zal garant staan voor het organiseren van diverse activiteiten.
De begroting wordt goedgekeurd en er zijn verder geen vragen.
13. Feestweek 2009:
Karst Dedden maakt het programma van de feestweek 2009 bekend, dit jaar gehouden op 20 t/m 24
mei. Er zal, op donderdag 21 mei, i.v.m. het jubileumjaar, een grote reünie plaatsvinden voor alle (Oud)
Kraggenburgers.
14. Rondvraag:
1. De contributie blijft maar ik krijg er geen bonnetje van bij betaling aan de deur.
Antw. penningmeester: het wordt genoteerd op de contributielijst waarmee een bestuurslid aan de deur
komt.
2. Het asfalt van de Hertenweg en de Paardenweg is, op sommige plekken, erg slecht.
Antw: het bestuur zal hiervan een melding maken bij de gemeente.
3. Er ligt nogal wat zwerfafval langs sommige buitenwegen. Graag hierop letten en ook kinderen dit
meegeven als aandachtspunt.
4. In het putje van de brandgang (achterzijde Winstonstraat) is frituurvet gedumpt. Er is gemeld bij de
gemeente maar deze is niet bereid hiervoor langs te komen.
De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun aandacht en beëindigd hiermee de vergadering.
Marga Oosterwijk
Notuliste Dorpsbelang
Maart 2009

10

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar en willen u een
goed en vooral gezond 2010 toewensen. Wij hopen dat wij samen
met u weer gezellige activiteiten mogen organiseren om ons dorp
levendig en bruisend te houden.
Dat het dorp leeft en bruist van energie is de afgelopen december maand wel gebleken, we
blikken even kort terug wat onze activiteiten betreft.
De kerstmarkt
Op 12 december was er de jaarlijkse kerstmarkt georganiseerd door de carnavals vereniging
De Zotte Leeuwkes en de STEK. Een sfeervolle markt met gezellige kramen binnen en buiten
en een ijsbaan waar de kinderen naar hartelust op geschaatst hebben. Carnavalsvereniging
bedankt!
De Kerst-in
Be-fair, FC kraggenburg, Projeka en de STEK organiseerden op 23 december activiteiten voor
de jeugd van 4 t/m 16 jaar. Voor de jongsten was er een knutselmiddag in het dorpshuis waar
de kinderen lichtjes voor de kerst en voederpotjes voor de vogels gemaakt hebben. Voor de
oudere jeugd van de basisschool was er een fotopuzzeltocht door het dorp met de nodige
opdrachten. Deze middag werd afgesloten met een patatje bij „t Hoekje. „s Avonds was het de
beurt aan de middelbare scholieren, een spelletjes avond in ‟t Hoekje waar het er soms
fanatiek aan toe ging. Het was een erg gezellige avond hoewel de opkomst voor deze avond
wat tegenviel.
Iedereen die ons geholpen heeft bedankt!
Nieuwjaarsreceptie
Dat u van al de feestelijkheden nog niet genoeg had bleek wel uit de geweldige opkomst op de
nieuwjaarsreceptie op 2 januari. We hebben met vele dorpsgenoten nieuwjaarsnacht en tijdens
de nieuwjaarsreceptie terug geblikt maar ook vooral vooruitgekeken en na de woorden van
onze dorpsvoorzitter een toost uitgebracht op het nieuwe jaar.
Het bloemetje werd dit jaar uitgereikt aan Andre v.d. Vegt voor al zijn vrijwilligerswerk en
mantelzorg. De carnavalsvereniging maakte na hun act de nieuwe prins carnaval bekend, die
de komende periode als Prins Turbo door het leven gaat.
Voor alle hulp tijdens het welslagen van deze nieuwjaarsreceptie, bedankt!
Informatiebord
Tijdens de feestweek van 2009 hebben de Zwarte Hertjes op de vrijdagavond tijdens hun act
het dorp een informatiebord geschonken. Het bord is inmiddels geplaatst op het grasveldje
tegenover de benzinepomp. Alle verenigingen uit Kraggenburg kunnen gebruik maken van dit
bord om hun activiteiten kenbaar te maken. De STEK gaat dit bord beheren.
Heeft uw vereniging een activiteit meld dit dan bij ons op tijd, elke twee maanden zal het bord
ververst worden en indien nodig vaker. De kosten zijn € 10, - per jaar (voor plankjes, verf,
plakletters e.d.). Hiervoor kunt u jaarlijks max. 4 bordjes laten plaatsen.
Mocht u vragen hebben of data voor de evenementenkalender/informatiebord willen doorgeven
dan kan dit via stek@kraggenburg.nl of bij Maya Kutschruiter tel: 252822
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FC KRAGGENBURG
VOETBALJAARGANG 2009-2010
Beste Kraggenburgers,
Eind december overleed Jan van den Berg; één van onze ereleden en medeoprichter van onze
voetbalclub. Vanaf deze plaats wil het bestuur namens alle leden hun dank uitspreken voor de
inzet en betrokkenheid van de heer van den Berg in de vele jaren dat hij actief was voor FC
Kraggenburg. Niet alleen FC Kraggenburg maar ook de plaatselijke gemeenschap verloor een
warm, hartelijk en betrokken mens. Tot op het laatste moment hebben wij de heer van den
Berg op- en om de Brem mogen begroeten, om de plaatselijke trots aan te moedigen. We
zullen zijn aanwezigheid missen.
In deze Uitkijk ook alvast een vooruitblik op het komende voorjaar. Zoals u hebt kunnen lezen
heeft trainer Henk Beekman zijn contract verlengd. Het bestuur en Henk zullen zich samen
blijven inzetten om FC Kraggenburg op een hoger niveau te tillen. Promotie naar de nieuw te
vormen 4e klasse zou daarbij goed uitkomen. Ons eerste elftal heeft reeds een periodetitel
binnen maar rechtstreekse promotie heeft natuurlijk de voorkeur. En na het winnen van het
zaalvoetbaltoernooi in Vollenhove zal de moraal ongetwijfeld uitstekend zijn. Op dit toernooi
lieten we ons met goed combinatievoetbal van de goede kant zien. Deze lijn doortrekken op
het veld zou niet verkeerd zijn.
Ook binnen het bestuur zullen met ingang van het seizoen 2010-2011 een aantal wijzigingen
plaatsvinden. Jean Paul de la Vieter (coördinatie senioren) en Paul de la Vieter
(jeugdcoördinator) hebben aangegeven dat zij na afloop van dit voetbalseizoen geen
bestuursfunctie meer ambiëren. Wel willen zij actief blijven binnen de club. Ook Bert Meijer wil
op termijn het penningmeesterschap doorgeven aan iemand anders. Met andere woorden: de
FC is dringend op zoek naar bestuursleden die zich willen inzetten voor onze vereniging. Hebt
u belangstelling om mee te besturen, graag een telefoontje naar voorzitter Harold van
Beekhuizen. Ook een bezoekje aan onze website (www.fckraggenburg.nl) kan u verder op weg
helpen. Sinds enige tijd wordt de website “onderhouden” door ons lid Pieter van der Veen. De
website is aantrekkelijker en actueler geworden. Zaken zoals het wedstrijdprogramma etc.
kunt u hier ook aantreffen.
Op de website kunt u ook info aantreffen over het feit dat ons tweede veld medio april op de
schop gaat. In de periode april/mei/juni kunnen we niet meer over dit veld beschikken. Dat
heeft natuurlijk grote consequenties voor het wedstrijdschema. Er moeten nog een aantal
wedstrijden worden ingehaald en wanneer de winter “doorzet” wordt het een erg vol
programma. Dat vraagt van een ieder binnen de vereniging de nodige flexibiliteit waarbij het
belangrijk is om goed met elkaar te blijven communiceren. Echter; aan doordeweekse wedstrijden lijken we niet te ontkomen. Wij houden u op de hoogte.
Een laatste opmerking betreft het draaien van de kantinediensten op de zaterdagochtenden.
Het blijft erg lastig om steeds maar weer dezelfde mensen hiervoor op te laten draaien. Na de
vaststelling van het voorjaarsprogramma voor de jeugd zullen Yvonne Meester en Molle
Stuiver de ouders van het D, E en F elftal persoonlijk benaderen met de vraag of zij hierin ook
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een aandeel willen leveren. Wanneer een ieder bereid is om hiervoor één keer een ochtend tijd
vrij te maken is het rooster rond. Vanuit de club zullen we hierbij natuurlijk de nodige ondersteuning bieden om dit tot een succes te maken. Wij hebben er alle vertrouwen in dat ook dit
binnen onze club geregeld gaat worden. U hoort van ons!
Namens het bestuur wensen we alle leden en andere betrokkenen een fijne voorjaarsronde
toe. Een voorjaarscompetitie die eindigt op zaterdag 5 juni 2010. Dan staat namelijk de
traditionele FC dag op het programma. Noteert u deze datum maar alvast in uw agenda.
BESTUUR FC KRAGGENBURG

Senioren-volleybal
Het gourmetten en de oliebollen zijn achter de rug, wat betekent dat de
volleybalcompetitie aan haar tweede helft gaat beginnen. Om toch de vorm tijdens de
kerstvakantie niet te veel kwijt te raken, hebben we op 17 december weer een kersttoernooi
gehouden met de A-meiden. Een gezellige jaarafsluiting, waar helaas wat weinig heren op af
kwamen.
Om op de competitie terug te komen: wat de dames betreft gaat het als de spreekwoordelijke
speer. Ze hebben in de week voor de kerst zelfs op de eerste plaats in de 2 e klasse gestaan,
wat bij de trainer groot respect afdwong. Helaas is die druk toch wat te groot geweest, want
nu staan de dames op een, overigens ook zeer knappe, 4e plaats. En de sfeer in het team
verraadt stiekem dat die positie wel eens heel lang behouden kan gaan worden. En bovenin
meedraaien in de hoogste dinsdagavondklasse is een bewonderenswaardige prestatie.
De heren daarentegen, staan nog steeds in het „rechterrijtje‟, en wel op de voorlaatste plaats.
Dit is een beetje onder hun niveau, maar helaas zijn de wedstrijduitslagen niet anders. Een
eindsprintje zou dus zeer gelegen komen als men de 3e klasse trouw wil blijven…
Op de site http://competitie.nevobo.nl/ijssel-wadden/vereniging/2249 kunt u de
standen van de seniorenteams, maar ook van de jeugd bekijken, alsmede de te spelen
wedstrijden, uitslagen etc.
Tot slot de wedstrijden voor de komende periode. Misschien leuk om eens te komen kijken:
Datum
09 Februari
16 Februari
02 Maart
09 Maart
23 Maart
30 Maart
06 April
13 April

Klasse
D2V
H3V
D2V
H3V
D2V
H3V
D2V
H3V
D2V
H3V
H3V
H3V
D2V

Hal
ENSEvB
ENSEvB
MNETR
ENSEvB
CRLTO
CRLTO
ENSEvB
ENSEvB
ENSEvB
ENSEvB
MNETR
ENSEvB
ZWLBD

Aanvang
1930
2045
1930
1930
2015
2130
1930
2045
1930
2045
1930
2045
2030

IK
IK
JI
JI
LI
LI
IH
IH
IF
IF
EI
ID
EI

Thuis
Be Fair
Be Fair
S.V.M. 2
sv Kampereiland
Espel-Creil
Espel-Creil
Be Fair
Be Fair
Be Fair
Be Fair
S.V.M. 2
Be Fair
S.V.I. 3

Uit
Reflex 4
C.S.V. 5
Be Fair
Be Fair
Be Fair
Be Fair
VVSA 2
Pegasus 2
Bas Autowas/W 3
Vovem'90 3
Be Fair
Nakala
Be Fair

m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal,
Tonny Kommers

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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Sportief wandelen
Iedere dinsdagochtend om 9.00 uur verzamelen zich zo‟n 20 dames (maar heren zijn ook
welkom!) bij Café Restaurant Van Saaze in Kraggenburg voor een actieve wandeling in het
Voorsterbos. Het aantal en de samenstelling varieert want niet iedereen kan zich elke week
vrijmaken, maar toch zijn we een hechte groep sportieve wandelaars uit Marknesse en
Kraggenburg en omgeving. We delen inmiddels lief en leed èn (heel belangrijk) we stimuleren
elkaar bij het bewegen van al onze spieren (inclusief onze lachspieren).
Onze leidster is Ans Bakker uit Ens, een enthousiaste vrouw die ons iedere week weer verrast
met een ander programma. We lopen altijd eerst een stukje het bos in en gaan dan aan de
warming-up beginnen met allerlei verschillende oefeningen. Vervolgens gaan we zo‟n 6 á 7 km
wandelen in verschillende tempo‟s en soms met een spel halverwege. Aan het slot van de
wandeling volgen er de onvermijdelijke cooling-down oefeningen, maar eigenlijk kunnen de
meeste van ons dan niet wachten om door te lopen naar Van Saaze, voor een gezellig bakje
koffie of thee.
Wil je ook meer bewegen? En lijkt het je leuk om met ons mee te doen? Kom dan een
keer vrijblijvend wandelen en proef de sfeer van onze club (onderdeel van S.V. Be-Fair
uit Kraggenburg).
Bel dan eerst even met Ans Bakker (06-23728659 of 0527-251384), want soms wandelen we
in een andere omgeving (bijv. in het Waterloopbos, Brennels, Viva Lavandula of op de dijk
langs het randmeer. Op 12 januari start er een tweede groep voor wandelaars die het tempo
van de eerste groep te hoog vinden, maar wel graag willen wandelen en bewegen: ook op
dinsdagochtend, maar dan om 10.30 uur.
Voor meer informatie bel je naar Ans!
Anita Mabesoone (één van de wandelaars): “We zien je graag binnenkort op dinsdagochtend!
Dus zet gewoon die sportieve stap in 2010!”

Klaverjasclub de kei
Harry Meys klaverjaskampioen van Kraggenburg
Voorzitter S. Brunia kon 64 deelnemers welkom heten op het jaarlijkse open kampioenschap
van Kraggenburg. Nadat iedereen voorzien was van een kopje koffie, werd er gestart met de
wedstrijd.
Tijdens de pauze tussen het 2de en 3de boompje kon er genoten worden van een heerlijke kop
snert, welke door Ria Stuiver voor ons was klaargemaakt.
Na een gezellige en spannende avond bleek H. Meys de meeste punten te hebben verzameld!
Hij mocht de beker in ontvangst nemen.
De volledige uitslag is als volgt:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

H. van Beekhuizen
E. Tromp
B. Doejaaren
R. Roskam
A. Leyten
H. Vis
E. Fruitier

H. Meys
7441 punten
7401 punten
7394 punten
7369 punten
7296 punten
7283 punten
7234 punten

7974
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15

punten
T. Vereecken
J. Israël
Nipius
G. van Heerewaarden
J. Doevendans
J. Brink
P. van Rijswijk

7138
7058
6807
6767
6678
6678
6651

punten
punten
punten
punten
punten
punten
punten

Na afloop werd aan de bar nog lang nagekaart over het wel en wee van deze avond.
Het kampioenschap van 2010 zal gehouden worden op maandag 27 december. Houd deze
avond alvast vrij in uw agenda.
Het bestuur van klaverjasclub De Kei.
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Beste Kraggenburger,
Het zal u niet ontgaan zijn dat het zestig jarig bestaan van Kraggenburg feestelijk is
afgesloten.
Midden in het dorp stond de feesttent die voor deze gelegenheid als après-ski bar was
ingericht.
Na twaalf uur was er een spectaculair vuurwerk en werd er nog tot in de vroege ochtend
gezellig een biertje gedronken.
Hierdoor is er geen rottigheid geweest in Kraggenburg.
De Nieuwjaarscommissie wil iedereen van harte bedanken die een bijdrage heeft geleverd om
dit feest te realiseren.
Een speciale dank gaat uit naar de jeugd van Kraggenburg. Zij hebben zowel in de organisatie
als in de realisatie van het feest een zeer belangrijke rol gespeeld.
De commissie hoopt dan ook dat de jeugd komend jaar het stokje overneemt en weer een
mooi feest neerzet tijdens de jaarwisseling.
De Nieuwjaarscommissie

KERSTMARKT 2009
In samenwerking met STEK, HCR Van Saaze en IJsbaanvereniging Klein Cortina is het mogelijk
geweest om voor jong en oud een gezellige, sfeervolle en druk bezochte kerstmarkt te
organiseren.
Tijdens de kerstmarkt waren er diverse activiteiten, de ijsbaan, de kerstvrouwen met
kadootjes voor de kinderen, live kerstzang, de gezellige ski-hut en natuurlijk de verschillende
stands binnen en buiten. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat het een geslaagde middag
en avond werd. Wij kijken terug op een fantastisch evenement.
Langs deze weg willen wij sponsoren, vrijwilligers en natuurlijk ook de bedrijven, verenigingen
en particulieren die aanwezig waren met een stand bedanken voor hun inzet.
Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes
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Prins TURBO en zijn Raad van Elf presenteren:
GEZWAM ROND DE DAM
Datum:
Lokatie:
Tijd:
Entree:

Zaterdag 06 februari 2010
Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze –
20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur)
Leden GRATIS
16 jaar en ouder € 10,00 / Onder de 16 jaar € 5,00

JUNIOR BUUTREEDNEN
Datum:
Lokatie:
Tijd:

Vrijdag 12 februari 2010
‟t Klokhuis
13.30 uur

JEUGD ACTIVITEIT
Datum:
Lokatie:
Tijd:
Leeftijd:

Vrijdag 12 februari 2010
Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze vanaf 19.00 uur tot 23.30 uur
11 t/m 16 jaar

GROOT CARNAVALSFEEST
Datum:
Lokatie:
Tijd:
Muziek:

zaterdag 13 februari 2010
Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze 20.30 uur
La Stampa

Iedereen die tussen 20.30 en 21.00 binnen is krijgt een gratis lot met kans op grote prijzen.
(loten zijn niet te koop)

KATERLOOP
Datum:
Lokatie:
Tijd:

Zondag 14 februari 2010
Voorsterbos (vertrekpunt HCR Van Saaze)
10.30 uur

ZOTTE WELPEN KINDERCARNVAL
Datum:
Lokatie:
Tijd:

Zondag 14 februari 2010
Hol der Zotte Welpen – Tent bij HCR van Saaze 14.00 – 17.00 uur

SENIOREN CARNAVAL
Datum:
Lokatie:
Tijd:

Dinsdag 16 februari 2010
‟t Klokhuis
14.00 – 17.00 uur

LIDMAATSCHAP:
BEN JE 16 JAAR WORDT DAN LID VAN DE ZOTTE LEEUWKES!
Alle extra informatie vindt u in ons boekje of via www.zotteleeuwkes.nl

„VOL GAS‟
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Nieuws van

Op zondag 14 maart zullen zowel toneelvereniging ODI als Sint Genesius een eenakter
uitvoeren in Almere.
Sint Genesius speelt “Troebel Brood” van schrijfster Ans Schilders.
Berend (Krijn de Hamer) bezoekt zijn moeder (Erna Balk), gewapend met videocamera.
Omdat zij dementerend is wil zij, nu het nog kan, haar leven vastleggen. Ook heeft zij duidelijk
voor ogen hoe haar einde zal zijn. We zien een intelligente vrouw, met een flinke dosis humor
en een zoon die nog niet goed weet hoe hij met zijn veranderende moeder om moet gaan.
Waarom zit ze eigenlijk in een kruiwagen in de schuur en praat ze over thuiszorg als zijnde
„bemoeizorg‟? Regie door Linda Rutgers.
Wil je deze middag aanwezig zijn en ons supporten? Neem contact op voor meer info via
sintgenesius@live.nl.
Sint Genesius speelt wederom een sprookje!
Vrijdag 16 april 2010 20.00 uur bij HCR van Saaze:
“De Prinses met de blauwe haren” van schrijver Kees Opmeer
Houdt deze datum alvast vrij in de agenda!
Sint Genesius is altijd op zoek naar nieuw talent, zowel voor op de planken als achter de
coulissen. Heb je hier interesse in, maar wil je eerst eens zien hoe één en ander er bij ons aan
toe gaat? Neem contact met ons op om een keer mee te kijken bij een repetitie avond.
sintgenesius@live.nl

Smartlappenkoor Smart en Zo viert haar 5 jarig jubileum
Het is al weer 5 jaar geleden dat Jeannette Kaak met het idee kwam om een smartlappenkoor
op te richten. Op 16 maart 2005 was het zover. Destijds waren er zo‟n 20 leden, en het koor is
uitgegroeid tot 54 enthousiaste zingende en muziek spelende dames tussen de 33 en 69 jaar
uit de hele regio.
Het koor staat onder de bezielende leiding van Lineke Ruiter uit Ens. Ze hebben één gitarist en
vijf accordeonisten. Het koor omvat sopranen, mezzo sopranen en alten. Het koor zingt allerlei
liedjes. De meeste zijn natuurlijk smartlappen, maar ook andere Nederlandstalige liedjes
worden gezongen. Veel wordt er opgetreden in verschillende verzorgings- en verpleeghuizen,
waar altijd een dankbaar publiek is. Ook hebben ze opgetreden op het corso in Vollenhove, de
havendagen in Blokzijl, Dag van de Mantelzorg in Zwolle, een vakantieverblijf voor mensen
met een beperking te Doorn en wellicht zit er dit jaar een optreden in de Buitensociëteit in
Zwolle aan te komen. Altijd hebben ze veel plezier met elkaar, u heeft vast wel eens een stoet
roze met witte dames bij van Saaze zien staan. Het koor repeteert daar eens in de 14 dagen
op de woensdagavond.
Vorig jaar heeft het koor een heuse CD opgenomen, u heeft er op Hemelvaartsdag vast één
gekocht tijdens het 60 jarig bestaan van het dorp.
Er is een feestcommissie in het leven geroepen om voor het 5 jarig bestaan een gezellige
avond in elkaar te zetten. Op zaterdagavond 20 maart zullen de dames dit jubileum, samen
met hun partners, groots gaan vieren.
Mocht u geïnteresseerd zijn in het koor, dan kunt u eens kijken op hun website
www.smartenzo.nl, waar u alle informatie over het koor kunt vinden.
Ook kunt u daar online de CD bestellen, maar bij een van de leden kan dat uiteraard ook.
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Ondernemers Vereniging Kraggenburg
ONDERNEMERSDAG

19 juni 2010

14.00-20.00 uur

De Ondernemersvereniging organiseert op 19 juni 2010 een Ondernemersdag aan de
Voorstraat in Kraggenburg. Iedereen van jong tot oud is welkom op deze dag. Naast het
bezoeken van de stands van de ondernemers, die zich op deze dag kunnen presenteren, zullen
er diverse optredens zijn, van bekend en onbekend talent.
Ook een prijsvraag van de ondernemers zal niet ontbreken om een grandioze prijs te winnen.
De jeugd van 0 t/m 12 jaar willen we vragen om het startsein te geven met versierde lawaai
fietsen. Je mag je fiets thuis versieren om er een mooie prijs mee te winnen. Ook kun je je
opgeven voor de vrijmarkt, of voor een muzikale bijdrage. Zonder opgave kunnen alle
kinderen meedoen aan verschillende spelactiviteiten.
De ondernemers krijgen binnenkort een uitnodiging om met een stand in de Voorstraat te
staan. Wij hopen dat velen hier gehoor aan geven om de dag te laten slagen.
Dus houdt allen 19 juni vrij in de agenda en let op voor meer info in de volgende Uitkijk.
Wil je meehelpen organiseren of je opgeven dan kun je dit kenbaar maken bij:
Annie en Leo‟s buurtsuper, Annie van Boven tel: 252110
Voetverzorging Feetback, Lenie de la Vieter tel: 250016

Vervangen brug Zwartemeerpad
De betonnen brug in het Zwartemeerpad over de Paardentocht nabij Kraggenburg wordt
vervangen door een nieuwe brug. De bestaande brug is aangelegd in 1960 en vertoont veel
achterstallig onderhoud. Ook is de brug niet berekend op de huidige verkeersbelasting.
Donderdag 7 januari wordt gestart met de werkzaamheden voor de sloop van de bestaande
brug.
Tijdens de werkzaamheden is de weg ter hoogte van de Paardentocht afgesloten voor
het doorgaande verkeer. Het verkeer kan omrijden via de Zwartemeerweg.
De planning is dat de werkzaamheden eind maart 2010 worden afgerond.

Fout in inzamelkalender voor de dorpen
In het inzamelschema voor plastic is helaas een fout geslopen. De vermelde weken zijn niet
correct.
De juiste inzamelweken voor plastic zijn:
Week 2, 6, 10 , 14, 18, 22, 26, 30, 34, 38, 42, 46, 50
Onze excuses voor het ongemak.
HVC inzameling Lelystad
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Aan alle dames van Kraggenburg en omgeving,
Omdat de vereniging van de NBvP Vrouwen van Nu in uw eigen dorp Kraggenburg is gestopt
en wij het fijn zouden vinden om meer leden te verwelkomen, lijkt het ons een geschikt idee
om als dorpen de krachten te bundelen.
Wij kunnen dan een nog uitgebreider en gevarieerder programma bieden. Er zijn allerlei
interessegroepjes.
Wij nodigen u uit om, vrijblijvend, een of meerdere van onze afdelingsavonden bij te wonen.
Iedere 2e dinsdag van de maand komen we bij elkaar in "t Roefje" Gillotstraat 29 te Ens.
Voor verdere inlichtingen kunt u bellen met:
Ria Davids-Nijensteen, voorzitter 0527 68 14 80
Tineke Pit-Oosten, secretaris
0527 25 30 34

Programma 2010
Dinsdag 9 februari 2010
Jaarvergadering
Met het jaarverslag van de secretaris, de penningmeester en de kascommissie.
Bestuursverkiezing: aftredend en niet herkiesbaar is Nellie de Jong.
Jubilarissen:
Nellie de Jong
Hilly Binksma
Dinie Denneboom

50 jaar
40 jaar
40 jaar

Trijni Dijk
Tannie Vink
Truus Heida

40 jaar
35 jaar
30 jaar

Hierna bekijken we de film „De laatste dagen van een eiland‟
Gastvrouwen: het groepje van Nenne Engelkes.
Dinsdag 8 maart 2010
Passage organiseert deze avond.
Het thema is: internationale Vrouwendag
Gastvrouwen: het bestuur.

Gezamenlijke avond

Dinsdag 16 maart 2010
Boerin / Burgermeisje
Martine Kruider, freelance journalist uit Zeewolde geeft een lezing over haar leven als
burgermeisje op het platteland en een quiz over hoe goed boeren en burgers elkaar kennen.
Gastvrouwen: het groepje van Geke Hilbrands.
Woensdag 24 maart 2010
van het provinciale bestuur in de Hoeksteen in Swifterbant.
Gastvrouwen: afdeling Lelystad

Voorjaarsvergadering

Dinsdag 13 april 2010
Sledehonden
Mevrouw A. Bartel uit Roden komt vertellen over sledehonden. Ze neemt haar eigen hond
mee.
Gastvrouwen: het groepje van Jenny Paulus.
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Verlies en Rouw
verlies van een dierbare
verlies van gezondheid
verlies van identiteit
verlies van werk
verlies van je geiten
verlies….

Iedereen heeft er mee te maken

Manu Keirse

Dinsdag 2 maart
20.00 uur
zaal open vanaf 19.30 uur

verlies van een ongeboren kind
verlies van (zelf)vertrouwen
verlies van kinderwens
verlies door een scheiding
verlies van je idealen
….verlies
De Ontmoeting
Europalaan 42, Emmeloord
entree € 4,00
inclusief koffie/thee

Er zijn boeken te koop van de inleider.
Voor de derde keer komt Manu Keirse naar
De Ontmoeting in Emmeloord om te praten
over rouw.
Hij zal geen nieuw verhaal vertellen.
Wel zullen we meer tijd inruimen voor het
stellen van vragen. Aan het begin van de
avond en tijdens de pauze kunt u uw
vragen inleveren bij de organisatie of van
te voren mailen naar onderstaand
mailadres.

Vragen we ons ook af hoe de geitenhouder
het verlies van zijn „geruimde‟ geiten
beleeft?
Hebben wij oog voor de zorgen van de vele
bloementelers die dreigen failliet te gaan?
De verhalen van Manu Keirse spreken aan.
Mensen ervaren erkenning en herkenning.
Manu Keirse is in Vlaanderen één van de
experts op het gebied van rouwverwerking.
Door zijn jarenlange ervaring kan hij putten
uit tal van praktijkvoorbeelden die zijn
lezingen zo herkenbaar maken.

Manu Keirse geeft aan dat rouw
geïntegreerd zou moeten worden in de
samenleving. Het gaat niet alleen om de
betrokkene, maar ook om zijn of haar
omgeving.

Iedereen is welkom:
mannen en vrouwen van jong tot en met
oud, poldermensen en mensen uit het hele
land, gelovige mensen, humanisten en
„ietsisten‟.

Hoe gaan wij om met kinderen op school,
collega‟s op de werkvloer, collega‟s in de
zorg, buren, familieleden, vrienden en
vriendinnen, kortom kinderen, jongeren,
ouderen die te maken krijgen met
verlies…..

“Rouw is niet alleen droefheid en depressie. Het is een heel scala aan gevoelens van angst en
agressie tot schuld, verwarring, maar ook opluchting en zoveel meer.
Het raakt niet alleen de gevoelens, maar dringt door in elk domein van het leven.
De werksituatie en de relaties met anderen worden er door beïnvloed. Ongeveer elke emotie kan
opkomen, ook die men voorheen niet kende. Wat zo moeilijk is, is de ongewone intensiteit
waarmee ze opkomen. Soms heeft de rouwende het gevoel gek te worden. Verdriet wordt gezien
als een vorm van psychisch ziek zijn, wat een verkeerde boodschap is. Verdriet bewijst gewoon
dat we in staat zijn intens van iemand te houden.”
Aldus Manu Keirse in één van zijn boeken over ”Helpen bij verlies en verdriet”.
Ring Diaconie Noordoostpolder
Pastor Marita Fennema, Ine Elshof, Annelies
Bouma, Ria Maes, Marie Carien Slootman

voor info en vragen:
fam.maes@solcon.nl
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MS Jonge Mantelzorgers Dag 2010
Op zaterdag 20 februari 2010 vindt voor het eerst de „MS Jonge Mantelzorgers Dag‟ plaats. In
“de Vechtsebanen” in Utrecht wordt het één groot feest voor alle kinderen in de leeftijd van 6
tot 25 jaar met een vader of moeder met MS. Voor iedere leeftijd is er een apart programma
en ouders zijn ook van harte welkom. Meld je aan op www.msjongemantelzorgersdag.nl.
Toegang is gratis.
Wilt u meer weten over de „MS Jonge Mantelzorgers Dag‟? Neem dan contact op met:
Valérie van der Pol. E: vvanderpol@ms-anders.nl tel: 06 24415968.

Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg in Emmeloord
Op weg naar kwaliteit van zorg in Flevoland: IKG adviseert ook u
De afdeling Informatie en Klachtenopvang Gezondheidszorg (IKG) van Zorgbelang Flevoland
adviseert Flevolanders bij vragen en klachten over zorg. Telefonisch of per e-mail is er gratis
consult beschikbaar voor iedere Flevolander. Daarnaast is er persoonlijk contact mogelijk tijdens
spreekuren in Lelystad en Almere en binnenkort ook in Emmeloord.
Flevolanders die informatie willen of een klacht hebben over de zorg kunnen contact opnemen met
de afdeling IKG van Zorgbelang via tel: 0320-255 520 of per mail via ikg@zorgbelang-flevoland.nl.

Flevowijzer in de lucht!
Vrijdagmiddag 15 januari j.l. heeft gedeputeerde John Bos in het provinciehuis te Lelystad de
internetsite Flevowijzer (www.flevowijzer.nl) officieel geopend. Dit deed hij samen met Gerda
Atsma en Kees Dijkman.
De Flevowijzer is een informatieve website voor mensen met een verstandelijke beperking,
hun familie, vrienden en professionals. In deze nieuwe Flevolandse sociale kaart is per
gemeente informatie te vinden over wonen, zorg, dagbesteding en werk, onderwijs,
vrijetijdsbesteding ( hobby's, sport, dieren), levensbeschouwing, kennis, vaardigheden en
begeleiding.
Flevowijzer is ontwikkeld door bestuursleden van de Stichting Verstandelijk Gehandicapten
(VG)-Belang Flevoland* en de consulenten van Zorgbelang Flevoland en Philadelphia-Support.
Naast de website is het boekje „Flevowijzer‟ eenmalig uitgegeven en verspreid, o.a. onder de
achterbanleden, andere belangenorganisaties en professionals zoals huisartsen en
ziekenhuizen.
De heer Bos sprak zich lovend uit over dit initiatief, mede omdat de website gemakkelijk
toegankelijk en overzichtelijk is voor de doelgroep zelf.
*De Stichting Verstandelijk Gehandicapten(VG)-Belang Flevoland bestaat uit afgevaardigden
van de belangenverenigingen KansPlus, PhiladelphiaSupport en Dit Koningskind.
Met dank aan de sponsoren:
 Fonds Verstandelijk Gehandicapten
 KansPlus Noordoostpolder
 PhiladelphiaSupport Noordoostpolder
 Rabobank Noordoostpolder/Urk
 Lions Club Noordoostpolder
 Gereformeerd Vrijgemaakte Kerk Emmeloord.
Met vriendelijke groeten, Namens de werkgroep Flevowijzer, Jeannette van Tulder, Consulent
Zorgbelang Flevoland
Voor meer informatie kunt u terecht bij mw. Joke Smit-Fortuin, bestuurslid St. VG-Belang
Flevoland, tel: 0561 - 45 05 96. Wijzigingen en/of aanvullingen op de Flevowijzer kunnen
worden gemaild naar: info@flevowijzer.nl
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Natuurmoment Voorsterbos
In deze aflevering van Natuurmoment extra aandacht voor de Bruine Kiekendief. SOVON
Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland hebben 2010 uitgeroepen als het
jaar van de Bruine Kiekendief (www.jaarvandebruinekiekendief.nl). Deze soort heeft voor
Flevoland een bijzondere betekenis, want het is het symbool van deze provincie geworden. In
de periode dat de IJsselmeerpolders werden ontgonnen (1942-1985) kwamen veel Bruine
Kiekendieven voor. Andere Kiekendieven soorten, zoals de Blauwe en Grauwe Kiekendief
werden ook vaak gezien. Het talrijkst was toch de Bruine Kiekendief. Dat is niet zo vreemd,
want deze vogel houdt van (moeras)rietvelden. Tijdens de ontginning waren grote rietvelden
aanwezig waardoor de Bruine Kiekendief voldoende nest-en fourageergebied vond. De
kiekendieven hebben het in de vijftiger jaren zeer moeilijk gehad door vervolging en door
gebruik van pesticiden, waardoor de kiekendief als soort bijna verdwenen leek in Nederland.
Mede door de grote rietvelden in Flevoland heeft de soort zich kunnen handhaven.
Het mannetje van de Bruine Kiekendief is herkenbaar aan de gestreepte lichte kop, lange
smalle staart, grijs op de vleugels met zwarte vleugelpunten en verder is hij bruin. Het
vrouwtje van de Bruine Kiekendief is groter dan het mannetje. Het heeft een roomgele kop en
op de schouder van de vleugel heeft zij roomkleurige vlekken. Verder is zij ook bruin. De jonge
vogels zijn duidelijk te onderscheiden van de oude vogels, want de jonge vogels zijn donker
bruin tot zwart van kleur.
De Bruine Kiekendief komt halverwege maart terug uit Afrika waar hij heeft overwinterd. De
mannetjes komen eerst, al vliegend met de vleugels in een V-vorm. Vaak laag zwevend, met
langzame vleugelslag, jagend over de (moeras)rietvelden en op zoek naar geschikte
nestgelegenheid. De vrouwtjes komen een paar dagen tot een week later dan de mannetjes.
Direct na aankomst gaan de vrouwtjes op zoek naar een geschikte partner. Het hof maken
gebeurt in de lucht. Spectaculair zijn de baltsvluchten. Die bestaan o.a. uit hoog in de lucht
rondcirkelen met daarbij het maken van diverse geluiden en zweefduikvluchten. Er worden
tijdens de balts meerdere nesten gemaakt. Het vrouwtje zoekt het geschikste nest uit om
daarin eieren te leggen. De overige nesten worden door het mannetje als slaap en pluk nest
gebruikt. De eerste eieren worden halverwege april gelegd. Het legsel kan 3-8 eieren bevatten.
Meestal zijn het er 5. De eieren worden om de twee dagen gelegd. Het vrouwtje begint vanaf
het eerste ei te broeden. Het broeden duurt ongeveer 4-5 weken. Tijdens de broedperiode
voorziet het mannetje het vrouwtje van eten. De prooi overdracht van de Bruine Kiekendief is
zeer kenmerkend. Wanneer het mannetje met prooi aan komt vliegen roept hij een keer.
Waarop het vrouwtje van het nest komt en de prooi in de lucht probeert over te nemen. Het
mannetje laat de prooi los wanneer het vrouwtje onder hem vliegt. Zij kantelt zich in de lucht
zodat de poten naar boven steken en grijpt het voedsel met haar klauwen. Dit vereist een
goede samenwerking en timing tussen het mannetje en vrouwtje. Wanneer de jongen het nest
verlaten blijven de oude vogels ongeveer vier en een halve week bij de jongen om het jagen
naar prooi te leren.
Op dit ogenblik broeden ongeveer 1400 broedpaar Bruine Kiekendieven in Nederland. De
Bruine Kiekendief broedt hoofdzakelijk in uitgestrekte (moeras)rietvelden. In de
Noordoostpolder binnen het beheergebied van Natuurmonumenten Flevoland broedt de soort
in de rietoevers van het Zwarte Meer, Vogeleiland, Kampereiland. Deze gebieden zijn tevens
als Natura 2000 gebied aangewezen. Het is altijd een grote belevenis om de eerste Bruine
Kiekendieven in het voorjaar boven het rietland te zien zweven. Elk jaar is het afwachten
welke vogels ongeschonden de trek vanuit de overwinteringgebieden van West-Afrika hebben
volbracht.
Beheerteam Flevoland

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk
Kopij inleveren (voor 19.00 uur)
21 maart
13 juni
29 augustus

Uiterlijke bezorging
31 maart
23 juni
08 september

Inleverdata okt - dec
10 oktober
28 november

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 2008
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
Datum

Wie

Wat

Waar

Tijd

05-02
06-02
06-02
09-02
12-02
12-02
13-02
14-02
14-02
16-02
17-02

Klaverjasclub
CV de Zotte Leeuwkes

Klaverjas avond
Gezwam rond de Dam
Gezondheidsbeurs
Jaarvergadering / film
Junior Buutreednen
Jeugd activiteit 11 t/m 16 jaar
Groot Carnavalsfeest
Katerloop
Zotte Welpen kindercarnaval
Senioren carnaval
mw Pekkeriet, Dalfsen: Verhalen
met serieuze/vrolijke karakters
Klaverjas avond
Oud Papier Aktie
Klaverjas avond
Gezamenlijke avond
Eénakter Troebel Brood
Lezing over boeren en burgers
Algemene Jaarvergadering
dhr. de Lange / zanggroep Luna
Met het oog op Pasen
Klaverjas avond
Oud Papier Aktie
Sprookje De Prinses met de
blauwe haren
Oud Papier Aktie
Jaarvergadering
60 jarig bestaan
FC Dag
Ondernemersdag

‟t Klokhuis
tent bij HCR Van Saaze
Bosbadhal E‟oord
‟t Roefje Ens
‟t Klokhuis
tent bij HCR Van Saaze
tent bij HCR Van Saaze
HCR van Saaze
tent bij HCR Van Saaze
‟t Klokhuis
Prot. Kerkcentrum

20.00 uur
20.00 uur
10.00 uur

‟t Klokhuis

20.00 uur
ochtend
20.00 uur

19-02
20-02
05-03
08-03
14-03
16-03
17-03
17-03
19-03
20-03
16-04
17-04
22-04
05-06
19-06

NBvP
CV de Zotte Leeuwkes
CV de Zotte Leeuwkes
CV de Zotte Leeuwkes
CV de Zotte Leeuwkes
CV de Zotte Leeuwkes
CV de Zotte Leeuwkes
Christelijke vrouwen
beweging K‟burg
Klaverjasclub
Basisscholen
Klaverjasclub
NBvP
St. Genesius
NBvP
Dorpsbelang
Christelijke vrouwen
beweging K‟burg
Klaverjasclub
Basisscholen
St. Genesius
Basisscholen
Christelijke vrouwen
beweging K‟burg
FC Kraggenburg
Ondernemers vereniging
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‟t Klokhuis
‟t Roefje Ens
Almere
‟t Roefje Ens
‟t Klokhuis
Prot. Kerkcentrum
‟t Klokhuis

13.30
19.00
20.30
10.30
14.00
14.00
19.45

uur
uur
uur
uur
uur
uur
uur

middag
20.00 uur
19.45 uur

HCR van Saaze

20.00 uur
ochtend
20.00 uur

Prot. Kerkcentrum

ochtend
19.30 uur

De Brem
Voorstraat

14.00 uur
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