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Dorpsbelang
Jaarvergadering
Woensdag 17 maart jl. heeft Dorpsbelang haar jaarvergadering gehouden. Marga Oosterwijk
(vice-voorzitter en notuliste) nam hierin afscheid van het bestuur. De vrijgekomen zetel werd
ingevuld door Irene Gerritzen.
De Feestcommissie gaf tekst en uitleg over de invulling van de Feestweek (12 t/m 16 mei).
Verder hebben Anton de Bruin en Dick Hupkes tekst en uitleg gegeven over de problemen
rondom het MFC en de resterende mogelijkheden. Dorpsbelang beraadt zich over de
mogelijkheid een enquête op te zetten, waarmee we willen polsen hoe „Kraggenburg‟ denkt
over: “Hoe verder met het MFC?”
Groene kruisgebouw
De stichting SBBK, eigenaar van dit gebouw, is nog steeds op zoek naar belangstellenden die
het willen overnemen/kopen of er een geschikte bestemming voor weten. Als u in contact wilt
komen met betreffende stichting, kunt u dit doorgeven aan ondergetekende.
Trombosedienst
Betrokkenen hebben al ondervonden dat (zie bovenstaand item) de trombosedienst geen bloed
meer prikt in het Kruisgebouwtje. Er werd gemeld dat dit voortaan in Ens, Marknesse en/of
Emmeloord diende te gebeuren. Alleen cliënten die niet al te mobiel zijn, kunnen aangeven dat
ze thuis willen worden „geprikt‟. (En dat is natuurlijk een ZEER ruim begrip….)
Het onderzoek of de dienst zitting kan nemen in het Klokhuis of een PGK-zaaltje loopt nog.
Voorjaar
Met het aanbreken van de lente duiken velen weer in de tuin (voor- en/of achter-), om die op
orde te krijgen voor de zomer. Er zijn er ook die dat niet nodig vinden. Loopt het dan een
beetje uit de hand, wil Mercatus middels een tuinenproject bijspringen. Elders in deze Uitkijk
meer hierover.
Activiteiten
Het voorjaar staat ook weer garant voor veel activiteiten. De STEK heeft hier een groot
aandeel in en weet u hier alles over te melden!
Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris)

Verkoop Groene kruis gebouwtje
In de jaarvergadering van Dorpsbelang hebben we al gemeld, dat het Groene kruis gebouwtje
aan de Walstraat vanaf 1 maart te koop staat.
De stichting Beheer Voormalig Bezit Kruisvereniging is eigenaar van het gebouw. De stichting
wil het gebouwtje eerst aan bewoners van Kraggenburg te koop aanbieden. Daarna gaat de
verkoop via een makelaar en wordt het algemeen bekend gemaakt.
Het gebouwtje is altijd onderhouden en staat op 523 vierkante meter eigen grond.
Contactpersoon is de penningmeester van de stichting, de heer C.A. Schmeitink
telefoon 0527 612 833
e-mail: schmeit@hotmail.com
Ondergetekende heeft nog een plattegrond van het gebouwtje en u mag mij ook bellen voor
informatie over dit gebouwtje.
Jules Overmars telefoon 612 648
Dorpsbelang Kraggenburg.
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Maand Mei “tuinenMaand” bij
woningbouwvereniging mercatus
Mercatus heeft aan Dorpsbelang onderstaande informatie toegestuurd. Tuinen bij de huizen is
ook een aandachtpunt van onze dorpsschouw. Door plaatsing in de Uitkijk brengt Dorpsbelang
u van de komende acties op de hoogte.
Inleiding
Mercatus gaat zich actiever inzetten voor verzorgde en goed onderhouden tuinen bij de
huurhuizen. Was het beleid er eerst op gericht bij klachten of eigen constateringen actie te
ondernemen, nu gaan we actief op pad. Dit betekent dat de opzichters en leesbaarheidsmedewerkers in de maand mei alle tuinen van de huurders in Emmeloord en de dorpen gaan
controleren.
Hoe gaan we te werk?
Tijdens de controle-ronde bekijken wij de tuinen. Indien een tuin niet goed onderhouden is,
noteren wij wat er aan de tuin moet gebeuren. De bewoners ontvangen hierop een brief met
de aanpassingen die wij van hen verwachten. Indien de tuin niet voor de gestelde datum wordt
aangepast, ontvangen de bewoners een tweede brief. Zij hebben nogmaals de kans hun tuin
op orde te brengen. Is de tuin na twee verzoeken van onze kant nog niet op orde gebracht,
dan schakelen wij een hovenier in. De kosten van de hovenier komen voor rekening van de
huurder
Huurders motiveren!
Voordat we de tuinen gaan controleren willen we de huurders motiveren om hun eigen tuin
aan te pakken. Omdat wij ons realiseren dat het niet voor iedereen mogelijk is het groen af te
voeren, willen we wat hulp bieden en kan er een container in het dorp worden geplaatst. Hierin
kunnen de bewoners het tuinengroen afvoeren.
Mercatus neemt de kosten voor het afvoeren van het groen in de container voor haar
rekening.
Mercatus vindt het belangrijk dat de huurders (zelf) initiatief nemen om hun tuinen te
onderhouden. Wij zouden het dan ook erg prettig vinden als dit initiatief breed wordt
gedragen. Het gaat immers iedereen aan!
Vrijwilligers gezocht!
Om het verloop van het groenafvoer te faciliteren hebben we twee vrijwilligers nodig die ons
hierbij helpen. Wanneer er vrijwilligers zijn, zorgt Mercatus ervoor dat er op 1 mei 2010 een
container bij u in het dorp staat om het groenafval in af te voeren.
Opgave als vrijwilliger voor 16 april kan bij:
Jules Overmars
telefoon 612648 of e-mail jules.overmars@hetnet.nl
Tonny Kommers
telefoon 252558 of e-mail ton.kommers@planet.nl

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
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De lente is begonnen en we kunnen weer naar buiten. Ook STEK heeft
voor de komende periode weer vele activiteiten gepland.
We hopen ook te kunnen rekenen op uw steun. Of kom kijken en
moedig uw familieleden, dorpsbewoners en andere sporters aan.
Dorpsschoonmaak
Woensdagmorgen 7 april staat in het teken van de dorpsschoonmaak. Samen met de kinderen
van de basisscholen gaan we het dorp zwerfvuil vrij maken. Als u wilt helpen, bent u van harte
welkom. We verzamelen om 11.00 uur op het schoolplein.
11-dorpenloop
Op zaterdag 17 april vindt de 11-dorpenloop plaats. De start is om 8.40 uur in Emmeloord.
Vervolgens wordt er door de teams van dorp naar dorp gelopen en vind de finish plaats om
15.45 op de Bosbaan in Emmeloord. Om ongeveer 10.30 uur komen de lopers in ons dorp aan,
om vervolgens om 10.55 uur hun weg te vervolgen naar Ens. Namens Kraggenburg doen er
twee loopgroepen mee. Kom rond 10.30 uur naar het plein bij “van Saaze” om de sporters aan
te moedigen.
Tulpen Mozaïek
Van 17 april t/m 2 mei staat bij de ingang van het dorp een tulpen mozaïek. Het tulpen
mozaïek is een onderdeel van het tulpenfestival. Het thema is dit jaar: „Globalicious‟. Dit jaar
hebben we de tuinclub bereid gevonden het tulpen mozaïek te maken.
Kennedywalk
In de nacht van 29 op 30 april wordt er voor het eerst de kennedymars gelopen, 80 km door
de Noordoostpolder. De start is om 22.00 uur op de Deel in Emmeloord. ‟s Nachts zullen de
lopers ook Kraggenburg aandoen. Voor meer informatie kunt u terecht bij STEP Emmeloord.
11-dorpensteppenrace
Op zondag 2 mei is de steppenrace, nu gaan de steppers alle polderdorpen aan. Het stepteam
van Kraggenburg wordt aangestuurd door een enthousiaste jeugdgroep. Hoe laat de steppers
in Kraggenburg arriveren is nog niet bekend, maar zal waarschijnlijk nog wel gepubliceerd
worden in “de Noordoostpolder”.
Leeuwenronde
Op vrijdag 21 mei wordt de jaarlijkse Leeuwenronde gehouden. Voor de basisschool kinderen
is er de 2 en 4 km door het dorp. Voor de wat gevorderde lopers de 6 en 11 km of de halve
marathon. Inschrijven is vanaf 18.00 uur en om 19.00 uur start als eerste de halve marathon
gevolgd door de 11, 6, 4 en als laatste de 2 km.
Wij hopen veel sportieve Kraggenburgers aan de start te zien verschijnen. En ook voor deze
activiteit kunnen de lopers uw support gebruiken. De start en finish zijn bij de hoofdingang van
het dorp.
Meer informatie:
Hebt u vragen voor het STEK. Neem gerust contact met ons op via: stek@kraggenburg.nl

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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AVONDVIERDAAGSE 2010
Geef u op … geef u op …..geef u op……
Dit jaar wordt er gelopen van 19 tot en met 23 april. Het programma ziet er als volgt uit:
Maandag 19 april
Dinsdag 20 april
Woensdag 21 april
Donderdag 22 april
Vrijdag 23 april

Inhaalavond
eerste avond
tweede avond
derde avond
vierde avond

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

De starttijden zijn ter indicatie. Op deze tijdstippen starten de schoolkinderen.
De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 4,00 per persoon.
U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegde antwoordstrook of op de startavond zelf. U dient gelijktijdig
met uw opgave te betalen.
Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst.
Namens Be Fair,
Taco Folkertsma

*** Oproep: Uitzetten routes
Elk jaar worden de routes uitgezet door middel van pijlen. Deze routes moeten elke dag opnieuw worden
uitgezet voor de daadwerkelijke start van de lopers. Als alle lopers binnen zijn moeten de pijlen weer worden
opgehaald, voor zover dat niet met de laatste lopers is geregeld. Het uitzetten kan met de fiets of lopend
gebeuren. Wij komen altijd mensen te kort, dus …………..
Wie wil ons helpen met het uitzetten (en/of evt. ophalen) van de routes?
Lijkt u dit wat of wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op. ***
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------Antwoordstrook Avondvierdaagse 2010
Ja, ik loop mee.
Mijn naam is ………………………..
En ik wil graag herinneringsmedaille nummer ………...
Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 4,00 kunt u inleveren bij:
Taco Folkertsma
Noordermeent 31
8317 AA Kraggenburg
Tel.: (0527) 85 22 90
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FC KRAGGENBURG
VOETBALJAARGANG 2009-2010

Beste Kraggenburgers,
Na een eindeloos durende winterstop zijn we weer aan het voetballen. Door de lange winter zijn er veel
wedstrijden afgelast en moet menig elftal nog de nodige wedstrijden inhalen. Dit in combinatie met het
feit dat begin april ons tweede veld gerenoveerd gaat worden, zorgt voor een bomvolle agenda.
Doordeweekse wedstrijden zijn daarbij zeker niet uitgesloten. In deze Uitkijk ligt het accent op de FC dag
die begin juni door de FC wordt georganiseerd. Zie hieronder.
Op zaterdag 5 juni a.s. organiseert FC Kraggenburg de jaarlijkse FC dag. Voor de jeugd tot en met 14
jaar en de volwassenen (jeugd vanaf 15 jaar) zal er een voetbaltoernooi georganiseerd worden. Om mee
te doen hoef je geen lid te zijn van FC Kraggenburg. Dus; vind je het leuk om een keer mee te
voetballen, dan ben je van harte welkom. Naast het voetballen vinden er voor de jeugd ook nog andere
leuke activiteiten plaats. Na afloop van het sportieve deel wordt er een gezellige barbecue gehouden
waar nagepraat kan worden over deze dag. Vanwege de renovatie van het tweede veld zal er ‟s ochtends
door de jeugd gevoetbald worden. ‟s Middags is er voor onze jongere deelnemers nog een aanvullende
activiteit.
Indelen van de teams:
Plezier, laagdrempeligheid en elkaar ontmoeten staat voorop bij de FC dag. De dag moet in het teken
staan van gezelligheid waarbij ook nog gevoetbald wordt. Vorig jaar is er gekozen voor een andere wijze
van het indelen van de teams. In grote lijnen willen we deze opzet handhaven. Wel is het van belang om
met z‟n allen meer deelnemers te motiveren voor de FC dag. Alle leden hebben onlangs op persoonlijke
titel een opgaveformulier ontvangen waarbij men zich kan aanmelden. Daarnaast willen we bij de
indeling van de teams ook rekening houden met deelnemers die graag in teamverband met elkaar een
balletje willen trappen. Ook zijn er een aantal wijk- en buurtvertegenwoordigers gevraagd om in hun wijk
en/of buurt potentiële deelnemers te motiveren voor de FC dag. Ook richting deelnemers vanuit het zgn.
“Buitengebeuren” zal vanuit de FC commissie meer actie ondernomen worden.
Informatie over de barbecue:
De barbecue heeft de vereniging de laatste jaren veel geld gekost. Dit werd met name veroorzaakt door
deelnemers die, ondanks aanmelding, zonder opgaaf van reden niet aanwezig waren op de FC dag en ook
de hun bijdrage niet betaalden. Dit terwijl er wel een bestelling was geplaatst. Om dit te voorkomen
hebben we besloten om evenals vorig jaar de verschuldigde bedragen voor de barbecue middels
automatische incasso te innen. Een systeem dat ons goed is bevallen.
Door het ondertekenen en inleveren van de opgavestrook voor de barbecue machtigt u onze
penningmeester, Bert Meijer, om éénmalig, het verschuldigde bedrag bij u te innen.
Dit bedrag zal in de week voorafgaand aan de FC dag worden afgeschreven.
Hoe kunt u zich opgeven ???
Onze leden hebben een opgaveformulier ontvangen waarmee ze zichzelf en anderen hebben kunnen
opgeven. Wie zich nog wil opgeven kan ook gebruik maken van het opgaveformulier in deze editie van de
Uitkijk. Graag voor vrijdag 21 mei 2010 inleveren bij één van de commissieleden van de FC dag.
LET OP !!!!!!!!! ZONDER OPGAVE GEEN DEELNAME !!!!
Meer info over de FC dag: bellen met Paul de la Vieter (0527-258500/06-41493873)
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INSCHRIJFFORMULIER FC DAG:
Voor 21 mei 2010 inleveren bij Paul de la Vieter, Molle Stuiver, Bas Hupkes of Lau Oosterwijk.
Inleveren kan ook middels de opgavebak in de voetbalkantine.

OPGAVE VOETBALGEDEELTE FC DAG
Onderstaande persoon/personen geeft/geven zich op voor het voetbalgedeelte van de FC dag op
zaterdag 5 juni 2010.
naam:

naam:

pc/adres:

pc/adres:

emailadres:

emailadres:

leeftijd:

leeftijd:

wel/geen lid FC K‟burg:

wel/geen lid FC K‟burg

naam:

naam:

pc/adres:

pc/adres:

emailadres:

emailadres:

leeftijd:

leeftijd:

wel/geen lid FC K‟burg:

wel/geen lid FC K‟burg:

OPGAVE BARBECUE
Bij de afsluitende barbecue zal/zullen ………..persoon/personen aanwezig zijn waarvan …….. kinderen
jonger dan 15 JAAR (aantal graag invullen)
Harold van Beekhuizen verzorgt de barbecue
Deelname:

Volwassenen
Jeugd (t/m 14 jaar)

10 euro
5 euro

Hierbij machtig ik, _______________________________, FC Kraggenburg om éénmalig
het verschuldigde bedrag inzake de barbecue FC dag op 5 juni 2010 af te schrijven van
rekeningnummer ______________________ ten name van _______________________

Namens de commissie FC dag:
Paul de la Vieter, telefoon: 06-41493873, pdelavieter@telfort.nl
Molle Stuiver, telefoon: 0527-252453, molle_stuiver@hotmail.com
Lau Oosterwijk, telefoon 06-12677008, lauenyvonne@hotmail.com
Bas Hupkes, telefoon 06-12698832, bashupkes@hotmail.com
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Van de D pupillen
Tijdens de winterstop hebben we een aantal wedstrijden gespeeld in de zaal. Ons team was
opgesplitst in tweeën, één ervan werd kampioen, de ander verdienstelijk tweede. De
winterstop duurde maar en duurde maar, het trainingsveld lag er bevroren en besneeuwd bij.
Van voetbal kon geen sprake zijn.
Nog net voor aanvang van de competitie konden we een keer trainen, maar dit bleek te
weinig. In en tegen Blokzijl speelden we ver onder de maat en verloren we uiteindelijk
kansloos met 2-1.
De volgende wedstrijd moesten we deze valse start proberen weg te poetsen, Giethoorn werd
hiervan het slachtoffer. We speelden vanaf het begin goed combinatiespel, de vrije mensen
werden goed gevonden, maar in de afronding waren we niet gelukkig en of leep genoeg. Toch
gingen we met een voorsprong de rust in. In de tweede helft speelden we alles rustig uit, om
uiteindelijk met 4-1 te winnen.
De derde wedstrijd was tegen een bekende tegenstander (Tollebeek) uit de najaarscompetitie.
De geflatteerde nederlaag die we daar op liepen kreeg een vervolg in met name de tweede
helft. De opstelling was tactisch aangepast aan Tollebeek, we speelden met een versterkt
middenveld en twee spitsen die het spel voorin vooral breed moesten houden. Deze opzet
slaagde met name in het eerste driekwart van de eerste helft. Helaas voor ons werden de vrije
mogelijkheden niet afgerond. Twee keer was Tollebeek dicht bij ons doel. Eén keer daarvan
was het een doelpunt. Dus in plaats van een 3-1 voorsprong met de rust stond er 0-1 op het
scorebord. Tijdens de tweede helft begon het uithoudingsvermogen van deze wel erg jonge
groep ons op te breken. Door de druk en door enkele persoonlijke fouten werden we
uiteindelijk met 0-5 van de mat gespeeld. Over een week kunnen we deze nederlaag alweer
revancheren, we moeten dan de terugwedstrijd in Tollebeek spelen.
Verder proberen we natuurlijk door de wekelijkse training ons te verbeteren.
Ook lopen wij als groep de avondvierdaagse, tijdens de laatste avond dragen wij ons tenue om
ons te onderscheiden van de andere deelnemers.
Johan Tadema

Mededeling plaatsing nieuwe AED
Wanneer u in de omgeving woont van Hoeve Marant, gelegen aan de Zwartemeerweg, dan
kunt u vanaf heden in noodgevallen gebruik maken van de geplaatste AED.
Het apparaat bevindt zich achter de groene deur, welke is gesitueerd aan de zijkant van het
gebouw, en zichtbaar vanaf de Zwartemeerweg. Op de tekening wordt nogmaals de plek
aangegeven.
Wilt u meer informatie hierover, dan kunt u contact opnemen met Hoeve Marant,
Via tel: 06-10081135
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Inkijkertje: Ton Dillerop
In het pand waar nu Ruby‟s Hairfashion huist, zat vroeger een Boerenleenbank. Ton Dillerop
was van 1969 tot 1974 beheerder. Samen met zijn vrouw Tets, hun zoon Johan (1971) en de
tweeling Tessa en Mark (1973) woonden ze in de woning boven de bank.
“Waarom Kraggenburg en waarom maar vijf jaar?”
„Mijn werk bracht me hier. En dat we vertrokken had ook weer met mijn werk te maken.‟
“Vonden jullie het jammer om te vertrekken?
„Nee, maar we hebben wel met heel veel plezier in Kraggenburg gewoond. We werden snel
opgenomen in de gemeenschap en we deden ook mee aan het maatschappelijk gebeuren in
Kraggenburg.‟
“Zoals?”
„Ik was penningmeester bij Dorpsbelang en Tets zat op de gym bij Be-Fair. Samen met andere
dames onder andere Truida van de Maar, Toos van Egmond, Sylvia Buiting, Ria Stapel en
Anneke Zee kreeg ze les van Ko de Schipper.‟
“Was het een leuke tijd?”
„Waar wij het meest plezier aan hebben gehad tijdens de 5 jaar in Kraggenburg is de
gastvrijheid, de groei van ons gezin, de vrienden, zoals de melkboer Wijnand en zijn vrouw
Tineke Beemster, Brunia jr, en onze buren; de dames Bleumer, Roelof en Ria Stapel.
Ook het 25 jarig bestaan van Kraggenburg heeft veel indruk gemaakt. Vooral de
saamhorigheid vanuit de bewoners. Omdat ik penningmeester was, voelde ik me ook direct
betrokken. Er was veel gezelligheid.‟
“Speciale herinneringen?”
- „De spaarweek. Omdat de inhoud van de spaarpotjes met de hand geteld werd en vanwege
de vele grote gezinnen, waren er lange rijen. Dus ook lang wachten voor de bezoekers maar er
viel geen wanklank. Het cadeautje voor de kinderen maakte alles goed.
- Heel speciaal was de geboorte van de tweeling. Wij wisten niet dat het er twee waren, dus
alles was slechts voor één baby geregeld. De tweeling werd „s morgens tussen 7.00 uur en
8.00 uur geboren. Dit nieuws ging als een lopend vuurtje door het dorp. In de loop van de
ochtend stond er een tweede bedje, waren er extra kleertjes en zelfs een tweeling
kinderwagen.‟
“Zijn er nog mensen in het bijzonder waar je een herinnering aan hebt?”
-„Ik zong bij het RK kerkkoor. Kapper Frans Wennekes was organist en die kon er wat van. Op
een zondagmorgen aan het eind van de mis zei Frans: “En nu zal ik eens even Ouwe Taaie
spelen, wedden dat ze het niet horen?” En ja hoor, Frans speelde er lustig op los en er was
niemand die reageerde, zelfs Pastoor Scholtens niet.
- Nog een leuke herinnering: Ik was voorlezer in de kerk. Om daarvoor in aanmerking te
komen, moest ik een paar keer voorbidden bij de pastoor. Deze had een paar handige tips
voor als je zenuwachtig was: “Gewoon doen of ze er niet zitten en over de hoofden kijken.”
- En dan de vele bekende Kraggenburgers zoals Klok, Cees en Miep Potters, Harry en Joep
Meijs, De Van Campens, ik hou op want er komen steeds meer namen boven.
- Een speciale herinnering heb ik aan de bestuursleden van de dorpsvereniging. Er is destijds
door het bestuur veel werk verzet voor het 25-jarig bestaan. Dan denk ik aan mensen als Bé
Pölkerman, Cor van Egmond, Piet van der Weele, Antie Philippona etc. Een mooie tijd. En ook
een mooi feest zonder wanklank of narigheid. De volgende herinnering kwam tijdens ons
bezoek aan het 60 jarig bestaan naar boven. Aan het eind van de middag werd op het
voetbalveld een groepsfoto gemaakt. Wie torende er hoog boven de aanwezigen uit? Een Van
Egmondje. Dat was een moment dat ik tegen mijn vrouw zei: “Precies Cor.” Ik heb nog een
foto waarop Cor boven in een kuubskist staat en de zaken rond de festiviteiten regelt.‟
“Komen jullie nog wel eens in Kraggenburg?”
„Ja zo nu en dan. Soms gaan we wandelen in het Voorsterbos en soms een rondje rijden in
Kraggenburg. Het groeit gestaag maar het zou naar mijn mening best wat harder mogen.‟
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INKIJKERTJE [vervolg]
“Heb je nog contacten in en met Kraggenburg?”
„We blijven Kraggenburg volgen via de krant of via andere kanalen. Tot voor een jaar was
Truus Stoffelen (inmiddels ook oud Kraggenburgse red.) mijn collega bij de Rabobank in
Lelystad. En in Dronten wonen nog meer oud Kraggenburgers en dan hoor je nog wel eens
iets.‟
“Wil je nog iets kwijt aan oude bekenden?”
„Oude bekenden hebben we niet zoveel meer in Kraggenburg. Maar ik spreek de wens uit dat
het goed mag gaan met alle Kraggenburgers. Wees trots op jullie prachtige dorp (parel in het
groen) en blijf aan de weg timmeren.‟
Groeten van Ton en Tets Dillerop

CARNAVAL 2010
Beste leden, sponsors en Kraggenburgers,
De carnavals activiteiten zijn alweer even geleden. We zijn begonnen met de Kerstmarkt,
waarna de Nieuwjaarsreceptie volgde. Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft iedereen kunnen
zien dat we met onze Prins Turbo een spetterend carnaval in zouden gaan.
Het is een fantastische carnaval geworden. Met een zeer geslaagd Gezwam rond de Dam, waar
ruim 700 bezoekers genoten van een prachtige avond. Ook de andere activiteiten, waaronder
de Jeugdactiviteit, Groot Carnaval, Katerloop, Kindercarnaval en als afsluiting het
Seniorencarnaval waren zeer geslaagd.
Wij willen iedereen bedanken voor het bezoeken van onze activiteiten, maar ook de mensen
die ons geholpen hebben tijdens de activiteiten. In het bijzonder noemen we de schaduwraad,
die elk jaar weer zorgt voor hand en span diensten.
Namens, Prins Turbo en zijn wijze raad van Elf kunnen wij niet anders zeggen: BEDANKT!!
Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes
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Opbrengst collecte
De collecte voor het reumafonds heeft plaatsgevonden in de week van 7 t/m 13 maart 2010.
De opbrengst was € 1046,80
Alle gevers en collectanten hartelijk dank namens het reumafonds.
Emmy Koster, Collecteleider.

Verhuisbericht
Na 53 jaar met veel plezier in Kraggenburg te hebben gewoond, ga ik terug naar mijn
geboortedorp. Mijn nieuwe adres wordt:
Martinuspark 8
Hoofdstraat 2
4765 CE Zevenbergschen Hoek
Hartelijke groeten,
Mevrouw H.A. Lambregts – Hessels.

Wij hebben met de hele school flessen verzameld voor Haïti. De kinderen uit groep 7/8
kwamen op het idee om deze actie te beginnen. Wij zagen bij het TV weekjournaal dat andere
kinderen daar ook mee bezig waren. Wij dachten toen dat dit ons ook wel wat leek. We zijn
toen dus deze actie begonnen. Al snel deed de hele school mee. Het ging erg goed en er waren
veel flessen verzameld. Uiteindelijk is dit de opbrengst…

€180,-

De kinderen die flessen hebben verzameld, bedankt!
Janick en Jacqueline
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“Marcus passie” van Hans Boelee
Binnen de Katholieke - en Protestantse kerk zijn er rond Pasen vier diensten / vieringen.
Deze zijn op de Witte Donderdag, Goede Vrijdag, Stille Zaterdag en Paaszondag.
Vieringen en diensten die samen één geheel vormen.
De Goede Vrijdagdienst staat in het teken van het lijden en het sterven van Jezus en wordt uit
het Marcus evangelie gelezen.
Dit jaar zal dit evangelie niet worden gelezen, maar gezongen door het Interkerkelijk Koor Ens
en het Chr. Gemengd Koor “Nil Sine Labore” uit Nagele. Zij brengen de “Marcus Passie” van
Hans Boelee ten gehore.
De solisten Herma Korenberg (sopraan), Ria Brondijk (alt), Gerrit van Dijk (tenor), Jeroen
Vreugdenhil (bariton) en Henk Wassink (bas) verlenen hun medewerking. Wim Kanis bespeelt
het orgel en het geheel staat onder leiding van de heer Kees Verhagen. Pastaoraal werker
Harm Feijen is de liturg.
De werkgroep „Kerken in Kragenburg‟ heeft, in overleg met de beide kerken, besloten om hier
op Goede Vrijdag een gezamenlijke viering van te maken en vanwege de grootte van de
gezamenlijke koren is er gekozen voor de RK-kerk.
Deze dienst c.q. viering is dus op vrijdag 2 april en begint om 19.30 uur.
U BENT VAN HARTE WELKOM!

Pasen bij van Saaze
Eierengooien voor koppels
Wanneer:
Waar:
Voor wie:
Categorieën:
Hoe laat:
Inschrijven:

Tweede Paasdag maandag 5 april
Op het grote veld voor Van Saaze
Iedereen
Jeugd (vanaf groep 4 basisschool)
Volwassenen
14.00 uur
Ter plaatse

UITNODIGING VOOR DE LEZING “valpreventie’’
VERZORGD DOOR ZORGGROEP OUDE EN NIEUWE LAND.
Het bestuur van de S.W.N. en de ouderensoos “Jongeren van Vroeger” nodigt leden,
belangstellenden en de doelgroep uit voor deze bijeenkomst.
Deze wordt gehouden op woensdag 7 april 2010 in het Dorpshuis.
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Aanvang: 14.00 uur. Tijdsduur: ongeveer 1 uur.
Tot ziens op 7 april a.s.
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Nieuws van

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
In dit moderne theatersprookje, gebaseerd op het gelijknamige symbolische sprookje van
Louis Couperus, is de koningin (Rina Klok) de beschermer van de kinderen. Zij draagt een
mantel van snoep die zij elk jaar in stukken scheurt om te verdelen onder haar jeugdige
onderdanen. Ieder stukje heeft een geheimzinnige kracht die kinderen beschermt, troost of
opvrolijkt. Op wonderbaarlijke wijze groeit de mantel vanzelf weer aan. Haar dochter, prinses
Yweine (Jolanda van Boven), is een ijdel en verwend nest. Zij is de hele dag bezig zichzelf en
vooral haar lange blauwe haren te bewonderen. De koningin wordt oud en voelt dat het tijd
wordt haar kroon over te dragen aan haar dochter. Zij aarzelt echter nog, omdat de koningin
bang is dat Yweine niet goed genoeg voor het volk zal zorgen. Bovendien lijdt ze aan een
vreemde ziekte die de knapste dokters in het koninkrijk voor grote raadsels stelt. Op een dag
arriveert er een jonge tovenaar (Marco Nieuwenhuizen) uit een ver land. Hij ontrafelt het
geheim van de koninginnenmantel en ontdekt hoe de prinses genezen kan worden. Couperus
(Wim van de Bergh) zelf bemoeit zich af en toe met de zaken die zich voor zijn ogen af spelen!
Daarnaast zullen Marianne van de Ploeg, Els van den Hout en Astrid Westra te bewonderen zijn
in enkele zeer bijzondere rollen. De regie van dit stuk is in handen van Gert Polhoud en Krijn
de Hamer.
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 een 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

GRATIS OPVOERING EENAKTER!
Donderdag 20 mei aanstaande zal aansluitend aan de algemene ledenvergadering van Sint
Genesius de eenakter “Troebel Brood” van schrijfster Ans Schilders opgevoerd worden. Deze
opvoering is vrij toegankelijk voor een ieder en start ca. 21.15 uur bij HCR van Saaze.

Jongeren19nu
Het is alweer bijna zover, de creatieve dag 2010 komt er weer aan! Binnen Jongeren19nu
strijden de 4 verenigingen; JOEK, CRESPA, NET, MIX-ML om de welbegeerde eerste prijs. Op
25 april laat elke verenging zijn beste kant zien op creatief gebied!
Ook dit jaar is theater „Het Voorhuys‟ de gehele dag bestemd voor de plaatselijke talenten. In
totaal zijn er 5 onderdelen: toneel, playback, improvisatie, een creatief werkstuk en een liveact. Dit alles wordt beoordeeld door een vakkundige jury, allemaal afkomstig uit de polder. Dit
jaar is ons gastjurylid de voorzitter van de vereniging uit de andere polder (Cultus Inn).
De creatieve dag begint om 13.00 uur en zal eindigen rond 17.00 uur. Vervolgens kan het
gehele publiek een hapje eten in “de Buren” en aansluitend volgt er een prijsuitreiking.
Dus schrijf deze dag gauw in de agenda en mis het niet! Want je weet nooit welk talent dit jaar
weer wordt ontdekt!
Tot 25 april, De Creaco

13

Muzikaal intermezzo tijdens de Bollen(fiets)route
Het Flevolands Symfonie Orkest biedt op zaterdag 24 april de gelegenheid om onderweg even
uit te rusten onder het genot van live muziek.
Het orkest bestaat dit jaar 10 jaar en organiseert ter ere hiervan dit evenement.
Dit is een unieke kans om het orkest eens van dichtbij mee te maken in een ontspannen sfeer.
Er zal volop gelegenheid zijn om vragen te stellen en de instrumenten te bekijken.
Ook kinderen zijn van harte welkom. Er zal steeds op het hele uur gedurende ongeveer 20
minuten gemusiceerd worden.
Marion Bluthard is de vaste dirigent van het Flevolands Symfonie Orkest. Het orkest telt op dit
moment zo‟n 30 leden.
Kraggenburgers die de Bollenroute niet fietsen zijn vanzelfsprekend ook van harte welkom om
even te komen luisteren naar het Flevolands Symfonie Orkest.
Datum:
Plaats:
Tijd:

zaterdag 24 april 2010
Conny en Jan van de Graaff; Hertenpad 12 Kraggenburg
11.00u – 12.00u – 13.00u – 14.00u – 15.00u

TNT verdwenen uit het dorp, straks ook de winkel?????
Sinds kort is TNT verdwenen uit onze winkel, dit omdat de vergoeding die we kregen van TNT
werd verminderd. De tijd en energie die TNT ons kost levert ons niets op tegenover de
vergoeding die wij van TNT ontvangen. We vinden het zeer spijtig, maar om iets voor niets te
doen zal niemand aanspreken. De buskaarten, pakketten en aangetekende stukken kunnen
niet meer worden aangeboden in de winkel. Postzegels zijn nog wel verkrijgbaar, zodat u niet
voor één postzegel het dorp uit hoeft.
Sinds de Jumbo is gekomen in Emmeloord, en eigenlijk al wel de tijd daarvoor, gaat het
slechter met de winkel. En als de super in Marknesse ook wordt omgebouwd, zien we het
helemaal somber in.
Een paar jaar geleden hebben we ook een oproep gedaan aan de bevolking van Kraggenburg
om meer in het eigen dorp te gaan winkelen, en daar is toen gelukkig ook gehoor aan
gegeven. Maar momenteel stijgt het water ons wederom tot de lippen.
Over het voortbestaan van de winkel moeten de Kraggenburgers goed gaan nadenken, want
geen winkel meer in het dorp betekent een maatschappelijk verlies. Geen winkel meer in het
dorp is het hart uit het dorp. Ook voor de ouderen in het dorp is een loopje en een praatje
onderweg naar de winkel heel belangrijk.
Er moet iets gebeuren, anders is het zeker dat we de winkel moeten sluiten. En de kans dat
iemand anders het overneemt is in deze tijd heel klein.
Dus Kraggenburgers, denk aan uw dorp en de dorpsgemeenschap. Een winkel behouden is
belangrijk. De sluiting van de winkel kan het begin zijn van de achteruitgang van het dorp.
Annie en Leo‟s Buurtsuper

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
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Soundmix en Playbackshow 2010
Oproep aan alle Kraggenburgers om zich op te geven voor de 24e editie van de
Soundmix&Playbackshow. Deze wordt gehouden op zaterdag 1 mei in Van Saaze.
Er wordt gestreden in zes categorieën
Jeugd tot en met groep 4 basisschool
Jeugd tot en met groep 8 basisschool
Volwassenen
Soundmix alle leeftijden
Live optreden instrumentaal en/of vocaal.
Dans
Zaal gaat open om 19.00 uur
Aanvang optredens 20.00 uur.
Opgeven kan bij Van Saaze tel: 0527-252353
web: hotelvansaaze.nl
Aanmeldingsformulieren zijn ook af te halen in het café.

ZONNEBLOEM NIEUWS
Tulpen route.
Op maandag 3 mei a.s. willen we weer samen met vereniging Ens de tulpenroute rijden.
We worden om 13.00 uur opgehaald bij van Saaze en om 17.00 uur weer afgezet. Onderweg
zullen we een thee/koffiepauze houden en voldoende tijd krijgen om de benen te strekken.
We kunnen aan ongeveer 20 personen uit Kraggenburg plaats bieden, dus mocht u
belangstelling hebben, laat het ons dan zo spoedig mogelijk weten.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
Mevr. T. van Egmond tel. 252783 en Mevr. G. Mooiweer tel. 252700.
Zonnebloem jubileumtheater.
Op maandagmiddag 17 mei wordt in “het Voorhuys” te Emmeloord het theaterstuk
"De ontmoeting " voor ons opgevoerd.
Het programma ziet er als volgt uit:
vanaf 13.00 uur
ontvangst met koffie/thee in de beurszaal/foyer
vanaf 13.15 uur
optreden van het Koopmansvrouwenkoor uit Blokzijl
14.00 - 16.45 uur jubileumprogramma met Danny de Munck, Henk Poort, Lucy de Lange en
Rob van de Meeberg met muziek en dans.
Tijdens de pauze wordt een hapje en een drankje geserveerd in de foyer en de beurszaal.
Mocht u niet mobiel zijn dan kan in overleg uw drankje in de zaal worden gebracht.
Gezien de te verwachten drukte wordt u vriendelijk verzocht de rollator zo veel mogelijk thuis
te laten. Misschien kan een stok of een ondersteunende arm voor deze keer voldoende zijn.
Voor vervoer heen en terug wordt zoals gewoonlijk gezorgd. Als vertrektijd moet u rekenen op
ongeveer 12.15 voor de mensen die worden opgehaald en 12.30 vertrek bij van Saaze.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:
Mevr. T. van Egmond tel. 252783 en Mevr. G. Mooiweer tel. 252700.
Wel graag voor 24 april opgeven.
We hopen op twee prettige en gezellige middagen.
Met vriendelijke groeten: de vrijwilligsters van afdeling Kraggenburg.
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Ouderensoos “Jongeren van Vroeger” (J.V.V.)
Kraggenburg
Voorz. J.J. Voost,
Voorstraat 12
Tel: 252374
Kraggenburg, maart 2010.

Aan de leden van de J.V.V. en anderen belangstellende 55-plussers.
We organiseren ook dit jaar weer een interessant Busreisje voor alle belangstellende Ouderen.
Als datum hebben we gekozen voor WOENSDAG 23 JUNI 2010.
Het wordt deze keer een Tour Drente – Land van Bartje.
Ook deze keer gaan we op weg met het vertrouwde Touringcar- en Taxibedrijf Henk Oost uit
Steenwijk.
De dag ziet er in grote lijnen als volgt uit:
8.00 uur
10.00-11.45 u
12.00-14.00 u
15.30-16.30 u

18.00-19.30 u
20.15 uur

vertrek bij H.C.R. van Saaze
Via Steenwijk, Frederiksoord, Fochteloerveen en Assen rijden we naar Rolde.
Koffiepauze en bezoek aan Land van Bartje
Koffietafel in Zuidlaren.
Vandaar naar Zuid-Oost Drenthe.
Bezoek “Zwaantje Hans Stokmans Hof” met demonstratie Zandtapijt
Strooien.
In Zuid-Oost Drenthe vind je nog veel oude Saksische boerderijen, uitgebreide
Heidevelden en natuurlijk de bekende ja-knikkers bij Schoonebeek.
Via een mooie route, o.a. door het Reestdal, gaat het uiteindelijk weer richting
Kraggenburg met natuurlijk onderweg:
Een heerlijk 3-gangen diner.
terug in Kraggenburg.

Al met al lijkt het ons een prachtige rondrit door de mooie provincie Drenthe met heel veel
bezienswaardigheden!
Kosten:

(bij minimaal 40 personen) 54.25 euro p.p.
Niet-leden J.V.C. betalen 3 euro meer.
Opgave en betaling: via onderstaande invulstrook bij mw. T. v. Diepen – Heddes
Walstraat 29, tel 252532 of op de Soosmiddag (woensdag)
tot uiterlijk 10 juni a.s.
Betaling kan ook via bankrekening 3465.92.704 t.n.v. mw. T. v. Diepen – Heddes, onder
vermelding van J.V.V. Kraggenburg.

Bestuur J.V.V.

Hierlangs afknippen (en inleveren uiterlijk 10 juni)
-----------------------------------------------------------NAAM

---------------------------------------------------------------

ADRES

---------------------------------------------------------------

AANTAL PERSONEN

---------------------------
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Ondernemers Vereniging Kraggenburg.
Ondernemersdag
Zoals u al eerder heeft kunnen lezen, organiseert de Ondernemersvereniging Kraggenburg een
Ondernemersdag.
Ondanks goede voorbereiding is gebleken dat zaterdag 19 juni niet de geschikte dag is voor
de ondernemersdag. De uitnodiging om hieraan deel te nemen blijft van krach . De nieuwe
datum voor de ondernemersdag is
zaterdag 26 juni 2010 van 14.00 tot 20.00 uur.
Iedereen van jong tot oud is welkom op deze dag, die plaats vindt aan de Voorstraat. 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.
VOOR DE JEUGD
De jeugd van 4 t/m/ 12 willen we vragen om het startsein te geven met versierde lawaai
fietsen. Je mag je fiets thuis versieren en je kunt er een mooie prijs mee te winnen.
Ook kun je je opgeven voor de vrijmarkt, of voor een muzikale bijdrage. De vrijmarkt voor de
jeugd zal op het schoolplein zijn. Zonder opgave kunnen alle kinderen meedoen aan
verschillende spelactiviteiten.
Tijdens de Ondernemersdag is er ook de spectaculaire Rabo Dikke Banden Race. De Rabo
Dikke Banden Race is voor jongens en meisjes van 7 tot 12 jaar die geen wielerlicentie bij de
KNWU hebben. Want dan ben je te goed getraind! Er wordt gereden in verschillende
leeftijdsgroepen, zodat je tegen kinderen van je eigen leeftijd fietst. Bij voldoende aantal
deelnemers rijden de jongens tegen de jongens en de meisjes tegen de meisjes.
Dus ga vast trainen en bereidt je voor op een overwinning! Opgeven kan bij de onderstaande
telefoonnummers.
Houdt allemaal 26 juni vrij in de agenda en kijk wat het bedrijfsleven van Kraggenburg u te
bieden heeft!
Wil je meehelpen organiseren of je opgeven, dan kun je dit kenbaar maken bij:
Annie en Leo‟s buurtsuper, Annie van Boven
Voetverzorging Feetback, Lenie de la Vieter
Reflex fotografie, Wilma van Beekhuizen-Everts

: tel: 252110
: tel: 250016
: tel. 258847

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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UITKIJK-SPECIAL
In deze special aandacht voor onze dorpsgenote Gerda Lemstra - Postma, die als nierpatiënt
enkele maanden geleden eindelijk een donornier mocht ontvangen. Het feit dat ze deze nier
kreeg van Jeroen, de zoon van haar zus Emmy en zwager Piet, maakt het wel heel speciaal.
Een mooie aanleiding voor een gesprek hierover met de hoofdrolspelers.
En zoals afgesproken stond ik op zaterdagmiddag eind februari bij Gerda aan de Noordermeent
op de stoep. Jeroen was er ook al.
De Voorgeschiedenis:
Eigenlijk had Gerda al vanaf haar twintigste nierproblemen. Maar ze had er toen nog niet
zoveel last van, dus vond ze het ook niet nodig om het tegen iedereen te zeggen. Ook niet
haar eigen familie. Jeroen weet het eigenlijk nog maar sinds een jaar of drie. Haar werk als
receptioniste in het zwembad in Emmeloord kon ze eigenlijk ook zonder problemen doen.
Gerda‟s vader gaf in 2008 aan, nog wel een keer mee te willen op bedevaart naar Lourdes. Hij
wilde dan wel graag dat er een eigen dochter mee zou gaan als begeleidster. De zussen
Truus, Emmy en Gerda besloten samen mee te gaan. Op deze bedevaart merkte Gerda dat ze
wel heel erg weinig conditie had, vooral als ze haar vader een eind met de rolstoel had
rondgereden. Ook de eetlust werd steeds minder.
Terug in Nederland maar eens voor onderzoek naar het ziekenhuis in Zwolle. In dit geval op
een vrijdag. Per omgaande kreeg Gerda bericht dat ze direct terug moest komen omdat de
bloedwaarden er lang niet goed uitzagen. “Ja maar, dat kan niet hoor, ik moet dit nog doen en
dat nog”. De volgende dag op zaterdag lag Gerda voor het eerst aan het dialyse apparaat.
Vanaf dat moment tot de transplantatie, zou dat drie maal per week een vast ritueel worden.
Elke maandag woensdag en vrijdagmiddag naar de Weezelanden in Zwolle, een uur of drie aan
de dialyse. Deze behandeling is van levensbelang, erg mooi dat het mogelijk is, maar het
beperkt heel je leven heel erg. Je moet altijd rekening houden met die drie dagen.
Hoe kwam de transplantatie dan in beeld? Moet je je daar voor opgeven of zo?
Gerda: “Je hoeft daar zelf geen stappen in te ondernemen, dat regelt de nefroloog; de
specialist dr. Beukhof in samenwerking met de Nierstichting. Daar is een heel systeem voor.”
Gerda rekende ook niet op een snelle transplantatie. Er is immers een donor tekort en er is
ook een hele strenge selectie procedure, waarbij de donor en de nier 100 % gezond moeten
zijn.
En voor Jeroen?
Jeroen: “Sinds ik wist van Gerda‟s nierproblemen ben ik voor mezelf mij hierin gaan verdiepen.
Veel opgezocht op internet, waaruit oa. bleek dat je genoeg hebt aan één goed werkende nier.
Omdat je er twee hebt, ontstond het idee om één nier af te staan aan Gerda. Heb hier wel een
jaar over gedaan om tot zo‟n besluit van donorschap te komen. Veel met m‟n ouders over
gepraat. Want een nier afstaan is één, maar wat zijn de risico‟s van de operatie? Houd je er
iets aan over, kun je daarna weer 100 % functioneren, hoe lang kun je niet werken, is dat te
regelen met je werk of je baas?” Heel veel vragen dus.
Gerda wist toen nog helemaal niets van Jeroen‟s plannen. Tijdens een bezoek aan opa Postma
in het ziekenhuis waar Jeroen ook Gerda trof, heeft hij aangegeven zijn nier aan haar af te
willen staan. Gerda was “zeer, zeer, zeer verbaasd”.
En dan begint een lange periode van ongeveer anderhalf jaar van allerlei onderzoeken. Eerst
zo‟n driekwart jaar in Zwolle, waarna het transplantatieteam van het UMC in Groningen het
over nam. Inmiddels bleek dat Gerda een andere bloedgroep had als Jeroen. Vroeger was dan
een transplantatie niet mogelijk, maar tegenwoordig is met de uitgekiende medicatie dit
probleem te ondervangen.
Hoe was de voorbereiding en voorlichting op de transplantatie?
Jeroen: “Heel erg goed. Voorlichting van de doktoren over de ingreep zelf, en gesprekken oa.
om zeker te weten dat je donor wilt zijn en bewust bent van de mogelijke consequenties.
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UITKIJK-SPECIAL [vervolg]
De Nierstichting helpt je ook met een heleboel vragen en bemiddelt met uitkeringsinstantie het
UVW over allerlei regelingen. Zoals een regeling omdat je naar verwachting zo‟n drie maanden
uit het arbeidsproces bent. Zeg maar een soort “zwangerschapsverlof” regeling.”
Ook Gerda was heel goed voorbereid op al wat ging komen. De transplantatie was gepland
dinsdag 10 nov.„09 in het UMC in Groningen. In de weken daarvoor moest Gerda allerlei extra
behandelingen ondergaan om de operatie, maar ook de acceptatie van de donornier mogelijk
te maken. Voor Jeroen was het gemakkelijker, hij hoefde zich “maar” één dag voor de ingreep
te melden en gezond te blijven. Wel op een ander afdeling dan Gerda. Elke afdeling heeft z‟n
specialisme.
Maar toen het grote “Uur U” op 10 nov 2009 was aan gebroken, kwam er toch nog een hele
grote teleurstelling. De operatie kon niet doorgaan. De waardes in Gerda‟s bloed waren te
hoog. Een absolute voorwaarde was, dat alles moest voldoen aan de criteria. Jeroen kon
onverrichter zake weer naar huis, maar was wel ontzettend moe. Gerda kreeg een soort
spoedbehandeling. Het ene dagdeel aan de dialyse, de andere aan het “Fereren” [weghalen
van afstotingsstoffen]. Dit een week lang.
Een week later dan gepland kwam alsnog het groene licht. Jeroen was de hele dag al weer in
het ziekenhuis, maar hoorde pas aan het einde van de dag, dat het de volgende ochtend ging
gebeuren. Wat er stond te gebeuren was wel bekend, maar toch wel erg spannend allemaal.
Dinsdagmorgen 17 nov. rond 8 uur werd de nier bij Jeroen weggehaald. Gerda vond het
grappig dat toen Jeroen naar de “bijkom” afdeling werd gereden, zij hem passeerde op de
gang, op weg naar haar operatiekamer. Ieder op een ziekenhuisbed. De operaties zijn prima
verlopen.
Na een week kon Jeroen weer naar huis en bij zijn ouders verder aansterken, en Gerda mocht
na zo‟n maand weer naar huis. Dat is redelijk snel. Omdat Gerda een “warme” nier kreeg, zijn
er in de regel ook minder complicaties.
Inmiddels zijn we enkele maanden verder.
En! Hoe gaat het nu met jullie? Prima was beider reactie. Jeroen is gaandeweg weer de “oude”
en kan z‟n werk als vrachtwagenchauffeur weer oppakken. Nog een paar keer op controle,
maar hoeft verder niets bijzonders meer te doen.
Gerda herstelt ook heel erg goed. Heeft nu weer veel tijd over omdat de dialyse niet meer
hoeft, en gaat binnenkort haar werk met enkele dagdelen weer proberen op te pakken. Wel
moet Gerda voor altijd, elke dag, de nodige pillen slikken. Een heel bakkie met “smarties”.
Nodig om oa. het afstotingsproces tegen te houden. Ik telde er zomaar meer dan tien, Gerda
hield het op vijf.
Is er wat veranderd in de familierelatie?
Jeroen: “Eigenlijk niet denk ik.”
Gerda denkt ook van niet. Het voelt gewoon goed, net als altijd.
Hoe kijk je er op terug?
Jeroen: Wel goed. Eigenlijk zou er net zo‟n donorsysteem moeten zijn als bv. in België, daar is
iedereen donor, tenzij je aangeeft het niet te willen.
Gerda: Gewoon, alhoewel…. Als ik aan het meisje denk waarmee ik geregeld dialyseerde, een
meisje van een jaar of twintig, heeft ook familie en vrienden. Zij wacht al jaren op een
donornier. Ik kreeg hem wel, van Jeroen, dus toch wel heel bijzonder!
*********
Meer informatie over deze niertransplantatie is te lezen op het weblog van Gerda en Jeroen.
Weblog: gerdaenjeroen.blogspot.com
Hierop kunt u hun eigen verhalen lezen en enkele foto‟s zien.
Harry
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Uitbreiding Hoeve Marant
Vier jaar na de realisatie van groepsaccommodatie Hoeve Marant hebben we besloten een
nieuwe vorm van recreatie op ons bedrijf te ontwikkelen.
Voor deze dagrecreatie wordt er op ca. 2.5 ha landbouwgrond een park gesitueerd, waarin een
wandelpad wordt aangelegd van ruim 2,5 km, welke zal bestaan uit gras en tal van andere
ondergronden.
Het gehele pad dient op blote voeten te worden bewandeld. Mede door de wisselende
ondergronden zal dit leiden tot een bijzondere ervaring.
Met het doorwaden van het koude Kneipp voetenbad start u, goed geprepareerd, deze niet
alledaagse route.
Al wandelend krijgt u informatie aangeboden over o.a. het werk van de pioniers op het
ontgonnen land, de omgeving en de aanwezige landbouwgewassen.
De ligboxenstal zal verbouwd worden tot paviljoen en vanaf hier is er toegang tot het park.
Na afloop van de enerverende voettocht kan men hier, of op het terras buiten, uitrusten.
Ook in het paviljoen zal er worden teruggekeken naar de tijd van de Pioniers.
Naast de reguliere openingstijden kan het paviljoen en/of park ook gereserveerd worden voor
bijzondere gelegenheden.
Komende maanden zijn we druk bezig met de realisatie van het nieuwe bedrijf
en het is de bedoeling nog voor de zomervakantie het geheel te
openen voor het publiek.
In de uitkijk van Juni doen wij graag nog eens verslag van de
stand van zaken van ons BloteVoetenZeebodemPad.

Oproep voor (beeld)materiaal pioniers
In deze Uitkijk informeren wij u over de uitbreidingsplannen op Hoeve Marant.
Met name het terugkijken naar de historie en “haar” pioniers is een belangrijk item in deze
plannen.
Graag willen wij u daar ook bij betrekken.
Heeft u foto‟s, kaarten, voorwerpen of ander relevant informatiemateriaal dat u met ons wilt
“delen”, laat het ons dan weten.
Tezamen met ander materiaal zal het dienen als invulling voor het nieuwe streekmuseum.
De materialen zullen, voor zover mogelijk, worden gekopieerd of, na goed overleg, in bruikleen
genomen worden.
Wilt u hieraan meewerken laat het ons dan weten.
U kunt ons bereiken via 06-30710107 (Vincent) of 06-10081135 (Marga)
Vincent en Marga Oosterwijk
Hoeve Marant
Kraggenburg
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Kledinginzameling voor Ethiopië
Beste Kraggenburgers,
Nog steeds zamelen wij schone, hele tweedehands kleding in voor de projecten van de
Interkerkelijke Stichting Ethiopië. Vanuit Kraggenburg brengen we iedere maand een auto
kleding naar Urk waar alles wordt gesorteerd.
Het geld van de verkochte kleding wordt direct besteed aan de projecten in Ethiopië.
In februari zijn er weer vrijwillige afgevaardigden naar de projecten gaan kijken. Men heeft de
mensen kunnen adviseren en steunen bij hun activiteiten. Men heeft dit jaar veel positieve
verbeteringen gezien voor de bevolking! De kleinschalige projecten van ISEE lopen zeer goed.
Om een voorbeeld te noemen. ISEE steunt Salu in Ethiopië. Dit is een project waarbij
gehandicapten leren om in hun eigen levensonderhoud en dat van hun medemensen te
voorzien. In een arm land heb je, als je gehandicapt bent, weinig kansen om te overleven.
Daar kunnen we verandering in brengen!
Enkele praktijkgevallen:
1.
Een gehandicapte vrouw, die samenleeft met zussen en kinderen. Zij heeft een keurige
tuin met kolen, worteltjes, uien en enset (een soort banaan).
Ze had net uien verkocht voor 4 birr/kg. Ze zegt dat haar leven verbeterd is door de training
en opstart van haar groentetuintje, ze vindt het werk zwaar maar blijft volhouden, omdat ze
de goede resultaten ziet.
2.
Een man met een handicap aan een hand en een been. Hij is getrouwd en heeft 9
kinderen. Hij wil zijn kinderen laten zien dat je niets zomaar krijgt in het leven, maar dat je
moet aanpakken. Zijn tuin ziet er werkelijk perfect uit. Hij teelt kool, tomaat en uien.
Voorheen had hij geen inkomen. Het is derhalve een grote verbetering.
3.
Een doof/stomme vrouw, Helen genaamd. Ze woont samen met haar moeder in een
van de overheid gehuurde "woning". Zij heeft een paar schapen die ze vetmest. De lening die
ze moest afsluiten voor enkele extra schapen kan ze op tijd aflossen. Het liefst wil ze nog
verder uitbreiden. Via de vertaler laat zij in gebaren weten het erg naar haar zin te hebben en
voor haar eigen levensonderhoud te kunnen zorgen. Ze zegt: Ik doe mijn werk, ben er druk
mee en voel me erg betrokken.
Petje af voor deze mensen! Ze doen het toch maar.
Wilt u kleding inzamelen voor de projecten in Ethiopië? Lever dan uitsluitend schone, hele
kleding aan in dichte vuilniszakken op Paardenweg 4 te Kraggenburg.
Namens uw medemens in Afrika:
Hartelijk dank!
Willem Remijnse.

Te leen! Verschillende sportartikelen!
Wij willen u attenderen op het feit dat Stichting Carrefour in het bezit is van de (BOSS)
sportaanhangwagen, een voetbalboarding en een mobiel skatepark. Deze materialen kunnen
door u gebruikt worden bij het organiseren van sport (buurt) activiteiten. Als u de
aanhangwagen leent, kunt u bijvoorbeeld kiezen uit materialen voor sporten als basketbal,
volleybal, badminton en voetbal.
Activiteiten
Tevens zijn we gestart met de organisatie van sportactiviteiten in de dorpen. Dit heeft als doel
om in samenwerking met bewoners, verenigingen, scholen en andere organisaties activiteiten
voor jongeren te organiseren en ze te stimuleren tot een actieve leefstijl.
Mocht u bij het organiseren van een activiteit willen samenwerken of een keer gebruik willen
maken van één van de materialen neem dan contact met ons op via
Bart.maljers@carrefour.nu of 06-53246892 / 0527-630000.
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Humanitas
Humanitas zet zich in voor een samenleving waarin mensen actief vorm geven aan hun eigen
leven en verantwoordelijkheid nemen voor het samenleven met elkaar. Vraaggericht,
zelfbeschikking, gelijkwaardigheid en verantwoordelijkheid zijn hierbij de kernbegrippen.
De vrijwilligers van Humanitas in de Noordoostpolder bieden vanuit die visie onder andere de
volgende activiteiten:
Thuisadministratie waarbij vrijwilligers administratieve ondersteuning bieden aan mensen die
(tijdelijk) de controle en regie over hun administratie kwijt zijn.
Steun bij rouw en verlies, waarbij in lotgenotengroepen en/of individuele gesprekken
ondersteuning geboden wordt aan mensen die te maken hebben gehad met verlies door een
scheiding of door de dood.
Via het project Levensboek helpen vrijwilligers om uw levensverhaal in boekvorm te gieten en
zo aan familie en vrienden over te brengen.
Binnen de Begeleide Omgangs Regeling helpen vrijwilligers kinderen van gescheiden ouders
met een goede omgangsregeling met de niet verzorgende ouder. Zo nodig op neutraal terrein
Wilt u, als hulpvrager, hulp van de Humanitas vrijwilliger in één van bovenstaande situaties?
Of wilt u als vrijwilliger uw medemens helpen en bijstaan?
Neem dan contact met ons op via 06-23004187, of noordoostpolder@humanitasmail.nl .

WANDELTOCHT VOOR GOEDE DOELEN
Melania organiseert op zondag 18 april een wandeltocht van 12 km. in het Kuinderbos. De
start is om 13.00 uur op het parkeerterrein aan de Hopweg, dicht bij het Kuinderbos en
Kuinre. Voor de wandeltocht wordt € 7,50 gevraagd, wat helemaal ten goede zal komen aan
twee projecten van Melania Ontwikkelingssamenwerking Flevoland, op het eiland Camiguin,
ten noorden van Mindenao in de Filippijnen. Steun onze projecten en kom met vrienden,
buren, familie en collega‟s om heerlijk te wandelen in onze mooie polder en vrouwen in
moeilijke omstandigheden te helpen.
Melania ontwikkelingssamenwerking is een organisatie van, door en voor vrouwen. Het doel is
om kleinschalig vrouwen een handje te helpen om een beter leven te krijgen met man en
kinderen en de omstandigheden van een hele dorpsgemeenschap te verbeteren. De landelijke
organisatie Melania bestaat al 88 jaar. Ze opereert onder de vleugels van Cordaid, dat
wereldwijd met partnerorganisaties samenwerkt. Behalve dat „onze‟ vrouwen een bedrag
krijgen in de vorm van microkredieten, krijgen ze een alfabetiseringsprogramma aangereikt,
zodat ze zelfstandig handel kunnen drijven met de producten die ze met onze hulp kunnen
maken. Na enige tijd worden de microkredieten terugbetaald en kunnen dan weer door andere
vrouwen gebruikt worden om hun bestaan te verbeteren.
Kom meegenieten van de wandeling en geef je zo spoedig mogelijk op bij:
Marijke Rademakers, telefoon 0527 261358 of E-mail: mgjlowenthal@yahoo.com
Arian Haverkamp,
telefoon 0527 261345 of E-mail: janenarian@hotmail.com
Het is ook mogelijk om je op de dag zelf bij ons op te geven.

Het twaalfde Flevolands Shantykorenfestival
Flevoland Noord organiseert zaterdag 5 juni het twaalfde Flevolands Shantykorenfestival in
Bant, met optredens van 8 koren uit heel de provincie Flevoland met een breed repertoire aan
originele zeemansliederen en gezellige meedeiners.
Voor informatie kijk: www.polderpiraten.nl
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24 UUR PAALZITTEN, GA JIJ DE UITDAGING AAN?
Op donderdag 29 april tijdens de Fair Play Casino Nacht van Oranje wordt er op de Deel van
Emmeloord vanaf 20.00 uur een sponsormarathon paalzitten gehouden. Deze marathon zal 24
uur duren en eindigen op Koninginnedag zelf.
Met deze sponsormarathon kun je geld ophalen voor je vereniging of voor een goed doel. Dus
zijn jullie tenues aan vervanging toe of vind je dat een goed doel extra steun nodig heeft, geef
je dan snel op!
Al het door jou opgehaalde geld gaat natuurlijk naar jouw goede doel en dat bedrag kan flink
oplopen. Want neem jij tijdens het paalzitten het minst aantal pauzeminuten op, dan ontvang
je ook nog een bonus van €250,-.
Iedereen vanaf 16 jaar mag meedoen en iedereen mag ook zelf bepalen wat het goede doel is
(mits het geen privé karakter heeft). Wees er snel bij want het aantal zitplaatsen is beperkt.
Je kunt je aanmelden door een e-mail te sturen naar info@step-emmeloord.nl. Zet hierin
naam, leeftijd (indien jonger dan 18 jaar graag toestemming ouder), adres, e-mailadres,
telefoonnummer van de deelnemer en natuurlijk het goede doel. Ook voor sponsorformulieren
of vragen kun je terecht bij STEP.
Jij doet toch ook mee?

SPELREGELS
-

-

Een doel wat een privé karakter heeft is niet toegestaan.
Per opgegeven doel mogen een onbeperkt aantal sponsoren gezocht worden.
De minimum leeftijd is 16 jaar en het meedoen is op eigen risico.
Op de paal mogen geen alcohol of verdovende middelen worden genuttigd.
Er kan gekozen worden voor een sponsorbijdrage per uur of voor een vast bedrag.
Het maximale aantal uren is 24.
Tijdens de marathon zijn er maximaal 8 pauzes van maximaal 10 minuten. Bij
overschrijding van het aantal pauzes of de tijd wordt je gediskwalificeerd.
De jury houdt het aantal uren en de pauzes bij.
De palen zijn 2,5 meter hoog en voorzien van een voetsteun, zitplankje met kussen en
paraplu. De verzorging van de deelnemers dient te gebeuren door eigen supporters en
zal voor een deel ook door de organisatie worden gedaan.
De paalzitter met het minst aantal opgenomen pauze minuten ontvangt een bonus van
€ 250,Bij twijfel over het doorgaan ligt de beslissing bij de EHBO en de jury en er is geen
discussie mogelijk.
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Vrouwencentrum noordoostpolder
We hopen op een heel goed vrouwencentrum jaar in 2010 en we hopen veel vrouwen te
ontmoeten tijdens inloop en activiteiten. Het vrouwencentrum kan alleen bestaan door de inzet
van veel vrouwen. Vrouwen die dit vrijwillig doen in hun vrije tijd, onbetaald, gewoon als gift
aan de samenleving! Dames heel hartelijk dank voor jullie inzet.
We zijn van plan om vaker een open inloop te hebben. Tijdens de inloop worden activiteiten
ontwikkeld, komt er eens een spreker, een film of wordt er een thema behandeld. Hierover
wordt tijdig bericht gedaan via de website, de nieuwsbrief en soms de krant.
Het hoofddoel is toch “elkaar ontmoeten” en is een inloop gewoon gezellig. Er is een heel
nieuw netwerk in deze polder en dat netwerk wordt steeds groter en sterker. Dat is winst,
winst voor onszelf maar ook voor onze samenleving. Tot ziens in het vrouwencentrum.
Namens het bestuur,
Itte humalda, site: www.vrouwennop.nl

Natuurmoment Voorsterbos
Het was een lange ouderwetse winter met veel sneeuw en ijs. Sneeuw en ijspret vierden
hoogtij in de kerstvakantie. In de natuurgebieden kon volop gewandeld of geschaatst worden.
Nu ijs en sneeuw verdwenen zijn, beginnen de eerste lente kriebels zich te openbaren. In de
vroege ochtend uren horen we overal de merels en lijsters zingen. Rondom huis en tuin zien
en horen we koolmees, pimpelmees, winterkoning, roodborstje en heggenmus steeds actiever
worden. Het broedterritorium wordt bezet en nestmateriaal wordt verzameld. In de tuin zien
we sneeuwklokjes en krokussen bloeien, narcissen en blauwe druiven zullen spoedig volgen.
In week elf zijn in verschillende provincies de eerste kievitseieren gevonden. Wanneer de
temperatuur hoger wordt zullen steeds meer weidevogels hun gezang boven de weilanden
laten klinken om de balts in te zetten. Ook zullen de amfibieën zoals padden, kikkers en kleine
watersalamander op pad gaan om een geschikte sloot of plas te zoeken om hun eieren af te
zetten. Inmiddels bloeien de hazelaars volop en andere struiken en bomen zullen gaan volgen.
Op het Kadoelerveld zijn inmiddels de eerste Schotse Hooglanderkalfjes geboren. Nu het
waterpeil van het Kadoelerveld verlaagd wordt, is het een speelplaats voor de steltlopers, die
vanuit het warme zuiden op trek zijn naar het noorden. Door de drassige en natte
omstandigheden trekt dit o.a. vele steltlopersoorten aan, zoals watersnip, kievit, tureluur,
bontbekplevier, oeverloper, witgatje, en groenpootruiter.
Voor het beheerteam Flevoland zijn het weer drukke tijden. Vele werkzaamheden moeten voor
het broedseizoen afgerond zijn. Het boswerk, bestaande uit zagen en afvoeren van hout,
herstelwerkzaamheden van paden en de recreatie terreinen inrichten voor het nieuwe
recreatieseizoen. Op dit moment worden op de camping enige aanpassingen verricht.
Bijvoorbeeld een stortbak voor campers en caravans aanleggen, enkele elektra plaatsen
toevoegen en buiten wasbakken plaatsen. Vanaf april is de camping “de Stiente” geopend en
kunt u al de caravan of tent dicht bij huis uitproberen.
In het Waterloopbos is het proefmodel van de Maascentrale vrijgemaakt, de bruggetjes zijn
aangelegd en enkele stuwen zijn hersteld. Op 9 februari is de kraan open gedraaid en stroomt
er water door het model. Dit model is goed te zien vanaf de Deltaweg, ook kan men vanaf het
infocentrum door het bos naar het model lopen. In het infocentrum is vanaf 1 april tot oktober
een expositie van Nel Talen te bezichtigen.
U kunt mee op excursie met Natuurmonumenten, want het nieuwe activiteitenprogramma
2010 is uit. Voor meer informatie over excursies kunt u naar onze website
www.natuurmonumenten.nl of www.natuurmonumenten.nl/agenda. U kunt voor vragen en
opgave ook bellen naar het bezoekerscentrum “ de Wieden” telefoon: 0527-246644.
Voor de komende lente zijn er voldoende belevingsmomenten om een wandeling in de
terreinen van Natuurmonumenten te maken en volop van de natuur te genieten.
Beheerteam Flevoland.
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Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk
13
29
10
28

Kopij inleveren (voor 19.00 uur)
juni
augustus
oktober
november

Uiterlijke bezorging
23 juni
08 september
20 oktober
8 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 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

1

55,00

15,00

18x24 (hele pagina)

195,00

40,00

1

55,00

15,00

9x12 ( /4 pagina)
18x6 ( /4 pagina)

Activiteitenkalender
Datum

Wie

Wat

Waar

Tijd

02-04
02-04

Klaverjasclub
Werkgroep “Kerken in
Kraggenburg”
HCR van Saaze
S.W.N. en Jongeren van
Vroeger
Basisscholen
NBvP
Klaverjasclub
St. Genesius

Klaverjas avond
Gezongen evangelie Goede
Vrijdagdienst beide kerken
Eierengooien
Lezing Valpreventie

‟t Klokhuis
RK-kerk

20.00 uur
19.30 uur

veld HCR van Saaze
‟t Klokhuis

14.00 uur
14.00 uur

Dorpsschoonmaak
Mw. A. Bartel, sledehonden
Klaverjas avond
Sprookje De Prinses met de
blauwe haren
11-Dorpenloop
Oud Papier Aktie
Jaarvergadering
60 jarig bestaan
Avondvierdaagse

aanvang op schoolplein
‟t Roefje Ens
‟t Klokhuis
HCR van Saaze

11.00 uur

plein HCR van Saaze

10.30 uur
ochtend
19.30 uur

Muzikaal Intermezzo bollenroute
Creatieve dag
Soundmix&Playbackshow
11-Dorpensteppenrace
Tulpen route
Theaterstuk “de Ontmoeting”
Algemene ledenvergadering
Eenakter “Troebel Brood”
Leeuwenronde
Oud Papier Aktie
FC Dag
Oud Papier Aktie
Busreisje voor alle ouderen
Ondernemersdag

Hertenpad 12
“t Voorhuys, E‟oord
HCR van Saaze
plein HCR van Saaze
vertrek:HCR van Saaze
‟t Voorhuys, E‟oord
HCR van Saaze
HCR van Saaze
Hoofdingang Dorp

05-04
07-04
07-04
13-04
16-04
16-04
17-04
17-04
22-04
19 tm
23-04
24-04
25-04
01-05
02-05
03-05
17-05
20-05
20-05
21-05
22-05
05-06
19-06
23-06
26-06

Basisscholen
Christelijke vrouwen
beweging K‟burg
Be-fair en de scholen
Flevolands Symfonie Orkest
Joek, Crespa, Net, Mix-NL
HCR van Saaze
Zonnebloem
Zonnebloem
Sint Genesius
Sint Genesius
Basisscholen
FC Kraggenburg
Basisscholen
Jongeren van Vroeger
Ondernemers vereniging
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Prot. Kerkcentrum
‟t Klokhuis

Vrijdag

20.00 uur
20.00 uur

18.00 uur
17.45 uur
11.00-15.00
13.00 uur
20.00 uur
13.00 uur
12.30 uur
21.15 uur
19.00 uur
ochtend

De Brem
vertrek:HCR van Saaze
Voorstraat

ochtend
08.00 uur
14.00 uur
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