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Dorpsbelang
Onderhoud
De gemeente heeft de afgelopen maanden onderhoud gepleegd aan enkele straten en paden in
de bebouwde kom. Binnenkort zal ook de Kadoelerweg aangepakt worden en zal de gehele
Hertenweg en de westkant van het Hertenpad van een nieuwe toplaag worden voorzien. In de
regionale bladen zal hier tijdig melding van worden gemaakt.
Burendag
Het Oranje Fonds heeft de inschrijving voor de nationaal te houden
„Burendag‟ weer geopend. Deze dag is in het leven geroepen om de
samenhang in de wijken te bevorderen.
Trommel daarom al uw buren op, start een brainstorm en bedenk
een origineel plan voor Burendag op 25 september. Het thema dit
jaar is: “Een goed idee voor de buurt.”
Wees er snel bij en kijk op www.burendag.nl. Deel uw leukste
ideeën en vraag € 500 aan.
Op de website vindt u veel inspiratie en kunt u uw leukste ideeën en
praktische tips delen. Ook vindt u hier het inschrijfformulier.
Hiermee vraagt u voor een goed buurtidee een bijdrage van € 500
aan.
Let op: het Oranje Fonds heeft dit jaar maximaal € 2 miljoen
beschikbaar, op=op!
Dorpshuis
Dit onderwerp is al vaker op deze pagina verschenen en dat was meestal als er nood aan de
man was. Ditmaal noem ik het wederom en nu is het echt dringend. Ik verwijs u echter voor
meer informatie naar een stuk verderop in deze Uitkijk.
Activiteiten
De afgelopen maanden zijn er weer een groot aantal activiteiten geweest. In het bijzonder wil
ik de zeer geslaagde feestweek noemen, die vlekkeloos is verlopen. En we kunnen wel
concluderen dat de feestcommissie, na de jubileumeditie van vorig jaar, zeker niet op haar
lauweren is gaan rusten. Hulde en ga zo door.
Als tweede wil ik de steprace noemen die door een grote groep jongeren is gereden, met dit
jaar Mart van Keulen als coach. Bovenin meedraaien was nog een beetje te hoog gegrepen,
maar na dit leerjaar zullen ze vast volgend jaar van zich laten horen!
Tot slot verwijs ik voor o.a. de Leeuwenronde naar de STEK-pagina, waar dit en andere
evenementen worden besproken.
Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris)

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
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Renovatie van het basketbalveld
Het huidige basketbalveld wordt door de jeugd veel gebruikt als speelveld en voetbalveldje. In
het verleden hebben enkele jongeren Dorpsbelang ook al eens gevraagd of het mogelijk is een
panna-veld in Kraggenburg te krijgen. Daarnaast is er in vijf dorpen in de polder het initiatief
ontstaan om gezamenlijk te kijken naar mogelijkheden van een speelveld met omheining en
met panna-doeltjes.
Zie hier drie punten waarom Dorpsbelang Kraggenburg samen met vier andere dorpen de
mogelijkheden van een speelveld in de dorpen is gaan onderzoeken. Dit project heeft de naam
dubbel-doel gekregen.
De vijf dorpen zijn al ruim een jaar bezig en het project krijgt nu een grote kans van slagen.
Voor dubbel-doel kunnen we subsidie krijgen van de provincie (Leader) en ook de gemeente
wil gaan bijdragen in de subsidie. Alle signalen wijzen op groen licht, maar de daadwerkelijke
toekenning van de subsidie moet nog goedgekeurd worden.
Voor Kraggenburg ontstaat nu het volgende plan:
Het huidige basketbalveld naast de scholen wordt opgeruimd (in overleg met de gemeente) en
op die plaats komt een betonvloer. Op de betonvloer komt een sportkooi. Dat wil zeggen: de
lange kanten van het veld krijgen een omheining van 1 meter hoog en de korte kanten een
omheining van 4 meter. Aan de lange kanten komen aan iedere zijde 2 panna-doeltjes en zo
heb je 2 speelvelden voor panna- voetbal. Aan de korte kanten komt een groter doel. Ook
komen er nieuwe basketbal palen met het bord over de doelen heen. Zo heb je ook een groot
speelveld voor meerdere sportactiviteiten.
Met dit plan kan het huidige basketbalveld een forse opknapbeurt krijgen en onze jeugd krijgt
meer mogelijkheden om te spelen. Omdat het speelveld omgeven is door een hekwerk zullen
ballen in de sportkooi blijven en niet op straat (Zuidermeent) of op het wandelpad komen.
Het project dubbel-doel heeft een groep enthousiaste personen uit de vijf dorpen. Zij hebben
het afgelopen jaar aan veel zaken gewerkt. Enkele hiervan zijn: overleg met gemeente en
provincie over de subsidieaanvraag, onderzoeken welke soorten sportkooien er zijn, bekijken
van sportkooien, het opstellen van eisen waaraan een sportkooi moet voldoen, opvragen van
offertes.
Bij de eisen hebben ze nadrukkelijk gekeken hoe robuust een sportkooi is (het materiaal en de
constructie), de garantietermijn, de veiligheid en ook hoe geluidsarm een kooi is. Daaruit blijkt
bijvoorbeeld dat leveranciers veel aandacht geven aan de constructie van het hekwerk, zodat
er bijna geen geluid is van een “rammelend hek” als de bal er tegen aan komt.
Op de website van Kraggenburg komt ook een bericht over de renovatie van het
basketbalveld. Daar kunnen we u enkele foto's van bestaande sportkooien laten zien.
Dit is de stand van zaken tot nu van het project dubbel-doel en de sportkooi. Dorpsbelang zal
u verder op de hoogte houden en te zijner tijd zullen we ook een bewonersbijeenkomst
houden.
U kunt altijd Jules Overmars aanschieten over de sportkooi.
Telefoon 612 648 of jules.overmars@hetnet.nl
Dorpsbelang Kraggenburg

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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De afgelopen periode hebben we vele activiteiten gehad.
Dorpenschoonmaak
Op woensdagmorgen 7 april hebben we met de schoolkinderen het
dorp vrij gemaakt van zwerfvuil. Dit jaar was erg veel zwerfvuil te
vinden in het dorp en dat is allemaal opgeruimd. Hopelijk is de opbrengst volgend jaar minder!
11-dorpenloop
Zaterdag 17 april was de 11-dorpenloop. De loopgroep uit Kraggenburg had zich terug
getrokken ivm het overlijden van Nico Lamers, jarenlang de drijvende kracht achter deze
loopgroep. De loopgroep van Be-fair heeft wel meegelopen. Alle lopers die finishten in
Kraggenburg kregen een fruitzakje aangeboden namens de STEK.
Tulpen Mozaïek
De tuinclub Kraggenburg heeft dit jaar het tulpen mozaïek verzorgd. Het mozaïek heeft een
mooie plek bij de uitgang van het dorp gekregen en stond als eerste mozaïek in de polder.
We willen de tuinclub bedanken voor hun medewerking.
Kennedymars
In de nacht van 29 april is door STEP Emmeloord de Kennedymars georganiseerd. ‟s Nachts
rond 2.00 uur deden de lopers Kraggenburg aan. Door het slechte weer waren de lopers
genoodzaakt langer in Kraggenburg te blijven. In HCR van Saaze was de stempelpost en
werden de lopers goed verzorgd. Wij bedanken HCR van Saaze voor hun medewerking.
11-dorpensteppenrace
Op zondag 2 mei heeft een jonge groep Kraggenburgers meegedaan aan de steppenrace. De
start was voortreffelijk en het team deed mee in de voorhoede. Na de middag ging het toch
iets minder en is het team in de onderste regio geëindigd. De Zotte Leeuwkes hebben traditie
getrouw de entourage in Kraggenburg verzorgd.
Leeuwenronde
Vrijdag 21 mei is voor de 32e keer de Leeuwenronde van start gegaan. Er waren maar liefst
198 deelnemers in totaal. De uitslagen staan verderop in de Uitkijk vermeld.
We willen langs deze weg alle vrijwilligers die hebben geholpen hartelijk bedanken.
Vakantie-activiteit
Het is bijna zomervakantie dus ook weer tijd voor de vakantie activiteit. Dit jaar hebben we op
woensdag 18 augustus een heuse Cowboy- en Indianenmiddag voor alle basisschool
kinderen. Noteer de datum alvast op de kalender en hou je brievenbus in de gaten.
Wisseling
Irene Gerritzen zit vanaf maart jl. in Dorpsbelang en stopt bij de STEK. We vinden het jammer
dat Irene stopt en willen haar bedanken voor haar inzet en betrokkenheid bij het opstarten en
organiseren van alle activiteiten. Gelukkig hebben we een goede vervanger gevonden namelijk
Joan Langeweg.
Meer informatie:
Hebt u vragen voor het STEK. Neem gerust contact met ons op via: stek@kraggenburg.nl
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Tijd
7.49
9.06
9.07
9.50
10.05
10.14
10.26
10.33
11.00
11.47
12.03
12.04

Naam
Cas Swienink
Mart Schulting
Sem Bremer
Willemijn Kok
Luuk van Haaster
Tjarda Mannes
Selle Buijnink
Thomas ter Haar
Julia van Haaster
Jelle van Haaster
Jorn Schulting
Jesse Kers

Woonplaats
Zwolle
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg

4 km
Stand
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Tijd
16.51
17.32
17.34
17.43
17.44
17.54
18.25
18.37
18.39
18.52

Naam
Rebecca Doejaarden
Auke Hollander
Cas van Egmond
Toer Buijnink
Bento Maljaars
Kay Mannes
Reinier Riezebos
Dienwke Buijnink
Jasmijn Maljaars
Liselot Koenraadt

Woonplaats
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Emmeloord

6 KM
Stand
1
2
3
4
5

Tijd
26.51
27.10
28.06
30.34
31.03

Naam
Marta Tielgroenestege
Yuri van de Berg
Paul Floor
Mike van Egmond
Lars van Diepen

Woonplaats
Zwolle
Urk
Zwolle
Kraggenburg
Kraggenburg
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39.52

Thea Riezebos

Kraggenburg

Uitslag Leeuwenronde 2010
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11 km
Stand
1
2
3

Tijd
0.38.44
0.39.44
0.40.00

Naam
Erik van Driesen
Jan Nauta
Fred Dijkstra

Woonplaats
Vollenhove
Marknesse
Emmeloord

21
22
25
28
30
34
54
56
58
68
71
78

0.49.24
0.49.33
0.50.13
0.51.28
0.52.21
0.52.45
0.58.26
0.58.41
0.58.55
1.01.53
1.03.41
1.05.24

Mart van Keulen
Lau Oosterwijk
Molle Stuiver
Cor van de Berg
Thijs Hupkes
Henk Haddes
Siebren de Witte
Marijke Benedictus
Ans Haddes
Marjo van Diepen
Paula Snellink
Ria Stuiver

Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg

21 km
Stand
1
2
3

Tijd
1.23.57
1.24.44
1.25.14

Naam
Hans Versteeg
Gerard Herselman
Tjeerd Popkema

Woonplaats
Wolvega
Vollenhove
Tollebeek

16
18
20

1.35.50 Jan Rinsma
1.36.28 Vincent van Dijk
1.37.01 Anton de Bruin

Kraggenburg
Kraggenburg
Kraggenburg

21
26
28

1.37.30 Anna Mazereeuw
1.38.03 Wilma van Galen
1.38.51 Jacolien Kaptein

Urk
Wolvega
Tollebeek

65
71

1.56.08 Margo Maljaars
2.00.12 Johan Woldering

Kraggenburg
Kraggenburg

FC Kraggenburg
Sportpark ‘De
Brem’
Winstonstraat 26
Kraggenburg
Tel: 0527-252639

Jaarvergadering

Agenda jaarvergadering 25 augustus 2010, aanvang 20.00 uur op De Brem
1.

Opening.

2.

Notulen jaarvergadering 16 september 2009.

3.

Ingekomen stukken en mededelingen.

4.

Jaarverslag.

5.

Financieel overzicht.

6.

Verslag kascommissie door:

7.

Benoeming nieuw lid kascommissie.

8.

Verhoging contributie/prijzen kantine.

9.

Begroting 2010-2011

10.

Bestuursverkiezing

Lau Oosterwijk & Jacques v/d Ploeg
Wim Sikma ( reserve lid )

Tussentijds aftredend en niet kiesbaar:
 Jean Paul de la Vieter (senioren)
 Paul de la Vieter (junioren)
 Sandra v/d Zwaag (notulist)

vacature
vacature
vacature

Kandidaten???
Periodiek aftredend en herkiesbaar:
 Bert Meijer (penningmeester)
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden.
11.

Pauze.

12.

Beleid bestuur.

13.

Lopende voetbalzaken.

14.

Rondvraag.

15.

Sluiting.

Deze agenda dient tevens als uitnodiging voor onze leden.
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Het bestuur.

FC KRAGGENBURG
VOETBALJAARGANG 2009-2010
Beste Kraggenburgers/leden FC Kraggenburg
Hierbij de laatste berichten van het voetbalfront. Een korte terugblik op het afgelopen seizoen
en alvast vooruitblikken naar de najaarscompetitie zijn de centrale punten. Voordat we weer
kunnen gaan voetballen zullen er binnen onze vereniging echter nog wel mensen moeten
opstaan om een aantal openstaande vacatures op te vullen. Meer hierover in onderstaande
bijdrage.
Seniorenvoetbal
Ons eerste elftal is gepromoveerd naar de 4e klasse. Proficiat mannen! Ook wisten het 2 e en
het 3e elftal zich te handhaven. De opkomst bij onze “recreantengroep” was ook prima. Het
komend seizoen willen we graag weer met 3 seniorenelftallen gaan voetballen. Omdat we te
maken hebben met afmeldingen kan dat alleen wanneer er zich nog seniorenleden gaan
aanmelden. Aanmelden kan bij Yvonne Oosterwijk (secretariaatfck@hotmail.com/252347). We
rekenen erop dat zich enthousiaste Kraggenburgers gaan aanmelden. Een bloeiende vereniging
zoals de onze moet toch minimaal 3 teams op de been kunnen brengen.
Ook goed nieuws vanuit onze zaalvoetbalteams. Het 1e team heeft het redelijk gedaan, maar
ons 2e zaalvoetbalteam werd kampioen en probeert het volgend jaar op een hoger niveau.
Juniorenvoetbal.
Enthousiaste kinderen, een goede trainingsopkomst en leuk spel. Dat kenmerkte ons jeugdafdeling tijdens de voorjaarscompetitie. Houden zo in het najaar. Volgend seizoen spelen we
zonder B junioren en hebben we nog een probleem op te lossen binnen de C jeugd. Voor deze
groep zijn we dringend op zoek naar een leider en een trainer! Als bestuur hebben we reeds
actie ondernomen om dit op te lossen; tot nu toe zonder succes. Ook hier weer een dringende
oproep om ervoor te zorgen dat ook dit elftal aan de najaarscompetitie kan meedoen.
Zomerstop – gebruik velden.
Tot begin augustus kan er geen gebruik gemaakt worden van onze velden. Het 2 e veld is op de
schop gegaan en ook het trainingsveld is opnieuw ingezaaid en er is tegen onkruid gespoten.
Ook ons eerste veld krijgt een onderhoudsbeurt. Om de velden te ontlasten willen wij als
bestuur een ieder nadrukkelijk verzoeken om de velden niet te betreden dan wel er op te
gaan voetballen. Dat geldt ook voor de hondenbezitters in ons dorp! Met z‟n allen moeten we
ervoor zorgen dat we aan deze oproep gehoor geven en elkaar erop attenderen wanneer er
toch op de velden gevoetbald wordt. Wij rekenen op uw medewerking.
Uiteraard realiseren we ons dat, met name de jeugd, in de zomer graag wil voetballen.
Daarom is er een tijdelijk veld gerealiseerd op de Tussenmeenthe. Onze greenkeeper Koen
Schulting zal dit veldje onderhouden en wij zorgen voor verplaatsbare doelen. Wel willen we u
vragen om rekening te houden met de bewoners aan de Tussenmeenthe. Maar met een beetje
verzorgd voetbal zullen zij geen last hebben van “afvallende” ballen.
Kantine.
Na 16 jaar trouwe dienst heeft Lenie van der Meer aangegeven niet langer volledig
verantwoordelijk te willen zijn voor de kantine. We willen Lenie bedanken voor haar geweldige
inzet in al die jaren en hebben haar een passend cadeau aangeboden. Gelukkig heeft Lenie
aangegeven om op afroepbasis als vrijwilliger beschikbaar te blijven. De vrijgekomen taken
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zullen als volgt ingevuld gaan worden. Roelie de Witte en Ria Stuiver zullen de schoonmaak
van de kantine gaan regelen. Karin Ruyter wil de inkoop gaan doen en voor de kantinediensten willen we met vrijwilligers gaan werken. Afgelopen tijd hebben we ouders gevraagd
om op de zaterdagen mee te helpen en dat ging prima. Voor de zondagen zou het goed zijn
dat we een aantal vaste vrijwilligers kunnen motiveren die ± 3 tot 4 keer (meer mag ook!!) de
kantinedienst willen uitvoeren. Voorwaarde is wel dat je minimaal 18 jaar oud moet zijn. Ook
vorig seizoen konden we op de inzet van vrijwilligers rekenen. We gaan ervan uit dat ook
hiervoor betrokken mensen zich gaan aanmelden bij Bert Meijer (ebmeijer@kpnplanet.nl) Laat
iedereen zich realiseren: “Zonder Barpersoneel Geen Bier”
Vacatures bestuur.
Voor het komend seizoen is het bestuur (nog steeds) op zoek naar minimaal 2 nieuwe
bestuursleden. Met name de invulling van een senioren- en jeugdcoördinator baart ons zorgen.
Tot nu toe mochten we geen enkele reactie ontvangen en dat vinden wij als bestuur uitermate
teleurstellend! Vanaf deze plaats vragen we een ieder die betrokken is bij deze prachtige
vereniging om de handschoen op te pakken. Lid zijn van een vereniging betekent niet alleen
maar consumeren maar ook aanpakken. Als bestuur hebben we de afgelopen periode menig
“handschoen” opgepakt maar de overblijvende bestuursleden zijn niet van plan om ook deze
vrijgekomen taken op zich te nemen. Voor meer info: bellen met Harold van Beekhuizen (06226 03 770)
FC dag.
Mooi weer, een meer dan geweldige opkomst en sportief spel. Het bestuur en de FC commissie
(Lau, Bas, Paul en Molle) zijn erg blij met het enthousiasme van alle deelnemers. Samen met
vrienden een balletje trappen, toch nog een beetje competitie en opgave van complete
vrienden- en voetbalteams. Geweldig!!
Ook de jeugd liet zich van de goede kant zien. ‟s Morgens volop voetballen en dan een
loodzwaar spelcircuit (onder leiding van Kevin Potters) afwerken. Erg motiverend voor zowel
het bestuur alsmede de commissie. Volgend jaar zullen wij er weer voor gaan.
Start nieuwe voetbalseizoen.
Opnieuw mogen we halverwege augustus de Topklasseteams Flevo Boys en Genemuiden
verwelkomen op de Brem. Mede door de uitstekende trainingsfaciliteiten (gras is nog groener
dan in de Arena) en een voortreffelijke accommodatie (één van onze sponsoren, HCR van
Saaze) komt men graag terug. Op zaterdag 7 augustus speelt Genemuiden tegen WHC en een
week later (zaterdag 14 augustus) treedt Flevo Boys aan tegen het Beloftenteam van SC
Heerenveen.
Voor de 1e selectie beginnen de trainingen begin augustus. Op zondag 22 augustus staat het
traditionele Fruittoernooi weer op de voetbalagenda. Noteer deze datum alvast in uw agenda.
Als bestuur wensen wij een ieder een sportieve, gezonde en ontspannen zomer toe met veel
zon. Het bestuur gaat er het komend voetbalseizoen weer voor en we hopen dat er voor de
invulling van de diverse vacatures voldoende leden zullen opstaan. Om de communicatie met
de achterban en de plaatselijke bevolking te versterken willen we ook meer gebruik gaan
maken van onze website (www.fckraggenburg.nl) en zal er met de leden meer middels de mail
(secretariaatfc@hotmail) worden “gesproken”.
Bestuur FC Kraggenburg.

Van de D pupillen
Het vorige verslag in de Uitkijk is geëindigd na vier partijen, waarvan we er drie hadden
verloren en één gewonnen. Niet bepaald de droomstart die je voor ogen hebt. Toch zijn we
niet in paniek geraakt, er werd goed gespeeld. Tollebeek is voor ons gewoon een maatje te
groot, wij konden ze iedere keer maar één helft bijhouden en Blokzijl kwam zoals ze dat
zeggen “te vroeg”.
Het verwachte resultaat moest komen in de twee slotmaanden van de competitie. Kuinre was
de eerste tegenstander in april. We voetbalden alleen op hun helft, maar uit de mogelijkheden
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die we creëerden scoorden we steeds niet. Sterker nog, door het vele balbezit vergaten
sommigen van ons goed positie te houden en Kuinre profiteerde daar maximaal van. Twee
keer kwamen ze door en twee keer maakten ze een doelpunt. Tijdens de rust werd hierover
een hartig woordje gesproken. In de tweede helft was er goed positievoetbal en Kuinre kwam
er helemaal niet meer uit. Helaas werden de mogelijkheden wederom niet voldoende benut.
Halverwege de tweede helft scoorden we uiteindelijk de aansluitingstreffer en gingen we
verbeten op jacht naar de gelijkmaker. Het was ongekend spannend, want door het felle
voetbal van ons lag er achterin vaak veel ruimte en kwam Kuinre af en toe gevaarlijk door,
maar uiteindelijk werden we beloond met de verdiende gelijkmaker.
Na Kuinre reisden we af richting Creil, het werd een behoorlijke voorstelling; 0-6 in de rust en
1-12 eind uitslag. Op 17 april kwam Blokzijl naar de Brem. Wij waren gebrand op een goed
resultaat en speelden voldoende gedisciplineerd om Blokzijl vast te zetten op hun eigen helft.
Ten opzichte van de uitwedstrijd was er een totale metamorfose te zien. De leider van Blokzijl
kon zijn ogen niet geloven. Waar komen die spelers ineens vandaan vroeg hij me een aantal
keren. Uiteindelijk gaven we de 3-1 voorsprong nog bijna weg, omdat we bij die stand dachten
Blokzijl op de knieën te hebben. Maar verder dan 3-2 lieten we niet toe.
In de week naar Giethoorn toe liepen wij de avondvierdaagse, het waren 4 gezellige avonden,
waar we elkaar op een andere -niet voetbal manier- leerden kennen. Ondanks het leeftijd
verschil (de jongste 9 jaar de oudste 12) waren we een team en straalden dat ook uit, klasse.
Giethoorn uit was een soap. Iedere keer als we er door waren, stak de grensrechter van de
tegenpartij zijn vlag onterecht omhoog voor buitenspel en de scheidsrechter nam dit grif over.
Wij mochten er dus niet winnen. De score bleef dan ook gelijk, 1-1.
In het kletsnatte Kuinre won de gelukkigste partij, na een 1-0 achterstand volgde een 1-2 en
2-3 voorsprong. Uiteindelijk trok Kuinre op de valreep aan het langste eind, 4-3. Jesse
pareerde een moeilijke hoge bal. Maar door het erg natte veld slipte die toch achter de lijn.
De laatste wedstrijd speelden we op een mooie woensdagavond in mei. Creil was het
slachtoffer van ontketend Kraggenburg. Bij vlagen speelden we goed, maar omdat de echte
tegenstand ontbrak was het echte vuur er ook niet, de score stokte bij 14-0.
Dat vuur was er wel op 29 mei. „s Morgens om 8 uur fietsten wij het tien dorpentoernooi in
Ens tegemoet. Onze tegenstanders in groep B kwamen allemaal uit in de 2 e klasse.
Creil was onze 1e tegenstander. We kregen veel mogelijkheden om de score te openen, maar
paal, lat en doelman stonden vele malen in de weg. Na 8 minuten was het eindelijk raak. De
score stokte uiteindelijk bij 3. Een goed begin. Op naar de tweede wedstrijd. Tonego was voor
ons niet groot genoeg 2-1 winst. In de derde partij, tegen Espel, gingen de gedachtes al naar
de kruisfinale. Dit kwam het spel niet ten goede, uitslag 1-1. In de laatste wedstrijd ging het
om de winst in de poule. Dit verlamde beide ploegen: 0-0. RKO was daarom de
groepswinnaar. Jammer, want SVM werd ook 2e in hun poule. Wij zouden graag een keer
tegen hen willen spelen. Nu moesten wij tegen Nagele, grote mannen, we waren onder de
indruk en stonden dan ook in no-time met 2-0 achter. Na wat omzettingen konden wij ze goed
van ons af houden, maar van stootkracht naar voren was geen sprake meer. We moesten dus
spelen om de derde plek, RKO was wederom de tegenstander. Nu speelden we om het eggie
en we speelden hartstikke goed. We kregen mogelijkheden om de score te openen, maar lieten
het na. Een ongeschreven voetbalwet: zelf missen betekent aan de andere kant scoren en dat
gebeurde. RKO scoorde en was hartstikke blij, maar wij waren nog niet klaar en speelden
gewoon door. Het heilige vuur ontbrak niet en met groot elan gingen wij op jacht. We werden
beloond, de 1-1 viel en ook RKO viel om. Ze konden het niet meer opbrengen, al onze posities
waren in beweging, RKO werd zoek gespeeld. De uiteindelijke 3-1 en de daarbij horende derde
plek was meer dan verdiend. Na de prijsuitreiking door de voorzitter van het jeugdbestuur Ens,
die ons nog een groot compliment gaf, zijn we bij van Saaze een hapje gaan eten en hebben
het seizoen gepast en trots afgesloten.
De week erna stond de FC–dag nog op het progamma. De D‟s waren goed vertegenwoordigd.
De beleving was groot, de indeling bleek goed gekozen. Dat liet de uiteindelijke score ook zien.
Het moest uiteindelijk op doelsaldo worden beslist. Van de 5 teams waren er 3 op het zelfde
aantal punten gekomen. Nummer 4 kwam daar weer 1 punt op te kort. Helaas was er
daardoor ook een team dat volledig uit de boot viel. Na de lunch was er een goed bezet
spellencircuit, ook daar was iedereen van de D‟s vertegenwoordigd en was ondanks het warme
weer de beleving nog steeds groot.
Ik wens een ieder een fijne zomervakantie toe graag tot ziens in het nieuwe voetbalseizoen!
Johan Tadema
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JEUGDVOLLEYBAL
Het volleybalseizoen is inmiddels afgelopen, de teams hebben allemaal een uitstekende
prestatie neergezet.
De mini‟s niveau 1 zijn in hun poule kampioen geworden, gefeliciteerd allemaal. Liset
(trainster) kan trots zijn op haar meisjes en jongen. De kampioentjes zijn: Anne, Fleur, Jarno,
Lonneke en Tessa.
Mini‟s niveau 2 en 5 zijn beiden 2de geworden wat natuurlijk ook een hele goede prestatie is.
De A‟s hadden een spannende competitie, ze draaide het hele jaar mee aan de top samen met
Vollenhove en Marknesse. Helaas hebben ze de laatste wedstrijd een puntje laten liggen
waardoor een kampioenschap uitbleef, maar met een 2de plaats hebben ze toch een uitstekend
resultaat behaald.
Het B team is halverwege het seizoen uit de competitie gehaald bij gebrek aan speelsters. Ze
besloten nog wel te trainen o.l.v. Mark Mooiweer, maar door de slechte opkomst is helaas ook
hier een eind aangekomen.
Zaterdag 22 mei hebben 6 teams gestreden tijdens het SVM toernooi in Marknesse.
Voor aankomend seizoen kunnen we uiteraard weer nieuwe volleyballers gebruiken in alle
leeftijden. Heb je zin en lijkt volleyballen je leuk kom dan gerust eens kijken in de gymzaal.
Mini‟s leeftijd 6 en 7 jaar:
woensdag 17.30 – 18.30 uur
Mini‟s leeftijd 8 en 9 jaar:
woensdag 18.30 – 19.30 uur
Mini‟s leeftijd 11, 12, 13 jaar jongens: maandag
18.00 – 19.00 uur
Mini‟s leeftijd 11, 12, 13 jaar meisjes: maandag
19.00 – 20.00 uur
A‟s leeftijd 15, 16 en 17 jaar:
donderdag 19.00 – 20.15 uur
Heb je een andere leeftijd en wil je graag een team op poten zetten, meld je dan bij Diana
Potters, tel: 252671.
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Sportief wandelen in het Voorsterbos.
- In pittig tempo op dinsdagmorgen van 9.00-10.15 uur
- In rustiger tempo op donderdagmorgen van 9.00-10.00 uur
Lekker buiten werken aan je fitheid, conditie en aan de extra kilootjes door middel van:
 Warming up
 Wandelen met tempoverhogingen, aangepast aan jouw conditie op dat moment
 Afwisselende spierversterkende oefeningen
 Oefeningen in spelvorm
 Cooling down
Informatie en opgave:
Ans Bakker
ans_bakker@hotmail.com óf 06-23728659

Seniorenvolleybal
De eerste zomerse dagen zitten er al weer een tijdje op en er wordt al uitgekeken naar de
vakantie: zomerstop voor het gros van onze volleyballers/sters.
En die stop duurt al even, want we moeten terug naar 13 april voor de laatste
competitiewedstrijd van het damesteam. Een laatste wedstrijd die gewonnen werd van een
team dat in de rangschikking één plaatsje lager stond. Daarmee sloten de dames het seizoen
met een „goed gevoel‟ af. Zeker als je ze in de eindstand terug vindt op een zeer
verdienstelijke 4e plaats in een, zeker niet onaardige, tweede klasse. We zien ze daarom zeker
terug in de tweede klasse van seizoen 2010-2011!
De heren sloten een weekje eerder hun seizoen af, met eveneens een mooie overwinning op
een team, dat vóór dat moment een plaats hoger stond. Een toepasselijke afsluiting van het
seizoen, waarin de heren het tweede deel van de competitie eigenlijk pas op stoom kwamen.
In de stand zijn ze op een 8e plaats terug te vinden; maar er werd al langer gefluisterd dat
hoog eindigen in de ranglijst niet meer voorop staat bij deze mannen….. Ze gaan dus weer
lekker in de derde klasse meeballen volgend seizoen.
Voor een aantal speelsters was het seizoen niet lang genoeg, of het spelletje gewoon te leuk:
die schreven zich nog in voor een „beachvolleytoernooi‟. Een, niet onaardige, variant van het
zaalvolleybal. Ook hier gaan we weer uit van een goede prestatie, aangezien ze vorig jaar in
de prijzen zijn gevallen. En dat schept verplichtingen.
Na zoveel gevolley, even iets anders: heeft u het niet zo op actief volleyballen, maar vindt u
het een mooie sport om naar te „kijken‟?
Ondergetekende is naarstig op zoek naar een scheidsrechter, die het leuk vindt om een
derdeklasse herenteam een aantal dinsdagavonden te fluiten! Schroom niet en neem bij
interesse gerust contact op!
m.vr.gr. en een aangename vakantie, namens Be Fair-volleybal,
Tonny Kommers
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Examens
Hoewel we de langste dag, die het midden van het jaar markeert en de zomer inluidt, net
geweest is, loopt een “ander” jaar ten einde: het schooljaar. En voor een aantal betekent het
einde van het schooljaar, het verlaten van de school. De basisschool kinderen in groep acht
maken zich, na hun Cito-toets, op voor hun gang naar het voortgezet onderwijs. Maar het eind
van het voortgezet- en beroepsonderwijs betekent examentijd en afstuderen! Ook onder de
jeugd in Kraggenburg zijn er die dit jaar examen hebben gedaan. Twee van hen laten ons een
kijkje nemen hun examentijd c.q. tijd van afstuderen en alles eromheen. Hieronder leest u hun
verhaal.

Hallo Kraggenburgers,
Ik ben Anouk van Diepen. Ik zit op de Bonifatius Mavo in Emmeloord en heb dit jaar examen
gedaan. Er is mij gevraagd of ik een stukje wilde schrijven over mijn examenervaring. Na 4
jaar lang op de Boni te hebben gezeten, was het nu tijd voor de examens. Dit vond plaats van
17 mei t/m 28 mei 2010. Het was een spannende tijd, veel leren en sommige leuke dingen
even opzij zetten, want de examens gingen natuurlijk voor. Ik ging met 1 onvoldoende (voor
Engels) mijn examens in. Ik heb 7 examens gemaakt. Ik heb examen gedaan in de vakken:
Engels, Nederlands, Wiskunde, Aardrijkskunde, Geschiedenis, Economie en Frans.
Geschiedenis en Engels vond ik erg moeilijk. En voor de rest vind ik het lastig om te zeggen
wat goed ging, want je weet nooit helemaal zeker hoe je het gemaakt hebt. Maar ik heb er een
aardig goed gevoel over.
De begeleiding van de school naar het examen toe was bij het ene vak beter dan bij het
andere vak. Bij Nederlands en Economie wisten we echt wat ons te wachten stond en wat we
op het examen allemaal moesten kennen. Daar tegenover waren we voor Engels niet zo goed
voorbereid als je het vergelijkt met de andere vakken. Op je eindlijst mag je twee keer een 5
of één 4 hebben, mits je daar tegenover een 7 hebt staan. In het derde jaar moesten wij
Maatschappijleer al afsluiten. Dat heb ik met een 7.4 afgesloten, dus mijn evt. compensatie is
al binnen. Ik heb in het begin van het vierde gekozen voor een 8ste vak. Een 8ste vak betekent
dat je langer op school moet zitten, maar het heeft ook voordelen. Als je op je eindlijst (met je
examens erbij) bijv. één 4 en één 5 staat, kan je 1 onvoldoende wegstrepen en ben je alsnog
geslaagd. Ook heb ik voor een 8ste vak gekozen, zodat ik hierna eventueel de havo kan volgen,
maar ik ben er op dit moment nog niet helemaal zeker van of ik dat wel écht wil. Een MBO
opleiding marketing en communicatie lijkt me namelijk ook leuk.
Het combineren van de examens en mijn hobby‟s (dansen en paardrijden) ging mij wel goed
af. Ik werk nu bijna een jaar bij ‟t Hoekje in Kraggenburg, ik vind het werk erg leuk en het is
altijd gezellig. De medewerking van Joost en Leo was super. In mijn examenperiode kreeg ik
vrij om mezelf goed voor te bereiden op de examens. Joost en Leo bedankt! Nu de examens
voorbij zijn moet ik, omdat ik evt. naar de havo ga, 2 weken lang elke ochtend naar het
Zuiderzee College als soort introductie. Vanuit school ga ik dan gelijk door naar Ens, daar werk
ik samen met Lian op het land bij van der Dries.
Ik heb het op de Boni altijd heel erg naar mijn zin gehad. Als ik straks geslaagd ben (hoop ik),
ga ik het toch wel een beetje missen. De gezelligheid en natuurlijk mijn klasgenoten, die nu
allemaal ook naar een andere school gaan. Maar nu we bijna allemaal zestien zijn, zullen we
elkaar vast en zeker tegenkomen in Chez.
Of ik nog een advies heb voor andere examenkandidaten? Zorg dat je je goed voorbereidt,
zodat je weet wat je te wachten staat, je best doen en natuurlijk de leuke dingen niet
vergeten. Dan komt het vast goed!!!!
Tenslotte wil ik zeggen dat de Boni echt een leuke school is, ik vind het een aanrader voor wie
VMBO wil gaan doen na de basisschool.
16 juni tussen 10 en 12 uur krijg ik mijn examen uitslag, een spannende dag!
Groetjes, Anouk
Noot van de redactie: Inmiddels is bekend geworden dat Anouk haar examen met glans heeft
gehaald. Gefeliciteerd Anouk!
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Lisan Keijzer, Afstuderen opleiding Facility Management.
Vier jaar geleden ben ik begonnen aan de studie Facility
Management aan de Hanzehogeschool Groningen. Dit is
een brede opleiding waarmee je in de toekomst alle
kanten op kan. Een Facility Manager zorgt ervoor dat
medewerkers van een organisatie over alle faciliteiten
beschikken, zodat zij goed kunnen werken.
Die vier jaar studeren in Groningen zijn omgevlogen!
Het eerste jaar was vooral oriënterend en toen was ik
natuurlijk heel druk met „op mezelf wonen‟. In het
tweede jaar ging het wat meer de diepte in, maar ik wist
nog niet zo goed of ik dit in de toekomst wilde.
In het derde jaar was er een mogelijkheid om op stage te gaan. Ik heb toen gekozen voor de
hotelwereld, om te kijken of dat wat voor mij was. Ik heb een half jaar stage gelopen in het
vijf sterren Hotel Kurá Hulanda Spa & Casino in Willemstad op Curaçao. Tijdens deze stage
was ik supervisor op de afdeling Housekeeping. Ik heb op Curaçao veel geleerd tijdens stage.
Hoe het er in het bedrijfsleven echt aan toe gaat en hoe ik zelf in dit plaatje pas. Je komt je
zelf echt tegen in het buitenland en tijdens een stage.
Natuurlijk heb ik ook veel leuke dingen gedaan op het eiland. Ik heb leren duiken, cursussen
salsadansen gevolgd, berg beklommen, met dolfijnen gezwommen en ga zo maar door. Het
was heel moeilijk afscheid te nemen van het leventje dat ik daar had op slippers en in bikini.
Wanneer we daar op stap gingen, had je een feest op het strand onder de palmbomen en de
sterren.. Wat wil je dan nog meer?
In het vierde jaar kon je op de opleiding kiezen voor een specialisatie of een minor. Ik heb
gekozen voor Event Management. Gedurende deze specialisatie heb ik geleerd hoe je een
evenement opzet en wat daar allemaal bij komt kijken.
Op dit moment ben ik bezig met mijn afstudeerstage bij het Facilitair Bedrijf van de
Hanzehogeschool Groningen. In het kader van mijn afstudeerstage heb ik onder andere een
haalbaarheidsonderzoek gedaan naar een mogelijk leerwerkbedrijf op een van de locaties van
de Hanzehogeschool Groningen. Ik heb gekeken wat de opties zijn voor een leerwerkbedrijf
voor studenten van de school Facility Management. Ik heb veel mensen gesproken en ben
overal geweest om een goede invulling te vinden voor het leerwerkbedrijf. Zo ben ik op bezoek
geweest bij een leerwerkbedrijf in Heerlen en in Leeuwarden. Het was heel leuk en leerzaam
om zoveel mensen te spreken en te kijken wat hun visie op een dergelijk project was.
Ik ben op dit moment nog heel druk met mijn adviesrapport. Op 31 mei lever ik mijn
definitieve rapport in. Heel spannend, want het is echt mijn afstudeeropdracht. Dit betekent
dat, wanneer alles goed gaat, ik in juli waarschijnlijk mijn diploma mag ophalen en ik klaar ben
met deze opleiding! Het is nu allemaal nog zo onwerkelijk, voor mijn gevoel ben ik nog maar
net komen kijken in Groningen en nu zit het er alweer bijna op. Wat wel weer perspectieven
voor het volgende avontuur oplevert natuurlijk..
Mijn volgende avontuur wordt een tussenstop aan de andere kant van de wereld. Ik ga zes á
zeven maanden samen met een vriendin backpacken „down under‟. We nemen afritsbroeken
en een campervan en gaan de mooiste plekken van de wereld bekijken! Duiken,
parachutespringen, bungeejumpen en surfen in Nieuw Zeeland, Australië en Azië. Eerst gaan
we tot en met december heel veel geld verdienen om dit van januari tot augustus allemaal
weer uit te geven. Ik heb er nu al ontzettend veel zin in!
Noot van de redactie: Wij weten inmiddels dat Lisan met goede cijfers haar eindgesprek in
gaat. We wensen je daarbij heel veel succes Lisan!
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Terugblik op Feestweek 2010
Het was weer geweldig! Kort maar krachtig kunnen we de Feestweek
niet anders samenvatten.
Net als vorig jaar konden we, dankzij de medewerking van FC
Kraggenburg, de tent weer op het trainingsveld zetten. De gezellige
buitenplaats gekoppeld aan de tent zorgt voor een hechte sfeer. Ook
het volleybal op het trainingsveld is erg goed bevallen. En hoewel we
met het weer niet alle geluk hadden, het had namelijk iets warmer
mogen zijn, konden we daar weinig van merken tijdens de activiteiten.
De opkomst van alle activiteiten was geweldig.
Compliment aan alle wijken, die ook dit jaar weer alles uit de kast hebben gehaald. Het slagen
van de feestweek is natuurlijk afhankelijk van de deelname van de wijken en alle deelnemers
en dat was dit jaar wederom subliem. De wijkvertegenwoordigers hebben hun werk niet voor
niets gedaan!
Onze dank gaat natuurlijk ook uit naar alle vrijwilligers, verenigingen en sponsoren die dit jaar
ervoor hebben gezorgd dat de feestweek zo kon zijn!
Van de familieavond is ook dit jaar weer een DVD gemaakt. Degenen die deze DVD nog willen
hebben, kunnen daarvoor een mailtje sturen naar Gerben van Egmond
(gerbenvanegmond@home.nl)
Feestweek Commissie Kraggenburg.

Dorp oost
Beste bewoners van Dorp OOST,
Wij kunnen terugkijken op een geweldige feestweek! Als wijk Oost hebben wij met z‟n allen
een enorme inzet getoond. Helaas zijn we dit jaar niet in de prijzen gevallen, maar dat mag de
pret en de saamhorigheid niet drukken.
Via deze weg wil ik alle vrijwilligers, klussers, deelnemers, spelers en iedereen die zijn steentje
heeft bijgedragen enorm bedanken! Zonder de inzet van vele mensen kun je geen feestweek
realiseren.
En voor volgend jaar: dan gaan we er weer met z‟n allen tegenaan! (PR)OOST.
Nogmaals allemaal bedankt!
Harold van Beekhuizen
Wijkvertegenwoordiger Dorp Oost

Multi-Functioneel Centrum
Al enige tijd geleden heeft u kunnen lezen dat het begin dit jaar gepresenteerde plan voor het
oprichten van een Multi-Functioneel Centrum in Kraggenburg waarschijnlijk niet realiseerbaar
is. Er was geen 2/3 meerderheid voor het plan bij stemming onder de leden van de
Protestantse Gemeente en ook het bisdom lijkt (hoewel er nog geen officieel antwoord is) niet
akkoord te gaan. De provincie heeft inmiddels laten weten dat er door de opgetreden
vertraging dit jaar geen subsidiegelden meer voor het plan beschikbaar zijn. Het is jammer dat
dit mooie plan, wat een impuls voor Kraggenburg zou zijn, niet gerealiseerd kan worden. De
bestaande gebouwencommissie heeft haar werkzaamheden daarom gestaakt.
Nu het MFC niet haalbaar lijkt is het voor alle partijen nodig om zich opnieuw te bezinnen. Het
Dorpshuis is inmiddels in gesprek met Dorpsbelang om te kijken hoe de leefbaarheid van
Kraggenburg in de toekomst gewaarborgd kan worden.
Namens de (voormalige) stuurgroep MFC
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Dierenweide.
Al jarenlang verzorgt mevr. Wennekes, Coby, de dieren in het dierenweitje. Iedere dag
verzorgt ze haar dieren, weer of geen weer, Coby is rond 8 uur present. Coby heeft
aangegeven dat ze het wat rustiger aan wil gaan doen en dat ze op termijn wil stoppen met de
dieren. Dat is natuurlijk heel jammer, maar ook wel te begrijpen. We zijn daarom op zoek naar
een opvolger, of een aantal opvolgers.
We? Ja, de beide scholen en Dorpsbelang voelen zich samen verantwoordelijk voor eventuele
opvolging, zodat ons dierenweitje door kan gaan. Wilt u weten wat het precies inhoudt, neem
dan gerust even contact op.
Daarnaast zal het dierenweitje in de komende periode wat aangepast worden. Zoals u wellicht
heeft gezien, is de peuterspeelzaal inmiddels bij de scholen gehuisvest. (Onderwijsplein
Kraggenburg)
De peuterspeelzaal wil graag wat extra speelruimte voor de kinderen. In overleg met de beide
scholen en AVES, is besloten hiervoor een deel van de dierenweide te gebruiken. Dus, als u
binnenkort werkzaamheden ziet in de dierenweide, dan weet u wat er aan de hand is.
Voor vragen kunt u terecht bij: Ineke Bolsius 252979
Jules Overmars, voorzitter dorpsbelang
Herma Kuipers, directeur De Pionier
Ineke Bolsius, directeur de Lichtwachter.

DORPSHUIS
Drie jaar geleden is tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang besloten om te kijken of er
een mogelijkheid is om gedurende 5 jaar het dorpshuis open te houden voor de verschillende
verenigingen.
Achtergrond hiervan was om samen met de kerken een nieuw MFC op te zetten. Om het MFC
te kunnen realiseren was het noodzakelijk dat het Dorpshuis mee zou doen.
In de afgelopen 3 jaar is dit gelukt en heeft het Dorpshuis financieel een positieve situatie
kunnen houden mede dankzij de inzet van vrijwilligers!
Doordat het MFC volgens de huidige plannen niet doorgaat, komt voor het Dorpshuisbestuur
opnieuw de vraag "Is het Dorpshuis levensvatbaar?" aan de orde.
Grote investeringen voor het vernieuwen van het dak en de vloer acht het bestuur niet
verantwoord als er niet een structurele bijdrage komt vanuit de verenigingen en gebruikers.
Dit is reden voor ons als bestuur om samen met de Raad van Toezicht,
u als bevolking van Kraggenburg op te roepen
om aanwezig te zijn op een belangrijke vergadering op
15 September 2010, aanvang 20.00 uur in het Dorpshuis.
Op deze avond willen wij graag met u van gedachten wisselen en er is de mogelijkheid om
nieuwe standpunten in te brengen ten behoud van het Dorpshuis of diens functie.
Na deze vergadering zal het bestuur gaan bekijken wat de beste overwogen optie is, dit kan
zijn doorgaan in een bepaalde vorm of sluiting van het Dorpshuis.
Namens het bestuur, Dick Hupkes

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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Uitnodiging voor alle gezinnen van de Ireneüsparochie met
schoolgaande kinderen.
Vieren Maar
Zondag 27 juni 10.00 uur
R.K. Kerk Marknesse
Met medewerking van een band en een gelegenheidskoor
Kinderwoorddienst voor de kinderen
Crèche voor de allerkleinsten
Met leeftijdgenoten, jonge ouders en hun kinderen, vieren op een eigentijdse manier.
Ervaren dat je niet het enige gezin bent in de parochie.
Dat kan als alle gezinnen ingaan op deze uitnodiging.
We laten ons inspireren door eigentijdse liederen en teksten tijdens de viering.
De kinderen gaan in de kinderwoorddienst aan de slag met een gebedskubus.
De kleuters leren het Onze Vader uitbeelden en laten dit zien tijdens de viering.
Een eigentijds verhaal, ondersteund met beeldmateriaal, laat zien hoe actueel en inspirerend
de bijbel ook vandaag is.
De kinderen genieten van hun samenzijn.
De ouders krijgen voeding voor de geloofsopvoeding thuis.
Samen zoeken we naar wat we echt belangrijk vinden in ons leven.
En na de viering ontmoeten we elkaar bij koffie, thee en frisdrank.
Van harte welkom allemaal!
De voorbereidingsgroep:
Carina, Eppo, Esther, Enrico, Ester, Barbra, Nathalie, Ina, Els, Monique, Brigitte, Irma,
Emeline, pastor Marita en achter de schermen ook nog vele anderen.
Wij hebben er zin in en hopen dat jullie allemaal komen.
Anton de Bruin

verhuisbericht
Lieve Mededorpsbewoners,
Via deze Uitkijk willen wij iedereen ervan in kennis stellen dat wij binnenkort, vrijdag 16 juli,
ons mooie dorp voor een tijdje gaan verlaten.
Wij gaan voor 3-5 jaar naar het mooie Sint Maarten, Nederlandse Antillen.
We willen graag weer terugkeren naar ons dorpje in de polder, daarom gaan we ons huis
verhuren.
Als dit gaat lukken, zullen we elkaar over een aantal jaren zeker weer terugzien.
Dus, dag allemaal, tot over een paar jaar!!!!!
Hartelijke groeten,
Eric, Ingrid, Ismae en Sten van Greuningen

Bedankje
In het weekend van 20 februari ben ik verhuisd naar Pioniersstraat 1. Om dit mogelijk te
maken hebben veel mensen mij geholpen. De één hielp mij met spulletjes die ik nodig had
voor in huis. De ander hielp mij met vervoer. Nog een ander met verven of met de vloer
leggen. Zo hebben heel veel mensen hun steentje bijgedragen. Daarvoor wil ik bij deze
iedereen bedanken die dit mogelijk gemaakt heeft. Inmiddels wonen Robert en ik al weer twee
maanden in ons nieuwe huisje en we hebben het heel erg naar onze zin.
BEDANKT ALLEMAAL! Marzena Wlodarczyk.
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Zonnebloem nieuws
Tulpenroute
Op 3 mei hebben we met ongeveer 20 gasten en vrijwilligsters de Tulpenroute gereden.
We zouden eigenlijk samen met Ens gaan, maar door het plotselinge overlijden van hun
voorzitster Mevr. Lidy de Kroon hebben ze afgemeld. Daardoor werd het een Kraggenburgs
onderonsje.
Dit jaar is het helemaal anders gegaan dan voorgaande jaren. We werden namelijk
niet vervoerd door een bus, maar door leden van de Odd Fellows van Emmeloord met hun
privé auto's. Dus met zeven auto's hebben we ons heel comfortabel en gezellig door de polder
laten vervoeren.
Het weer was niet zo heel mooi, naderhand bleek die maandag de slechtste dag van de week
te zijn, maar we hebben verscheidene hele mooie velden met tulpen in allerlei kleuren kunnen
bewonderen. Ons kopje koffie/thee met gebak werd geserveerd bij Jos Becker, waar we door
de tuin hebben gelopen. We konden ook de veldjes met verschillende soorten tulpen bekijken,
maar daar bleek het wel erg modderig te zijn. En aangezien niemand van ons de laarzen had
meegenomen, en we ook niet met erg smerige schoenen de auto in wilden, hebben we die
veldjes deze keer maar links laten liggen.
Na afloop kregen we allemaal een mooi bosje tulpen mee naar huis.
Theatermiddag
Op maandag middag 17 mei zijn we per auto met ongeveer 25 personen richting Emmeloord
getogen. Daar werd ons vanwege het 60-jarig jubileum van de Zonnebloem een theatermiddag
aangeboden. Vanwege de te verwachten drukte hebben we de rollators thuis gelaten, maar
met een aangeboden arm is het ons gelukt om in het Voorhuys te komen.
Dat zo'n evenement een heel groot organisatietalent vraagt, bleek die dag wel, want niet alles
liep zoals het zou moeten. Maar gelukkig voor de gasten uit Kraggenburg bleek voor de
meesten van ons een plaats in de zaal beneden gereserveerd te zijn. Maar voor de hr. en mw.
Doejaaren konden we alleen nog boven in de zaal een plaats bemachtigen, dus dat werd
even een trap beklimmen. Gelukkig leverde dat niet al te veel problemen op.
Tijdens de pauze werden er flesjes frisdrank uitgedeeld en kwamen er schalen met hartige
hapjes voorbij. In het geval van Gé kwam de schaal voorbij, maar wel leeg. Volgende keer
beter.
Al met al hebben we kunnen genieten van een gevarieerd programma met zang en dans en
sketches.
Loten verkoop
Zoals elk jaar komen wij weer bij u aan voor de verkoop van de Zonnebloemloten tijdens de
zomermaanden. Dus wij hopen van harte dat u ons financieel steunt door onze loten te kopen.
Met de opbrengst daarvan kunnen weer vele mensen blij gemaakt worden, een gedeelte van
de opbrengst vloeit weer terug in de eigen kas voor onze gasten in Kraggenburg.
Onze volgende activiteit is de nationale ziekendag, die valt in de week van 2 tot 9 september.
Rest mij nog u allemaal een fijne vakantie toe te wensen en tot ziens.
Groeten van de vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg

ePILEPSIE COLLECTE
Van 25 t/m 29 mei werd er ook in Kraggenburg weer gecollecteerd voor het Nationale Epilepsie
Fonds – De Macht van het Kleine. De opbrengst van de collecte is € 836.71
Weer een mooi bedrag dat besteed wordt aan het verbeteren van het leven van mensen met
epilepsie en hun omgeving. Dit gebeurt o.a. door wetenschappelijk onderzoek, voorlichting,
individuele hulp en door het organiseren van aangepaste vakanties.
Wij willen dan ook alle collectanten en gevers hartelijk bedanken voor jullie bijdrage en tot een
volgend jaar.
Anja Doejaaren en Marjo v Diepen
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KUNST IN TUINEN TIJDENS OPEN TUINENDAGEN ROND TOLLEBEEK
In de omgeving van Tollebeek zijn in het weekend van zaterdag 26 juni en zondag 27 juni
twaalf tuinen open van 11.00 tot 17.00 uur. Deze tuinen zijn alleen dit weekeind open en zeer
de moeite van het bezoeken waard. Voor € 3,- hebben bezoekers toegang tot alle open tuinen
van die dag. De tuinen liggen op fietsafstand en zijn ook per auto bereikbaar. In de omgeving
van Tollebeek wordt de eerste tuin door routebordjes aangegeven. De tuinenroute begint bij
de boerderijtuin van Mariëtte en Mardi de Graaf, Westermeerweg 17, 8309 PZ Tollebeek. Alle
deelnemende tuinen zijn voorzien van duidelijke vlaggen. Entreebewijzen zijn te koop tijdens
de Open Tuindagen bij alle deelnemende tuinen. Ook zijn er vanaf begin juni entreebewijzen
en routebeschrijvingen te koop bij het VVV kantoor, Intratuin en de Welkoop winkel in
Emmeloord.
De tuinen zijn heel verschillend van sfeer en grootte. Er zijn boerderijtuinen en dorpstuinen
open. Tuinen met bomen van vijftig jaar oud en pas aangelegde jonge tuinen. Naast een
rondwandeling door de mooie tuinen kunnen bezoekers kennis maken met het werk van
verschillende kunstenaars en detaillisten uit de Noordoostpolder. Zij tonen hun kunstwerken en
hun assortiment in of nabij de open tuinen. Er worden onder andere beelden, schilderijen,
tuinposters, glaskunst, sieraden en smeedwerk tentoongesteld en er zijn bijzondere planten te
koop. Deze Open Tuindagen worden sinds 1990 georganiseerd door een werkgroep van Groei
en Bloei Noordoostpolder. Omdat de open tuinen ieder jaar in en rond een ander dorp zijn, is
het aanbod van tuinen zeer wisselend. Een groot deel van de tuinen was nooit eerder open
voor publiek. Zowel de organisatie als het open stellen van de tuinen gebeurd geheel
belangeloos en door vrijwilligers. Het doel van deze open tuindagen is om zo veel mogelijk
mensen te laten genieten van onze mooie polder in het algemeen en verschillende tuinen in
het bijzonder.
Meer informatie:
C. Bulk-Oostingh
Ceres
Vliegtuigweg 8, 8308 PN Nagele
Tel. 0527 612408

zomerfestival ‘travelling in Baroque’
Met veel trots presenteert het bestuur van zomerfestival „Travelling in Baroque’ het
programma voor editie 2010, met als thema Wenen. Was er in 2008 nog een ééndaags
festival; in 2009 waren het al twee dagen en voor dit jaar is er een driedaags festival gepland
vol muziek van Weense componisten, uitgevoerd door internationale topensembles. Op 7
augustus komt het festival naar de Noordoostpolder met een unieke Zomerreis.
De zomerreis start om 10.00 uur in de Hoeksteen in Emmeloord en eindigt om 17.00 uur. De
zomerreis kan gemaakt worden met eigen auto, met de fiets, en het is ook mogelijk om in een
oldtimer vervoerd te worden.
„Travelling in Baroque‟ is een internationaal festival voor historische muziek. De organisatie is
in handen van de Stichting Internationaal Zomerfestival Flevoland. In de drie jaar dat het
festival wordt georganiseerd is het uitgegroeid tot een festival met internationale betekenis en
uniek in Nederland. Het festival combineert luisteren naar historische muziek met het beleven
van cultuur in Flevoland.
Het is nu reeds mogelijk kaarten te kopen, de beschikbaarheid van de plaatsen is beperkt dus
het is raadzaam niet te lang te wachten.
Informatie over het festival kunt u vinden op www.travellinginbaroque.com
Tevens kunt u terecht bij: info@travellinginbaroque.com
Editie 2010 wordt mede mogelijk gemaakt door en in samenwerking met:
Provincie Flevoland, Afdeling Culturele Zaken / Muzisch Centrum Noordoostpolder, Gemeente
Dronten, Gravin van Bylandt Stichting, Fonds voor de geld- en effectenhandel.
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OUD-HOLLANDSE SPELEN VOOR JONG EN OUD.
De Grabbelstal in Tollebeek verhuurt oud-Hollandse spelen. Een unieke service voor de
Noordoostpolder en omstreken, die oude tijden laat herleven. Wat dacht u van Gatenkaas of
Trou-madame. De spelen zijn eenvoudig en bieden gezelligheid en ontspanning voor jong en
oud. Dat maakt de spelen bij uitstek geschikt voor een familiedag, een buurtfeest, een bazaar
of een personeelsfeest.
Maar ook op een kinderfeestje zijn ze gegarandeerd een succes.
Nieuwsgierig geworden kijk op www.degrabbelstal.nl.

Natuurmoment Voorsterbos
Na de lange winterperiode kwam het voorjaar traag op gang. De eerste weken van mei
kenmerkten zich door koude nachten. Regelmatig moesten „s morgens de autoruiten ijsvrij
worden gemaakt. Op dit moment zijn de meeste bomen en struiken voorzien van het frisse
groen. „s Morgens vroeg zijn merels en zanglijsters druk met het ochtendgezang. De eerste
jongen van merel, zanglijster, mus, kool- en pimpelmees zijn uitgevlogen en worden nog
bijgevoerd door de ouders. In de natte natuurgebieden van Natuurmonumenten worden
eenden, ganzen, futen, zwanen en meerkoeten met jongen waargenomen. Er zijn echter ook
nog vogelsoorten die nu pas met nestbouw en ei-leg beginnen. De wespendief begint
bijvoorbeeld pas met nestbouw als het bladerdak van het bos is gesloten. Daardoor is deze
soort moeilijk waar te nemen in het bos.
In de laatste periode zijn bij het nest van het Zeearendpaar in het Zwartemeergebied weinig
activiteiten waargenomen. Er zijn geen voedselvluchten gezien en dat geeft aan dat er
waarschijnlijk geen jongen in het nest zitten. Natuurmonumenten heeft kort geleden het grote
nest gecontroleerd. In het nest zijn geen eieren of resten hiervan gevonden. Een deel van het
nest bleek op de grond te liggen. Dit komt mogelijk door de storm van 31 maart. De
Zeearenden worden nu niet meer gezien bij het nest.
Wel eens gelet op het geluid van bijzondere vogelsoorten? Het is nu de tijd. Soorten als
boomvalk, zwarte stern, wielewaal en spotvogel zijn net terug uit Afrika. Nu kunnen we ook in
de graslanden de zeldzame kwartelkoning horen met zijn karakteristieke crex crex geroep.
Deze vogelsoort is „s avonds als het donker wordt het best te horen. Het zien van deze vogel is
lastig omdat de vogel zich in lang gras ophoudt. In het Voorsterbos zijn in de afgelopen
periode vele oranjetipjes tijdens de wandeling gezien. Overal langs wegen en paden in het bos
waar pinksterbloemen en look zonder look bloeiden, zagen we deze oranjetipjes zitten.
De brem bloeit, maar ook een lijsterbes en meidoorn tonen hun prachtige kleuren in het bos.
Iets later in de tijd zullen vlier en liguster gaan bloeien en hun geuren verspreiden. In de
Vreugderijkerwaard zijn een aantal planten die tot de stroomdalflora behoren in bloei
gekomen. Nu bloeien grootbloemig muur, cypruswolfsmelk en liggend ereprijs. De laatste is
zeer zeldzaam aan het worden, maar op de stuifduinen van de Vreugderijkerwaard is dit een
blikvanger met zijn blauwe bloemtrosjes. In de komende weken zullen steeds meer
stroomdalsoorten in bloei komen. De orchideeën van het Voorsterbos zullen in de maanden
juni en juli rijkelijk gaan bloeien en tijdens een bezoek in het bos te bewonderen zijn.
In het infocentrum van het Waterloopbos kunt u tot oktober een bijzondere expositie van Nel
Talen uit Meppel bekijken. Nel laat zien hoe mooi mossen met dauw- en waterdruppels kunnen
zijn. Het infocentrum is open op wo/za/zo middag van 13.30 uur tot 16.30 uur. Wanneer u een
wandeling komt maken in het Voorsterbos kunt u op uw eigen manier genieten van de rust en
alles wat er in het bos te horen, voelen, zien en ruiken valt.
Voor excursies en vele andere activiteiten kunt u de website van Natuurmonumenten bekijken
(www.natuurmonumenten.nl). Voor informatie en opgave kunt u bij het bezoekerscentrum de
Wieden terecht. Daar staan medewerkers klaar om uw vragen te beantwoorden, 0527-246644.
Dit is voorlopig het laatste Natuurmoment voor de grote zomervakantie en het beheerteam
Flevoland wenst de lezer van de Uitkijk een zonnige vakantie toe.
Het beheerteam Flevoland
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Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24

Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk
29
10
28
30

Kopij inleveren (voor 19.00 uur)
augustus
oktober
november
januari

Uiterlijke bezorging
08
20
08
09

september
oktober
december
februari

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

18-08

STEK

21-08
22-08
25-08
15-09

Basisscholen
FCK
FCK
Dorpshuis

Cowboy- en Indianenmiddag
basisschool kinderen
Oud Papier Aktie
Fruittoernooi
Jaarveragdering
Dorpsvergadering over toekomst
Dorpshuis

Waar
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Tijd
middag
ochtend

De Brem
De Brem
Dorpshuis

20.00 uur
20.00 uur

