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Van de redactie
Wisseling van de wacht. Sonja heeft aangegeven haar bijdrage voor de Uitkijk te willen
beëindigen. Sonja heeft vol overtuiging zo‟n 6 jaar namens Be Fair in de leesgroep en redactie
gezeten van de Uitkijk. Ze dacht actief mee over allerlei zaken zoals advertenties, ingezonden
stukken, nieuwe ideeën etc. Daarbij was Sonja voor ons als redactie, een hele plezierige
collega en gastvrij. We vinden het erg jammer dat Sonja nu stopt, maar respecteren natuurlijk
haar besluit. Sonja hartelijk dank voor al je inzet.
Binnen Be Fair is gezocht naar opvolging, en die is gevonden. Vanaf nu zal Crista Bos deel uit
gaan maken van de redactie/leesgroep. We hebben er veel vertrouwen in. Crista, welkom en
succes.
Een ander verandering is dat Annemieke, die al vanaf de start in oktober 2006, de rubriek het
“Inkijkertje” verzorgde, ook heeft aangegeven hiermee te willen stoppen. Erg jammer, want
het “Inkijkertje” was voor vele lezers van ons blad een gewaardeerd leesonderdeel geworden.
Leuk om wat te horen van de oud-kr‟burgers en van nieuwe bewoners. Annemieke hartelijk
dank. Ook Loes die het laatste jaar de rubriek afwisselend verzorgde, en nu ook gaat stoppen,
heel hartelijk dank.
Betekend dat het einde van het “Inkijkertje”? Dat niet. We zijn als redactie druk bezig om
vervanging te vinden. Tot die tijd zal de redactie zelf dit item verzorgen. Wellicht iets voor U,
laat het ons weten.
Sinds een jaar kunt u ook geregeld genieten van de “speciale items” zoals oa. Herinneringen
aan de reünie, ervaringen van kraggenburgers voor een opleiding in het buitenland, of naar de
brugklas en examen ervaringen. Hierbij werden enkele van onze dorpsgenoten door de
redactie gevraagd hun ervaringen op papier te zetten. Ook een enkel interview voor een
speciale gebeurtenis, zoals van de niertransplantatie kregen in deze rubriek aandacht. We zijn
heel blij u te kunnen melden dat vanaf nu Margot Maljaars deze rubriek d.m.v. interviews zal
gaan verzorgen. Margot heel veel succes.
Namens de redactie, Harry Engels

Dorpsbelang
Onderhoud
De gemeente heeft vorige maand onderhoud gepleegd aan enkele buitenwegen. Dat
informatieverstrekking een vak apart is, blijkt wel uit het feit dat alleen de Hertenweg en niet
tevens het Hertenpad een nieuwe slijtlaag heeft gekregen. Die was er ook voor de Paardenweg
en niet voor de Kadoelerweg, zoals eerder aangegeven.
Renovatie basketbalveld naar een sportkooi
Inmiddels heeft de gemeente toestemming voor de renovatie gegeven en heeft hiervoor ook
deelsubsidie beschikbaar gesteld. De volledige subsidieaanvraag (Leader subsidie) is naar de
provincie Flevoland en we hopen in november a.s. hierover het definitieve antwoord te
krijgen.
Dorpshuis
In het kader van het „Klokhuis‟ zijn er afgelopen maanden weer enkele ontwikkelingen gaande
met drastische gevolgen. Hierbij verwijs ik u voor meer informatie weer naar verderop in deze
Uitkijk.
Dierenweide
Helaas hebben we nog geen reactie van een belangstellende gehad om de verzorging van de
beesten in het dierenweitje naast de scholen op zich te nemen. De huidige verzorgster en wij
zitten met smart op iemand te wachten die het verzorgerstokje over wil nemen. Het zou
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eventueel met meerdere personen gedaan kunnen worden. Dus niet twijfelen en al dan niet
met meerdere personen, snel aanmelden bij ondergetekende.
Groene Kruis-gebouw
Ook voor het voormalig Groene Kruis-gebouwtje loopt het nog niet storm. Inmiddels staat het
te koop bij een makelaar en zeer waarschijnlijk gaat er ook nog een bestemming „woningbouw‟
op komen. Gegadigden kunnen via betreffende makelaar meer info opvragen.
Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris)

Ook het STEK heeft de zomermaanden weinig activiteiten gehad,
maar we hebben afgelopen week toch de draad weer opgepakt.
Vakantieactiviteit
Op woensdagmiddag 18 augustus hebben we na enige tijd van afwezigheid weer een
vakantieactiviteit georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool.
Maar liefst 58 kinderen waren vanaf 14.00 uur aanwezig op het schoolplein voor het cowboyen indianenfeest. De kinderen werden in groepen verdeeld en hebben per groep een wigwam
gemaakt en hun eigen totempaal geschilderd. Daarna waren er verschillende spelletjes en
mochten ze op een pony rijden. Als afsluiting hebben alle kinderen een heuse indianen dans
geleerd en een heerlijk broodje hamburger gegeten. Alle kinderen hebben genoten en het was
zeker een middag die voor herhaling vatbaar is. We willen langs deze weg de scholen
bedanken voor het beschikbaar stellen van het schoolplein en alle vrijwilligers die geholpen
hebben.
Feestmidag voor Senioren
De JVV, SWN, De Zonnebloem en STEK organiseren voor alle 55+ers op woensdag 22
september een feestelijk programma van 14.00 tot 19.00 uur.
Maak elkaar enthousiast en zorg dat u erbij bent. Verderop in de Uitkijk vindt u meer
informatie.
Evenementen-kalender
Ook vanaf september zullen er weer vele activiteiten worden georganiseerd. Graag willen we
de activiteiten kalender weer up-to-date maken, want dan is de kans dat iets op dezelfde
datum valt ook kleiner. Mocht u vragen hebben of data willen doorgeven dan kan dit via
stek@kraggenburg.nl

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
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UITNODIGING JAARVERGADERING

S.V. BE FAIR

Wij willen al onze leden, ereleden, ouders van jeugdleden, trainers en donateurs
hierbij uitnodigen voor onze jaarvergadering die gehouden wordt op:

Woensdag 13 oktober in het Klokhuis aanvang 20.30 uur
Agenda;
1.
2.
3.
4.

Opening
Notulen vorige vergadering
Ingekomen stukken en mededelingen
Jaarverslagen:
- Volleybal jeugd
- Volleybal senioren
- Gymnastiek
- Sportief wandelen
- BOM
- Trimloopgroep
- Avondvierdaagse
- Stratenvolleybal
Pauze

5.
6.
7.
8.

Jaarverslag van de penningmeester
Verslag kascommissie
Benoeming nieuwe kascommissie
Bestuursverkiezingen:
Aftredend en herkiesbaar:
Richard Sikma (penningmeester)

Aftredend en niet herkiesbaar;
Taco Folkertsma (bijzondere activiteiten) ; vacature

tussentijds aftredend;
Sonja Kamminga (voorzitter);vacature

9. Rondvraag
10. Sluiting
Graag zien wij U op deze vergadering
Met vriendelijke groet,
Het bestuur van Be Fair
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Seniorenvolleybal
Met het uitkomen van deze Uitkijk staan de twee seniorenteams weer
op het punt van beginnen aan een nieuw seizoen. Hieronder staan de
eerste wedstrijden vermeld van de „D‟ames en „H‟eren die voor Be Fair
uitkomen. Als u digitaal bent ingesteld, kunt u op de site
http://competitie.nevobo.nl/ijssel-wadden/vereniging/2249
het programma en de standen van de seniorenteams, maar ook die
van de jeugd bekijken.
Datum
Di 5-10-2010
Di 5-10-2010
Di 12-10-2010
Di 12-10-2010
Di 19-10-2010
Di 19-10-2010
Di 2-11-2010
Di 2-11-2010
Di 9-11-2010
Di 9-11-2010
Di 16-11-2010
Di 16-11-2010
Di 23-11-2010
Di 23-11-2010

Aanvang
19:30
20:45
20:15
20:45
19:30
20:45
19:30
20:45
19:30
20:45
19:30
20:00
19:30
20:45

Wedstrijd
Be Fair D 1 - Bas Autowas/... D 5
Be Fair H 1 - Nakala H 1
FIZZ reclame... D 3 - Be Fair D 1
S.v. Ens H 1 - Be Fair H 1
Be Fair D 1 - C.S.V. D 4
Be Fair H 1 - Pegasus H 2
S.V.M. D 3 - Be Fair D 1
S.V.M. H 2 - Be Fair H 1
Be Fair D 1 - V.c. Emmeloo... D 2
Be Fair H 1 - V.c. Emmeloo... H 1
Tollebeek H 1 - Be Fair H 1
Ut Top D 2 - Be Fair D 1
Be Fair D 1 - Dalvo D 2
Be Fair H 1 - Sv Kampereil... H 1

Locatie
Evert v Benthemhal
Evert v Benthemhal
Koedijkslandhal
Evert v Benthemhal
Evert v Benthemhal
Evert v Benthemhal
De Triangel
De Triangel
Evert v Benthemhal
Evert v Benthemhal
Evert v Benthemhal
Sporthal "de Schelp...
Evert v Benthemhal
Evert v Benthemhal

De dinsdag voorafgaand aan de reguliere competitiestart, zal de eerste ronde van de „rayonbeker‟ worden gespeeld. Waar en tegen wie is nu nog niet bekend, maar zowel dames als
heren doen hier aan mee.
Wat betreft het herenteam is er niet veel nieuws te melden; het aantal spelers zal niet veel
wijzigen t.o.v. vorig jaar. Ook zal hun positie op de eindranglijst te vergelijken zijn met die van
afgelopen seizoen. Alhoewel de heren steeds beter op elkaar ingespeeld raken en dit
langzamerhand in de wedstrijdresultaten tot uiting zal moeten komen.
Dit zal bij het damesteam iets anders zijn, aangezien er een paar speelsters uit de jeugd door
zullen stromen, terwijl er ook een speelster vertrekt i.v.m. haar nieuwe studie. Hopelijk zal de
onderlinge aanpassing niet al te veel invloed op de teamgeest en prestaties hebben. We gaan
er dus ook weer van uit dat de dames, net als vorig seizoen, met de beste teams in de tweede
klasse mee kunnen blijven draaien.
Helaas hebben we wel een vacature gekregen in het scheidsrechterskorps. Sonja stopt en we
willen haar bij deze bedanken voor al die jaren dat ze de heren heeft gefloten! Omdat we geen
reacties hebben mogen ontvangen van een geïnteresseerde vervanger, hebben de dames
collectief besloten deze vacature in te vullen. Hiervoor is het bestuur hen zeer erkentelijk.
Hoe de start van seizoen 2010-2011 zal verlopen is nu nog ongewis, maar zal in de volgende
Uitkijk weer worden besproken.
m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal,
Tonny Kommers

OPROEP BE FAIR
Wegens een computerstoring ben ik een aantal gegevens kwijtgeraakt met betrekking tot het
aan- en afmelden van leden.
Wil iedereen die mij na 1 mei 2010 een wijziging per email heeft gestuurd, de mail nog een
keer versturen, zodat ik deze alsnog kan verwerken in de ledenadministratie.
Alvast bedankt voor de moeite.
Met vriendelijke groet,
Richard Sikma
Penningmeester Be Fair, befairkraggenburg@kpnmail.nl
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Jeugdvolleybal
Inmiddels zijn de trainingen alweer in volle gang.
We gaan van start met maar liefst 4 mini teams, niveau 1, niveau 2, niveau 3 en niveau 6.
Niveau 1 traint op woensdag van 17.30 - 18.30 uur, niveau 2 en 3 trainen ook op woensdag
van 18.30 – 19.30 uur allen o.l.v. Liset van der Stelt met assistentie van Roxanne Boelijn.
Niveau 6 traint op maandagavond van 18.30 – 19.30 uur samen met 4 recreantenspelers o.l.v.
Miranda Kutschruiter met assistentie van Liset van der Stelt of Roxanne Boelijn.
Wegens tekort aan speelsters zijn de 4 overgebleven speelsters van het B team samengevoegd
met SVM zodat ze weer lekker kunnen volleyballen. De trainingen zijn op donderdagavond
afwisselend in Kraggenburg en Marknesse o.l.v. Richard Koets. Ze spelen onder de vlag van
SVM.
Helaas is het dit jaar niet mogelijk een A team rond te krijgen wegens werk en school. De
meisjes die willen, kunnen meetrainen met de dames, donderdag om 20.00 uur o.l.v. Tonny
Kommers.
Langs deze weg wil ik Mark Mooiweer en René Botter hartelijk danken voor hun inzet tijdens
de trainingen afgelopen seizoen. Bedankt voor alles.
Ik wens iedereen veel sportplezier toe.
Namens Be Fair
Diana Potters

FC KRAGGENBURG
VOETBALJAARGANG 2010-2011

Beste Kraggenburgers/leden FC Kraggenburg
De bal rolt weer! Onze vereniging is het nieuwe voetbalseizoen begonnen met het organiseren
van twee trainingskampen voor de Topklasseteams Genemuiden en Flevo Boys. En met
succes; vanuit beide verenigingen waren er enthousiaste reacties. Volgend jaar zien we ze
zeker terug. Reclame voor onze vereniging en een stukje regionale uitstraling middels Omroep
Flevoland is goed voor onze club en ons dorp.
Ook onze leden zijn al weer aan het ballen. Het eerste elftal heeft reeds een paar bekerduels
erop zitten en tijdens het geslaagde Fruittoernooi konden het tweede en derde team hun
eerste balletje trappen. Ook zitten de eerste competitiewedstrijden er aan te komen. Het
bestuur heeft samen met een aantal vrijwilligers binnen onze vereniging de afgelopen weken
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niet stil gezeten!!! We zijn trouwens nog op zoek naar iemand die voor onze jeugdleden e.e.a.
wil coördineren. Feitelijk de enige vacature die nog ingevuld zou moeten worden. Een relatief
“eenvoudige” klus omdat de leiders van ons F, E, D en C team veel taken zelf oppakken. Wel
een taak die ingevuld moet worden om het jeugdvoetbal binnen onze vereniging vorm te
geven. We rekenen op een enthousiaste ouder die kan rekenen op steun vanuit het bestuur.
Tijdens de jaarvergadering van 26 augustus j.l. hebben we afscheid genomen van een aantal
bestuursleden die zich in de afgelopen jaren hebben ingezet voor de FC. Vanaf deze plaats
willen we Paul de la Vieter, Jean Paul de la Vieter en Sandra van der Zwaag (notuliste)
nogmaals bedanken voor hun inzet. Klasse ! En ………. als echte voetballiefhebbers blijven ze
nadrukkelijk bij de vereniging betrokken. Als leider, als scheidsrechter of meedraaien in de
kantine. Bij de FC hoef je nooit stil te zitten.
Ook mochten we een aantal nieuwe mensen begroeten. Dick van der Stelt is als nieuw
bestuurslid verantwoordelijk voor onze senioren. Karin Ruyter gaat de inkoop van de kantine
doen en ook hebben we twee dames gevonden die onze kantine wekelijks een fris uiterlijk
geven. Fijn is ook dat we door een aantal nieuwe aanmeldingen zien dat we als vereniging
zelfs groeien. We hebben kans gezien om toch drie seniorenelftallen te “formeren” en we
mochten ook een aantal nieuwe jeugdleden verwelkomen. Ties Kostwinder gaat als leider het
derde elftal “versterken” en Gerralt Langeweg gaat het tweede ondersteunen. Ook is C1
“tijdelijk” verlost van hun trainersprobleem. Sjaak van Diepen pakt dit op maar zou het fijn
vinden wanneer op termijn iemand anders deze taak zou willen oppakken. Vanuit het bestuur
zijn we echter blij dat we vrijwel alle openstaande vacatures hebben kunnen invullen. En dat
allemaal om op zaterdag en zondag een balletje te kunnen trappen en onze leden/jeugd een
leuke dag te bezorgen.
Ook financieel en organisatorisch staat de vereniging er goed voor. Zo langzamerhand valt
alles een beetje op z‟n plaats en komen we stapje voor stapje verder. Een kantine voor onszelf
door het vertrek van de peuterspeelzaal werkt een stuk prettiger. Ook zullen we de kantinediensten regelen door op zaterdag en zondag met vrijwilligers te gaan werken. Op zaterdag
liep dit voor de zomerstop uitstekend. Ook is er nu een inpandig ballenhok dat er vooralsnog
netjes en opgeruimd uitziet. Houden zo lijkt ons!
Op de laatste algemene ledenvergadering (een pluim voor de spelers van het eerste elftal die
ruim vertegenwoordigd waren) zijn ook de nieuwe contributiebedragen voor het seizoen 20102011 vastgesteld. Leden van 6 jaar betalen 38 euro, leden van 7 tot en met 10 jaar betalen
46,50 euro; leden van 11/12 jaar 51,50 euro; leden van 13 tot en met 16 jaar 58,50 euro;
leden van 17/18 jaar 77,50 euro en voor leden vanaf 19 jaar bedraagt de contributie 158,00
euro. Bij bepaling van de contributie is de peildatum 1 juli 2010. Voor het aanmelden bij onze
vereniging kunt u zich wenden tot ons secretariaat Yvonne Meester/Hertenweg 16.
Al lezend moet u concluderen dat wij er weer veel zin in hebben. Voor meer informatie over
het reilen en zeilen (geldt ook voor de leden) van de FC willen wij u nog verwijzen naar onze
website www.fckraggenburg.nl. Op de website kunt u ook een actueel wedstrijdschema
raadplegen.
Bestuur FC Kraggenburg

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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TOEKOMST VAN HET DORPSHUIS
Uitnodiging voor belangstellenden voor de bijzondere vergadering:
Tijd: 20.00uur
Datum: 15 september 2010
Locatie: Dorpshuis ’t Klokhuis te Kraggenburg
Onderwerp: Toekomst van het Dorpshuis

Nu 5 jaar geleden heeft het huidige bestuur de draad weer opgepakt om het Dorpshuis voor
minimaal 5 jaar open te houden gezien de plannen die er waren rondom het oprichten van een
MFC.
Het MFC komt er niet zoals gedacht werd.
Helaas zijn wij als bestuur van het Klokhuis van mening dat het niet langer verantwoord is het
Dorpshuis open te houden.
Voor het openhouden is het nodig een ingrijpende renovatie toe te passen voor het dak en de
vloer , welke enorme kosten met zich meebrengen.
Deze kosten wegen bij lange na niet op tegen de opbrengsten.
Met de raad van toezicht (RVT) wordt ons standpunt overlegd en zij besluiten wat er met het
Dorpshuis gaat gebeuren.
Tevens willen we samen met de RVT u informeren over de toekomst van het Dorpshuis en u op
de hoogte brengen van het genomen besluit van de RVT. Waarover we met u van gedachten
willen wisselen.
Daarom nodigen we samen met de RVT u van harte uit.

Vriendelijke groet van het bestuur
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INKIJKERTJE: ANNEKE HOLSTER
Vele jaren heeft Anneke met haar man Aart in Kraggenburg gewoond en waren zij er beide
bestuurlijk actief. Anneke o.a. in het Dorpsbelang en Aart bij pc basisschool “De Bongerd”.
Toen er door sluiting een einde kwam aan het werk van Aart bij de kaasfabriek, verhuisde het
gezin Holster december 1999 naar Marum(Gr). Een mooie reden voor het Inkijkertje om een
babbeltje te maken met deze actieve oud-kraggenburgers. In dit geval met Anneke.
Wanneer zijn jullie naar Kr’burg gekomen en waarom?
“Omdat Aart op de kaasfabriek in Vollenhove werkte en uit de polder kwam (Ettenlandseweg),
wilde we in de buurt van het werk, maar wel in de polder wonen. Toen Aart en ik er aan toe
waren om te gaan trouwen, gingen we eens rondrijden door wat dorpen. Zo ook in
Kraggenburg, omdat Aart het een leuk dorp leek. “Zou je hier wel willen wonen?” vroeg Aart
toen aan mij. Ik vond het prima. Dus ingeschreven bij de woningbouwvereniging. Tot onze
verbazing kregen we een woning toegewezen in Emmeloord. Dit omdat destijds het beleid was
dat de jonge gezinnen zich zoveel mogelijk in Emmeloord zouden vestigen. Dat wilden we niet,
we wilden per sé in Kr‟burg. Dat lukt in 1979, aan de Finsestraat 35. En hier hebben we vele
jaren met plezier gewoond. Toen we wat groter konden gaan wonen, zijn we even verhuisd
naar de J.Bruintjesstraat en daarna naar de Noordermeent 18.”
Voelde jullie betrokken bij het wel en wee van Kr’burg?
“Jazeker, We hadden beiden de instelling dat als je hier woont dan moet je er ook wat voor
doen. Zo was Aart erg betrokken bij “de Bongerd” en de FC., waarvoor Aart destijds o.a. het
huidige digitale logo heeft ontworpen en geholpen heeft de veldverlichting te regelen. Zo
kwamen de lampen bij een oudijzerboer uit Gelderland vandaan en de palen van Essent. Ik
heb o.a. in bestuur gezeten van Be Fair en in Dorpsbelang, bij beide als secretaresse. Zo zat ik
namens Be Fair ook in de Raad van Toezicht van het Dorpshuis. Daarin hadden we destijds een
hele andere discussie dan nu, nl. het “probleem” van de behoorlijke winsten die werden
gemaakt, en hoe groot de financiële reserves eigenlijk moesten zijn.” Hierbij denkt Anneke nog
terug aan penningmeester dhr. Rien Smits. “O ja, ik ben ook nog jaren correspondent voor
Kr‟burg geweest bij de krant “de Noordoostpolder”.”
Wat waren zaken die in jullie Kr’burgse periode aandacht trokken?
“Toen we nog maar net in het dorp woonden, was er volop actie voor de jachthaven. Waar het
eigenlijk om ging was ons toen niet duidelijk. We hebben er achteraf wel van geleerd dat als er
iets speelt, je je niet te eenzijdig moet laten informeren.
De realisatie van het huidige Mortuarium: Dit d.m.v. de wedstrijd actie “Een kern waar pit in
zit”, van de Heidemij. Dorpsbelang ontving toen ƒ 1000,- omdat het project binnen anderhalf
jaar was gerealiseerd.
De samenwerking tussen de toenmalige drie basisscholen, o.b.s. “de Pionier”, de r.k.school
“Bonifacius” en de p.c.school “de Bongerd”. Dat hield in dat „s morgens elke school z‟n eigen
programma draaide voor ieders eigen leerlingen en „s middags alle leerlingen les kregen alsof
ze op één school zaten. Die voor Nederland unieke samenwerking kreeg de naam:
“BonBonPion”. Als start van deze samenwerking was er een feestelijke circusvoorstelling
uitgevoerd door alle leerlingen. Zo feestelijk als deze samenwerking begon, zo abrupt werd dit
alles afgebroken door het ministerie. Het was tegen alle wettelijke regels en moest per direct
worden beëindigd. Een enorme teleurstelling voor het hele dorp, maar zeker voor de scholen
en de ouders. Echt heel jammer.” zegt Anneke.
“Dat de Peuterspeelzaal verhuisde van het Groenekruisgebouwtje naar de voetbalkantine
speelde toen ook.
De Oecumenische vieringen kwamen van de grond.” Anneke denkt hierbij meteen aan
plezierige samenwerking met pastoor Ketelaar en dominee Cent. Grappig vond Anneke dat de
mensen zich wel eens vergisten in welk weekend die viering was en dat er dan zomaar iemand
van de “andere” kerk in een “normale” viering zat.
“En het 50 jarig bestaan van Kraggenburg was een hoogtepunt. Ik was o.a. betrokken bij de
samenstelling van het jubileumboek, en de revue.”
Waar denk je met plezier aan terug?
“Dat is toch het saamhorigheidsgevoel en gemeenschapszin, met een wat Bourgondische
instelling. In zo‟n kleine gemeenschap dingen samen doen, samen iets voor elkaar kunnen
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krijgen en samen genieten. Dat merkte je bv. bij het dorpsfeest, samenwerking scholen,
oecumenische diensten, grote veiling, clubgebouw van de voetbal. Ook denk ik met plezier of
voldoening terug aan mijn bestuursperiode. Heel veel van geleerd, zeker ook van dhr. Bé
Pölkerman. Iets waar ik nu nog steeds, ook met mijn huidige werk bij de “provincie
Groningen”, wat aan heb.”
Wat doen jullie daar voor werk?
“Aart werkt in Marum bij de enige echte “Edammer” kaasfabriek. En doet veel in het
verenigings leven van Doezum.
Ik werk op de afdeling Wegenbouw, in een team als secretaresse, dat zich bezig houdt met de
reconstructie van zowel bestaande als nieuwe provinciale wegen.”
Waar je nu woont, heeft dat overeenkomsten met Kr’burg?
“In Marum, waar we eerst hebben gewoond, niet. Daar was men veel meer op zichzelf, of elke
groep voor zich. Daar kreeg je het dus niet voor elkaar om een gezamenlijke veiling of een
clubactie te houden. Daar hebben we ook niet echt kunnen wennen. In Doezum, een plaatsje
in de buurt, waar we al een paar jaar met heel veel plezier wonen, heeft men net als Kr‟burg
de instelling van het samen willen doen. Toch een beetje het thuisgevoel.”
Kennen ze in Doezum Kraggenburg?
Lachen: “Eerst niet maar nu wel.”
Ben je in Doezum nog actief?
“Jazeker, Ik zit daar ook in de redactie van dorpskrant “de Dorpsproat”. En sinds kort hebben
we een Historische vereniging en daarin ben ik met anderen bezig een fotoboek over Doezum
te maken.”
Volg je nog het nieuws uit Kr’burg?
“O ja. Ik kijk geregeld op de site. Kijk naar Omroep Flevoland. Kom er nog geregeld, o.a. bij
Henk en Ina en Klaas en Margreet. En natuurlijk via onze dochter Ellen, die samen met Paul en
onze kleindochter, nog in Kr‟burg wonen. Zo blijf ik wel op de hoogte hoor.”
Ik leg Anneke nog een rijtje stellingen voor. Anneke kiest:
Kr’burg: je kunt er jezelf zijn: “Klopt, er wordt wel eens over je gepraat, maar inderdaad.”
Kr’burg: Samen sterk: “Ja dat hebben we gemerkt, als er iets voor mekaar moet komen.”
Tot slot:
“Kom gerust eens langs. En zeg maar dat we, sinds we vertrokken zijn uit Kr‟burg, allebei de
motorsport hebben ontdekt. Lekker om tochten te maken. Zo hebben we nog met 60 jaar
Kr‟burg meegedaan met de motortourrit en we gaan tegenwoordig met de motor op vakantie.
De motor is ook heel handig om naar mijn werk te gaan. Scheelt enorm veel tijd i.v.m. de files
–kunt er mooi tussendoor- en geen problemen met het parkeren in de binnenstad van
Groningen.”
Harry.

10

UITNODIGING 55+ MIDDAG
Het S.W.N, JVV, De Zonnebloem en STEK
nodigen alle 55+ ers uit voor een feestelijke middag.
De middag vindt plaats op woensdag 22 september op het water en in ’t Klokhuis
van 14.00 tot 19.00 uur
Programma:
 Rondvaart met de boot
 Tijdens de boottocht wordt een verhaal verteld over Kraggenburg en omgeving
 Na de boottocht met zijn allen naar ‘t Klokhuis
 Gezellige vermaak
 Afsluitend met een heerlijke warme maaltijd
 Heel veel gezelligheid

Kosten:
Kosten voor deze middag zijn € 7,50 p.p. (drankjes niet in begrepen)

Opgave:
In verband met het eten moet u zich opgeven vóór 15 september
U kunt zich opgeven door onderstaand strookje in te vullen of telefonisch bij:
JVV:
Mw. G. Mooiweer, Morenelaan 9
tel. 252700
SWN:
Mw. S. Huizing, AJ Rennenstraat 13
tel. 252851
STEK:
Mw. M. van Diepen, J. Bruintjesstraat 25
tel. 252676
Zonnebloem:
Mw. T. van Egmond, Het Klif 9
tel. 252783

We verzamelen om 14.00 uur bij de Loswal in Kraggenburg,
voor eventueel vervoer naar de loswal kunt u contact opnemen met een van de
bovenstaande personen.
Betalen kunt u op 22 september in ’t Klokhuis na de boottocht.

Dhr/Mw …………………………………… ………..meld zich aan voor de feestelijke 55+
middag op woensdag 22 september.
Ik/wij kom(en) met ……………….. persoon(en)
11

Nieuws van

Wij zijn al weer druk bezig met het uitvoeren van de plannen voor het komende seizoen.
ROUTE PODIUMKUNSTEN
Als eerste wordt er door St. Genesius een “mime theaterstuk” uitgevoerd en wel tijdens de
“Theaterroute” in Theater „t Voorhuys te Emmeloord op zaterdag en zondag, resp.
16 en 17 oktober 2010. Het publiek zal o.l.v. gidsen, in groepen wandelen van en naar
verschillende optredens op locatie (de keuken, de kelder, de kleedkamers, bruidsuite, enz.)
in en om het theatergebouw waar door middel van zogenaamde beeldende momenten het
gebouw in de sfeer van het thema „Liefde en romantiek‟ wordt gebracht. De optredens duren
gemiddeld 10 minuten en bevatten verschillende disciplines zoals zang, dans, muziek,
muziektheater, beeldend theater, toneel, etc. Deze routes zullen verschillende keren per
dag/avond gelopen kunnen worden.
Ons stukje “De nieuwe jas” wordt door middel van improvisatie in elkaar gezet op de klassieke
tonen van een quatremain duo van Quatremaingroep Noordoostpolder. Deze pianospelers
spelen „life‟ tijdens dit optreden 3 stukken van Brahms. Onze spelers Wim van de Berg, Dries
Hoekstra en Linda Rutgers, studeren o.l.v. regisseur Marian Besseling een stukje in wat zich
afspeelt in de garderobe van het Theater. Marian wordt gecoacht door professioneel mimespeler Anna van Diepen. Het geheel moet voor de toeschouwer een goed na te vertellen
verhaal worden.
Er zijn twee ervaren garderobe medewerkers die goed op elkaar ingespeeld zijn. Plots wordt
hun al eeuwen durende harmonie verstoord door een nieuw personeelslid!
Houd de aanplakbiljetten en de kranten in de gaten! Hierin wordt vermeld hoe laat en bij welke
routes wij te zien zijn. Wij hopen op een hoog „Kraggenburgergehalte‟ om onze spelers een
hart onder de riem te steken bij deze nieuwe uitdaging!
NAJAARSSTUK
Ook zijn de repetities voor het najaarsstuk al weer begonnen. Houd vooral de data vrijdag en
zaterdag, 19 en 20 november vrij in uw agenda. Dan gaan wij het stuk „Doktertje spelen‟
van Carl Slotboom ten tonele brengen bij Van Saaze. Onder leiding van Miep Potters zijn
acht spelers al druk en met veel plezier aan het oefenen met dit doldwaze blijspel! Hier over
meer in de volgende Uitkijk.
Lid worden?
Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en ook ambities hebben op het gebied van toneelspelen,
regisseren of activiteiten daar om heen zoals grimeren, soufleren, decorbouw etc., je kunt je
als lid opgeven of informatie aanvragen via sintgenesius@live.nl. Kijk ook eens op onze
website www.sintgenesius.nl

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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Klaverjassen in het Klokhuis
Iedere veertien dagen wordt er een klaverjasavond gehouden in „t Klokhuis.
Het is erg gezellig en er zijn ook altijd mooie vleesprijzen te winnen.
Dus een ieder die een kaartje wil leggen is er van harte welkom.
We beginnen weer op 17 september om acht uur.
De data voor het seizoen 2010 / 2011 zijn:
17 september, 1, 15 en 29 oktober, 12 en 26 november, 10 december,
14 en 28 januari, 11 en 25 februari, 11 en 25 maart en 8 april
Hopelijk mogen we u eens begroeten op deze avonden.
Siebe Boomsma, Cor Driessen en Gert van Heerewaarden.

klaverjasclub “de kei”
Op vrijdag 24 september 2010 is de start van het nieuwe kaartseizoen 2010/2011, aanvang
20.00 uur in ‟t Klokhuis aan de Noordermeent.
De avonden die ook meetellen voor de competitie zijn als volgt:
8 en 22 oktober
5 en 19 november
3 en 17 december
Maandag 27 december is het Open Kampioenschap, aanvang dan om 19.00 uur.
Een ieder die zin heeft om te komen kaarten is van harte welkom. Er zijn leuke vleesprijzen te
winnen.
Het bestuur

De Smaak van Kraggenburg
Een warm evenement van proeven, appeltaarten bakken en muziek in de open lucht.
De oogst is van het land en het fruit ligt in de schuren. Tijd om lekkere verse streekgerechten
te maken van producten dicht bij huis. Een aantal Kraggenburgers heeft het idee opgevat om
met dit gegeven aan de slag te gaan en het resultaat van hun inspanningen aan iedereen te
laten proeven. “De smaak van Kraggenburg” wordt gepresenteerd op zaterdag 16 oktober op
het plein bij Van Saaze.
Bij verschillende kraampjes kunnen mensen proeven van de heerlijkste streekgerechten. Het
Preuvenement begint om 14.00 uur met een High Tea. Om 16.00 uur gaat het verder met
hartige verrassingen. Bij de gerechten worden gepaste dranken verkocht. Verse thee bij de
High Tea en herfstbieren en wijnen bij de hartige gerechten. Voor de kinderen zijn er aparte
kinderproeverijen en appels poffen. Er is live muziek. Kaarten voor het Preuvenement zijn ter
plekke te koop.
Deelnemen aan de Appeltaart Bakwedstrijd
Mensen die mee willen doen aan de appeltaart bakwedstrijd kunnen tussen 11.00 en 12.00 uur
hun appeltaarten inleveren in de zaal van Van Saaze. Net als vorig jaar is er een deskundige
jury die alle taarten gaat proeven en beoordeelt welke taart de lekkerste is. De uitslag is om
16.00 uur.
Het evenement krijgt ‟s avonds een vervolg met een lekker stukje muziek.
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NOG NIEUWS????
Aan iedereen die Kraggenburg op de kaart wil zetten!
Sinds korte tijd mag ik het nieuws vermelden betreffende Ens en Kraggenburg! En wel op
Radio Noordoostpolder op zondagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur, bij Nieuwsnet Dorpen.
Alle dorpen komen hier aan de beurt om nieuws/nieuwtjes op allerlei gebied te laten horen die
zich afspelen in en rondom de dorpen. Ieder dorp komt 1x per 4 weken aan bod. Voor Ens en
Kraggenburg is dat voor 2010 nog: 26-09, 24-10, 21-11 en 19-12 en zo verder.
Als je wilt horen wat er zoal vermeld wordt, stem dan je radio af op:
105.2 FM of 104.1 FM (kabel)
Heb je de uitzending gemist, kijk dan op www.radionop.nl bij „uitzending gemist‟ en vink
„nieuwsnet dorpen‟ aan. Hier is een hele week lang het nieuws van de afgelopen zondag
uitzending te horen.
Wie nieuws heeft wat iedereen moet horen, graag een mailtje naar
marian.besseling@radionop.nl
Zo laten we samen de sfeer proeven van ons dorp!
Marian Besseling

Thema-avond in het Dorpsloket Ens
Peuters lief, soms lastig
Bij de opvoeding van kinderen is het belangrijk dat er regels en grenzen aangeboden worden.
Dat geeft ze duidelijkheid en een gevoel van veiligheid. Maar diezelfde regels en grenzen
maken dat een ondernemende en nieuwsgierige peuter driftig, koppig en/of zeer verdrietig
wordt. Voor ouders van peuters wordt hierover een thema-avond georganiseerd op dinsdag 19
oktober om 20.00 uur.
Een peuter krijgt steeds meer oog voor de omgeving en ontdekt dat hij een eigen persoontje is
met een eigen wil.
 Hij wil een kopje van de tafel pakken maar van papa mag dit niet.
 Zij wil naar de overkant van de straat maar van mama moet ze hier blijven.
 Hij wil met die rode auto spelen en pakt het van zijn grote broer af, vervolgens pakt mama
het weer van hem af en geeft het terug aan grote broer.
 Zij wil haar laarsje zelf aan doen maar krijgt de rits niet dicht.
Allemaal voorbeelden waarin een peuter zich beperkt voelt in wat hij wil. Weliswaar voor zijn
eigen veiligheid of omdat ouders/opvoeders bepaalde normen en waarden over willen brengen,
maar dat begrijpt een peuter nog niet.
In deze bijeenkomst komen deze en andere aspecten rond het opvoeden van kinderen tot vier
jaar aan de orde, zoals aandacht geven en prijzen, verbieden, straffen, negeren, apart zetten
en vragen stellen.
De bijeenkomst wordt verzorgd door Carina Graumans, jeugdverpleegkundige van Zorggroep
Oude en Nieuwe Land. De avond duurt van 20.00 uur tot 22.00 uur en wordt gehouden in
Dorpsloket Ens, Baanhoek 21 in Ens. Er zijn geen kosten aan deze avond verbonden, maar wel
graag van tevoren aanmelden. Dit kan van maandag t/m vrijdag van 08.30 – 12.00 uur via
telefoonnummer (0527) 63 03 91 of e-mail: babyenpeutervragen@zorggroep-onl.nl.
Het Dorpsloket Ens is een samenwerking tussen gemeente Noordoostpolder, Zorggroep Oude
en Nieuwe Land, Mercatus Woondiensten en Carrefour Welzijnsgroep NOP.
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Vakantie vieren in Kraggenburg
Terwijl wij, Kraggenburgers, elders vakantie vieren, komen anderen juist naar Kraggenburg
toe om vakantie te vieren. Wat brengt hen hier en wat vinden zij van onze omgeving? Ik vroeg
het aan een gezin uit de buurt dat al jaren op camping De Voorst staat en aan een stel van ver
op camping De Stiente.
Op een bewolkte woensdagochtend fietste ik camping De Stiente op. Een caravan kwam net
aan en her en der stonden nog wat caravans en tenten. Voor een van de tenten zaten twee
mensen te genieten van hun koffie.
Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan?

Han en Marga Bakker. Wij komen uit Spaarndam. Dat is een oud vissersdorp in de buurt van
Haarlem. We wonen daar heel idyllisch.
Voor de hoeveelste keer zijn jullie hier?

Dit is de eerste keer.
Hoe zijn jullie hier zo terecht gekomen?

Door omstandigheden ging onze vakantie dit jaar de mist in. We hebben nu maar anderhalve
week vakantie en hebben daarom besloten in Nederland te blijven. Deze camping heben we
gevonden in een boekje van Natuurmonumenten.
Waarom kamperen jullie in een tent?

Normaal kamperen we alleen met een hele kleine rugzaktent. Nu hebben we deze 'grote'
boogtent van onze dochter geleend. Een caravan is niets voor ons. Als we doordat we oud en
krakkemikkig worden iets anders moeten, dan wordt dat waarschijnlijk een campertje.
Alhoewel we ook wel eens anders op vakantie gaan, in een hotel ofzo.
Hoe bevalt het op de camping?

Het bevalt ons hier prima. We kamperen vaak in Zweden en voelen ons hier wel een beetje
Zweeds. Het primitieve van een natuurkampeerterrein zoals dit trekt ons aan. Lekker rustig!
Zijn jullie al in het dorp Kraggenburg geweest?

We zijn er met de auto doorheen gereden. De bouw van de jaren '60 trekt ons niet zo aan. We
houden meer van het oude.
Wat vinden jullie van de omgeving van Kraggenburg?

Het is een jong gebied. Dat zie je aan de vegetatie en de architectuur. Het is een gebied met
grote contrasten. Je zit overal vlakbij, de Wieden, Friesland..
Hebben jullie al uitstapjes gemaakt in de omgeving?

Ja, we doen elke dag iets leuks.
Waar zijn jullie zoal geweest?

We zijn naar het Waterloopbos geweest. We vonden dit heel bijzonder. Het lijkt heel mooi oud,
terwijl het helemaal nog niet oud is. Aan de andere kant zie je ook wel weer dat het een jong
bos is. We zijn een dagje naar Urk geweest en naar Schokland. Schokland vonden we ook heel
bijzonder. De Orchideeenhoeve was erg mooi. Vollenhove vonden we ook leuk en Blokzijl is
ook een leuk 'dorpje'. De Wieden vinden we ook een heel mooi gebied.
Wat gaan jullie verder nog doen?
Sluizen hebben ook onze interesse. Han is secretaris van de Stichting Kolksluis Spaarndam en
is een van de initiatiefnemers van het opknappen van deze sluis. Hij is ook vrijwillig
sluiswachter. De sluis heeft een verval van maximaal 30 centimeter, dat is dus niet
vergelijkbaar met het verval in de sluizen hier. Marga: Ik wou nog wel naar Nagele vanwege
de bijzondere architectuur, maar Han wil niet, omdat hij met zijn studie al zoveel met Nagele
bezig is geweest. We denken dat we hier nog wel even blijven hangen, maar we hebben ook
nog een camping in de provincie Groningen uitgezocht, waar we nog heen willen. We zijn er
wel achter dat Nederland verrassend veel biedt voor de toerist.
Hebben jullie een bijzondere vakantieherinnering?

Ja, op vakantie in IJsland. We gingen daar naar een vogeleiland met heel veel
papegaaiduikers. Dat was prachtig. Later kwamen we in een restaurant waar papegaaiduiker
op het menu stond. Marga: Eerst wou ik het niet eten. Ik voelde me dan schuldig, omdat ik ze
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eerst ging bekijken en daarna opeten, maar toen zei Han als we het willen proeven, moeten
we het nu doen anders gebeurt het nooit weer. En het was nog lekker ook!
Op een andere bewolkte woensdag, maar dan 's middags, fietste ik naar camping De Voorst.
Op een gezellig veldje liepen volwassenen en kinderen door elkaar. Ik kreeg het gevoel dat
mensen elkaar hier goed kenden en dat klopte. Een familie kampeert al 13 jaar op camping De
Voorst en woont zo'n 5 kilometer verderop. Waarom kamperen zij zo dicht bij huis?
Wie zijn jullie en waar komen jullie vandaan?

Wij zijn de familie Ernst, vader, moeder, zoon Sander, dochter Leonie en vriend uit Marknesse.
Voor de hoeveelste keer zijn jullie hier?
We kamperen hier al dertien jaar. We hebben een seizoensplaats en komen zoveel mogelijk
alle weekenden en brengen onze zomervakantie ook hier door.
Hoe zijn jullie hier de eerste keer terecht gekomen?

We gingen al een aantal jaren dagjes uit. Toen Leonie anderhalf was en Sander vier bedachten
we dat we wel konden gaan kamperen. We hebben toen een tent van vrienden geleend. We
gingen een week kamperen, hier op De Voorst en het heeft een week geregend. Mensen hier
op de camping zeiden toen 'je moet ook niet met de tent gaan, je moet een caravan kopen'.
Voor een klein bedrag hebben we toen een tweedehands caravan met voortent gekocht. Toen
hebben we met Hemelvaart en Pinksteren en in de zomervakantie hier gekampeerd. Het jaar
daarop hebben we een andere caravan met voortent gekocht en een seizoensplaats geboekt.
En dat doen we dus nog steeds.
Waarom kamperen jullie in een caravan?

We hebben voor de caravan gekozen vanwege het comfort. De tent vonden we uiteindelijk
maar niks en er was ook nog een luchtbed lek.
Hoe bevalt het op de camping?

Het is hier nog steeds leuk! Er worden diverse activiteiten georganiseerd. Sander heeft de
playbackshow gewonnen.
Hebben jullie een bijzondere vakantieherinnering?

De lichtjesavond is heel bijzonder. Eerst zetten we wat waxinelichtjes neer in de vorm van
figuren, maar het wordt ieder jaar uitgebreider. Nu hadden we een thema: Frans. Dit veld was
helemaal Frans ingericht. Schitterend is dat.
Maken jullie ook uitstapjes in de omgeving?

Jazeker. Ieder jaar gaan we wel bij de Schotse hooglanders in het Kadoelerveld kijken. Heel
bijzonder dat je zo dichtbij deze indrukwekkende beesten mag komen. Verder gaan we wel
naar Brennels of wandelen in het bos, maar we doen ook wel uitstapjes verder weg, zoals naar
Giethoorn, de Zwarte Markt in Beverwijk en we laten ons ieder jaar wel verleiden naar
Bataviastad in Lelystad te gaan. Kraggenburg ligt lekker centraal, dus je kunt gemakkelijk
uitstapjes door het hele land maken.
Doen jullie de boodschappen in Kraggenburg?

Meestal doen we de boodschappen in Emmeloord of in Marknesse dan combineren we dat met
de was. Die doen we gewoon thuis. Af en toe halen we iets in de winkel in Kraggenburg, als we
iets vergeten zijn.
Kennen jullie mensen uit Kraggenburg?

Ja, via de voetbal; niet via de camping. Via de camping zijn we wel vrienden geworden met
campinggasten uit Urk. Hen zien we ook wel buiten het seizoen.
Gaan jullie ook nog ergens anders heen op vakantie?

Nee. Het gemak van hier op de camping staan is in de weekenden, dat de voetbal gewoon
door kan gaan. In 10 minuten zijn wij al op de camping, terwijl we er toch echt uit zijn, echt
een vakantiegevoel hebben. We kijken 's avonds geen TV, maar doen spelletjes. Als je de
slagboom binnen rijdt, heb je geen idee meer dat je zo dicht bij huis bent.
Willen jullie nog iets kwijt aan de Kraggenburgers?

Mensen beseffen niet dat het hier zo mooi is. Je hoeft niet ver weg om vakantie te hebben!
Margot Maljaars
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15de Butter Pieperfestival
Op vrijdagmiddag 10 september organiseert StEP Noordoostpolder de 15 de seniorenmiddag.
Dit jaar m.m.v.: Het Koopmans vrouwenkoor uit Blokzijl en Rene de Brouwer uit Emmeloord.
Locatie
: Emmeloord (tent de Deel)
Aanvang
: 14.00 uur
Zaal open
: 13.00 uur
Prijs
: € 6,00 inclusief gratis patat, koffie of thee.
Dit keer is de organisatie er in geslaagd vervoer te regelen vanuit en naar de dorpen in de
Noordoostpolder. Taxi Centrale Emmeloord zorgt ervoor dat u tijdig en veilig opgehaald en
teruggebracht wordt, vanaf een centraal punt in uw dorp.
Makkelijker kunnen we het u niet maken en de Pieperfestivalcommissie hoopt dat u in grote
getale naar deze gezellige middag komt.
Voor het halen en brengen wordt een kleine bijdrage gevraagd van totaal € 1,50
Opgave: mevr. Mintjes tel: 0527-616043 .
Bij een reservering voor de bus wordt, tevens een mooie plaats in de tent voor u gereserveerd.
Voor informatie : StEP Noordoostpolder, 0527-621111.
Graag tot ziens.
Met vriendelijke groet,
Commissie Pieperfestival

Nieuwe computercursussen bij SeniorwebNOP
In het komend seizoen start SeniorwebNOP met een serie nieuwe cursussen en workshops. Uit
ervaring is gebleken dat veel ouderen die vroeger een Basiscursus en/of een cursus Internet
en E-mail hebben gevolgd, op den duur behoefte krijgen om meer met hun computer te doen.
Bijvoorbeeld: Wat zijn de mogelijkheden om muziek te downloaden en hoe ga je daar verder
mee om. Of hoe maak je adressen aan op de computer als je voor je vakantie of als je voor je
vereniging veel post wilt versturen. En weet u dat het ook mogelijk is om een eigen website te
maken voor uzelf of voor een vereniging waarvan u lid bent? Hoe dat in zijn werk gaat wordt u
in enkele weken duidelijk gemaakt.
Daarnaast blijven natuurlijk de vertrouwde computerlessen voor de mensen die nog aan het
begin van hun ontdekkingstocht staan. Als u uw computer wilt gebruiken om brieven te
schrijven of teksten te maken, dan is er een cursus tekstverwerken speciaal voor u. Ook de
cursus fotobewerken staat nog steeds op het programma. Uitgebreid lesmateriaal wordt bij
elke cursus meegeleverd.
Meer informatie over de cursussen kunt u vinden in de bibliotheek, bij de Rabobank in
Emmeloord en bij de lesruimte in de Golfslag. Daar liggen ook aanmeldingsformulieren voor u
klaar.
Ook kunt u op woensdagmorgen even langs komen in het leslokaal in de Golfslag. De
medewerkers staan daar voor u klaar om een en ander aan u uit te leggen.
Heeft u al wat meer ervaring kijk dan eens op de website: www.seniorwebnop.nl. Ook via de
website kunt u zich voor een cursus of workshop aanmelden.

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
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Heb jij ambitie om je eigen toneelteksten te schrijven?
En wil je dat die teksten ook worden gespeeld?
Wil jij je door bijzondere locaties laten inspireren in de weidse Noordoostpolder?
4 Zaterdagen (18/9, 2/10, 23/10 en 13/11) les vol praktische tips, inspiratie en persoonlijke
begeleiding.
Thuis schrijf je verder en krijg je feedback van de docent per mail.
Er zijn kosten aan verbonden.
Meer info: www.centrumamateurkunstflevoland.nl
Aanmelden: myriam@centrumamateurkunstflevoland.nl

Gezocht: Coördinator voor de collecte in Kraggenburg
HELLUP! We zitten omhoog!
Het Nationaal MS Fonds zoekt in Kraggenburg een coördinator voor de collecte in november.
Is het coördineren van de collecte veel werk of ingewikkeld?
“Welnee, dat valt enorm mee!” zegt Pamela Zaat van het MS Fonds. Als je van regelen en
organiseren houdt, je sociaal bent en ca. 5 uur de tijd hebt, dan kun je aan de slag!
Wat houdt het werk precies in?
De coördinator is het aanspreekpunt voor de collectanten. De coördinator bestelt de
collectematerialen, maakt een wijkindeling, is verantwoordelijk voor de administratie en het
tellen van de collectebussen.
De coördinator ontvangt een uitgebreide handleiding, waarin de werkzaamheden worden
besproken.
De collecteweek is van 22 t/m 27 november.
Help je ons uit de brand?
Neem contact op met Pamela Zaat, tel. (010) 591 98 39 of pamela@nmsf.nl
Kijk op www.nationaalmsfonds.nl voor meer informatie.
Nieuwe collectanten zijn ook meer dan welkom!

Gezocht: Kandidaten voor de Lelyprijs 2011
Het Prins Bernhard Cultuurfonds Flevoland zoekt personen of verenigingen, die in aanmerking
komen voor de Lelyprijs. Het gaat om mensen of initiatieven die zich onverplicht en buiten de
beroepssfeer om gedurende langere tijd hebben ingezet voor de Flevolandse cultuur of natuur.
Deze Flevolandse prijs wordt sinds 1996 ieder jaar aan een organisatie, persoon of
initiatiefgroep uit een Flevolandse gemeente uitgereikt. Zo is de prijs in 2009 uitgereikt aan de
Kunstraad in Dronten en in 2010 aan Rob van de Broek uit Zeewolde.
De prijs is allereerst bedoeld als waardering voor de vrijwillige bijdrage aan natuur of cultuur
van de uitverkorene. De prijs bestaat uit een kunstwerk en een geldbedrag. Sinds 2007 is dat
"De pluim" van kunstenaar Jan Stok en €2.500,-. Voor dit bedrag wordt een bestemming in
cultuur of natuur aangegeven door de gelauwerde.
Wij zoeken voor de Lelyprijs 2011 een kandidaat die zich provinciaal heeft onderscheiden.
Onderbouwde voordrachten kunnen worden gestuurd aan het secretariaat van het Prins
Bernhard Cultuurfonds, postbus 55, 8200 AB Lelystad of via een mail aan fl@cultuurfonds.nl.
Sluitingsdatum is 13 september 2010.

18

www.mokinfo.nl
Voor meer informatie over de MOK agenda of MOK nieuws: mok@mokinfo.nl
MOK is een ontmoetingsplaats voor mensen die zich op een vernieuwende en eigentijdse
manier willen bezighouden met zingeving, spiritualiteit, geloof en actuele maatschappelijke
onderwerpen. MOK is er voor de inwoners van de Noordoostpolder en daarbuiten, voor alle
leeftijden en achtergronden. MOK is ook geïnteresseerd in jouw mening en ervaring!
Programma 2010, jaarthema: “de kracht van verbinding”
Plaats:
de Bantsiliek in Bant
Vrijdag 17 september 2010, 17.00 uur of 20.00 uur.
Startbijeenkomst vanuit alle werkgroepen
Thema:
De monnik in ons.
Inleider: Hein Stufkens, filosoof, schrijver en dichter.
Het nieuwe jaarthema van MOK is: “De kracht van de verbinding”. Die verbinding wordt ook gezocht
in de verschillende onderdelen van MOK zelf. Daarom organiseren alle werkgroepen van MOK samen
de startbijeenkomst “de monnik in ons”
In onze hectische en individualistische samenleving komen er soms vragen naar boven als hoe word
ik echt gelukkig? Hoe leer ik in vrede leven met onzekerheid en vergankelijkheid? Hoe kan ik mij
opnieuw verbinden met mijn diepste zelf, met de ander en met de Goddelijke Bron?
In deze lezing van filosoof en schrijver Hein Stufkens worden we, voor een antwoord op zulke vragen,
niet doorverwezen naar alles wat er te koop is op de markt van welzijn en geluk. Maar naar onszelf,
om precies te zijn naar de vergeten bron van wijsheid in onszelf, de monnik in ons zelf. Het komt er
op aan dat de monnik in ons wakker wordt en we ons opnieuw gaan toeleggen op eeuwenoude
spirituele oefeningen als:
- tijd maken voor niets doen
- stilte en alleen zijn
- echt gaan luisteren naar jezelf en de ander
- vergankelijkheid en sterfelijkheid accepteren
- het leven in dankbaarheid vieren.
MOK, met alle onderdelen van MOK-vieringen, -talk, -podium en –grensverleggend nodigt u van
harte uit om samen het seizoen openen. Als introductie op bovenstaande lezing bent u om 17.00 uur
welkom om te eten, te wandelen, te vieren en stil te zijn. Om zo alvast een glimp van de monnik in
onszelf op te vangen. Degenen die geen ruimte of zin hebben zijn natuurlijk van harte welkom voor
de lezing van Hein Stufkens om 20.00 uur.

Zondag 31 oktober 2010, 9.30 – 10.30 uur.
Werkgroep MOK-viering
Thema:
Op zoek naar vertrouwen.
Inleider: Da. Erna Lensink
Woensdag 10 november 2010, 20.00 – 22.00 uur.
Werkgroep MOK-grensverleggend
Thema:
De grote uitdagingen van deze tijd:klimaat, voedsel, armoede en oplossingen voor
een duurzame mondiale samenleving
Inleider: Herman Wijffels, hoogleraar duurzaamheid en maatschappelijke verandering.
MOK-podium:
Een podium bieden voor allerlei activiteiten die passen bij MOK en voor verrassende
aanvullingen kunnen zorgen. Dit geeft MOK ook de gelegenheid om flexibel te zijn en direct in
te kunnen spelen op actuele situaties. Individuen en organisaties kunnen hiervoor een beroep
doen op de stuurgroep van MOK. Contact via mok@mokinfo.nl
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Natuurmoment Voorsterbos
Na een wisselvallige augustusmaand lopen de vakanties ten einde. De schoolplicht en het werk
roepen weer. Ook de R komt in de maand(en) terug. Dit betekende vroeger dat de fles met
levertraan (velen zullen dit zich misschien nog kunnen herinneren) in de keuken kwam te
staan. Deze bittere drank werd (wordt) in de winter gedronken om de winter gezond door te
komen.
Herfstsignalen
Door de gunstige weersomstandigheden groeit het gras hard. Het beheerteam en vrijwilligers
zijn nu druk bezig met maaiwerkzaamheden om paden en wandelroutes begaanbaar te houden
voor onze bezoekers. Op dit moment zien we grote aantallen kieviten en spreeuwen bij elkaar
zitten in koppels. Dit betekent dat grote groepen vogels zich verzamelen voor de komende trek
naar het warme zuiden. Er zijn nu nog nesten met jonge boerenzwaluwen die door de ouders
worden gevoerd met insecten. Wanneer de jonge zwaluwen uitvliegen moeten ze in goede
conditie zijn om over de Sahara te kunnen vliegen om de winter in Zuid-Afrika door te komen.
In de natte zone van het Kadoelerveld zijn de eerste steltlopers (Witgatje en Groenpootruiter)
waargenomen.
Nieuwe activiteiten
Natuurmonumenten Flevoland heeft in de afgelopen zomerperiode een aantal activiteiten
uitgevoerd en afgerond. Natuurmonumenten heeft haar tweede rolstoelpad in het Harderbos
nabij Biddinghuizen op 2 juni geopend. Tijdens de opening waren tien bewoners van het
verzorgingstehuis “de Regenboog” uit Dronten aanwezig om het pad in gebruik te nemen. Het
rolstoelpad is ongeveer 2 km lang. Het eerste rolstoelpad dat Natuurmonumenten heeft
aangelegd in het Waterloopbos is in 2005 in gebruik genomen.
Op zaterdag 17 juli is een nieuwe activiteit geïntroduceerd, namelijk een rugzakontdektocht in
het Waterloopbos. Het is een gezinsactiviteit voor gezinnen met kinderen in de leeftijd van 6
tot 11 jaar. De speurtocht bestaat uit een speurkaart (met route en opdrachten) en een
rugzak. De rugzak wordt geleend, inclusief zoekkaarten, schepnet etc. Tijdens de openingsuren
van het infocentrum kan een rugzak worden geleend. Dit is in de komende herfstvakantie een
leuke activiteit die in gezinsverband uitgevoerd kan worden.
Het zal u niet zijn ontgaan bij een bezoek aan het Waterloopbos dat er een tiental Libelle
banken zijn geplaatst. In samenwerking met Libelle heeft Natuurmonumenten 75 banken in
haar prachtige gebieden geplaatst in Nederland. Aan deze actie was een prijsvraag verbonden,
en de namen van de winnaars staan op de banken. Een van de gelukkige prijswinnaars was
Mevr. Birgitte Hebben die woonachtig is aan de Voorsterweg te Marknesse. Deze bank is te
vinden aan de witte route in het Waterloopbos (start infocentrum).
Toppers
Op dit moment is overal langs de aanvoersloten en modellen de Grote Gerande Oeverspin
waar te nemen. De soort is voor het eerst bij de poel van het beheergebouw gezien. Nieuwe
soorten die zijn aangetroffen zijn Metaalglanslibel en de Bandheidelibel. De grote topper was
de Noordse winterjuffer waar 15 exemplaren van zijn geteld. Dit geeft aan dat van deze soort
een populatie in het bos zit. Dit is naast de Grote Gerande Oeverspin, Grote Weerschijnvlinder,
Moerassprinkhaan en de Gevlekte Witsnuitlibel de vijfde topper op landelijk niveau.
Ook de komende maanden is een bezoek aan het Voorsterbos de moeite waard. Door de
vochtige omstandigheden zullen weer vele duizenden paddenstoelen tot ontwikkeling komen.
Voor meer informatie kunt u de site van Natuurmonumenten opzoeken
www.natuurmonumenten.nl.
Beheerteam Flevoland

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk
Kopij inleveren (voor 19.00 uur)
10 oktober
28 november
30 januari

Uiterlijke bezorging
20 oktober
08 december
09 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 2010
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

15-09

Dorpshuis

„t Klokhuis

20.00 uur

17-09
18-09
22-09

Klaverjasclub
Basisscholen
SWN, JVV, de Zonnebloem en
STEK
Klaverjasclub “de Kei”
Christelijke vrouwen
beweging K‟burg
Klaverjasclub
Klaverjasclub “de Kei”
Christelijke vrouwen
beweging K‟burg
S.V. Be Fair
Klaverjasclub
Basisscholen

Dorpsvergadering over toekomst
Dorpshuis
Klaverjasavond
Oud Papier Aktie
55+ middag

‟t Klokhuis

20.00 uur
ochtend
14.00 uur

24-09
29-09
01-10
08-10
13-10
13-10
15-10
16-10
16-10
16-10
16-10
17-10
19-10
22-10
29-10
15-11
19-11
20-11

Sint Genesius
Sint Genesius
Dorpsloket Ens
Klaverjasclub “de Kei”
Klaverjasclub
Christelijke vrouwen
beweging K‟burg
Sint Genesius
Sint Genesius

Klaverjasavond
Mw. Sien de Leeuw uit Meppel
“Haar jeugd in Meppel”
Klaverjasavond
Klaverjasavond
Ds. Pieter Both uit Vollenhove
“Ouderen/jongeren in de kerk”
Jaarvergadering
Klaverjasavond
Oud Papier Aktie
Appeltaart bakwedstrijd
De smaak van Kraggenburg
“De nieuwe jas” bij Theaterroute
“De nieuwe jas” bij Theaterroute
Thema-avond opvoeden peuters
Klaverjasavond
Klaverjasavond
Dhr. Hoogendoorn uit Meppel
“Het maken van bonbons”
Blijspel “Doktertje spelen”
Blijspel “Doktertje spelen”
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verzamelen:
Loswal Kraggenburg
‟t Klokhuis
Prot. Kerkcentrum

20.00 uur
19.45 uur

‟t Klokhuis
‟t Klokhuis
Prot. Kerkcentrum

20.00 uur
20.00 uur
19.45 uur

‟t Klokhuis
‟t Klokhuis

20.30 uur
20.00 uur
ochtend
11.00 uur
14.00 uur
zie krant
zie krant
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
19.45 uur

HCR Van Saaze
Plein HCR Van Saaze
‟t Voorhuys E‟oord
‟t Voorhuys E‟oord
Baanhoek 21 Ens
‟t Klokhuis
‟t Klokhuis
Prot. Kerkcentrum
HCR Van Saaze
HCR Van Saaze

