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Van de Redactie
Het doel van de Uitkijk is om u als dorpsgenoten goed te voorzien van informatie die voor u of
voor ons dorp en omgeving van belang of interessant is. We proberen daarbij de Uitkijk
plezierig leesbaar te maken. Als u hiervoor goede of leuke ideeën heeft, wilt u die dan aan ons
kenbaar maken? Daar zijn we erg blij mee. Ook als u wellicht iets in praktische zin voor onze
dorpskrant zou willen betekenen, laat het ons weten. Samen kunnen we meer.
Namens de redactie,
Harry Engels

Dorpsbelang
Blikvanger
Het zal de meeste (zuidelijke) kraggenburgers niet zijn ontgaan, maar op aanvraag van
Dorpsbelang, heeft de gemeente snel en kordaat een nieuwe blikvanger geplaatst bij de
kruising Voorstraat-Hertenweg. Hopelijk zal nu de toenemende hoeveelheid zwerfvuil in de
bermen van de Hertenweg weer afnemen.
Tuinencontrole
Net als in het voorjaar heeft Mercatus eind september weer een tuinencontrole bij haar
huurders afgenomen. Voor de één overbodig, voor een ander niet voor niets. Men gaf aan dat
het voor woningeigenaren ook een idee is om eens naar de tuin te kijken of het groen
misschien niet al te weelderig groeit…
Dorpenkeuring
Om bij de tuinen te blijven; Groei en Bloei heeft haar jaarlijkse tuinenkeuring gehouden en ook
Kraggenburg kende weer winnaars. Als dorp zijn we, ten opzichte van voorgaande jaren, weer
op de lijst gestegen: 5e. De “leeuwen op post” scoren altijd, terwijl hier en daar zwerfvuil de
bosranden weer ontsierde. Daarbij „ontdekte‟ de jury een, in haar bewoording, super-size
boomhut, inclusief afval. Aan de ene kant zag men het als een (vakantie-) speelplaats voor
kinderen, aan de andere kant was het wel wat veel. Toch kunnen we met een 5 e plaats blij
zijn.
Woon-werk units
18 september is de verkoop gestart van woon-werk kavels op het voormalige Greenery terrein.
Hopelijk zijn de eerste kavels snel verkocht, zodat de ontwikkelaar Ballast Nedam kan gaan
bouwen. Niet in „zuid‟ of „west‟, maar in „noord‟!
Dorpshuis
Men is er nog niet uit. De algemene gedachte is dat het Klokhuis open moet blijven. Zij het
niet als „laagdrempelig‟ activiteitengebouw, dan wel als „voorwaarde‟ voor eventuele
toekomstige leefbaarheidsubsidies. Wel is men zich er van bewust, dat er dan meer
draagkracht en een groep gedreven vrijwilligers uit ons midden moet komen. Maar hebben we
in Kraggenburg al niet vaker gezamenlijk grootse dingen bereikt?!
Oud&Nieuw
Het lijkt nog vroeg, maar toch kaart ik de jaarwisseling aan. Een groep jeugdige
Kraggenburgers, heeft het stokje overgenomen van de Oud&Nieuw-/Feestcommissie. Ze zijn al
druk bezig met de organisatie van een super feest in de nacht van 31 december. Het gaat
allemaal gebeuren in het Klokhuis, dus zet het nú op de kalender en kom dán feesten! Zo is er
een activiteit in ons Dorpshuis, hoeft niemand op straat rond te hangen en snijdt het mes dus
aan twee kanten.
Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris)
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Senioren-middag
Op woensdagmiddag 22 september heeft JVV (Jongeren van Vroeger),
Stichting Welzijn Noordoostpolder, De Zonnebloem en Stek voor de 2 de
maal een gezellige middag voor 55+ers georganiseerd. Om 14.00 uur
kon iedereen verzamelen bij de loswal voor een prachtige boottocht met
de Dageraad richting vogeleiland. Op de boot was iemand van Natuurmonumenten aanwezig
die een verhaal vertelde over het ontstaan van de prachtige natuur rond om Kraggenburg. Om
16.30 uur werd de gezelligheid voortgezet in het Dorpshuis waar een optreden was van
Sallandse bodem. Ter afsluiting werd er heerlijke bruinebonensoep, erwtensoep met
roggebrood en spek en een vlaflip geserveerd. Iedereen heeft genoten van de gezellige
middag.
Verkeersregelaars (opfris) cursus
Op 8 november om 20.00 uur organiseert STEK in samenwerking met Politie Flevoland in het
Dorpshuis weer een avond voor het opleiden en opfrissen van nieuwe en huidige
verkeersregelaars. De huidige verkeersregelaars dienen eens in de twee jaar een opfriscursus
te volgen en nieuwe verkeersregelaars kunnen we altijd gebruiken. Wilt u voor de
evenementen in Kraggenburg ons ondersteunen als verkeersregelaar geef u dan op voor deze
avond. U kunt zich opgeven bij Barbara de Vries tel. 252065 of Joan Langeweg tel. 0610051808, of mailen naar stek@kraggenburg.nl
Intocht Sinterklaas
We hebben al gehoord dat Sinterklaas en zijn zwarte pieten onderweg zijn naar Nederland.
Ook dit jaar zullen Sinterklaas en zijn zwarte pieten Kraggenburg niet overslaan. Op zaterdag
20 november zal de boot aanmeren aan de loswal. Verderop in de Uitkijk vindt u meer
informatie.
Kerstmarkt
Dit jaar zal ook de STEK zijn steentje bijdragen aan de Kerstmarkt. In samenwerking met
Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes zal er traditiegetrouw een gezellige kerstmarkt
georganiseerd worden en wel op zaterdag 11 december. Noteer de datum vast in uw agenda.
Wilt u zich opgeven als standhouder dan kunt u contact opnemen met Maya Kutschruiter
(STEK) tel. 252822 of Barbara de Vries (De Zotte Leeuwkes) tel. 252065
Gevonden voorwerpen
Tijdens de vakantie activiteiten is er een zwart jasje blijven liggen. Mis je deze neem dan
contact op met Maya Kutschruiter tel. 252822.

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
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FC KRAGGENBURG
VOETBALJAARGANG 2010-2011

Beste Kraggenburgers/FC leden
Alle elftallen binnen de FC hebben hun draai weer gevonden en wekelijks zijn ze lekker actief.
Het 1e elftal draait goed mee in de 4e klasse B, het 2e elftal heeft het best zwaar en ons 3e
team pakt regelmatig een paar puntjes mee. Ook de jeugdelftallen zijn druk in de weer. De A
junioren hebben tot nu toe (mede door toedoen van de tegenstanders) nog vrij weinig
wedstrijden kunnen spelen. Daarbij is het een aantal keren voorgekomen dat we met A
junioren het 3e elftal moesten aanvullen. Voor een enkele keer hoeft dit geen probleem te zijn
maar met z‟n allen moeten we er wel voor waken dat we het 3 e team blijven “bemensen”. Ook
in de komende maanden wanneer de weersomstandigheden zullen veranderen.
Het C team draait goed mee en af en toe krijgt coach Sjaak van Diepen ondersteuning van
Kees Tadema; trainer in opleiding. Voor het reilen en zeilen van het D team verwijzen we
graag naar de bijdrage van Johan Tadema in deze editie van de Uitkijk. Het E team heeft het
niet altijd gemakkelijk maar wist toch overtuigend te winnen van Flevo Boys D 9. In een leuk
en sportief duel wisten ze het team van “meester Jan” met een 4-2 nederlaag terug te sturen
naar Emmeloord. Dat geldt ook voor de F pupillen die regelmatig moeten aantreden tegen wel
erg “grote” tegenstanders. Maar …. het voetbalplezier moet voorop blijven staan. Bij de F
pupillen is er bovendien sprake van een grote trainingsopkomst. Woensdagen met meer dan
16 spelertjes is geen uitzondering. Geweldig! Om dit allemaal in goede banen te leiden hebben
de F spelers ook training van Yvy Polhoud die bij onze club een stageperiode afwerkt.
Wel is er zo nu en dan een gebrek aan jeugdscheidsrechters. Wout van Keulen en Joost Potters
fluiten wekelijks hun partijtje mee, maar willen en kunnen niet alle wedstrijden in goede banen
leiden. In het jeugdleidersoverleg is afgesproken dat de leiders, indien dit nodig mocht zijn,
ook een beroep op ouders/voetballende leden gaan doen.
Ook de bezetting van de kantine is prima ingevuld. Zowel op zaterdag als op zondag zijn er
een aantal actieve dorpsbewoners die hieraan hun medewerking verlenen. In de decembereditie van de Uitkijk hopen wij u opnieuw te informeren over het reilen en zeilen binnen de
vereniging.
Bestuur FC Kraggenburg.

Van de D pupillen
Na de zomervakantie weer aan de slag met een geheel nieuw team, maar liefst 5 spelers uit de
vorige basis moesten wij noodgedwongen laten gaan. Zij speelden op de belangrijkste plaatsen
van het team, in de as van het veld. De transferbedragen werden gebruikt om nog lopende
rekeningen te betalen, de open gevallen plaatsen zijn aangevuld met spelers uit de eigen
jeugd. Mark van Diepen, Simon Balk en Toer Buynink spelen komend jaar met de
achtergebleven godenzonen in D1 van FC Kraggenburg.
De eerste wedstrijd was in Espel. Espel was voor ons een maatje te klein, het werd een
regelrechte 2-6 overwinning. De week erna kregen we een oude bekende op bezoek, Blokzijl.
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We gingen van start in de opstelling als tegen Espel, maar al snel bleek deze niet te staan.
Blokzijl liep werkelijk over ons heen en het was aan onze keeper Jesse te danken dat het bij
rust maar 0-2 stond. De omzettingen die na de 0-2 werden gedaan werkten. De overmacht
die Blokzijl had, werd teniet gedaan en we kregen met de minuut meer grip op onze
tegenstander. Dat wij de aansluitingstreffer maakten, was dan ook niet meer dan verdiend.
Helaas konden wij, ondanks het overwicht in de tweede helft, niet langszij komen. Ook niet
nadat we 1 op 1 gingen spelen. Het spel werd hierdoor alleen spannender, omdat Blokzijl toen
ook weer kansen kreeg om de score uit te bouwen.
Wedstrijd 3 was thuis tegen Oldemarkt. Wij begonnen deze wedstrijd erg slap, het koste heel
wat moeite om de heren op het goede spoor te zetten. De 0-1 stond toen al op het scorebord.
Maar toen wij allen bij de les waren, was er voor Oldemarkt niets meer aan te houden. We
creëerden de ene na de andere mogelijkheid en doelpunten konden dan ook niet uitblijven.
Uiteindelijk waren we met 4 doelpunten tevreden.
Na een weekje rust speelden we tegen Tonego. Net als de vorige wedstrijd was het begin veel
te slap, pas toen Tonego op 2-0 stond lieten wij iets zien wat leek op ons goede spel tot nu
toe. Na een afgeslagen aanval kwamen wij snel uit en prikten na drie schijven de 2-1 in het
doel, dit was tevens de ruststand. De tweede helft verliep voor ons dramatisch. Tonego liep
werkelijk over ons middenveld heen en de druk op de achterhoede werd veel te groot. Pas
toen de teller op 7 stond vond de gastheer het genoeg. De laatste wedstrijd voor dit verslag
werd afgelast, onze keeper melde zich ziek, en zonder keeper kunnen wij niet spelen.
Johan Tadema

seniorenvolleybal
De competitie is begonnen. Voor de dames, waarvan het team met
twee youngsters en een herintreder is aangevuld, betekende dit een
2-1 overwinning. De heren kregen op het laatste moment te horen dat
de tegenstander niet kwam opdagen door te drukke werkzaamheden.
Beide teams staan daardoor in het midden van de ranglijst.
Voorafgaand aan deze competitiestart hebben de teams voor de beker gespeeld. De
tegenstander van de heren was te sterk; de eerste tegenstander van de dames niet, maar
helaas de tweede wel: beide teams uitgebekerd.
Wat betreft de problemen m.b.t. het scheidsrechteren: vijf dames hebben inmiddels hun
officialpas in hun bezit en zijn dus voortijdig „geslaagd‟ voor hun cursus. Een zesde heeft
toegezegd en dat betekent dat we voorlopig zeer ruim in wedstrijdleiding zitten.
De training is inmiddels al weer twee maanden bezig en bestaat uit een groep van 9
competitiespeelsters, een recreant en een gastspeelster.
Wie nog eens naar een wedstrijd wil komen kijken:
Datum
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 Wedstrijd
19:30
Be Fair D 1 - C.S.V. D 4
20:45
Be Fair H 1 - Pegasus H 2
19:30
S.V.M. D 3 - Be Fair D 1
20:45
S.V.M. H 2 - Be Fair H 1
19:30
Be Fair D 1 - V.c. Emmeloord D 2
20:45
Be Fair H 1 - V.c. Emmeloord H 1
19:30
Tollebeek H 1 - Be Fair H 1
20:00
Ut Top D 2 - Be Fair D 1
19:30
Be Fair D 1 - Dalvo D 2
20:45
Be Fair H 1 - Sv Kampereiland H 1

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

INKIJKERTJE met: Keja en Paul v. Rooijen
Net terug van het uitlaten van hun twee honden in het Kuinderbos, heb ik een gesprek met
twee mensen die sinds enkele jaren in Kraggenburg wonen. Het zijn Keja en Paul van Rooijen.
Ze wonen aan de Neushoornweg 6c. Op het huis, met de ruimte erom heen, werd Keja op slag
verliefd toen ze een woning aan het zoeken was via internet.
Hoe komen jullie hier zo in Kraggenburg terecht, hebben jullie er bewust voor gekozen?
Keja: “Gewoon toevallig, nee niet bewust voor gekozen.”
Paul: “We woonden in een vrijstaande woning, met veel ruimte en groen er omheen, aan de
rand van Harderwijk. Prima naar ons zin. Maar toen moesten we daar weg i.v.m. uitbreiding
van de wegen. We hebben toen gezocht naar woningen in de omgeving, maar kwamen met
het budget uit op rijtjeswoningen in een woonwijk. En we wilden gewoon een plek waar het
rustig zou zijn en we tot rust konden komen. Die behoefte komt voort uit het feit dat ik een
beroep heb met veel drukte en lawaai. Dan wil je thuis gewoon rust.”
Keja: “Toen ben ik, terwijl Paul op zee zat, gewoon gaan zoeken op internet. Daar zag ik dit
huis te koop staan. Het stond er nog maar net op. Ik was meteen verkocht. Paul vond het
prima als ik het zou kopen, maar ik wilde toch liever wachten tot hij weer thuis was. We
hebben het bekeken en het was helemaal naar onze zin. Het huis en het prachtige uitzicht.”
Wat voor werk doe je, Paul?
Met een grote glimlach: “Ik ben machinist op de wilde vaart. Ik zit niet op een vast zeeschip,
maar elke keer op een andere. Via een uitzendbureau krijg ik bericht. Dan hoor ik op welk
schip ik kom, voor een periode van zo‟n 6 weken tot 3 maanden en waar ik naar toe moet. Dat
kan heel ver weg zijn, wel tot in China.
Als machinist ben ik verantwoordelijk voor alles wat met techniek te maken heeft. Motoren,
installaties etc. Is het een relatief klein schip, bijv. een sleepboot, dan moet ik bijna alles doen.
Zit ik op een baggerschip of koopvaardijschip, dan ben je met een man of drie, vier
verantwoordelijk, maar dan wel met hulp van veel matrozen.”
Wat vinden jullie belangrijk voor het wonen?
Keja: “Gewoon lekker in de tuin kunnen zitten, of zo maar bezig zijn in de tuin. De voortuin is,
met veel grind en wat beelden, zo aangelegd dat die weinig onderhoud vraagt. En de
achtertuin is met veel planten.”
En Paul vult aan: “Ik geniet enorm van het weidse landschap, het kunnen kijken over de
landerijen. En af en toe zie je zomaar een hert lopen, zo dicht bij huis, prachtig. En dat je
‟s nachts zomaar de hele sterrenhemel kunt zien, zonder die straatverlichting. Meer hebben we
niet nodig.”
Hebben jullie hobby’s? Zo te zien vindt Paul dit wel een wat vreemde vraag. Maar hij gaat hem
niet uit de weg. “Ik mag heel graag vissen, en ik mag graag sleutelen aan oude auto‟s.
Eigenlijk wil ik op den duur nog wel een wat hogere garage naast het huis, zodat ik daar één of
andere brug in kan plaatsen. Dan hoef ik niet meer onder die auto‟s te liggen.”
Houden jullie van muziek en welke stijl?
“Ik houd wel van Rock en Country”, zegt Keja.
“Ach, nou maakt het me niet zo veel meer uit.” zegt Paul, “Als het maar niet te soft is. Vroeger
was ik wel echt een hardrock liefhebber.” Ik zie een brede glimlach.
Dat verwacht je niet: een hardrocker die zo van rust houdt.
“Ja maar,” geeft Paul aan, “als je altijd in het lawaai zit, 24 uur per dag paraat moet zijn,
alleen je hut voor jezelf hebt, en daarbuiten altijd anderen om je heen hebt, dan is als je thuis
bent, niets fijner dan rust.”
Als je aan de andere kant van de wereld bent, hebben jullie dan veel contact met elkaar?
“Nou,” zegt Paul, “niet zo vaak, maar we bellen elkaar wel op. Veel dagen lijken op elkaar, en
dan is er niet zoveel nieuws te melden. In de haven kun je wel mobiel bellen, maar dat is
hartstikke duur. Op zee kan het d.m.v. de boordtelefoon.
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Voelen jullie je betrokken bij Kraggenburg? “
Beiden: “Niet echt, en we willen ook geen verplichtingen. Je kunt met mijn werk toch niets
plannen en als je eindelijk thuis bent, wil je gewoon vrij zijn.”
Weten jullie iets van de geschiedenis van Kraggenburg, bijv. dat je nu op de zeebodem woont?
“Ja, nu wel. We hebben het jubileumboek, dat we kregen toen we hier kwamen wonen,
helemaal uitgelezen. Daar stond heel veel informatie over de geschiedenis van Kraggenburg
in.”
Missen jullie nog iets in ons dorp?
“O, nee hoor, als we iets nodig hebben, dan pakken we de auto. Het is prima zo.”
Hoe bevalt het wonen hier, tot nu toe?
“Helemaal prima,” zegt Keja. “Je hebt gewoon een welkom gevoel, mensen die je groeten. Dat
heb ik ook wel een beetje moeten leren van m‟n buurman. Die zei op een keer: “dan moet je
ook wel eens terug zwaaien, hoor”. Heel leuk. Dat was trouwens ook al direct toen ik voor het
eerst de woning ging bekijken. Toen was ik daar ergens aan een loswal [ bij het Zwartemeer ],
kwam er zomaar iemand, ene Toon geloof ik, met me praten. Heel gezellig, hij had alle tijd.
De mensen zijn vriendelijk hier.”
Uit het rijtje stellingen: Kraggenburg is: kiezen Paul en Keja:
“Gezellig, mooi, je kunt er jezelf zijn, en lekker rustig.”
Harry

Voor- en naschoolse opvang.
Op het onderwijsplein in Kraggenburg staan twee scholen, de Openbare Basisschool “De
Pionier” en de Oecumenische Daltonschool “De Lichtwachter”. Sinds 2010 is de peuterspeelzaal
ook ondergebracht op het onderwijsplein. Als er voldoende belangstelling is, wordt er gestart
met voor- en naschoolse opvang. Dan is het onderwijsplein helemaal compleet.
Op dinsdagavond 9 november houdt de SKN (Stichting Kinderopvang Noordoostpolder), in
samenwerking met de beide scholen in ons dorp een informatieve avond over voor- en
naschoolse opvang in Kraggenburg. Er wordt uitleg gegeven over deze vorm van opvang en er
wordt gepeild of er voldoende belangstelling is om ook daadwerkelijk van start te kunnen
gaan.
Vanaf 19.45 uur staat in het tussenlokaal van De Pionier de koffie en thee klaar en om 20.00
uur start de voorlichting.
U bent allen van harte welkom!
Met vriendelijk groet,
Karen Anne van Dorp
directeur SKN
Molle Stuiver
directeur De Pionier
Ineke Bolsius directeur De Lichtwachter

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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Ledenvergadering Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes
Aan alle leden,
Hierbij willen wij alle leden uitnodigen voor onze jaarvergadering. Deze vindt plaats op 12
november 2010 om 20.30 uur bij HCR Van Saaze.

De volgende punten zullen tijdens de jaarvergadering aan bod komen:
1.
Opening
2.
Ingekomen stukken
3.
Notulen jaarvergadering 2009
4.
Jaarverslag carnavalsseizoen 2009 - 2010
5.
Financieel verslag
6.
Contributie
7.
Aftreden en herkiezen van (nieuwe) raadsleden
8.
Activiteitenkalender
9.
Schaduwraad
10.
Goede Doel
11.
Rondvraag / Sluiting

Ook dit jaar stelt de raad haar kennis en/of arbeid weer beschikbaar. Suggesties kunnen
t/m 11 november 2010 schriftelijk worden ingeleverd bij Barbara de Vries - van Egmond,
Zwartemeerweg 44b te Kraggenburg
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 12 november.

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes

KERSTMARKT KRAGGENBURG
Noteer alvast in uw agenda: ZATERDAG 11 DECEMBER 2010
Met ook dit jaar weer; Kerstbomen verkoop, gezellige kraampjes, heerlijke glühwein en
heel veel gezelligheid.
8

brengt
Vrijdag en zaterdag
19 en 20 november
het blijspel

‘Doktertje spelen’
van Carl Slotboom
Op de planken
bij HCR Van Saaze

Aanvang
Entree
(Basisschool)

: 20.00 uur
: € 4,50
: € 2,50
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Nieuws van

BLIJSPEL
Gaat u er maar goed voor zitten! Op de affiche op de vorige pagina kunt u zien dat er een
blijspel aan zit te komen! De spelersgroep waarover Miep Potters dit keer de scepter zwaait, is
met veel plezier bezig dit hilarische stuk in te studeren. Deze groep bestaat uit Jan Looise,
Wilma Beekhuizen (debutante!), Marco Nieuwenhuizen, Loes Botman, Hetty van de Ven,
Jeroen Paauw, Frans van Egmond, Diane Potters en Marianne van de Ploeg.
De van bankroof verdachte Arie van Zanten, op de vlucht voor de politie, rent het eerste
gebouw binnen dat hij tegenkomt. Uit een kast pakt hij een witte jas en trekt deze aan. Als hij
het gebouw wil verlaten loopt hij hoofdzuster Gerda tegen het lijf, die in de veronderstelling is
dat de plaatsvervangend arts, dokter van Vliet, is gearriveerd.
Aangezien er voortdurend politieauto‟s rondrijden blijft er voor Arie niets anders over dan
„doktertje spelen‟! Met alle verwarde gevolgen van dien!
Hoe dit afloopt moet u natuurlijk gaan zien! Houd dus 19 of 20 november vrij in uw agenda!
MIME SPEL
Als u dit leest is de uitvoering van het mime-spel „De nieuwe jas‟, welke gespeeld werd door
spelers van Sint Genesius, al weer achter de rug. De theaterroute “Liefde & Romantiek” in het
Theater ‟t Voorhuys, waar wij aan hebben deel genomen, was te zien op zaterdag 16 en
zondag 17 oktober.
De spelers Dries Hoekstra, Wim van den Bergh en Linda Rutgers (debutante!) mochten zonder
tekst een zelfbedacht stuk spelen, terwijl er quatremain muziek klonk. Life gespeeld door twee
pianisten van Quatremaingroep Noordoostpolder.
Het doel was: eens iets nieuws te proberen en hier wat van te leren. Dat hebben de regisseuze
Marian Besseling en de spelers dan ook met veel plezier gedaan!
Voor foto‟s van dit bijzondere stuk, zie de website van Sint Genesius: www.sintgenesius.nl
EENAKTERFESTIVAL LELYSTAD
26 en 27 november –Thema ‘Sprookjes en Liefde’
De eenakter “Troebel Brood”, die reeds ingestudeerd is door Erna Balk en Krijn de Hamer
(opgevoerd tijdens de jaarvergadering), o.l.v. Linda Rutgers, wordt tijdens dit festival
opgevoerd.
Wie de spelers wil vergezellen is welkom! Samen rijden is mogelijk, dus neem s.v.p. contact
op. Mail: sintgenesius@live.nl of bel 06 30076364.

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
10

11

12

Opheffen dierenweide
In een vorige Uitkijk hebben we geschreven dat Coby Wennekes gaat stoppen met de
dierenweide. We hebben geen opvolger/opvolgster voor haar kunnen vinden. Dat betekent dat
de dieren binnenkort gaan verdwijnen, ze zullen elders een goede plek krijgen. We willen
langs deze weg Coby hartelijk bedanken voor haar dagelijkse inzet voor de dieren. In weer en
wind was zij dagelijks in touw voor de dieren en wij allen hebben daar van kunnen genieten en
gaan dat nu missen. Coby, heel hartelijk bedankt!!!
Een deel van de dierenweide zal gebruikt gaan worden als speelplaats voor de kinderen van de
peuterspeelzaal.
Namens dorpsbelang en de beide scholen,
Ineke Bolsius

De Zonnebloem
De Zonnebloem afdeling Kraggenburg bestaat dit jaar 30 jaar! Tijd voor een feestje.
Op 6 november 2010 organiseert deze afdeling dan ook een gezellige middag in het Klokhuis.
Het koor: “Wat een koor” uit Emmeloord zal hier mede invulling aan geven.
De middag duurt van 14.00 uur tot 17.00 uur.
Team Zonnebloem Kraggenburg

Wie heeft er zin om op woensdag ochtend van ongeveer 9 uur tot 11.30 uur gezellig
met elkaar te komen handwerken (breien, haken, borduren, etc.) bij mij thuis.
Je hoeft niet ervaren te zijn, want alles is te leren! Wel eigen materiaal meenemen.
Je kunt je aanmelden via: Andre.bregine@telfort.nl of 0527-252579
We beginnen op 27 oktober 2010.
Hopelijk tot dan.
Bregina Tuinstra
Zwartemeerweg 24
Kraggenburg.

Bedankt,
Voor de vele kaarten, bloemen, fruit en het vele bezoek. Alle medeleven heeft mij goed
gedaan. Het heeft mij door al die eindeloze dagen in het ziekenhuis heen geholpen.
Nogmaals bedankt en vriendelijke groeten,
Kees van der Linden.
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Projecten in Ethiopië
Beste Kraggenburgers,
Hier weer nieuws van de projecten van de Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea.
De projecten in Ethiopië lopen allemaal goed. Afgelopen zomer heeft de Stichting een
ambulanceboot kunnen realiseren voor Dekeiland in het Tanameer. Nu kan de bevolking die
bestaat uit 10.000 mensen medische hulp ontvangen op het vaste land. Op het eiland zelf was
geen medische post. Ook dit is veranderd, een kleine medische post is geopend
op het eiland zelf. Verpleegsters, vroedvrouwen en een arts zijn opgeleid voor het behandelen
van de mensen. Wanneer iemand naar het ziekenhuis moet, kan hij of zij nu vervoerd worden
met de ambulanceboot.
Verder worden boeren gesteund met landbouwprojecten en is er een blindenproject in Awasa,
waar blinde kinderen braille les krijgen van blinde leraren. De kinderen krijgen
ook een maaltijd en schoolkleding. De waterputten, met behulp van de stichting geplaatst,
worden door zeer veel Ethiopiërs en hun dieren bezocht. Er zijn controleurs aangesteld voor
het onderhoud van de putten, zodat men kan blijven beschikken over het water.
Zo maar een paar voorbeelden van het werk van de stichting, die werkt met allemaal
vrijwilligers en 1 betaalde werkkracht. Het geld dat verzameld wordt voor de stichting gaat dus
rechtstreeks naar de mensen in Ethiopië die hulp het meest nodig hebben.
Wilt u dit werk steunen dan is dit mogelijk door een gift te storten op rek.nr. 451115627 t.n.v.
ISEE te Urk.
En we zamelen tweedehands kleding in. Als u nog goede tweedehandskleding heeft, dan kunt
u dat nog steeds aanleveren in dichtgebonden vuilniszakken op ons adres
Paardenweg 4 te Kraggenburg. Van de opbrengst van de kledingverkoop worden vele
projecten in Ethiopië gesteund.
Een hartelijke groet, Willem Remijnse.

Najaar & winter activiteiten Partycentrum De Voorst
In het najaar en de winter worden er bij De Voorst weer diverse activiteiten georganiseerd.
Op 24 oktober is er een herfstbrunch en 5 december een Sinterklaasbrunch en op 25
december een kerstbrunch. Een uitgebreid buffet met een mogelijkheid voor activiteiten voor
jong en oud.
Op zaterdag 30 oktober wordt er i.s.m. stichting vrienden van Halloween een griezeltocht
georganiseerd door het Voorsterbos. Hiervoor kan men zich met kleine en grote groepen
opgeven met of zonder Halloween buffet. Een Halloween weekend met overnachting is
mogelijk vanaf 20 personen.
De Voorst is dit jaar op beide kerstdagen geopend voor een brunch op 1 e kerstdag en een
kerstbuffet op 2e kerstdag vanaf 17:00 uur.
In de maanden november, december en januari is er op iedere zaterdag en zondag het
Pannenkoekenfeest voor de hele familie.
Voor alle activiteiten moet worden gereserveerd.

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
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Appelpluk
De appelpluk is een begrip in Kraggenburg en omstreken. Van half september tot de
herfstvakantie komen plukkers van heinde en verre naar Kraggenburg om de appels op tijd
van de bomen te krijgen. Ik zocht twee appelplukkers uit Kraggenburg zelf op. Waarom
plukken zij appels en is het ook leuk om te doen?
Wie zijn jullie?
Yvonne Schra en Marianne Stigt.
Bij welk bedrijf plukken jullie appels?
Bij J. Flikweert aan de Paardenweg.
Hoeveel mensen werken hier?
Er zijn geen vaste medewerkers. We denken ongeveer 24 losse krachten. Ook veel vutters en
gepensioneerden. Ieder jaar belt Jaap Flikweert zijn 'vaste' plukkers of ze weer willen komen,
zodat er wel een hechte groep ontstaat. En ieder jaar zijn er een aantal nieuwelingen. De
mannen zijn in de meerderheid. (Dit was overigens voor mij een verrassing, bij de appelpluk
denk ik altijd aan oude tantes en buurvrouwen. Hoe een verkeerd beeld kun je hebben... Margot).
Wat is dit voor bedrijf?
Het is een biologisch bedrijf.
Wat houdt dat in?
Er wordt niet gespoten met chemische middelen, maar met kalk en zwavel om ziektes in de
appels tegen te gaan. Onder de bomen staat niet alleen gras, maar een mengsel van gras en
klaver en andere (on)kruiden. Onze baas houdt het gras lang om een stevige ondergrond te
krijgen, zodat er geen sporen in de grond komen. Lang gras gaat plat als eroverheen gereden
wordt, waardoor je geen modderpoel krijgt.
Hoeveel dagen werken jullie?
5 dagen in de week onder schooltijd. Dus op maandag, dinsdag en donderdag tot half drie en
op woensdag en vrijdag tot half 12.
Marianne verzorgt ook nog de koffie en de thee in de pauzes. Dit doet ze ook op haar vrije
woensdagmiddag. 'Ik hoef alleen de weg schuin over te steken en dan ben ik er, maar ik ben
toch al met al wel een uur bezig. Een half uur voor de pauze ga ik er al heen om koffie en thee
te zetten en dan ruim ik het na de tijd ook nog weer op'.
Hebben jullie dit vaker gedaan?
Marianne: 'Dit is het vierde jaar dat ik appels pluk'.
Yvonne: 'Ik doe het voor het eerst'.
Hoe kwamen jullie erbij bij dit bedrijf te gaan plukken?
Marianne: 'Ik zag een advertentie in de krant en het was lekker dichtbij. Toen heb ik gevraagd
of het ook parttime kon en dat kon dus. Nu belt Jaap Flikweert ieder jaar of ik weer wil
komen'.
Yvonne: 'Via Marianne. De kinderen gaan alledrie naar school en ik had wel zin weer iets te
gaan doen'.
Hebben jullie uitleg gehad hoe je een appel moet plukken?
Ja, natuurlijk. Je kunt een appel niet zomaar van de boom trekken. Je tilt hem eerst iets op en
dan pluk je hem met steeltje en al van de boom. Het is ook wel een beetje afhankelijk van de
soort hoe je hem plukt.
Welke soorten plukken jullie?
Elstar, rode en gele Topaz en Cox.
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Hoe gaat dat?
Er wordt in 3 etages geplukt. Er is een elektrische hoogwerker, waar 6 mensen op kunnen om
de hoogste appels te plukken, er is een trekker met kar en er lopen mensen achter de trekker
te plukken. De geplukte appels doe je in een bak. Slechte appels worden in een aparte bak
gedaan voor de appelmoes.
Marianne mag ook op de hoogwerker rijden. Deze wordt bestuurd met een joystick. Dat is
natuurlijk wel cool!
Yvonne: 'Ik pluk alleen maar, hoor'.
Wat gebeurt er met de appels, nadat jullie ze geplukt hebben?
Elstar gaat meestal de koeling in, maar komt gedeeltelijk ook wel direct op de markt. De Topaz
is een appel, die veel door biologische bedrijven geteelt wordt. Deze wordt nu geplukt, maar
gaat tot eind november/begin december de koeling in en wordt daarna op de markt gebracht.
Cox gaat gelijk de handel in. Deze wordt ook veel gebruikt voor appeltaart.
Wat doen jullie met gevallen appels?
Hier wordt niets mee gedaan. De goeie kun je rapen voor thuis voor de appelmoes.
Hoe is de sfeer?
Heel gezellig, er heerst een gemoedelijke sfeer. We zijn één grote familie.
Gebeuren er wel eens leuke/grappige dingen?
Laatst hoorden we opeens telefoongerinkel in de appelbak. Had één van de plukkers zijn
telefoon erin laten vallen. Gelukkig maar dat iemand belde anders was hij hem kwijt geweest.
Gebeuren er ook wel eens ongelukjes?
Er gebeurt heel weinig. Er zijn allerlei veiligheidsvoorschriften waar je je aan moet houden.
Hier moet je ook voor tekenen. Je mag b.v. niet tussen de karren door lopen, geen klompen of
slippers aan op de hoogwerker en lang haar moet in een staart. Er struikelt wel eens iemand,
maar dat is dan ook wel ongeveer het ergste.
Doen jullie iets bijzonders om de appelpluk af te sluiten?
Marianne: 'Andere jaren hadden we wel een klein afscheidsfeestje op de laatste plukdag met
iets lekkers bij de koffie en na de tijd een borreltje en een hapje. We krijgen dan ook een zak
met 10 kg appels mee naar huis'.
Mis je de pluk na de tijd?
Marianne: 'In het begin mis je de reuring/de gezelligheid wel'.
Wat gaan jullie na de pluk doen?
Yvonne: 'We hebben het er al over gehad om na de pluk misschien samen nog iets anders te
gaan doen. Bij de Orchideeënhoeve vragen ze tegen de kerst ook altijd wel mensen om
kerststukjes te maken. Dat leek ons ook wel leuk. Overigens werken we hier niet altijd samen
hoor'.
Marianne: 'Elke keer wat anders vind ik ook wel leuk. Lekker afwisselend'.
Margot Maljaars

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl

16

Informatie van Trefgroep
Trefgroep jonge weduwen en weduwnaren wil een ontmoetingsplek
zijn voor weduwen en weduwnaren die nog thuiswonende kinderen
hebben of waarvan de kinderen in het weekend nog thuiskomen.
We komen elke tweede maandag van de maand bij elkaar in het
parochiezaaltje bij de R.K. Kerk in Marknesse van 20.00-22.00 uur.
In een kleine groep alles mogen zeggen en delen, kan adem geven
en wat warmte om het gemis en het verlies te helpen dragen.
De bijeenkomsten staan open voor iedereen die tot de doelgroep
behoort, ongeacht zijn of haar levensovertuiging. Judit en Brigitte,
twee lotgenoten, bereiden de bijeenkomsten voor, samen met
pastor Marita
De data in 2010: 11 oktober, 8 november, 13 december
Voor meer informatie en/of aanmelding:
Pastor Marita Fennema,
G.Lokkenstraat 30, 8316 AE Marknesse
Tel. 0527-201379, e-mail: marita.fennema@planet.nl
Onder de naam Trefgroep komt nog een andere groep bij elkaar, namelijk de
Lotgenotengroep voor ouders van een overleden kind.
Wanneer je een kindje verwacht en het komt levenloos ter wereld, of je kind sterft op heel
jonge leeftijd, dan stort je wereld in. „Dat moet je verwerken‟, zegt iedereen. Maar hoeveel pijn
en inspanning dat soms kost, is moeilijk aan anderen duidelijk te maken die zo‟n ervaring in
hun leven niet hebben gehad. Het doet je goed als je dat kunt delen met anderen die ook in
een rouwproces zitten en die weten welke ervaringen en gevoelens rond verlies naar boven
kunnen komen.
Op dinsdag 19 oktober; 16 november; 7 december 2010
In het parochiezaaltje te Marknesse, G. Lokkenstraat 32.
‟s Avonds van 20.00-22.00 uur
Informatie en aanmelding bij de begeleidsters
Ria Maes, rouwbegeleidster : Telefoon: 0527-202320, e-mail: fam.maes@solcon.nl
Pastor Annie Schothorst
: Telefoon: 06-23632041, e-mail: annieschothorst@hetnet.nl

Cursus ‘Ondersteunen bij verlies en rOuw’
Deze cursus staat open voor iedereen die graag meer wil weten over rouw om daardoor
mensen met een verlies beter te kunnen ondersteunen.
De cursus is niet bedoeld voor mensen die zelf nog volop in een rouwproces zitten.
In deze cursus staan we onder andere stil bij rouwen en het rouwproces, vooroordelen over
rouw, hoe je iemand tot steun kunt zijn, enz.
De cursus wordt gehouden in het zaaltje van de kerk in Rutten (ingang aan de achterkant van
de kerk), aanvang 20.00 uur, op dinsdag 12 oktober en donderdag 21 oktober, dinsdag 9
november, donderdag 18 november en dinsdag 30 november
U kunt zich vóór 5 oktober aanmelden bij pastor Annie,
tel: 06-23632041 of per email: annieschothorst@hetnet.nl
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ontmoetingsdag vrouwelijke slachtoffers seksueel geweld
Op maandag 8 november 2010 organiseert Naomi, kerkelijke werkgroep Marknesse „seksueel
geweld‟, een ontmoetingsdag voor vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik.
Deze dag is alleen bedoeld voor slachtoffers.
Deze ontmoetingsdag vindt plaats in priorij De Essenburgh in Hierden van 10.00 uur tot 16.00
uur waar we over een eigen ruimte beschikken. Het is een besloten bijeenkomst waar we in
een vertrouwelijke sfeer bij elkaar kunnen zijn. Naast kennismaking is er ruimte voor
creativiteit, wandelen, samen eten koken, een viering meemaken in het klooster, een verhaal,
een gedicht, samen zingen. We laten ons leiden door de behoeften van de aanwezigen.
Aanmelden voor 1 november is wenselijk i.v.m de maaltijd, maar ook zonder opgave bent u
van harte welkom.
Adres van het klooster: Priorij "De Essenburgh", Zuiderzeestraatweg 199, 3849AE Hierden.
Een route vind je op de site van de priorij http://www.norbertijnenhierden.nl
U kunt op eigen gelegenheid komen, maar u kunt ook mee rijden.
Voor aanmelden, contact over vervoer en vragen kunt u bellen of mailen met:
Marita Fennema tel: 0527-201379 (marita.fennema@planet.nl)
Evelyne Fleer tel: 0527-201138 ( evelynefleer@hetnet.nl)
Mirna Visschers, tel. 0527-201842 (visfab@planet.nl)
Ingrid van Tilborg, tel. 0527-204641
Internet informatie: Op de site van de Ireneusparochie (www.ireneusparochie.nl) kunt u de
vernieuwde lijst vinden met boeken over seksueel misbruik. Wij willen u ook attenderen op de
sites van www.huiselijkgeweld.nl en www.huiselijkgeweldflevoland.nl.

Theatervoorstelling werkgroep Jongeren en Rouw NOP
Ter ere van het 5-jarig jubileum presenteert de werkgroep Jongeren en Rouw NOP:
Theatervoorstelling 101% verlieswinst
Door 15 enthousiaste jongvolwassen verliesexperts.
Voor iedereen die een verlieservaring heeft meegemaakt of wil weten hoe dit is.
Waar:
Wanneer:
Entree:

Bantsiliek Bant
31 oktober om 15.00 (zaal open 14.30)
€ 4,- (incl. consumptie)

Alweer 5 jaar geleden is het idee ontstaan om als jongeren die een dierbare hebben verloren
bij elkaar te komen en iets te betekenen voor andere jonge verliesexperts. Dit jaar gaat de
werkgroep onder leiding van regisseur en theatermaakster Paulien Haakma mét jongeren die
iemand van dichtbij hebben verloren een theatervoorstelling neerzetten. Dit vóór jongeren die
iemand hebben verloren én de mensen uit hun omgeving.
Het theater zal worden opgezet in samenwerking met de jongeren en heeft als doel:
rouw bespreekbaar maken
rouw begrijpelijk/inzichtelijk maken voor anderen
U bent van harte uitgenodigd dit te komen zien (opgave niet nodig).
Meer informatie: www.rouwnop.nl en info@rouwnop.nl
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La Mascotte: Der Zigeunerbaron
LA
MASCOTTE
Dirigent: Johan Huitema
Regisseur: Dick van Ommen
Begeleiding: Nw. Philharmonisch Orkest
Gastsolistes: Angelique Wardenier en Maria Anna Huitema
Gastsolist: Gerrit van der Heide
Uitvoering: Solisten en koor van La Mascotte
Repetitor: Jan Groot
t
Een bijzondere voorstelling.
La Mascotte heeft er voor gekozen om dit jaar deze wereldberoemde operette niet traditioneel
uit te voeren. Zij brengen een soort prentenboekversie. De verteller neemt bij elke prent in het
verhaal de toeschouwer mee terug naar de oorspronkelijke tijd. De nadruk komt hiermee nog
meer te liggen op de prachtige muziek. Koor en solisten zingen daarbij in prachtige kostuums
de oorspronkelijke versie, waarbij de tekstbalk zorgt voor de vertaling. Na de sprankelende
ouverture volgen alleen maar meeslepende melodieën, die de diverse stemmingen uit het
verhaal verklanken. Sommige lijken het eeuwige leven beschoren, zoals: “Als flotter Geist” ,
“Ja, das schreiben und das lesen”, “O, habet acht”, “Wer uns getraut”, etc. Het belooft weer
een opmerkelijke uitvoering te worden. La Mascotte streeft erna het publiek steeds weer te
verrassen door kwaliteit en originaliteit. Kom, overtuig u en geniet op 5, 6 of 7 november in
Theater „t Voorhuys te Emmeloord.

Flevolandse kunstbeurs
De eerste Flevolandse kunstbeurs krijgt een vervolg: ook in 2011 zullen Flevolandse
kunstenaars zich gezamenlijk laten zien aan het publiek en wel op zaterdag 29 en zondag 30
januari.
De eerste editie van de beurs in de Bantsiliek in Bant (januari 2010) trok 850 bezoekers uit
Flevoland en daarbuiten. De twintig deelnemende kunstenaars waren zeer te spreken over de
entourage en sfeer in de kerk annex cultureel centrum in Bant.
Kunstenaars die zich willen aanmelden kunnen dat doen via info@bantsiliek.nl.

“DE CEDER”
voor persoonlijke ontwikkeling
en bewustwording
Programma 2010-2011
25 november Verbeter de wereld en begin bij je keukenkastje…
Anneke Bleeker geeft een lezing met diverse feiten en weetjes ten aanzien van de farmacie,
vaccins en voeding. Het doel is om iedereen te laten nadenken over zaken die met je eigen
gezondheid te maken hebben. www.verontrustemoeders.nl
10 februari Inca-filosofie en energiewerk
Voor de Inca‟s is de aarde een levende planeer met wie ze bewust samenwerken en energie
uitwisselen. Nienke Mellink vertelt over een traditie met eenvoudige, diep doorwerkende
technieken, die zonder meer in onze huidige maatschappij in te passen zijn.
www.dezevenderichting.nl
De lezingen vinden plaats in (kerkgebouw) ‟t Mozaïek, Keggehof 1 in Espel. Zaal open vanaf
19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur.
Info tel. 0527-271262.
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Alzheimer Café
Alzheimer Café Emmeloord.
Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en
vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten
praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden
voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café.
Wat gebeurt er?
Iedere keer staat een thema centraal. Er kan op informele wijze, onder het genot van een
kopje koffie, gepraat worden over dementie. We kunnen leren van elkaars ervaringen, kennis
en kunde. Er is altijd gelegenheid om vragen te stellen.
Kom gerust eens kijken!
Iedereen is welkom. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is gratis. Op elke 2 e
dinsdag van de maand organiseert de werkgroep Alzheimer Café Emmeloord een bijeenkomst.
Deze vindt plaats in “De Orangerie” Smedenpoort, ingang Raamstraat in Emmeloord. De zaal
is open vanaf 19.30 uur. De avond eindigt om 22.00 uur.
Het programma voor 2010-2011 ziet er als volgt uit:
9 november 2010
Juridische aspecten.
Toelichting door de notaris.
14 december 2010
Ervaringen bij opname.
Hoe wordt opname ervaren door mantelzorgers.
11 januari 2011
Alle daagse handelingen.
Ergotherapeut mevr. Trea Post
8 februari 2011
Stella Braam.
Lezing mevr. Stella Braam, n.a.v. haar boek “ Ik heb Alzheimer”.
Deze avond is in theater “ „t Voorhuys”
8 maart 2011
Sociale kaart. Waar kan ik informatie vinden?
Maatschappelijk werker mevr. Trijnie Schreur en coördinator
dementie mevr. Baukje v.d. Ploeg.
12 april 2011
Dementie en het effect van bewegen.
10 mei 2011
Muziek en dementie. Muziektherapeut mevr. Brechtje Hallo.
14 juni 2011
Muzikale afsluiting
Inlichtingen: Mevrouw M. Hameetman. Tel: 0527-616224

Meldactie AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten)
1 oktober - 31 oktober 2010
Wat vindt u van zorg via de AWBZ? Uw mening telt!
Onlangs zijn er veranderingen in de AWBZ doorgevoerd. Veel mensen krijgen te maken met
veranderingen in de mate van zorg of hebben daar reeds mee te maken gekregen. Het zou
bijvoorbeeld kunnen dat mensen die zorg hard nodig hebben minder uren zorg krijgen omdat
de regels voor toekenning van zorg strenger zijn geworden. Het kan ook zijn dat mensen door
de meest recente verandering ineens moeten betalen voor begeleiding als bijvoorbeeld
dagbesteding. Hoe schrijnend zijn deze veranderingen en wat merken Flevolanders daarvan?
Merkt u, of iemand in uw omgeving iets van de veranderingen in de AWBZ? Geef uw mening
van 1 oktober tot 31 oktober tijdens de landelijke meldactie AWBZ. Uw mening telt en kan
bijdragen aan verbetering. Meedoen kan anoniem en het invullen van de vragenlijst op
www.ikg-flevoland.nl duurt slechts 15 minuten.
Zo meldt u uw ervaringen.
Heeft u zelf geen langdurige zorg nodig maar iemand anders in uw familie of omgeving? Ook
dan kunt u uw bijdrage leveren aan de meldactie.
Meld uw ervaring vanaf 1 oktober via www.ikg-flevoland.nl.
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Wilt u liever telefonisch deelnemen aan de meldactie AWBZ of wilt u een vragenlijst op papier
ontvangen? Neem dan contact op met IKG Flevoland -Informatie en Klachtenopvang
Gezondheidszorg- via telefoonnummer 0320 - 255 520, of e-mail: ikg@cmo-flevoland.nl
Wat gebeurt er met uw inbreng?
IKG Flevoland bundelt alle binnengekomen informatie en kan daarmee laten zien wat goed
gaat en waar voor Flevolanders verbetering nodig is. Dankzij de samenwerking met landelijke
organisaties kunnen de resultaten van de meldactie direct bij Tweede Kamerleden en de
staatssecretaris worden neergelegd.
Samenwerkende organisaties
De „Meldactie AWBZ' is een gezamenlijke actie van 7 landelijke cliëntenorganisaties:
Chronisch zieken en Gehandicapten Raad, Centrale Samenwerkende Ouderenorganisaties,
Landelijk Platform Geestelijke Gezondheidszorg, LOC zeggenschap in zorg, Nederlandse
Patiënten en Consumenten Federatie, Per Saldo en Platform Verstandelijk Gehandicapten in
samenwerking met Zorgbelang en Mezzo, Landelijke Vereniging voor Mantelzorgers en
Vrijwilligerszorg. IKG Flevoland is als onderdeel van CMO Flevoland aangesloten bij Zorgbelang
Nederland.

Natuurmoment Voorsterbos
De oktobermaand is aangebroken en we kunnen genieten van de zonnestralen die als
lichtbundels door het Voorsterbos schijnen. Overal zien we de zilverdraden van de vele
spinnenwebben die in bos en graslanden gesponnen zijn. De eerste nachtvorsten zijn geweest,
de vele soorten bladeren kleuren geel, bruin en rood en we zien de bomen kaal worden. In het
gehele Voorster- en Waterloopbos komen we tijdens de wandeling vele soorten paddenstoelen
tegen, die op dit moment door vorm, kleur en grote zeer fotogeniek zijn.
In het bos horen en zien we grote aantallen vogels die doortrekken, die nog snel even snoepen
van de aanwezige zaden en vruchten om zich op te vetten voor de lange trektocht naar het
zuiden. Op dit moment zijn onze Winterganzen volop aan het binnen komen vanuit het hoge
noorden. Zowel overdag en „s nachts kunnen we vele Kolganzen luid roepend horen
overkomen. Spoedig zullen Brandgans en Rietgans volgen. Op dit moment is de plas in het
Broekbos in het Harderbos in trek bij Krooneenden. Deze soort komt in het najaar massaal
naar deze plas toe, waar ze vanuit de Kapteinshut goed te zien zijn. De aantallen kunnen zeer
variabel zijn, maar op de goede momenten kunnen er honderden Krooneenden ronddobberen.
Nergens in Nederland komt deze soort in die aantallen voor.
In het kwartaalblad van Natuurmonumenten (Natuurbehoud) heeft een leuk artikel over het
Voorsterbos gestaan met het thema Indian Summer. Dit artikel brengt grote aantallen
bezoekers vanuit het hele land naar ons gebied toe om van de bijzondere natuur te genieten.
In het Waterloopbos kunt u bij het bezoeken van het infocentrum aan verschillende activiteiten
deelnemen. Voor gezinnen met kinderen is er de rugzakontdektocht en in het infocentrum is
de expositie van onze dorpsbewoner Wilma Beekhuizen met het thema herfst te bewonderen.
Vanaf oktober kunt u kennis maken met de actie herfstdoos die Natuurmonumenten landelijk
organiseert. Voor alle informatie van de genoemde activiteiten kunt u tijdens de openingsuren
van het infocentrum bij de aanwezige vrijwilligers terecht.
De openingsuren van het infocentrum zijn: woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30
uur tot 16.30 uur. Tijdens de herfstvakantie is het infocentrum alle middagen open van 13.30
uur tot 16.30 uur.
Voor meer informatie kunt u onze website opzoeken: www.natuurmonumenten.nl
Voor de komende herfstvakantie is er voldoende natuurbeleving in het Voorster- en
Waterloopbos te doen. Het beheerteam nodigt u dan uit om met volle teugen te komen
genieten
Natuurmonumenten, Beheerteam Flevoland.
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Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk
Kopij inleveren (voor 19.00 uur)
28 november
30 januari

Uiterlijke bezorging
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

22-10
29-10
05-11
06-11
08-11

Klaverjasclub “de Kei”
Klaverjasclub
Klaverjasclub “de Kei”
De Zonnebloem
STEK en Politie Flevoland

‟t
‟t
‟t
‟t
‟t

20.00
20.00
20.00
14.00
20.00

09-11

SKN en beide basisscholen

12-11
12-11
15-11

Klaverjasclub
De Zotte Leeuwkes
Christelijke vrouwen
beweging K‟burg
Klaverjasclub “de Kei”
Sint Genesius
Basisscholen
Sinterklaas en Zwarte Pieten
Sint Genesius
Klaverjasclub
Klaverjasclub “de Kei”
Klaverjasclub
De Zotte Leeuwkes en STEK
Klaverjasclub “de Kei”
Basisscholen
Klaverjasclub “de Kei”

Klaverjasavond
Klaverjasavond
Klaverjasavond
Gezellige middag
Opleiden / opfris cursus
verkeersregelaars
Informatieve avond over
voor- en naschoolse opvang
Klaverjasavond
Ledenvergadering
Dhr. Hoogendoorn uit Meppel
“Het maken van bonbons”
Klaverjasavond
Blijspel “Doktertje spelen”
Oud Papier Aktie
Intocht
Blijspel “Doktertje spelen”
Klaverjasavond
Klaverjasavond
Klaverjasavond
Kerstmarkt
Klaverjasavond
Oud Papier Aktie
Open Kampioenschap

19-11
19-11
20-11
20-11
20-11
26-11
03-12
10-12
11-12
17-12
18-12
27-12
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Klokhuis
Klokhuis
Klokhuis
Klokhuis
Klokhuis

uur
uur
uur
uur
uur

o.b.s. De Pionier

20.00 uur

‟t Klokhuis
HCR Van Saaze
Prot. Kerkcentrum

20.00 uur
20.30 uur
19.45 uur

‟t Klokhuis
HCR Van Saaze
Huis-aan-huis
Loswal
HCR Van Saaze
‟t Klokhuis
‟t Klokhuis
‟t Klokhuis

20.00 uur
20.00 uur
ochtend
10.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur
20.00 uur

‟t Klokhuis
Huis-aan-huis
‟t Klokhuis

20.00 uur
ochtend
19.00 uur

