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Van de Redactie
Met ingang van het september nummer verzorgt Margot Maljaars voor ons iedere Uitkijk één of
meerdere interviews rond een thema dat in hele ruime zin met Kraggenburg te maken heeft.
Wij zijn daar erg blij mee.
Wij willen die artikelen van Margot graag een naam geven, net als de serie interviews onder de
naam “Inkijkertje”. Het is ons tot nu toe niet gelukt een passende naam voor de interviews
van Margot te bedenken. Daarom doen wij een beroep op de creatieve geesten in
Kraggenburg. Mocht u een leuke, passende naam weten voor de items van Margot, mail die
dan, met vermelding van uw naam en adres, vóór 30 januari 2011 naar uitkijk@kraggenburg.nl.
De bedenker van de naam die we gaan gebruiken ontvangt van ons een prijsje!

Namens de redactie,
Ella Lelieveld.

Dorpsbelang
Project Dubbel-Doel
Onder deze naam is Dorpsbelang samen met drie andere dorpen bezig om een speelkooi te
realiseren. Voor Kraggenburg komt die op het huidige basketbalveld. U heeft in een vorige
Uitkijk en op onze dorpssite er over kunnen lezen. De vier dorpen hebben een gezamenlijke
aanvraag voor Leader-subsidie ingediend. Deze zomer heeft de gemeente Noordoostpolder
ingestemd met het toekennen van een bijdrage in de subsidie. Afgelopen maand is positief
geadviseerd op onze aanvraag door de Locale Advies Groep (LAG). Nu is het wachten op de
definitieve goedkeuring door de provincie en dan kunnen we echt aan de slag.
Dorpshuis
Men is er uit! Het Klokhuis blijft open. De Sint noemde het het nieuwe MFC van Kraggenburg;
het nieuwe bestuur ziet het als een uitdaging om dit dorpshuis, met hulp van een grote groep
vrijwilligers, weer bestaansrecht te geven.
Oud&Nieuw
Deze jaarwisseling organiseert een groep jeugdige kraggenburgers weer een Oud&Nieuwfeest
in het Klokhuis. Niet door de feest-/oud&nieuwcommissie in een tent, zoals bij opening en
afsluiting van het 60-jarig jubileum, maar weer door een zelfstandig opererende vriendenclub.
Ze zijn al druk bezig met de organisatie en het wordt vast een knalfeest.
Woon-werk units
Op het voormalige Greenery terrein zijn inmiddels een aantal kavels verkocht. Reden voor
ontwikkelaar Ballast Nedam om komend voorjaar met het bouwrijp maken van de eerste fase
te beginnen.
Nieuwe wijkagent
Onze huidige wijkagent de heer Jan van Benthem gaat zijn functie als wijkagent vanaf 1
november uitvoeren in de noordelijke polderdorpen. Wij danken Jan voor zijn zorg voor
Kraggenburg en wensen hem succes in het andere deel van de polder.
Onze nieuwe wijkagent is nu de heer Jan Huizingh en hij heeft al kennis gemaakt met de
dorpsvoorzitter. De zuidelijke polderdorpen (waaronder Kraggenburg) behoren nu tot zijn
werkterrein. We hopen Jan regelmatig in ons dorp te zien, maar slechts om een oogje in het
zeil te houden.
Tot slot wenst Dorpsbelang Kraggenburg u fijne feestdagen en een goed nieuw jaar toe.
Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris)
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Uitnodiging informatieve bijeenkomst mercatus
Dorpsbelang heeft de woningbouwvereniging Mercatus bereid gevonden informatie en uitleg te
geven over diverse onderwerpen. We noemen als voorbeelden:
 huren van een woning en met name huren van een seniorenwoning,
 welke woningen zijn seniorenwoning en welke niet,
 opbouwen van “rechten” bij het aanvragen van een huurwoning,
 aanmelden voor een huurwoning,
 procedure en beleid hoe een (senioren) woning aan iemand wordt toegekend, enz.
De bijeenkomst zal zijn:
maandag 13 december van 14.00 tot 16.00 uur in het Klokhuis.
Iedereen die geïnteresseerd is, is van harte welkom.
Zeker de senioren uit ons dorp die overwegen om naar een seniorenwoning te verhuizen. Ook
als dat pas over een jaar of wat gaat spelen!
Met vriendelijke groet,
Dorpsbelang Kraggenburg.

Buitenlandse werknemers in Kraggenburg.
Gaandeweg zien we steeds meer buitenlandse werknemers in Kraggenburg. Mensen die hier
wonen en werken voor korte of langere tijd. De grootste groep mensen komt uit Polen. We
zien auto‟s en busjes met witte nummerborden, mensen die wandelen langs de buitenwegen,
we horen praten in een vreemde taal.
Voor een klein dorp als Kraggenburg heeft de komst van deze grote groep werknemers
invloed. Is die invloed negatief of heeft het ook positieve kanten? Wat weten we van hen, en
wat weten zij van ons? Weten zij wat belangrijk voor ons is, of wat ons kan storen?. En weten
wij waarom ze hier zijn, en wat voor hen gewoon is?
Heel veel vraagtekens, want we weten niet zoveel van elkaar. Dat kan leiden tot onbegrip en
misverstanden. Wat zouden we daaraan kunnen doen?
Dorpsbelang heeft hierop niet direct een antwoord. Daarom hebben we personen benaderd die
ervaring hebben met buitenlandse werknemers.
We zijn met een werkgroep gestart, bestaande uit een vertegenwoordiging van fruittelers en
akkerbouwers, de horeca, de huisvesting buitenlandse werknemers, Carrefour als
welzijnsorganisatie van de gemeente, en wij als Dorpsbelang. De verwachting is dat ook
andere groepen of personen gevraagd worden om in de vervolgbijeenkomsten mee te doen.
Waarbij we natuurlijk ook denken aan de groep buitenlandse werknemers.
We weten nu nog niet welke initiatieven vanuit de werkgroep kunnen voortkomen, maar we
houden u zeker op de hoogte. En heeft u hierover nu al ideeën, kunt u die doorgeven aan mij,
of aan iemand anders van Dorpsbelang.
Namens de werkgroep buitenlandse werknemers,
Harry Engels

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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Dorpsdiscussie over de toekomst van Kraggenburg
Het afgelopen jaar is de discussie en mogelijke realisatie van een MFC gestrand. De plannen
voor woningbouw op de kavels Penders en Paauw hebben een zeer trage voortgang. De
middenstand ziet zijn omzet dalen door vooral externe ontwikkelingen. We hebben een
discussie gevoerd over het voortbestaan van ons dorpshuis.
Voor Dorpsbelang aanleiding om deze zomer een werkgroep te starten om een
DorpsOntwikkelPlan (DOP) te gaan opstellen. Op basis van zo'n DOP kunnen op korte en op
lange termijn acties worden ondernomen die een bijdrage gaan leveren aan de vergroting van
de leefbaarheid van ons dorp. In het DOP moet duidelijk worden wat onder leefbaarheid wordt
verstaan. Dat is meer dan alleen voorzieningen op bijvoorbeeld het terrein van detailhandel of
horeca. Het heeft ook betrekking op zaken als: sociale verbanden, culturele mogelijkheden,
verenigingsleven, zorgaanbod, de scholen, aanbod van kleine bedrijven, enz.
Voor het DOP gaan we uit van een integrale aanpak van bovengenoemde punten en de
visietermijn is 15 jaar (tot 2025)!
De werkgroep is nu zover met de voorbereiding dat Dorpsbelang u van de komende
activiteiten rond het DorpsOntwikkelPlan op de hoogte wil stellen.
We willen in gesprek gaan met de inwoners van Kraggenburg en wel langs de lijn van diverse
doelgroepen. We hebben de volgende 7 doelgroepen onderscheiden:
1) de bewoners met als eerste stap via een vertegenwoordiging uit de wijken,
2) de groep woningbouwvereniging + projectontwikkelaars + gemeente,
3) de groep scholen + peuterspeelzaal + buitenschoolse kinderopvang,
4) de kerken,
5) de verenigingen,
6) de horeca + recreatie-ondernemers,
7) de andere ondernemers in Kraggenburg.
Met deze groepen gaat Dorpsbelang het gesprek aan, om vanuit het belang en het perspectief
van de doelgroep samen een visie te ontwikkelen en concrete wensen (eisen) te verzamelen,
waarmee een ontwikkellijn kan worden uitgezet om de gewenste doelen in 2025 te halen.
In het ideale geval maken we in Kraggenburg steeds stappen om de leefbaarheid in brede zin
van het woord te behouden en in wezen te verbeteren. Daarmee willen we bereiken dat ons
dorp ook rond 2020 à 2025 nog steeds de plek is om prettig te wonen en met de noodzakelijke
en gewenste voorzieningen.
We kiezen voor een aanpak via de bovengenoemde doelgroepen, omdat met de hele bevolking
tegelijkertijd praten niet gaat lukken. De gesprekken starten als het kan in december 2010 en
gaan verder in januari 2011. Hierna willen we met alle gegeven suggesties, visies en wensen
in februari een concept van een DOP gaan schrijven. Op deze wijze hebben we meer
concretere punten en kapstokken om ook met u, met de gehele bevolking in gesprek te gaan.
Maar zoals gezegd, via de doelgroepen worden ook al veel Kraggenburgers bij het
ontwikkelplan betrokken.
Op de jaarvergadering in maart 2011 gaan we deze concept versie aan u allen presenteren.
Daarna is er in april voldoende gelegenheid om uw mening en inbreng te geven. Zo zal dan de
eerste versie van het DOP ontstaan (mei/juni 2011) en naar we hopen worden gedragen door
de Kraggenburger bevolking.
Dorpsbelang Kraggenburg
Jules Overmars, voorzitter
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Verkeersregelaars
Inmiddels hebben we de opfris cursus voor de huidige verkeersregelaars
in ons dorp erop zitten. Helaas mochten we slechts 1 nieuwe
verkeersregelaar ontvangen. Toch hebben we een mooie groep aan
gecertificeerde verkeersregelaars en hopen we ook komend jaar weer
een beroep op hen te kunnen doen.
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 20 november was het dan eindelijk zover. Sinterklaas en
zijn zwarte pieten kwamen aan in Kraggenburg. Om 9.30 uur startte de zwarten pieten band
met een ronde door het dorp om alle kinderen op te halen. Om 10.00 uur stonden alle
kinderen met papa‟s en mama‟s, opa‟s en oma‟s en vele andere aan de kade om Sinterklaas en
zijn zwarte pieten binnen te halen.
Daarna zijn we met zijn allen naar het Klokhuis geweest, waar Sinterklaas en zijn zwarte
pieten gezellig met de kinderen hebben gezongen, gepraat en natuurlijk gedanst.
Voor de bovenbouw kinderen was er, onder leiding van Liset van de Stelt, een leuk spel in de
gymzaal. Alle kinderen gingen rond 11.45 uur voldaan naar huis met een cadeautje en een
mooi kleurboekje.
Kerstmarkt
Dit jaar zal ook de STEK zijn steentje bijdrage aan de Kerstmarkt. In samenwerking met
Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes zal er traditie getrouw een gezellige kerstmarkt
georganiseerd worden en wel op zaterdag 11 december. Verderop in de Uitkijk staat het
volledige programma vermeld met ook dit jaar weer een ijsbaan………
Kerst-Inn
De kerst-inn commissie bestaande uit Be-Fair, Projeka, FC Kraggenburg en de STEK hebben
besloten om dit jaar geen Kerst-Inn te organiseren i.v.m. beschikbaarheid van vrijwilligers in
die periode.
Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 8 januari staat de nieuwjaarsreceptie op de agenda. Voorafgaand willen we
gezamenlijk het nieuwe monument, ter herinnering aan 60 jaar Kraggenburg, onthullen. U
bent van harte welkom om 15.00 uur op de hoek van de Voorstraat en de Hertenweg.
Hieronder vindt u meer informatie
Bloemetje
Ook dit jaar zal tijdens de nieuwjaarsreceptie het bloemetje weer worden uitgereikt aan een
persoon die zich heeft ingezet voor Kraggenburg. Kent u iemand, waarvan u denkt die verdient
een bloemetje voor zijn/haar inzet, laat het ons dan weten. U kunt contact opnemen met Maya
Kutschruiter, tel. 252822 of mailen naar: stek@kraggenburg.nl

Monument 60 jaar Kraggenburg
Ter ere van het 60-jairig jubileum van Kraggenburg is een brede groep mensen en
verenigingen bezig met het realiseren van een monument. De bedoeling is dat het monument
voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie zal worden onthuld. We worden echter nu wat
opgehouden door de „winterse‟ omstandigheden. Het is dus nog niet helemaal zeker of het
gaat lukken. We gaan alles op alles zetten om de onthulling tijdens de nieuwjaarsreceptie
mogelijk te laten zijn, maar houdt u de berichten op www.kraggenburg.nl in de gaten !
De Monument commissie,
Feestweek commissie, Dorpsbelang Kraggenburg, OVK, De Scholen, CV De Zotte Leeuwkes,
e.v.a.
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Nieuws vanuit Be Fair
Op woensdag 14 oktober heeft de jaarvergadering van Be Fair
plaatsgevonden. Tijdens deze jaarvergadering hebben Sonja Kamminga
en Taco Folkertsma afscheid genomen van het bestuur van Be Fair. Via
deze weg willen wij hen natuurlijk nogmaals bedanken voor de vele
jaren inzet voor onze vereniging. Om het bestuur weer op volle sterkte
te krijgen, is Yvonne Schra tot het bestuur toegetreden. Verder hebben
we Paula Snellink bereid gevonden om de organisatie van de
avondvierdaagse 2011 op zich te nemen. De stratenvolleybal zal dit jaar in handen zijn van
Linda Vervat en Rachel Zwartbol. Er heeft een wisseling van functies plaatsgevonden, vandaar
hieronder nog even de taken van de bestuursleden van Be Fair.
Voorzitter: Yvonne Meester
Secretariaat: Yvonne Schra
Penningmeester: Richard Sikma
Volleybal Jeugd: Diana Potters
Volleybal senioren: Tonny Kommers
Overige sporten: Linda Vervat
Bijzondere Activiteiten: Paula Snellink/ Rachel Zwartbol
De trainingstijden van de sporten van Be Fair staan op www.kraggenburg.nl

JEUGDVOLLEYBAL
Op het moment van het schrijven van dit stukje moeten de minivolleyballers nog 1 keer spelen
en niveau 6 nog 2 keer. Voor alle teams is het nog mogelijk kampioen te worden. De laatste
wedstrijden zijn dus erg spannend. Het zou voor de spelers natuurlijk fantastisch zijn als er
supporters meegaan.
Niveau 3 speelt op 11 december in Creil, Toernooihal om 12.00, 12.45, 13.30 en 14.15 uur.
Niveau 6 speelt op 11 december in IJsselmuiden, Oosterholthoeve om 10.15 uur.
Ik wens iedereen heel veel succes toe en zet hem op!!
Het mix B team (Be Fair/SVM) staat op de 6de plaats.
De 2de helft van het jaar spelen we met een team extra in niveau 6. De meisjes zijn precies
met zijn achten dus dat is erg krap maar 4 wisselspelers op de bank is te veel. We hebben 2
recreanten jongens bereid gevonden om indien nodig de teams te versterken, mits ze zelf niet
hoeven te voetballen.
Niveau 2, 3 en 6 zijn in het nieuw gestoken door 3 sponsoren, lees hierover elders in de
Uitkijk. Bij deze wil ik de sponsoren hartelijk bedanken.
Namens Be Fair, Diana Potters

Volleybal meisjes D1 niveau 6 (MD1)
Wij, Be Fair niveau 6 (Kim, Thirsa, Jacqueline, Janick, Lieke, Maud en Lisanne), moesten de
eerste wedstrijd op 9 oktober, tegen Landstede uit Zwolle. Die wedstrijd hadden we wel
gewonnen met 3-0 maar dat was geen leuke wedstrijd want die wonnen we met gemak en dat
was niet echt leuk. De tweede wedstrijd was thuis tegen Fizz uit Meppel. Die hebben we
verloren met 2-1 (23-25, 25-21 en 15-25) maar dit was tenminste een leuk en een beetje
moeilijke wedstrijd. De 30ste moesten we tegen Reflex uit Kampen, die wedstrijd was weer niet
leuk want die hebben we weer met gemak gewonnen met 3-0. Zaterdag 6 november moesten
we tegen Set Up uit IJsselmuiden. Dit was een hele leuke en spannende wedstrijd die we
hebben gewonnen met 2-1 (25-20, 22-25 en 25-20). We hebben die wedstrijd goed gespeeld.
Groetjes Lisanne
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Sportief wandelen
Sportief wandelen? Wat moet ik me daarbij voorstellen? Lekker buiten werken aan je fitheid,
conditie en aan de extra kilootjes! Iedereen kan er aan meedoen, getraind of ongetraind en
ook bij gezondheidsklachten is sportief wandelen heel goed mogelijk.
We beginnen rustig te wandelen en na zo‟n tien minuten doen we een aantal spierversterkende
oefeningen voor betere spierkracht en coördinatie. Dan wandelen we verder en gaat het tempo
wisselen, dus van langzaam naar snel en weer naar langzaam, steeds afwisselend. Maar wel
vooral naar eigen vermogen, dus ieder loopt toch in zijn eigen tempo. Soms ook oefeningen in
spelvorm. We eindigen altijd met een cooling down en……..gezellig koffiedrinken.
Goede redenen om te beginnen:
U verbetert uw fitheid en conditie.
U hebt slechts goede wandelschoenen nodig.
Wandelen in een groep is gezellig en stimulerend.
U wandelt op eigen niveau.
De kans op blessures is minimaal.
U krijgt goede begeleiding.
En….U bent lekker buiten in de natuur!
Van Harte Welkom…kom gewoon meedoen en kijk of U het leuk vindt.
We wandelen in het Voorsterbos en starten bij HCR Saaze:
Dinsdagmorgen van 9.00-10.15 uur - pittig tempo.
Donderdagmorgen van 9.00-10.15 uur – rustiger tempo.
Informatie en opgave: Ans Bakker, ans_bakker@hotmail.com of 06-23728659

Van de D pupillen
In de wedstrijd thuis tegen Giethoorn gingen we goed van start en liepen
snel naar een comfortabele 4-1 ruststand. Na de rust zou die voorsprong
snel vervliegen. Wat gebeurde er? Tijdens de rust werd afgesproken dat we
op buitenspel wilden gaan spelen, iets dat tot dan toe aan het toeval was
over gelaten. Het werd 4-2, 4-3, 4-4, 4-5 en het zou ook nog 4-6 worden.
Maar toen stopte de score voor Giethoorn. Zij liepen een aantal keer achter
elkaar in de buitenspelval, voor ons een moment van vertrouwen. We
gingen weer combineren en Giethoorn werd weer terug gedrongen, een hele mooie 5-6 werd
gemaakt. Tevens het sein om jacht te gaan maken op de 6-6. Onze grootste tegenstander was
echter de tijd, die was er niet meer. Verliezen, maar toch met een goed gevoel van het veld
stappen, was ons deel. Na deze wedstrijd volgde een periode van rust, drie zaterdagen werd er
niet gevoetbald. Zaterdag 13 november stond er voor ons een wedstrijd gepland in Emmeloord
tegen Flevo Boys. Het werd een wedstrijd van bloed zweet en tranen, een wedstrijd waarin de
gladiatoren de harten van de toeschouwers stalen, een wedstrijd met een geweldige passie.
We kwamen zoals gewoonlijk achter met 1-0, maar vanaf dat moment speelden we degelijk.
We maakten 1-1, maar kregen een ongelukkige penalty tegen, die door Flevo Boys werd benut
en tevens de ruststand gaf. In de tweede helft speelden we zoals gebruikelijk veel op
buitenspel, hierdoor was het speelveld erg klein. Flevo Boys wist er echter raad mee en ze
speelden de bal in om vervolgens door te komen uit de tweede lijn. Zo scoorden zij nog twee
maal. Opgeven deden wij echter niet. We bleven geloven in onszelf. De kansen die we
daardoor afdwongen werden benut, het leek wel of iedere aanval raak was. Zo werd de forse
achterstand omgebogen in een voorsprong. Flevo Boys ging toen meer op de aanval spelen
wat ze uiteindelijk opbrak, een discutabele strafschop werd door ons benut. In de forse
blessuretijd (12 minuten) scoorden zij nog één keer. Niet genoeg, al dachten zij daar
aanvankelijk anders over. In de commissie kamer kon ik de scheidsrechter er van overtuigen
dat wij toch echt zes keer het net vonden en de thuisclub vijf keer. Uiteindelijk, toen de
stofwolken waren opgetrokken, stond er 5-6 op het scorebord.
Wij moeten nu nog spelen tegen beide koplopers en tegen een directe concurrent. De stand
wijst, naar ik meen, een terechte vijfde zesde plek aan. Wij zijn geen top maar ook niet het
lelijke eendje van deze competitie. Deze winter spelen wij wedstrijden in de zaal.
Johan Tadema
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INKIJKERTJE: Dominee Ko Sent
Dit keer heb ik een gesprek met een oud-kraggenburger, die in ons dorp vooral bekend is
geworden door zijn beroep. Iemand die het enorm op prijs stelde gewoon met zijn voor- of
achternaam te worden aangesproken. Een man die in zowel in Irak als in Afghanistan tussen
de manschappen heeft gewerkt. Wel dominee, maar gewoon als mens onder de mensen. Een
mooie reden om eens nader kennis met hem te maken.
Waar bent u geboren?
Ik ben een Zeeuw, begint Ko. Ben geboren en getogen in Krabbendijke. Toeval bestaat niet,
maar ik woonde naast iemand die nu ook in Kraggenburg woont nl. Truus Versprille. In
Krabbendijke waren van oorsprong wat kleinschalige boerenbedrijven. Om op die bedrijven
toch een gezinsinkomen te blijven halen zijn na de 2 e wereldoorlog veel bedrijven
overgeschakeld op de fruitteelt. Zo ontstond daar een waar fruitteeltgebied. We hadden daar
ook onze fruitveiling, en daar werkte m‟n vader. Zelf heb ik daar ook veel vakantiewerk
gedaan.
Na de basisschoolperiode ben ik voor de vervolgopleiding in Goes naar school gegaan.
Hoe bent u in Kraggenburg terecht gekomen?
Nou dat is een heel verhaal, zegt Ko. Uiteindelijk omdat ik dominee mocht worden in
Kraggenburg. Ik was er al eens een keer geweest, voordat ik wist dat ik daar later zou komen
wonen en werken.
Ik wilde altijd al dominee worden. Daarom ben ik toen ik 16 jaar oud was, met m‟n vader uit
het verre Zeeland, helemaal naar Kampen gekomen voor een open dag op de Theologische
Hogeschool. Om daar „s morgens op tijd te kunnen zijn, zijn we een dag eerder per trein naar
Kampen gekomen, en hebben we overnacht bij de familie Versprille toen nog aan de
Zwartemeerweg. Daar kon ik vanaf het slaapkamerraam ook “toevallig” de Oostenrijkse
woning aan de Zwartemeerweg zien, waar ik later nog een poosje zou komen wonen. Dat was
m‟n eerste kennismaking met Kraggenburg. Ook, zegt Ko met een glimlach: “Toevallig”
woonde de directeur van de veiling van Krabbendijke ook in een Oostenrijkse woning.
Het monument bij Ramspol met de tekst : “Welkom op de zeebodem” vond ik opvallend, mooi,
en vriendelijk.
Bent u daarna ook in Kampen theologie gaan studeren, of ergens anders?
Op m‟n 18e ben ik in Kampen theologie gaan studeren, en niet bv. in Amsterdam. In 1989 ben
ik dominee geworden voor de Gereformeerde Kerk in zowel Kraggenburg als in Vollenhove.
Ben toen in de pastorie van Vollenhove gaan wonen. De Hervormde gemeente vormde in die
tijd met Ens en Kraggenburg één gemeente. In Kraggenburg maakte in die tijd zowel de
Gereformeerde als de Hervormde gemeente gebruik van dezelfde kerk. Het welbekende
Protestants kerkcentrum. Wel hadden ze nog ieder hun eigen kerkenraad met eigen dominee.
Toen er voor de Hervormde gemeente een vacature was voor een dominee, ben ik gevraagd
om ook voor de deze gemeente voor te gaan. In de jaren 1993 / 1994 zijn beide gemeenten
toegegroeid naar één federatie in de Samen op Weg gemeente. Dit was geen gemakkelijk,
maar wel een goed proces. Toen ben ik ook echt dominee van Kraggenburg geworden, en
gaan wonen aan het Zwartemeerpad nr.14.
Was het een groot verschil in wonen?
Het verschil tussen Krabbendijke en Kraggenburg was minder groot als tussen Vollenhove en
Kraggenburg, zegt Ko wat peinzend. In Vollenhove woonde ik in een pastorie in het stadje zelf.
Op zich prima, maar je was daar echt de “dominee” en min of meer werd van mijn vrouw ook
een rol als domineesvrouw verwacht. Je zat daar min of meer in een “glazen” huis. In
Kraggenburg woonde ik aan een buitenweg, en daar waren we meer gewoon mens onder de
mensen. We hadden hierbij meer het “samen” gevoel, ook een soort pioniersgeest. Dat voelde
plezierig. Het voelde als een soort thuiskomen. En hier woonden we ook nog eens tussen de
fruitbomen wat ook weer aan Krabbendijke deed denken.
Wat waren zaken die in die tijd de aandacht trokken?
Toen speelde de samenwerking tussen de toen drie basisscholen. Bonbonpion. M‟n zoontje
Daniël kwam op die manier ook wel bij juf Vera van de Bonifaciusschool in de klas.
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Wanneer en waarom bent u weggegaan uit Kraggenburg?
In 2000 heb ik bewust gekozen om legerpredikant te worden. Dat kon ik worden in Oirschot
(N-Br). Was daardoor heel weinig thuis, eigenlijk alleen in het weekend. Ben toen gestopt als
dominee, en wilde m‟n opvolger Harm Feijen niet in de weg lopen. Daarom zijn we in 2002
naar Emmeloord verhuisd. We hebben toen tijdelijk op de Zwartemeerweg gewoond, in de
eerder genoemde Oostenrijkse woning.
En wat zijn uw hobby’s?
Eigenlijk heb ik geen vaste hobby. In de Kraggenburgse periode zat ik bij een hardloopgroep
op donderdagmorgen. Was handig dat er dan ook kinderoppas in het dorpshuis was. Ik liep
toen heel veel samen met Johan Woolderink. Heb toen trouwens ook een keer de halve
marathon gelopen. Was toen “steen” kapot, zegt Ko met een pijnlijk gezicht, alsof hij de pijn
nog weer voelt. Ook ging ik toen ook wel eens appelplukken en heb bij Gillian Schipper ook wel
geholpen bij het appelssorteren. Tegenwoordig mag ik graag bergwandelingen doen. Van hut
naar hut, en daarna lekker kunnen eten.
U bent dominee, altijd willen worden?
Jazeker, ik geloofde bewust, en wilde ik er ook wat voor doen.
Wat is voor u het hoogtepunt in het kerkelijk jaar?
Dat is het Paasfeest en de Goede Vrijdag die er aan vooraf gaat. Feest waarbij God zo dicht bij
de mensen staat dat Hij het lijden met ons deelt, om ons daaruit te bevrijden.
Hoe kijkt u naar andere geloofsovertuigingen? Er zijn overeenkomsten. Ik denk wel dat er
altijd verschillen zullen blijven. Verschillen die voortkomen uit verschillende stammen en
culturen. “Vanuit jouw standpunt ziet de wereld er altijd uit zoals jij die ziet.”
Wat zijn uw hoogtepunten uit uw werkzaamheden?
De mooie periode als dominee in Kraggenburg, ik heb warme herinneringen aan de mensen en
de omgeving. En de ervaringen als legerpredikant in 2004 tussen de manschappen in Irak, en
in 2008 in Afghanistan.
Vooral dat ze me kennen als dominee, je probeert vertrouwd met hen te worden, zodat ze je
ook gaan vertrouwen, zodat ze je durven aanspreken als ze willen praten over wat hen bezig
houdt.
Nu ben ik veel betrokken bij de nazorg van de militairen.
Dat je daar bij hen bent geweest, op die plaatsen waar ze gewerkt hebben onder moeilijke en
gevaarlijke omstandigheden, maakt dat je er één van hen bent. Ze hoeven je niet alles meer
uit te leggen, je snapt waar ze het over hebben. Dan wordt het praten gemakkelijker.
Ieder heeft z‟n eigen verhaal, en delen dat met je. Niet alleen protestanten, of katholieken,
maar ook van allerlei andere geloofsovertuigingen, ook van hen die niet gelovig zijn. Mensen
zijn heel bijzonder.
Harry

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
 of Neushoornweg 24
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KRAGGENBURGSE KERSTMARKT
HCR van Saaze, Carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes en STEK
presenteren u de Kraggenburgse Kerstmarkt
DATUM
TIJD
LOCATIE
ENTREE

:
:
:
:

ZATERDAG 11 DECEMBER 2010
14:00 – 19:00 uur
HCR VAN SAAZE, DE DAM
GRATIS !

De kerstmarkt barst dit jaar van de activiteiten en gezellige
kramen. De ingrediënten van de kerstmarkt 2010 zijn:
Kerstbomen verkoop
Leuren met bomen hoeft allang niet meer in Kraggenburg. Voor
een ruime keuze qua soort en maat van alle soorten kerstbomen gaat u gewoon langs de
kerstmarkt. Natuurlijk worden de kerstbomen op verzoek gratis thuisgebracht. Let op: de
kerstbomen verkoop start om 10:00 uur ‟s ochtends.
Kerstkramen
Zowel binnen als buiten zijn er tal van kerstkramen die u goed in de kerstsfeer brengen. Met
groen- en woondecoraties, hobbymaterialen, kerstkoekjes, kerstkaarten, enz, enz. Voor ieder
wat wils!
IJsbaan
Ook dit jaar hebben we het weer kunnen realiseren met behulp van IJsbaanvereniging Klein
Cortina, STEK en diverse sponsors. Een ijsbaan van 8 x 10 meter op het plein bij van Saaze
tijdens de Kerstmarkt. Iedereen kan er gebruik van maken van jong tot oud, dus zorg dat u in
conditie bent!
Standhouder
Wilt u nog deelnemen als standhouder, dan kunt u zich nog opgeven bij
Maya Kutschruiter, tel. 252822 of mail via stek@kraggenburg.nl

Ook dit carnavalsseizoen organiseren wij weer vele activiteiten. Om iedereen de mogelijkheden
te geven om bij onze activiteiten aanwezig te zijn, brengen wij u alvast op de hoogte van de
geplande activiteiten en data:
08
26
04
04
05
06
08

januari 2011
februari 2011
maart 2011
maart 2011
maart 2011
maart 2011
maart 2011

Nieuwjaarsreceptie – Bekendmaking nieuwe Prins Carnaval
Gezwam rond de Dam
Kinderbuutreednen
Jeugd Activiteit
Groot Carnaval
Katerloop en Kindercarnaval
Seniorencarnaval

LID WORDEN VANAF 16 JAAR:
Ben je dus 16 jaar en wil je lid worden van de CV De Zotte Leeuwkes meld je dan via een van
de raadsleden of via info@zotteleeuwkes.nl. Je hebt dan gratis toegang tijdens het Gezwam
rond de Dam en Groot Carnaval.
BEKIJK ONZE WEBSITE: WWW.ZOTTELEEUWKES.NL
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Ouderensoos “De Jongeren van Vroeger”
+ Contactdames “Stichting Welzijn Noordoostpolder”
J.J. Voost, Voorstraat 12 Kraggenburg.
Tel: (0527)252374

Kraggenburg, november 2010
Hierbij nodigen wij U uit voor de KERSTMIDDAG voor alle 55-plussers van
Kraggenburg en omgeving, verzorgd door de St. Welzijn Nop (SWN) en de
Ouderensoos “De Jongeren van Vroeger” (J.V.V.)
Datum: Woensdag 15 december 2010
Tijd: 14.00 uur
Plaats ‟t Klokhuis
Een gedeelte van deze middag wordt verzorgd door het Katholieke Kerkkoor
van Kraggenburg met het zingen van kerstliederen, waarbij
we ook de gelegenheid krijgen om zelf kerstliederen te zingen.
Voor de geestelijke noot heeft pastoraal werker dhr. Harm Feijen weer zijn medewerking
toegezegd.
De middag wordt gewoontegetrouw weer afgesloten met het gezamenlijk nuttigen van een
feestelijke Kerst broodmaaltijd.
Mogelijk wordt het programma opgevuld met enkele kerstvoordrachten.
In grote lijnen ziet het programma er als volgt uit:
1.
Ontvangst met koffie/thee.
2.
Gezamenlijk zingen van “Wij komen tezamen”.
3.
Opening door de voorzitter.
4.
Eerste optreden van het Gemengd Koor.
5.
Pastoraal werker Harm Feijen.
6.
Pauze (ong. 15.00 uur)
7.
Tweede optreden Gemengd Koor.
8.
Afsluiten eerste deel van de middag.
9.
Pauze - consumptie – tafels klaarmaken.
10. Gezamenlijke Kerst broodmaaltijd.
11. Afsluiting van de middag.
Kosten:

Evenals vorig jaar is het voor de leden van de Soos gratis.
Niet leden betalen € 10,=
Opgave: Graag uiterlijk 10 december via onderstaande invulstrook of bij het bestuur
van S.W.N. of J.V.V. Telefonisch kan ook.
Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar mevr. Eva van Egmond (252846).
We hopen en verwachten een goede opkomst op woensdag 15 december !!

Invulstrook (hierlangs afknippen)
-----------------------------------------------------------Ondergetekende: NAAM …………………………………………………………………………………
Straat en nummer: ………………………………………………………………………………………..
Komt op woensdag 15 dec. met één / twee personen. (doorhalen wat niet van toepassing is)
Handtekening: …………………………………………………….
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Welkom in de kerken
van Kraggenburg
rond kerst.

In de donkere koude december maand
geven de feesten veel warmte en
gezelligheid. Misschien wel een tijd om
zorgen een beetje te vergeten en te
genieten van het goede van het leven.
Ook als de economie het minder doet
en er misschien twijfels zijn over de
toekomst.

Kerst in Kraggenburg
Zondag 12 december om 19.00 uur
Kerken In Kraggenburg (KIK)
Kerst zangdienst
In Protestants kerkcentrum
Woensdag 15 december om 19.00 uur
Kerstmusical
Oecumenische basisschool “de Lichtwachter”
In de RK kerk
Vrijdag 24 december om 21.30 uur
Kerstnachtdienst
In Protestants kerkcentrum
Met pastoraal werker: Harm Feijen

Het kerstfeest is voor veel mensen één
van de grootste feesten in het jaar. Met
familie of vrienden gezellig samen zijn
met eten en drinken.
Ook binnen de kerken vieren we dit
feest. Met de geboorte van Jezus slaat
God een brug naar mensen. Een warme
hand in een koude wereld. Deze
warmte willen we met u delen en u
wordt van harte uitgenodigd voor de
vieringen die op deze pagina staan
vermeld.
Of u nu iedere week komt, of dat het
de eerste keer is, het maakt allemaal
niet uit. De kachel staat aan en de
toegang is gratis. Een feest is pas een
feest als je het samen kunt vieren. En
daarom vinden we het fijn om u
welkom te heten in onze vieringen.

Vrijdag 24 december om 21.30 uur
Kerstviering
In de RK kerk
Met pastor Marita Fennema
Zaterdag 25 december 10.00 uur
Kerstviering
In Protestants kerkcentrum
Met: Liesbeth Winters – Jonas
Zaterdag 25 december 15.00 uur
“Rond de Kribbe” viering
Korte viering voor jonge gezinnen
In de RK kerk

Namens de parochie en de Protestantse
kerk.

Uitnodiging kerstsamenzang
Op zondag 12 december 2010 om 19:00 uur willen wij u welkom heten in een sfeervol verlicht
Prot. kerkcentrum te Kraggenburg.
Veel dorpsgenoten (jong en oud) en mensen van buiten het dorp zijn weer bereid om hun
(muzikale) medewerking te verlenen aan deze kerstsamenzang.
Het belooft daarom wederom een gevarieerd samenzijn te worden met diverse bijdragen aan
zang en muziek.
U wordt van harte uitgenodigd om niet alleen te komen luisteren, maar vooral te komen
meezingen, want ook de bekende kerstliederen zullen zeker niet ontbreken. De toegang is
gratis.
Oecumenische werkgroep Kraggenburg
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van SaazE‟S EInDEJaarS DarttoErnooI & top 100 2010
Darten
Programma dinsdag 28 december:
20.00 uur Voorronde volwassenen
Programma woensdag 29 december:
17.00 uur Voorronde & Finale Jeugd
20.00 Finale volwassenen
Top 100
Programma woensdag 29 december
17.00 uur – nummer 100
00.00 uur – nummer 1
Buffet
18.00 uur – 20.00 uur Oudejaarsbuffet
Onbeperkt eten
voor € 13,50
Jongeren tot 12 jaar voor € 6,50
Er wordt geen entree geheven.
De rode Saaze munten zijn alleen deze avond geldig.
Top 100 van Kraggenburg
Stuur je favoriete Top 10 naar info@hotelvansaaze.nl of haal een formulier bij Van Saaze.

Oud & nieuw 2010 in Kraggenburg!
Het 60-jarig jubileum van Kraggenburg is afgelopen jaar afgesloten, maar dit is natuurlijk geen
reden om niets te organiseren dit jaar!
Wij nodigen iedereen uit Kraggenburg en omgeving uit om 2010 af te sluiten en het nieuwe
jaar in te luiden onder het genot van een hapje en een drankje in het Klokhuis.
Er zullen verschillende activiteiten georganiseerd worden en er zal de hele avond een DJ
aanwezig zijn voor de muziek.
Kortom een gezellige avond voor jong en oud!
Een kort overzicht:
Wie:
Waar:
Wanneer:
Aanvang:
Kosten:

Iedereen
Het Klokhuis
31 december
21.00 uur
€ 2,= intree

Wij wensen iedereen alvast een heel prettig 2011 en hopen jullie te zien op 31 december!
De organisatie

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl
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Marathonschaatser Rob Hadders over
schaatsen en Kraggenburg
Marathonschaatser Rob Hadders is geboren en getogen in Kraggenburg. Op dit moment (28
november) staat hij tweede in het algemeen klassement van de KPN cup en behoort dus bij de
beste schaatsers van Nederland. Hoe bereik je dit en hoe denkt hij terug aan Kraggenburg?
Hoe waren je jeugdjaren in Kraggenburg?
Op 9 december 1983 ben ik geboren in Kraggenburg. Ik heb mijn hele jeugd daar
doorgebracht. De eerste 10 jaar aan de Neushoornweg. Dat was fantastisch! We hadden een
grote achtertuin met achterin een voetbalveldje, schapenweide en bomen om in te klimmen!
Toen ik een jaar of 10 was zijn we in het dorp komen wonen en dat was ook weer geweldig
omdat ik direct met vriendjes kon spelen waar ik maar wilde. Daarbij was het ook wel handig
dat ik vanaf dat moment lopend of met de fiets naar de ijsbaan kon! Ik zat op de RK Sint
Bonifacius basisschool. Ik heb het er altijd naar mijn zin gehad. Er werd in mijn herinnering
ook veel gesport op onze school. Scholencross, scholenatletiek, schoolvoetbal. Allemaal
prachtig! Minder leuk was corvee. Dat afwassen vond ik maar niks. Nu nog steeds niet
trouwens... Gelukkig maakte de berg snoep die je daarna bij de Pelikaan op kon halen met het
oud papier veel goed!
Wanneer ben je begonnen met schaatsen en hoe was dat?
Ik kan er een paar jaar naast zitten maar volgens mij is dat rond mijn 8e geweest. Mijn vader
was altijd al gek op schaatsen en die heeft me dus ook al snel achter een stoeltje de ijsbaan
van Klein Cortina op gestuurd. Van hem zal ik dus ook wel mijn eerste schaatslessen hebben
gehad. Op houtjes denk ik? Toen ik achter die stoel stond op de ijsbaan van Kraggenburg
kunnen het ook nog dubbelijzers zijn geweest. De weg naar klapschaatsen was in ieder geval
lang!
Hoe ben je in de wereld van het wedstrijdschaatsen terecht gekomen?
Via mijn schaatsclub. Als je bij een schaatsclub gaat, ga je eigenlijk ook al vrij snel
wedstrijden schaatsen. Dat is natuurlijk allemaal voor de lol en bij mij was dat zeker zo. Ik
bakte er in de beginjaren echt geen hout van. Volgens mij ben ik ook nooit echt een talent
geweest. In mijn jeugd waren er altijd jongens beter, sterker en dus sneller. Als je jong bent
schaats je ook vooral langebaanwedstrijden. Veel verder dan een 1500 meter mocht je niet
rijden en de afstanden waar ik later talent voor bleek te hebben, stonden toen niet op het
programma. Een beetje mee hobbelen in de middenmoot was dus wat ik destijds deed. Pas
toen ik een jaar of 16 was, begon ik marathons te schaatsen. Mijn oom Jan Rombouts deed dit
ook en toen bleek dat ik daar wel mee kon doen voor de prijzen. Daar ben ik me dus op gaan
richten en pas na jarenlang in de marathon te hebben gereden, ben ik weer de
langebaanwereld binnen geslopen en blijk ik daar uiteindelijk niet eens zo slecht in te zijn. Ik
ben dus een beetje een laatbloeier. Grappig is ook dat al die jongens die toen beter waren nu
niet meer schaatsen of op een veel lager niveau zitten. Het maakt gelukkig dus niet zo heel
veel uit als je op jongere leeftijd nog niet de sterren van de hemel rijdt! Ik trainde bij STG
Dronten. In de eerste jaren was er alleen de baan van Heerenveen, Thialf, redelijk in de buurt.
Vanuit Dronten vertrok er iedere week een bus vol kinderen richting Heerenveen en ik stapte
daar ter hoogte van Emmeloord bij in. Ik heb alleen altijd al een hekel gehad aan bussen en
dat vond ik dus niet echt een succes. Toen de baan in Dronten open ging ben ik dus ook pas
meer gaan schaatsen omdat ik niet meer met die rotbus naar de trainingen moest.
Wat moeten kinderen doen om wedstrijdschaatser te worden?
Als er natuurijs is naar de baan van Klein Cortina gaan en lekker gaan schaatsen. Vooral 's
avonds schaatsen vond ik altijd geweldig. Tussendoor lekker warme chocomelk drinken.
Als je dan schaatsen echt zo leuk vindt dat je niet van de baan af te slaan bent, is het nog
leuker om bij een schaatsclub te gaan om echt goed te leren schaatsen. Voor je het weet ga je
dan ook wedstrijden schaatsen en gaat het balletje rollen.
Kun je naast je sport nog iets anders doen?
Ja hoor. Het is zelfs goed om af en toe even aan wat anders te kunnen denken. Natuurlijk zijn
er schaatsers die niets anders doen, maar de beste rijders in de marathon doen er wel wat
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naast. Niet omdat het moet, maar puur om de afleiding. Om de top te halen, zul je alleen niet
alles kunnen doen. Alle weken de kroeg in is niet bevorderlijk en dus zul je een groot deel van
je sociale leven op moeten offeren. Om keihard te kunnen trainen moet je namelijk veel
rusten.
Wat doe je op dit moment naast het schaatsen?
Ik woon op dit moment in Groningen, vanwege mijn studie geschiedenis in die stad. Op mijn
18e ben ik die kant op gegaan en het blijft een leuke stad om te wonen. Daarnaast breng ik
veel tijd door bij mijn vriendin Sonja en haar hond Jesse in Lemelerveld. Op dit moment
overweeg ik om na de Bachelor Geschiedenis een Master American Studies te gaan doen.
Hoe is dit te combineren met de sport?
Niet al te makkelijk. Het kost erg veel energie, zowel fysiek als mentaal, om de top van het
schaatsen te halen en om daar te blijven en dit maakt de combinatie met studeren lastig.
Vooral omdat ik nu al een jaar of 4 in de topploeg van het marathonschaatsen mee draai. Bij
deze ploeg gaan we veel op trainingskampen en trainen we met grote regelmaat gezamenlijk
in Heerenveen. Het is dan wel eens lastig om wat tijd in te plannen voor de studie. Maar goed,
op mijn eigen tempo red ik het uiteindelijk ook wel dus wat dat betreft is er geen man
overboord. Het is alleen niet de ideale combinatie, zoals sommigen wel eens denken. Juist een
vast ritme, 's ochtends werken, 's middags trainen, werkt een stuk beter voor veel schaatsers.
Kun je leven van het schaatsen?
Ja absoluut. Hoewel het geen vetpot is waar je rijk van gaat worden, had ik nooit gedacht ooit
van mijn sport te kunnen leven. Dit is wel iets waar ik van geniet. Zeker als je ziet dat de
groep schaatsers die van de sport kan leven in het marathonschaatsen niet erg groot is. Het
kan dus ook zo over zijn met de pret. Maar zoals het nu gaat heb ik t prima voor elkaar! Op dit
moment, binnen deze ploeg, werk ik met een vast, maandelijks salaris. Er zijn ook ploegen
waar de salarissen lager liggen en rijders dit aan kunnen vullen met premies, op basis van
prestaties. Ik moet wel zeggen dat ik niet kan begrijpen dat je harder je best gaat doen als er
een paar rotcenten op je liggen te wachten bij de streep. Als je aan de start gaat staan van
een wedstrijd moet je wat mij betreft er alles aan doen om die wedstrijd te winnen. En dat
daar dan prijzengeld op staat, is mooi meegenomen maar dat mag niet de motivatie zijn om je
best te doen... Als je alleen maar 100% geeft wanneer er geld op het spel staat, ben je wat
mij betreft geen echte winnaar.
Hoe ziet je wedstrijdprogramma voor dit seizoen eruit?
Het mooie van het marathonschaatsen is dat je dit nooit zeker weet. Immers, wanneer er
natuurijs komt, gaat alles op de schop. Het kunstijsprogramma staat natuurlijk van te voren
wel vast maar het natuurijs wat er bij komt, maakt dat je zomaar een week lang iedere dag
een of twee wedstrijden gaat rijden. Dit zijn altijd erg hectische en nerveuze periodes waar je
pas echt de grote overwinningen moet pakken. Want natuurijswedstrijden in Nederland zijn
natuurlijk wel extreem belangrijk. Tot nu toe heb ik 11 wedstrijden geschaatst. Vier 5000
meters, een 3000 meter en 6 marathons. (t/m 28 november)
Wat vind je leuker langebaanschaatsen of marathon schaatsen?
Allebei vind ik het mooi om te doen. Mijn hart ligt natuurlijk bij het marathonschaatsen omdat
ik daarin ben opgegroeid maar het langebaanschaatsen, vooral bij een NK, is ook wel erg
speciaal. De aandacht die daarvoor is verbaasd me iedere keer weer. Toch, als ik moet kiezen,
is er maar 1 wedstrijd die er echt toe doet en dat is een marathon, namelijk de Elfstedentocht.
Sowieso is er niets mooiers dan wedstrijden op natuurijs en de hele atmosfeer daarom heen.
Wat vind je van de dr. Bibberregel?
De Dr. Bibber regel is een vreemde regel die niet in het belang van de sporters is ingesteld.
Desalniettemin is het niet zo bijzonder moeilijk om binnen die streepjes te blijven. Dus een
groot probleem is de regel voor mij niet. Maar dat de regel er is, vind ik wel apart. Er heeft
immers bijna niemand baat bij. Dus wat heeft het dan voor nut?
Bij welk team zit je nu en met wie train je?
Het Renault schaatsteam. Voluit Equipe Renault Eco2. Wij vallen binnen de Stichting
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GroenOranje, waar ook het BAM Schaatsteam bij hoort. En met die ploeg trainen we dan ook
eigenlijk het hele jaar door. We zijn 2 ploegen maar we trainen als 1 grote club. Bekende
namen zijn Bob de Jong, Bob de Vries, Arjan Stroetinga, Jorrit Bergsma, Bert Jan van der Veen
en Robert Bovenhuis. Ik train minimaal 3x per week met de ploeg.
Wat is je doel voor dit seizoen?
Zoveel mogelijk wedstrijden winnen. Wat dat betreft heb ik dit jaar een goede start gemaakt
met een overwinning in Amsterdam. Daardoor sta ik nu hoog in het klassement en heb ik een
aantal wedstrijden het Oranje pak gehad. Het is nog een lang seizoen en er moet nog een
hoop gebeuren maar ik ga proberen de KPN cup te pakken.
Op welke baan in Nederland schaats je het liefst? En in het buitenland?
In Nederland is Heerenveen mijn favoriete baan. Daar train ik 3x per week en is hard
schaatsen ook het lekkerst. In het buitenland vind ik Erfurt altijd een mooie baan. Het ijs is er
altijd goed en er hangt een echt topsportklimaat. Vorig jaar heb ik ook in Rusland, tegen de
grens met Kazachstan aan op de ijsbaan van Chelyabinsk gereden. Dat was ook wel een mooie
ervaring en een erg mooie baan! Toen we in Chelyabinsk de Kazachstaanse kampioenschappen
reden, zaten we met 4 Nederlanders in een vervallen hotel vol Kazachstaanse schaatsers en
Russische studenten. Daar hebben we wel wat woordjes Russisch opgepikt aangezien vrijwel
niemand Engels spreekt. Met handen en voeten moet je dan wel de Russische toer op!
Schaats je liever binnen of buiten?
Eigenlijk maakt het me niet zoveel uit. Ik vind het belangrijker dat er goed ijs ligt. Op snel en
hard ijs kom ik meer tot mijn recht en maak ik meer kans op een overwinning. Ik moet het
toch hebben van de techniek en niet van het krabbelen met een klein slagje. Dus dak of geen
dak, als het ijs maar goed is.
Heb je liever natuurijs of kunstijs?
Natuurijs is zo vreselijk mooi. De sfeer bij die wedstrijden is niet te beschrijven. Daar kan geen
wedstrijd in een vol Thialf tegen op. Hoewel dat toch ook wel apart is. Zeker als je weet dat er
live een paar miljoen mensen zitten te kijken. Toch is natuurijs alles wat je wilt als schaatser.
Het is het pure schaatsen zoals het bedoeld is en zo'n wedstrijd op natuurijs doet me dan ook
veel meer dan een kunstijswedstrijd!
Er wordt een strenge winter voorspeld. Wat vind je daarvan?
Ja geweldig, hoewel het niet te hard moet gaan. Ik zou geen wedstrijden willen missen doordat
ik op Tenerife zit natuurlijk! Maar een eventuele Elfstedentocht is natuurlijk waar iedere
marathonschaatser van droomt... Vanaf 28 november trainen we op Tenerife! In een druk
seizoen, met natuurijs in het vooruitzicht, is het erg goed om een week in de zon te gaan
fietsen. De zon maakt het lichaam weer fitter en geeft een goede impuls voor de rest van het
seizoen. In de aanloop naar het NK kunstijs van eind december is dat ook een goede stap. We
zitten daar dus een ruime week en fietsen iedere dag. Verder liggen we op het strand en
slapen we veel. Een lekker luie vakantie eigenlijk, op het fietsen na!
Als je in het buitenland schaatst, hoe ga je daar dan heen?
Dat ligt eraan waar we heen gaan. Naar Erfurt en de Weissensee gaan we met de auto. Dat is
nog wel goed te overbruggen. Naar Zweden en Finland gaan we echter met het vliegtuig.
Hoe rijdt je teamauto?
Perfect! Veel mensen verwachten dat ook niet en vragen ook enigszins argwanend hoe zo'n
Dacia nou rijdt! Nou, dat is echt dik voor elkaar. Ik ben er al 2 maal mee op en neer naar Italie
geweest en ook een tripje Oost Duitsland heeft ie overleefd. Voor de sport maak ik sowieso erg
veel kilometers dus dan is het wel lekker als je een goede auto hebt. Dit is dan ook een hele
beste wagen wat mij betreft!
Heb je tijd om iets van het land/de stad te zien?
Helaas niet. Ik ben al op veel plaatsen geweest maar heb echt nog zelden de tijd gehad om
dingen te bekijken. Daarvoor zal ik toch echt zelf een reis moeten boeken. Dat doe ik dus ieder
jaar in maart, na het seizoen.
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Op reis naar Chelyabinsk (Rusland, vlakbij Kazachstan) moesten we in Moskou van vliegveld
Domodedovo naar een ander vliegveld naar de andere kant van de stad. Rond 02.00 's nachts
kwamen we aan in Moskou en werden we opgewacht door oud-schaatser Vadim Sayutin. Hij
roste vervolgens midden in de nacht door Moskou heen en stopte even bij het Rode plein en
het Kremlin om ons dat te laten zien. Om 3.00 's nachts heb ik daar dus wel 5 minuutjes de
toerist uit kunnen hangen! Gelukkig was ik al eens een lang weekend naar Moskou geweest
om bij een vriend op bezoek te gaan, ik was dus niet gefrustreerd, zoals de anderen, dat we
niet even wat langer de stad konden bekijken!
Verder heb ik tijdens een trainingskamp een keer de Grand Prix (Formule 1) van Monza
bezocht en de schitterende stad Sienna in Italie bekeken. Dat waren mijn enige toeristische
momenten in 6 jaar op het hoogste niveau tot nu toe.
Ik moet eerlijk zeggen dat je naast het trainen ook niet veel energie over hebt om nog andere
dingen te doen. De dagen op een trainingskamp zien er bijna altijd zo uit:
7.45 - training DVE (Duurloopje voor eten)
8.30 - ontbijt (daarna op bed)
10.00 - training
12.30 - lunch (daarna dutje)
14.30 - training
18.30 - avondeten
22.00/23.00 - slapen
Dan blijft er weinig tijd en energie over om iets anders te gaan doen. Ik kijk vooral veel films
omdat ik overdag niet zo'n slaper ben.
Wat vind je ervan dat Kraggenburg door jou op de sportieve kaart wordt gezet?
Als dat zo is, vind ik dat wel mooi. Hoewel ik hoor dat het 'Brembley' (sportpark De Brem met
het mooiste gras in de wijde omgeving; de TOPklasse traint hier zelfs. MM) tegenwoordig ook
een aardig visitekaartje is! Helaas word ik vaak aangekondigd als Rob Hadders uit Groningen.
Dan lijkt het toch altijd net alsof ze het over iemand anders hebben.
Wat is je leukste en minst leuke herinnering aan Kraggenburg?
De gezelligheid. In zo'n dorp kende je iedereen. Dat vond ik altijd erg leuk. Activiteiten als de
toneelvereniging voor jongeren en de feestweken zijn volgens mij de mooie dingen in zo'n
klein dorp. In de stad ben je toch meer op jezelf, hoe vreemd dat ook klinkt in zo'n
mensenmassa. Maar de mooiste herinnering blijft natuurlijk het schaatsen op Klein Cortina,
's avonds met warme chocolademelk, hoe kan het ook anders! Dat het zo ver af lag van
Emmeloord vond ik minder leuk. Iedere dag op de fiets die kilometers maken richting school
was wel een flinke opgave. Zeker als het rotweer was. Natuurlijk was het vaak gezellig op de
fiets maar de ontelbare malen dat ik alleen tegen de wind in aan het trappen was, waren toch
wel zwaar. Maar goed, misschien dat ik daardoor in de sport ook wel sterk ben geworden.
Wat denk je als je Kraggenburg binnenrijdt?
Home sweet home! Kraggenburg is voor mij echt 'thuis', hoewel ik al bijna 10 jaar in
Groningen zit. Vooral de omgeving, af en toe een stukje hardlopen in het bos of iets dergelijks.
Dat voelt vertrouwd!
Denk je ooit nog weer in Kraggenburg te gaan wonen?
Dat zou ik echt niet weten. Om te trainen zijn er maar weinig plekken waar ik het beter zou
kunnen treffen. Het ligt redelijk centraal voor de ijsbanen en fietsen en skeeleren in de polder
is super door alle fietspaden. Daarbij heb je de afwisseling van de lange rechte polderwegen en
aan de andere kant het oude land waar je mooi kunt trainen. Ook is de afstand naar Zwolle,
Amsterdam, Utrecht en andere steden prima te doen. Maar goed, we zien wel. Voorlopig zit ik
nog in Groningen denk ik.
Margot Maljaars

(Noot van de redactie: Weet u een leuke naam voor de rubriek van Margot Maljaars? Laat het
ons weten. Voor meer info hierover, zie bladzijde 2, het stukje van de redactie.)
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Uitnodiging jaarvErGaDErInG “KLEIn CortIna”
Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van ijsbaanvereniging

“Klein Cortina”
Deze wordt gehouden op woensdag 13 december 2010 om 20.00 uur
bij H.C.R. van Saaze te Kraggenburg.
Agenda:
1.
Opening
2.
Mededelingen
3.
Notulen
4.
Ingekomen stukken
5.
Jaarverslag
6.
Verslag penningmeester
7.
Verslag kascommissie
8.
Benoeming kascommissie
9.
Bestuursverkiezing
10. Rondvraag
11. Sluiting
Graag tot ziens op maandag 13 december.
Het bestuur.

JEu D‟op wInt EEnaKtErfestival Flevoland
In het Agora theater in Lelystad won jeugdtheatergroep Jeu d‟Op de eerste prijs op het
Flevolands Theater Festival met het stuk “Zullen we”. Het stuk gaat over jongeren die om
verschillende redenen van huis zijn weggelopen. Onderweg beleven ze allerlei avonturen. Wat
echter de meeste indruk maakte, is de manier waarop ze hun zelfgekozen types vorm hebben
gegeven. Ook het groepsgebeuren, dat zich zonder inmenging van ouders gaandeweg
ontwikkelde, is een boeiend proces dat zo goed past bij het puberen. Onder regie van Koenie
Wind hebben de jongeren hun personages ontwikkelt. Koenie heeft de informatie verzameld en
neergelegd bij een scriptschrijver, die afzag van naamsvermelding omdat Jeu d‟Op in de
uiteindelijke versie te veel afweek van het originele script. Het grappige is, dat juist de
veranderingen Jeu d‟Op de overwinning bezorgde. De jury vond dat Jeu d‟Op durf en lef aan de
dag legde om schijnbaar onverenigbare elementen bij elkaar te plaatsen. Zoals een van huis
weggelopen Moslima, een rolschaatsende assistente van een wereldberoemde illusionist, een
reus met kinderhonger, de broer van de reus met een klein hartje, een rappende kabouter en
nog veel meer grappige types. Een speciale vermelding kreeg het multifunctionele, door
Koenie gemaakte, decorstuk. Wie zelf wil zien wat Jeu d‟Op ervan gemaakt heeft, kan op
zaterdag 12 februari bij Van Saaze in de zaal komen kijken. Het begint om 20.00 uur. Er wordt
entree gevraagd.
De jongeren hebben als prijs een workshop improvisatie gewonnen van theatermaker Niels van
der Schaaff.
De felicitaties en een groot compliment voor de spelers en regisseur van Jeu d‟Op.
Spelers: Bobby van Egmond, Carline Dedden, Jordi Lamers, Ivy Polhoud, Jeltje Wit, Jesper
Oosterwijk, Joost Potters, Lars van Diepen, Marco van Diepen, Wout van Keulen, Cleo Polhoud
en Wesley Verbeem.
Regie: Koenie Wind.
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ZONNEBLOEM Nieuws
Uitslag Zonnebloem loterij.
Allereerst willen wij van de Zonnebloem, u als inwoners van Kraggenburg (dorpelingen en
buitenweg bewoners) hartelijk bedanken voor het kopen van de zonnebloem loten. We komen
elk jaar weer langs en ook dit jaar liet u ons niet in de steek. Alle loten die ons werden
toegewezen hebben we weer kunnen verkopen. En ook een woord van waardering voor alle
vrijwilligers die weer langs de deuren wilden gaan. Onze HARTELIJKE DANK daarvoor.
De trekking is alweer geweest en de uitslag van de zonnebloem loterij staat op de volgende
pagina van deze Uitkijk. Dus haal die loten van het prikbord en uit de keukenla om even te
controleren of u iets gewonnen heeft. Er is een geldprijs gevallen in Kraggenburg. Mocht u de
gelukkige winnaar zijn, volg dan de instructies op die achter op de loten vermeld staan. Maar
maak voor u zelf wel even een kopie om te bewaren voor uw eigen boekhouding. Veel geluk
allemaal.
30 Jarig jubileum.
Op zaterdag 6 november jl. hebben we een gezellige middag georganiseerd en ons 30 jarig
jubileum gevierd. Eigenlijk hadden we dat tegelijk met Ens vorig jaar moeten doen, want we
zijn samen begonnen als een vereniging, maar door diverse verhuizingen zijn onze boeken en
notulen kwijt geraakt die betrekking hadden op de oprichting van onze vereniging. Vandaar
dat we niet meer de precieze datum wisten.
Maar we hebben nu toch samen met onze gasten uit Kraggenburg en Ens dit 30 jarig jubileum
gevierd. We werden ontvangen met koffie/thee en gebak met het logo van de zonnebloem,
speciaal verzorgd door de bakker uit Vollenhove.
Daarbij hadden we nog een heugelijk feit te vieren, iets wat we beslist niet ongemerkt voorbij
wilden laten gaan. Mevrouw Ge Mooiweer is vanaf het begin een actief lid van onze afdeling
Zonnebloem geweest, eerst als vrijwilligster, daarna als bestuurslid en de laatste jaren als
penningmeester. Ons regio bestuurslid Hetty Kuper kwam om mevr. Mooiweer een gouden
speld op te spelden voor bewezen diensten. De familie van mevr. Mooiweer hadden we ook
uitgenodigd. Dus Ge mocht omringd door zoon, schoondochters en kleinzoons alle bloemen,
hulde en lofbetuigingen in ontvangst nemen.
Om het feest op te luisteren met muziek en zang, hadden we het gemengd koor "Wat een
koor" uit Emmeloord uitgenodigd. Deze mensen namen onze uitnodiging graag aan, want dit
was voor hen een uitgelezen kans om voor publiek op te treden. Ze bestaan namelijk nog niet
zo lang en hebben wel uitgebreid geoefend, maar nog weinig optredens gedaan. Ze brachten
allemaal oude Nederlandse liederen ten gehore, afgewisseld met moderne meezingers. Het liep
nog niet helemaal vlekkeloos, maar ze straalden allemaal zoveel enthousiasme en plezier uit,
dat wij als publiek hebben genoten van hun zangkunst.
Tijdens de pauze werden we getrakteerd op een drankje en lekkere hapjes, en we kregen
genoeg gelegenheid om eventjes gezellig bij te kletsen met elkaar. En zoals een van onze
gasten zei: “Van zo'n middag , daar wordt je weer helemaal blij en vrolijk van.”
Uitnodiging Chez Marknesse (voorheen Chez Andre).
De eigenaar van de grote discotheek in Marknesse heeft het idee opgevat om de Zonnebloem
gasten uit de regio (polder) te laten kennis maken met deze uitgaansgelegenheid. Dus als uw
nieuwsgierigheid door uw kinderen en/of kleinkinderen is gewekt en u wilt wel eens zien waar
zij zich de weekenden vermaken, dan is dit de kans om te kijken en te worden rondgeleid in de
grootste discotheek van de polder.
We worden muzikaal vermaakt door 2 smartlappen koren. Dus:
vrijdag 7 Januari 2011, gezellige middag en rondleiding in Chez Marknesse.
aanvang: 14.00 uur. (tot 17.00 uur)
kosten : € 5,00 per persoon.
vervoer: zowel heen- als terug reis wordt door ons verzorgd.
Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Ge Mooiweer tel. 252700
en Toos van Egmond tel. 252783.
Wel graag zo spoedig mogelijk en vóór 20 december 2010.
Rest ons nog om u allemaal toe te wensen: Prettige Kerstdagen en een gezond Nieuwjaar 2011.
Met de vriendelijke groeten van alle vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg.
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Klaverjasclub de kei
Maandag 27 december is er voor de elfde keer het open Kampioenschap van Kraggenburg. Wie
zal Harry Meys, de kampioen van 2009, opvolgen?
Aanvang 19.00 uur in ‟t Klokhuis aan de Noordermeent, maar inschrijven kan vanaf 18.30 uur.
De koffie staat klaar en u zal worden verrast met een kopje heerlijke snert van Ria Stuiver.
Het programma 2011 voor de competitie luidt als volgt:
7 en 21 januari
4 en 18 februari
4 en 18 maart
1, 15 en 29 april
Deze avonden beginnen om 20.00 uur.
Het bestuur.

DorpSHuIS „t KLoKHuis – Stand van zaken
Beste Kraggenburgers,
Op 15 september jl. is er een bijeenkomst in het Dorpshuis geweest over de toekomst van het
‟t Dorpshuis. Tijdens deze bijeenkomst gaf het bestuur aan dat zij het voornemen hadden om
het Dorpshuis per juli 2011 te sluiten. Zij hebben op deze avond hun argumenten hiervoor
uiteengezet en besproken. Thema‟s binnen deze argumentatie waren het onderhoud aan het
gebouw, teruglopende aantal activiteiten, een smalle exploitatie en het aantal vrijwilligers. Op
deze avond, georganiseerd door de Raad van Toezicht, hebben we de Kraggenburgers
gevraagd om mee te denken over de problematiek. Uit deze brainstorm zijn ideeën ontstaan
waarmee verbeteringen zouden kunnen worden aangebracht aan de huidige situatie.
Naar aanleiding van de uitkomsten van deze avond heeft de Raad van Toezicht een dertigtal
Kraggenburgers persoonlijk benaderd en gevraagd of zij een bijdrage willen en kunnen leveren
aan het voortbestaan van het Dorpshuis. Aan dit verzoek is in ruime mate goed gevolg
gegeven. Het positieve resultaat van deze avond is dat deze groep heeft toegezegd actief te
willen meewerken aan de uitdagingen van het Dorpshuis in de toekomst.
Het bestuur van het Dorpshuis heeft aangeven dat als het Dorpshuis niet gesloten zal worden,
zij de weg vrij maken voor een nieuwe club mensen die de kar wil trekken. Het voortbestaan
van het Dorpshuis was dus afhankelijk van het formeren van een nieuw bestuur. We zijn dan
ook erg blij dat de volgende personen bereid zijn gevonden om het nieuwe bestuur te vormen:
Voorzitter:
Secretaris:
Penningmeester:
Vice voorzitter:

Piet Paauw
Marianne Galama
Dick Bos
Siebrand Oud

Coördinatie vrijwilligers:
Onderhoud/gebouw:
Activiteiten:

Sita van Egmond
Henk Schüssler
Klaas de Jong

Een dankzegging voor het oude bestuur is op zijn plaats. Zij hebben er mede voor gezorgd dat
het dorpshuis een betere financiële basis heeft dan een aantal jaar geleden. Tevens hebben zij
zich hard gemaakt voor de realisatie van het MFC. Zij juichen het toe dat het nieuwe bestuur
zich inzet voor het behoud van het dorpshuis.
Wij wensen het nieuwe bestuur veel succes toe met hun uitdagende taak en zijn hen zeer
erkentelijk dat zij zich willen inzetten voor het Dorpshuis. Wij hopen met het nieuwe bestuur
dat ook u het Dorpshuis een warm hart blijft toedragen en daar waar nodig uw steentje
hieraan bijdraagt. Immers, het Dorpshuis is van ons allemaal.
Namens de Raad van Toezicht,
Frans van Egmond jr.
Molle Stuiver
Harry Engels
Joop Stoffelen.
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Wisseling wijkagent
Op 1 november 2010 ben ik gestopt met mijn werkzaamheden als wijkagent voor de dorpen
Marknesse, Kraggenburg, Ens en Nagele.
Ik heb de afgelopen vijf en een half jaar met veel plezier in mijn wijk gewerkt. Alle inwoners
wil ik bedanken voor de prettige en goede samenwerking. Voor de toekomst wens ik u allen
het beste toe.
Vanaf heden ga ik werken in de noordelijke dorpen van de gemeente Noordoostpolder.
Met vriendelijke groeten,
Jan van Benthem
Op 1 november 2010 ben ik begonnen met mijn werkzaamheden als wijkagent voor de dorpen
Marknesse, Kraggenburg, Ens en Nagele.
Ik ben in 1984 bij de politie Amsterdam begonnen en in 1988 startte ik bij de toenmalige
gemeentepolitie Noordoostpolder. Van 1999 tot 2007 heb ik als wijkagent op Urk gewerkt,
hetgeen ik als een prettige periode heb ervaren. Van 2007 tot heden was ik werkzaam te
Emmeloord in de algemene dienst.
De komende jaren hoop ik op een prettige wijze bij te dragen aan de leefbaarheid in uw wijk.
Mijn E-mailadres is: jan.huizingh@flevoland.politie.nl.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op het algemene politienummer 0900-8844.
Met vriendelijke groeten,
Jan Huizingh

Bedankje
Beste leden van de Zonnebloem te Kraggenburg,
De hele familie Mooiweer wil jullie graag bedanken voor jullie inzet en gezelligheid op zaterdag
6 november. Ook willen wij onze dank uit spreken aan het koor ‟wat een koor‟ voor hun
gezellige muzikale toevoeging van de middag. Het gouden speldje zal ik de komende tijd met
trots dragen.
Ge Mooiweer

OPBRENGST COLLECTE
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden in de week van 31 oktober t/m 6
november 2010, de opbrengst was het mooie bedrag van € 930,00. Alle gevers hartelijk
bedankt.
Met de opbrengst kunnen we het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en
behandeling van diabetes verder uitbreiden, want meer weten is de enige oplossing!
Namens het Diabetes Fonds,
Afra van Diepen
Collecteleider (Kraggenburg)
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Huppel-inn
Voor alle basisschoolkinderen in de Noordoostpolder is er in de kerstvakantie weer de huppelinn. Het thema is dit jaar “circus”, dus laat tijdens de huppel-inn zien wat jij kan en word
jongleur, goochelaar, clown of sterkste man….
21 en 22 december in de Bosbadhal in Emmeloord
10.00 – 12.00 uur zwembad 2 euro
12.00 – 16.00 uur activiteitenzaal 1 euro
ga je naar beide activiteiten dan betaal je 2,50 euro
Kijk voor meet informatie op www.sva-nop.nl

Bar CaFEtarIa”‟t HoEKJE” SponSort nIEuwE tEnuES
De jongens van FC Kraggenburg A1 zijn door bar cafetaria 't Hoekje in het nieuw gestoken.
Het elftal bestaat uit jongens in de leeftijd van vijftien tot en met achttien jaar. 'Wij kiezen
bewust voor sponsoring van een sportteam uit eigen dorp. We willen graag iets terug doen
voor de gemeenschap. We hebben juist voor sponsoring van dit team gekozen, omdat dit onze
klanten voor de toekomst zijn', licht Joost van Boven, eigenaar van 't Hoekje, zijn keuze toe.
De jongens van het elftal vinden de nieuwe sponsor vooral lekker. 'Als we winnen, geeft 't
Hoekje een gratis rondje', klinkt het.

Het elftal geflankeerd door de sponsors, Joost van Boven links en Leo van Boven rechts
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Bergsma & Buchner sponsort meidenteam Be Fair volleybal
Het jongste meisjesteam, spelend op niveau drie, van Be Fair afdeling volleybal is door
autobedrijf Bergsma & Buchner verrast met nieuwe shirts. Het bedrijf is sinds mei in
Kraggenburg gevestigd. 'Veel Kraggenburgers hebben ons al hun vertrouwen gegeven, nu
willen we iets terugdoen. We hebben beide affiniteit met sport, dus toen we hoorden dat deze
groep volleybalsters nieuwe shirts nodig had, was de link snel gelegd. We willen onze
sponsoractiviteiten graag lokaal houden en vinden het gewoon leuk zo'n enthousiast
meisjesteam te sponsoren'. Op de vraag aan de meiden of ze blij zijn met het nieuwe shirt
klinkt een volmondig 'Ja'.

Staand v.l.n.r. Martijn Buchner, Marleen van Dijk, Danisha Koobs, Tessa de Jong, Lisa de
Kruijk, Jeroen Bergsma
zittend Anita Ruiter en Sanne Schekman

Peter Vellinga sponsort Be Fair volleybalmeisjes
Het meisjesteam, spelend op niveau twee, van Be Fair afdeling volleybal heeft nieuwe shirts
gekregen van Hypotheek Visie Almere of liever gezegd van financieel adviseur Peter Vellinga.
'Ik woon hier in Kraggenburg, vandaar', licht Vellinga toe. 'Twee weken geleden ging ik een
hapje eten met mijn buurman, die penningmeester is van Be Fair. Ze hadden voor dit
meisjesteam nog een shirtsponsor nodig. Toen dacht ik vooruit, dat is leuk voor het dorp'.
Rachel Zwartbol van Be Fair: 'Peter, we zijn je erg dankbaar!'
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Staand v.l.n.r. Fleur de Boer, Minou Kapelle, Anne Oosterhof, Peter Vellinga
Zittend v.l.n.r. Lonneke Schekman, Jarno van der Horst, Danee Winter

Freja Outdoor voelt zich betrokken bij Be Fair volleybal
Het meidenteam, spelend op niveau zes, van Be Fair afdeling volleybal is blij met de nieuwe
shirts, beschikbaar gesteld door Freja Outdoor. Fred van der Kolk is samen met Jacob
Oosterhof eigenaar van het bedrijf. Fred: 'Ik voel me erg betrokken bij dit team. Mijn beide
dochters spelen erin. Het was dus ook een logische keuze om dit team te sponsoren'.

Staand v.l.n.r. Fred van der Kolk, Maud van der Kolk, Kim Westra, Jacqueline Ruiter, Jacob
Oosterhof
Zittend v.l.n.r. Lieke van der Kolk, Janick Winter, Lisanne van der Heide, Thirsa van der Stelt
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS
Na een lange periode van nattigheid is de temperatuur nu aan het dalen. De eerste winterse
speldenprikken zijn al uitgedeeld. In het Voorsterbos is het vogelleven tot rust gekomen. Hier
en daar horen we het tikken van grote en kleine bonte Spechten en Boomklevers die op dode
bomen naar insecten zoeken. In de weilanden zitten Buizerds op paaltjes rustig af te wachten
of er een muis voorbijkomt. Bij helder vriezend weer horen we overal de ganzen die iedere
avond vanuit de voedselgebieden overtrekken om op de randmeren te overnachten. Naarmate
het kouder wordt komen er steeds meer ganzen in de gebieden van Natuurmonumenten op
bezoek. Regelmatig worden jagende Zeearenden rondom de Ijsseldelta/Zwartemeergebied en
de Barsbekerbinnenpolder waargenomen die op de aanwezige ganzen jagen.
Er waren vele hoogtepunten het afgelopen jaar. Het hoogtepunt van 2010 is de broedpoging
van een paartje Zeearenden in het Zwartemeer gebied. Het gebouwde nest is door de storm
van 31 maart grotendeels uit de boom gewaaid. Misschien volgt in het nieuwe jaar een nieuwe
broedpoging. In de Buitenlanden zijn de Kievitsbloemen in het afgelopen voorjaar weer
toegenomen. De Boomvalk heeft met twee paar gebroed in het beheergebied Harderbroek en
er is een broedpaar waargenomen in het Kadoelermeer. In het gehele beheergebied Flevoland
neemt overal de Kleine Bonte Specht toe. Dit is een gevolg van het ouder worden van de
bossen. In het Voorsterbos is een spectaculaire stijging van Rietorchis geconstateerd en heeft
de Keverorchis zich ook uitgebreid. Tevens is een nieuwe groeiplaats van Stofzaad ontdekt. In
de Vreugderijkerwaard is de eerste Bleke Distelbremraap gevonden. Er komen nu drie soorten
bremrapen voor (blauwe, walstro, distel bremraap). De drie genoemde soorten vormen geen
bladgroen, en ze parasiteren op andere planten. Het zijn bijzondere soorten en komen weinig
voor. Op het eilandje in de nevengeul van de Vreugderijkerwaard hebben dit jaar 30 paar
Kluten en 2 paar Visdieven gebroed. In de aanwezige kolk hebben 18 paar Zwarte Stern
succesvol gebroed op de ingebrachte (kunst) vlotjes. De Moerassprinkhaan heeft zich verspreid
naar het Kadoelerveld waar deze soort voor het eerst is waargenomen. Deze sprinkhaan kwam
al in grote aantallen voor op het Kraggenburgerveld.
Na de vele positieve ontwikkelingen zijn ook minder goede berichten te melden. Door toename
van het verkeer in het Voorsterbos vallen er vele slachtoffers van reeën (rondom het
Voorsterbos afgelopen jaren al minimaal 12 en de laatste jaren meer dan 100 bij elkaar).
Regelmatig worden ook doodgereden Boommarters, Steenmarters, Bunzingen gemeld. Vooral
de Boommarter staat op de rode lijst van kwetsbare zoogdieren. Afgelopen broedseizoen is
een kleine afname van broedende Grote Karekieten in het Zwarte Meer waargenomen. De
Grote Karekiet komt weinig voor als broedvogel in Nederland. Het Zwartemeergebied is het
laatste bolwerk van deze soort.
In het Waterloopbos wordt op dit moment hard gewerkt om het model nabij de Bangkokhaven
zichtbaar te maken. Op 6 november is op de natuurwerkdag onderhoud gepleegd bij een
drietal modellen, namelijk model Thyboron Denemarken, de Haven van Bangkok en de Haven
van IJmuiden. In verband met een uitbreiding van de werkschuur in het Voorsterbos is een
stuk beplanting geruimd. Tevens is een hoge bosrand achter de beheersschuur verwijderd om
de zonnepanelen uit de schaduw te halen. Dan kunnen de panelen weer meer groene energie
leveren aan Natuurmonumenten en het energienet.
In oktober hebben vele bezoekers de Indian Summer in het Waterloopbos ervaren. In deze
periode hebben naar schatting 4000 bezoekers het Waterloopbos/Voorsterbos bezocht. De
actie herfstdoos die Natuurmonumenten landelijk organiseert is verlengd tot 2011. In het
informatiecentrum kunnen vrijwilligers u inlichten over deze actie. Tijdens een bezoek aan het
infocentrum in de kerstvakantie kunt u aan verschillende activiteiten deel nemen. Op 19
december is het infocentrum open vanaf 11.00 uur in verband met de Vette Vogeldag. Verder
is een foto-expositie met thema winter van Wilma van Beekhuizen te bezichtigen. Op 28
december is ook een Vette Vogeldag en kan met forse korting een gps-speurtocht worden
gedaan. Dit dankzij onze samenwerking met Jump Outdoor. Voor gezinnen met kinderen is de
rugzakontdektocht een leuke activiteit. In het infocentrum zal de versierde kerstboom weer
staan. Tijdens de kerstvakantie is het infocentrum op 26 december tot 30 december open van
13.30 tot 16.30 uur. Eerste kerstdag, oudejaarsdag en nieuwjaarsdag is het infocentrum
gesloten. Voor meer informatie kunt u onze website opzoeken: www.natuurmonumenten.nl.
Het beheerteam Flevoland wenst u fijne kerstdagen en een gezond 2011 toe.
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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 2011
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

9x12 (1/4 pagina)

55,00

15,00

18x24 (hele pagina)

195,00

40,00

18x6 (1/4 pagina)

55,00

15,00

Activiteitenkalender
Datum

Wie

Wat

Waar

Tijd

10-12
11-12
13-12
13-12
15-12
17-12
18-12
20-12

Klaverjasclub
De Zotte Leeuwkes en STEK
Mercatus en Dorpsbelang
IJsbaanver. “Klein Cortina”
J.V.V. en S.W.N.
Klaverjasclub “de Kei”
Basisscholen
Christelijke vrouwen beweging
K‟burg
Klaverjasclub “de Kei
Van Saaze
Van Saaze
Oud & nieuw commissie
Christelijke vrouwen beweging
K‟burg
Klaverjasclub “de Kei”
De Zonnebloem
Monument commissie
Stek,dorpshuis,ZotteLeeuwkes
Klaverjasclub
Basisscholen
Christelijke vrouwen beweging
K‟burg
Klaverjasclub “de Kei”
Klaverjasclub
Klaverjasclub “de Kei”
Klaverjasclub

Klaverjasavond
Kerstmarkt
Informatieve bijeenkomst
Jaarvergadering
Kerstmiddag 55-plussers
Klaverjasavond
OPAK
Martine Dubois, Biddinghuizen
Kerstliederen en kerstverhaal
Open Kampioenschap
Darttoernooi
Darttoernooi en Top 100 2010
Oudjaarsfeest
Nieuwjaarsmiddag

‟t Klokhuis
Dam/HCR van Saaze
‟t klokhuis
HCR van Saaze
‟t Klokhuis
‟t Klokhuis
Huis-aan-huis
Prot. Kerkcentrum

20.00 uur
14.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
14.00 uur
20.00 uur
ochtend
19.45 uur

‟t Klokhuis
HCR van Saaze
HCR van Saaze
‟t Klokhuis
Prot. Kerkcentrum

19.00
20.00
17.00
21.00
14.00

Klaverjasavond
Kennismaking Chez Marknesse
Onthulling monument
Nieuwjaarsreceptie
Klaverjasavond
OPAK
Leonie Beks, Emmeloord
Missionair werk in Bangla Desh
Klaverjasavond
Klaverjasavond
Klaverjasavond
Klaverjasavond

‟t Klokhuis
Chez Marknesse
Voorstraat/Hertenweg
‟t Klokhuis
‟t Klokhuis
Huis-aan-huis
Prot. Kerkcentrum

20.00 uur
14.00 uur
15.00 uur
16.00 uur
20.00 uur
Ochtend
19.45 uur

‟t
‟t
‟t
‟t

20.00
20.00
20.00
20.00

27-12
28-12
29-12
31-12
03-01
07-01
07-01
08-01
08-01
14-01
15-01
19-01
21-01
28-01
04-02
11-02
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Klokhuis
Klokhuis
Klokhuis
Klokhuis

uur
uur
uur
uur
uur

uur
uur
uur
uur
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