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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

VAN DE REDACTIE 
Voor u ligt een Uitkijk geheel gestoken in een nieuw jasje.  
Een nieuw Uitkijkjaar met een fris kleurtje en een nieuw logo. Een echt Kraggenburgs logo ontworpen 
door Wilma Everts. 
Ook in deze 'nieuwe Uitkijk' weer veel nieuws uit Kraggenburg en omgeving. Veel leesplezier. 

 
 
DORPSBELANG 
 
    JAARWISSELING      
Het bestuur van Dorpsbelang wenst u een goed en gezond 2005. 
De jaarwisseling is weer gezellig en rustig verlopen, vernielingen zijn achterwege gebleven. 
Velen bezochten dan ook het Klokhuis dat was omgetoverd tot “het Holland Heineken House””. 
 
     AKTIE VOOR GIRO 555 
Onze dorpsgenoot Heleen Muysers heeft het initiatief genomen voor een oliebollenactie waarvan de 
opbrengst was voor de grote ramp die Azië getroffen heeft. 
Zij wist hiermee 2540,- euro binnen te halen voor het getroffen gebied. 
 
De kerken in Kraggenburg hadden hun deuren opengesteld voor gebed en bezinning.  
Ook hier konden de bezoekers geld geven voor dit doel 
 
    DONATIE NOTARIS VAN HATTUM 
Notaris van Hattum heeft op 30 december j.l. officieel afscheid genomen als notaris. 
Wie naar de afscheidsreceptie kwam en iets wilde geven, werd gevraagd iets in een ”bus voor goede 
doelen uit de NOP” te deponeren. 
Notaris van Hattum verrichtte aan het eind van de receptie de trekking. 
Het totaal van 1498,- E. werd conform de trekking verdeeld onder: Dorpsbelang Kraggenburg, 
Melodica en Rehoboth. Zij ontvangen ieder een bedrag van € 500,-. 
Dorpsbelang heeft haar dank uitgesproken richting dhr. Van Hattum en zal zeker laten weten waaraan 
het bedrag besteed gaat worden. 
 
    DORPENRONDE 2005 
 Op 1 februari a.s. komt het college van B en W naar Kraggenburg voor de jaarlijkse zogenaamde 
dorpenronde. 
Punten die aan de orde komen zijn o.a.: woningbouw, stand van zaken m.b.t. voormalige koelhuizen 
Greenery, recreatie (w.o. fietspaden en eventueel een pontje over de Leemvaart), strooibeleid van de 
Gemeente. 
 
    DRANGHEKKEN 
Aan de dorpsbesturen is gevraagd om te inventariseren hoeveel en wanneer er dranghekken nodig zijn 
bij festiviteiten, dit i.v.m. het beperkte aantal. 
De vraag is aan de verenigingen in Kraggenburg z.s.m. door te geven aan ondergetekende of en 
wanneer er gebruik wordt gemaakt van dranghekken, zodat er bij de gemeente een duidelijk beeld 
ontstaat hoeveel er dit jaar nodig zijn. 
 
    SCHAATSTALENT 
Rob Hadders uit Kraggenburg is op weg een bekende Nederlander te worden. 
Hij heeft een 2

e
 plaats behaald bij de NK marathon op kunstijs voor B-rijders. Hij is leider in het 

klassement van de KNSB-cup. 
Op 12 maart zijn de finale wedstrijden van het marathonschaatsen B-rijders in Heerenveen. Eerst nog 
rijdt hij op 26 januari de NK op natuurijs op de Oostenrijkse Weissensee en een week later de 
alternatieve Elfstedentocht. Daar ligt zijn kans om zich te meten met de A-rijders. Wij wensen hem 
heel veel succes. 
 
Namens Dorpsbelang 
Toos van Steen 
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UITNODIGING VOOR DE ALGEMENE LEDENVERGADERING  

VAN DORPSBELANG KRAGGENBURG 

 
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodigt haar leden en andere belangstellenden 

uit voor de jaarlijkse  

 

ALGEMENE LEDENVERGADERING 
 
welke gehouden zal worden op DINSDAG 15 MAART 2005 in dorpshuis “het Klokhuis” aan de 

Noordermeent te Kraggenburg.  De aanvang van de vergadering is om 20.00 uur. 

 

AGENDA: 
1.  Opening door de voorzitter. 

2.  Notulen van de algemene ledenvergadering van 15 maart 2004 

3.  Ingekomen stukken / mededelingen. 

4.  Jaarverslag secretaris. 

5.  Financieel verslag penningmeester. (zie toelichting bij punt 5). 

6.  Verslag kascommissie en kascommissie “de Uitkijk”. 

7.  Benoeming kascommissie. 

8.  Bestuursverkiezing  (zie toelichting bij punt 8) 

9.  Vaststellen contributie. 

10.  Festiviteiten 2005 

11.  Rondvraag. 

12.  Sluiting. 

 

PAUZE 
 

Na de pauze zal Klaas Eissens de video film laten zien van de voorbereiding en presentatie van de 

wereldrecordpoging 150 meter shaslik op Hemelvaartsdag 2004. 

 

 

Toelichting bij punt 5: Financieel verslag. 

Belangstellenden kunnen de financiële stukken vanaf 1 maart 2005 desgewenst inzien bij de 

penningmeester: dhr. Jan Winters Jacob Bruintjesstraat 73. 

 

Toelichting bij punt 8: Bestuursverkiezing 

Statutair aftredend en herkiesbaar:   Marco Kok 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:     Truus Stoffelen 

Kandidaat:      Karste de Vries 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:     Toos van Steen 

Kandidaat:      Harrie Engels  

  

Tegenkandidaten kunnen tot de aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend bij de 

secretaris, Neushoornweg 10, ondertekend door tenminste 5 leden.   

 

 

Wij hopen u te mogen begroeten op dinsdag 15 maart a.s.  

 

 

Namens het bestuur van Dorpsbelang 

Toos van Steen, secretaris 
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Notulen Jaarvergadering Dorpsbelang 

Datum: 15 maart 2004. 

 

Aanwezig: A. vd Noort (voorzitter), T. van Steen (secretaresse), J. Winters (penningmeester),  

W. Galama, M. Kok, T. Kommers, G. Keijzer, L. Oosterwijk en T. Stoffelen (notuliste) 

 

Opening: 

De heer Van de Noort opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. Een bijzonder woord 

van welkom aan vertegenwoordigers van de Gemeente en  Politieke Partijen t.w. VVD mevrouw 

A.Geluk, CDA mevrouw M. Droog, PVDA/Groen Links de heer J. Bakker, PU de heer P. van 

Domburg en de heer B. Ritsema, Christen- Unie-SGP de heer H. Doff en ook aan dorpsagent de heer 

O. Lindeboom, Natuurmonumenten de heer J. Akkerman en de secretaresse van de 10 dorpen 

mevrouw  H. Hofs, vertegenwoordigers van de pers de Noordoostpolder mevrouw M. Neefjes en van 

de Stentor mevrouw A. Janse. 

 

De voorzitter vervolgt zijn toespraak met de constatering dat Kraggenburg dit jaar 55 jaar bestaat. Het 

is een mooi dorp en is een onderling sterk verbonden gemeenschap. Kraggenburg is het afgelopen jaar 

op de schop geweest; renovatie van de Voorstraat. Het heeft een hele tijd geduurd maar nu is men op 

enkele kleine puntjes na erg tevreden. Veel licht voor de scholen, het ziet er prachtig uit. Hopen dat we 

dit jaar weer mogen stijgen naar een hogere plaats bij de dorpenkeuring. 

Over kavel Penders is geen nieuws te vermelden. Er wordt wel uitgekeken naar een andere plaats voor 

woningbouw. Dank wordt er uitgesproken naar die mensen die Kraggenburg positief op de kaart 

hebben gezet. Zoals de ondernemersvereniging die de prijs “Kern met Pit”heeft gewonnen voor de 

vrachtwagen met reclame, Cor van Egmond met “Ontmoet het Platteland”. Dit was een prachtige tv 

opname van unieke locaties. En Kapsalon Ruby met haar knipmarathon waarvan de opbrengst 

bestemd was voor kinderen met kanker. 

 

Notulen: 
De notulen van 10 maart 2003 staan in de Uitkijk. Er zijn geen op- of aanmerkingen. 

 

Ingekomen stukken:  

Er zijn geen ingekomen stukken. 

 

Mededelingen: 
Met kennisgeving afwezig: De heer W. Vink (voorzitter Dorpshuis) en de heer J. vd Wekken ( wegens 

heuglijke familieomstandigheden). 

 

De borden met 30 km zijn inmiddels geplaatst in het dorp. 

In de Jacob Bruintjesstraat gaat men tellingen houden. Wordt hier te hard gereden dan zullen ook hier 

plateaus geplaatst gaan worden. Er wordt nog een plateau geplaatst bij G. Klokstraat/ Voorstraat  en op 

de Walstraat/ A.J. Rennenstraat. De buitenwegen krijgen een snelheidslimiet van 60 km.  

Op de Paardenweg worden ook tellingen gehouden. 

  

Het koelhuis ( van de Greenery) is verkocht. Thiele Vastgoed uit Heerhugowaard heeft dit pand 

gekocht. De heer J. Hoogenbosch komt in april op de vergadering van de ondernemersvereniging om 

zijn plannen uiteen te zetten. 

Dorpsbelang heeft al een oriënterend gesprek gehad met de heer Hoogenbosch. 

 

B. en W. komt in april naar Kraggenburg om te vergaderen met bestuur van Dorpsbelang. Dit wordt 

ieder jaar gedaan en niet zoals de Gemeente dacht een keer per twee jaar. Dit gebeurt jaarlijks in ieder 

dorp. 

 

De problemen rond de scholen de Lichtwachter en de Pionier zijn opgelost. 

 

Na de vergadering gaat de heer Toering van de politie ons iets vertellen over veilig wonen. 
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Nadat de heer Toering zijn praatje heeft gehouden komt Martin de Vries ons uitleg geven over de 

enquête die een aantal studenten van de school Windesheim gehouden heeft over de leefbaarheid in 

het dorp. 

 

Jaarverslag secretaresse: 

Dit jaar bestaat Kraggenburg 55 jaar. De feestcommissie is er dan ook alweer druk mee bezig om dit 

feit niet ongemerkt voorbij te laten gaan. Maar daarover straks meer. Op 10 maart 2003 hielden we 

onze jaarvergadering.  

Aftredend en herkiesbaar waren Wil Galama en Ad van de Noort. Aftredend en niet herkiesbaar was 

onze voorzitter: Cor van Egmond. Aan het eind van de vergadering werd er afscheid van hem 

genomen. Cor die 9 jaar de kar getrokken heeft werd bedankt voor zijn inzet door vice-voorzitter Lida 

Oosterwijk, door Burgmeester van Rappard en de voorzitter van het tiendorpenoverleg Andre van 

Heugten. Uit het bestuur is Ad van de Noort gekozen tot nieuwe voorzitter. Tonnie Kommers werd 

gekozen tot nieuw bestuurslid. 

 

De volgende vergaderingen werden door het bestuur van Dorpsbelang bijgewoond: 

bestuursvergaderingen 11 keer, 10 dorpenoverleg dat 4 keer per jaar plaats vindt. Besprekingen 

hebben er plaats gevonden met o.a. de Gemeente, Ondernemersvereniging, Stichtingsbestuur 

Dorpshuis, feestcommissie, wijkagent en woningbouwvereniging Mercatus. Ook was het bestuur 

vertegenwoordigd op de jaarvergadering van de vereniging van Kleine Kernen, die dit jaar in het 

Emmeloordse Voorhuys werd gehouden. 

De Gemeente organiseerde 2 inspraakavonden in Kraggenburg, één in november over het voorontwerp 

bestemmingsplan Kraggenburg en in januari één over het voorontwerp bestemmingsplan buitengebied. 

 

De feestweek was dit jaar van 28 mei tot 1 juni. 

Er waren tal van activiteiten waarbij de feestcommissie er weer in geslaagd is om er iets bijzonders 

van te maken. Het weer was geweldig goed en over belangstelling was niet te klagen. 

De klapper van die week was natuurlijk het optreden van de, door Sjaak van Diepen geformeerde, 

“Kraggenburger band”. 

Op Koninginnedag konden de basisschoolkinderen hun fiets versieren. Op 22 november werd 

St.Nicolaas verwelkomd in Kraggenburg. 

Op 16 mei werd door Dorpsbelang i.s.m. AV-NOP voor de 25
e
 keer de Leeuwenronde gehouden. Er 

waren maar liefst 173 lopers.  Er werd afscheid genomen van Johan Voost en Siem Pronk die al die 

jaren in de organisatie hebben gezeten. Zij mochten als dank een aandenken en een bloemetje in 

ontvangst nemen. 

Bij de 11 dorpenloop die werd gehouden op 5 april heeft de loopgroep Kraggenburg opnieuw goed 

gepresteerd: een 2
e
 plaats. 

In de kerstvakantie werd de Kerst-Inn gehouden: voor de lagere schooljeugd was er een bingo en een 

videofilm en voor de middelbare scholieren ging de reis naar Snowvillage in Biddinghuizen. En 

natuurlijk hadden we onze zeer goed bezochte Nieuwjaarsreceptie op 2 januari, waarbij Toos van 

Egmond het jaarlijkse bloemetje in ontvangst mocht nemen als dank voor haar inzet voor de 

gemeenschap van Kraggenburg. 

 

Een grote teleurstelling is natuurlijk dat er nog steeds niet gebouwd gaat worden in Kraggenburg. 

De geologische en archeologische onderzoeken zijn inmiddels afgerond. Maar de problemen met de 

projectontwikkelaar zijn nog steeds niet opgelost. 

 

Met de renovatie van de Voorstraat is op 20 september begonnen en deze is nagenoeg klaar. Tevens is 

in het kader van Duurzaam Veilig het hele dorp 30 km. gebied geworden. 

Op de Zwartemeerweg en Kadoelerweg komen diverse plateaus. Tevens worden dit 60 km. wegen. Op 

deze wegen zal vaker gecontroleerd gaan worden door de politie. Er komt vooralsnog geen tractorsluis 

op de Zwartemeerweg. Door de verkeersremmende maatregelen op de Kadoelerweg zal de aanleg van 

een fietspad wel moeilijk worden. 
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De aula heeft pas geleden een opknapbeurt gekregen. Er is opnieuw geverfd en behangen en er is 

nieuwe vloerbedekking gekomen. Onze dank gaat uit naar woningbouwvereniging Mercatus, die in het 

kader van de leefbaarheid een mooi bedrag beschikbaar gesteld heeft voor de realisatie hiervan. De 

schildersclub heeft gezorgd voor een mooi drieluik aan de muur. 

 

Opnieuw kwamen we in aanmerking voor het predikaat Kern met Pit. De ondernemersvereniging heeft 

deze prijs in de wacht weten te slepen met reclame voor Kraggenburg op een vrachtwagen. 

 

De website van Kraggenburg is uit zijn jasje gegroeid en is in overleg met Dorpsbelang uitgebreid van 

50 naar 300 MB. 

 

De 180 leerlingen van de basisscholen hebben er opnieuw voor gezorgd dat het dorp weer netjes 

opgeruimd werd. Na afloop kregen zij een traktatie. 

 

Na 3 keer achtereenvolgend een 1
e
 prijs te hebben behaald bij de dorpenkeuring, moesten we nu 

genoegen nemen met een 7
e
 plaats. Daar zullen we dus met zijn allen dit jaar iets aan moeten doen. 

Wel kwamen we in aanmerking voor de premie schadevrij Oud en Nieuw, waarop de jeugd, middels 

een verzoek neer te leggen bij Dorpsbelang, een beroep kan doen. 

De premie van vorig jaar is overigens gegaan naar de Kerst-Inn, het Dorpshuis voor het organiseren 

van Discoavonden voor de jeugd en de Carnavalsverenging voor het organiseren van darttoernooien. 

 

Ook zijn er dit jaar weer diverse jubilea gevierd. 

Voor zover ons bekend waren dit de volgende: het 50-jarig bestaan van Toneelvereniging St. 

Genesius. Sportvereniging Be-Fair en IJsclubvereniging Klein Cortina bestonden ook 50 jaar. 

Bij de toneelvereniging werd Miep Potters gehuldigd omdat zij al vanaf het begin lid is. 

De Zonnebloem afdeling Kraggenburg heeft haar 25 jarig bestaan gevierd. 

 

Ook was Kraggenburg volop in het nieuws. Met name willen wij noemen de geweldige actie van 

Ruby‟s Hairfashion: 24 uur achtereen knippen, waarbij de opbrengst geheel ten goede kwam aan de 

vereniging voor kinderen met kanker. En dan de TV uitzendingen “Ontmoet het Platteland”op 14 

januari jl. en de Rijdende Rechter op 14 maart jl. 

 

Tot slot wil ik iedereen bedanken die zich, op welke manier ook ingezet heeft voor de leefbaarheid van 

ons dorp. 

 

Financieel verslag penningmeester: 

Penningmeester J. Winters doet verslag van diverse rekeningen van Dorpsbelang. 

Er zijn geen op of aanmerkingen. 

 

Verslag kascommissie en kascommissie “De Uitkijk”. 

De heer T. Folkertsma en de heer W. van Beekhuizen hebben de boeken gecontroleerd en akkoord 

bevonden. 

De penningmeester wordt decharge verleend. 

 

Benoeming kascommissie: 

De heer Van Beekhuizen is aftredend en wordt bedankt voor zijn inzet en de heer H. Engels neemt zijn 

plaats in. 

De heer Folkertsma en de heer Engels zijn het nieuwe controleteam. 

 

Bestuursverkiezing: 

Lida Oosterwijk is aftredend en niet herkiesbaar. Lida wordt bedankt voor haar inzet voor het dorp. 

Lida heeft 10 jaar in het bestuur gezeten en de laatste jaren was ze ook nog vice-voorzitter. Ze heeft in 

vele commissies gezeten o.a. 50 jaar Kraggenburg en de Kerst-Inn. Omdat er in het jaar 2000 drie 

leden van het bestuur aftredend waren is Lida nog een jaar extra gebleven. Ze mocht een attentie in 

ontvangst nemen. Haar man werd door de voorzitter in de bloemetjes gezet omdat hij haar zo vaak 

heeft moeten missen. 
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Geertje Keijzer en Jan Winters zijn aftredend en herkiesbaar. Er waren geen tegenkandidaten en 

Geertje en Jan blijven zich dan ook met veel plezier inzetten voor de dorpsgemeenschap. 

Marga Oosterwijk is voorgedragen als nieuw bestuurslid. Geen tegenkandidaten en Marga wordt 

welkom geheten. 

 

Vaststellen contributie: 

Zoals men in het financiële verslag kon zien was er een klein exploitatietekort. De contributie wordt 

dan ook met een klein bedrag en met instemming van de leden verhoogd. 

Leden van 18 jaar tot 65 jaar betalen € 4,00 (was 3,00) 65 jaar en ouder betalen € 2,50 (was 2,25)  

 

Festiviteiten 2004: 

Harold van Beekhuizen doet verslag over de komende festiviteiten die gaan plaatsvinden in het kader 

van 55 jaar Kraggenburg onder de mom van “Kraggenburg goes international Kraggenburg world 

wide”. 

Hij doet een oproep aan alle stratenvertegenwoordigers om de straten zo leuk en origineel mogelijk te 

versieren. 

Er is een jury die deze versieringen gaat beoordelen. 

Er wordt gestart met een kindermiddag, deze zal in het teken staan van piraten. Het volleybaltoernooi 

zal ook een Caribisch tintje hebben en na afloop is Deejay Annemieke aanwezig. 

Tevens wordt er op de donderdag weer een motortoerrit gehouden en „s middags de 150 meter lange 

spies. Men heeft hier al voor proefgedraaid. Op het veld zijn allerlei activiteiten o.a. een Duitse 

blaaskapel. 

Vrijdag is het een oer-Hollandse dag. Seniorenmiddag er zijn oude ambachten oude Hollandse muziek 

etc. etc. 

‟s Avonds wordt het maatschappelijke leven onder de loep genomen, “Man bijt leeuw” is het 

onderwerp. Na afloop is er een drive in show. 

Zaterdagmiddag zijn er de Highland games met doedelzakspelers en ‟s avonds is er een band. 

Zondagmiddag wordt de feestweek afgesloten met een oecumenische kerkdienst. 

 

Rondvraag: 

J. Kaak; op de Leemkade is er tijdens de feestweek een aluminium ladder blijven liggen. Er komt een 

oproep in de Uitkijk. 

Op de Loswal is geen container, dit is misschien toch wel makkelijk vooral voor de toeristen 

(bootjesmensen) 

Dorpsbelang gaat de Gemeente hierover benaderen. 

 

Andre vd Vegt: er is dit jaar geen ijsbaan geweest en daarom organiseert de IJsclub een uitstapje naar 

de ijsbaan in Heerenveen. Dit gaat gebeuren op 20 maart en het vertrek is om 13.00 uur. Men moet 

zich hier wel voor opgeven. 

 

Sluiting: 

De voorzitter sluit de vergadering en dankt iedereen voor zijn/haar aanwezigheid en inbreng. 

 

  

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

 

 

BEDANKT 
 
Tot mijn grote verrassing werd op de kerstmarkt een actie gehouden voor de dierenweide bij school. 

Deze zeer welkome bijdrage bereikte een hoogte van € 300,-!!! 

Ik wil dan ook alle dames van het tuinclubje nogmaals hartelijk dank zeggen, maar ook alle 

Kraggenburgers die deze actie ondersteund hebben. Dank!! Dank!! 

 

Cobi Wennekes 
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De Kerstmarkt 
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TERUGBLIK NIEUWJAARSRECEPTIE 
 

 

Dinsdag 4 januari j.l. hebben Stichting Dorpshuis en Dorpsbelang hun jaarlijkse nieuwjaarsreceptie 

gehouden. Vanaf 20.00 uur was er ontvangst met koffie en een heerlijk slagroomsoesje. 

Dorpsvoorzitter Ad v.d. Noort heeft de avond aan elkaar gepraat. Allereerst was er zijn 

nieuwjaarswens en vervolgens een terugblik: Kraggenburg heeft een bewogen jaar achter de rug, er 

waren hoogte- maar ook dieptepunten. 

Over het 60 km gebied is nog niet iedereen tevreden maar op de Zwartemeerweg en Kadoelerweg is 

het gelukkig toch een stuk rustiger geworden.  

Over het strooibeleid valt helemaal geen goed woord te zeggen. Hij roept dan ook de mensen op om 

bij gladheid de Gemeentewerf te bellen en daar de klachten te deponeren. Hier houdt men een 

registratieformulier bij en wie weet misschien komt er dan wel verandering in. 

Helen Muysers mocht een bloemetje in ontvangst nemen voor haar oliebollenactie. Deze actie heeft zij 

met familie, vrienden en sponsoren opgezet en de opbrengst € 2540,-- is voor giro 555. 

    

Het “bloemetje”mocht Minke Tuinstra in ontvangst nemen voor het jarenlang (meer dan 30 jaar) 

trouw verzorgen van het Groene Kruis gebouw inclusief het tuintje. Tevens is mevrouw Tuinstra actief 

met diverse collectes en activiteiten voor de SOW kerk. 

 

Rob Hadders is door André v.d. Vegt van  de IJsvereniging in het zonnetje gezet omdat hij een tweede 

plaats heeft behaald bij de B.rijders  bij het Nederlands kampioenschap marathonschaatsen op kunstijs. 

Rob is momenteel koploper van de KNSB-cup bij de B. rijders. We blijven hem volgen en wensen 

hem alle succes toe. 

 

Thomasvaer en Pieternel:  Fatima (Astrid Westra) en Loes Botman hebben doorgeborduurd op het 

onderwerp van de feestweek Man Bijt Leeuw en Fatima deed een inburgeringcursus. Vele 

gebeurtenissen zijn de revue gepasseerd en ook waren er nog enkele geheimen. ( nu dus niet meer) 

Voor Fatima was het nog niet helemaal duidelijk wat een geheim is. 

Samen met Ron Potters hebben Astrid en Loes ook zelf de tekst gemaakt en hiervoor een dikke pluim. 

    

De Carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes heeft de nieuwe Prins bekend gemaakt. Peet Barendregt 

gaat als Prins Pre-Peet door het leven en zijn adjudant is Bert Benedictus.  

Op een ludieke manier had de Carnavalsvereniging weer een aantal filmpjes gemaakt over een aantal 

“terroristische” zaken in en rond Kraggenburg 

Ook stellen de leden van de Raad van Elf ieder jaar hun kennis van arbeid ter beschikking. Dit jaar 

gaan ze het plein voor het Dorpshuis opnieuw bestraten. Alaaf heren, geweldig plan. 

 

Natuurlijk was er nog de verloting en Annemieke Janse heeft het muzikale gedeelte verzorgd. 

Al met al weer een gezellig feestje. 

 

Namens de Nieuwjaarscommissie, 

Truus Stoffelen. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

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

 

PEUTERSPEELZAAL HET KWETTERNEST ZOEKT BESTUURSLID 
 

Het bestuur van peuterspeelzaal Het Kwetternest is op zoek naar een bestuurslid per maart 2005. Het 

bestuur van de peuterspeelzaal bestaat uit 5 personen. In maart zijn 2 bestuursleden aftredend, maar 

één nieuw bestuurslid is al gevonden.  

Peuterspeelzaal Het Kwetternest heeft plaats voor 16 peuters. Er is één leidster in dienst bij de 

peuterspeelzaal.  

Van het nieuwe bestuurslid vragen wij enthousiasme en feeling met peuters. Kinderen in de 

peuterleeftijd is niet noodzakelijk. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de voorzitter van 

het bestuur, Margot Maljaars, 0527 - 252949. 
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SPORTNIEUWS 
 

 
 FC Kraggenburg 1 

Na een beginperiode waar het allemaal niet zo soepel verliep, lijkt de 

FC zich over deze periode heen gezet te hebben. 

De plannen om met 2 trainers aan de competitie te beginnen vonden de 

meeste een goed plan. Echter één van de trainers zag het na een paar 

weken niet meer zitten en legde zijn functie neer. Zij hadden 

afgesproken om samen aan het seizoen te beginnen en ook af te maken. 

Marcel v.d. Kroeg vroeg enkele weken bedenktijd en zijn besluit 

(seizoen afmaken) stemde iedereen binnen de FC tot tevredenheid. 

Momenteel staat de FC op de negende plaats met 15 punten uit 12 

wedstrijden. Als ze de lijn van de laatste weken doorzetten dan moeten ze toch wel in het 'linkerrijtje' 

kunnen eindigen.  

Bij het jaarlijkse zaalvoetbaltoernooi in Vollenhove werd een derde plek behaald. In de kruisfinale 

werd nipt met 1-0 van Veno verloren. In de strijd om de derde en vierde plaats werd Espel eenvoudig 

met 4-0 verslagen. 

Momenteel zijn ze alweer aan het trainen voor de tweede competitiehelft, welke weer begint met een 

uitwedstrijd op 6 februari tegen Kuinre. Zowel voor het 1
e
 als het 2

e
 is een oefenwedstrijd gepland. 

En wel op zondag 13 februari: FCK 1 - RKO 1  om 14.00 uur. 

FCK 2 - RKO 2  om 12.00 uur. 

 

Voor het volgend seizoen heeft FCK ook al een opvolger van de huidige trainer gevonden. Het is 

Marcel Halma uit Rutten, waar hij aan zijn laatste seizoen bezig is als trainer van RKO. 

Tijdens het 10-dorpentoernooi, dat in mei wordt gehouden, zal Kraggenburg ook weer van de partij 

zijn. 

Rest ons nog te zeggen dat u altijd welkom bent op sportpark 'de Brem' voor het aanmoedigen van één 

van de teams van FC Kraggenburg. 

 

De leiders, 

Leo Tuinstra en Jan Westra 

 

 

FC Kraggenburg 4 
Na een uiterst succesvol debuut in het seizoen 2003-2004 (een vierde plaats in de eindrangschikking) 

vallen de resultaten dit seizoen een beetje tegen. We speelden wel een paar spectaculaire wedstrijden, 

maar moesten vaak de punten aan de tegenstander laten. Op dit moment neemt het 4
e
 dan ook een 

bescheiden negende plaats op de ranglijst in. We kunnen nog wel een beetje omhoog kijken, maar 

meer dan een zevende plaats zit er waarschijnlijk niet in. Dat moet dan maar het doel worden, dan 

eindigen we keurig in de middenmoot. 

Belangrijk is uiteraard ook dat we allemaal plezier beleven aan het voetbal. Dat is nog steeds het 

geval, getuige de na een kleine sanering nog steeds ruime selectie en de zeer behoorlijke 

trainingsopkomst. Maar een wedstrijd winnen is en blijft het mooist. Gelukkige verliezers behoren 

eigenlijk niet te bestaan. 

Op 20 februari hervatten we de competitie met een thuiswedstrijd tegen Langweer 2. Om 11.30 uur 

laat onze vaste leidsman, Jaap van der Klooster, aftrappen. We nodigen u van harte uit. 

 

Meindert Koolstra 

 

 

 

 Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 12  

 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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TERUGBLIK ZAALVOETBAL 

 

De eerste maand van het jaar is voorbij. Dus FC Kraggenburg heeft de 2 toernooien in de zaal er al 

weer op zitten. Dit is niet onverdienstelijk verlopen, gezien de 4
e
 plaats tijdens het tiendorpentoernooi 

in Emmeloord en een 3
e
 plaats bij het Vollenhove toernooi. 

 

Bij het tiendorpentoernooi werd er in de poule begonnen met een verliespartij tegen Espel. Dus was 

het belangrijk om de volgende wedstrijden te winnen om toch nog kansen te houden op de 

kruisfinales. Ondanks dat het niet vanzelf ging lukte het toch. In de kruisfinale was Ens onze 

tegenstander, de ploeg die 4 keer op rij het toernooi had gewonnen, de gedoodverfde favoriet. Dit was 

te zien, ze stonden al snel op 2-0. We moesten tot het uiterste gaan om op 2-2 te komen en om een 

sudden death uit het vuur te slepen. Net toen we dachten dat we er waren kregen we de genade klap en 

viel de 3-2 in de touwen. Er restte niets anders dan spelen voor de 3
e
 plaats. Tegen S.V.M. mocht het 

niet meer lukken en een 4
e
 plaats was het eindresultaat. Een plaats waar we vooraf voor getekend 

hadden, maar we zijn zeer dicht bij de finale geweest. Uiteindelijk won Ens voor de 5
e
 maal het 

toernooi door in de finale Espel te verslaan. 

 

Het Vollenhove toernooi is een weekend lang spektakel. Kraggenburg was ingedeeld op vrijdagavond. 

Samen met Veno 1, Kuinre, De Blesse en Oranje Zwart,  werd er gestreden voor een plek bij de eerste 

3. Dit was nodig om  op zondagmiddag de finale poule te kunnen voetballen. Scoor je tijdens de 

muziek dan telt de treffer dubbel. Wij waren na 3 gewonnen wedstrijden zeker van de zondagmiddag. 

Tijdens de wedstrijd tegen Veno 1 hebben we het snelste doelpunt ooit op het toernooi gemaakt en 

deze wedstrijd wonnen we met 4-3. De laatste wedstrijd lieten we de teugels vieren. Dit was duidelijk 

te zien, tegen De Blesse gingen we de bietenbrug op. Doordat we in de poule op de 2
e
 plaats geëindigd 

waren, het doelsaldo van Veno 1 was beter, kwamen we op zondag bij Espel en Veno 2 in de poule 

terecht. Tegen Espel stond nog een rekening open van het Tiendorpen toernooi, maar na een 1-0 

voorsprong werd het toch nog 1-1 net voor tijd. Veno 2, daar moest van gewonnen worden voor een 

plaats in de kruisfinale, wonnen we met 3-0. In de kruisfinale stonden we tegen Veno 1. Een fout in de 

verdediging werd genadeloos afgestraft en omdat we zelf de paal net voor tijd raakten, werd het weer 

de troost finale. Daar werd de rekening met Espel duidelijk vereffend: 4-0. Een wel verdiende 3
e
 plaats 

was het eindresultaat. Veno 1 won in de finale met 3-0 van Kuinre, dat Espel in de andere kruisfinale 

aan de kant gezet had. Al met al kunnen we terug kijken op een mooi toernooi.  

 

Een compliment aan de spelers van beide toernooien en een speciaal woord van dank aan de vele 

supporters uit Kraggenburg die de moeite hadden genomen om te komen kijken.  

Volgend jaar nieuwe ronden, nieuwe kansen. 

 

Coördinator zaalvoetbal FC Kraggenburg  

Jacques van der Ploeg 252727 

 

 

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

 

 

 
 
 
 

 
 

Bedankt! 

 

 

Wij willen een heleboel mensen bedanken voor hun bijdragen aan onze flessen actie. 
Wij hebben € 8,55 opgehaald voor giro 555!!!  
 
Groeten van: Annette, Annabel, Brenda en Christel.  
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Beste (oud) Leden en Kraggenburgers, 
 
Nog ruim 4 maanden te gaan en dan bestaan FC Kraggenbrug 50 Jaar. Dit memorabele feit 
zal op een feestelijke wijze worden gevierd op 18, 20 en 21 mei 2005. In aanloop op de 
festiviteiten zijn de voorbereidingen reeds in volle gang. Het programma ziet er als volgt uit: 
    
Woensdag 18 mei: 
19:00 uur   Sponsorloop voor de jeugd 
20:15 uur   Onthulling 
20:30 uur   Muziek in de tent 
 
Vrijdag 20 mei: 
20:00 uur   Reünie 
20:30 uur   Presentatie van “50 jaar FCK” 
01:00 uur   Afsluiting reünie 
 
Zaterdag 21 mei: 
09:30 - 12:00 uur   Spellencircuit voor F-, E-, D-elftallen  
13:00 – 16:00 uur  Voetbalmiddag C-, B, en A-elftallen en senioren 
20:00 uur    Feestavond o.l.v. Murphy’s Law 
 

 

Loterij 
Om dit alles te kunnen realiseren wordt er een loterij gehouden. Alle seniorenleden zijn 
ingeschakeld voor de verkoop van de loten. Mocht u desondanks nog niet in bezit zijn van 
loten en deze toch graag willen hebben? Neemt u dan contact op met E. Holster op 258500. 
 

Reunie 
Eind november is er een uitnodiging voor de reunie verstuurd aan alle (oud)leden van F.C. 
Kraggenburg. Op www.kraggenburg.nl is te zien wie zich al heeft ingeschreven. Mocht u 
(oud)leden kennen die onverhoopt niet zijn uitgenodigd, laat u dat dan weten om deze leden 
alsnog uit te nodigen. Het zou toch zonde zijn dat er (oud)leden zijn die niet komen. 
 

Expositie  
Onderdeel van de festiviteiten is een Expositie “ 50 jaar F.C. Kraggenburg”. Om een 
compleet beeld van de rijke historie van de vereniging te kunnen tonen, is de commissie op 
zoek naar zoveel mogelijk materiaal. Met name zijn we op zoek naar materiaal van de 
periode voor 1980. Alles is welkom zowel in woord als beeld. Uiteraard worden de 
beschikbaar gestelde materialen na afloop terug gegeven. Mocht u materiaal beschikbaar 
willen stellen, dan kunt u contact opnemen met Vincent Oosterwijk tel. 252630. 
 
 
Commissie 50 jaar FC Kraggenburg 
 
Adri Neefjes, Lau Oosterwijk, Thijs Hupkes, Joop Stoffelen,  
Vincent Oosterwijk, Barbara de Vries en Ellen Holster.  

 
 

50 jaar FC Kraggenburg 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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Verbouwing - verhuizing van de beide basisscholen 
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Uitnodiging jaarvergadering club van 100 
 
Hierbij nodigen wij u uit voor de jaarvergadering van de club van 100. 

Deze zal plaatsvinden op woensdag 16 maart 2005 om 20.00 uur in het Klokhuis. 

 
Agenda: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken / mededelingen 

3. Jaarverslag secretaris 

4. Financieel verslag penningmeester 

5. Kascommissie 

6. Bestuursverkiezing 

Aftredend en niet herkiesbaar: Willem Schrier 

Aftredend en niet herkiesbaar: Frank v/d Velde 

  Nieuwe kandidaten: Vincent Brouwer en Koenie Wind 

7. Rondvraag 

8. Afsluiting 

 

Tot ziens 

Het bestuur 

 

 

 

 Seniorenvolleybal Be Fair 
De helft van de competitie zit er op, en die is niet onopgemerkt 

voorbijgegaan, want de drie teams trekken steeds meer publiek. 

Uit onverwachte hoeken komen geïnteresseerden één of meer 

wedstrijden bekijken. 

En de resultaten zijn daar dan ook naar, want een steeds groter deel van 

de thuiswedstrijden wordt winnend afgesloten. Ga zo door! 

Dames 1 is gestegen naar een 6
e
 plaats en dames 2 staat 8

e
 in de 

rangschikking. Het herenteam staat nog steeds bovenaan en is „still going strong‟. 

 

Mocht u nog eens een thuiswedstrijd willen volgen, dan volgen hier nog een keer de thuis te 

spelen wedstrijden in de Evert van Benthem-hal in Ens: 

 
Datum Team   Wedstrijd   Tijd 

01-02 d1  B.F. – sv Vledder 1  20.15 

 d2  B.F.  – sv Vledder 2  19.00 

 h1  B.F. – Espel/Creil 1  21.30 

15-02 d2  sv Ens 2 – B.F.   20.15 

 h1  B.F. – sv Nakala 1  21.30 

22-02 d1  B.F. – SVM 2   20.15 

 d2  B.F. – Ut Top 3   19.00 

 h1  B.F. – Ut Top 2   21.30 

08-03 d1  B.F. – VCK ‟76 1  20.15 

 h1  B.F. – VCK ‟76 1  21.30 

15-03 d1  B.F. – DIOS 1   20.15 

29-03 d2  B.F. – Rutten ‟88 2  19.00 

05-04 d1  B.F. – vv C.S.V. 3  20.15 

 d2  B.F. – Steenwijkerwold 1  19.00 

 h1  B.F. –sv Nakala 2  21.30 

19-04 h1  B.F. – vc Tollebeek 1  21.30 
 

 

Bestuur Volleybal „Senioren‟ 
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Jeugdvolleybal 
 

We zijn alweer halverwege het seizoen gekomen. De E-meisjes hebben hun eerste halfjaar er opzitten 

en zijn 2
e
 geworden in hun poule. Vanaf januari zijn ze opnieuw ingedeeld. Ze zijn op sterkte 

beoordeeld en spelen tegen teams die aan elkaar gewaagd zijn. 

De C-meisjes draaien ook lekker mee en zijn een goede middenmoter. De B-meisjes staan op de 3
e
 

plaats, dus dat kan nog spannend worden. Het is natuurlijk voor de meisjes leuk als er aangemoedigd 

wordt. De thuiswedstrijden staan hieronder vermeld dus kom gerust eens kijken in de gymzaal. Heb je 

belangstelling om zelf te gaan volleyballen dan mag je altijd bij de trainingen komen kijken of lekker 

mee doen!! 

 

Namens Be Fair 

Diana Potters, tel. 252671 

 

 

Datum  Tijd  Team  Scheidsrechter 

22 jan.  09.30  C's  Barbara van Egmond 

  10.30  B's  Barbara van Egmond 

29 jan.  09.00  E's  Marieke van de Ven 

  09.30  E's  Marieke van de Ven 

  10.00  E's  Marieke van de Ven 

05 febr.  10.30  B's  Tonnie Kommers 

05 maart 09.30  C's  Gerben van Barneveld 

19 maart 09.30  C's  Wim Kombrink 

09 april  09.00  E's  Josien Galama / Ellen Neefjes 

  09.30  E's  Josien Galama / Ellen Neefjes 

  10.00  E's  Josien Galama / Ellen Neefjes 

16 april  09.30  C's  Joachim de Kruijk 

 

Scheidsrechters, alvast bedank voor jullie inzet. Geweldig!! 

Kun je die dag niet fluiten, graag zelf voor vervanging zorgen of met iemand ruilen!! 
 

 

 

 

 

 

… OPROEP … 
 

Hallo, wij zijn van Be Fair 
en wij hebben spelers tekort. 

Het zou jammer zijn als wij volgend seizoen 
geen wedstrijden kunnen spelen. 

Wij trainen op donderdag van 19.15 tot 20.30 uur 
en de wedstrijden zijn altijd op zaterdag. 

Ben jij tussen de 13 en 16 jaar 
en heb je interesse om te volleyballen? 
Dan kun je je opgeven bij Diana Potters 

… 25 26 71 … 
Ook voor meer informatie kun je dit nummer bellen. 
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UITNODIGING JAARVERGADERING S.V. BE FAIR 
 

Wij willen al onze leden, ereleden, ouders van jeugdleden, trainers en donateurs hierbij uitnodigen 

voor onze jaarvergadering die gehouden wordt op: 

 

Woensdag 30 maart in het Klokhuis - aanvang 20.30 uur. 
 

Agenda: 
1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslagen: 

 - Volleybal jeugd 

 - Volleybal senioren 

 - Gymnastiek en conditietraining 

 - Looptrimgroep 

 - BOM 

 - Sportief wandelen 

 - Avondvierdaagse 

 - Stratenvolleybal 

 

Pauze 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Bestuursverkiezingen: 

Aftredend en herkiesbaar:  Erna Mazeland (afd. gymnastiek) 

    Diana Potters (afd. volleybal jeugd) 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij: Y. Meester, tel. 252347 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Graag zien wij u op deze vergadering, 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur Be Fair 

 

 

 

 Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 12  

 

 

 

 

OPEN REPETITIE AVOND REFLECTORS 
 

Wegens succes in de herhaling: onze open repetitie avond van het koor. 

Op donderdag 3 maart a.s. is er van 19.45 – 21.30 uur weer een open repetitie avond van het 

koor Reflectors in het Protestants Centrum in Kraggenburg. 

Je kunt dan meedoen met het zingen van moderne, Nederlandstalige, christelijke liederen. 

Samen zingen is heel erg leuk en als je dat ook eens wil meemaken dan ben je van harte 

welkom op deze open meezing avond. 

 

Voor meer info kun je bellen met Jean Paul de la Vieter, tel.nr. 250016. 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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KAC - Paastocht 
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NIEUWS VAN KLEIN CORTINA 

 
Beste ijsliefhebbers, 
 

Zoals jullie inmiddels wel weten hebben wij een schaatstalent in ons dorp die momenteel op het punt 

staat om door te breken in het marathonschaatsen. 

Rob Hadders heeft grote kans om bij de B-marathon rijders bij de eerste drie te eindigen. 

Daarom lijkt het ons een leuk idee om Rob aan te moedigen op 12 maart tijdens de finalewedstrijden 

van het marathonschaatsen. 

De wedstrijden zijn in stadion Thialf in Heerenveen en beginnen met de finalewedstrijden van de 

veteranen met vele bekende kanonnen uit het verleden, vervolgens is het de beurt aan de B rijders met 

als grote kanshebber onze plaatselijke topper Rob Hadders. 

Daarna is het aan de dames om te laten zien dat ook hun wedstrijden boeiend kunnen zijn en 

vervolgens gaan de A rijders uitmaken wie de kampioen van het seizoen 2004-2005 zal zijn. 

 

Bij voldoende deelname vertrekken wij met de bus op zaterdag 12 maart om 9.30 uur bij Van Saaze  

en zijn we zo tegen zessen weer terug in Kraggenburg. 

Opgeven bij André van de Vegt,  tel. 252579 of Ron Potters, tel. 252353 

Kosten voor deze dag (busreis en entree): € 15,00 

Leden opgelet !!! 

Als er geen natuurijs komt dan gaan wij zaterdag 19 maart met de leden naar Thialf om daar lekker te 

schaatsen . 

Opgeven bij André van de Vegt, tel. 252579 of Ron Potters, tel.  252353 

De bus vertrekt om 13.00 uur bij Van Saaze en wij verwachten zo rond vijven weer terug te zijn. 

De deelname is gratis.     

 
 
 
 

INZAMELING KLEDING VOOR ETHIOPIË 
 
In de Noordoostpolderkrant heeft u in een verslag kunnen lezen dat het waterproject van Korbetti een 

groot succes is geworden. 

Vele duizenden mensen in Ethiopië kunnen nu gebruik maken van schoon drinkwater.  

De Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea (ISEE) blijft zich inzetten om mensen te helpen aan een 

nieuwe toekomst. 

Op dit moment lopen er bijvoorbeeld nieuwe projecten in de visserij, het graan, de leghennenhouderij 

en de kaasmakerij. 

Ook wordt er nog steeds een tehuis in de hoofdstad Adis Abeba gesteund waar straatkinderen één keer 

per dag een goede maaltijd kunnen krijgen en een paar uur onderwijs kunnen genieten. 

Ook loopt er een voedselproject waarbij de mensen geleerd wordt voedsel te verbouwen en te 

verkopen op de markt. 

U kunt de projecten natuurlijk steunen door een bijdrage over te maken op bankrekening 400377489 

t.n.v. ISEE, Urk. 

Maar……..u kunt ook kleding inleveren bij fam. Remijnse, Paardenweg 4. Eén keer in de maand 

wordt de kleding weggebracht naar Urk. De kleding wordt verkocht in het winkeltje van de ISEE in 

Urk en met het geld worden de projecten gefinancierd. 

Wij vragen u vriendelijk de kleding schoon en heel aan te leveren in (vuilnis)zakken of dozen.  

Omdat bijna alles door vrijwilligers wordt verricht, komt 96% van elke euro direct ten goede aan de 

projecten! 

 

Met vriendelijke groet,  

Willem Remijnse. 
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St. Genesius 
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NIEUWJAARS-INN 2005. 
 

Op donderdag 6 januari j.l. heeft de commissie Kerst-/Nieuwjaars-Inn weer 3 activiteiten 

georganiseerd voor de Kraggenburger jeugd. 

In totaal 90 jonge Kraggenburgers hebben deelgenomen aan één van deze activiteiten. 

 

De onderbouw van de basisschool heeft zich vermaakt met knutselen en Liesbeth Winters kon met een 

spannend verhaal de verklede jeugd tot het eind boeien. 

Een deelnemer schreef: 

 ‘’Kas en ik zijn naar het klokhuis geweest in de kerstvakantie. Naar de kerst-inn. 

We moesten eerst een puntmuts maken  en toen gingen we sminken. 

En erna moesten we een toneelstuk doen. 

Er kwam een mevrouw en ze hielp ons. 

En de mevrouw heet juf Liesbeth. Juf Liesbeth die ging een verhaal vertellen over de 

sneeuwman en het kleine meisje. En wij moesten toen meespelen. Het was leuk en erna gingen 

we naar huis.’’ 

        Mike 8 jaar. 

 

De bovenbouw werd op pad gestuurd om te gaan jagen. Tien vossen trotseerden de elementen om als 

levend doelwit te dienen; alsnog bedankt!  

Aangezien alle vossen werden gevonden, hebben we de jacht afgesloten met een etentje in de lokale 

snackbar. 

 

De avond stond in het teken van de middelbare schooljeugd en…. Snowvillage! 
Met z‟n allen de sneeuwhelling op en in een band naar beneden. Op een enkel incidentje na, kon 

iedereen, na een hapje, de avond met een partijtje bowlen afsluiten.  

(Een commissielid ontpopte zich hier zowaar als een echte topper.) 

Een reactie: 

 ‘’We zijn met de nieuwjaars-inn naar Snow village geweest. 

Toen moesten we om half 6 bij de peli zijn. 

Toen iedereen er was reden we naar Biddinghuizen. 

We gingen eerst een uur met banden van een heuvel af glijden. 

Dat was heel leuk. 

De jongens sprongen soms wel eens op een band en dan lag je met een stuk of 4 op een band. 

Na het uur gingen we eten. 

Daarna gingen we bowlen in 4 groepen.’’ 

  Groetjes Liza Oosterwijk 

 

Tot slot nog een bedankje voor de chauffeurs die zich hadden aangemeld en heen en/of terug hebben 

gereden. 

 

Ook wij hebben een leuke dag gehad, dus tot volgend jaar. 

De Nieuwjaars-Inn commissie. 

 

 

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

 

Bedankt 
 

Alle ondernemers die het prijzenpakket mogelijk hebben gemaakt, worden namens ons hartelijk 

bedankt. Wij mogen, dankzij hen, drie dagen naar Edinburg (met het vliegtuig). 

In mei gaan wij van die dagen gebruik maken, dus daarna een kort reisverslag van ons. 

Nogmaals hartelijk bedankt namens Jaap en Ineke van der Veer. 
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OPROEP 
 

Beste dorpsbewoners, 

Eind 2004 zijn wij als Kraggenburger Activiteiten Commissie met z'n vijven gestart. Bij de kerstmarkt 

bleek al gelijk dat dat wat te weinig was. Helaas heeft Harold Mazeland te kennen gegeven toch geen 

tijd te hebben om in de commissie actief te blijven. 

Daarom…… zoeken wij 2 enthousiaste leden voor de activiteiten commissie! 

Wij zijn een commissie die op verzoek van Dorpsbelang voor een aantal activiteiten per jaar de 

organisatie op zich neemt: 

 de kerstmarkt 

 een paasactiviteit 

 een activiteit met koninginnedag 

Doelgroep is daarbij een zo breed mogelijk publiek, jong en oud dus! 

Met name de mannen willen wij verzoeken om zich aan te melden. 

Voor meer informatie of aanmelding kunnen jullie je wenden tot 1 van de commissieleden: 

Alet de Boert, tel. 252820 

Bregina Tuinstra, tel. 252579 

Clarina Venema, tel. 06-28701314 

Miriam Brands, tel. 252971 

 

 

BASISSCHOLEN HOUDEN ACTIE VOOR AZIE 
 

Vrijdag 11 februari gaan wij als gezamenlijke basisscholen actie voeren voor Azië. Alle kinderen van 

groep 1 t/m 4 gaan 's morgens vanaf een uur of negen langs de deuren om lege statiegeldflessen te 

verzamelen en in te leveren. Alvast sparen dus. 

De groepen 5 t/m 8 komen bij u langs om klusjes te doen. Zij komen dan in tweetallen bij u aan de 

deur om bijvoorbeeld een paar boodschappen te doen, glas naar de glasbak te brengen, af te wassen of 

een andere klus te doen. Dit alles zal gebeuren tussen 11.00 en 12.00 uur en tussen 13.00 en 15.00 uur. 

Het is helaas onmogelijk om ook aan de buitenwegen te komen klussen. Daarom is het mogelijk om 

op school uw auto te laten wassen. Dit kan tussen 13.00 en 15.00 uur.  

De vergoeding die u hiervoor geeft zal via de actie Z@ppelin voor Azië worden gebruikt om in de 

getroffen gebieden in Azië nieuwe scholen te bouwen. 

Van het geld kunnen we bouwstenen kopen. Als u meer wilt weten over deze actie dan kunt u kijken 

op de internetsite van Z@ppelin: www.z@appelinvoorazië.nl  

Doet u allemaal mee vrijdag 11 februari? Tot dan! 

 

Team en kinderen van De Pionier en De Lichtwachter 

 

 

TWEEBOERENENEENDOMINEE 
 
Willem Remijnse, Johan Schipper en Jelle Vonk vormen gezamenlijk het cabaretgezelschap 

Tweeboereneneendominee. 

Momenteel treden zij in het hele land op voor de meest uiteenlopende organisaties. Voor elke 

organisatie hebben zij een programma paraat met zelf geschreven teksten, en ook de liedjes en de 

muziek zijn geheel uit eigen doos.  

Overal waar zij komen, en zij komen overal, laten zij een spoor van blije mensen achter. 

 

Nu krijgt ook u de gelegenheid om deze cabaretgroep (weer) eens te zien, want op 1 april a.s. (nee, 

geen grap) wordt er een optreden verzorgd in theater ‟t Voorhuys in Emmeloord, aanvang: 20.15 uur. 

Hun nieuwe programma heet: “Bedevaart naar Schokland”. 

 

Kaarten à € 9,85 zijn verkrijgbaar bij VVV Emmeloord tel.nr. 612000 of theater ‟t Voorhuys, tel.nr. 

699907. 

Wilt u meer weten? Kijk op www.kraggenburg.nl  onder diversen bij bedrijven of op 

www.tweeboereneneendominee.nl 

http://www.z@appelinvoorazië.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
http://www.tweeboereneneendominee.nl/
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Zotte Leeuwkes - carnaval 
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Zotte Leeuwkes - seniorencarnaval 
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EEN MUZIKALE RONDREIS MET SALONTRIO CAFE NOIR 
 

Een sierlijke Weense wals, hartstochtelijk Spaans temperament, opzwepende zigeunermuziek, een 

Argentijnse tango. Een paar van de ingrediënten van het concert waarmee Salontrio Café Noir op 

zondag 13 maart optreedt in Theater ‟t Voorhuys. Het concert bestaat uit een muzikale rondreis door 

diverse landen met een aaneenschakeling van favoriete melodieuze salonstukken. 

Salonmuziek is een vorm van klassieke muziek die soms romantisch en meeslepend is, dan weer 

sprankelend en lichtvoetig, maar altijd stijlvol en licht verteerbaar. 

Café Noir bestaat uit Adriaan Stoet viool, Arjan van der Boom cello en Jan Groot aan de vleugel. In 

november 2004 speelde Café Noir als begeleidingsensemble tijdens de Weense avond van Opera- en 

Operettevereniging La Mascotte in „t Voorhuys. De reacties hierop waren dermate enthousiast, dat het 

trio besloten heeft op te treden met een eigen programma. 

Meer informatie over het trio, de trioleden en dit concert is te vinden op www.salontrio.nl. Op deze 

website zijn ook muziekfragmenten te beluisteren. 

 

In het kort: 

Concert: Een muzikale rondreis met Salontrio Café Noir 

Plaats:  Theater „t Voorhuys 

Datum:  zondag 13 maart 2005 

Aanvang: 16.00 uur 

Info:  www.salontrio.nl 

Kaarten á € 10,- zijn verkrijgbaar bij Jan Groot telefoon 252798 en 06-21497769 of via Theater  

‟t Voorhuys 

 

 

Y.ASMA KLAVERJASKAMPIOEN VAN KRAGGENBURG 
 

Op woensdag 29 december 2004 werd het jaarlijkse Open Kampioenschap Klaverjassen van 

Kraggenburg gehouden. 

Na een spannende en vooral gezellige, goedbezochte klaverjasavond reikte voorzitter S. Brunia de 

wisselbeker uit aan winnaar Y. Asma uit Ens. Hij behaalde 7204 punten evenals J. Rebel uit 

Emmeloord. Na loting bleek Asma de gelukkige. 

De derde plaats was voor W. Snikkenburg uit Ens. Beste Kraggenburger was  T.v.d. Zwaag . 

 

De uitslag was als volgt: 

1. Y. Asma  7204 pnt. 6. W. Blomberg  6634 pnt. 

2. J. Rebel  7204 pnt. 7. K. Hopman  6634 pnt. 

3. W. Snikkenburg 6996 pnt. 8. J. Jongsma  6628 pnt. 

4. D. Otten  6737 pnt. 9. E. Verwer  6556 pnt. 

5. T. v.d. Zwaag  6696 pnt. 10. S. Brunia  6524 pnt. 

 

Woensdag 28 december 2005 wordt voor de zesde keer om het open kampioenschap gestreden. 

 

Het bestuur Klaverjasclub 'de Kei' 

 

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

Hey moeders 
 

Wat heb je nou weer gedaan? Kom ik terug in Bugojno van mijn verlof en liggen er meer dan 80!! 

verjaardagskaarten op m'n bed. Mijn verjaardag hier is daardoor behoorlijk opgefleurd. 

Wil je iedereen (familie en vrienden en de mensen uit Kraggenburg) hiervoor heel erg bedanken. 

Veel mensen ken ik niet eens maar dat maakt helemaal niets uit want het is stikleuk om post te krijgen. 

Mail je weer gauw en zie je eind april. 

 

Groetjes Chris (Kostwinder - red.) 
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STEP - STichting Emmeloord Promotie 
 
Op 18 november jl. zijn twee afgevaardigden van het bestuur van STEP aanwezig geweest bij de 10-
dorpenvergadering. Hier bleek dat er bij de dorpsbesturen enkele onduidelijkheden m.b.t. STEP zijn. 
In dit korte bericht proberen wij een duidelijk beeld te schetsen van STEP. 
 
De naam STEP bestaat al 10 jaar. STEP is opgericht door een groep vrienden die vond dat er ter ere 
van 10 jaar Provincie Flevoland (1996) een groot feest in de Noordoostpolder georganiseerd moest 
worden. Hieruit is het Pieperfestival ontstaan. In 2000 is het STEPbureau opgericht. De andere 
activiteiten zijn er geleidelijk aan bij gekomen. STEP is als naam blijven bestaan. Op dit moment heeft 
STEP ±200 vrijwilligers uit Emmeloord en de 10 dorpen die zich inzetten voor haar activiteiten. 
 
Wat is STEP? 
STEP is een non profit vrijwilligersorganisatie die probeert d.m.v. het organiseren van activiteiten / 
evenementen de Noordoostpolder te promoten. De doelstellingen van STEP zijn: 
a. het inventariseren, coördineren en eventueel begeleiden van activiteiten en/of evenementen 
b. het initiëren en/of organiseren en/of bundelen van activiteiten en het faciliteren van evenementen 
c. en meer in het algemeen: het leveren van een bijdrage aan de ontwikkeling en uitvoering van een 
samenhangend promotiebeleid voor het gebied van de gemeente Noordoostpolder, waaronder is 
begrepen het promoten van met name ook de leefbaarheid van dit gebied, alles gericht op een grotere, 
meer positieve en landelijke bekendheid van het gebied van de gemeente Noordoostpolder en zijn 
woon-, werk- en recreatieve mogelijkheden. 
d. en tot slot al hetgeen met één en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe 
bevorderlijk kan zijn, zulks in de ruimste zin des woords. 
 
Wat doet STEP? 
STEP organiseert de volgende activiteiten/evenementen in de Noordoostpolder: 
1. Nieuwjaarsfestival 
2. Tulpenfestival 
3. Pieperfestival 
4. Kado- en Kerstmarkt. 
Andere activiteiten van STEP zijn: 
5. de STEPagenda: wekelijks in de Noordoostpolder en de FlevoPost, maandelijks naar de toeristisch / 
recratieve bedrijven in de Noordoostpolder, de regionale pers en andere belangstellenden. 
6. exploitatie van de billboards in het buitengebied van de Noordoostpolder en de informatieborden 
rondom Emmeloord. 
7. www.step-emmeloord.nl 
 
Middelen STEP 
STEP financiert haar activiteiten met: 

- Subsidiegelden: structureel van de gemeente Noordoostpolder en incidenteel van fondsen,  
  zoals het prins Bernhard Cultuurfonds (20%) 
- Sponsoring bedrijfsleven *  (50%) 
- Entreegelden eigen activiteiten  (30%) 

* Voor sponsoring benaderen wij de middelgrote en grotere bedrijven in Emmeloord. De bedrijven in 
de dorpen en het buitengebied ontzien wij, zodat zij de speciale activiteiten in de dorpen kunnen 
sponsoren. Natuurlijk zijn hierop uitzonderingen, veelal voor de activiteiten die ook in de dorpen 
plaatsvinden zoals de 11-dorpen steptocht tijdens het Tulpenfestival. 
 
Organisatie STEP 
STEP heeft een adviesraad. In deze adviesraad hebben 2 afgevaardigden van de dorpen zitting, te 
weten H. Hofs (secretaris) en de 10-dorpenvoorzitter (jaarlijks wisselend). 
Het STEPbureau word bemand door twee betaalde krachten, totaal 29 uur. Het STEPbureau wordt 
aangestuurd door het Dagelijks Bestuur van STEP. Het dagelijks bestuur bestaat uit 4 personen, 
waarvan er op dit moment één persoon in een dorp woont. De activiteiten/evenementen worden 
georganiseerd door diverse commissies met zowel leden uit de dorpen als Emmeloord. 
 
Meer informatie 
Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website www.step-emmeloord.nl. Wij zijn bereikbaar 
op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 - 13.00 uur en op woensdag van 09.00 - 11.30 
uur onder telefoonnummer 0527 - 621111. 
 

 

http://www.step-emmeloord.nl/
http://www.step-emmeloord.nl/
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 
 

Tot nu toe blijven de winterse sferen uit. Het nieuwe jaar is groen en met hoge temperaturen 

begonnen. Regelmatig geven de temperatuurmeters tegen de 10°C of meer aan. 

In 1921 was het zelfs nog iets warmer. De natuur reageert direct op de hoge temperaturen. Zo zien we 

aan de vlier blaadjes komen. Je kunt een groot aantal vogels zoals heggemus, merel, lijster, koolmees 

en pimpelmees in het Voorsterbos, of bij u in de tuin, horen zingen. In het bos horen we de grote bonte 

specht roffelen en boven het bos zweven miauwende en baltsende buizerds. 

 

In 1905 is de Vereniging Natuurmonumenten opgericht, dus 2005 is het jubileumjaar, want 

Natuurmonumenten beschermt natuur in Nederland 100 jaar. 

Er worden door het gehele land activiteiten georganiseerd om aan de mensen te laten zien waar 

Natuurmonumenten mee bezig is. In het Voorsterbos worden op 16 mei, 2
e
 Pinksterdag (noteer deze 

datum alvast in uw agenda) activiteiten georganiseerd. De officiële naam van deze dag wordt 

"Eeuwfeest Natuurmonumenten De Wieden - Voorsterbos" genoemd. Bij het uitkomen van het 

volgende nummer van de Uitkijk meer over het programma en de activiteiten.  

 

Het is u vast opgevallen dat er een groot aantal eiken, essen en beuken in de bosrand langs de 

Kraggenburgerweg door aannemer Nijmeijer zijn gezaagd en afgevoerd. De bomen moesten 

verwijderd worden om de verkeersveiligheid te garanderen i.v.m. vallende takken en om het jaarlijkse 

slootonderhoud te kunnen uitvoeren. Op camping 'de Stiente' zijn een aantal populieren gezaagd, die 

aangetast waren door boomrot. Voor de veiligheid van de campinggasten is besloten tot deze 

maatregel. Er worden duurzame eiken  aangeplant om de lege plaatsen op te vullen. 

 

In februari vindt de aanbesteding plaats van het fietspad dat deels over het Kadoelerveld gaat lopen. 

Het bestaande fietspad, dat naar Oud Kraggenburg loopt, krijgt een afslag naar het Kadoelerveld. Het 

fietspad gaat naar het infopaneel en gaat daarna slingerend door het bos en sluit aan op het bestaande 

schelpenpad in het Kadoelerbos. 

 

De herinrichting van het Waterloopbos is gestart. Het achter in het bos staande waterreservoir is door 

bouwbedrijf van Diepen aangepast tot vleermuiskelder zodat vleermuizen daar kunnen overwinteren. 

Bij de eerste inspectie bleek dat er zich twee grootoorvleermuizen in de kelder bevonden.  Welke 

soorten en aantallen vleermuizen in de toekomst gebruik gaan maken van de kelder is dus afwachten, 

maar wij melden het u. 

 

In de komende tijd zullen er zaagactiviteiten in het bos plaatsvinden, met name in de buurt van de 

speelweide en achter de fam. Arink. 

Tevens is het excursieseizoen aangebroken en Natuurmonumenten heeft in het jubileumjaar een groot 

aantal excursies voor u gepland. De eerste excursie is op 20 februari van 10.30 tot 13.00 uur. De start 

is bij de werkschuur. Na afloop is er voor iedereen erwtensoep bij de werkschuur in het bos. 

 

Excursies (noteer deze in uw agenda): 

- 17 april  Vroege vogels in het Voorsterbos 

- 20 april Het hoogste lied op het Vogeleiland. 

U dient zich vooraf aan te melden bij het bezoekerscentrum De Wieden, tel. 0527 - 24 66 44 

 

Kijk voor meer informatie en activiteiten op onze site: www.natuurmonumenten.nl 

 

Beheerteam Voorsterbos 

 

 

 

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

 

 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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INLEVERDATA 2005 VOOR KOPIJ VAN DE UITKIJK 
 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

21 maart 30 maart 

30 mei 8 juni 

29 augustus 7 september 

24 oktober 2 november 

12 december 21 december 
 

 

 

ADVERTEREN IN DE UITKIJK 
 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 

 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende wijziging 

 kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week 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 

 de_uitkijk@zonnet.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 2005  
afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

(incl.adm.kosten) 

afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

(incl.adm.kosten) 

6x6 18,50 7,- 12x12 68,50 15,- 

6x9 26,50 8,50,- 18x12 (halve pagina) 102,50 20,- 

6x12 34,- 10,- hele pagina 183,50 35,- 

9x12 (kwart pagina) 52,50 12,50    

 

 

 

Peuterspeelzaal 

't Kwetternest 
 

 Voor kinderen van 2½ tot 4 jaar 

 Eén groep: dinsdag / donderdag 

 

 Tijd: van 8.30 tot 11.00 uur 

 Waar: in de voetbalkantine 

 

Informatie /opgave bij: 

 Erica Ruiter, Noordermeent 12, 8317 AA  Kraggenburg, telefoon 61 88 14 

 Of op www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest 

 S.v.p. opgeven vanaf de geboorte i.v.m. planning groepen 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R 
 

 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

04-02-05 De Zotte Leeuwkes Jeugd darttoernooi 't Klokhuis 19.00 uur 

05-02-05 De Zotte Leeuwkes Groot carnaval HRC Van Saaze 21.00 uur 

06-02-05 De Zotte Leeuwkes Zotte welpen kindercarnaval 't Klokhuis 14.00-17.00 

08-02-05 De Zotte Leeuwkes Senioren carnaval 't Klokhuis 14.00-17.00 

11-02-05 Basisscholen Actie bouwstenen voor Azië hele dorp 09.00-15.00 

26-02-05 Basisscholen Open huis basisscholen 16.00-17.00 

03-03-05 de Reflectors Open repetitie avond Prot. Kerkcentr. 19.45-21.30 

12-03-05 Klein Cortina Supporteren Rob Hadders Thialf 09.30 vertrek 

15-03-05 Dorpsbelang Algemene ledenvergadering 't Klokhuis  20.00 uur 

16-03-05 Club van 100 Jaarvergadering 't Klokhuis 20.00 uur 

19-03-05 St. Genesius 'Opa ziet spoken' HCR Van Saaze 20.00 uur 

26-03-05 KAC Paastocht HCR Van Saaze 10.00 uur 

26-03-05 St. Genesius 'Opa ziet spoken' HCR Van Saaze 20.00 uur 

30-03-05 SV Be Fair Jaarvergadering 't Klokhuis 20.30 uur 

01-04-05  Disco voor jeugd 10 -14 jaar 't Klokhuis 20.30 - 23.00 

19-04 t/m 22-

04-05 

Be Fair Avondvierdaagse   

29-04-05  Playback-/ soundmixshow HRC Van Saaze  

30-04-05  Playback-/ soundmixshow HRC Van Saaze  

13-05-05  Leeuwenronde   

16-05-05 Natuurmonumenten Eeuwfeest Voorsterbos  

18-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sponsorloop - Opening jubileum de Brem  

20-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Reünie de Brem  

21-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sportieve dag - Feestavond de Brem  

10-06-05  Disco voor jeugd 10 - 14 jaar 't Klokhuis 20.30 - 23.00 

     

FEESTWEEK 8 t/m 12 juni 2005                       FEESTWEEK 
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inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 

 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet 

geplaatst worden. 

 De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

VAN DE REDACTIE 
 

Na 6 jaar redactielid te zijn geweest van de Uitkijk, namens Dorpsbelang, heeft Truus Stoffelen haar 

taken nu overgedragen aan Harry Engels. Ook Joachim de Kruijk heeft eveneens zijn werkzaamheden 

als redactielid en penningmeester, namens Be Fair, neergelegd. Sonja Folkertsma komt namens Be 

Fair nu de redactie versterken en Wima Everts is de nieuwe penningmeester. We willen Truus en 

Joachim hartelijk bedanken voor hun inzet de afgelopen jaren en wensen de nieuwe redactieleden en 

penningmeester veel succes. 

 

 
DORPSBELANG 
 

 
Jaarvergadering 

15 maart j.l. heeft Dorpsbelang haar jaarvergadering gehouden. Gezien de opkomst, hebben de 

Kraggenburgers weinig dringende vragen over het reilen en zeilen in ons dorp. 

Wel gaf het onderwerp „Woningbouw‟ wederom stof tot discussie. 

De invulling van de feestweek (8 t/m 12 juni) werd door Jeroen Paauw bekendgemaakt en als 

afsluiting werd de film getoond van de voorbereidingen en uitvoering van de Harold-van-Beekhuizen-

shaslick-spies van 156 meter (hemelvaartsdag 2004). 

Na gezamenlijk te zijn toegetreden tot ons bestuur, traden Toos van Steen en Truus Stoffelen ook 

gezamenlijk af. Deze twee beheersters van het papierwerk, werden in het bestuur opgevolgd door 

Harry Engels en Karste de Vries. Het secretariaat is in handen van ondergetekende.  

 

Verkeer 
Bijna iedereen heeft wel eens de neiging om het gaspedaal te ver in te trappen. Op de buitenwegen 

worden we daar door de politie op betrapt/gewezen. Maar in het dorp, waar het gevaar zeker zo groot 

is, moeten de bestuurders zelf hun verantwoordelijkheid nemen. Laten we dat dan ook doen en niet 

alleen op de straten met drempels de snelheid matigen.  

Als bijvoorbeeld in een Walstraat of J.Bruintjesstraat geen drempels liggen, betekent dat niet dat daar 

geen snelheidslimiet geldt! 

 

Kraggenburg schoon!? 
We werden erop gewezen dat in het dorp nogal wat zwerfvuil rondslingert. Laten we vanaf nu 

papiertjes, blikjes etc. even bewaren en het (thuis) in een vuilnisbak gooien. Daarnaast gaat 

Dorpsbelang, in samenwerking met de lagere scholen, binnenkort het dorp rond voor de 

voorjaarsschoonmaak. En dan kunnen we fris en opgeruimd de dorpenkeuring tegemoet zien. 

Alvast bedankt. 

 

Website 
De Kraggenburger website wordt gelukkig goed bezocht. Helaas weten ook „hackers‟ de pagina te 

vinden, met als gevolg dat de site van een hoeveelheid informatie werd beroofd. 

Gelukkig wisten de „webmasters‟ het euvel weer te verhelpen. Met veel tijd en inzet is de site weer „op 

het net‟ gezet. 

 

Oud & Nieuw-premie 
De premie voor een schadevrij oud & nieuw is ook dit jaar helaas €100,- lager dan verwacht. 

Volgens de gemeente was er wederom een brandje gesticht (of de brievenbus??). Toch kunt u bij 

ondergetekende nog steeds een aanvraag indienen voor een deel van deze premie (voor 

jeugdactiviteiten). 

 

Sportief Kraggenburg 
12 maart j.l. heeft Rob Hadders de KNSB-cup voor B-rijders gewonnen. Via deze weg nogmaals 

gefeliciteerd met deze prachtige prestatie! 
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Op 16 april zal Harm Hagenauw met zijn hardloopselectie ook (weer) een gooi doen naar de eerste 

plaats. Dit moet gebeuren met de 11-dorpenloop die de 16
e
 weer de polder doorgaat. 

En hardlopers van groot tot klein kunnen in Kraggenburg aan de bak op 13 mei. Dan wordt weer de 

jaarlijkse Leeuwenronde georganiseerd. Dorpsbelang en AV-NOP zullen weer hun best doen om een 

mooi evenement neer te zetten. 
 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

NIEUWS UIT HET KLOKHUIS 
 

De afgelopen tijd hebben zich binnen het Klokhuis verschillende zaken voorgedaan waarvan we u 

graag op de hoogte willen brengen. 

Allereerst willen we de carnavalsvereniging van harte bedanken.  

Zaterdag 8 januari heeft de raad van elf de handen flink uit te mouwen gestoken; de stoep voor ons 

dorpshuis is in z‟n geheel opnieuw bestraat. Ook een aantal coniferen is verwijderd. Al met al heeft de 

entree van het Klokhuis een mooie opknapbeurt gehad. 
 

Na een lange periode van werving kunnen we u mededelen dat we maar liefst drie nieuwe kandidaat-

bestuursleden hebben mogen verwelkomen. Na goedkeuring door de raad van toezicht wordt het 

bestuur van het dorpshuis uitgebreid met de volgende personen: Peter Vellinga, Letty Schekman en 

Lianne Bonthuis. Lianne, Letty en Peter: vanaf deze plek willen we jullie vast hartelijk bedanken voor 

jullie inzet. 

Door deze uitbreiding is er ruimte ontstaan om -middels het rooster van aftreden- te zorgen voor  enige 

bestuurlijk vernieuwing. 

 

Zoals bekend draait een groot deel van het dorpshuis op de inzet van de vrijwilligers. De volgende 

mensen staan één of meer dagdelen/avonden achter de bar: 

René Besseling, Bep Doejaaren, Nolly van Ewijk, Marian van der Ploeg, Anton Spikker, Ria Stuiver, 

Ineke van ‟t Veer en Paula Snellink. Door ziekte is het momenteel erg moeilijk alle avonden ingepland 

te krijgen. Met name de maandagavond en dinsdagavond zijn knelpunten. Bij deze willen we dan ook 

nogmaals een oproep doen: Houdt u van gezelligheid en bent u bereid vrijwillig een bijdrage te 

leveren aan onze Kraggenburgse gemeenschap, geef u op als vrijwilliger van het Klokhuis! 
 

Namens het bestuur van het Klokhuis, 

Annette van Diepen-Hazenberg 

 

 

5 MEI VIERING 
 

1945   -   2005 
60 jaar leven in vrijheid 

Zestig jaar geleden, op 17 april 1945, werd de toenmalige Noord Oostelijke Polder bevrijd. Op 5 mei  

van dit jaar wordt in Nederland het Nationale 60-jarig bevrijdingsfeest gevierd, met als thema: 

Vrijheid delen is de kunst. 

De Vereniging tot Viering van Nationale Gedenkdagen Emmeloord, de Raad van Kerken Emmeloord 

en de Gemeente Noordoostpolder willen het 60-jarig bevrijdingsfeest ook in de Noordoostpolder  

vieren. Hiervoor zal o.a. een bevrijdingsvuur worden opgehaald uit Wageningen. Dit zal gebeuren in 

de nacht van 4 op 5 mei, door diverse “lopers” van o.a. A.V. NOP. Op 5 mei zal dit vuur worden 

ontstoken in Emmeloord, waarna het, o.a.,  naar Kraggenburg gebracht zal worden. Dorpsbelang 

Kraggenburg en de K.A.C. hebben in navolging onderstaand programma, op 5 mei,  voor u 

georganiseerd: 
 

 ca 15.15 uur programma rond monument Voorstraat en aankomst bevrijdingsvuur te 

Kraggenburg 
                                         

 16.00 uur  bevrijdingsbijeenkomst in het Dorpshuis met medewerking van grote en kleine 

mensen en expositie Nationaal thema 



 4 

Aansluitend is het (tegen een geringe vergoeding) mogelijk gezamenlijk een maaltijd te gebruiken in 

het Dorpshuis. 
 

Na de maaltijd is er een mogelijkheid het Bevrijdingsconcert in Emmeloord te bezoeken. Dit concert,  

dat gehouden wordt in de Jeruzalemkerk, begint om 20.00 uur. Het Canadese jeugdkoor: Prince 

Edward Childrens Choir, het Christelijk Mannenkoor en andere musici zullen hun medewerking 

verlenen. Het vervoer zal (indien dit voor u van toepassing is) gratis verzorgd worden. 

Tijdstip vertrek naar Emmeloord 19.15 uur vanaf het Dorpshuis. 
 

Voor het gebruik van de maaltijd en/of het vervoer naar het concert dient u, vóór 29 april a.s., contact 

op te nemen met één van de hieronder vermelde  personen. 

  Bregina Tuinstra  tel: 252579 

  Geertje Keijzer  tel: 252854 
 

Voor een ieder is het mogelijk mee te werken aan de expositie: Hoe zie(t) U/jij  Vrijheid delen is de 

kunst! Dit kan d.m.v. een (oude of recente) foto, een gedicht of een tekening.  De inzendingen zullen 

allen te zien zijn op 5 mei a.s. in het Dorpshuis (dierbare zaken graag inleveren in plastic hoes). 
 

Wij verzoeken u de inzendingen te voorzien van uw naam en telefoonnummer en vóór 29 april af te 

geven bij één van onderstaande adressen: 

Troefmarkt van Boven 

Dorpshuis Het Klokhuis 

O.B.S. de Pionier 

De Lichtwachter 

De méést bijzondere inzendingen van leerlingen (groep 5 t/m 8) van de basisscholen zullen in 

Emmeloord geëxposeerd worden.   
 

Wij nodigen u van harte uit, tot ziens op 5 mei! 
 

Dorpsbelang Kraggenburg en K.A.C. 

 

 

FEESTWEEK 2005 
 

Hierbij presenteren wij u het programma van de feestweek 2005, welke gehouden zal worden van 8 

t/m 12 juni  op Sportpark De Brem met: 

 

op woensdagmiddag: programma voor de basisschooljeugd (groep 5 t/m 8) een spannende 

speurtocht met verassende elementen 

op woensdagavond: het traditionele stratenvolleybal met aansluitend een drive-in show 

op donderdagochtend: wederom programma basisschooljeugd, echter nu voor groep 1 t/m 4 

gecombineerd met de Peuterspeelzaal-kinderen, een feestelijke show in de tent 

met wel een héle rare vogel 

op donderdagavond: vanaf ongeveer 18.00 uur een verrassend theaterdiner. Geheel in de stijl van 

de Middeleeuwen! Geschikt voor jong en oud 

op vrijdagavond: de alom bekende familie-avond, met dit jaar een grote look-a-like verkiezing 

op zaterdagmiddag:  het waterspektakel, dit jaar gehouden op de ijsbaan.Een sportieve middag voor 

groot en klein, genaamd Expeditie Robinson 

op zaterdagavond: de gezellige feestavond in de feesttent met medewerking van een band op 

niveau  

op zondagmiddag: een prachtig uitgezette motor toerrit, voor de echte fanaten onder ons 

eind zondagmiddag: wederom de jaarlijkse oecumenische viering met een actueel thema 

 

Méér informatie kunt u t.z.t. lezen in de Uitkijk, op www.Kraggenburg.nl en natuurlijk wederom via 

uw wijkvertegenwoordiger. 

 

Datum genoteerd? Dan tot ziens in de feestweek! 

Namens de feestcommissie, 

Agnes, Wilma, Jan, Roel, Dick, Jeroen en Marga. 

http://www.kraggenburg.nl/
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SPORTNIEUWS 
 

 
FC KRAGGENBURG 3 
 

In februari leek het weer te gaan beginnen, maar verder dan een door de 

hevige sneeuwval gestaakte wedstrijd zijn we toen niet gekomen. Overigens 

verdween deze wedstrijd van een uur als een 0-4 nederlaag in de boeken. 

 

Gisteren, 20 maart, zijn we weer verder gegaan. Met een uitgekiende tactiek 

en de daarbij behorende opstelling werd de nummer twee van de competitie 

bestreden. Na een 1-1 ruststand trokken we uiteindelijk met 3-2 maar net aan 

het kortste eind. Maar het vertoonde spel geeft zeker aanleiding tot optimisme voor de nabije 

toekomst. We blijven u op de hoogte stellen. 

 

Joop Stoffelen, leider. 

 

 
 

SPORTIEF WANDELEN BIJ BE FAIR OP WOENSDAGAVOND!! 
 

Met ingang van 6 april is het sportief wandelen op de avond niet meer op donderdag 

maar op woensdagavond!!!  

 

Al vanaf het begin is het sportief wandelen bij Be Fair op dinsdagochtend (om 9.00 

uur) en op donderdagavond. De trainingen werden beide door Conny van der Riet 

verzorgd. Vanaf februari j.l. geeft Conny alleen nog de dinsdagochtend training en is 

de donderdagavond komen te vervallen. Gelukkig hebben we een vervanger gevonden in de persoon 

van Ans Bakker uit Ens. Zij zal het sportief wandelen op de woensdagavond voortzetten. 

 

Vanaf 6 april starten we de woensdagavonden om 19.00 uur bij Van Saaze om in het Voorsterbos 

sportief te gaan wandelen. Ook nieuwe leden zijn van harte welkom! 

De training duurt 1 1/4 uur en is voor alle leeftijden te volgen. Lijkt dit u leuk, kom dan eens 

meewandelen op de woensdagavond (dinsdagochtend kan natuurlijk ook). 

Tot sports bij Be Fair. 

 

Met vriendelijke groet namens Be Fair, 

Sonja Folkertsma 

 

 

GYM 
 

Zaterdag 9 april worden er onderlinge wedstrijden gehouden met de drie gymverenigingen uit Bant, 

Luttelgeest en Kraggenburg. De wedstrijden worden gehouden in de sporthal te Marknesse en 

beginnen om 12.30 uur met de opmars van alle gymnasten. 

Dus kom op tijd, dan hoeft u hier niets van te missen! 

 

Met vriendelijke groet, 

Erna Mazeland. 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl 
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Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 12  

 
 

 

AVONDVIERDAAGSE 2005 
 

Geef u op … geef u op …..geef u op…… 

 

Dit jaar wordt de avondvierdaagse gelopen van 18 tot en met 22 april. Het programma ziet er als volgt 

uit: 

 

Maandag 18 april  inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 19 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 20 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 21 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 22 april vierde avond 
10 km: 17.45 uur starten bij Het Klokhuis 

  5 km: 18.00 uur bij het Klokhuis 

 

De starttijden zijn ter indicatie. Op deze tijdstippen starten de schoolkinderen. 

 

De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 3,60 per persoon. 

 

U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegd antwoordstrook of op de startavond zelf. Op zich is 

het voor ons prettig als u zich van te voren opgeeft, omdat wij dan tijdig kunnen checken of er genoeg 

medailles zijn besteld. U dient gelijktijdig met uw opgave te betalen. 

 

Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst. 

 

Namens Be Fair, 

 

Taco Folkertsma 

 

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

 

Antwoordstrook Avondvierdaagse 2005 

 

Ja, ik loop mee. 

 

Mijn naam is ……………………….. 

 

Ik loop voor de ………… keer mee. 

 

Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 3,60 kunt u inleveren bij: 

Taco Folkertsma 

Noordermeent 31 

8317 AA Kraggenburg 

Tel.: (0527) 68 53 86 

 

 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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SCHAATSEN 
 

Just another day at the office...! 

 

Op zaterdag 12 maart 2005 was het dan eindelijk zover! De finale van de Essent Cup was daar. Ik 

stond ‟s ochtends om half 6 op om in ieder geval goed wakker aan de start te staan (die om half 12 zou 

zijn). Eerst ben ik rustig heel licht gaan ontbijten waarna ik op de rollerbank ben geklommen om even 

een half uurtje in te fietsen. Zo op de fiets kun je even lekker nadenken over de dag die voor je ligt. De 

benen voelden goed en ik kreeg dus steeds meer vertrouwen en zin in de wedstrijd. Vervolgens heb ik 

nog wat met mijn materiaal geprutst en rustig op bed gelegen om vervolgens om 8 uur warm te eten.  

 Samen met mijn ouders en begeleider Folkert de Jager stapte ik om half 9 in de auto om te 

vertrekken naar Heerenveen. Rond half 10 was ik daar en heb ik me eerst even lekker ontspannen. 

Nadat ik me had omgekleed ben ik de hal ingelopen om te beginnen aan de warming up. Daar stond 

een heel legioen aan supporters, bestaande uit vrienden, familie en een groot aantal Kraggenburgers, 

me al op te wachten! Geweldig, daar had ik totaal niet op gerekend! Toen het dan eindelijk half 12 was 

en ik dacht het ijs op te mogen om in te rijden, bleek dat de veteranen, die hun finale om 10 uur reden, 

het ijs bezet hadden. Deze categorie zal volgend jaar niet meer in het landelijke circuit terugkeren en 

uitte hun ontevredenheid over dit KNSB besluit door het ijs te bezetten. Ondanks dat ik wel begrip op 

kon brengen voor deze actie stoorde mij dit enorm in mijn voorbereiding daar de start met een half uur 

werd uitgesteld. Je leeft wekenlang naar 12 maart, half 12 toe en dan gebeurt er dit! 

 Een half uur later dan gepland gingen we dus van start. De finale van de Essent Cup was 

begonnen. Onder luid gejoel van de supporters ging de eerste helft van de wedstrijd vrij snel. Velen 

trachtten, zonder succes, te demarreren. De ploeg van concurrent Sjoerd Huisman had de wedstrijd 

goed onder controle en zorgde ervoor dat de wedstrijd, ondanks dat Thomas Nijman (een 

trainingsmaatje uit Groningen) bijna het peloton op een rondje zette, beslist zou worden in een 

massasprint. Voor Sjoerd was een massasprint een ideaal omdat hij enorm snel is in zo‟n sprint (op de 

Weissensee versloeg hij Heideman al eens in de sprint) en ook nog een een zeer snelle ploeggenoot 

(Christijn Groeneveld) bij zich heeft die tussen mij en hem in kan gaan zitten. Toch voelde ik tijdens 

de wedstrijd, ondanks mijn slechte benen, wel dat ik een grote kans maakte in de sprint. Hoe slechter 

de benen, hoe beter de sprint, was namelijk mijn ervaring in het afgelopen seizoen. Daar kwam nog bij 

dat Sjoerd zich uit de naad moest werken om het peloton gesloten te houden. 

 De finale was, vooral voor het publiek, enorm spannend. Zoals eigenlijk de hele wedstrijd 

verloor ik Sjoerd geen moment uit het oog, tot 2 ronden voor tijd. Sjoerd probeerde me af te schudden 

door heen en weer te slalommen door het peloton. Aangezien ik een hekel heb aan dat geduw en 

getrek ben ik toen naar voren gereden en heb ik me op de derde stek genesteld, wachtend op de bel. 

Toen die bel klonk voelde en ik hoorde dat Sjoerd eraan kwam stapte ik opzij om snelheid te maken. 

Ze vlogen me voorbij maar gelukkig kon ik de schade beperkt houden. In de laatste bocht, daar waar je 

als schaatser eigenlijk al weet of je het gaat halen of niet, kon ik het gat wat ze hadden gemaakt 

dichtrijden en op het rechte stuk wist ik ze te passeren. Wat er op dat moment door je heen gaat is echt 

met geen pen/laptop te beschrijven! De cup winnen was het doel maar daarnaast won ik ook nog eens 

de wedstrijd! Mooier kon het niet en ik ging dan ook, samen met m‟n ploegleiders, de meegereisde 

supporters e.d. helemaal uit m‟n dak! 

 De volgende uren zijn als een soort waas aan me voorbij getrokken. Met een FC Kraggenburg 

shawltje om mijn nek onderging ik een interviewtje hier, huldigingetje daar, ontving ik vele felicitaties 

en werd ik ook nog verwacht bij de dopingcontroles... Het was fantastisch! Toen we uiteindelijk, na 

alle festiviteiten in Thialf, naar huis gingen was ik doodop. In de auto heb ik dan ook een beetje zitten 

suffen, me niet bewust van wat me nog te wachten stond. Toen we uiteindelijk de Stuwwal inreden 

stond er tot mijn verbazing een grote groep Kraggenburgers te juichen, hingen de vlaggen uit en stond 

er een schitterende poort op de oprit! André vd Vegt onthaalde me hier namens alle aanwezigen en gaf 

een korte speech waarbij mij een beeldje werd overhandigd namens Klein Cortina! Een geweldig 

onthaal! Vervolgens zijn we met zijn allen naar binnen gegaan om daar de broodnodige borrel 

achterover te slaan! Het bleef nog lang onrustig in huize Hadders! 

 Tot zover dus mijn eigen beleving van deze geweldige dag! Ik wil bij deze iedereen bedanken 

voor de geweldige reacties die ik voor en na het behalen van dit succes heb gehad en ik hoop dat het 

voor degenen die zijn komen kijken net zo‟n mooie dag was als voor mij! U hoort nog van mij! 

 

Rob Hadders 
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OPROEPEN 
 

Tennistalenten gezocht! 
 

Tennisvereniging ATV de Voorst is op zoek naar nieuwe jeugd tussen de 7 en 11 jaar voor een nieuw 

op te starten groep jeugd welke vanaf vrijdag 8 april van start gaat. 

Elke vrijdagavond wordt er een jeugdavond georganiseerd onder leiding van zes jeugdbegeleiders. Wil 

jij weten of dit ook wat voor jou is? Dan is dit de kans voor jou om erachter te komen.  

Je mag de eerste drie vrijdagavonden uitproberen en daarna moet je beslissen of je  lid wordt. Ook 

hoef je voor de eerste drie vrijdagavonden geen tennisracket aan te schaffen want die hebben wij voor 

je.  

 

Als het vrijdagavond jeugdtennis je wat lijkt moet je je voor 5 april telefonisch opgeven bij Heleen 

Hoogendoorn tel: 201464. Je wordt dan vrijdagavond 8 april van 19:15 tot 20:00 uur verwacht op de 

tennisbaan in Marknesse bij sportcomplex de Punt. 

 

Hopelijk tot 8 april! 

 

 

Yoga 
“de blikopener” 

Maandagavond om acht uur in „t Klokhuis te Kraggenburg, dinsdagavond acht uur in Emmeloord en 

woensdagavond kwart voor zeven in Marknesse wordt er Yoga gegeven. 

Men kan praktisch doorlopend instappen, en een  verzuimde les op een andere avond volgen en een les 

die slechts alleen ter kennismaking wordt bijgewoond is gratis. Er zijn nog plaatsen beschikbaar.  

 

Meer weten of aanmelden bel Herman Sneep, erkend yogadocent, tel. 0527-202745 

 

 

Smartlappenkoor zoekt accordeonisten en dirigent(e) 
 

Sinds 16 maart heeft Kraggenburg er een smartlappenkoor bij. Op dit koor zitten veel dames uit 

Kraggenburg en Ens, en een paar loslopende exemplaren. Nu zijn wij nog naarstig op zoek naar een 

paar accordeonisten en een dirigent(e). Want om 30 vrouwen tegelijk te laten beginnen met zingen 

lukt beter, als er iemand voor staat te dirigeren.  

Volgens de accordeonisten die we nu hebben, is het spelen van een smartlap niet moeilijk. Dus heb je 

nog zo‟n trekzak op zolder staan, haal hem weer eens tevoorschijn en speel er weer eens op. Mocht je 

meer informatie willen dan kan je altijd contact opnemen met Jeannette Kaak: 251933 of met Marian 

Neefjes:252794. 

 

 

Oppas 
 

Ons huis en onze tuin zijn groot genoeg en onze ruime eettafel nodigt uit om gezellig aan te schuiven, 

met of zonder kinderstoel. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er nog plaats voor 1 of 2 oppas 

kinderen. Dochters Jantien en Christel vinden dat ook erg leuk.  

Van harte welkom dus op Noordermeent 23 (tegenover de gymzaal). 

 

Rina Klok 

Tel: 252510 

Noordermeent 23 

8317 AA  Kraggenburg 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl 
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JOEK is een vereniging voor jongeren vanaf 16 jaar van Ens en Kraggenburg! 

Het seizoen is al een tijdje aan de gang en we hebben dus ook al een hoop leuke dingen gedaan zoals: 

lasergamen, skiën, zwemmen in Center Parcs, Diner Dansant en nog veel meer! Maar er komt nog veel 

meer aan dit seizoen!!! 

 

Zoals jullie weten is er op 30 april de bekende JOEK-autocross waar maar liefst 96 rijders kunnen 

starten! Ook zijn er 2 stunts en een crazy race. We sluiten af met een groot feest!!  

 

Op 4 juni is het gezellige JOEK-schuurfeest met de bands One, Two, Trio en de Heinoos!! Dit feest 

zal gehouden worden op Zwijnsweg 5! 

 

Als je lid bent van JOEK krijg je op vele feesten korting en in sommige gevallen kunnen we zelfs een 

bus regelen (bv. voor het Dijkfeest of een discotheekuitje!)  

 

Wil je meer weten? Kijk dan op www.j19nu-joek.nl 

 

Of bel: Marleen Galama: 06-15545778 

Marloes Neefjes: 06-23456864 

 

 

STEP 
 

Inschrijving verenigingen Nacht van Oranje van start 
 

Vrijdag 29 april vindt in De Lange Nering in Emmeloord tijdens de Nacht van Oranje een 

verenigingsmarkt plaats. Op deze zogeheten Kijk-, speel- en doemarkt kunnen verenigingen en/of 

organisaties zich presenteren met een leuke activiteit en hiermee geld genereren voor de eigen clubkas, 

leden werven en reclame maken voor hun vereniging. 

 

De inschrijving is inmiddels gestart. Een inschrijfformulier kan opgevraagd worden bij STEP, 0527-

621111 op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur en op woensdag van 

09.00-11.30 uur. Deelname is gratis. 

 
 

VRIJMARKT & BOEKENMARKT 
 

30 april op De Dam 
 

Op 30 april is er weer de kleedjesmarkt op het plein voor HCR van Saaze. 

Voor een appel en een ei wisselen tweedehands spullen van eigenaar. 

Iedereen mag in principe een kleedje neerleggen en zijn spullen verkopen. 

We hopen dat het mooi weer wordt. 

We beginnen om 9.00 uur en het duurt tot 14.00 uur. 

 

Tot 30 april op het plein voor Van Saaze. 

 

********************************************************************************** 

 

 

http://www.j19nu-joek.nl/
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  HCR Van Saaze  

                 Proudly presents 

 

 29 april Soundmix&Playbackshow 2005 

                         30 april Soundmix&Playbackshow 20reunion 

 

 

29 april 
 

Alweer voor de twintigste keer is HCR Van Saaze het décor voor de grote Soundmix&Playbackshow. 

Verras uw dorpsgenoten met een bijzonder optreden. De playbackers zijn ingedeeld in 3 

leeftijdscategorieën. Jong, heel jong en niet meer zo jong. De soundmixers (live gezongen) zitten in 

één categorie. 

15.00  Doorloop deelnemers 

19.30  Aanvang Soundmix&Playbackshow  (zaal open 18.45) 

Entree 2 euro ~~~ opgave tot 10 april ~~~ vergeet niet een cd in te leveren 

 

 

30 april Soundmix&Playback 20reunion 

 
16.00 Start reünie voor oud-soundmixers&playbackers, juryleden en presentatoren 

   * Ontvangst reünie-gangers met een hapje en een drankje. 

   * Doorlopende voorstelling video-opnamen van oude playbackshows  

18.00 Uitgebreid broodbuffet 

20.00 Start Soundmix&Playback 20reunion  

  *Zaal open 19.30  De avond is voor iedereen te bezoeken.  

*De deelnemers worden begeleid door de Music Match Drive-in Show.  

*Na afloop spetterende Jaren 80 discotheek 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~Entrée 3.50 (tot 12 jaar gratis)~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

Wie kan ons helpen aan bruikbare video-opnamen van de beginjaren van de 

Soundmix&Playbackshow. Wij willen er gedurende de reünie graag gebruik van maken. We zullen er 

zorg voor dragen dat er zorgvuldig met uw materiaal wordt omgesprongen. 

 

 

Voor meer informatie en opgaven voor de 

Soundmix&Playback 20reunion contact Max Potters 

tel. 0527-252353. Aanmelden kan ook per e-mail, 

stuur een berichtje naar info@hotelvansaaze.nl 

  

Om misverstanden te voorkomen. De avond is voor iedereen. Oud-deelnemers, juryleden, 

presentatoren en eventueel kroost, die het leuk vinden om de reünie te bezoeken maar niet op gaan 

treden zijn uiteraard van harte welkom. Opgave voor de reünie en/of deelname aan de 

Soundmix&Playbackshow 20reunion voor 10 april. Muziek aanleveren op cd-rom.  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Reünie-arrangement: Ontvangst met hapje/ drankje; uitgebreid broodbuffet  

met een heerlijk soepje; vijf consumpties en entree discotheek: 20 euro pp 

 

 

mailto:info@hotelvansaaze.nl
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 
 

Natuurmoment maart 2005 
 

Na de korte hevige winterinval met veel sneeuw en zelfs een van de koudste nachten in maart, met een 

temperatuur van bijna 21 ˚C onder nul, is het voorjaar aangebroken. De kieviten zijn al druk bezig met 

de luidroepende baltsvluchten. Grote groepen grutto‟s zijn vanuit hun overwinteringsgebied naar 

Nederland teruggekeerd, om onze natte weilanden te bevolken. Het eerste bloeiend Klein Hoefblad 

laat zijn gele bloempje weer op de kale grond zien. Wij zullen de komende tijd de natuur volop zien 

bloeien, kleuren en geuren. Daarbij ontbreekt het vogelgezang in het Voorsterbos niet.  
 

Dit jaar viert Vereniging Natuurmonumenten zijn 100 jarig bestaan. Op 22 april 1905 is 

Natuurmonumenten opgericht. In 1904 wordt het Naardermeer, wat een vogelrijk paradijs is, bedreigd. 

Het meer zou worden gedempt door afval afkomstig vanuit Amsterdam. De heer Jac. P.Thijsse is een 

van de grote voorvechters geweest om Natuurmonumenten op te richten en het Naardermeer als eerste 

natuurmonument in 1905 aan te kopen voor een bedrag van ƒ 150,000,- . Naar aanleiding van het 100 

jarig bestaan van Natuurmonumenten organiseren wij in het Voorsterbos op 16 mei een aantal 

festiviteiten zoals: excursies, kinderactiviteiten ( kabouterpad, speurroute, wateronderzoek bij de poel), 

catering, voorlichtingskraam Natuurmonumenten, informatie van de archeoloog en diverse kraampjes 

met informatie over natuur.  
 

In de periode van 28 februari tot en met 4 maart heeft ProRail iedere dag 150 personeelsleden uit de 

regio Noord onder gebracht in het Voorsterbos. ProRail heeft verschillende werkzaamheden voor 

Natuurmonumenten uitgevoerd. De deelnemers werden begeleid door medewerkers van 

Landschapsbeheer Flevoland. De boswachters van ons team hebben de gehele week excursies voor 

hen georganiseerd. Al met al is het een drukke week geweest, en de saamhorigheid was zeer groot.  
 

Op dit moment wordt hard gewerkt aan de inrichting van het Waterloopbos. Nieuwe bruggen, 

wandelpaden, parkeerplaatsen en het nieuwe voorlichtingscentrum worden gereed gemaakt. Op 8 juli 

zal het Waterloopbos officieel geopend worden door de commissaris van de koningin van de Provincie 

Flevoland dhr. Jager; dit zal voor genodigden zijn. Het weekend daarop van 9 en 10 juli is het gebied 

dan ook voor het eerst toegankelijk voor het publiek. Tijdens dit weekend zal Natuurmonumenten tal 

van speciale activiteiten organiseren. 

Waarschijnlijk op 21 mei zal de NCRV op een zaterdagmiddag om 16.05 uur een uitzending van De 

Mooiste Plek van Nederland, over het Waterloopbos, uitzenden. ( april, mei, juni zal iedere zaterdag 

een terrein van Natuurmonumenten op de televisie te zien zijn). 

Vanaf 29 maart starten de werkzaamheden aan het Leemringveld ( voormalig bedrijf Arink). 

Wanneer het voorjaar aangebroken is worden regelmatig excursies gehouden in het Voorsterbos, in de 

Vreugderijkerwaard en op het Vogeleiland. Noteer alvast de onderstaande data in uw agenda en 

vergeet 16 mei niet. 

Voor meer informatie over de activiteiten van Natuurmonumenten kunt u ook kijken op 

www.natuurmonumenten.nl. 
 

Excursies Voorsterbos Voorjaar 2005 

Za 9 april 08.00- 11.30 uur Vogeleiland Vroege vogels 

Zo 17 april 07.00- 08.30 uur  Voorsterbos Vroege vogels 

Wo 20 april 13.00-16.30 uur Vogeleiland Hoogste lied 

Wo 27 april 14.00- 15.30 uur Natuurontdekkingstocht  

Za 7 mei 08.00- 11.30 uur Vogeleiland Vogels observeren 

Vr 13 mei 09.00- 12.00 uur Vreugderijkerwaard Fietstocht (15 km) 

Za 14 mei 14.00- 15.30 uur Waterdiertjes  

Vr 20 mei 09.00-11.00 uur Vreugderijkerwaard Voorjaarstrek 

Za 21 mei 08.00- 09.30 uur Zwarte Hoek Weidevogels 

Zo 22  mei 07.00- 08.30 uur Voorsterbos Wandeling met ontbijt 

Wo 25 mei 18.00- 21.30 uur Vogeleiland Vogels observeren 

 

Beheerteam Natuurmonumenten Voorsterbos 
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Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met Jan Akkerman, beheerder, 0527 25 25 70 of  

06 53 73 32 45. 

 

 
 

Natuurmonumenten legt fietspad kadoelerveld aan 
Vereniging Natuurmonumenten is blij dat ze op 28 februari zijn begonnen met de aanleg van het 

fietspad door het natuurontwikkelingsgebied Kadoelerveld. Straks is het mogelijk om van de 

voormalige lichtwachterswoning Oud-Kraggenburg door het Kadoelerveld naar het Voorsterbos 

fietsen. Het fietspad wordt van beton. Beton vergt minder onderhoud, maar is hier ook echt nodig. De 

Schotse hooglanders die er grazen zouden de gangbare schelpenfietspaden snel onbruikbaar maken. 

Langs de route staan straks ook enkele bankjes, zodat mensen volop van dit natuurgebied in 

ontwikkeling kunnen genieten. Voor dit project heeft Natuurmonumenten - in het kader van de 

Subsidieregeling Gebiedsgericht Beleid - 50 % subsidie van de provincie Flevoland gekregen. De 

andere helft wordt gedeeld tussen de gemeente Noordoostpolder en Natuurmonumenten. Naar 

verwachting kunnen fietsers vanaf half maart gebruik maken van het nieuwe fietspad. 

Kadoelerveld 

 

 

Leemringveld: nieuw stukje natuur bij voorsterbos 
Direct na Pasen wordt er vier weken lang gewerkt aan de inrichting van het Leemringveld bij het 

Voorsterbos. Het Leemringveld ligt aan de zuidkant van de Kraggenburgerweg, achter het erf Arink 

dichtbij het dorp Kraggenburg. Vereniging Natuurmonumenten richt dit voormalige landbouwgebied 

in als natuurgebied met poelen en enkele stukken bos. In het zomerseizoen gaan er koeien grazen. 

Wandelaars kunnen vrij door het gebied struinen. Honden mogen mee, maar moeten wel aan de lijn. 

 

Provincie 

Het Leemringveld (27 ha) is één van de gebieden  rond het Voorsterbos die door de Provincie zijn 

aangewezen voor het ontwikkelen van nieuwe natuur. Sinds 2001 is dit voormalige landbouwgebied 

eigendom van Natuurmonumenten. Voor akkerbouw was het Leemringveld in feite niet erg geschikt, 

omdat de bodem voornamelijk uit keileem bestaat. Daardoor blijft het regenwater heel lang op het veld 

staan. Daar komt nog bij dat de grond vol zit met keien. Als natuurgebied heeft het Leemringveld juist 

veel mogelijkheden. Water is dan een voordeel in plaats van een probleem. Bovendien ligt het gebied 

precies op de overgang van de hoge zandgronden naar het zeekleigebied. Zo‟n overgang brengt een 

grote variatie aan omstandigheden en dus ook aan planten en dieren met zich mee. De nieuwe 

inrichting wordt voor een groot deel gefinancierd door het ministerie van LNV. Natuurmonumenten 

betaalt de rest. 

 

Vroege vogels op het Vogeleiland 
Op zaterdag 9 april houdt Vereniging Natuurmonumenten een vaar-wandelexcursie naar het 

Vogeleiland in het Zwarte Meer. De excursie met het thema „vroege vogels‟ duurt ongeveer twee en 

een half uur. De excursieboot vertrekt om 8.00 uur vanaf de aanlegsteiger bij de Kadoelerbrug aan de 

Kadoelerweg bij Kraggenburg. Vanwege de beperkte capaciteit van de boot, waarmee de 20 minuten 

durende tocht naar het Vogeleiland wordt gemaakt, is aanmelding vooraf noodzakelijk. Dit kan bij 

bezoekerscentrum De Wieden in St. Jansklooster, telefoon (0527) 24 66 44 (dinsdag tot en met zondag 

van 10.00 – 17.00 uur). Omdat bij de excursie het observeren van vogels centraal staat, mogen honden 

niet mee. De excursie is minder geschikt voor kinderen en voor mensen die slecht ter been zijn. Op het 

Vogeleiland zijn geen paden; laarzen kunnen daarom goed van pas komen. Deelname kost voor leden 

van Natuurmonumenten € 8,-, voor niet-leden€ 12,- p.p. en voor kinderen t/m 12 jaar € 4,- p.p.. 

Vergeet uw verrekijker niet! 
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Voor alle huidige en ex-Jeu d’ oppers en andere jeugdige 

belangstellenden organiseren wij een spetterende interactieve avond waarin 

ongetwijfeld veel gelachen wordt met veel spelplezier om naar te kijken en/of om mee 

te doen! 

  

Komt allen   donderdagavond 12 mei 

   Bij   Van Saaze 

   Aanvang   20.00 uur (tot ± 22.00 uur) 

   Entree      E 2,= 
 

 

   m.m.v. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

ZONNEBLOEM AFDELING KRAGGENBURG. 

 
Theater 

Onze jaarlijkse theatermiddag in de Burght te Vollenhove, is deze keer gepland op dinsdagmiddag 10 

mei 2005. 

Aanvang  ± 14.00 uur. 

Einde      ±  17.00 uur. 

Kosten p/pers. € 15,00 

Vooraf een optreden van het Koopmansvrouwenkoor. 

De show heet: “Onverwacht weerzien”. 

Het gezelschap bestaat uit Henk Poort, Dick Rienstra, Alma Nieto, Arie Cupè en Lucie de Lange. 

Het stuk speelt zich af in zomerse sferen, op een drukke camping in Zuid-Frankrijk. 

 

Vervoer heen en terug wordt zoals altijd geregeld. 

Opgave zo spoedig mogelijk, in verband met beperkte plaatsen. 

Voor inlichtingen en opgave bij: Mevr. G.Mooiweer tel. 252700 

Mevr. T.van Egmond tel. 252783 

Wij hopen op een gezellige middag. 

Namens de Zonnebloem vrijwilligsters afdeling Kraggenburg. 
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BEDANKT KRAGGENBURG 
 

Op vrijdag 4 februari j.l. werden wij enorm verrast, omdat we in de bloemetjes werden gezet voor het 

feit dat ik op 1 februari 50 jaar verbonden was aan basisschool St. Bonifacius, nu “Lichtwachter” 

geheten. Tot zomer 1988 was dat als onderwijzer en daarna als vrijwilliger, terwijl mijn vrouw heel 

veel vrijwilligerswerk heeft gedaan, en nog doet, op dezelfde school. 

We dachten dat niemand iets afwist van dit jubileum, maar dat bleek tot onze verbazing een 

misrekening te zijn. De school had n.l. heel Kraggenburg gemobiliseerd om ons te verassen. 

Nou, dat is dan uitstekend gelukt! 

We werden die vrijdag min of meer wakker geschud door het gelui van de kerkklokken om 1 uur  

‟s middags en even later werden we door de schooljeugd van huis opgehaald en onder een ereboog van 

feestelijk versierde stokken door richting kerk geloodst. En onze ogen zakten werkelijk open van 

verbazing, toen we zagen dat zoveel mensen aanwezig waren in een prachtige oecumenische 

kerkdienst o.l.v. Pastor Marita Fennema. 

En nog meer verbaasd waren we door de lange stoet receptiegangers na afloop van de dienst in de 

school! 

Iedereen scheen het te weten en zelfs onze kinderen waren vanuit het hele land opgetrommeld om dit 

mee te vieren. We zijn zelfs nog verrast met een heerlijke gourmet-party! 

We zijn deze dag overstelpt met belangstelling, felicitaties, bloemen, geschenken, kortom: met alles 

wat ons is overkomen. 

Dit was Kraggenburg op z’n best!!! 

 

We willen geen namen noemen, want we zouden er dan allicht een aantal vergeten. 

Daarom: KRAGGENBURG,  BEDANKT!   BEDANKT!   BEDANKT! 

 

Johan en Anny Voost 

en familie. 

 

 

H  U  M  A  N  I  T  A  S 
(Is de Nederlandse vereniging voor maatschappelijke dienstverlening en 

samenlevingsopbouw) 

Activiteiten in de Noordoostpolder: 

a. Vriendschappelijk Huisbezoek. Inlicht. / coördinatie tel. 611551 (Mevr. Mooy). 

Als je alleen bent en graag bezoek ontvangt.  

b. Contactgroep slechtzienden.  Inl. /coörd. tel. 611551 (Mevr. Mooy) Als groep 

regelmatig van gedachten wisselen. 

c. Steun bij Verliesverwerkingna overlijden. Inl. /coörd. tel. 262734. ( Mevr. Van 

Malsen), Evt.individueel bezoek of in een gespreksgroep samen met anderen. 

d. Hoe verder na een scheiding. Inl. /coörd. tel. 262734. ( Mevr. Van Malsen). 

Samen met anderen hierover van gedachten wisselen. 

e. Cursussen: 1. Praten over de dood.  2. Begeleider(ster) bij Steun bij Verlies. Inl. 

/coörd. tel. 262734. ( Mevr. Van Malsen) 

f. Thuisadministratie. Inl. / coörd. tel. 613805 (Dhr Y. Post). Helpen om de 

administratie te ordenen en/of advisering bij het invullen van formulieren. 

g. Zondagmiddagbijeenkomsten  Inl./ coörd. tel. 613195 (Mevr. A. Maat).  Voor de 

gezelligheid, een praatje of samen een spelletje doen. Eénmaal per 14 dagen van 14.00 u. – ca 

16.30 u. in de Brulboei in Emmeloord. 

Vacatures: We zoeken voor diverse activiteiten (ook in het bestuur) 

vrijwilligers(sters). Aanmelden bij de coördinatoren of bij het bestuur (secr. tel. 615410. 

(Mevr. Brolsma). 

Alg. inform.over Humanitas: 020-5231100. of www.humanitas.nl. 

H  U  M  A  N  I  T  A  S 
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JUBILEUM 
 

Iedereen welkom op jubileum activiteiten van de NBvP 
 

De NBvP – Vrouwen van Nu, Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen, bestaat 75 jaar. Dit feest 

wordt gevierd met een estafettetocht op de fiets door heel Nederland en staat in het teken van bewegen 

en ontmoeten. De tocht begint op 9 mei in Friesland en komt op 15 juni in Flevoland. Op 15, 16 en 17 

juni zijn er verschillende activiteiten in Flevoland, waar iedereen aan mee kan doen. Creatieve mensen 

uit Flevoland kunnen zich nog aanmelden als deelnemer voor de Crea-fair op 17 juni. Er zijn nog 

enkele plaatsen beschikbaar. 
 

Op woensdag 15 juni wordt het estafette stokje om 11.00 uur door Noord-Holland aangereikt, 

halverwege de Houtribdijk tussen Enkhuizen en Lelystad. Maaike Smid, Paralympics tenniskampioene 

en in Emmeloord woonachtig, neemt het stokje in ontvangst.  Om 11.30 uur start de fietstocht richting 

Lelystad. Van 13.00 tot 13.30 uur kan bij de Batavia werf in Lelystad gestart worden. De route loopt 

rond Lelystad naar De Meeuwenhoeve aan de Meeuwenweg en is in totaal ongeveer 35 kilometer 

lang. 
 

De tweede dag, op donderdag 16 juni, is de start bij Biddinghuizen. Op het erf van Truus Geertsema, 

Kokkelweg 22 kan gestart worden tussen 9.00 en 10.00 uur. Bij Lize Besseling, Van der Plasschelaan 

3, Dronten kan gestart worden van 11.00 tot 12.00 uur. Via Ketelhaven loopt de route langs het water 

van het Ketelmeer naar de Ketelbrug. In Nagele kan gestart worden van 12.00 tot 13.00 uur. Van 

Nagele fietsen we naar het oude eiland Schokland. Hier kan een rondwandeling van twee uur gemaakt 

worden. Na Schokland voert de route naar Ens. Het Wandelpad in Ens is 5 kilometer lang. Langs deze 

route staan verschillende kunstwerken. Vanaf Ens gaan we via de noordpunt van Schokland over een 

fietspad naar Emmeloord. Hierbij wordt de vliegtuigweg gekruist. Driehonderd meter vanaf het 

fietspad ligt de open tuin van Coby Bulk, Vliegtuigweg 8. Deze tuin heeft landelijke bekendheid en is 

normaal via telefonische afspraak te bezoeken. Op 16 juni is deze tuin open. In het centrum van 

Emmeloord op De Deel eindigt deze route. 
 

Op vrijdag 17 juni start van 11.00 tot 12.00 uur de route in het centrum van Emmeloord en voert langs 

een aantal mooie plekjes, via Bant naar het Kuinderbos. Gea Bruin, Wellerzandweg 2 zet haar 

tuinpoorten voor ons open. Daarna fietsen we naar de vakantieboerderij Eigen Wijze van familie Van 

Wegen. Hier is op vrijdagmiddag een crea-activiteiten fair, waar veel creatieve Flevolandse vrouwen 

hun objecten tonen en te koop aanbieden. Opgave voor een stand op de creafair kan bij Gré Hunneman 

tel. 0527-274357 en E-mail: h.hunneman@planet.nl of bij Hennie Plomp tel. 0527-262321. Een 

bezoek aan deze markt, die voor iedereen toegankelijk is, kan gecombineerd worden met een 

wandeling of  fietstocht door de mooie omgeving van het Kuinderbos. Op het terrein van Eigen Wijze 

wordt om 16.00 uur het estafette stokje overgedragen aan Friesland. 
 

Informatie over de Flevolandse route is aan te vragen door een geadresseerde en gefrankeerde 

enveloppe te sturen aan: Ella Sloots, Neptunusstraat 24, 8303 AB  Emmeloord. 

Opgave van deelname vooraf is niet gewenst. 

Kosten 3 Euro, te voldoen bij de startplaats. Een deel zal voor kopieerkosten gebruikt worden en het 

grootste deel voor goede doelen: gehandicapten sport en picknick banken voor Flevoland. 

De totale lengte van de fietsroute in Flevoland is 135 kilometer, woensdag 15 juni 35 kilometer in de 

gemeente Lelystad, donderdag 16 juni 75 kilometer van Biddinghuizen naar Emmeloord, vrijdag 17 

juni van Emmeloord naar het Kuinderbos 25 kilometer. Het is ook steeds mogelijk om een deel van de 

route te fietsen. 
 

 

RECTIFICATIE 
 

In de advertentie van Ruby‟s Hairfashion met betrekking tot de kindermiddag is een fout geslopen. 

Dit moet zijn: 

Van 0 jaar tot en met groep 2 € 10,00, van groep 3 tot en met groep 8 € 11,00. 

Onze excuses hiervoor. 

Wilma Everts. 

mailto:h.hunneman@planet.nl
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LIONSCLUB 
LIONSNIGHT  15 APRIL 2005 

benefietconcert voor Roemenië 
 

Vrijdag 15 april a.s. organiseert Lionsclub Noordoostpolder een groot benefietconcert in theater 't 

Voorhuys. U kunt dan genieten van het Lemster Kozakkenkoor en de Flevo Brassband uit Emmeloord. 

Zij hebben speciaal voor deze avond een uniek programma samengesteld. Een volksmuziekachtig 

gebeuren met een licht cultureel karakter. Zang en muziek, afzonderlijk en gezamenlijk en op 

verrassende wijze aangevuld en afgewisseld door theatergroep Suco uit Zwolle. Na afloop van het 

concert kunt u nog gezellig nazitten bij muziek van de brassband en gevarieerd entertainment van 

Suco. Ook is er gelegenheid verschillende wijnen te proeven en te bestellen. 

De opbrengst van deze avond gaat geheel naar het Roemenië-project, waar oudere gehandicapte 

kinderen de kans krijgen met individule begeleiding eenvoudige beroepswerkzaamheden te leren en zo 

een prettige en zinvolle dagbesteding krijgen. 

Aanvang van het concert is 20.15 uur in Theater 't Voorhuys. De toegangsprijs is 15 euro. Kaarten zijn 

verkrijgbaar bij het theater en de VVV in Emmeloord. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

 

FRACTIEVERGADERING 
 

VVD fractievergadering in Kraggenburg. 
 

De fractie van de VVD  in de Noordoostpolder is in 2005 gestart met het houden van haar 

maandelijkse fractievergadering in een van de dorpen, naast de maandelijkse openbare fractie 

vergadering in ‟t Voorhuys te Emmeloord. 

Na  Bant, Creil en Ens staat nu Kraggenburg op de agenda. 

Op 5 april bespreekt de VVD fractie in haar vergadering de stukken voor de commissievergadering. 

De vergadering begint om 19.30 in H.C.R. Van Saaze. 

Iedereen die dat wil kan de vergaderingen bijwonen; gewoon aanschuiven aan de vergadertafel. 

Diegene die specifieke vragen of opmerkingen heeft voor de fractie kan het best een afspraak maken 

met Anjo Geluk tel 652562 ( of een van de andere fractieleden) zodat er wat tijd ingeruimd kan 

worden. 

Hierna vergadert de VVD-fractie, ter voorbereiding van de vergadering van de gemeenteraad  in ‟t 

Voorhuys  op maandag 25 april, ook om 19.30 uur. 

3 mei hoopt  de VVD fractie  Espel te bezoeken. 

 
                                                                

 
 
FUSIE PEUTERSPEELZALEN 
 

De fusie is een feit! 
 

Donderdag 3 maart jl. zijn alle peuterspeelzalen van de 

Noordoostpolder gefuseerd. 

Met elkaar zijn wij de Stichting Peuterspeelzalen 

Noordoostpolder: SPN. 

Een organisatie die staat voor kwaliteit in het peuterwerk. 

Dit wilden wij niet stilletjes voorbij laten gaan en daarom was er afgelopen donderdag een feestje. 

Tijdens het officiële gedeelte van de avond gaf voorzitter Foeke Zeilstra een kleine presentatie over de 

visie en ambities van de SPN. Op korte en lange termijn. 

Daarin kwam o.a naar voren dat we het samen moeten doen; ouders, leidsters gemeente en bestuur. 

We hebben elkaar nodig om de peuterspeelzaal als waardevolle basisvoorziening in stand te houden. 

En het belangrijkste: een veilige plek voor onze peuters om te spelen en te ontwikkelen. 
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Na deze presentatie was het tijd om de statuten te tekenen onder het wakende oog van mr. PH 

Prummel. Veel mensen hebben zich ingezet voor deze fusie maar vier stuurgroepleden viel de eer te 

beurt om de laatste handtekeningen te zetten. En de fusie is een feit. 

 

Bij een nieuwe organisatie hoort een nieuw gezicht. En wie kan dat beter onthullen dan wethouder J 

Mulder, betrokken en begaan met het peuterspeelzaalwerk binnen de Noordoostpolder. Met trots werd 

het nieuwe logo, ontworpen door Gea Hofman, bekendgemaakt. 

 

Na het officiële gedeelte was het tijd voor ontspanning. Een uur lang hebben we kunnen genieten van 

improvisatie toneel gemaakt door Schuim uit Dronten. 

Uit de reacties vanuit de zaal bleek dat dit een goede keus is geweest. De vele typetjes en de 

verrassende dialogen zorgden voor veel hilariteit. 

Ooit een peuterleidster een moord zien doen met een driewieler in het kippenhok of op een bruiloft 

geweest waar de bruid zoek was? 

 

Na afloop werd er druk nagepraat over een succesvolle avond onder het genot van een drankje. 

 

Rianne Spies 

Coördinator SPN. 

 

 

LINE DANCE 
 

Dance studio “Justice” heeft weer succes geboekt met het afdansen van de Tradional Country & 

Western Line Dancers, voor de International Dance Teachers Association (grootste dansorganisatie ter 

wereld). De examens werden door de heer Kenneth Lee (Examiner I.D.T.A. United Kingdom) 

afgenomen in het Klokhuis te Kraggenburg. 

Voor het eerst in Nederland waren Couples, Teams, 1st Gold Bar en Verstandelijk Gehandicapten van 

de partij. 

De Line Dancers van de Stichting Sport Verstandelijk Gehandicapten zijn geslaagd voor Social Dance 

Award Blue. 

 

Uitslagen Couples & Teams    Uitslagen Line Dancers  

 
Couple 1  Astrid Doejaaren  H  Bronze  Jolanda Hankel  HC 

  Kelly van de Ploeg  H    Saskia Scheffer  HC 

Couple 2  Corina van de Ploeg H    Doeke Molenaar  C 

  Ilona van de Ploeg  H    Jo Timmermans  C 

         Driesje Hoekstra  C 

Team 1  Marianne Galama  C    Els van Wijhe  C 

  Els van Wijhe  C    Petra Mouwer  C 

  Petra Mouwer  C    Kelly van de Ploeg  H 

  Driesje Hoekstra  C    Marleen Wiegmink  H 

  Ria van den Berg  C    Esther Woudwijk  HC 

  Jo Timmermans  C    Geertje Sijtsma-Kuiper HC 

         Reini Lemstra  H 

Team 2  Toos van Egmond  HC    Henk Veldman  H 

  Marcia van Drunick HC    Jan Lemstra  H 

  Annie Swijghuizen  HC 

  Tetsje Kloosterman  HC  Silver  Toos van Egmond  HC 

  Marleen Wiegmink  HC    Corina van de Ploeg H 

  Anita van Geffen  HC    Tetsje Kloosterman  HC 

         Ria van den Berg  HC 

Team 3  Esther Woudwijk  H    Anita van Geffen  HC 

  Inge de Kock  H    Marcia van Drunick HC 

  Reini Lemstra  H    Inge van Beek  HC 

  Henk Veldman  H    Liesbeth Dierckx  HC 

  Geertje Sijtsma-Kuiper H    Lia Bouwman  HC 

  Jan Lemstra  H    Ilona Bouwman  H 
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Team 4  Bea Schuringa  C  Gold  Willy Koster  HC 

  Corina van de Ploeg C    Anneke Aarnink  HC 

  Kelly van de Ploeg  C    Bea Schuringa  H 

  Déja Hanse  C    Trudy Brands  HC 

  Anneke Aarnink  C    Jannie van Diepen  HC 

  Willy Koster  C    Astrid Doejaaren  H 

         Wilma Lemmers  H 

Team 5  Grietje Nentjes  H    Lucia Kramer  H 

  Nellie Hakvoort  H    Nellie Hakvoort  H 

  Wilma Lemmers  H    Mariska Woord  H 

  Lucia Kramer  H    Grietje Nentjes  H 

  Mariska Woord  H    Petra Doejaaren  HC 

         Mark-Jan Vis  HC 

Team 6  Ilona Bouwman  H 

  Petra Doejaaren  H  1st Gold Bar Annelies van den Berg HC 

  Astrid Doejaaren   H 

  Trudy Brands  H  FREESTYLE 

  Jannie van Diepen  H  Bronze  Ilona van de Ploeg  H 

  Lia Bouwman  H    Kelly van de Kloeg  H 

  Annelies van den Berg H 

  Mark-Jan Vis  H 

  Liesbeth Dierckx  H 

 

Commended [C]  = 7 ½ - 8 ½  

Highly Commended [HC] = 8 ½ - 9 

Honor [H]  = 9 – 10 

 

Kelly van de Ploeg heeft “The Kenneth Lee Award” gewonnen. Mevrouw Marcia van Drunick heeft 

de tweede plaats behaald en mevrouw Bea Schuringa heeft de derde plaats als genomineerden voor 

deze titel. 

 

Jo-Ann Slingerling heeft zelf haar examen afgelegd voor Freestyle – Licentiate en is nu de enige in het 

Noorden die zowel de titel mag dragen van Licentiate Country & Western Line Dance Teacher als 

Licentiate Freestyle Teacher. 

 

Dance Studio “Justice” bied vele mogelijkheden en wilt u wat informatie kijk dan op onze website 

www.idtajustice.com oj bel 06-22286333. 

Op zaterdag 7 mei (vanaf 20.30 uur) hebben wij een gezellige dansavond in het Klokhuis. Wij hopen u 

allen te ontmoeten. 

De volgende data zijn: 4 juni, 3 september, 1 oktober, 5 november. 

 
 
 

INLEVERDATA 2005 VOOR KOPIJ VAN DE UITKIJK 
 

 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

30 mei 8 juni 

29 augustus 7 september 

24 oktober 2 november 

12 december 21 december 

 

 

  

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 12  
 

http://www.idtajustice.com/
mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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ADVERTEREN IN DE UITKIJK 
 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 

 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende wijziging 

 kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week 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 

 de_uitkijk@zonnet.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 2005  
afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

(incl.adm.kosten) 

afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

(incl.adm.kosten) 

6x6 18,50 7,- 12x12 68,50 15,- 

6x9 26,50 8,50,- 18x12 (halve pagina) 102,50 20,- 

6x12 34,- 10,- hele pagina 183,50 35,- 

9x12 (kwart pagina) 52,50 12,50    

 

 

 

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R 
 

 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

01-04-05  Disco voor jeugd 10 -14 jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

05-04-05 VVD Fractievergadering HCR Van Saaze 19.30 

09-04-05 Be Fair Onderlinge wedstrijden gym Traingel 12.30 

16-04-05 AV-NOP/Dorpsbelang 11-dorpenloop   

19-04 t/m 22-

04-05 

Be Fair Avondvierdaagse „t Klokhuis 18.00 

29-04-05  Playback-/ soundmixshow HCR Van Saaze  

30-04-05  Playback-/ soundmixshow HCR Van Saaze  

30-04-05  Vrijmarkt/Boekenmarkt HCR Van Saaze 9.00-14.00 

30-04-05 JOEK Autocross   

05-05-05 Dorpsbelang & K.A.C. 5 mei viering zie Uitkijk   

10-05-05 Zonnebloem Theatermiddag de Burght-

Vollenhove 

14.00-17.00 

12-05-05 Jeu d‟op Theatersportavond HCR Van Saaze 20.00-22.00 

13-05-05 AV-NOP/Dorpsbelang Leeuwenronde  19.00 

18-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sponsorloop - Opening jubileum de Brem  

20-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Reünie de Brem  

21-05-05 FC Kraggenburg 50 jaar Sportieve dag - Feestavond de Brem  

04-06-05 JOEK Schuurfeest Zwijnsweg 5  

08-06 t/m  

12-06-05 

Feestweekcommissie FEESTWEEK  zie Uitkijk  

24-06-05  Disco voor jeugd 10 - 14 jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

 

     

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

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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Periodiek blad voor Kraggenburg en omgeving 

Tweeëndertigste jaargang, nummer 3, juni 2005 

  

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

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 

W. Everts, namens FC Kraggenburg 

S. Folkertsma, namens BeFair 

Penningmeester: W. Everts, 0527-258847 

Advertenties: G.J. Vink, 0527-25 25 56 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 25 24 82  

Typewerk: R. Zwartbol 

Lay-out advertenties: M. van Veenendaal 

Drukwerk: De Lichtwachter (J.J. Voost) 

Nietwerk: J.V.V. 

Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

  

Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m 29 augustus 2005 vóór 19.00 uur, bij 

voorkeur per e-mail: de_uitkijk@zonnet.nl  of anders inleveren op G. KLOKSTRAAT 12. 

Te laat binnengekomen  kopij schuift door naar het volgende nummer.  
 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 

 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijk 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 7,- tot € 35,- voor een hele pagina.  

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen te kwetsen 

inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 

 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen stukken niet 

geplaatst worden. 

 De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

 

VAN DE REDACTIE 
 

De redactie is met spoed op zoek naar een nieuwe typiste. Voor meer informatie kunt u bellen met 

Rachel Zwartbol, telefoonnummer 0527-252049. 

 

De redactie. 

 

 
DORPSBELANG 
 

Dorpsschoonmaak 
Op de ochtend van 15 april j.l. hebben 150 jonge Kraggenburgers gewapend met goede zin en 

vuilniszakken hun energie gestoken in het schoonmaken van Kraggenburger straten en pleinen. Na 

anderhalf uur rommel rapen, was een schoon dorp hun deel. Bedankt allemaal voor jullie inzet! 

 

11 dorpenloop 
Een dag later kon Kraggenburg dus netjes de lopers en volgkaravaan van de „11 dorpenloop‟ 

ontvangen. De kraggenburger loopgroep liet zich ook van haar beste kant zien met een verdienstelijke 

4
e
 plaats. Met een groep bestaande uit ervaren lopers en jonge talenten een mooie prestatie. 

 

4/5 mei 
In het kader van 60 jaar herdenken zijn op 4 mei Pascal Teeuwen en Wout van Keulen aanwezig 

geweest bij de herdenkingsbijeenkomst in Emmeloord. Op 5 mei hebben we de bevrijding gevierd met 

het ontsteken van het bevrijdingsvuur bij het Kraggenburger monument. Dit vuur is met estafettelopers 

vanuit Wageningen naar Emmeloord gebracht en van daaruit doorgegeven aan de 

dorpsvertegenwoordigers. Hieropvolgend is de viering afgesloten in het Klokhuis. 

 

Leeuwenronde 
13 mei was het tijd voor de Leeuwenronde. Een zeer groot aantal deelnemers zette weer hun beste 

beentje voor. Een speciale felicitatie gaat uit naar Jeanne Postma; zij liep dit keer de ronde voor de 25
e
 

keer! Deze editie kende een verassende winnaar bij de halve marathon: de heer A. Pelgröm wist 

voorbij „Oud-Kraggenburg‟ G. Hesselmans in te halen om vervolgens zijn koppositie niet meer af te 

staan. 

 

Ondernemend 
Eind maart heeft de familie Klaver de prijs: „Agrarisch ondernemer van het jaar‟ in de wacht gesleept. 

Aangezien het hier om een landelijke prijs gaat is dat een zeer mooie prestatie. 

 

Aandachtpunt 
Dorpsbelang besteedt in sommige gevallen aandacht aan bepaalde gebeurtenissen. Zo bezorgen we bij 

50, 60 of 65 jaar getrouwd het paar een presentje. Datzelfde geldt voor 90-jarigen of ned. kampioenen. 

Weet u iemand, meld het. 

 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

ATTENTIE ATTENTIE 
 

Wie is zijn fiets kwijt? Degene die hem mist kan zich melden bij de familie Neefjes, Voorstraat 58, 

telefoonnummer 252794. 
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SPORTNIEUWS 
 

FC KRAGGENBURG 50 JAAR 
 
Op 18 mei jl. bestond de FC Kraggenburg precies 50 jaar. En dat is gelukkig 

niet ongemerkt voorbij gegaan…. 

 

Het stilstaan bij deze mijlpaal begon woensdag 18 mei met een sponsorloop 

door / voor de jeugd die daar massaal hun beste beentje voor gezet hebben. 

Daarna volgde de officiële opening van de festiviteiten waarbij wij als 

vertegenwoordiging van de leden de club een nieuwe toegangspoort in het 

vooruitzicht mochten schenken. Nu nog in “tekentafelvorm” maar straks in 

massieve werkelijkheid. 

 

Op vrijdag 20 mei was er de druk bezochte reünie. Een schot in de roos, gezien alle reacties tijdens en 

na de avond. Naast het genoegen om mensen te ontmoeten die men in vele jaren niet gezien had was er 

een 40 minuten durende film over het ontstaan en verdere verloop van de FC. Een overzicht met 

realisme, een document met een vette knipoog dat de aanwezigen deed ontroeren en lachen.  

 

Zaterdag 21 mei was een dag waarin de sportieve krachtmetingen voor jong en oud centraal stonden. 

En de festiviteiten werden besloten met de feestavond voor alle Kraggenburgers. Na de verloting 

konden de beentjes van de vloer onder impuls van een voor dit soort avonden fantastisch geschikte 

band. 

 

Als commissie willen wij vanaf deze plaats nogmaals iedereen bedanken die ons op wat voor manier 

dan ook geholpen heeft om het ( naar onze mening ) zeer geslaagde jubileumfeest mogelijk te maken. 

Want we hebben echt hulp gehad van veel mensen en in elk denkbare vorm.  

Allemaal en iedereen: ontzettend bedankt!!!!!!!!!!! 

 

Tot over 10 jaar, 

 

Ellen Holster, Barbara de Vries-Van Egmond, Adri Neefjes, Thijs Hupkes, Lau Oosterwijk, Joop 

Stoffelen en Vincent Oosterwijk. 

 

PS. Indien u de dvd over de FC nog wilt ontvangen kunt u dat mogelijk maken door  € 7,50 over te 

maken op 3120.88.957 tnv. FC Kraggenburg inz. jubileum o.v.v. dvd. 

 

 

FC KRAGGENBURG 3 
 

Het seizoen zit er op. En dat seizoen is door het 3
e
 elftal goed besloten met een 1-4 overwinning uit bij 

Heerenveen. Een overwinning waar echt niets op af te dingen viel. Jammer dat dit aan het eind niets 

meer opleverde dan een gedeelde laatste plaats. Er had zeker meer in gezeten en ik denk dat er zeker 

13 mensen in ons midden zijn die weten waar ik dan aan terug denk! 

 

Maar dat maakt verder niets meer uit: eind goed, al goed. Maar het is voor mij wel een bijzonder eind. 

Nog éénmaal de klassementen opmaken en dan ben ik leider-af. Dat is beter voor mij en voor de 

spelers. Ik heb het zeven jaar met veel plezier gedaan maar aan alles moet een einde komen. En ik ben 

van mening dat je dat moment beter zelf kan kiezen dan dat er op een andere wijze een end aan komt. 

Dat is voor de herinnering meestal niet goed… 

 

Ik wil alle spelers bedanken voor hun inzet, aanwezigheid en vooral de humor die vaak van hele 

onverwachte kanten of op onverwachte momenten binnen kwam zeilen. En speciaal op deze plaats wil 

ik Rommy de Witte bedanken. Zij fluit het 3
e
 team nu al inmiddels ruim 10 jaar en wordt ( ook door 

mij ) niet of nauwelijks genoemd. Dat komt natuurlijk ook omdat ik niet altijd even gelukkig ben 

geweest met haar beslissingen maar zij zal mijn wissels ook niet altijd even goed hebben gevonden. 



 4 

Maar ik kon wel altijd op haar rekenen. En als ze niet kon dan liet zij dat bijtijds weten. En alleen al 

daarom kan menig persoon zich haar als voorbeeld stellen. Rommy, bedankt. 

 

Op dit moment is nog onbekend wie volgend seizoen lijder van het 3
e
 zal zijn maar ik wens hem / haar 

( dat laatste schijnt tegenwoordig te moeten maar….. ) veel succes toe en ik spreek de hoop uit dat 

hij/zij ook de nodige steun zal ondervinden vanuit de hele club. 

 

Bedankt allemaal voor zeven onvergetelijke jaren, 

 

Joop Stoffelen. 

  

 

BE FAIR 
 

Speciaal voor de afwezigen op de jaarvergadering (opkomst 0 leden) een korte 

samenvatting, zodat onze voorbereiding toch niet voor niets is geweest. 

 

“Geplande” inleiding van de jaarvergadering van Be Fair op 30 maart 2005 

door de voorzitter. 

 

Welkom leden en bestuursleden van Be Fair. 

Het afgelopen 51
e
 jaar van sportvereniging Be Fair is een redelijk rustig jaar geweest. 

Het bestuur is uitgebreid met Taco Folkertsma om het stratenvolleybal en de avondvierdaagse voor 

zijn rekening te nemen.  

Naast de sporten die jullie bij Be Fair zijn gewend hebben we afgelopen jaar iets geroken aan het 

Nordic Walking, de wandelsport met de stokken. Na een serieuze poging dit met AVNOP te gaan 

ondernemen hebben wij in samenwerking met Greet Bos uit Emmeloord inmiddels al twee 

demonstratielessen en drie cursussen van zes lessen in het Voorsterbos achter de rug. Het animo is 

redelijk, maar we hebben nog geen zicht op een blijvende “les” voor wat betreft Nordic Walking of 

om dit onder te brengen bij Be Fair. Bij voldoende interesse gaat Greet Bos in ieder geval door met de 

demonstratielessen en cursussen in Kraggenburg. Opgave kan bij Greet Bos (611408 of 

bosgh@hotmail.com). 

 

We hebben in het afgelopen jaar zes officiële bestuursvergaderingen gehad, waarvan de meeste bij het 

Klokhuis. Op verzoek van het Klokhuis is onze bekerkast sinds kort verplaatst en hangt de kast nu op 

een mooie zichtbare plaats in de sporthal. We zijn de bekers nog aan het oppoetsen, maar die zullen er 

binnenkort ook weer in staan. 

Momenteel tellen we zo‟n 160 leden wat een kleine daling is ten opzichte van vorig jaar (circa 170).  

Wat de rekeningen voor de contributie betreft hebben we in het afgelopen jaar een groot deel van de 

achterstand ingehaald. In de zomer zullen we weer helemaal bij zijn. Circa de helft van de leden 

betaald inmiddels automatisch en de andere helft kiest ervoor 2,50 euro extra te betalen voor de 

administratie kosten. Tijdens de Grote Clubactie hebben we in het afgelopen jaar net als vorig jaar 

circa 222 loten verkocht.  

De Uitkijk wordt redelijk gevuld met stukjes door Be Fair. Leuk is dat dit gebeurt door het bestuur, 

maar soms ook door de leden zelf. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sonja Folkertsma  

 

PS. Aangezien er geen leden aanwezig waren zijn de contributieverhogingen per 1 juli 2005 

goedgekeurd. Een lijst met trainingstijden en de contributie per 1 juli 2005 is in deze Uitkijk 

opgenomen. 
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Doe mee met Sportief Wandelen bij Be Fair op woensdagavond!! 
 

Met ingang van april j.l. is er de mogelijkheid om op woensdagavond sportief te wandelen.  

Onze nieuwe trainster Ans Bakker voor deze wandelavond heeft aangegeven dat er nog wel wat leden 

bij kunnen!!! 

Om 19.30 uur vertrekt de groep bij Van Saaze om in het Voorsterbos sportief te gaan wandelen. 

De training duurt 1 1/4 uur en is voor alle leeftijden te volgen. Lijkt dit u leuk, kom dan eens 

meewandelen op de woensdagavond (dinsdagochtend kan natuurlijk ook). 

Tot sports bij Be Fair. 

 

Met vriendelijke groet namens Be Fair, 

Sonja Folkertsma 

 

Gym 
 

Zaterdag 9 april 2005 zijn er onderlinge gymnastiek wedstrijden gehouden in Marknesse. 

De uitslagen van het dorpentoernooi zijn: 

 

meisjes 3/4: 

1 Dione Wentink uit Luttelgeest. 

2 Marian Naalden uit Bant. 

3 Meike op den Kelden uit Luttlegeest. 

 

jongens 3/4/5: 

gedeelde 1e plaats: Guus de Baat uit Kraggenburg en Niels Kreijger uit Bant. 

''        ''   3e plaats: Jeremy Muis en Youri Potters allebei uit Kraggenburg. 

 

meisjes 5/6: 

1 Marloes v/d Wiel uit Bant. 

2 Jamie Nagtzaam uit Kraggenburg. 

3 Chantal Bergema uit Bant. 

 

meisjes 7/8: 

1 Natalie Scholtens uit Luttelgeest. 

2 Ramilde van Ossen uit Luttelgeest. 

3 Anouk van Diepen uit Kraggenburg. 

 

jongens 7/8: 

1 Simon Kreijger uit Bant 

2 Rens Boumans uit Bant 

3 Allard Koers uit Bant 

 

Ook de kleuters hebben erg hun best gedaan en kregen allemaal een vaantje en een  

diploma. Er was veel belangstelling en volgend jaar doen we het zeker weer. 

groeten Erna Mazeland. 

 

 

Jeugdvolleybal 
 

Het volleybalseizoen is weer afgelopen en we kunnen terugkijken op een mooie en sportieve 

competitie. De B‟s zijn 2
e
 geworden in de poule en moesten SVM boven zich laten, helaas! De C‟s 

zijn als 5
e
 geeindigd en dit ie een knappe prestatie met 5 D speelsters in het team. Het E team is laatste 

geworden en dit komt omdat ze de eerste helft van de competitie hoog geeindigd waren. Hierdoor ze 

de tweede helft te hoog zijn ingedeeld, maar daar leer je weer van. 

De B‟s en C‟s hebben 28 mei nog een toernooitje gespeeld in Marknesse. Geen prijzen deze keer, 

maar het was toch een gezellige warme middag.  
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Het ziet er naar uit dat we volgend seizoen met 4 jeugdteams van start gaan en wel met 2 E teams, een 

C team en een A team. 

Ik wil alle trainsters, scheidsrechters, rijders en supporters bedanken voor hun inzet en getoonde 

belangstelling. 

Dan wens ik iedereen een fijne en zonnige vakantie toe en zie jullie volgend seizoen weer! 

 

Groetjes Diana Potters. 

 
Seniorenvolleybal Be Fair. 

 

De drie teams, die in de seniorencompetitie uit zijn gekomen voor Be Fair, hebben in het voorbije 

seizoen, dat al weer twee maanden geleden is afgesloten, goed gepresteerd. 

Het eerste damesteam heeft met een smalle basis toch een goede serie wedstrijden gedraaid en is 

geëindigd op een zesde plaats in een zware tweede-klasse-competitie. Inmiddels hebben enkele 

speelsters gezinsuitbreiding gehad en kan het team met een volledige bezetting het komende jaar 

meestrijden voor een top-3-positie. 

Het tweede team heeft in de allerlaatste wedstrijd jammerlijk de derde plaats moeten opgeven voor de 

vijfde. Toch een goede prestatie; al is het jammer dat dit team geen revanche kan nemen. Het wordt 

helaas komend jaar, als gevolg van te weinig speelsters, uit het rayon teruggetrokken. 

Ondanks de inzet van enkele speelsters is er geen volwaardige basis meer te maken voor een compleet 

team. Helaas… 

Het herenteam heeft naast het behalen van de halve finale van de rayonbeker ook de eerste plaats 

behaald in de reguliere competitie! Kampioen van hun klasse en dus promotie naar de tweede klasse. 

Komend seizoen strijden dus twee „Be Fair‟-teams mee op het hoogste niveau van de dinsdagavond. 

Klasse! 

 

Een kleine domper op de feestvreugde is het feit dat het voltallige rayonbestuur haar functies heeft 

neergelegd. Dit uit onvrede met de regelingen en scherpere eisen die het hoofd- en regiobestuur van de 

NeVoBo hen oplegt. Gelukkig wil het bestuur, in demissionaire vorm, de komende competitie nog 

afronden, maar als er geen nieuw bestuur uit ons rayon wordt geformeerd, zullen deze taken 

waarschijnlijk door de regio worden overgenomen. Dit zal gepaard gaan met strengere regelgeving en 

een minder flexibel competitieverloop. Misschien zelfs einde competitie…… 

Toch zullen we komend seizoen wederom ons best doen in de sporthallen. 

 

Ik wil bij deze nog de aanvoerders en de scheidsrechters bedanken voor hun inzet, want zonder hen 

geen wedstrijden en een riante boetepost. 

 

m.vr.gr. 

Tonny Kommers 

 

 

TENNISVERENIGING ATV”DE VOORST” 
 

Zaterdag 18 juni en zondag 19 juni worden de clubkampioenschappen voor damesdubbel en 

herendubbel  gehouden op de Punt te Marknesse. 

De opgavenformulieren hangen in de kantine, ook kun je je telefonisch aanmelden bij Alda Boerema, 

tel. 201886. Dit kan tot 13 juni 18.00 uur. Kosten € 5.00. 

Dit jaar hebben we wederom gekozen voor een weekend, we hopen dan ook dat veel leden mee zullen 

doen en dat er weer mooie partijen te zien zullen zijn. 

Als commissie willen we graag een groot deelnemersveld, schroom dus niet om mee te doen. Het is 

heel waardevol voor de vereniging om deze toernooien te kunnen houden en elkaar sportief te 

ontmoeten. 

We strijden per categorie om een wisselbeker, gesponsord door de heer Jan Kaak. En natuurlijk zijn 

supporters en andere belangstellenden ook van harte welkom. 

 

Tot ziens op De Punt 

Namens WTC, Corry Matthijssen. 
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Contributie per 01-07-2005 (Prijs per half jaar) 

Gymnastiek jeugd  € 30,00 

Volleybal jeugd t/m 12 jaar  € 38.50 

Volleybal jeugd t/m 17 jaar  € 51,00 

Volleybal recreanten  € 51,00 

Volleybal senioren (incl. NEVOBO)  € 57.50 

BOM € 36.00 

Conditietraining  € 36.00 

Trimloop groep € 28.25 

Sportief wandelen € 28.25 

  

Omnitarief jeugd t/m 12 jaar € 47.50 

Omnitarief jeugd:  € 57.50 

Omnitarief senioren:  € 52.50 

Omnitarief senioren Inclusief NEVOBO:  € 67.50 

 

 

Overzicht trainingstijden van SV Be Fair seizoen 2005/2006  
 

 

 Dag  Tijd  Training  Trainer 

Maandag 15.15 – 16.15 Volleybal E jeugd Rikie van Vilsteren 

  16.15 -  17.15  Volleybal E jeugd Rikie van Vilsteren 

  19.15 - 20.15 Conditietraining Anton de Bruin 

Dinsdag:  9.00 – 10.15  Sportief Wandelen Conny van der Riet 

  20.00 – 21.00 B.O.M. Paula Snellink 

Woensdag 19.30 – 20.45  Sportief Wandelen Ans Bakker 

Donderdag : 8.45 – 10.00 Trimloopgroep Paula Snellink 

  15.15 - 16.00 Gym groep 1 en 2 Betty Kuipers 

  16.00 - 17.00 Gym groep 3 en 4 en 5 Betty Kuipers 

  17.00 - 18.00 Gym groep 6 en 7 en 8 Betty Kuipers 

  18.00 – 19.15  Volleybal C jeugd  Rachel Zwartbol 

  19.15 – 20.30  Volleybal A jeugd  Rachel Zwartbol 

  20.30 – 22.00 Volleybal Dames Tonny Kommers 

  22.00 – 23.00 Volleybal Heren Tonny Kommers 

  19.30 – 20.45  Sportief Wandelen Conny van der Riet 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl 
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KLAVERJASCLUB DE KEI 
 

Na een spannende competitie bleek dat Izaak Flikweert zowel in de competitie alsmede in de stand 

van de marsen de beste was, alleen bij de marsen moest hij Koos Oudshoorn naast zich dulden. De 

volledige eindstand is als volgt: 

 

Eindstand competitie 2004/2005-05-31   Eindstand marsen 

 

1. I. Flikweert  61.374 punten   1. K. Oudshoorn 30 marsen 

2. K. v/d Berg  60.237 punten   2. I. Flikweert  30 marsen 

3. B. Jongman  60.075 punten   3. S. Brunia  26 marsen 

4. J. Boes  59.036 punten   4. L. Bouwkegt  24 marsen 

5. S. Brunia  58.843 punten   5. B. Jongman  23 marsen 

6. A. Holweg  58.811 punten   6. K. Mooiweer  23 marsen 

7. K. Oudshoorn 58.433 punten   7. E. Vedrwer  23 marsen 

8. A. Jongman  58.421 punten   8. A. Jongman  23 marsen 

9. H. v/d Ven  58.398 punten   9. K. Hopman  22 marsen 

10. K. Mooiweer 58.345 punten   10. J. Boes  21 marsen 

 

Op vrijdag 23 september 2005 starten wij de competitie 2005/2006. 

We spelen iedere vrijdagavond om de veertien dagen, aanvang 20.00 uur. 

Op woensdag 28 december 2005 is het open kampioenschap van Kraggenburg. 

 

 

SINT GENESIUS 
 
Voor het eerst in de geschiedenis van Sint Genesius organiseren wij dit jaar een openluchtspel op 15 

en 16 juli. Het is  een moderne en humoristische bewerking van het beroemde verhaal over Reinaert de 

vos.  

In onze verrassend mooie bosrand bij voetbalveld de Brem blijken heel bijzondere dieren te wonen. 

Zij wonen in het koninkrijk van Koning Nobel. De onderdanen klagen bij hun koning omdat Reinaert 

de vos hen allemaal een loer gedraaid heeft. De koning wil hem straffen, maar Reinaert misleidt en 

bedriegt iedereen. Door de hebzucht en domheid van de andere dieren ontsnapt hij aan de strop. 

Het toneelstuk wordt geregisseerd door Aalke Kats en onder haar deskundige leiding krijgen al deze 

fabelachtige dieren, stuk voor stuk, zeer herkenbare menselijke eigenschappen. We hopen dat we een 

groot publiek kunnen laten genieten van deze voorstelling, dus noteert u de datum vast in uw agenda.  

Voor deze voorstelling kunt u uitsluitend kaarten in de voorverkoop kopen. U kunt de kaarten 

bestellen bij: 

Hetty v.d. Ven, Middenweg 29, tel:0527-252797 

Marianne v.d. Ploeg, Het Klif 42, tel: 0527-252727 
 

Oproep van St. Genesius 
 

Toneelvereniging St. Genesius wil graag haar ledenbestand uitbreiden. Wij vinden het leuk om tijdens 

onze 2 à 3 producties per jaar zo veel mogelijk verschillende talenten op en achter het toneel actief te 

laten zijn. Een paar extra mensen zijn daarom zeer welkom. Wij hebben vooral behoefte aan jonge 

spelers (vanaf ongeveer 16 jaar) en vooral meer mannelijke spelers. Daarnaast zoeken we mensen die 

het leuk vinden om voor de kleding en de inrichting van het decor te zorgen. Verder is iedereen die het 

leuk vindt om ons te ondersteunen, op welke manier dan ook, van harte welkom. Heb je interesse? 

Neem dan contact op met de voorzitter: Erna Balk, tel. 252643. 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 12  

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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aankondiging st genesius
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JEU D’OP BRENGT DE MUSICAL 

 

“Robby Hood” 
 

 

Een oud verhaal maar toch anders! 

20 Jeu d’oppers hebben meer pijlen op 

hun boog en raken hem goed! 
 

Kom kijken en genieten van spel, zang en dans 
 

Vrijdag 1 juli 

en 

Zaterdag 2 juli 
 

Beide avonden vanaf 20.00 uur 
Bij H.C.R. van Saaze 

 

Kaarten à € 2,50,= (lagere school jeugd) en 

€ 4,=   (volwassenen) 
 

verkrijgbaar vanaf 10 juni 

bij:  Marian Neefjes 

Voorstraat 58 
 

 

ATTENTIE AUTOCROSS LIEFHEBBERS 
 

Zondag 11 september wordt voor de vierde keer de finale van het NK combinerace en het 

polderkampioenschap autocross gehouden te Emmeloord. 

Aan het polderkampioenschap autocross doen zes rijders / auto‟s per dorp mee.  

 

De benodigde gegevens: naam, adres, telefoonnummer (+ evt. mobiel nummer) en je 

rijbewijsnummer.  

 

Opgeven voor uiterlijk 25 juni !! 
 

Bij meer dan zes aanmeldingen wordt er geloot. 

Er zijn wel enkele eisen om mee te mogen rijden / loten: 

 Woonachtig in Kraggenburg 

 Ervaring met autocrossen 

 In het bezit van een geldig rijbewijs 

Heb je zin en tijd en voldoe je aan deze minimum eisen? Geef je dan op! Voor Kraggenburg 

kun je je aanmelden bij Gilbert v. Campen: v.campen@agroweb.nl of fax: 252232

mailto:v.campen@agroweb.nl
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SPELERS GEZOCHT VOOR UNIEK THEATERPROJECT 
  
Sleur, huiselijke klusjes, heimelijke liefdes, dagelijkse spanningen, gezellige familiefeestjes,  

ruziënde ouders, vervelende en schattige broers of zussen… 

 

je krijgt nu de kans om toneel te spelen in een toneelstuk over ΄familieverhalen΄ 

 

spelers gezocht voor uniek theaterproject 

 

begeleiding van  professionele regisseurs 

repetities 1 x per week vanaf september 2005 ( en enkele weekends) 

voorstellingen eind januari 2006 

samenspelen met andere toneel-fans uit de Noordoostpolder, oud en jong 

werken vanuit bestaande toneelteksten waarin families centraal staan 

 

Deze voorstellingen worden gemaakt in het kader van Passie in de polder 2. Begin van dit jaar vond de 

eerste succesvolle voorstelling van Passie in de polder plaats in theater ‟t Voorhuys. De aankomende 

voorstellingen worden in het laatste weekend van januari 2006 op een locatie in de Noordoostpolder 

gespeeld. 

 

Ben je 13 jaar of ouder en gek op toneelspelen? 

 

Kennismakingsavonden (hiervoor moet je je opgeven): 

17 juni in Emmeloord van 20.00 – 22.00 uur 

8 juli in Kraggenburg van 20.00 – 22.00 uur 

Reservedatum 10 juni in ‟t Trefpunt in Luttelgeest 

  24 juni in ‟t Polderhuis in Bant 

  

Geef je op bij: 

Myriam Cloosterman (adviseur theater van het CAF: Centrum Amateurkunst Flevoland) 

06-12143543 (maandag, dinsdag en vrijdag) 

of mailen: m.cloosterman@centrumamateurkunst.nl 

Voor meer informatie over het project en de kennismakingsavonden  

Annemieke Janse (projectleider Passie in de Polder 2) 0527-252811  

 

  

NATUURMOMENT VOORSTERBOS 
  

In het gehele Voorsterbos bloeien en geuren vele planten en struiken. Langs 

slootkanten en bospaden zijn op dit ogenblik het fluitenkruid en de meidoorn 

volop in bloei, en de geuren gaan door het gehele bos. Wanneer de 

temperaturen stijgen, zien we dat de aantallen vlinders en libellen toe gaan nemen. Vele 

vogels hebben de eerste pullen groot gebracht en deze zijn uitgevlogen. Inmiddels zijn ze met 

het tweede broedsel begonnen. Op de roofvogel nesten zien we de jongen op de rand van het 

nest zitten die druk bezig zijn met vliegoefeningen.  
  

Op het Kadoelerveld is de groep Schotse Hooglanders uitgebreid met twee kalfjes, waardoor de groep 

koeien is uitgegroeid tot 18 dieren. Zoals u heeft kunnen waarnemen is het betonfietspad op het 

Kadoelerveld aangelegd. Op dit moment kan er nog niet op gefietst worden omdat het nog moet 

worden afgewerkt en er nog veeroosters geplaatst moeten worden.  

  

Het eeuwfeest dat werd georganiseerd (in het kader van het 100 jarig jubileum van 

Natuurmonumenten) door het beheerteam en vrijwilligers van het Voorsterbos, heeft 230 bezoekers 

getrokken. Met name het schilderen van schijfjes hout, en het vangen en determineren van 

waterdiertjes bij de poel trokken veel belangstelling. Tevens werd een filmvoorstelling over 

mailto:m.cloosterman@centrumamateurkunst.nl
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weidevogels vertoond. Ook konden bezoekers onder leiding van een boswachter een wandeling maken 

door het Voorsterbos.  

  

De werkzaamheden op het Leemringveld zijn, op enkele werkzaamheden na, zo goed als gereed. Op 

dit ogenblik wordt druk gewerkt in het Waterloopbos, om alles op tijd klaar te krijgen voor de officiële 

opening. Op 8 juli wordt door de Commissaris van de Koningin van Flevoland, Michel Jager, de 

officiële opening van het Waterloopbos verricht. In het Waterloopbos worden in het weekend van 9-10 

juli allerlei activiteiten voor het publiek georganiseerd. Het informatiecentrum kan bezichtigd worden, 

en diverse kraampjes van ondernemers (ook uit de omgeving) zijn aanwezig. Tevens worden 

kinderactiviteiten en excursies georganiseerd. Noteer alvast deze datum in uw agenda, want er wordt 

op u gerekend.  

  

In de Zwolsevaart is in de afgelopen periode een overzwemmende ringslang waargenomen. De slang 

was bijna een meter lang en zal vermoedelijk een vrouwtje zijn geweest. Regelmatig worden 

overvliegende ijsvogels boven de Zwolsevaart en in het Waterloopbos waargenomen. In de 

Vreugderijkerwaard bij Zwolle is een Roerdomp en een paartje Bruine Kiekendief gezien. 

Voor data van excursies, en andere activiteiten of andere informatie kunt u de site van 

Natuurmonumenten bezoeken ( www.natuurmonumenten.nl).  

  

Het team Voorsterbos wenst u een zonnige vakantie toe. 

  

  
  

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 
                                                                                                                                      

Voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. 
  
De peuters worden 2 ochtenden per week verwacht op dinsdag- en donderdagochtend van 
8.30 tot 11.00 uur in de kantine op sportpark ‘de Brem’. 
Meer informatie op www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest. 

  
!! Graag opgeven vanaf de geboorte i.v.m. de groepsplanning !! 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Opgavenformulier 

  
Naam kind: 

 ___________________________________________________________________ 
Adres:  

 ___________________________________________________________________ 
Postcode: 

 ___________________________________________________________________ 
Woonplaats: 

 ___________________________________________________________________ 
Tel. nr.:  

 ___________________________________________________________________ 
Geboortedatum kind:

 ___________________________________________________________________ 
  
In te leveren bij: Agnes Tijsma, Voorstraat 60, 8317 AH  Kraggenburg, tel.nr.: 0527 – 
252036. 
Opgeven via e-mail: klaas-agnes@hetnet.nl, of via www.kraggenburg.nl.  
  

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:klaas-agnes@hetnet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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HOBBY-ROMMEL MARKT 

  
Op Donderdag 18 augustus 2005 zal er een hobby-rommel markt gehouden worden op de 

parkeerplaats bij restaurant -partycentrum de Voorst te Kraggenburg van 10.30 tot  20.00 uur. 

Deze markt word georganiseerd door Recreatiepark de Voorst, Restaurant - partycentrum de Voorst en 

Galerie de Voorst. 

 Het zal een gezellige markt worden met veel actie. Zo zullen op de hobbymarkt diverse 

demonstraties en workshops gegeven worden van o.a. kaarten maken, schilderen, groen- en 

bloemdecoraties, sieraden e.d. 
En op de gezellige rommelmarkt zullen weer leuke en verrassende artikelen aangeboden worden, dus 

zeker de moeite waard om even lekker te neuzen of er iets van uw gading bij zit. 

Zoals u van ons gewend bent, zal er op deze dag ook weer genoeg aandacht voor de kinderen zijn. Zo 

is er voor hun een aparte plaats op de rommelmarkt waar zij hun snuisterijtjes aan kunnen bieden.  

Kom, zie en ervaar hoe gezellig het is op deze geweldige markt in zomerse sferen. 

Lijkt het u zelf gezellig om bij ons op de markt te komen staan, neem dan contact op met onderstaand 

telefoonnummer of stel uw vraag bij de receptie. Kinderen tot 12 jaar krijgen op de rommelmarkt 

gratis vrije ruimte. 

  

Riek van de Bor 

tel: 0527-252406 / 06-51317752 of galerie.de.voorst@worldonline.nl 

  

  

VAN SAAZE’S PLAYBACK&SOUNDMIX 20REUNION    
  

Met veel plezier kijken wij terug op de reünie van twintig jaar Playbackshow. Even waren we bang dat 

er te weinig aanmeldingen (acht acts is wel wat magertjes) zouden zijn voor een leuk programma, 

maar in de laatste week kwamen er nog enkele aansprekende acts bij, zodat er met elf acts een 

volwaardig programma stond. De avond zelf was vervolgens een ongekend succes. Heel veel mensen 

waren gekomen om te kijken naar totaal verschillende acts. Een leuk verslag van de reünie staat op 

www.kraggenburg.nl (onder „nieuws‟). De auteur is Marian Neefjes, eveneens deelneemster aan de 

reünie.  

Wij hebben door de reünie (30 april) en de avond ervoor (29 april) „opnieuw‟ bevestigd gekregen dat 

de formule van de playbackshow nog lang niet aan slijtage onderhevig is en wat ons betreft gaan we er 

mee door tot in lengte van dagen. Behalve dat het een geweldig schouwspel is, levert de playbackshow 

ook een positieve bijdrage aan de sociale en culturele uitingen van veel Kraggenburgers. Voor veel 

jongeren is het hun eerste toneelervaring en het begin van veel toneel en andere bühne-optredens. 

Ieder jaar opnieuw zijn er spetterende  optredens van groepen en individuen en is de zaal verbaasd 

over zoveel nieuw en oud talent.  

Wij van HCR van Saaze vinden het een eer en een genoegen dat zoveel mensen rond koninginnedag 

bij ons in de schijnwerpers willen staan. Daarvoor willen wij iedereen nogmaals van harte bedanken. 

En we hopen dat we - te beginnen bij volgend jaar – nog jaren veel nieuwe en oude deelnemers 

kunnen begroeten. We willen van de gelegenheid gebruik maken om ook de jongeren vanaf twaalf jaar 

op te roepen volgend jaar van de playbackpartij te zijn. Met name de jongens hebben we dit jaar 

gemist op de „gewone‟ editie. Kom op mannen trek die stoute „playbackschoenen‟ ook eens aan.  

  

Met vriendelijke groet Ron, Max en medewerkers van Hotel van Saaze  

  

Oproep voor oude opnamen 
De mensen die voor de playbackreünie hun videobanden hebben afgestaan, willen we langs 

deze weg heel hartelijk bedanken. Met name de oudste banden van Jan Smit en Hedwin 

Brands waren bijzonder, omdat ze ons een goede indruk gaven van de allereerste 

playbackshows. Als er nog mensen zijn die oude banden in hun bezit hebben, dan willen we 

die graag gebruiken voor ons Playbackarchief. We zetten de banden op een dvd. Er komen 

vast genoeg (dorps) gelegenheden waarbij deze banden getoond kunnen worden.   

 

mailto:galerie.de.voorst@worldonline.nl
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Advertentie 

  

  

De ANBO is er voor U!! 
  
Beste mensen, dit is niet zomaar een kreet, de Algemene Nederlandse BOnd voor 50+ heeft 
al veel bereikt, maar is nog lang niet klaar. 
Al bereikt: 

1. Rijbewijskeuring: Kosten via 50+ organisatie € 25,- terwijl het normale 
tarief  tot € 75,- op kan lopen. Het verschil van € 50,- is 
alleen al tweemaal de jaarcontributie als u zich aanmeldt 
als Anbo lid. 

2. Gratis publicaties: Leden kunnen informatie en  achtergronden over 
interessante onderwerpen downloaden van 
www.anbo.nl, of telefonisch of per e-mail bestellen. 

3. Anbo raadslijn: Deskundige medewerkers geven jaarlijks honderden 
leden sociaal juridisch informatie. 

4. Anbo ledenpas: Dankzij initiatieven van een aantal lokale afdelingen 
(waaronder de Noordoostpolder) kunnen leden die 
hieronder vallen kortingen krijgen op vertoon van hun 
ledenpas. 

5. Formulieren: Samen met andere ouderenorganisaties heeft Anbo een 
netwerk van speciaal opgeleide belastingconsulenten 
opgezet. Zij kunnen leden helpen met het invullen van 
formulieren. Niet alleen belastingformulieren, maar ook 
andere formulieren die lastig zijn. 

  
Lid worden?? 

          De Anbo heeft ruim 100 jaar ervaring en een groot netwerk. Als lid profiteert u 
daarvan. 

          Via de Anbo komen uw wensen rechtstreeks bij ministers en andere 
beslissers op tafel. 

          10 keer per jaar krijgt u de Anbo Vizier in huis, een magazine met interviews, 
achtergronden, artikelen over het werk en successen van de Anbo. 

          Deel uitmaken van een groep van 160.000 betrokken en sociaal bewogen 
leden, met 15 gewesten en 550 afdelingen. U staat er dus nooit alleen voor. 

          De Anbo maakt werk van ontspanning, activiteiten, excursies, lezingen, 
uitstapjes en inspirerende bijeenkomsten. 

  
Contributie voor 2005 is:  € 22.00 per jaar voor 1 persoon 
     € 18.50 voor 2e lid op hetzelfde adres 
      

Kleine investering, groot rendement. 
  
U kunt zich opgeven via telefoonnummer 616043 of 271727. 
  

Bestuur Anbo afd. Noordoostpolder. 
  

  
  

  
Advertentie

http://www.anbo.nl/
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INLEVERDATA 2005 VOOR KOPIJ VAN DE UITKIJK 
  

  

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

29 augustus 7 september 

24 oktober 2 november 

12 december 21 december 

  
  

ADVERTEREN IN DE UITKIJK 
  

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 

 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende wijziging 

 kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week 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 

 de_uitkijk@zonnet.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 2005  
afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

(incl.adm.kosten) 

afmeting (cm) prijs per jaar 

(€) 

prijs eenmalig 

(incl.adm.kosten) 

6x6 18,50 7,- 12x12 68,50 15,- 

6x9 26,50 8,50,- 18x12 (halve pagina) 102,50 20,- 

6x12 34,- 10,- hele pagina 183,50 35,- 

9x12 (kwart pagina) 52,50 12,50       

  

  

A C T I V I T E I T E N K A L E N D E R 
  
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

08-06 t/m  

12-06-05 

Feestweekcommissie FEESTWEEK 

KRAGGENBURG 
www.kraggenburg.nl 

18&19-06-

05 

Tennisvereniging 

 ATV de Voorst 

Clubkampioenschappen De Punt, 

Marknesse 

zie Uitkijk 

22-06-05 Natuurmonumenten Kikkerspel-gezinsexcursie 

info: 0527-246644 

Voorsterbos 14.00-15.30 

29-06-05 Natuurmonumenten Roofvogels-excursie 

info: 0527-246644 
  13.00-16.30 

01&02-07-

05 

Jeu d‟op Musical Robby Hood H.C.R. van Saaze 20.00 

08-07 t/m 

10-07-05 

Natuurmonumenten Officiele opening en activiteiten 

Waterloopbos 

Informatiecentrum 

Waterloopbos 
  

15&16-07-

05 

Sint Genesius Openluchtspel Reinaert de vos de Brem 20.00 

22-07-05   Disco voor jeugd 10 - 14 jaar „t Klokhuis 20.30 - 23.00 

18-08-05 de Voorst Hobby-Rommel markt Parkeerplaats rest. 

de Voorst 

10.30-20.00 

11-09-05   Polderkampioenschap Autocross Emmeloord zie Uitkijk 

  

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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De Uitkijk staat ook op het web - www.kraggenburg.nl 
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Periodiek blad voor Kraggenburg en omgeving 

Tweeëndertigste jaargang, nummer 4, september 2005  

 

 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 

W. Everts, namens FC Kraggenburg 

S. Folkertsma, namens BeFair 

Penningmeester: W. Everts, 0527-258847 

Advertenties: G.J. Vink, 0527-25 25 56 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 25 24 82  

Typewerk: A. van Keulen 

Lay-out advertenties: M. van Veenendaal 

Drukwerk: De Lichtwachter (J.J. Voost) 

Nietwerk: J.V.V. 

Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 

Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m 24 oktober 2005 vóór 19.00 

uur, bij voorkeur per e-mail: de_uitkijk@zonnet.nl  of anders inleveren op  

G. KLOKSTRAAT 28. 

 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  

 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij 

inlevering. 

 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het 

plaatselijke verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 7,- tot € 

35,- voor een hele pagina.  

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben 

personen te kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te 

korten. 

 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden 

ingekomen stukken niet geplaatst worden. 

 De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 
 

 

VAN DE REDACTIE 
 
Rachel Zwartbol is gestopt met het typewerk voor de Uitkijk. Ardie van Keulen gaat haar 

werkzaamheden over nemen. We willen Rachel namens de redactie bedanken voor haar 

inzet.  

Nu het verenigingsleven weer van start gaat willen wij graag op de hoogte gehouden 

worden van het wel en wee van uw vereniging – stuur de redactie een mailtje! 

 

 

 

DORPSBELANG 
 

Feestweek 

 
Het lijkt al weer zo lang geleden maar een schrijven over onze feestweek is toch wel 

weer op z‟n plaats. 8 juni begon de feestweek voor de jeugd met het speuren naar zware 

jongens en ander gespuis. Een geslaagde opening van de festiviteiten die volgden, met 

o.a. „expeditie Robinson‟ als één van de hoogtepunten. Op de ijsbaan werd met een 

toepasselijke temperatuur gestreden om de eerste plaats. Maar ook al de andere 

activiteiten waren zeer geslaagd. Met de oecumenische dienst werd de feestweek op 12 

juni afgesloten. 

Een pluim voor de feestcommissie en alle andere vrijwilligers is dus zeker op z‟n plaats. 

 

 

Strotijd 

 
Door de weersomstandigheden werd er begin augustus in onze regio nog weinig „in het 

stro‟ gewerkt; het graan was nog niet aan dorsen toe. 

Maar op de nostalgische oogstdagen bij „Op den akker‟ hadden ze daar geen boodschap 

aan. Hier werden namelijk de „polderkampioenschappen stro laden‟ gehouden. En een 

groep potige Kraggenburgers sleepte er de eerste plaats in de wacht. Kraggenburg is dus 

weer een stel kampioenen rijker! Gefeliciteerd! 

 

 

Vorst 

 
We weten allemaal dat dit voorjaar een nacht strenge vorst voor veel fruittelers een 

rampzalige uitwerking bleek te hebben. Nu zijn er, door inzet van fruittelers en hun 

vrouwen, ook enkele kamerleden op de hoogte gebracht van dit drama. En het lijkt nu 

dat vanuit de regering toch een bepaalde schadevergoeding wordt toegekend. Dus toch 

weer een beetje toekomstperspectief. 

 

Namens Dorpsbelang,  

 

Tonny Kommers (secretaris) 
 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 28  
 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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SPORTNIEUWS 
 

 

FC KRAGGENBURG 4 nog steeds in de lucht 
 
Met verbazing (en jaloezie?) kijken voetballiefhebbers uit andere 

polderdorpen mij aan als ik ze vertel dat wij in Kraggenburg 

‟s zondags 4 seniorenelftallen op de been brengen. Ook het 

komende seizoen zal het vierde weer zijn partij meeblazen. Helaas 

moesten we wel weer van een paar mensen afscheid nemen, maar 

er is ook weer nieuwe aanwas. Waren dan nog niet alle mensen die 

ook maar enigszins konden voetballen al opgetrommeld? Blijkbaar 

niet. Wie er nu dan weer eens uit de hoge hoed tevoorschijn zijn getoverd? Ik zou 

zeggen: kom maar eens kijken op het altijd gezellige Sportpark De Brem. De eerste 

thuiswedstrijd van FC Kraggenburg 4 is op zondag 18 september om 11.30 uur. 

Tegenstander is dan Willemsoord 3 en de wedstrijd zal, zoals als onze thuiswedstrijden, 

worden geleid door Jaap van de Klooster. 

 

 

Het afgelopen seizoen vielen de resultaten toch wel een beetje tegen. Uiteindelijk was 

een achtste plaats in de eindrangschikking ons deel. We hebben enkele heel goede, maar 

ook een aantal heel slechte wedstrijden gespeeld. Wisselvalligheid was troef en dan 

eindig je logischerwijs niet in het linker rijtje. 

Ondanks het feit dat we niet de sterren van de hemel hebben gespeeld waren er toch wel 

memorabele acties van de onzen te noteren. Het absolute hoogtepunt wil ik hier even 

noemen. We schrijven een zonovergoten woensdagavond in mei in het Friese Bakhuizen. 

De keeper van de thuisclub staat enkele meters voor zijn doel en de bal bevindt zich op 

35 meter daarvan. Met een onwaarschijnlijke precisie lobt Eddy Koning de bal in de 

richting van het vijandelijke doel. Het leer verdwijnt over de verbijsterde doelverdediger 

tegen het net. Een fantastisch doelpunt kan worden bijgeschreven in de annalen van het 

vierde.  

 

Hopelijk kunnen we dit seizoen iets vaker goed voetbal op de mat leggen. Uw 

aanwezigheid zal voor ons een geweldige stimulans zijn. Van harte uitgenodigd! 

 

Meindert Koolstra 

 

 

TENNISVERENIGING ATV ”DE VOORST” 
 
Op 16, 17 en 18 september worden de clubkampioenschappen voor enkel en mixed 

dubbel gehouden op de Punt te Marknesse. 

De opgaveformulieren hangen in de kantine, ook kun je je telefonisch aanmelden bij Alda 

Boerema, tel. 201886. Dit kan tot en met 13 september tot 18.00 uur.  

Kosten € 5.00. 

Dit jaar hebben we wederom gekozen voor een weekend, we hopen dan ook dat veel 

leden mee zullen doen en dat er weer mooie partijen te zien zullen zijn. Terugkijkend op 

vorig jaar gaat dit zeker lukken.  

Als commissie willen we graag een groot deelnemersveld, schroom dus niet om mee te 

doen, het is heel waardevol voor de vereniging om deze toernooien te kunnen houden en 

elkaar sportief te ontmoeten 

We strijden per categorie om een wisselbeker, gesponsord door de heer Jan Kaak. 

En natuurlijk zijn supporters en andere belangstellenden ook van harte welkom. 

 

Tot ziens op De Punt 

Namens WTC, Corry Matthijssen 
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11 dorpenloop Be-Fair 
 

De trimloopgroep van Be-Fair traint op de donderdagochtend en start 

vanaf het Klokhuis. Elke week trainen zij in het Voorsterbos. 
Ook ieder jaar proberen zij mee te lopen met de 11 dorpenloop. Dit jaar 

was het de 10e 11 dorpenloop en de 7e keer voor Be-Fair. 
In 1997 deed de groep voor het eerst mee met een heel damesteam 

onder begeleiding van trainer Piet Oud en daarna 2 jaar onder de naam 

de Greenery Girls. De laatste 4 jaar lopen we als Be-Fair groep. En dit jaar zijn we met 

de groep, als enige met alleen dames van de 45 teams op de 24ste plaats geëindigd. 
Een hele prestatie!  
 

Wil je ook graag hardlopen met een gezellige groep, kom donderdagmorgen naar het 

Klokhuis. Wij starten om 08.45 uur en zijn om ongeveerd 10.00 uur weer terug om de 

training af te sluiten met een kopje koffie.  
 

Bewegen op Muziek 
  
Na de vakantie de extra kilootjes eraf sporten, wat strakker in je vel komen of gewoon 

lekker aan je conditie werken. Dat kan elke dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur in 

het gymnastieklokaal. Rustig beginnen met een warming up om de spieren warm en los 

te maken. Daarna iets pittiger om de hartslag wat op te voeren en spierversterkende 

oefeningen om de buik, billen en bovenbenen sterker en strakker te maken. En dan een 

cooling-down om de spieren te strekken en te ontspannen. Lijkt je dit wat, kom dan een 

paar keer gratis meedoen om te kijken of het echt wat voor je is. 
Wil je nog meer informatie bel: 250017. 
  
Paula Snellink 
 

Sport en Bewegen voor Senioren 
 
Ouder worden en toch met plezier in conditie blijven ……. Hoe doe je dat? 

Door je aan te sluiten bij een van de vele bewegingsactiviteiten die de Stichting Welzijn 

Ouderen organiseert. Er is volop keuze zoals: gymnastiek, countrydansen, volksdansen, 

t'ai chi tao, koersbal, bewegen op de stoel, bodyfit en spel- en sport. Daarnaast worden 

Sportief Wandelen en Nordic Walking opgestart, bij voldoende deelname ook in uw dorp. 

Het aanbod is er, nu de deelnemers nog. 

 

Veel 55-plussers bewegen te weinig. En juist bewegen helpt om gezond te blijven. 

Botontkalking en artrose steken minder gauw de kop op. Bovendien is samen sporten en 

bewegen met leeftijdgenoten heel gezellig, je doet immers veel sociale contacten op. 

Nieuwsgierig geworden? Stap dan in september eens over de drempel en kom ervaren 

wat de SWO te bieden heeft. Op 5 september gaan alle activiteiten weer van start! 

Later instromen is geen bezwaar, er is altijd ruimte voor nieuwe deelnemers. 

 

In Kraggenburg is elke 55-plusser van harte welkom op een van de onderstaande 

groepen: 

Volksdansen: dinsdagmorgen van 10.30 - 11.30 uur in ’t Klokhuis 

Gymnastiek  : vrijdagmorgen van 10.15 – 11.15 uur in het gymlokaal 

 

Informatie bij Toos van Egmond (volksdansen): telefoon: 252783 en Marry v.d. Sar 

(gymnastiek): telefoon: 651501 

 

 

  
 

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

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Notulen van de jaarvergadering van FC Kraggenburg, gehouden op  

13 juli 2005 te Kraggenburg. 
 
Afmelding leden: Bert Bremer, Leo Tuinstra, Frans van Egmond, Wim Sikma, Joop Stoffelen. 
 
 
1.  Opening 

De voorzitter, Klaas de Jong, opent de vergadering en heet iedereen welkom, in het 
bijzonder de leden van de kascommissie, Vincent Oosterwijk en Wim Sikma, en Dick 

Hupkes. Hij zal een toelichting geven op het Recht van Opstal. 
 
2.   Notulen jaarvergadering 20 augustus 2003 

Opmerkingen: 
H. van der Ploeg: Vorig jaar is er aangegeven dat er een grotere ruimte tussen de 
kascontrole en de jaarvergadering moest zitten. 

Dat was dit jaar geen probleem. Indien er veranderingen zijn, dan alsnog rechtzetten. 
Er zijn verder geen op- of aanmerkingen. De notulen worden goedgekeurd. 

 
3.  Ingekomen stukken en mededelingen 

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen. 
 
4.  Jaarverslag 

Het jaarverslag wordt voorgelezen door de secretaris, Joan Langeweg. 
 
5.  Financieel overzicht 

Het financiële overzicht ligt ter inzage op de tafels en wordt toegelicht door Pieter van der 
Veen. 
 
Inkomsten: De kantineopbrengst is lager. Er is geen FC-dag geweest en de 

wedstrijdwisseling heeft een grote invloed gehad. Er is een correctie toegepast door de 

Stichting. Er is de afgelopen jaren 32% van de omzet binnen gekomen in plaats van 33%. 
Er zijn veel nieuwe borden bij gekomen, daarom is de opbrengst van de sponsoring 
omhoog gegaan. Er is een donatie geweest van de Stichting Gehandicaptensport. Van de 
zaalvoetbal was er per team € 45,- over. 
 

Uitgaven: Van Cadans is het lager, in verband met onbelaste vergoedingen. Door de 
teruggave van de ecotax liggen de kosten van gas en elektra lager. Onderhoud veld is een 
nieuwe post op de resultatenrekening. Er is een roller aangeschaft en een aantal kleinere 
dingen. De brandverzekering was niet geïndexeerd, is nu omhoog gegaan. Nieuw zijn ook 
de kosten voor de website voor het ontwerp en domeinnaam.  

 
Opmerkingen: Anton Spikker is niet te spreken over de nieuwe kalk. Er zal naar gekeken 

worden. Ton van Steen geeft aan dat hij nog een pallet kalk heeft staan. Er wordt gekeken 
of dit bruikbaar is. 

 
Vincent Brouwer: hoe staat het met 50 jaar FC? Eind volgend seizoen volgt er een 
financieel plaatje. Op dit moment is nog niet alles afgerond. 

 
Dick Hupkes: Koen verricht veel werk met het onderhoud van de velden. Kunnen er kosten 

verrekend worden met de gemeente? Alles is in goed overleg gegaan met de gemeente. 
Mocht Koen niet kunnen, dan pakt de gemeente het weer op. Er is geen geld te halen wat 
dat betreft. 

 
Karste de Vries: Waarom is de website niet onder www.kraggenbrug.nl opgenomen? De FC 
heeft gekozen voor een eigen website. 

Hoe staat het met het onderhoud van de douches etc.? Is te vinden op het andere 
overzicht. Er is sprake van een eigen vermogen. 

 
Ton van Steen: is het eigen risico van de WA-verzekering niet te hoog(€ 500,-). Dit zal 

worden bekeken op de vergadering in september. 
 

Pieter wordt bedankt voor zijn inbreng. 

 
 
 

http://www.kraggenbrug.nl/


 6 

6.  Verslag kascommissie 

De kascontrole is vorige week geweest. Het is knap dat alles in zo‟n korte tijd voor elkaar is 

gekregen. Vincent leest het verslag van de kascommissie voor. De kas wordt goedgekeurd. 
 
7.  Benoeming nieuw lid kascommissie 

Vincent blijft in de kascommissie. Henk van de Ploeg komt erbij. Karste de Vries wordt 
reservelid. Wim Sikma wordt bedankt voor zijn bijdrage. 

 
8.  Contributieverhoging 

De contributieverhoging bedraagt 4%, zoals is opgenomen in de besluitenlijst. 
 
9.  Begroting 2005/2006 

Pieter licht de begroting toe. De contributieverhoging is al in de begroting opgenomen. De 
ballensponsoring wordt nu wedstrijdsponsoring.  

Jacques van der Ploeg: hoe zit het met de belasting? De kosten voor Willy Muntz kwamen d
 dit jaar erbij.  

Vincent Oosterwijk: hoe worden de kosten van de jeugd uitgesplitst? Staat op de bergoting. 
Thijs Hupkes: Het jeugdkamp staat niet op de begroting. Daar is wel geld voor aanwezig, 
dit wordt betaald van de rekening. 

 
De begroting wordt goedgekeurd. 

 
10.  Recht van Opstal 

Dick Hupkes licht het Recht van Opstal toe. 
Het is de bedoeling om in de vergadering de notariële akte te tekenen. Voor het Recht van 
Opstal. Met deze akte komt het gebouw/kleedkamers in eigendom van de FC. Daar hoort 
ook een stukje bos bij achter de kantine. De kosten voor onderhoud zijn nu al voor de FC. 

Volgens de wet moet er nu een retributie worden betaald van € 11,35 per jaar. Dit is een 
soort vergoeding die betaald moet worden.  

 
Er is vanuit de leden toestemming nodig  om de akte te ondertekenen. Er zijn een aantal 

punten waar rekening mee moet worden gehouden. Er is vanuit de gemeente wel een 
schriftelijke toestemming nodig dat de peuterspeelzaal gebruik maakt van de locatie. Dit 
kan worden gezien als huur/onderhuur. Het hoeft niet in de akte te worden opgenomen, 

maar moet wel schriftelijke bevestigd zijn.  
 

Als er tussentijds wordt opgezegd door de gemeente, wordt de herbouwwaarde vergoed 
aan de FC. De akte zoals hij er nu ligt, ziet er goed uit, mits het verhaal van de 
Peuterspeelzaal goed wordt bekeken. 

 
De onroerendzaakbelasting zal iets hoger komen. Er wordt bekeken of de PSZ ook mee kan 

betalen. De vraag waarom het oude niet blijf gehandhaafd, heeft de volgende redenen. De 
kantine was al eigendom van de FC. Nu komen daar ook de kleedkamers en eventueel 
uitbreiding bij. De kosten van het onderhoud worden nu ook al betaald. Alles staat straks 
op naam van de FC. Onderhoud wordt nu al niet meer door de gemeente gedaan, dus de 

FC zal er alleen maar beter van worden. 
 

De leden van de vergadering gaan akkoord, met in acht neming van de Peuterspeelzaal. De  
vergadering geeft een volmacht aan het bestuur om te tekenen als het rond is. 
 

11.  Bestuursverkiezing 
Er zijn geen tegenkandidaten voor de functies. De nieuwe bestuursleden worden van harte 
welkom geheten. 

 

Patrick Brunink zal de functie voor de accommodatie gaan vervullen, Harold van 
Beekhuizen wordt de nieuwe voorzitter, Cees Vink zal de sponsoring op zich gaan nemen 
en Jean-Paul de la Vieter gaat de taak voor de senioren vervullen. 

 
Ad van de Noort geeft aan dat het nu officieel niet goed via de statuten is geregeld. Hij 

kaart het alleen aan, verder geen problemen. Dit is iets om volgend jaar te bekijken. 
 

12.  Pauze 
 
 
 
 



 7 

13.  50 jaar FC 

Op 18 mei 2005 bestond de FC 50 jaar. Adri Neefjes bedankt iedereen voor zijn bijdrage op 

welke manier dan ook. Er is veel gevraagd van de senioren. Er is een cadeau aangeboden 
aan de FC. Er zal een nieuwe poort komen bij de ingang.  
 
De commissie vraagt aan het bestuur of de commissie nog mag blijven bestaan. Het 
bestuur gaat hier mee akkoord. Deze winter moeten er nog materialen worden ingekocht, 

de tekeningen moeten nog gemaakt worden. Na de winterstop, mits de bouwvergunning 
rond is, zal er met de bouw begonnen worden.  

 
Volgend jaar zijn de financiën pas rond. Er wordt op voorhand al gemeld dat er geld over 
is. Dat zal aan de jeugd besteedt worden. Er zijn misschien nog wel mensen nodig om te 
helpen als er aan de poort gewerkt kan worden. 

 

Het bestuur bedankt Adri en de rest van de commissie voor de organisatie en hun inzet. 
 

14.  Lopende voetbalzaken 
 

Algemeen (Klaas de Jong) 
Er zijn geen opmerkingen. 

 

Senioren 
Het seizoen is roerig begonnen. Marcel van de Kroeg en Henri van Eerde zijn samen 
begonnen als trainer. Henri is al vroeg in het seizoen gestopt, maar Marcel ging alleen 
door. Tot de winterstop ging het goed. Daarna heeft Marcel besloten om ook te stoppen. 
Leon Potters en Andre de Boer hebben samen de laatste trainingen verzorgd. Het 1e heeft 
het seizoen in de onderste middenmoot afgesloten. Bij het 2e liep het eigenlijk heel rustig. 

Zij hebben het seizoen ook in de middenmoot afgesloten. Bij het derde werd er lekker 
gevoetbald, maar toch de laatste plaats behaald. Het wilde nog niet echt lukken. 
Het 4e heeft zich goed weten te handhaven in hun klasse. 

 

De nieuwe leider voor het 3e is nog niet bekend. Voor het 1e is er een nieuwe trainer, 
Marcel Halma. Er blijven volgend jaar 4 teams. Het ligt in de planning om geen gebruik van 
de A-spelers tot aan de winterstop. De wedstrijden zijn weer teruggezet naar het oude 

systeem. Het 1e en 3e spelen samen thuis, en het 2e en het 4e.  
 

Voor het 1e zijn de grensrechters geregeld. Er worden nog verzorgers gezocht. Er zal op 
dinsdag- en vrijdagavond getraind worden. De A‟s kunnen meetrainen met de senioren. 

 
Jeugd 
Dit jaar begonnen met 6 teams. Na de winterstop is daar nog een team bij gekomen. Alle 

teams hebben met veel plezier de competitie afgewerkt. Geen kampioenen, geen team 
geëindigd als laatste. 

 
De pupillen hebben een sponsorloop gedaan voor 50 jaar FC. Zij hebben in totaal 800 

rondjes gelopen. Heel goed gedaan. 
 

Voor de B1 wordt er nog een leider bijgezocht.  
 

Willem Schrier: er is onduidelijkheid geweest over de trainingen van de F-jes. Was nu niet 
goed geregeld. Moet volgend jaar wel goed geregeld worden. 

 
Accommodatie 
Er zijn weinig grote projecten geweest. Er zijn wel heel veel nieuwe borden bijgekomen. De 

accommodatie ligt er mooi bij. Koen wordt bedankt voor het maaien en het regelen van de 
borden. Wiegmink en Gerralt Langeweg worden bedankt voor de roller. Kees Meys voor het 
gebruik van de trekker. Anton en Bert Bremer worden ook bedankt. 

 
Voor de komende tijd zijn er weinig bijzonderheden. Er wordt gewerkt aan het dak voor de 

maaier. Die zal achter de kantine komen. Patrick zal samen met Koen, Anton, Bert en 
Rocco de technische commissie worden. 

 
Bij de bouw van de poort zou het fijn zijn als er een gedenkteken aan Peter Gouweleeuw 
zal komen. Hier wordt rekening mee gehouden. 
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Sponsoring 

Er zijn in totaal 15 nieuwe borden bijgekomen. De commissie wordt daar voor bedankt. Er 

is dit jaar een kerstkaart naar alle sponsoren verstuurd. Aan het eind van het seizoen is er 
een boekje verstuurd naar de sponsoren met een overzicht van de eindstanden en een 
woordje van de bestuursleden. Dit is goed ontvangen. 

 
Volgend seizoen zal er gewerkt worden aan een informatieboekje voor nieuwe sponsoren. 

De ballensponsoring wordt nu wedstrijdsponsoring. 
 

Marcel van de Kroeg merkt op dat de standenborden goed moeten worden bijgehouden. 
 

Zaalvoetbal 
Er is een evaluatie geweest van het afgelopen seizoen. Dat is een grote vooruitgang, is 
namelijk nog nooit gedaan. 

 
Jacques van der Ploeg stopt, er is nog geen opvolger gevonden.  

 
Het afgelopen seizoen hebben er 2 teams gespeeld. Het 1e is als tweede geëindigd, het 2e a

 als derde. Prima prestatie.  
 

Jacques kijkt terug op 25 jaar zaalvoetbal. Alle sponsoren worden bedankt en iedereen 

succes voor volgend jaar. 
 

Qua sponsoring was er € 450,- over (van Wiegmink). Er wordt een cheque aangeboden aan 
het bestuur, te besteden aan de jeugd. 

 
Afscheid/bedankt 

Joop Staffelen is niet aanwezig, maar ontvangt de FC-pen voor het leiderschap van het 
derde. 
Jacques van de Ploeg ontvangt de pen, voor 25 jaar zaalvoetbal. 
Vincent Oosterwijk ontvangt de pen, hij stopt met het leiderschap van de B‟s. 

Berry Brands, Peter van Diepen, Andy Petke en Mark Punter zijn niet aanwezig. Zij zullen 
de pen nog ontvangen. 

 

Klaas, Rocco, en Taco ontvangen bloemen en een pen voor hun bijdrage in het bestuur. 
Alle vrijwilligers worden bedankt voor hun inzet en hun bijdrage voor het afgelopen seizen. 

 
15.  Rondvraag 

Anton Spikker: het is een rotzooi in het kalkhok en de zijkleppen van de kalkwagen zijn 
verroest. Binnenkort zal er een overleg volgen met Rocco en Patrick. 

 

Vincent: Wat wordt er gedaan met het incident bij de slagboom? Daar is al over gesproken. 
Er zullen waarschijnlijk reflectoren of een lampje geplaatst worden.  

 
16.  Sluiting 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst, wenst iedereen een plezierig 
voetbalseizoen en sluit de vergadering. 

 

 
Country- en Line Dance                                           
  
Op dinsdag 13 september (2de jaars- en demo groep), woensdag 14 september 

(1ste jaars- en gevorderden groep) en op donderdag 15 september (parendansers)  
houden wij (country en linedancers) vanaf  19.00  uur OPEN DAGEN in ‟t Klokhuis. 
U kunt dan komen kijken naar onze repetities. 
Tevens kunt u zich opgeven om bij onze dansschool te komen dansen. 
Iedereen kan het leren, het is reuze gezellig, erg leuk en nog goed voor de spieren ook. 

Een avondje lekker bewegen (dansen op muziek). 
Wij hebben een professionele danslerares waarvan wij veel leren. 
  
Voor meer informatie kunt u bellen naar Jannie van Diepen: 252673 (voorzitter). 
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HCR Van Saaze  

 

 

 

         Presents APPELKNOCKERS FESTIVAL  
 

Zaterdag 8 oktober 2005 treed op in cafe  “Van Saaze” de band 
 

Civilized man 
 

Met als zanger Rob van de Weerd 
Inderdaad, de oud-trainer van F.C. Kraggenburg 
Aanvang avond  : 21.30 uur 
Entree  : € 6,00 
 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 

 

 

Nieuws over de top 100 van Kraggenburg 
en het oudejaarsdarttoernooi 

 

28 december: woensdagavond vanaf 20.00 uur voorronden dames en heren. 

Leeftijd vanaf 12 jaar. 

30 december: vrijdagmiddag vanaf 14.00 uur voorronden jeugd in twee groepen: 

6-9 jaar en 10-12 jaar. 

30 december: vrijdagavond vanaf 21.00 uur finale dames en heren. 

 

Verdere informatie over het darten is te verkrijgen bij Ron Potters van HCR van Saaze en 

via posters in het dorp. Kraggenburgers en oud-Kraggenburgers zijn van harte 

uitgenodigd mee te doen aan het Oudejaarsdarttoernooi. 

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

 
 

Top 100 op vrijdag 30 december 2005 
 

Omdat het vorig jaar zo gezellig was, gaan we op herhaling met de Kraggenburger Top 

100. Om 14.00 uur beginnen de DJ's met nummer 100 en om twaalf uur middernacht is 

nummer 1 te horen. U bepaalt welke platen er in de Top 100 komen. Formulieren 

hiervoor liggen bij HCR van Saaze en op pagina 10 van De Uitkijk.  
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HCR Van Saaze met de 

Top 100 van Kraggenburg 

Vrijdag 30 december 2005 

van 14.00 – 24.00 uur 

 

Mijn eigen top 10 van: 

Naam…………………………………. 

 

Nummer   Artiest(en) 

1  …………………   …………………… 

2  …………………   …………………… 

3  …………………   …………………… 

4  …………………   …………………… 

5  …………………   …………………… 

6  …………………   …………………… 

7  …………………   …………………… 

8  …………………   …………………… 

9  …………………   …………………… 

10…………………   …………………… 
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 
 
Het duurt niet zolang meer of de R zit alweer in de maand, wanneer u dit natuurmoment 

zit te lezen. In de natuur merken we dat de herfst in aantocht is. Inmiddels zijn de 

gierzwaluwen vertrokken naar Afrika. Dit jaar zien we de paddestoelen, zo‟n vier weken 

eerder in het bos verschijnen dan voorgaande jaren. De eerste vliegezwammen, boleten 

en stuifzwammen kan je in het bos zomaar aantreffen.  

 

Het broedseizoen van de roofvogels in het Voorsterbos is gunstig verlopen. Dit jaar zijn 

de nesten van de volgende soorten roofvogels gevonden: Buizerd (18), Havik (8), 

Sperwer (5), Wespendief (1). In de nestkast die geplaatst is in de beheerschuur heeft dit 

jaar voor het eerst een kerkuilenpaar drie jongen groot gebracht. Door de 

beheermaatregelen die in de afgelopen tijd zijn uitgevoerd zien we overal de ijsvogels 

door het gebied vliegen. Zelfs bij de beheerschuur bij de nieuwe poel kunt u hem 

regelmatig zien foerageren.  

 

De inrichting van het Leemringveld is afgerond. Vanaf het huidige padenstelsel is een 

nieuw verbindingspad aangelegd. Dit gebied moet een soort struinnatuur voor de 

bezoeker worden. Dit verbindingspad moet nog bezand worden. Deze werkzaamheden 

worden binnenkort uitgevoerd. Wanneer u gebruik maakt van deze paden is het gewenst 

dat honden aan- gelijnd zijn in verband met de aanwezigheid van reeën. Vanaf augustus-

begin september, wordt naaldhout gezaagd en afgevoerd in een perceel nabij de 

Leemringweg/speelweide. Het is een dunning die uitgevoerd wordt om meer licht in het 

bos te krijgen. De aanwezige natuurlijke verjonging wordt hierdoor op gang gebracht 

waardoor een meer gemengd bos ontstaat. De groep Schotse Hooglanders op het 

Kadoelerveld is uitgebreid met drie kalfjes. De groep bestaat nu uit twintig dieren.  

 

Het grootste evenement van het 100-jarig jubileum van Natuurmonumenten dit jaar was, 

ja u raadt het al, de opening op 8 juli van het nieuwe ingerichte informatiecentrum en 

het Waterloopbos. De opening vond plaats door de Commissaris van de Koningin in 

Flevoland, dhr. M. Jager. U heeft hierover in de krant kunnen lezen. De open dagen op 

zaterdag en zondag daaropvolgend zijn met succes verlopen. Vele enthousiaste 

vrijwilligers hebben verschillende activiteiten georganiseerd waar de bezoekers graag 

gebruik van maakten. De deelnemende organisaties die een stand hadden ingericht 

kregen ook veel aandacht. Het nieuwe informatiecentrum is door iedereen druk bezocht. 

Totaal zijn ongeveer tweeduizend bezoekers door onze medewerkers geteld. Het 

kunstwerk van Bertus Halfwerk uit Blokzijl, dat bij de stroomgeul aan de Repelweg is 

geplaatst, trekt nu nog steeds regelmatig publiek. Het geeft een prachtig uitzicht over 

het Vollenhoverkanaal.  

 

Vanaf de opening is het informatiecentrum op woensdag, zaterdag en zondagmiddag 

geopend vanaf 13.30 tot 16.30 uur. Daar wordt u door vrijwilligers van 

Natuurmonumenten ontvangen. Heeft u belangstelling om als vrijwilliger mee te draaien 

in het bemensen van het informatiecentrum, dan kunt u contact opnemen met het 

beheerteam van het Voorsterbos. Voor inlichtingen kunt u bellen naar 0527-252570 of 

een e-mail sturen naar l.zwanenburg@natuurmonumenten.nl.  

 

In de komende periode worden regelmatig excursies in het Voorsterbos georganiseerd. 

Voor meer informatie kunt u terecht op de website van Natuurmonumenten: 

www.natuurmonumenten.nl. 

Wanneer u de komende tijd het Voorsterbos bezoekt, let u dan op: vogeltrek, 

paddestoelen en verkleuring in het bos want dit zijn de tekenen dat de herfst in aantocht is. 

 
 

Beheerteam Natuurmonumenten Voorsterbos 
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Vleermuizentocht Voorsterbos 
 
Vereniging Natuurmonumenten houdt op vrijdag 9 september in het Voorsterbos bij 

Kraggenburg een vleermuizentocht. De excursie start om 19.30 uur en duurt ongeveer 

drie en een half uur, voorafgegaan door een diapresentatie. Verzamelpunt is de 

parkeerplaats bij natuurkampeerterrein De Stiente aan de Kraggenburgerweg 21 in 

Kraggenburg. Voor deze excursie is telefonische aanmelding vooraf noodzakelijk. Dat kan 

door te bellen met Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon (0527) 24 66 44 (dinsdag t/m 

zondag van 10.00 tot 17.00 uur). Deelname kost voor leden van Natuurmonumenten € 

4, voor niet-leden € 7,- en voor kinderen t/m 12 jaar € 2,- p.p.. Trek een lange broek en 

stevige schoenen of laarzen aan. 

 

Batdetector 
In de schemering het bos in is al heel spannend. Nog spannender is het om op zoek te 

gaan naar de vleermuizen. Vleermuizen vliegen in de schemering uit en maken hoge, 

voor ons oor onhoorbare, geluiden. Om deze toch te kunnen horen heb je een slim 

apparaatje nodig: een batdetector (bat = vleermuis). Deze detector kan de geluiden van 

vleermuizen omzetten in tonen met een lagere frequentie, die wij wel kunnen horen. 

 

Eigen gang  
Als de natuur haar eigen gang kan gaan, ontstaan bossen met allerlei soorten bomen, 

struiken en kruiden. En hoe afwisselender het bos is, hoe meer soorten dieren er komen 

wonen. Natuurmonumenten wil dat er zoveel mogelijk afwisseling in het Voorsterbos 

komt en heeft voor de vleermuizen speciale foerageergebieden gemaakt. En dat werkt. 

Vleermuizen zoeken en vinden hier hun voedsel. De boswachter kan er meer over 

vertellen! 

 

100 jaar later 
Kijk eens om je heen. Er is in de 100 jaar dat Natuurmonumenten bestaat, veel bereikt. 

Nu moeten we vooruitkijken. Want steun blijft nodig voor het veilig stellen van 

waardevolle natuurgebieden. Meer dan ooit. Ga naar 100jaarlater.nl.of steun ons via giro 

9933. 

 

Meer activiteiten?  
Kijk voor meer activiteiten op de site van Natuurmonumenten: 

www.natuurmonumenten.nl 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: J. Akkerman, beheerder, telefoon 

(0527) 252570 of Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon (0527) 246644 

 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/


 13 

Robby Hood door Jeu d’ Op 
 
Het lijkt alweer een eeuwigheid geleden dat twintig jongeren in de leeftijd van 14 tot en met 16 
jaar op 2 en 3 juli in Van Saaze met hun uitvoering van Robby Hood, het publiek op een grandioos, 
verassend optreden trakteerde. Maar ondanks de tijdspanne willen wij, als leiding van Jeu d‟ Op, er 

nog even op terug komen.  
 
We zijn geweldig trots op onze jeugd. Ondanks het soms moeizame repetitieproces door: overvolle 
agenda‟s, veel absenten en niet altijd was iedere speler even gemotiveerd (wellicht ook door de 
lange en vaak weinig enerverende oefenavonden), stonden ze er met de voorstellingen en hoe!  
Hoofdrollen waren er voor: Robby Hood, John Little, Prins Jan en Graaf Slis respectievelijk gespeeld 

door Thom van Keulen, Wim Langeweg, Maarten Hupkes en Sanne Potters. De eerste twee hoorden 
bij de goede en kropen ondermeer in de huid van waarzegsters. Met hun overslaande „baard in de 
keel‟ stemmen, werkten zij enorm op de lachspieren. Maarten en Sanne speelden de slechteriken 
en hun samenspel was van een ongekend hoog niveau. Smullen voor de echte toneelliefhebbers, 
want beiden zijn gezegend met een meer dan gemiddeld speltalent en geweldige mimiek. Een heel 

bijzondere rol was er voor Willemijn Schuringa als Storyteller. Vanuit haar „buitenboordkantoortje‟ 
voorzag zij met heel veel humor en expressie het verhaal van commentaar. Zonder geweldige 

zangstem, maar vooral zonder enig spoor van schroom, waagde zij zich ook nog eens aan het 
gevoelige  Michelle van de Beatles. Daarbij live begeleidt door Rob van der Broek op gitaar. De 
rollen van De Schout, Lady My en Juffrouw Tok, Jorien van Diepen, Tanja Besseling en Joselyn 
Janse waren de belangrijkste bijrollen en ook zij speelden hun rollen met een geweldige inzet en 
overtuiging. Het grootste gedeelte van de liederen (allen voor het stuk herschreven Beatlesliedjes) 
nam Leonie Verbeem voor haar rekening. Als troubadour Paul liet zij horen over een heel mooie 
zangstem te beschikken. Bij het liedje Girl beroerde ook hier oud Jeu d‟ Opper Rob van der Broek 

de gevoelige snaren.   
 
Het stuk kenmerkte zich door de vele dubbelrollen. Dat is extra moeilijk. Je kruipt niet alleen in een 
ander pakkie maar ook in een andere huid. Zo hadden we de prachtig aangeklede wachters: Kevin 
Potters, Joost van Diepen (tevens trommelaar), Miranda Kutschruiter* en Meryl Muis. Ook aparte 

rollen waren er voor Richard Wiegmink als Beatle George en Thomas Hupkes als broeder Ringo 

Tuck, twee geweldige typetjes en fantastisch  neergezet. Voor de rollen van de familie van Pietertje 
tekenden Jolanda van Boven als Pietertje, Els Schrier, Marja Schipper, Linda Neefjes en Marion van 
der Broek. Onder de spelers bevinden zich ook een groot aantal danstalenten. In drie 
dansnummers (breakdance van Richard, Wim en Kevin en showballet door Jorien, Sanne, Marja, 
Miranda, Els, Leonie en Meryl onder leiding van Joselyn Janse) lieten de jongeren zien , meer te 
kunnen dan alleen toneelspelen. 
 

Met de zevende uitvoering is Jeu d‟ Op er opnieuw in geslaagd hun doelstellingen te halen. En dat 
is: Een leuke voorstelling neerzetten en wat minstens zo belangrijk is, de jeugd van Kraggenburg 
de kans en de ruimte geven te laten zien wat ze op creatief gebied aan talenten bezitten. Een 
staande ovatie en een rugzak vol complimenten is wat ze meenemen uit dit theateravontuur. 
    
Zoals De Dijk zo treffend zingt dat ze het niet alleen kunnen. Zo zijn ook wij veel dank verschuldigd 
aan Klaas Eissens geluid en inspelen Beatles songs, Bram Janse toneellicht, Ellen Meys en Josien 

Galama zaallicht, Afra van Diepen en Marjoleine Zielman geholpen door Wieke Eissens, Leonie 
Janse en Marloes Neefjes schmink, Marleen Wiegmink, Ron en Max Potters voor het gebruik van de 
zaal en de hand- en spandiensten, Marian Neefjes voor typewerk en kaartverkoop, Leonie Janse 
voor het maken van het programmaboekje, Ineke Winkler voor het decor, oma Besseling en 
Marjoleine Zielman voor het naaien der pakken, Gerben van Egmond voor de video-opnamen en 
Susan Andela voor de Robby Hood pijl en bogen. 

En tenslotte onze sponsoren: Dorpsbelang Kraggenburg, OndernemersVereniging Kraggenburg, 
Gemeente Noordoostpolder en Univé verzekeringen. 
 
Hopelijk tot volgend jaar: 
Marian Besseling, Koenie Wind, Ellen Holster, Wilma Everts en Annemieke Janse  
 
* Op zaterdagavond  viel de ondertiteling even weg bij het voorstellen van de spelers. Dus langs deze weg nog   
   even dit: Wachter, danseres en zusje van Pietertje Miranda Kutschruiter. Smid, wachter en tamboer Joost    
   van Diepen, jullie ook van harte bedankt. 
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Meelevende Kraggenburgers 
 
Hier even een berichtje van “Het Klif nr. 9”. Namens ons beide: Cor-Toos en Toos-Cor 

willen wij onze dank uitbrengen voor de prachtige kaarten, gedichten, knuffels (een zieke 

houdt van een knuffel), de vakantiekaarten, zij die ons voorgaan in gebed, een kaars 

opsteken enz., enz.. 

Het geeft ons beide zoveel warmte en kracht, dat wij met onze kinderen en kleinkinderen 

blijven vechten, om zijn ziekte te dragen. 

2 augustus kreeg Cor ontslag in het ziekenhuis te Zwolle, dus teleurgesteld, maar toch 

weer blij om in Kraggenburg te zijn. 

Daarom zeggen wij: de deur aan “Het Klif 9” staat open voor iedereen (graag even een 

belletje). 

 

Heel veel dank, 

 

Cor en Toos van Egmond 

 

 

Zonnebloem afdeling Kraggenburg 

 
De loten verkoop van de Zonnebloem is weer goed verlopen. We zijn in de maanden juli 

en augustus weer langs de deuren geweest en namens alle vrijwilligers onze hartelijke 

dank aan degenen die weer loten bij ons hebben gekocht. Een deel van de opbrengst 

komt zoals alle jaren ten goede aan onze gasten van de doelgroep Kraggenburg, zodat 

we leuke uitstapjes en gezellige ochtenden/middagen kunnen organiseren. 

 

Ons eerste uitstapje is de boottocht met het schip de Waterpoort. 

Dit jaar is de boottocht vanuit Vollenhove. We varen op donderdag 6 oktober 2005. 

We vertrekken om 9.30 uur en zijn om 17.00 uur weer terug. 

Tijdens het varen krijgt u koffie/thee met iets lekkers, daarna een borrel/frisdrank. 

Om ongeveer 12.45 uur wordt u een warme maaltijd aangeboden. 

„s Middags wordt er onder het genot van een kopje koffie/thee een verloting gehouden. 

Voor de rokers onder ons: op het bovendek is een gedeelte waar gerookt mag worden. 

De kosten voor deze dag zijn € 22,00 per persoon. 

Voor de groep Kraggenburg zijn 10 plaatsen beschikbaar. 

Mocht u zich willen opgeven dan graag voor de 20ste september bij: 

Mevr. G. Mooiweer             tel. 252700 

Mevr.  S. Looise                 tel. 252511 

 

Met vriendelijk groet: de Zonnebloem vrijwilligsters, afdeling Kraggenburg. 

 

 

Sint Genesius 
 
Wij kijken terug op een prachtig openluchtspel, waarvan wij allen zeer genoten hebben. 

Hierbij willen wij nogmaals iedereen bedanken die hieraan heeft meegewerkt. Op de 

uitvoering zijn vele mooie foto‟s gemaakt door onze dorpsfotograaf Ron Rutgers. Daarvan 

zijn veel foto‟s te zien op zijn internetsite www.foto-concept.nl. Het is voor iedereen dus 

ook mogelijk om foto‟s bij te bestellen. Het telefoonnummer is 62 22 24 of  06 – 23 44 

17 34 . Wij zijn intussen al weer aan het oefenen voor een nieuw toneelstuk. We gaan 

voor verschillende scholen, maar natuurlijk vooral voor onze eigen scholen in 

Kraggenburg, een Sinterklaas toneelstuk opvoeren. Natuurlijk kan ons trouwe publiek 

ook één avond komen kijken op zaterdag 26 november. Meer informatie hierover in de 

volgende uitkijk. 

 

Namens het bestuur, 

Marianne van der Ploeg, 252727. 

 

http://www.foto-concept.nl/
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Klaverjasclub De Kei 

 
Op vrijdag 23 september is de eerste klaverjasavond van het seizoen 2005/2006. 

De volgende avonden zijn op 7 en 21 oktober, 4 en 18 november en 2 en 16 december.  

We beginnen om 20.00 uur en spelen 4 ronden. Een ieder die van klaverjassen houdt is 

van harte welkom in de kantine van camping De Kei. 

Op woensdag 28 december 2005 is er weer het jaarlijkse Open Kampioenschap, 

aanvang dan om 19.00 uur.  

 

Het bestuur. 

 

 

Jongeren Persburo Emmeloord 
 
Ben jij een praatjesmaker die niet alleen meepraat maar ook meedoet? 

Meld je dan aan bij het Jongeren Persburo Emmeloord  

Het Jongeren Persburo Emmeloord gaat binnenkort van start met een nieuwe groep. 

Daarvoor zoeken we jongeren vanaf 14 jaar tot een jaar of 17. Ben je nieuwsgierig, 

betrokken bij je omgeving (school, buurt of vereniging) en vind je het leuk om samen te 

werken met andere jongeren, meld je dan nu aan. Het JPB Emmeloord geeft je de kans 

om onder begeleiding van een echte journalist en een webdesigner een website te maken 

waarin jouw betrokkenheid met de wereld om je heen, helemaal tot zijn recht komt. Je 

bent niet zo‟n schrijver zeg je: Maak niet uit. Motivatie, inzet en een open mind zijn 

belangrijker dan een goede schrijftechniek. En we kunnen de taken natuurlijk ook zo 

verdelen dat ieder datgene doet wat hij of zij het beste kan. Er moet tenslotte meer 

gebeuren dan alleen een stukje typen (brainstormen over goede ideeën, vragen 

bedenken, interviews afnemen, afspraken maken, notuleren, fotograferen, opmaak van 

de site enz. enz.).  

Een keer in de week op dinsdagmiddag (van 15.00 tot 17.00 uur) spelen we redactietje 

in een tot redactie (er staan vier computers en een laptop) omgetoverde ruimte in 

Paspartoe. We hebben tien weken de tijd om aan onze „nieuwe‟ website te werken. 

Daarna is de deadline en gaat de derde editie van het JPB Emmeloord de lucht in. 

Benieuwd naar jullie illustere voorgangers? Kijk dan op www.jongerenpersburo-

emmeloord.nl We wensen je veel kijk- en leesplezier. 

 

Lijkt het je wat of wil je meer informatie over het JPB Emmeloord dan kun je contact 

opnemen met:  

Annemieke Janse tel. 0527-252811, e-mail an.janse@wanadoo.nl 

Angela Weerden  Tel. 0527 – 276100, e-mail angela.weerden@paspartoe.com  

Het Jongeren Persburo Emmeloord is een initiatief van Make a Connection, een 

internationaal samenwerkingsverband van Nokia en International Youth Foundation in 

samenwerking met Jantje Beton. 

Nederland is het 20e land waar het wereldwijde Make A Connection programma jongeren 

persbureaus ondersteunt.   

 

 

Nordic Walking 
 
Met ingang van zaterdag 10 september ben ik van plan om met wat enthousiaste  

mensen een groepje Nordic Walkers te vormen en te gaan wandelen in en rond het 

Voorsterbos bij Kraggenburg. We verzamelen elke zaterdag om 9.00 uur bij HCR van 

Saaze. Deze NW groep is geheel vrijblijvend en er zijn dan ook geen kosten aan 

verbonden. Je dient wel de techniek van Nordic Walking te beheersen en in het bezit te 

zijn van eigen poles. Moet jij nog een cursus volgen, neem dan contact op met Greet Bos 

telefoon 611408  

 

Vriendelijke groet en tot zaterdagochtend, Conny van der Riet telefoon: 252550                       

 

http://www.jongerenpersburo-emmeloord.nl/
http://www.jongerenpersburo-emmeloord.nl/
mailto:an.janse@wanadoo.nl
mailto:angela.weerden@paspartoe.com
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Kraggenburger Hartstocht 2005 

 
Zondag 25 september wordt alweer de 5de Kraggenburger Hartstocht georganiseerd. 

De start is om 10.00 uur bij HCR van Saaze. In samenwerking met begeleiders Sportief 

Wandelen van Be Fair wordt er een gezamelijke warming up gehouden waarna een flinke 

wandeling kan worden gelopen, in en om het Voorsterbos. 

 

De te lopen afstanden zijn 5, 10, 15 of 25 kilometer. De kosten zijn € 2,50 voor 

volwassenen en € 1,- voor kinderen tot 12 jaar. Dat geld komt ten goede aan de 

Nederlandse Hartstichting.  

Opgave vooraf is niet noodzakelijk maar kom wel op tijd want anders is het zo dringen bij 

de start. Voor meer informatie - na 18.00 uur: Conny van der Riet, telefoon 252550                  

connyvanderriet@hetnet.nl  
 

 

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest 
                                                                                                                                      
Uitbreiding peuterspeelzaal 

 

Met ingang van het nieuwe schooljaar 2005/2006 wordt de peuterspeelzaal uitgebreid 

van 2 naar 3 ochtenden per week. Er zijn momenteel voldoende aanmeldingen en wij 

kunnen hiermee voorkomen dat er kinderen op de wachtlijst komen te staan. Samen met 

het bestuur van de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder is besloten om de extra 

ochtend door een tweede leidster te laten invullen. Hierdoor kan de continuïteit 

gewaarborgd blijven en twee leidsters kunnen elkaar ondersteunen en prikkelen. Dit 

komt de kwaliteit en het activiteitenaanbod ten goede. In september 2005 begint Lydia 

Boomsma als leidster op de woensdagochtend, de dinsdag- en donderdagochtend blijven 

ingevuld worden door Cobi Roskam. 

Er komen nu 3 groepen (de tijden blijven van 8.30 tot 11.00 uur), te weten: 

Groep 1: dinsdag- en woensdagochtend; groep 2: dinsdag- en donderdagochtend; groep 

3: woensdag- en donderdagochtend.  

Het kan nu ook voorkomen dat we ruimte hebben om peuters 3 ochtenden te laten 

meedraaien, hiervoor moet dan wel extra contributie betaald worden. Per aanvraag wordt 

bekeken wat de mogelijkheden zijn. Kijk voor meer informatie op www.kraggenburg.nl 

bij scholen, website Kwetternest. 

 

Namens bestuur peuterspeelzaal „t Kwetternest 

Agnes Tijsma, secretaris 

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

Opgaveformulier 

 

Naam kind  :  ___________________________________________________________________ 

Adres         :  ___________________________________________________________________ 

Postcode    :   ___________________________________________________________________ 

Woonplaats:   ___________________________________________________________________ 

Tel. nr.       :   __________________________________________________________________ 

Geboorte- 

datum kind :  ___________________________________________________________________ 

 

Voorkeur voor:   

     Groep 1: dinsdag- en woensdagochtend        Groep 3: woensdag- en donderdagochtend 

      Groep 2: dinsdag- en donderdagochtend       Extra dagdeel 

 

In te leveren bij: Agnes Tijsma, Voorstraat 60, 8317 AH  Kraggenburg, tel.nr.: 0527 – 252036. 

opgeven via e-mail: klaas-agnes@home.nl, of via www.kraggenburg.nl.  

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:klaas-agnes@home.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdatum 2005 voor kopij van De Uitkijk 
 

 
Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

24 oktober 2 november 

12 december 21 december 

 
 

Adverteren in De Uitkijk 
 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 
stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 
 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende 
wijziging kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week 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 
 de_uitkijk@zonnet.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 2005  

afmeting (cm) prijs per 
jaar (€) 

prijs eenmalig 
(incl.adm.kost
en) 

afmeting (cm) prijs per 
jaar (€) 

prijs eenmalig 
(incl.adm.kost
en) 

6x6 18,50 7,- 12x12 68,50 15,- 

6x9 26,50 8,50,- 18x12 (halve 
pagina) 

102,50 20,- 

6x12 34,- 10,- hele pagina 183,50 35,- 

9x12 (kwart pagina) 52,50 12,50    

 

 

Activiteitenkalender 
 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 
06 t/m 11-
09 

Mercatus Pieperfestival De Deel  

09-09 Ver. Natuur- 
monumenten 

Vleermuizentocht Voorsterbos 19.30 uur 

13, 14 en 

15-09  

Country- en Line 

Dance  

Open Dagen  ‟t Klokhuis 19.00 uur 

16, 17 en 
18-09 

ATV De Voorst Clubkampioenschappen De Punt, 
Marknesse 

 

25-09 Nederlandse 
Hartstichting 

Hartstocht 2005 HCR Van Saaze 10.00 uur 

06-10 Zonnebloem Boottocht De Waterpoort 09.30 uur 
08-10 Appelknockers 

festival 

“Civilized Man” HCR Van Saaze 21.30 

26-11 Sint Genesius Sinterklaas toneelstuk HCR van Saaze  
28-12 HCR van Saaze Voorronden Dart toernooi 

dames en heren 
HCR van Saaze 20.00 uur 

30-12 HCR Van Saaze Voorronden Dart toernooi Jeugd HCR Van Saaze 14.00 uur 
30-12 HCR Van Saaze Finale Dart toernooi HCR Van Saaze 21.00 uur 

30-12 HCR Van Saaze  Top 100 HCR Van Saaze 14.00 uur  

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl


 18 

 



 1 

Periodiek blad voor Kraggenburg en omgeving 

Tweeëndertigste jaargang, nummer 5, november 2005  
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

 

 

DORPSBELANG 
 
 
Mercatus 

Ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van woningbouwvereniging Mercatus is door 

hen het idee opgevat de dorpen in de NOP iets aan te bieden. Door hun medewerkers is 

voor elk dorp een buitenbank gemaakt, waarvan er één op 11 oktober j.l. in Kraggenburg 

is geplaatst op het veldje bij de Voorstraat. Dat hij maar goed gebruikt moge worden. 

 

 

Dorpenkeuring 

Bij de „Dorpenkeuring NOP 2005‟ kwam Kraggenburg er dit jaar zeer bekaaid af. De 

laatste plaats! Met als pleister op de wond een 6e plaats bij de milieukeuring. 

Opvallend detail was, dat het merendeel van de aanmerkingen betrekking hadden op het 

openbaar groen, waarvoor de gemeente verantwoordelijk is. Meerdere dorpen vroegen 

zich dus af wat voor nut zo‟n keuring dan nog heeft. 

Maar we laten ons niet kisten en zetten volgend jaar weer het beste beentje voor om, net 

als voorgaande jaren, weer een topklassering te verkrijgen. 

 

 

Grof vuil 

Met grote waarschijnlijkheid stopt de gemeente met het (3x per jaar) ophalen van grof 

huishoudelijk afval in de dorpen. Men is dan met ingang van 2006 genoodzaakt om zelf 

dit afval naar het afvalscheidingsstation in Emmeloord te brengen. 

 

 

Sinterklaas 

Op zaterdag 19 november komt de Goedheiligman weer aan in Kraggenburg!  

Om 10.00 uur zal hij voet op de loswal zetten, maar……zijn Pietenband zal daarvoor al 

een rondje door het dorp lopen om iedereen op te pikken en zo in één stoet naar de 

loswal te gaan. 

Doen hoor! 

En als papa‟s of mama‟s nog leuke anekdotes weten van kinderen van groep 1 t/m 4, die 

de Sint nog niet weet, maar wel moet weten, mogen ze dat laten weten aan 

ondergetekende. 

 

 

Namens Dorpsbelang,  

 

Tonny Kommers (secretaris) 

 
 

 
 

 
 

 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 28  

 

 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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Dorpshuis ‟t Klokhuis 

 
Vacature 

Het zal u niet zijn ontgaan dat het vaste gezicht van ons dorpshuis, Corina, sinds enige 

tijd geen diensten meer in „t Klokhuis draait. Eind juni heeft ze zich ziek gemeld.  In de 

afgelopen maanden is gebleken dat het onzeker is of en zo ja, wanneer Corina haar 

werkzaamheden weer kan hervatten. De activiteiten in „t Klokhuis worden nu verzorgd 

door de vrijwilligers; en ook de bestuursleden draaien zo nu en dan een bardienst. Ook 

de overige zaken als bestellingen, factureren, het contact met vrijwilligers en gebruikers 

komen neer op de schouders van ons als bestuur. Omdat dit voor een langere periode 

geen gewenste situatie is zijn wij dringend op zoek naar een, tijdelijke, beheerder(ster) 

van ons Dorpshuis.  

We zijn momenteel in gesprek met een aantal mensen die zich hier al voor hebben 

aangemeld, maar we willen graag alle mensen in het dorp de gelegenheid geven te 

solliciteren op deze vacature. 

Het betreft een betaalde functie voor ca. 14 uur per week. Werktijden zijn in overleg, 

maar in ieder geval met 1 avonddienst.  

De schoonmaak (6 uur per week), die nu door een tijdelijke, eveneens betaalde kracht 

wordt gedaan is eventueel te koppelen aan het beheerderschap.  

 

Vrijwilligers gezocht! 

Ook in ons vrijwilligersbestand is een uitbreiding zeer welkom. Door allerlei 

omstandigheden is het aantal dorpsgenoten dat zich belangeloos inzet achter de bar in 

de loop van de tijd minder geworden. Een andere vraag aan u is daarom:  

Heeft u zin om ons team van enthousiaste vrijwilligers te komen versterken?  

Met name de woensdagmiddag en –avond, en de donderdagavonden zijn knelpunten. 

 

Jongeren gezocht! 

Naast de vrijwilligers is er binnen ‟t Klokhuis een groepje jongeren actief dat tegen een 

vergoeding meehelpt op diverse feestavonden. Door studie- en stage is ook deze groep 

kleiner geworden. Dus: wil je een zakcentje bijverdienen!  

 

Mede namens de overige bestuursleden hoop ik veel reacties van u/jullie te mogen 

ontvangen. U kunt schrifteliijk reageren (Noordmeent 6), één van onze bestuursleden 

aanspreken of bel naar ‟t Klokhuis en spreek de voice mail in (252574). Wij bellen u dan 

zo spoedig mogelijk terug.  

 

Namens het bestuur van „t Klokhuis 

Annette van Diepen-Hazenberg 

 

Koningin Wilhelmina Fonds 
 

De collecte voor de Kankerbestrijding heeft dit jaar een bedrag van € 1.387,06 

opgebracht. 

 

Alle gulle gevers en natuurlijk alle collectanten HARTELIJK DANK hiervoor. 

 

Hiermee kan het KWF wetenschappers in staat stellen onderzoek te doen. Wilt u meer 

informatie kunt u altijd de KWF Kanker infolijn bellen 0800-022 66 22 (gratis). 

 

Namens afdeling Kraggenburg, 

 

Willy Bremer en Truus Stoffelen 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/


 4 

SPORTNIEUWS 
 

Conditie gym 
 
 

Waar      :  Sportzaal Kraggenburg 

Wanneer:  Elke maandag avond van 19.30 uur tot 20.30 uur 

Voor wie:  Iedereen die zijn conditie wil verbeteren/handhaven 

 

 

Wat houdt conditiegym in? 

De naam conditiegym is misschien wat misleidend, wij doen namelijk geen oefeningen op 

de brug of aan de ringen. Maar wat doen wij dan wel? De trainingsavond begint met een 

warming-up bestaande uit inlopen in de zaal, afgewisseld met een aantal korte 

oefeningen. Daarna volgen diverse trainingssessies afgewisseld door korte loop of 

springoefeningen voor de basisconditie. In de trainingen komen alle spieren aan bod: 

armen, benen, buik en rug. Bij de trainingen maken wij gebruik van arm- en 

beengewichten en grote ballen. Tijdens de trainingen draaien wij als ondersteuning een 

gevarieerd muziek aanbod (u kunt ook zelf uw favoriete muziek meebrengen). De 

trainingen eindigen met een spel: volleybal, basketbal, badminton, etc.. 

 

Moet ik getraind zijn om hieraan mee te doen? 

U hoeft niet getraind te zijn, de trainingen kunt u in eigen tempo doen er is geen 

competitie element. Daardoor is de leeftijd van onze groep ook erg gevarieerd: van 

ongeveer 30 tot 65 jaar! Luisteren naar uw eigen lichaam is het devies.  

 

Wat beogen we met de trainingen? 

Dat u door te bewegen uw soepelheid behoudt, uw conditie verbetert en op peil houdt en 

daardoor uw weerstand vergroot. Regelmatig voeren we een conditietest uit zodat u uw 

vorderingen zelf kunt volgen. 

 

Proberen? 

Kom gewoon eens kijken op onze trainingsavond. U kunt ook meteen een aantal keren 

op proef meedoen (neem dan wel sportkleding en zaalschoenen mee).  

 

Verdere inlichtingen 

Anton de Bruin, tel 0527-252739 

 

 

Senioren-volleybal 
 

Het volleybalseizoen „05/‟06 is 27 september j.l. weer van start gegaan met 

bekerwedstrijden in rayon Hanze-Linde. In deze bekercompetitie spelen van alle 

verenigingen in ons Rayon een dames- en een herenteam mee. Deze teams strijden, 

buiten de normale competitie om, volgens het „knock-out‟-systeem om de hoogste eer; 

de Rayon-beker. 

Helaas zat de bekercompetitie voor de dames er na één avond op, maar het herenteam 

is doorgedrongen tot de derde ronde.  

Die zal met het uitkomen van deze Uitkijk reeds zijn gespeeld, en we hopen, net als vorig 

jaar, weer op een halve finaleplaats.  

De gangbare competitie is ook al weer enkele wedstrijden oud en de twee teams hebben 

hierin van zich laten horen. 

Omdat de heren vorig seizoen kampioen zijn geworden hebben ze directe promotie 

afgedwongen naar de tweede klasse. Zowel de dames als de heren spelen nu in de 

hoogste dinsdagavondklasse van het rayon. Beide teams draaien zelfs al bovenin de 

ranglijst mee en de sfeer en sportiviteit zijn goed. We kunnen dus zeer tevreden zijn over 

de prestaties van de senioren-volleyballers. 
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Maar zoals in elke sport is het leuk om met support je spelletje te spelen, dus: 

Voor wie eens een wedstrijd wil bezoeken, is hieronder het nog te spelen 

wedstrijdschema bijgevoegd.  

Voor de toeschouwer betekent dat vaak een spannende wedstrijd en de spelers/sters 

zullen dit als een stimulans ervaren. Zo snijdt het mes aan twee kanten! 
 
 
 

Wedstrijden Be Fair Volleybal ‟05/‟06 
 

Datum  d/h Wedstrijd   Zaal    Tijd 
01-11  d B.F. – Reflex 3   EvB-hal    20.15 
  h B.F. – SVM 1   EvB-hal    21.30 
08-11  d Espel/Creil 2 – B.F.  Toernooihal   21.30 

Toernooilaan 9,Creil 
15-11  d B.F. – DIOS 1   EvB-hal    20.15 
  h B.F. – V Dorsten Meppel 4 EvB-hal    21.30 

22-11  d Bas Autowas 4 – B.F.  Het Anker   20.15 
       Mr Koolenweg 10,Westenholte 
29-11  d B.F. – SVM 2   EvB-hal    20.15 
  h B.F. – Steenw‟wold 1  EvB-hal    21.30 
06-12  d S.V.I. 4 – B.F.   De Gerenlanden  19.30 

Munterkamp 75,Zwolle 
  h sv Ens 1 – B.F.   EvB-hal    21.30 

13-12  d B.F. – Landstede vc 5  EvB-hal    20.15 
  h B.F. – Reflex 5    EvB-hal    21.30 
20-12  h Steevast 2 – B.F.  Meenthe   20.00 
       Stationsplein1,Steenwijk 
10-01  d VVSA 2 – B.F.   De Burght   21.00 

G.v.Rhenenlaan 2,Vollenhove 

17-01  d VCK‟76 1 – B.F.  Triangel   20.15 
       Maanhuizenlaan 10,Marknesse 
  h Espel/Creil 1 – B.F.  Toernooihal   21.30 
24-01  d B.F.  – Set Up IJ 1  EvB-hal    20.15 
  h B.F. – S.V.I. 2   EvB-hal    21.30 
31-01  d Reflex 3 – B.F.   Reflex-hal   19.30 
       Dr.Damstraat, Kampen 

  h SVM 1 – B.F.   Triangel   21.30 
07-02  d B.F. – Espel/Creil 2  EvB-hal    20.15 
  h B.F. – Steevast 2  EvB-hal    21.30 
14-02  d DIOS 1 – B.F.   Dalzicht   20.00 

Frieseweg 39,Oldemarkt 
  h v.Dorsten Meppel 4 – B.F. Koedijkslanden   21.30 

       G.Doustraat 96,Meppel 

28-02  d B.F. – Bas Autowas 4  EvB-hal    20.15 
07-03  d SVM 2 – B.F.   Triangel   20.15 
  h Steenw‟wold 1 – B.F.  Sportcomplex   20.45 
       Oldemarktseweg 92,Steenw‟wold 
14-03  d B.F. – S.V.I. 4   EvB-hal    20.15 
  h B.F. – sv Ens 1   EvB-hal    21.30 

21-03  d Landstede vc 5 – B.F.  Thorbecke sg   19.30 
Dr.v.Heesweg 1,Zwolle 

  h Reflex 5 – B.F.    Reflex-hal   21.30 
28-03  d B.F. – VVSA 2   EvB-hal    20.15 
04-04  d sv Vledder 1 – B.F  De Spronk   20.15 

Middenweg 13,Vledder 
  h sv Vledder 1 – B.F.  De Spronk   21.30 

 
 
 

Tonny Kommers 
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Jeugdvolleybal 

 
De competitie is alweer in volle gang en de eerste punten zijn binnen. We zijn dit seizoen 

met 4 teams van start gegaan. Een A team, C team en 2 E teams. Voor E 2 is het de 

eerste keer dat ze wedstrijden spelen, erg spannend allemaal! We hopen dat ondanks de 

streetdance de volleybalwedstrijden gewoon door kunnen gaan en dat we het team niet 

in de steek laten het is tenslotte niet voor niets een teamsport.  

 

Heb je zin om te volleyballen dan kun je altijd een keer komen kijken of meedoen. 

E 1 traint maandagmiddag van 15.15 – 16.15 uur. 

E 2 traint maandagmiddag van 16.15 – 17.15 uur. 

De C‟s trainen donderdag van 18.00 – 19.15 uur. 

De A‟s trainen donderdag van 19.15 – 20.30 uur.  

Dit gebeurt allemaal in de gymzaal.  

 

Hieronder volgen de thuiswedstrijden, dus kom gerust kijken en aanmoedigen. Heel veel 

succes allemaal en een sportief seizoen gewenst. 

 

Diana Potters 
 
 

Datum Tijd Team Scheidsrechter 

 

29 okt.  9.30 E‟s Suzanne (251808) 

 10.00 E‟s  

 10.30 E‟s   

 11.00 E‟s Inge (251440) 

 

 11.30 E‟s 

 

5 nov.  9.30 A‟s Maya (252822) 

 10.45 C‟s  

 

 

12 nov.  9.30 E‟s Rachel (252049) 

 10.00 E‟s  

 10.30 E‟s Agnes ( 252036) 

 11.00 E‟s 

 11.30 E‟s 

 

 

19 nov.  9.30 C‟s Barbara (252065) 

 10.30 A‟s 

 

 

10 dec.  9.30 C‟s Marian (252794) 

 10.30 A‟s 

 

 

 
 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 28  

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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Panna voetbal in de polder 

 

 

Op vrijdagavond 18 november kan de polder genieten van Panna voetbal. In de 

Toernooihal te Creil vindt het Polder panna knock-out toernooi plaats en u kunt er gratis 

getuige van zijn.  

 

 

Elk polderdorp levert een tweetal (technisch begaafde) voetballers die samen een 

straatvoetbalduo vormen. Drie kwartier lang strijden deze duo‟s in twee poules tegen 

elkaar voor een plaats in de finale. Een doelpunt of door de benen gespeeld worden 

(Panna) betekent een punt voor de winnaar en knock-out voor de verliezer, die 

achteraan moet sluiten om even later weer revanche te kunnen nemen. In een razend 

tempo volgen de teams elkaar op in het veld en dat betekent volop spanning voor spelers 

en publiek. De winnaars van beide poules strijden tegen elkaar in de finale. Het winnende 

duo heeft de eer de loting van het tien dorpen zaalvoetbaltoernooi 2006 te verrichten. 

Het Panna knock-out toernooi begint om 19.30 uur. Om 20.30 uur volgt de finale.  

 

 

Na het Panna knock-out toernooi is de loting van het tien dorpen toernooi zaalvoetbal in 

de kantine van de Toernooihal. Het tien dorpen toernooi zaalvoetbal is gepland op 

zondag 8 januari 2006. De tien polderdorpen strijden in de PWA hal en de Bosbadhal 

om een plaats in de finale. 

 

 

Wij zien U graag op beide evenementen. 

* Vrijdag 18 november 2005 Polder Panna knock-out toernooi - Creil 

* Zondag 8 januari 2006 Tien dorpen toernooi zaalvoetbal - Emmeloord 

 

De organisatie 

 

 
Ouder en Actief in Flevoland 

 
Wist u dat er een folder “Sportief ouder worden” in Flevoland is? 

 

Senioren uit Flevoland kunnen in deze folder alles vinden wat er te doen is aan sport en 

bewegen in de provincie. In elke gemeente in Flevoland zijn er diverse activiteiten voor 

senioren. Dat varieert van tennis en kanovaren tot koersballen en gymnastiek. Iedereen 

die wat meer wil gaan bewegen kan in deze folder een activiteit opzoeken die bij hem of 

haar past. 

 

De folder kan kosteloos worden aangevraagd bij Sport Service Flevoland. U kunt hiervoor 

bellen naar telefoonnummer 0320-251113 of u kunt de folder bestellen via de website 

www.sportflevo.nl 

 

Sport Service Flevoland 

 

 

 

 

 

 

Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

http://www.sportflevo.nl/
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Yoga 

“de blikopener” 
 

Organiseert al weer voor het tiende jaar, yogacursussen op dinsdagavond Overflakkee 

Emmeloord, woensdagavond in “De Marke” te Marknesse en donderdagavond in “De 

Binkel” te Creil. 

 

In de yoga krijgt men richtlijnen en technieken aangereikt voor een gezond en vitaal 

leven middels stukjes wetenswaardigheden, lichamelijke, ademhalings- en ontspannings 

oefeningen. De cursus wordt in een klein gemengd groepsverband van alle leeftijden 

gegeven. Gedurende vijf kwartier kan men naar eigen kunnen, vermogen en inzet 

meedoen. 

 

Yoga kan worden gedaan ten behoeve van stress beheersing, zelfmanagement of voor 

pure ontspanning. Men leert overbodige spanningen herkennen en los te laten, zodat er 

nieuwe levenskrachten vrijkomen om stresssituaties beter te kunnen beheersen, 

waardoor er innerlijke rust ontstaat met  opbouwende  weerstand zodat men zich fysiek 

zowel geestelijker fitter voelt. 

 

Men kan praktisch doorlopend instappen, een  verzuimde les op een andere avond volgen 

en een les die slechts alleen ter kennismaking wordt bijgewoond is gratis. Er zijn nog 

plaatsen beschikbaar.  

Verandering komt alleen door handeling.  

 

Meer weten of aanmelden bel Herman Sneep, erkend yogadocent, tel. 0527-202745 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

georganiseerd door: 

Club van 100 
 
Datum      12 november 2005 

Aanvang   20:00 uur 
Plaats      „t Klokhuis 

Entree     € 1,50 leden 
  € 2,50 niet-leden 

 
 

U kunt diverse prijzen winnen!! 
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Natuurmoment Voorsterbos 
 

Planten en dieren 

Wanneer breekt de echte herfst aan met regen, harde wind en storm? De eerste helft 

van oktober is het zonnig en warm weer geweest. s‟ Nachts koelt het sterk af. We zien de 

verkleuring van bomen en struiken uitbundig in het Voorsterbos. Zelfs sommige planten 

zijn door de hogere temperatuur weer gaan bloeien. Zoals boterbloem, brem en 

smeerwortel. Op luwe, zonnige plaatsen zien we de atalanta, kleine vos, dagpauwoog en 

de gehakkelde aurelia regelmatig nectarplanten bezoeken. De roodborst laat zijn gezang 

horen, terwijl de kolganzen roepend vanuit het noorden onze streken op gaan zoeken om 

te overwinteren. Als u door het Voosterbos wandelt, kan het niet missen, dat u de 

kardinaalsmuts met zijn fraai gevormde vruchten met een roze rode zaaddoos die bij 

rijpheid met vier kleppen openspringt, tegen komt. Deze struik is veelvuldig aangeplant. 

In de winterperiode hebben de takken van de kardinaalsmuts grote aantrekkingskracht 

op de konijnen die de takken schillen en opeten. De zaden van deze plant worden door 

vogels gegeten.  

 

Op het Zwarte Meer zijn regelmatig een aantal grote zilverreigers te zien. Vanaf de 

Zwartemeerdijk zie je soms een overvliegende of rustende visarend. Voor de vogelaar is 

de nevengeul aan de IJssel in de Vreugderijkerwaard interessant. Daar zijn nu veel 

steltlopers (kievit, tureluur, watersnip, kemphaan) en eenden (smienten, krakeend, 

slobeend, wintertaling en casarca) waar te nemen. In de komende maand is het zeker de 

moeite waard om de noordelijke soorten te spotten (kleine en wilde zwaan, grauwe gans, 

kolgans, rietgans, canadese gans).  

 

Werkzaamheden 

Het grote zaagwerk nabij de speelweide is afgerond. Inmiddels is het hout ook al 

grotendeels afgevoerd. Op dit moment worden de laatste maaibeurten in het Voorsterbos 

uitgevoerd. Door het prachtige najaarsweer wordt het informatiecentrum in het 

Waterloopbos door veel mensen bezocht. De vrijwilligers in het informatiecentrum 

hebben totaal in deze afgelopen maand 2500 bezoekers geteld! 

 

Schipper gevraagd 

De excursies die door Natuurmonumenten naar het Vogeleiland worden georganiseerd 

worden begeleid door vrijwilligers (een excursieleider en een schipper). Voor het nieuwe 

seizoen heeft Natuurmonumenten een schipper nodig die met de boot met zijn gasten en 

de excursieleider over het Zwarte Meer naar het Vogeleiland kan varen. Wanneer u 

belangstelling heeft, en in het bezit bent van het klein vaarbewijs, kunt u contact 

opnemen met Klaas Althuis. U kunt hem bellen 0527-252570 of mailen 

k.althuis@natuurmonumenten.nl.  

 

In het kader van het 100 jarig bestaan van de Vereniging Natuurmonumenten is op 1 

oktober in de regio door een kleine veertig vrijwilligers gewerkt in het Waterloopbos. 

Hierbij is de haven van IJmuiden onder handen genomen en zijn de bomen en struiken 

verwijderd die de haven overwoekerde. Het model wordt te zijner tijd op bepaalde 

onderdelen in zijn oorspronkelijke staat terug gebracht. Dan zal ook weer opnieuw water 

in de haven worden ingelaten. Na afloop van deze intensieve arbeid is de middag 

afgesloten met een hapje en een drankje. 

 

In oktober zijn de broeihopen voor ringslangen voorzien van nieuwe takken en gras. Bij 

het omzetten van de broeihopen zijn geen eierdoppen van uitgekomen ringslangen 

gevonden. Afgelopen zomer zijn op twee verschillende plaatsen volwassen ringslangen 

waargenomen. Wij moeten met zijn allen afwachten wanneer de eerste successen 

worden geboekt van jonge ringslangen. Wanneer u wandelt in het Voorsterbos en u komt 

iets bijzonders tegen, schrijf of meld ons dit (vermeld dan datum, plaats, soort en 

aantal). Berichten hierover kunt u doormailen naar 

l.zwanenburg@natuurmonumenten.nl. Wij wensen u veel wandel en kijk plezier toe. 

 

Het beheerteam van het Voorsterbos 
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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 11 november 2005 om 20.30 uur bij HCR Van Saaze. 

 

De volgende punten zullen tijdens de jaarvergadering aanbod komen: 

1. Opening 

2. Ingekomen stukken 

3. Notulen jaarvergadering 2004 

4. Jaarverslag carnavalsseizoen 2004 - 2005 

5. Financieel verslag  

6. Contributie 

7. Aftreden en herkiezen van (nieuwe) raadsleden  

8. Activiteitenkalender 

9. Goede Doel 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Ook dit jaar stelt de raad haar kennis en/of arbeid weer beschikbaar. 

Suggesties kunnen t/m 10 november 2005 schriftelijk worden ingeleverd bij 

Barbara de Vries - van Egmond, Zwartemeerweg 44b te Kraggenburg 

 

Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 11 november. 

 

Namens Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes, 

 

Barbara de Vries – van Egmond    
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Bingo  Bingo Bingo Bingo Bingo Bingo 

 
Op 4 november houden wij een bingo avond in „t Klokhuis.  

Iedereen is van harte welkom en als u met z'n allen komt wordt het vast een gezellig 

avondje. 

Tijd   :   20.00 uur 

Plaats:   „t Klokhuis (open vanaf 19.30 uur) 

  

Namens The Lion Dancers te Kraggenburg, 

 

Jannie van Diepen 

 

 

Speculaasactie 
van het koor Reflectors 
 

 

Op zaterdag 12 november houdt gospelkoor Reflectors uit Kraggenburg weer de 

jaarlijkse speculaasactie. De koorleden komen bij u langs met de heerlijkste 

speculaaskoeken. Uiteraard is er genoeg keuze! Wij hopen dat u ons op deze manier 

weer wilt steunen. 

 

Elke donderdagavond van 19.45 – 21.30 uur zingt het koor in het Protestants Centrum. 

Het repertoire is moderne, Nederlandstalige, christelijke muziek. 

Het koor is vooral nog op zoek naar mannenstemmen. Dus lijkt het u leuk om een avond 

in de week te zingen, kom dan eens langs op de donderdagavond. 

 

In december treedt het koor ook weer op in Kraggenburg, nl. op 24 december, om 22.00 

uur in het Protestants Centrum. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht bij Elly Remijnse, tel.nr. 252513. 

 
 

EEN BRIEF UIT SPANJE 

 
Hallo meisjes en jongens, 

 

Op zaterdag 19 november komen wij weer 

naar Kraggenburg. 

Om 10.00 uur komen wij bij de Leemkade 

aan. De Zwarte Pietenband zal van te voren al 

een rondje door het dorp lopen, komen jullie 

dan mee?    

 

We hopen dat jullie er allemaal zullen zijn en 

daarna met ons meegaan naar „t Klokhuis. 

 

 

Tot ziens!!!!!! 

 

Sint Nicolaas en een aantal Pieten 

 

 

 

 

  



 12 

 

Sint Genesius 
 

Op zaterdag 26 november voeren wij een speciaal toneelstuk op: 

 

“Sinterklaas en het Winterwollenwantenweer” 

 

Dit voeren wij de dag daarvoor op voor onze basisscholen de Lichtwachter en de Pionier.  

Op donderdag 1 december hebben wij 3 voorstellingen gepland voor verschillende andere 

basisscholen binnen de Noordoostpolder. Sinterklaas en zijn Pieten zullen gezellig 

meespelen en meezingen. Iedereen is dus van harte welkom op zaterdagavond 26 

november. Voor de kleine kinderen is het misschien beter om de voorstelling eenmaal te 

zien. Deze is natuurlijk precies hetzelfde als de dag daarvoor. 

 

 

Gezocht enthousiaste muzikanten en zangeressen! 
voor ons smartlappenkoor Ens/Kraggenburg e.o. 

 

Ons koor is gestart in maart 2005 en bestaat uit 30 enthousiaste vrouwen, 2 

accordeonisten, een gitarist en een dirigent. 

Wij zoeken nog enkele mensen die ons muzikaal willen begeleiden. 

Natuurlijk zoeken we nog accordeonisten, niet weg te denken bij een smartlappenkoor.  

Verder denken we aan mensen die b.v. keyboard, slagwerk, (bas)gitaar, etc. kunnen 

spelen. Heb je altijd al willen zingen, dan is dit de mogelijkheid. Ervaring is niet nodig, 

gewoon doen! 

Trefwoorden voor ons koor: smartlappen, levensliederen, zang en presentatie, 

enthousiasme en veel gezelligheid.  

Eenmaal per 2 weken op de woensdagavond wordt er gerepeteerd in de zaal bij Van 

Saaze te Kraggenburg. 

Ben je geïnteresseerd dan kun je contact opnemen met: 

 

Jeannette Kaak (251933) 

of  Marian Neefjes (252794) 

 

 

Nieuwjaarsreceptie    Nieuwjaarsreceptie       Nieuwjaarsreceptie 
 

 Dinsdag 3 januari 2006 organiseert Dorpsbelang in samenwerking met    

 het bestuur van het Dorpshuis weer de jaarlijkse     

 “NIEUWJAARSINSTUIF”. 

 

 Op deze avond willen we ook weer iemand uit het dorp eens extra in het       

 zonnetje zetten door deze persoon “Het Bloemetje” uit te reiken. 

 Kent u iemand waarvan u vindt dat deze persoon eens in het middelpunt    

 zou moeten staan meldt het dan aan ons.  

 U kunt uw schriftelijke nominatie voor 30 november aanstaande inleveren    

          op een van de volgende adressen: 

 

Lianne Bonthuis  Casper Kombrinkstraat 29 

Piet Galama   Noordermeent 18    

Geertje Keijzer  Neushoornweg 16 

Karste de Vries   Zwartemeerweg 44 b 

 

Met vriendelijke groet, 

De Nieuwjaarscommissie 
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Hoeve Marant groepsaccommodatie aan de Zwartemeerweg te 
Kraggenburg 
 
Beste inwoners van Kraggenburg, 
 
Waarschijnlijk heeft u inmiddels het bord zien staan aan de Zwartemeerweg betreffende de 
realisatie van een groepsaccommodatie met de naam: Hoeve Marant. 
Graag willen wij u hierbij nader informeren over de nieuwe onderneming, waarvan de bouw gestart 

is in mei 2005. 
De voor onze begrippen karakteristieke Domeinschuur wordt in zijn geheel verbouwd tot een luxe 
en ruim onderkomen voor groepen tot 28 personen. Families, vriendengroepen, zorginstellingen en 
bedrijven kunnen vanaf januari 2006 bij ons terecht en huren de accommodatie voor een weekend, 
lang weekend, midweek of week.  
In het gebouw komen 2 verdiepingen met o.a.: 10 slaapkamers met eigen sanitair, een aparte 

(vergader)zaal, een professioneel ingerichte keuken, een woonkamer met eet- en zithoek gedeelte, 
een gezellige bar en een ontvangsthal met vide.  
Ook op het erf zijn we bezig met een aantal aanpassingen. Zo is er straks een recreatieveld, 
een terras met gedeeltelijke overkapping, een kleine kinderboerderij en een receptie. 
We vinden het leuk te vermelden dat we met lokale ondernemers reeds afspraken hebben kunnen 
maken, te denken valt hierbij aan de verzorging van buffetten, het bezorgen van boodschappen en 
het bezoeken (door onze gasten) van enkele landbouwbedrijven. 

 
Wanneer u nieuwsgierig bent of het leuk vindt eens te kijken hoe de verbouwing vordert dan bent 
u van harte welkom. Graag wel van te voren even bellen naar 0527-258417 of u kunt dit najaar 
onze website www.hoevemarant.nl bezoeken. 
 
Tot ziens op Hoeve Marant 
Fam. Oosterwijk 

Zwartemeerweg 25 Kraggenburg 

info@hoevemarant.nl 

  

 

Peuterspeelzaal ‟t Kwetternest 
                                                                                                                                      
Voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. 
 

Schooltijden peuterspeelzaal: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 11.00 uur in 
de kantine op sportpark „de Brem‟. De peuters worden minimaal 2 ochtenden per week verwacht, 
er zijn evt. mogelijkheden om uw peuter een extra ochtend te laten meedraaien. Kijk voor meer 
informatie op www.kraggenburg.nl bij scholen, website Kwetternest. 

 

!! Graag opgeven vanaf de geboorte i.v.m. de groepsplanning !! 

 

Opgaveformulier 

 

Naam kind  :  ___________________________________________________________________ 

Adres         :  ___________________________________________________________________ 

Postcode    :   ___________________________________________________________________ 

Woonplaats:   ___________________________________________________________________ 

Tel. nr.       :   __________________________________________________________________ 

Geboorte- 

datum kind :  ___________________________________________________________________ 

 

Voorkeur voor:   

     Groep 1: dinsdag- en woensdagochtend        Groep 3: woensdag- en donderdagochtend 

      Groep 2: dinsdag- en donderdagochtend       Extra dagdeel 

 

In te leveren bij: Agnes Tijsma, Voorstraat 60, 8317 AH  Kraggenburg, tel.nr.: 0527 – 252036. 

opgeven via e-mail: klaas-agnes@home.nl, of via www.kraggenburg.nl.  

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:klaas-agnes@home.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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!!!   KRAGGENBURGSE KERSTMARKT  !!! 
 

Activiteitencommissie, Ondernemersvereniging, HCR van Saaze en de 
Carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes presenteren u de Kraggenburgse Kerstmarkt  
 

Gezelligheid, vermaak, boeiende stands, interessante producten, kerstsfeer, Glühwein, optredens, 

prijzen, kerstbomen en niet te vergeten DE SUPERPRIJS. Allemaal ingrediënten van de komende 

kerstmarkt in Kraggenburg. Noteer de datum alvast in uw agenda, want de Kerstmarkt beloofd ook dit 

jaar weer een bijzondere editie te worden. 

 

DATUM : ZATERDAG 10 DECEMBER 
TIJD  : 10:00 – 16:00 
    (trekking kerstverloting 15:00 uur) 
LOCATIE : HCR VAN SAAZE, DE DAM  
ENTREE : GRATIS ! 
 

 

INGREDIËNTEN: 

 

Kerstverloting 

Net als andere jaren is er weer een grootste verloting met veel prijzen. Bij elke aankoop bij de 

deelnemende bedrijven in Kraggenburg ontvangt u lootjes. Met deze lootjes maakt u behalve kans op 

veel prijzen, kans op een REIS NAAR EDINBURGH, GROOT BRITTANNANIЁ 

 

Kerstmarkt 

Grootste en gezellige kerstmarkt in de grote zaal van HCR van Saaze en op de Dam. Met ondermeer 

een gevarieerde presentatie van kerstartikelen door standhouders.  

 

Kerstbomen verkoop 

De mooiste bomen, tegen de voordeligste prijs, thuisgebracht of opgehaald? Die hakt u niet zelf om!  

Kerstbomen verkoop op de Kerstmarkt: Mooi, praktisch en scherp geprijsd. 

 

De Zotte Leeuwkes Skihut 

Met de onvolprezen glühwein, worsten, snert en een broodje.  

 

Activiteiten 

Met optreden van jong en oud, diverse spelen, een springkussen en demonstraties is er genoeg te 

beleven. Nieuw dit jaar is het taartgooien naar De Hoedje Wip Club. U mag ook uw eigen taart 

meenemen.  

 

De organisatoren zijn nog druk bezig met de invulling van de kerstmarkt. Heeft u ook 

een leuk idee, of wilt u meedoen met de Kerstmarkt? Neem dan gerust contact op met 

een van de organisatoren, of bel naar Bregina Tuinstra (KAC), tel: 0527 252579.  
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Oudejaars darttoernooi 

 
Op woensdagavond 28 december vinden de voorronden van het Oudejaars 

darttoernooi plaats voor dames en heren vanaf 12 jaar. Aanvang  20.00 uur. 

Kosten € 7,50 

Voor leden € 5,00 

 

Op vrijdagmiddag 30 december is het Oudejaars darttoernooi voor de jeugd tot en 

met 12 jaar. Aanvang 14.00 uur. 

Kosten € 3,00 

 

Op vrijdagavond 30 december vinden de finales plaats van het dames- en heren 

darttoernooi. Winnaar van vorig jaar was Mark de la Vieter. 

Aanvang 21.00 uur.  

Geen kosten 

 

Opgave vooraf is noodzakelijk - Sluitingsdatum 21 december 

 

 

 
Top 100 van Kraggenburg   
 

Op vrijdag 30 december is er weer een Top 100 van Kraggenburg. ‟s Middags om 

14.00 uur beginnen we met nummer 100 en rond middernacht is nummer 1 te horen.  

 

Iedere Kraggenburger en oud-Kraggenburger mag zijn persoonlijke top 10 insturen. 

Formulieren hiervoor liggen bij Van Saaze en hebben gestaan in de Uitkijk van 

september.  

Er wordt geen entree geheven. 

 

 

Oudejaarsbuffet 
 

Ook deze keer is er weer gelegenheid om deel te nemen aan het gezellige Oudejaars-

buffet.  

Kosten voor volwasenen    € 12,50 

Kosten voor kinderen (basis school) €   7,50  

Rond etenstijd (18.00 uur) kunt u aanschuiven.  

Graag wel even van tevoren aanmelden bij HCR van Saaze.  

 

 

 

      

 

Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  

HCR van Saaze presenteert  
de TOP 100 & 
Oudejaars darttoernooi  
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Passie in de Polder presenteert 

 

       “Kaatje is verdronken”  
   een toneelstuk van Alex van Warmerdam 

        en aanvullende theateracts 

 

         Op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari  

Op vrijdag en zaterdag begint de voorstelling om 18.00 op zondag om 16.00 uur 

“Kaatje is verdronken” 

‘De vergadering is geopend. We bespreken vandaag twee onderwerpen. Het eerste betreft de 

tuin, het tweede de hitsigheid van Ka.’ Zo begint Johannes Klein het gesprek met vrouw 

Irma en dochter Ka tijdens het avondeten. Hij is een man die alles onder controle probeert te 

houden. De tuin moet op orde omdat er zich anders in het struikgewas vreemde mannen 

kunnen ophouden die de hitsige Ka bespringen. En dus moet er, dik tegen de zin van 

moeder, een tuinman komen. De tuinman die Johannes aanneemt, heet Koppe en is een 

geheimzinnige vriend van vroeger. Irma vertrouwt hem niet. Zijn gezicht komt haar wel erg 

bekend voor... 

‛Kaatje is verdronken‛ is een toneelstuk (met live muziek!) van Alex van Warmerdam 

waarin humor en tragiek zich als vanzelfsprekend naast en door elkaar bewegen. Het 

verhaal speelt zich af in een wrange alledaagsheid. 

Het stuk “Kaatje is verdronken” is uitgangspunt van de tweede editie van Passie in de 

Polder  

De voorstelling bestaat uit meerdere acts, die op verschillende locaties aan de Hertenweg 

gespeeld worden.  

Er is live muziek bij de voorstellingen. 

Met trekkers en wagens gaat het publiek van de ene naar de andere voorstelling.   

Er zijn dekens tegen de januari kou. Maar doe wel warme kleren aan. 

De voorstellingen zijn zowel binnen als buiten. 

De schuren zijn verwarmd en bieden zitplaatsen aan het publiek. 

U betaalt één prijs, inclusief maaltijd, voorstellingen en vervoer.   

Na afloop en voor die tijd kunt u drankjes kopen aan de bar in De Kragge. 

De deelnemers komen uit de hele polder 

Het Kraggenburggehalte is hoog:  

Theater: Ineke Winkler, Marian Besseling en Sanne Potters 

Muziek: Conny van de Graaff cello, Jan Winters djembé, Vera Verbeem en Wieke en 
Karlijn Eissens zang. 

 

Tot ziens bij dit avondvullende theateravontuur. 

 
Reservering zie pagina 17  
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Passie in de Polder is op zoek naar: 

 

Trekkerchauffeurs die in het bezit zijn van een trekkerbewijs en die op 27, 28 en/of 29 

januari mensen willen vervoeren voor de voorstelling ‚Kaatje is verdronken‛ van de ene 

naar de andere voorstelling op de Hertenweg. 

Verkeersregelaar(s), die de bezoekers van de voorstelling helpen hun auto netjes weg te 

zetten. 

Bouwlampen in alle soorten en maten. 

(Kracht)stroomkabels, prikkabels en vuurkorven. 

 

Voor wie het (nog) niet weet. Passie in de Polder is een theaterproject voor en door amateur 

toneelspelers en -muzikanten uit de Noordoostpolder. De tweede editie kenmerkt zich door 

de vele deelnemers (tussen de dertig en de veertig), de vele locaties en theateracts, de 

Hertenweg als décor en de samenwerking tussen verschillende theaterdisciplines. De leiding 

is in handen van: Twee regisseurs, een dramaturge, een componist/arrangeur, een 

landschapskunstenaar en een dansdocente. Het is een initiatief van het Centrum 

Amateurkunst Flevoland. 

 

De kern van de voorstelling is het stuk ‘Kaatje is verdronken’ van Alex van Warmderdam. 

Daar omheen zijn verschillende acts gemaakt die gerelateerd zijn aan het stuk.  

 

Het publiek wordt rond etenstijd ontvangen in Tapijthandel De Kragge, waar behalve de 

eerste acts ook een stamppotmaaltijd geserveerd wordt. Daarna vertrekt het complete 

gezelschap per trekkers en wagens naar de schuur van de familie Meijs waar een volgende 

act wordt opgevoerd. Via nog twee locaties en verassingen onderweg komt het gezelschap 

bij de familie Verbeem waar de voorstelling ‚Kaatje is verdronken‛ wordt opgevoerd. Na 

afloop hiervan worden de  mensen weer teruggereden naar De Kragge waar gelegenheid is, 

onder het genot van een drankje en een muziekje, nog even na te praten over de voorstelling.  

Meer informatie over het stuk: zie elders in deze Uitkijk. 

 

Reserveren vooraf is noodzakelijk.  

Kaartverkoop:  Kerstmarkt in Emmeloord zaterdag 10 december 

    Kerstmarkt in Kraggenburg      ‚       10 december 

    Annemieke Janse, Zwartemeerpad 2, 8317 PG Kraggenburg 

    HCR Van Saaze, Dam 16, 8317 AV Kraggenburg  

 

 

Mensen die goederen en of hun medewerking willen (ver)lenen aan deze voorstelling 

kunnen contact opnemen met mij. 

 

Annemieke Janse projectleider Passie in de Polder (CAF) tel. 0527-252811 
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Inleverdatum 2005 voor kopij van De Uitkijk 
 

 
Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

12 december 21 december 

 
 

Adverteren in De Uitkijk 
 

- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 
stopgezet. 

- Voor het plaatsen van een éénmalige advertentie wordt € 3,50 administratie- en opmaakkosten 
 extra in rekening gebracht. 

- Advertenties kunnen per kalenderjaar éénmaal kosteloos worden gewijzigd, iedere volgende 
wijziging kost € 3,50. 

- Wijzigingen dienen minimaal één week 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 
 de_uitkijk@zonnet.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 2005  

afmeting (cm) prijs per 
jaar (€) 

prijs eenmalig 
(incl.adm.kost
en) 

afmeting (cm) prijs per 
jaar (€) 

prijs eenmalig 
(incl.adm.kost
en) 

6x6 18,50 7,- 12x12 68,50 15,- 

6x9 26,50 8,50,- 18x12 (halve 

pagina) 

102,50 20,- 

6x12 34,- 10,- hele pagina 183,50 35,- 

9x12 (kwart pagina) 52,50 12,50    

 

 

Activiteitenkalender 
 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 

04-11 The Lion Dancers Bingo-avond ‟t Klokhuis 20.00 (zaal 
open om 
19.30) 

12-11 Club van 100 Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 
19-11 de basisscholen OPAK  09.00 uur 

19-11 Sint en Piet Aankomst Sinterklaas  Leemkade  10.00 uur 
26-11 Sint Genesius Sinterklaas toneelstuk HCR van Saaze  
10-12 KAC, Ondernemers-

ver., van Saaze en de 
Zotte Leeuwkes 

Kerstmarkt HCR van Saaze 
en De Dam 

10.00 uur 

17-12 de basisscholen OPAK  09.00 uur 
28-12 HCR van Saaze Voorronden Dart toernooi 

dames en heren 

HCR van Saaze 20.00 uur 

30-12 HCR Van Saaze Voorronden Dart toernooi Jeugd HCR Van Saaze 14.00 uur 
30-12 HCR Van Saaze Finale Dart toernooi HCR Van Saaze 21.00 uur 

30-12 HCR Van Saaze  Top 100 HCR Van Saaze 14.00 uur  
03-01 Dorpsbelang – St. 

Dorpshuis 
Nieuwjaarsreceptie ‟t Klokhuis 20.00 uur 

06-01 St. Dorpshuis Disco-avond ‟t Klokhuis 20.30 uur 

 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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Periodiek blad voor Kraggenburg en omgeving 

Tweeëndertigste jaargang, nummer 6, december 2005  

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
W. Everts, namens FC Kraggenburg 
S. Folkertsma, namens BeFair 

Penningmeester: W. Everts, 0527-258847 
Advertenties: G.J. Vink, 0527-25 25 56 

C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 25 24 82  
Typewerk: A. van Keulen 
Lay-out advertenties: M. van Veenendaal 
Drukwerk: De Lichtwachter (J.J. Voost) 
Nietwerk: J.V.V. 
Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 
Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 
Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m 6 februari 2006 vóór 19.00 uur, bij 

voorkeur per e-mail: de_uitkijk@zonnet.nl of anders inleveren op GERRIT KLOKSTRAAT 28. 

 
Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  

 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het plaatselijke 

verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal € 10- tot € 40,- voor een hele 
pagina.  

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 
 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben personen 

te kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 
 De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te korten. 
 De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen 

stukken niet geplaatst worden. 
  De rubriek "Blikkie" valt buiten verantwoording van de redactie. 
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Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  
 

 

 

Dorpsbelang 
 
 

Mozaïek 

 

Zoals elkjaar vraagt STEP aan de dorpen om mee te doen aan de tulpenmozaïeken-

competitie.  

Ook deze keer is het de bedoeling dat eind april een mozaïek de entree van het dorp zal 

sieren. 

Als u interesse heeft om ontwerp (dit jaar als thema „Rembrandt‟) en uitvoering, bij 

voorkeur in groepsverband, op u te nemen, kunt u contact opnemen met 

ondergetekende (liefst zo spoedig mogelijk). 

 

Carbid schieten 

 

Ook dit jaar wijst de gemeente weer plaatsen aan waar op oudejaarsdag van 10.00 uur 

tot ‟s nachts 02.00 uur met carbid kan worden geknald. Bij ons is dat het oefenveld van 

de FC. Buiten de bebouwde kom geldt wel hetzelfde tijdsbestek, maar geen 

plaatsrestrictie. 

Denk aan de veiligheid voor jezelf en anderen!! 

 

Nieuwjaar 

 

In de eerste week van het nieuwe jaar zullen we weer goed beginnen. Op 3 januari zal 

de Nieuwjaarsreceptie weer plaatshebben. Het oude jaar wordt geëvalueerd en het 

nieuwe ingeluid.  

Voor de jeugd is er op 4 januari weer de Nieuwjaars-Inn, met activiteiten voor de 

jongeren (zie verderop in deze Uitkijk). 

 

Nog meer data 

 

Om nog maar wat data te geven voor in uw agenda:  

Op woensdag 15 maart a.s. houdt Dorpsbelang haar jaarlijkse Algemene 

Ledenvergadering. Nadere info volgt in de volgende Uitkijk.  

Op zaterdag 6 mei organiseert AV-NOP wederom de 11-dorpenloop. De 

trainingsschema‟s kunnen dus aangepast worden, voor weer een goed resultaat. 

 

 

Wij wensen tot slot iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuwjaar toe en hopen u 

te zien op 3 januari tijdens de Nieuwjaarsreceptie. 

 

Namens Dorpsbelang,  

 

Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 
 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 28  

 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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SPORTNIEUWS 
 

F.C. Kraggenburg 1 
 
Zoals u misschien wel gehoord of gelezen heeft gaat het met het eerste elftal tot nu toe 

uitstekend. Momenteel staan ze op de tweede plaats en naar aanleiding van het 

vertoonde spel behoren ze hier ook te staan. De laatste wedstrijd voor de winterstop 

werd overtuigend gewonnen van Diever (5-1). 

We hopen dat we na de winterstop ook onze punten blijven pakken en dat we aan het 

eind van het seizoen net zo tevreden kunnen zijn als nu. De eerst volgende 

competitiewedstrijd is op 5 februari thuis tegen Boyl. Om ook in deze wedstrijd goed voor 

de dag te komen hebben we het volgende programma: 

zondag     8 januari   zaalvoetbaltoernooi Emmeloord  (10.00 uur) 

vrijdag   13 januari    zaalvoetbal                wedstrijdschema  

zaterdag 14 januari    toernooi                      nog niet  

zondag   15 januari    Vollenhove                    bekend 

zondag   22 januari   Noord Veluwe Boys - F.C.   (oefen) 

zondag   29 januari    F.C.- De Westhoek            (oefen) 

zondag     5 februari  F.C.-Boyl                        (competitie) 

zondag   12 februari  Zandhuizen-F.C.                  (competitie) 

zondag   19 februari  Giethoorn- F.C.                   (oefen) 

zondag   26 februari  F.C.-Kampen                       (oefen) 

 

Rest ons nog jullie hele fijne kerstdagen en een gezond sportief  2006 toe te wensen! 

 

Leiding F.C.  

 

B-jeugd 
 

De eerste helft van de competitie zit er weer bijna op. Na een vliegende  

start staan we weer met beide benen op de grond. Na 3 gewonnen wedstrijden  

vond Richard Wiegmink het nodig om een van zijn vingers te breken. Daarmee  

kwam ook gelijk een einde aan de zegetocht. Dit was natuurlijk niet alleen  

door het gemis van Richard, maar ook doordat we nu de zwaardere tegen- 

standers kregen. Helaas haakten nog 2 spelers af met wat lichamelijke  

mankementen. Martin Joostema kreeg last van zijn knieën en Bram Dekkers brak  

zijn enkel bij een ongelukkige landing, na een luchtactie (maar hij had de bal wel). 

Na 9 wedstrijden staan we op de 8e plaats met 9 punten. Na de winterstop zal Richard 

weer plaats nemen onder de lat en verwacht ik weer de nodige punten te pakken. Want 

ondanks de verloren wedstrijden wordt er leuk en fanatiek gevoetbald en waren de 

nederlagen niet allemaal nodig. 

 

Ik wens iedereen een goed en sportief 2006. 

 

Lau Oosterwijk 

 

Bedankje Bedankje Bedankje 
 
Langs deze weg wil ik het bestuur en de leden van F.C. Kraggenburg van harte bedanken 

voor het mooie cadeau dat ik op 11 december heb mogen ontvangen. 

Ik was, en ben nog steeds, zeer verrast en sprakeloos!!! 

Nogmaals „BEDANKT‟. 

 

Verder wens ik een ieder fijne feestdagen en een gezond en sportief 2006 toe. 

 

Lenie van der Meer 
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Be Fair, er was eens een bekerkast 

 
Ruim vijftig jaar geleden was er een sportvereniging die werd opgericht 

in Kraggenburg. Met een aantal sporten waren ze direct redelijk 

succesvol. Korfbal was de sport waar de vereniging op dreef, maar ook 

de turners lieten van zich horen. De prijzen werden binnengesleept. 

Maar er was nog geen sporthal en geen clubhuis. Kraggenburg had wel 

een clubhuis, het Klokhuis (overigens is dit vroeger de gymzaal geweest, maar dat past 

niet in het verhaal). 

In ‟ t Klokhuis kwam iedereen samen. Om de prijzen een plekje te geven werd een heuse 

prijzenkast gebouwd. Een prijzenkast voor Be Fair. De prijzenkast kwam in „t Klokhuis te 

hangen. Hij raakte overvol en werd af en toe opgeschoond (in dozen op zolder). De 

prijzen kwamen nog steeds binnen. Nu vooral via het volleybal. 

Na jaren keek niemand er meer naar om. Tijdens het opknappen van de benedenzaal in 

2004 van „t Klokhuis moest de bekerkast er uit. Het bestuur leegde treurig de bekerkast 

en wist zich er geen raad mee. De bekers in dozen en de bekerkast voorlopig op zolder. 

Ineens kregen ze een idee. De bekers horen in de sporthal! De gemeente gebeld en 

gelukkig: de bekerkast mag in de sporthal. 

Maar nu het volgende probleem. Welke bekers mogen erin? Bekers van korfbal, turnen, 

tienkampen, wandelmedailles, foto‟s, jubileumbekers, kunstwerkjes, prijzen op 

sportdagen en nog veel meer. Vier verhuisdozen vol.  

Na een paar dagen wikken en wegen is er een zorgvuldig samengesteld prijzenpakket in 

de prijzenkast terecht gekomen. Prijzen uit 1957 tot en met 2005. Bekers, foto‟s, 

sportploeg van het jaar en medailles. De geschiedenis van Be Fair in een kast. Het leukst 

is de kleinste beker. Een jubileumbeker(tje) van 25 jaar Be Fair (1e prijs, waarvoor is niet 

bekend). Hij was niet schoon te krijgen, totdat de zilverpoets werd geraadpleegd 

(vandaar dat hij zo klein is!). Sta allen eens stil bij het stukje geschiedenis in de 

bekerkast in de hal van de gymzaal. Het is echt de moeite waard. 

 

Sonja Folkertsma, 

namens het bestuur van Be Fair 

 

Jeugdvolleybal 
 

De eerste helft van de competitie zit er weer op. Alle teams draaien leuk mee en kunnen 

zich een goede middenmoter noemen. Voor E2 was het wel even wennen, maar alle 

begin is moeilijk. Helaas wordt E1 uit de competitie gehaald, na overleg met speelsters 

en ouders leek dit de beste oplossing. De meisjes vinden het ook erg leuk om te dansen 

en het viel nogal eens gelijkertijd. Maar misschien dat het volgend jaar beter te 

combineren is, wie weet! 

Hieronder de wedstrijden van de thuiswedstrijden in januari en februari van de A‟s en 

C‟s, het nieuwe boekje van de E‟s heb ik nog niet binnen. Zodra ik data weet hang ik een 

lijstje in de gymzaal. Dus kom gezellig kijken!  

 

Ik wens iedereen fijne feestdagen en een sportief 2006, 

groetjes Diana   

 

 

Speelschema thuiswedstrijden Jeugd 

 

Datum Tijd Team  

14 januari 09.30 C‟s  

 10.30 A‟s  

  

28 januari 09.30 C‟s  

 

11 februari 09.30 C‟s  

           10.30              A‟s  
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AV-NOP start met Nordic Walking  

 
Conny van der Riet, gecertificeerd trainer Nordic Walking start op zaterdag 7 januari 

met een cursus Nordic Walking in Kraggenburg. 

 

Nordic Walking is geschikt voor iedereen. Of je nu oud of jong bent en of je nu een goede 

basisconditie hebt, of niet. Zelfs mensen met een lichamelijke beperking kunnen 

meedoen.  

Bij Nordic Walking maak je gebruik van poles, stokken. Hierdoor doet het bovenlichaam, 

anders dan bij gewoon wandelen, volop mee tijdens de activiteit. Tijdens de juist 

uitgevoerde Nordic Walking techniek worden 90% van de spieren gebruikt. 

De meest geactiveerde spiergroepen zijn de strek- en buigspieren van de onderarmen 

plus de schouder-, borst- en grote rugspieren. Maar ook de nek- en buikspieren doen 

mee, de belasting van hart en longen neemt toe en de doorbloeding verbetert sterk. Ten 

opzichte van actief wandelen zonder stokken stijgt het energie- en zuurstofverbruik 20-

40%. Dus neemt ook het calorieverbruik toe, waardoor in dezelfde tijdseenheid meer 
calorieën (tot wel 46% meer) worden verbrand dan tijdens stevig wandelen.  

En ondanks inschakeling van nagenoeg het hele spierapparaat voelt Nordic Walking 

nauwelijks vermoeiender dan gewoon wandelen. Doordat de poles tijdens het wandelen 

gebruikt worden, wordt de houding tijdens het lopen ondersteund en wordt er rechter op 

gelopen. De benen worden ontlast, waardoor het looppatroon verbetert. Dat maakt dat 

de sport zeer geschikt is voor mensen met rugklachten. Het prettige van lopen met 

stokken is bovendien dat je de gewrichten in je benen ontlast. Je verkleint dus de kans 

op blessures of pijn. 

 

De kosten voor de 4 instructielessen zijn € 35,--  inclusief het gebruik van poles. 

Aanvang 10.30 uur HCR van Saaze Kraggenburg.  

Na deze lessen kunt u zich aansluiten bij de groep van 9.00 uur tot 10.15 uur. 

 

Info: Conny van der Riet 

telefoon 0527-252550    

 

 

Klaverjasclub De Kei 

 
Op woensdag 28 december 2005 houden we voor de zesde keer het Open 

Kampioenschap van Kraggeburg. 

De kampioen van 2004, dhr. Y. Asma uit Ens, zal hier zijn titel verdedigen.  

Zal een Kraggenburger dit jaar met de beker naar huis gaan? 

 

We beginnen om 19.00 uur, inschrijven kan vanaf 18.30 uur. 

Tevens wordt u een kopje snert en een kopje koffie aangeboden. 

 

Het competitie programma voor 2006 is als volgt: 

6 en 20 januari 

3 en 17 februari 

3, 17 en 31 maart 

14 en 28 april 

12 mei 

 

Het bestuur 
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De Kerstmarkt Actie 2005 
 
De Zotte Leeuwkes, KAC en 
HCR van Saaze bedanken: 
 

 
Kapsalon Johan, Bouwbedrijf Verwer, Chinees-Restaurant 
Mekong, Rijwielhandel Logtmeijer, Slagerij Heetebrij, 
Schildersbedrijf / Decorette Drok, Vinke Doe-het-zelf centrum, 
Vredenburg Elektra, Bakkerij Houtsma, Super de Jong, 

Fruitbedrijf Kutschruiter, Autorijschool Post, Botter 
Trading, Garage Klein, Garage v.d. Wekken, Kaak 
Weegbrug,  Foto Concept, Schietsport Centrum 
Hertenweg, Peet Barendregt, Hair & Body, RTK 
Riooltechniek, Partycentrum de Voorst, Recreatiepark 

de Kei, Profyto Gewasbescherming, Annie en Leo’s 
Buurtsuper, Ras Vishandel, Ouderling Antiek, 
Scheepsdiep Blokzijl, Timmerbedrijf van Lijnden, 
Fruitbedrijf Vink,  Lau Oosterwijk, 
Transportbedrijf Wiegmink, Dorpsbelang 
Kraggenburg, De Pelikaan, Acanthus, Globe Reisbureau, 
Besseling Fruit, Bloem en Trend, Galama scheepsbouw, de 

Kragge Tapijt, Auto Siero, Feeling Well, Peter’s 
Autoschade, Van de Berg Schilders, Bouwbedr. Van 
Egmond, Dijkstra en Langeweg, Harold van 
Beekhuizen, GEMACO, Installatiebedr. Boxum, Mts 

van Vilsteren, Lamers Rioolreiniging, Loonbedrijf van Egmond, 
Veehandel van Beekhuizen, Weevers Marknesse, Würth 
Nederland b.v., Zuivelhuis Heite-Kist, Aromania, Hoeve 
Marant, Ruysendaal viskraam, Fruitbedrijf Koning, Rondvaart 
de Dageraad, Camping De Voorst, Annemarie v/d  Bosch, Gerda 
van de Voorst en Metaalverwerking de Vries. 
 

!!! Voor hun bijdrage aan de Kerstmarkt !!! 
 

De Kerst in Kraggenburg is nog nooit zo gezellig begonnen…  
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Passie in de Polder 2 nadert opvoering 
 

Kraggenburg - De voorbereidingen van Passie in de Polder 2 bereiken de laatste fase. Het 

is nu het moment dat de verschillende disciplines (spel, beweging, muziek en 

improvisatie), bij elkaar gevoegd gaan worden. Onder voorbehoud ziet het programma er 

als volgt uit. 

 

LET OP!!!: Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari begint de voorstelling om 18.00 

uur op zondag 29 januari om 16.00 uur!!!! 

De Kragge is een half uur voor aanvang open.  

 

Tapijthandel De Kragge ligt op het industrieterrein aan de Zuiderringweg (de weg van 

Ens naar Kraggenburg en is zichtbaar vanaf de weg). Parkeren kan op het oude 

koelhuisterrein. Het adres van De Kragge is Koelhuisweg 3. 

 

18.00/  16.00  Ontvangst in tapijthal De Kragge       Stamppotmaaltijd en 

                     Theateracts en muziek 

19.00/  17.00  Vertrek op karren naar locatie Meijs         Bewegingsscène koelcel 

19.30/  17.30  Vertrek naar locatie tuin Aromana             Improvisatie scènes  

20.15/  18.15  Vertrek naar locatie erf Groot       Improvisatie scènes  

20.45/  18.45  Vertrek naar locatie schuur Verbeem      Muziektheaterstuk  

                           “Kaatje is verdronken” 

           van Alex van Warmerdam 

21.00/  19.00 Ontvangst in warme schuur met glühwein en chocolademelk.  

22.15/  20.15  Terug naar De Kragge 

 

Het vervoer gaat met trekkers en open wagens. Er worden dekens uitgedeeld, maar zorg 

voor warme kleding en warme schoenen. In de schuur bij Verbeem komt een grote 

tribune te staan. Een zitkussentje meenemen is aan te bevelen. De schuren zijn 

verwarmd en er staan vuurkorven bij de buitenscènes. 

 

Kaarten à € 15,-- voor alle leeftijden zijn te verkrijgen bij HCR Van Saaze en bij 

Annemieke Janse. De voorstelling is geschikt voor jongeren vanaf 12 jaar. 

 

In principe gaan de binnenvoorstellingen, extreme weersomstandigheden (- 20 graden of 

een dagenlange sneeuwstorm) daargelaten, altijd door. Mocht het te slecht weer zijn 

voor de buitenscènes dan worden die verplaatst naar binnen.  

 

Voor de voorstellingen op vrijdag 27, zaterdag 28 en zondag 29 januari zijn steeds 

150 kaarten beschikbaar. Wilt u zeker zijn van een kaartje voor dit unieke 

theatergebeuren haast u dan, want op = op. De kaartverkoop is vanaf 10 december 

gestart. 

 

Telefonisch reserveren kan op nummer 0527-252811.  

Gereserveerde kaarten kunnen op donderdagavond 12 januari vanaf 19.30 tot 21.00 

afgehaald worden in de hal van het Muzisch Centrum in Emmeloord, of bij HCR Van 

Saaze op alle werkdagen tot en met 26 januari.  

 

Mensen buiten de Noordoostpolder kunnen hun gereserveerde kaarten op de dag van de 

voorstelling uiterlijk een half uur van te voren ophalen.   

 

Namens Passie in de Polder, 

 projectleider Annemieke Janse  

Dit project is tot stand gekomen dankzij: Provincie Flevoland – FAPK - Prins Bernhard 

cultuurfonds Flevoland - Rabobank Emmeloord   
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Meer natuur rond speelweide Voorterbos 

 

Natuurmonumenten gaat op woensdag 14 december aan het werk rondom de speelweide 

in het Voorsterbos. Enkele tientallen dode en kwijnende bomen worden met een kraan 

omver getrokken. Natuurmonumenten voorkomt hiermee dat de bomen bij harde wind 

omvallen en gevaar opleveren voor de bezoekers. Tegelijkertijd krijgen door deze actie 

paddestoelen, varens en mossen extra ruimte om zich te vestigen. De bomen blijven 

liggen in het bos, waar ze geleidelijk veranderen in humus. Voor het zover is profiteren 

insecten, vogels, planten en schimmels van het zachte dode hout. De werkzaamheden in 

het Voorsterbos duurt slechts een dag. Wandelaars kunnen enige overlast ondervinden. 

 

Wortelkluit 

 

Bij het omver duwen of trekken van de bomen gaat ook de grote wortelkluit mee. Het 

gat dat zo ontstaat, verandert vaak spontaan in een mini-vijver. In de kluit kiemen 

varens als stekelvaren en mannetjesvaren en mossen als sterrenmos en rimpelmos. 

Elfenbankjes, zwavelkopjes en andere paddestoelen vinden een plek op de dode 

stammen en wortels. In de lente bieden de wortelkluiten ideale nestelruimte aan 

winterkoninkje en ijsvogel. Zij doen zich tegoed aan de vele insecten die in het 

vermolmde hout leven. Al met al zijn de dode bomen een bron van leven. En 

wortelkluiten vormen een wereld op zich, de moeite waard om eens extra goed te 

bekijken. 

 

Zonlicht 

 

In het naaldbos rondom de speelweide zijn enkele weken lang grote machines aan het 

werk geweest. Het bos was geleidelijk aan steeds dichter geworden. Het zonlicht bereikte 

de bosbodem bijna niet meer. Daardoor verdwijnen de paddestoelen, varens en mossen 

die hier groeien. Sommige daarvan zijn heel bijzonder, bijvoorbeeld tongvaren en zachte 

naaldvaren. 

Daarom heeft Natuurmonumenten hier en daar bomen laten kappen, zodat er open 

plekken zijn ontstaan waar de zon weer volop schijnen kan. De variatie in 

plantensoorten, en daarmee ook de hoeveelheid diersoorten -insecten, vogels-  neemt 

daardoor toe.  

 

Meer activiteiten? 

 
Kijk voor meer activiteiten op de site van Natuurmonumenten: 

www.natuurmonumenten.nl 

 

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: J. Akkerman, beheerder, telefoon 

(0527) 252570 of Bezoekerscentrum De Wieden, telefoon (0527) 246644 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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Inschrijfformulier 
 

Prijsvraag voor nieuwe naam van het toekomstige bos aan de Voorsterweg 
(nu Achterste Bos genoemd) 

 

Bedenk een originele of een historische naam voor dit nieuw bosgebied, wat een grootte 

van 120 hectare zal gaan beslaan en een onderdeel vormt van het Voorsterbos. Per 

persoon kan 1 naam worden ingeleverd. Uit de inzendingen zal een jury de meest 

aansprekende naam kiezen. De inzender wint een jaar gratis lidmaatschap van 

Vereniging Natuurmonumenten of een gratis excursie (max. 12 pers.) naar het 

Vogeleiland in het Zwarte Meer door Natuurmonumenten beschikbaar gesteld. De jury 

bestaat uit: 2 aangrenzende bewoners, 1 persoon van dorpsbelang Marknesse en 1 

persoon van dorpsbelang Kraggenburg en 2 medewerkers van Vereniging 

Natuurmonumenten. 

 
De naam die ik voorstel voor het nieuwe bos is: …………………………………………………………….. 

Ik vind dat een goede naam, omdat:………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Naam inzender: …………………………………………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………………………...…………………………………… 

Telefoonnummer:  ………………………………………………….. ………………………………..................... 

E-mail: ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Formulier voor 5 januari 2006  inleveren of opsturen naar: 

 

Vereniging Natuurmonumenten 

Kraggenburgerweg 21 

8317 RG Kraggenburg 

e-mail: k.althuis@natuurmonumenten.nl 

 
Medeleven 
 

Hartverwarmend, bemoedigend en hoopgevend zijn de reacties die we ontvingen na het 

bekend worden van mijn ziek zijn. 
Een ontelbaar aantal kaarten, telefoontjes, schouderklopjes en bezoeken hebben ons 

enorm geholpen. 
Wetende dat we in veel van uw/jullie gedachten en gebeden zijn is een grote troost. 
Na de eerst angstige berichten, is de ziekte nu redelijk stabiel en durven we voorzichtig 

iets verder in de toekomst te kijken. 

 
We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een gezond en voorspoedig nieuw jaar.  

 
Namens Johan, Leon, Olga, Klaas, Annelies en Renske onze oprechte dank, 

 

Jannie van der Wekken–Blomberg 
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In de kerstvakantie… 

…staat de Bosbadhal in Emmeloord… 

…weer 2 dagen op zijn kop! 
 

Op 28 en 29 december organiseert de Stichting Vakantie Activiteiten  

namelijk voor de 28e keer:  

 

 

 

 

 

 

 
Huppel-in is een wervelend evenement voor alle kinderen van de basisscholen in de 

Noordoostpolder. Dit jaar hebben we zelfs een heel gaaf thema. Zodra je de hal 

binnenstapt, lijkt het wel of je in een onderwater-speelparadijs bent beland. 

 

Ook het zwembad doet dit jaar weer met ons mee. ‟s Morgens kun je lekker zwemmen 

en na het opeten van je eigen meegebrachte lunch kun je je bij ons in de zaal helemaal 

gaan uitleven.  

We hebben grote springkussens, meeleeftheater, muziek, knutselen, spelletjes, een 

ontdekhoek en nog veel meer. Je zult je echt niet vervelen!  

Dus we zien jullie allemaal bij Huppel-in! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Als je nog geen enkel zwemdiploma hebt is begeleiding van een volwassene in het 
zwembad verplicht! 

 

Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met: 

 

Christian Bleeker 

Tollebeek 

06-12890657 

 

 

 

Voor wie: 

Alle kinderen van de basisscholen in de Nop. 

  

Waar: 

Bosbadhal in Emmeloord. 

 

Wanneer: 

28 en 29 december 2005. 

 

Tijden: 

10.00 gaat het zwembad open. 

12.00 gaat het zwembad dicht en de activiteitenzaal open. 

16.00 is het weer tijd om naar huis te gaan. 
 

 

Kosten: 

Zwembad + zaal €2,- 

Alleen de activiteitenzaal €0,75 
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Opbrengst collecte 
 
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden in de week van 30 oktober 

t/m 5 november de opbrengst was het mooie bedrag van  € 904.75. Alle gevers hartelijk 

bedankt. 

Met de opbrengst kunnen we het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en 

behandeling van diabetes verder uitbreiden, zodat een toekomst zonder diabetes 

werkelijkheid kan worden.  

 

Namens het Diabetes Fonds, 

Afra van Diepen (collecteleidster) 

 

Vanuit de scholen 

  
In november hebben de kinderen van de beide basisscholen negen nieuwe boompjes 

geplant op het schoolplein. Een enthousiaste groep ouders heeft een plan opgesteld om 

het schoolplein te veranderen. Het thema wordt: de bodem van de zee. De plannen 

worden deels in het voorjaar uitgevoerd. Inmiddels zijn er twee schommels op het plein 

gekomen en deze worden heel veel gebruikt.  

In december hebben de kinderen genoten van het toneelstuk van Sinterklaas en zijn 

Zwarte Pieten. Daarna bracht de Sint en zijn Zwarte Pieten op maandag 5 december een 

bezoekje aan de beide scholen. Namens de kinderen, meesters en juffen: dank jullie wel 

en hopelijk tot volgend jaar! 

 

Aanmelden/schoolkeuze 

  
Een juiste schoolkeuze maken voor uw kind is niet altijd eenvoudig. 

In Kraggenburg kunt u kiezen uit twee basisscholen: De Pionier en de Lichtwachter. 

U bent van harte welkom, om op beide scholen een kijkje te komen nemen. 

 

Openbare basisschool  De Pionier  Ina Klinkenberg 252345  

Oecumenische basisschool  De Lichtwachter Ineke Bolsius  252884 

 

Kerstfeest in de kerk 
 
Met kerst denken we eraan dat onze Here Jezus geboren is. Wij vieren dit geboortefeest 

natuurlijk ook in onze kerk. Graag nodigen wij u en jou uit om dit met ons mee te vieren. 

Op zaterdag 24 december wordt er ‟s avonds om 22. 00 uur een kerstnachtdienst 

gehouden. De heer B. de Jong uit Kampen zal in deze dienst voorgaan. 

Het koor de Reflectors zal een aantal mooie kerstliederen zingen, maar ook zal er 

samenzang zijn. Zo bereiden we ons voor in de kerstnacht op het grote feest van kerst. 

Het kerstfeest wordt gevierd op zondag 25 december om 10.00 uur. De voorganger is 

dan Harm Feijen. De geboorte van Jezus staat in deze dienst centraal. Voor de kinderen 

is er een apart verhaal. Voor elk kind dat deze dienst bezoekt is er een verrassing 

die mee naar huis genomen kan worden. Voor kinderen tot 4 jaar is er oppas aanwezig in 

het kerkgebouw. 

Voor beide diensten, die gehouden worden in het Protestants Kerkcentrum,  worden u of 

jij van harte uitgenodigd! 

 

We wensen u gezegende feestdagen toe! 

De SOW gemeente Kraggenburg 
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Aan alle Kraggenburgers e.o. 

 
Cor niet meer in ons midden dat is aan iedereen niet voorbijgegaan. Eén jaar en 20 

dagen vechten en steeds zag je hem weer staan. 

Vele bezoekjes, herinneringen, post en de telefoon. 

Het was de warmte en genegenheid. Het lijkt allemaal zo gewoon. 

Maar er zijn geen woorden voor, voor al deze dagen. 

Dat jullie als Kraggenburgers ons verdriet helpen dragen. 

Daarom wil ik afsluiten, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen. 

 

Laat ‟n lichtje met Kerst branden in de boom. 

Dan zeggen we met z‟n allen Shalom. 

 

Fijne Feestdagen en een Gezond 2006. 

 

Familie van Egmond 

 

 

Tuinclub Kraggenburg 
 
Hallo Kraggenburgers, 

 

Tijdens de jaarlijkse kerstmarkt hebben wij onze zelfgemaakte kerststukken verkocht. De 

opbrengst, € 191,--  is voor een goed doel. Dit jaar kozen wij voor de Stichting Welzijn 

Ouderen, afdeling Kraggenburg. Het geld zal zeker goed besteed worden. 

 

Groeten van de dames van Tuinclub Kraggenburg 

 

 

Met je eigen verhaal op TV Flevoland  
 
TV Flevoland gaat 5 januari van start met een nieuw programma: Mijn Verhaal. Voor dit 

programma krijgen Flevolanders de gelegenheid om een onderwerp voor een tv-

reportage aan te dragen en zelf een belangrijke rol in die reportage te spelen.  

 

Op TV Flevoland komen dagelijks allerlei onderwerpen aan bod die door de redactie 

geselecteerd worden. In het nieuwe programma „Mijn Verhaal‟ krijgen kijkers zelf 

zendtijd om een onderwerp uit de eigen omgeving te belichten. Om dat te realiseren gaat 

er een professionele cameraman mee, met wie voortdurend overlegd wordt om te 

bepalen wat en hoe er gefilmd moet worden. De aanvrager van het onderwerp komt 

hierbij ook zelf in beeld.  

 

Er zijn talloze voorbeelden van „Mijn Verhaal‟ te bedenken: een portret van een 

krantenbezorger die al 25 jaar trouw elke ochtend om 6 uur de krant bij u in de bus 

gooit, de jaarlijkse buurtbarbecue, een allesbehalve doorsnee bruiloft, een bijzondere 

actie, een sport die nooit getoond wordt op televisie, een portret van iemand in de buurt 

die ervoor zorgt dat mensen voor elkaar klaar staan als het nodig is.    

 

Iedere Flevolander kan zich in principe aanmelden met een onderwerp, maar moet 

uiteraard bereid zijn ook zelf -in beeld- mee te werken aan de opnames.  

 

Een onderwerp opgeven kan door een brief te sturen naar Omroep Flevoland, t.a.v. Mijn 

Verhaal, Postbus 567, 8200 AN  Lelystad. Opgeven kan ook per e-mail: 

mijnverhaal@omroepflevoland.nl 
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Natuurmoment Voorsterbos 
 
Werkzaamheden 

 

Het 100-jarig jubileumjaar van Natuurmonumenten loopt ten einde en is succesvol 

verlopen. Er zijn in het land vele activiteiten georganiseerd. In het Voorsterbos is de 

opening van het Waterloopbos op 8 juli het hoogtepunt van het jubileumjaar geweest. 

Ondanks dat het jubileumjaar er bijna op zit, gaat Natuurmonumenten door met het 

aankopen, inrichten en beheren van natuurgebieden. In het beheergebied Voorsterbos 

gaat de aanleg en inrichting van het Achterstebos aan de Voorsterweg van start. 

Natuurrijke oevers van vaarten en poelen zullen worden aangelegd. Ook zal een beek 

worden gegraven. Het overige deel wordt met diverse bomen en struiken ingeplant. De 

werkzaamheden worden in het voorjaar 2006 gestart. Het Achterste bos wordt een 

gevarieerd bosgebied van 120 ha groot. Natuurmonumenten vraagt u om mee te denken 

over een nieuwe naam voor dit bosgebied. Hiervoor kunt u het bijgevoegde formulier 

invullen. 

 

Schipper gevraagd 

 

De excursies die door Natuurmonumenten naar het Vogeleiland worden georganiseerd, 

worden begeleid door vrijwilligers (een excursieleider en een schipper). Voor het nieuwe 

seizoen heeft Natuurmonumenten een schipper nodig die met de boot met zijn gasten en 

de excursieleider over het Zwarte Meer naar het Vogeleiland kan varen. Wanneer u 

belangstelling heeft en in het bezit bent van het klein vaarbewijs, kunt u contact 

opnemen met Klaas Althuis. U kunt hem bellen 0527-252570 of mailen 

k.althuis@natuurmonumenten.nl.  

 

Op woensdag 21 december a.s. wordt om 20.00 uur op Nederland 2, door de Tros, een 

documentaire over het Waterloopbos uitgezonden. Hierin wordt ingegaan op de besteding 

van de NPL (nationale postcode loterij) gelden die Natuurmonumenten heeft ontvangen 

voor de inrichting van het Waterloopbos. De beheerder Jan Akkerman, geeft een 

toelichting op alle werkzaamheden en activiteiten die in het bos hebben plaatsgevonden. 

In de afgelopen maand november hebben 822 bezoekers het infocentrum bezocht. 

Daarmee komt het bezoekersaantal op 3986 te staan vanaf de opening dit jaar. 

 

Planten en dieren 

 

Op de Zwarte Hoek aan de Zwartemeerdijk komen steeds meer ganzen te fourageren. Nu 

de temperatuur is gaan dalen zien we meer trek van ganzen. De vogels kunnen we vanaf 

de Zwartemeerdijk (we moeten onder aan de dijk lopen, anders vliegen de vogels op) 

zien. Achter het nieuw geplaatste scherm kun je de ganzen, zwanen en eenden goed 

waarnemen. De ganzensoorten die op de Zwarte Hoek voorkomen zijn: Kolgans, 

Rietgans, Grauwe Gans, Nijlgans en Brandgans. De Zeearend en Visarend kunnen vanaf 

de Zwartemeerdijk worden waargenomen boven het Zwarte Meer. De visarenden (2 

stuks) zijn ook vissend op het water van het Kadoelerveld waargenomen. 

Wanneer u in het Voorsterbos komt wandelen, kunt u in de aanwezige dennen –en 

sparrenbomen de Kruisbekken (dit is een vogel) zien. De Kruisbek is een bijzondere 

vogel (de naam zegt het al) daar hij een gekruiste snavel heeft. Hij gebruikt die snavel 

om zaden van de dennen- en sparrenkegels los te peuteren en op te eten. De vogel heeft 

een korte gevorkte staart, die tijdens de snelle golvende vlucht goed is te zien. De 

Kruisbekken trekken ook hun aandacht door het “kiep, kiep”geluid. Wanneer u tijdens de 

wandeling in het Voorsterbos iets bijzonders tegenkomt, meld ons dit (vermeld datum, 

plaats, soort en aantal). Berichten hierover kunt u mailen naar 

l.zwanenburg@natuurmonumenten.nl. 

 

Het beheerteam Voorsterbos wenst u allen fijne Kerstdagen en een Voorspoedig 2006 

toe. 
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Nieuws van de watersportvereniging 
 
De watersportvereniging Kraggenburg maakt weinig gebruik van “De Uitkijk” voor het 

doen van mededelingen. Dat komt omdat er in het algemeen weinig dingen gebeuren die 

voor het dorp van belang zijn en ook omdat 80% van onze leden van buiten Kraggenburg 

komt. De komende tijd echter staan er een aantal zaken op de agenda die ons inziens de 

moeite waard zijn om in het dorp bekend te maken. 

 
Fusie met watersportvereniging “Stad Vollenhove” 

 
Wij zijn door het bestuur van Vollenhove benadert om na te denken over een fusie. De 

reden voor dit verzoek is het feit dat Vollenhove geen overeenstemming heeft kunnen 

bereiken met de gemeente Steenwijkerland over het beheer van de haven. Vollenhove 

heeft dientengevolge geen water om de boten af te meren. Wel echter beschikken ze 

over een stuk weiland om in het winterseizoen de boten op de wal te plaatsen. Aangezien 

Kraggenburg wel over water doch niet over de mogelijkheid voor winterstalling beschikt 

lag dus de overweging voor een fusie voor de hand. Het bestuur van Kraggenburg heeft 

het verzoek in overweging genomen en heeft op de laatste jaarvergadering van de leden 

toestemming gekregen om in verder overleg te treden met Vollenhove teneinde e.e.a. 

goed uit te kunnen zoeken. Op de komende jaarvergadering zal door de leden worden 

beslist of we wel of niet doorgaan. Als er een fusie tot stand komt dan zullen de leden 

van Vollenhove die over willen naar Kraggenburg volgens het normale wachtlijstsysteem 

worden toegelaten. 

 
Uitbreiding aantal vaste ligplaatsen 

 
Nog voordat er sprake was van een eventuele fusie met Vollenhove was al besloten om 

de haven met twaalf extra ligplaatsen uit te breiden. Er is met name behoefte aan wat 

bredere ligplaatsen. Een en ander is reeds in de eerste helft van november gerealiseerd. 

Het aantal vaste ligplaatsen komt hiermee op 95. Het aantal passantenplaatsen zal 

hierdoor niet minder worden omdat tijdens vakantiedrukte gebruik kan worden gemaakt 

van de door de leden vrijgemaakte plaatsen. 

 
Nieuw havenkantoor 

 
Ons huidige havenkantoor is gevestigd in de container op ons terrein. Hierin zijn behalve 

de kantoor-/vergaderruimte ook onze gereedschappen, diverse materialen en machines 

ondergebracht. Dit is voor zowel werkplaats, stallingruimte en vergaderruimte te klein 

geworden zodat is besloten om een betonbak te kopen waarop we een arkcasco laten 

plaatsen dat we met eigen mensen verder afbouwen. Hierin komen havenkantoor en 

vergaderruimte. 

 
Verbetering en uitbreiding parkeerplaats 

 
Het parkeerterrein bij de haveningang zal worden uitgebreid met ca. dertig extra 

parkeerplaatsen terwijl het bestaande gedeelte zal worden verhard. Een en ander 

geschiedt in nauwe samenwerking met de vereniging Natuurmonumenten. 

 
Vijfentwintigjarig jubileum 

 

In september 2006 bestaat onze vereniging vijfentwintig jaar. Wij willen dit heugelijke 

feit niet ongemerkt voorbij laten gaan. Naast een officieel gedeelte zullen diverse 

activiteiten voor zowel leden als dorpsbewoners worden georganiseerd. U zult ter zijner 

tijd van het een en ander op de hoogte worden gebracht. 

 

Namens het bestuur van W.S.V.Kraggenburg 

E.J.Gerritsen (penningmeester), Stuwwal 7, Kraggenburg 
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Ontvangstruimte Waterloopbos open in kerstvakantie 
 

Kom in de kerstvakantie een kijkje nemen in de ontvangstruimte in het Waterloopbos. De 

ruimte is speciaal in die weken versierd in kerstsfeer en is vaker open. Mensen kunnen er 

in week 52 en week 1 elke dag van 13.30 tot 16.30 uur terecht, behalve op 

Oudejaarsdag en op Nieuwjaarsdag. Maar dus wel op Tweede Kerstdag. Een extra reden 

voor een bezoek is dat Natuurmonumenten vanwege haar 100-ste verjaardag bezoekers 

trakteert: op warme chocolademelk. En voor kinderen hangt er een verrassing in de 

kerstboom. De ontvangstruimte is te bereiken door op de Repelweg (N352) ter hoogte 

van het nieuwe kunstwerk de afslag Voorsterweg te nemen. Na 400 meter linksaf de 

Deltaweg op, rechtdoor de brug over en na ca 100 meter rechtsaf de parkeerplaats op. 

Normaal is de ruimte op woensdag, zaterdag en zondag (Eerste Kerstdag gesloten) van 

13.30 en 16.30 uur geopend 

 
Lekker naar buiten 

 
Een bezoek aan het Waterloopbos betekent natuurlijk ook lekker naar buiten. Ravotten 

in de enorme zandbak met waterpomp naast de ontvangstruimte. Of een stevige 

winterwandeling. Er zijn twee gemarkeerde wandelroutes die beide langs enkele 

proefmodellen met draaibare panelen komen. Er is een witte gemarkeerde route van 3,5 

km en een gele van 2,5 km. Voor rolstoelgebruikers en gezinnen met kinderwagens is er 

een speciale verharde route van 1,8 km., te verlengen tot 2,5 km. Deze route komt ook 

langs enkele proefmodellen. 

 

Waterloopbos 

 
Het Waterloopbos is wel een heel eigenaardig bos. Een deel van de 

ontstaansgeschiedenis van een aantal grote waterwerken in de hele wereld is hier 

zichtbaar en tastbaar aanwezig in de vorm van “kunstwerken” als goten, stuwen, sluizen 

en schaalmodellen. In totaal bouwden de medewerkers van dit lab in de jaren ‟50 en ‟60 

vijfendertig waterloopkundige proefmodellen in het bos. Onderdelen van de Deltawerken 

werden er getest, maar ook werden bijvoorbeeld proeven gedaan voor de haven van 

Bangkok (Thailand) en reductie van kusterosie bij Thyborøn in Denemarken.  

 
Bijzondere natuur 

 
Natuurmonumenten is sinds december 2002 eigenaar van het grootste deel van het 

Waterloopbos. Veel van de oude modellen liggen nog steeds in het bos verscholen. 

Meestal heeft zich erop, erin en erlangs bijzondere flora ontwikkeld. Een voorbeeld is de 

tongvaren. Maar ook vogels, zoals bijvoorbeeld de ijsvogel, voelen zich prima thuis in het 

bos. En zelfs de otter heeft al eens een bezoekje gebracht aan het Waterloopbos. In de 

ontvangstruimte is informatie over Natuurmonumenten, de natuur in het Waterloopbos 

en over het werk van het voormalig Waterloopkundig Laboratorium dat hier in het 

verleden gevestigd was. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met: J. Akkerman, beheerder, telefoon: (0527) 25 25 70 of Bezoekerscentrum De 
Wieden, telefoon (0527) 24 66 44 Kijk voor meer activiteiten op de site van Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl 

 

 
Het e-mail adres van de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl.  

http://www.natuurmonumenten.nl/
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Uitnodiging Nieuwjaarsreceptie 

Kraggenburg 2006 

 

 
   
Georganiseerd door Dorpsbelang 

Kraggenburg en stichting Het Dorpshuis 
„t Klokhuis. 

 
 

 
Dinsdag 3 januari 2006 bent u van harte 

welkom vanaf 20.00 uur in „t Klokhuis. 
       

   

 
Muzikale omlijsting wordt verzorgd door: dj Melroy Polhoud 

 
Vanaf 20.30 uur begint het officiële programma wat onder andere 

bestaat uit: 
 

Welkomswoord door de Dorpsvoorzitter 

Uitreiking van het Bloemetje 
Thomasvaer en Pieternel 

Bekendmaking van Prins Carnaval 
En Natuurlijk … de Verloting! 

 
 

 
Op deze avond willen we ook weer iemand uit het dorp eens extra in het 

zonnetje zetten door deze persoon “Het Bloemetje” uit te reiken. 

Kent u iemand waarvan u vindt dat deze persoon eens in het middelpunt 
zou moeten staan meldt het dan aan ons. 

U kunt uw schriftelijke nominatie uiterlijk 27 december aanstaande 
inleveren op een van de volgende adressen: 

 
Lianne Bonthuis  Casper Kombrinkstraat 29 

Piet Galama  Noordermeent 18 
Geertje Keijzer  Neushoornweg 16 

Karste de Vries   Zwartemeerweg 44 b 
 

Met vriendelijke groet, 
 

De Nieuwjaarscommissie 
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Uitnodiging jaarvergadering ijsbaanvereniging Klein Cortina 
 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van de ijsbaanvereniging “Klein 

Cortina”. Deze wordt gehouden op donderdag 29 december 2005 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   Aftredend en herkiesbaar A. v.d. Vegt  

Aftredend en herkiesbaar S. van Diepen 

Benoeming extra bestuurslid K. v.d. Linden  

Kandidaten voor bestuur kunnen zich aanmelden tot aanvang 

van de vergadering bij het secretariaat. 

10.Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Graag tot ziens op 29 december!!!, het bestuur 

 

Nieuwjaars-Inn 2006 
 
Gezien het succes van afgelopen keer, organiseren Projeka, Be Fair, FC Kraggenburg, de 

KAC en Dorpsbelang voor de dorpsjeugd, in de eerste week van het nieuwe jaar, 

wederom een aantal activiteiten. Deze Nieuwjaars-Inn zal op woensdag 4 januari 

plaatsvinden. Opmerking: gezien de aard van de middag, zou ik niet de kerstkleren aan 

trekken! 

 

Kinderen van de groepen 1 t/m 4 (basisschool), jullie kunnen ‟s middags van 12.00 – 

14.00 uur (dat betekent thuis een keer iets vroeger eten…) knutselen in „t Klokhuis. 

Daar zal een verhalenvertelster vervolgens in een spannend verhaal „t geknutselde een 

plekje geven. Voor het knutselen heb je wel een schoenendoos nodig, dus als je die mee 

wilt nemen. En er wordt een eigen bijdrage gevraagd van € 1,50 p.p. 

 
De jeugd uit de groepen 5 t/m 8 zullen ‟s middags tussen 14.15 en 16.00 uur, vanuit 

„t Klokhuis op speurtocht worden gestuurd. Het wordt een „denk en doe‟-tocht, dus zorg 

dat je scherp bent en bereid je op alles voor! Deze zoektocht zal na vieren worden afge-

sloten met een „hapje‟ bij de Pelikaan (tot 16.45 uur). De eigen bijdrage is € 2,50 p.p. 

 

Jullie raden het al……..op veler verzoek hebben we voor de middelbare schooljeugd 

tot 16 jaar weer gekozen voor Snowvillage in Biddinghuizen. De sneeuw in! En „t is 

daar nogal koud, dus denk aan je kleding. Na de glij-pret gaan we wat eten, om tot slot 

elkaar op de bowlingbaan nog even te testen. Aangezien de deelname beperkt is (±30), 

is het verstandig om je zo snel mogelijk op te geven bij: Yvonne Meester (252347) want 

vol=vol.  

 

We zoeken ook nog een aantal ouders die willen chauffeuren (heen, terug of heen èn 

terug). Ook die kunnen zich bij Yvonne opgeven (bij voorbaat dank). We verzamelen om 

17.00 uur voor de „Pelikaan‟ om in Snowvillage omstreeks 18.00 uur handschoenen en 

boots aan te meten. We zullen omstreeks 21.00 uur weer terug zijn. 

De eigen bijdrage is hiervoor € 7,50 p.p. en deelname is op eigen risico. 

 

Tot dan,  de Kerst-Inn commissie. 

 



 18 

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

 

 
 

 
 

 
 

 
Zonnebloem nieuws 

 
De boottocht op 6 oktober jl. is schitterend verlopen. Vertrek vanuit Vollenhove naar 

Blokzijl, over het water “De Wieden” naar Zwartsluis en vandaar weer terug naar 

Vollenhove. 

Het was prachtig mooi en zonnig weer, ondanks het late tijdstip in het jaar. Onze 10 

gasten en 1 vrijwilligster hebben een prachtige dag doorgebracht, zowel boven- als 

benedendeks van het schip “De Waterpoort”. 

 

De uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2005 wordt in dit nummer gepubliceerd. 

Mocht u een winnend lot hebben gekocht, dan doet u er goed aan een kopie voor u zelf 

te maken. Het originele lot dient opgestuurd te worden naar het hoofdkantoor te Breda. 

Er is een prijs gevallen in Kraggenburg, dus kijk allemaal even uw loten goed na. 

 

Dan rest ons nog u allemaal prettige kerstdagen, een goed uiteinde van 2005 en een 

voorspoedig 2006 toe te wensen.  

En wij hopen u weer op onze volgende bijeenkomst in het nieuwe jaar te mogen 

begroeten. 

 

Met de vriendelijke groeten, 

 

De vrijwilligsters van de Zonnebloem, 

Afdeling Kraggenburg 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: de_uitkijk@zonnet.nl  

 of Gerrit Klokstraat 28  

 

 

 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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Uitslagen Zonnebloem 
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Zaalvoetbal toernooi 
 
Via dit bericht informeren wij U over het „10 dorpen toernooi zaalvoetbal‟.  

Dit evenement zorgt al jaren lang voor een dag vol zaalvoetbalplezier. Het toernooi trekt 

dan ook steeds meer toeschouwers uit Emmeloord en de dorpen. Ook dit jaar doet er een 

zaalvoetbalteam uit Kraggenburg  mee. 

 

Het toernooi vindt plaats op zondag 8 januari 2006 in de twee centraal gelegen 

sporthallen te Emmeloord: De voorronden worden van 10.00 uur tot 14.30 uur gehouden 

in beide hallen. Vanaf 15.00 uur vinden de finale wedstrijden plaats in de Prins Willem 

Alexanderhal. 

 

Via loting zijn de volgende ploegen aan elkaar gekoppeld.  

Poule A Bosbadhal: Kraggenburg, SVM, Bant, Tonego, Tollebeek 

Poule B PWA hal: Espel, RKO, SC Emmeloord, Ens, Creil 

 

Het is voor de spelers van uw eigen zaalvoetbalteam uiteraard zeer welkom, steun te 

krijgen van vele dorpsgenoten.  

De volgende spelers zijn geselecteerd:Alex Bos, Erwin Tissingh, Andy Petke, Klaas de 

Jong, Chris van Steen, Henri Drent, Jeroen de Lange, Rudolf Kooijker, Bas Hupkes en Luc 

de la Vieter. Coach is Paul de la Vieter. 

 

We hopen U samen met vele andere sportieve dorpsgenoten te zien op zondag 8 

januari. 

 

Met vriendelijke groeten, 

De organisatie 

 

 

Verhuisbericht   Verhuisbericht   Verhuisbericht 
 
Beste Kraggenburgers, 
  
Een bewogen jaar is 2005 voor ons geworden. 
In april werd voor ons alles duidelijk. 
Drie, vier sneden, eerst hier en dan weer daar. 
In september werd alles een feit. 
De stal klaar maken voor de komst. 
Op 14 november gingen de 'dames' naar hun nieuwe stek. 
In huis, een behangetje en een kwastje verf. 
En nu in december, willen wij u zeggen, 
  
     Wij zijn verhuisd 
  
Tevens willen wij iedereen hartelijk bedanken voor alle fijne contacten. 
En wie ons nog eens wil bezoeken, 
Het adres is Ontginningsweg 2  
                   8488 AN Nijeholtwolde 
                   Tel. 0561-611608 

 
En....... natuurlijk wensen we jullie fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2006. 
  
Auke, Tineke, Jeltsje, Marten en Lucas de Vries 
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Peuterspeelzaal ‟t Kwetternest 

                                                                                                                                      

Voor kinderen van 2 ½ tot 4 jaar. 

 

Schooltijden peuterspeelzaal: dinsdag-, woensdag- en donderdagochtend van 8.30 tot 

11.00 uur in de kantine op sportpark „de Brem‟. De peuters worden minimaal 2 

ochtenden per week verwacht, er zijn evt. mogelijkheden om uw peuter een extra 

ochtend te laten meedraaien. Kijk voor meer informatie op www.kraggenburg.nl bij 

scholen, website Kwetternest. 

 

!! Graag opgeven vanaf de geboorte i.v.m. de groepsplanning !! 

 

Opgaveformulier 

 

Naam kind  :  ........................................................................................................ 

Adres         :  …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Postcode    :  ………………………………………………………………………………………………………………………….  

Woonplaats: …………………………………………………………………………………………………………………………..  

Tel. nr.       :  ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Geboorte- 

datum kind :  ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Voorkeur voor:   

     Groep 1: dinsdag- en woensdagochtend         Groep 3: woensdag- en donderdagochtend 

      Groep 2: dinsdag- en donderdagochtend        Extra dagdeel 

 

In te leveren bij: Agnes Tijsma, Voorstraat 60, 8317 AH  Kraggenburg, tel.nr.: 0527 – 

252036. 

 

De kerkklok van Kraggenburg……luidt voor artiesten! 
 

Noteer zaterdagavond 11 maart 2006 alvast in uw agenda………..! 

Want op deze avond organiseert de Sow-kerk een BONTE-AVOND voor het gehele 

dorp. 

Voor deze avond wordt voor éénmaal de kerkzaal omgebouwd tot theaterzaal en laten 

creatieve en sportieve Kraggenburgers hun talenten zien.  

U krijgt deze avond een gevarieerd programma met o.a. cabaret (Willem Remijnse!), 

muziek, zang, dans, en turnen! Verder is er een mini-veiling van enkele unieke kavels en 

zal er een verloting zijn. 

U bent deze avond dan ook meer dan welkom! 

 

De opbrengst van deze avond zal bestemd zijn voor het restaureren van het kleine 

torentje bovenop de kerk. We willen graag dat de klok kan blijven luiden! 

De “zaalkassa” is deze avond open vanaf 19.00 uur. 

 

Ook kunt u vanaf 18 februari kaarten à € 3,00 kopen bij: 

Familie Zee, Voorstraat 16, 

Mevr. M.Tuinstra, Walstraat 25 en 

Mevr. C.Lokers, Zuidermeent 6. 

 

Wij hopen op een goede en vooral een echte Kraggenburger-avond! 

 

Namens de Sow-kerk, 

Bram Lokers (tel. 250045), Jan en Liesbeth Winters (tel.252396). 

 

PS.  Heb jij ook een uniek talent…..meld je aan, iedere artiest is welkom! 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdatum 2006 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren  (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

6 februari 15 februari 

3 april 12 april 

12 juni 21 juni 

28 augustus 6 september 

9 oktober 18 oktober 

27 november 6 december 
 

Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
-     Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in 

rekening gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 

- Wijzigingen dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij te worden  

aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude advertentie worden geplaatst en 
de gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via 
 de_uitkijk@zonnet.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 2006 

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 
Wanneer Wie Wat Waar Tijd 
17-12 de basisscholen OPAK  09.00 uur 

25-12  Workshop Buutreednen HCR Van Saaze 20.30 uur 
28-12 HCR van Saaze Voorronden Dart toernooi 

dames en heren 
HCR van Saaze 20.00 uur 

30-12 HCR Van Saaze Voorronden Dart toernooi Jeugd HCR Van Saaze 14.00 uur 
30-12 HCR Van Saaze Finale Dart toernooi HCR Van Saaze 21.00 uur 
30-12 HCR Van Saaze  Top 100 HCR Van Saaze 14.00 uur  
03-01 Dorpsbelang – St. 

Dorpshuis 

Nieuwjaarsreceptie ‟t Klokhuis 20.00 uur 

06-01 St. Dorpshuis Disco-avond ‟t Klokhuis 20.30 uur 
21-01 De basischolen OPAK  09.00 uur  
18-02 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HCR van Saaze  
24-02 De Zotte Leeuwkes Darttoernooi ‟t Klokhuis  

25-02 De Zotte Leeuwkes Carnaval HCR Van Saaze  

26-02 De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval ‟t Klokhuis  
28-02 De Zotte Leeuwkes Seniorencarnaval ‟t Klokhuis  
04/05-03 Hoeve Marant 

groepsaccommodatie 
Open Huis Hoeve Marant  

11-03 SOW-kerk BONTE-avond Kerkzaal 19.00 uur 
31-03 St. Dorpshuis Disco-avond ‟t Klokhuis 20.30 uur 

mailto:de_uitkijk@zonnet.nl
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