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Dorpsbelang. 
 

Kerst-Inn 

23 december j.l. werd voor de dorpsjeugd weer de Kerst-Inn georganiseerd. Voor de groepen 

1 t/m 4 van de basisschool was de kerstman uitgenodigd, die een mooi verhaal wist te 

vertellen. De groepen 5 t/m 8 mochten zich in een ouderwetse vossenjacht mengen waarna de 

sterke jachtverhalen boven een hapje en een drankje in „t Hoekje werden uitgewisseld.  

De sneeuwhelling in Biddinghuizen kreeg bijna 30 jongeren te verwerken. Gelukkig konden ze, 

na het bowlen, zonder kleerscheuren maar met een gat in het dak, huiswaarts keren. De 

gezamenlijke organisatie van STEK, Be Fair, FC en Projeka stond weer voor een gezellige dag 

garant. 

 

Jaarwisseling 

Het zal bijna niemand zijn ontgaan dat in de nieuwjaarsnacht, ons diamanten dorpsjubileum 

met een toepasselijk vuurwerk is ingeluid. Voor deze speciale jaarwisseling was een tent 

neergezet, waar men gezamenlijk het oude jaar kon uitzwaaien. De avond werd door de jeugd 

verzorgd en mag zeer geslaagd genoemd worden. Misschien voor herhaling vatbaar? 

 

Schadevrij Oud&Nieuw-premie 

Mede n.a.v. voorgaand item gaan we er van uit dat ook dit jaar weer de volledige „schadevrij-

Oud- en-Nieuw-premie‟ zal worden uitgekeerd. Deze premie stellen we beschikbaar voor (een) 

activiteit(en) voor de Kraggenburger jeugd. Dus als u een jeugdactiviteit organiseert, kunt U 

uw aanvraag indienen bij ondergetekende. Als vervolgens de premietoezegging „binnen‟ is, 

zullen we deze onder de aanvragers verdelen. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op een minder vanzelfsprekende manier werd de nieuwjaarsreceptie opgezet: een matinee dit 

keer met bekende en verrassend nieuwe onderdelen. De toespraak van onze voorzitter, 

bloemetjes voor drie echte Kraggenburgers die hier hun sporen zeker hebben verdiend, de 

inauguratie van Prins B.I.C.S. der Zotte Leeuwkes, STEK, St. Dorpshuis èn de grote 

belangstelling, maakten het tot een geslaagd gebeuren. 

  

Leeuwenronde 

Eindelijk! Na 12 winters konden de schaatsen weer ondergebonden worden voor de 

Leeuwenronde (on ice). In vier categorieën werd om de hoogste eer gestreden. Erica, Kees, 

Marloes en Vincent: Van Harte! Organiserend „Klein Cortina‟ kan op een prachtige middag 

terugzien en tevens uitkijken naar een nieuwe wisselbeker. 

 

Data voor de agenda 

Verderop in deze Uitkijk staat de uitnodiging voor onze Algemene Db-ledenvergadering op 18 

maart a.s. Daarin komen o.a. onze statuten aan de orde, welke wij willen „updaten‟. De 

nieuwe versie is bij onze penningmeester digitaal te verkrijgen (zie uitnodiging). Ook zal hierin 

o.a. worden gemeld dat de feestweek wordt gehouden van 20 t/m 24 mei.  

Hiervóór zal op 15 mei onze eigen Leeuwenronde (on the road) weer worden georganiseerd. 

En als opwarmertje daarvoor wordt door AV-NOP op 18 april de 11-dorpenloop gehouden. 

Kom, als u niet meeloopt, gerust aanmoedigen! Ook is men al bezig met de 11-dorpen-

steprace, maar daarvan is mij de datum nog niet bekend. Hou daarvoor de media in de gaten. 

 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24  
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

van Dorpsbelang Kraggenburg 
 
Namens het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodig ik U uit voor onze 

jaarlijkse 

 

Algemene ledenvergadering 
 

Deze wordt gehouden op woensdag 18 maart 2009 in dorpshuis ‘ ’t Klokhuis’ aan de 

Noordermeent 6 te Kraggenburg. De aanvang van de vergadering is 20.00 uur. 

 

Agenda: 
1. Opening 

2.  Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 12 maart 2008 

3. Ingekomen stukken / mededelingen 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester (zie *) 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming kascommissie 

8. Bestuursverkiezing (zie **) 

  PAUZE 

9. Contributievaststelling 

10. Begroting 2009 

11. Statutenwijziging (zie ***) 

12. Feestweek 2009 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 
Reünie 

 

* Toelichting punt 5: Belangstellenden kunnen de financiële stukken, vanaf twee weken voor 

aanvang vergadering, inzien bij de penningmeester: dhr. J.H. Stoffelen, Stuwwal 23 

**  Toelichting punt 8: Bestuursverkiezing 

 Statutair aftredend en herkiesbaar:    Marjo van Diepen 

 Statutair aftredend en herkiesbaar:    Tonny Kommers 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar:   Ad van de Noort 

Tussentijds bedankt voor voortzetting functie:  Marleen Stengs 

Het bestuur stelt Jules Overmars als kandidaat voor één vacature. 

Het bestuur is van zin de tweede vacature te laten vervallen i.v.m. de overname van veel 

commissietaken door de nieuw gevormde STEK. 

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang vergadering schriftelijk worden gesteld bij 

de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

*** Toelichting punt 11: Dorpsbelang wenst haar statuten te herzien; de nieuwe versie is digitaal 

op te vragen bij de penningmeester; via het mailadres:  jstoffelen@hotmail.com 

 

 

Tot ziens op woensdag 18 maart a.s. 

 

Namens het bestuur, 

Tonny Kommers, secretaris 
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Notulen jaarvergadering 12 maart 2008 Dorpsbelang Kraggenburg in het Klokhuis. 

 

 

Aanwezig namens het bestuur: Joop Stoffelen (penningmeester), Marco Kok,  Tonny Kommers 

(secretaris), Marleen Stengs, Harry Engels, Marjo van Diepen, Karste de Vries, Ad v.d. Noort 

(voorzitter) en Marga Oosterwijk (notuliste) 

 

1. Opening:  De voorzitter, de heer A. v.d. Noort opent de vergadering en heet alle aanwezigen 

van harte welkom, met in het bijzonder; Dhr. T. van Meijl (wethouder), Mw. J. Sparreboom 

(fractie VVD), Mw. M. Droog (namens CDA), Dhr. J. Simonse (S.G.P.), Dhr. v.d. Belt (fractie 

v.d. Belt), Dhr. W. Haagsma (P.U.), Dhr. J. Bakker (PvdA/Groen Links), Dhr. H. de Vries 

(I.G.W.), Dhr. J. van Benthem (wijkagent), Dhr. J. Akkerman (Natuurmonumenten), Dhr. A..v. 

Heugten (Dorpsvoorzitter Marknesse) en Dhr. D.v. Heerewaarden (Pers Stentor). 

 

De voorzitter noemt in zijn openingswoord o.a.: 

De woningbouw: Niet alle bezwaren welke zijn ingediend bij Provincie zijn gehonoreerd. Ook 

het bezwaar van DB niet.  

DB heeft m.n. gewezen op de gevaren betreffende de verkeersveiligheid; rotonde Zuiderrringweg 

aanleggen in eerste fase en Casper Kombrinkstraat; overzicht onvoldoende en een te smalle aan- 

en afvoerweg naar de nieuwe wijk. 

Vanaf 20 februari ligt plan ter inzage en hebben de mensen nog de mogelijkheid bezwaar te 

maken. Dit moet echter wel voor 2 april bij de Raad van State zijn ingediend. 

 

De Kei: Reeds vorig jaar gemeld dat er een nieuw voorontwerpbestemmingsplan is. Verder nog 

geen duidelijkheid over invulling plannen. 

 

KZY: In het najaar van 2007 is het asbest verwijderd. Verschillende keren is er door Ballast 

Nedam, de eigenaar van het KZY, toegezegd dat er zou worden opgeruimd. Tot op heden is dat 

nog niet in orde. Kort geleden zijn wij geconfronteerd met een heuse techno/house party in het 

gebouw. Ca. 600 mensen, vanuit het gehele land hebben hier een feestje gehouden. Het is 

natuurlijk nooit goed te keuren maar deze mensen hebben zich, gelukkig voor Kraggenburg, zeer 

netjes gedragen. 

Momenteel zijn de loodsen wat opgeruimd en is de terreiningang gebarricadeerd met 

betonblokken. DB heeft de zorg hierover uitgesproken naar gemeente en Ballast, zowel middels  

gesprekken als per brief. 

 

Brennels Buiten: De opening van dit nieuwe bedrijf staat gepland voor medio mei 2008. 

Een mooie aanwinst voor Kraggenburg en omgeving. 

 

Carnaval: Vanwege de dienstbaarheid richting het dorp en haar bewoners, heeft de carnaval in 

januari het jaarlijkse bloemetje mogen ontvangen. Dat het veel betekent in het dorp was weer te 

zien tijdens het jaarlijkse ‘’Buutredenen”. De extra tent van dit jaar zou, i.v.m. de grote 

populariteit van het “Buten”, volgend jaar wel weer te klein kunnen zijn. 

 

MFC: Jl. juli hebben we een duidelijke uitleg gehad over de ophanden zijnde plannen. De 

betrokken partijen zijn ‘’teruggegaan’’ naar hun achterban om tot een goed besluit te komen. 

Vanavond wordt er ook een bijeenkomst georganiseerd door de PKN en op 2 april a.s. zal de RK 

Kerk in het Dorpshuis een informatieavond ‘’beleggen’’. 
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Cafetaria: Na het sluiten van Cafetaria de Pelikaan, j.l. zomer, zijn we blij dat, de cafetaria in ons 

dorp, is overgenomen door Leo en Joost van Boven.  

 

Fluisterboot: Deze boot wordt op 28 maart in gebruik genomen door Natuurmonumenten en 

hiermee zullen tochten georganiseerd worden naar het  Vogeleiland. Een mooie aanvulling op 

het recreatieve aanbod. 

10-Dorpen Steprace: Eind april is ons dorp de start- en finish plaats van dit gebeuren! 

 

60 Jaar Kraggenburg: Zoals ik reeds meldde op de Nieuwjaarsreceptie is er een groep mensen al 

bezig met dit 60 jarig jubileum van K’burg. De feestcommissie zal e.e.a. begeleiden. 

 

Ter afsluiting wil ik zeggen, en dit zal een ieder zeggen van zijn eigen dorp; Wij hebben  het 

mooiste en gezelligste dorp van allemaal, en het verschil met de anderen is dat wij gelijk hierin 

hebben!! 

 

2. Notulen jaarvergadering 14 maart 2007:  

Hierop komen geen op- of aanmerkingen. 

 

3. Ingekomen stukken / mededelingen: 

De voorzitter is benaderd door Dhr. P. Hilhorst van 19NU/Joek. Deze vereniging heeft 

gevraagd, de jaarlijkse autocross, te verleggen naar Kraggenburg, voor 1 of 2 jaar. Dit mede door 

het feit dat er op dit moment geen passende locatie is in Ens. Het terrein in Kraggenburg, kavel 

Paauw, is momenteel wel beschikbaar en de gemeente heeft toegezegd, aan de voorzitter, dat zij 

hiermee akkoord gaat. 

 

Klokhuis: De heer D. Hupkes (voorzitter bestuur DH) geeft uitleg over huidige situatie 

Klokhuis; 

Het voormalige bestuur DH is voor een deel vervangen en er is nieuw elan gekomen. 

Vrijwilligster Mevr. R. Stuiver zorgt voor een gezellige sfeer in het DH en werkt met veel 

motivatie. Het bestuur is redelijk tevreden over de huidige situatie en middels de verhoging van 

de prijs voor consumpties en zaalhuur kan het DH nog in stand worden gehouden. Een 

probleem blijft echter het groot onderhoud van het DH. Hiervoor moet jaarlijks zeker 6.000,-- 

gereserveerd worden, hetgeen er niet is. 

De voorzitter doet een beroep op de aanwezige politici, voor een mogelijke oplossing van dit 

probleem. De voorzitter is positief over een eventueel MFC in K’burg. Ook het DH zal hierin 

dan een plaats krijgen. Tot slot dankt de voorzitter DH alle aanwezigen voor hun komst naar het 

Klokhuis. 

 

Dhr. J. Akkerman (Natuurmonumenten): Kraggenburg wordt weer eens op de kaart gezet, nu 

door de Ned. Mycologen Ver. De vereniging bestaat in 2009 al 100 jaar en zij hebben het 

Voorsterbos uitgekozen als hét paddenstoelenbos voor hun onderzoek. 

 

4. Jaarverslag Secretaris: 

 

De jaarvergadering d.d. 14maart 2007 wordt door 101 geïnteresseerden bezocht . Geertje Keijzer 

en Jan Winters nemen afscheid van het bestuur en betreffende vacatures worden door Marleen 

Stengs en Joop Stoffelen ingevuld. Laatstgenoemde neemt het penningmeesterschap op zich. 

Marga Oosterwijk wordt voor haar tweede termijn herkozen. 
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Dorpskrant ‘De Uitkijk’ is afgelopen jaar 6x verschenen. Vele Kraggenburgers zorgen geheel 

vrijwillig voor het periodiek verschijnen ervan, wat het daarmee een krant van, voor en door 

Kraggenburgers maakt! 

We hebben 11 bestuursvergaderingen gehad en 7 vergaderingen in 10-dorpenverband. Daarnaast 

zijn er vergaderingen belegd die betrekking hebben op de aanstaande dorpsuitbreiding, de 

doorstart van ’t Klokhuis en de opzet van een mogelijk MFC. 

Dorpsbelang heeft verder o.a. nog overleg gehad met de Feestcommissie,  Activiteiten- 

commissie, Ondernemersvereniging, stichting Dorpshuis, Uitkijkredactie, AV-NOP, Gemeente 

en B.en W. 

 

De Feestcommissie draait op volle toeren. De feestweek 2007 was een gezellige strijd in de  

‘Arena’ en ook voor 2008 ligt het plan klaar. Voor 2009, ofwel 60 jaar Kraggenburg, is een 

subcommissie samengesteld, die al ideeën aan het vergaren is. 

Helaas kampt de Kraggenburger Activiteitencommissie met een tanende bezetting. Het zoeken 

naar nieuwe leden leverde nog geen resultaat op. 

 

Op het voormalig koelhuiscomplex leek het er in oktober op dat de sloop was begonnen. Helaas 

was het slecht een asbestsanering die niet door de eigenlijke sloop werd gevolgd. 

De verschillende ‘misbruikmogelijkheden’ zijn ons een doorn in het oog. 

 

Stichtingbestuur Klokhuis heeft na overleg met werkgroep ‘Pendule’ (ontstaan uit initiatief 

dorpshuis in samenwerking met dorpsbelang) besloten tot het maken van een doorstart. 

 

Op de dorpssite staat sinds februari, onder de link ‘Dorpsbelang’, onze openbare correspondentie 

te lezen. Een klein inkijkje in wat er bijvoorbeeld naar Gemeente of Provincie wordt 

gecommuniceerd. 

 

Feiten en gebeurtenissen:  

Bij de 11-dorpenloop op 1 april heeft Loopgroep Kraggenburg de 5
e

 plaats behaald. Het team van 

Harm was op dreef en voor de lopers was ‘debutant’ Piet de gangmaker. 

 

29 april heeft een gemêleerd gezelschap uit Kraggenburg weer een gooi gedaan naar de 

overwinning in de 11-dorpen-steprace. Het was zeer sportief en gezellig. 

 

11 mei is de Leeuwenronde georganiseerd onder ideale omstandigheden. De winnaar van de 

21km klinkt ook deze editie weer bekend in de oren: Gerard Hesselmans. 

 

De feestweek van 16t/m20 mei is weer een klapper. In de Arena werd sportief gestreden op alle 

vlakken en de bands op zaterdag trokken zelfs publiek van ver buiten Kraggenburg. 

 

Op 25 mei hebben 170 kinderen een schoonmaakronde door het dorp gemaakt. De opbrengst 

zwerfvuil viel mee. Alleen was de jeugd minder blij met ‘illegale’ hondenuitlaatplaatsen. 

 

Op 5 augustus is het Kraggenburger strolaadteam in actie gekomen op de ‘nostalgische 

akkerdagen’. Tijdens de provinciale kampioenschappen stroladen behaalden ze de eerste plaats!  

 

De dorpenkeuring had dit jaar een 3
e

 plaats voor Kraggenburg in petto; maar in de milieukeuring 

ging het beter en was de eerste plaats voor ons weggelegd. De geldprijs zal een goede bestemming 

krijgen. 
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Op 24 november is Sint Nicolaas verwelkomd en per antieke paardenwagen naar zijn 

kinderfeestje vervoerd. Daar wist hij met zijn pieten de kinderen een hele leuke ochtend te 

bezorgen.. 

 

Tijdens de jaarwisseling is er gelukkig zeer weinig vernield. Dus gaan we er van uit dat we, 

ondanks uitblijvend schaderapport van de Gemeente, de volledige Oud-en-Nieuw-premie weer 

zullen ontvangen. Dit bedrag is beschikbaar voor jongerenactiviteiten. 

 

2 januari heeft de commissie Nieuwjaars-Inn weer een 3-tal activiteiten georganiseerd voor de 

jeugd. De spellenmarathon, vlaggenjacht en sneeuwpret hebben de jeugd goed vermaakt.  

 

Op de Nieuwjaarsreceptie van 4 januari was het jaarlijkse bloemetje voor de Zotte Leeuwkes. Als 

erkenning voor hun jarenlange inzet voor het dorp en hulp aan instellingen. 

 

Tot slot willen wij iedereen hartelijk bedanken, die zich op welke manier dan ook ingezet heeft 

voor de leefbaarheid van het dorp. En zoals op de nieuwjaarsreceptie al met veel trots door de 

voorzitter van dorpsbelang is aangegeven: 

Kraggenburg leeft !  Kraggenburg is een dorp om trots op te zijn. 

 

5. Financieel verslag penningmeester: 

De penningmeester bedankt eerst Dhr. J. Winters en Dhr. F. van Egmond jr. voor het aanleveren 

van de financiële gegevens van resp. de Uitkijk en de feestcommissie.  

Na enige toelichting te hebben gegeven is er ook gelegenheid tot het stellen van vragen. Als deze 

uitblijven wordt dit agendapunt afgesloten. 

 

6. Verslag kascommissie: 

Leden kascommissie zijn: Dhr. P. Paauw en Dhr. W. de Raad. 

Beide heren hebben de financiële administratie van DB gecontroleerd en in orde bevonden. Zij 

vragen dan ook, via de voorzitter, aan de vergadering de penningmeester decharge te verlenen. 

Door applaus van alle aanwezigen wordt dit feit vastgelegd.  

 

7. Benoeming kascommissie: 

Dhr. P. Paauw verlaat de kascommissie. Hiervoor in de plaats meldt Dhr. J. Kaak zich spontaan 

aan. 

Dhr. Paauw wordt door de voorzitter bedankt voor zijn inspanningen. 

 

8. Bestuurswisseling: 

Dit jaar zijn aftredend en herkiesbaar: Dhr. K. de Vries en Dhr. H. Engels. 

Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering gaat akkoord met verlenging van de termijn. 

 

Dhr. M. Kok is aftredend en niet herkiesbaar. Hiervoor in de plaats wordt Dhr. T. Folkertsma 

door het bestuur voorgedragen. Er zijn geen tegenkandidaten en Dhr. Folkertsma wordt dan ook 

verwelkomd in het bestuur. 

Dhr. M. Kok wordt toegesproken door de voorzitter en hij wordt, namens het gehele bestuur, 

bedankt voor al zijn inzet in de afgelopen jaren. Hij ontvangt een pen met inscriptie en een bos 

bloemen.  

 

     PAUZE 
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9. Contributieverhoging: 

De penningmeester stelt aan de vergadering een contributieverhoging voor: 

voor 65+ zal dit worden 3,00 per jaar> was 2,50 p.p. 

voor overige leden wordt dit 5,00 per jaar> was 4,00 p.p. 

Er zijn hierover geen vragen en de vergadering gaat akkoord met de verhoging. 

 

10. Begroting 2008: 

De begroting wordt in de vergadering besproken door de penningmeester. Enig punt welk wordt 

uitgelicht is de reservering van 600,-- voor het KAC. Reden van de stijging van het bedrag is dat 

er plannen bestaan voor een nieuwe opzet binnen deze Kraggenburgse Activiteiten Commissie. 

Het bestuur DB kan hiervoor verder nog geen mededelingen doen omdat e.e.a. nog moet worden 

uitgewerkt. 

De gehele vergadering gaat akkoord met de voorgestelde begroting. 

 

11. Plannen feestcommissie 2008: 

De heer J. Paauw komt het programma bekend maken voor de feestweek 2008. 

De feestweek welke gehouden wordt van 28 mei t/m 1 juni zal er als volgt ‘’uitzien’’: 

woensdag: kindermiddag voor kinderen van 4 tot 12 jaar met o.a.: attractie, dikke banden race. 

Voor de oudere jeugd, 12 t/m 16 jaar wordt een heus casino georganiseerd. 

donderdagavond: volleybalavond voor jong en oud 

vrijdagavond: de spetterende familieavond met na afloop een DJ 

zaterdagmiddag: spellen circuit voor de wijken 

zaterdagavond: Six Sence en Boulevard (muziekavond) 

zondag: afsluiting feestweek met een oecumenische dienst 

De motorrit, normaal gehouden in de feestweek, zal dit jaar apart georganiseerd worden op 

Hemelvaartsdag. 

 

 

12. Rondvraag: 

* Er wordt gemeld dat er in het asfalt, van de Hertenweg, een groot diep gat zit.  

* Ook op het Schelpenpad blijkt een “lang” en groot gat te zitten. Dit kan m.n. voor de lopers 

van de Leeuwenronde gevaarlijk zijn! 

* Bootbezitters vragen of het mogelijk is dat er een botenhelling kan komen bij de Kadoelerbrug. 

* Wederom worden er vrijwilligers gevraagd voor het Dorpshuis. 

* Is er onder de aanwezigen belangstelling voor de realisatie van een urnenmuur/veld op de 

begraafplaats? Er wordt door een aantal (ca.5) mensen uit de vergadering positief op gereageerd. 

* Mogen aan de autocross, welke men nu in Kraggenburg wil houden, ook Kraggenburgers 

meedoen? 

(Hier wordt positief op geantwoord. Dit is altijd al zo) 

* Ook wordt er aangegeven dat men zich zorgen maakt over de verlegging van de Hertenweg en 

of dit wel nodig is. Hierdoor moet de Volkstuinvereniging verhuizen naar een andere plek waar 

de grond ronduit slecht zou zijn.  

( De voorzitter merkt op: dit is reeds besproken met de gemeente en de volkstuinver.) 

* Kan de Leemringweg niet verlegd worden. Achterlangs het KZY terrein en dan het 

vrijgekomen persceel benutten voor bijv. woningbouw? 

( de wethouder Dhr. van Meijl, reageert hierop niet erg positief. De extra kosten zullen moeten 

worden betaald uit de verkopen. Dit plan is kostbaar. Toch wil de weth. de opmerking 

‘’meenemen’’ . 
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* Wat gebeurt er met het KZY terrein? 

( de wethouder Dhr. van Meijl reageert hierop; Ballast Nedam is eigenaar en het is nog steeds de 

bedoeling dat hier woon-/werkunits zullen komen. Er is echter weinig belangstelling en er is nog 

geen winst te behalen voor de projectontwikkelaar. Hierdoor kan de uiteindelijke sloop nog lang 

op zich laten wachten. De gemeente is wel voornemens om met dwangsommen te gaan werken 

wanneer blijkt dat het terrein niet, op een goede wijze, wordt afgesloten voor onbevoegden. 

* Waarom kan in Emmeloord wel eerst een bedrijventerrein bouwrijp gemaakt worden en dan 

verkocht worden? en niet in Kraggenburg? 

( weth: dit ligt puur aan Ballast Nedam. Zij zijn eigenaar en niet de gemeente) 

* Waarom kan de gemeente Steenwijk wel een dwangsom opleggen voor het slopen van het 

Ecohuis? en de gemeente hier niet voor KZY? 

(weth: wanneer het hier ging om een zelfde situatie dan zou de gemeente dat ook hier kunnen 

doen. De gemeente is echter geen eigenaar van KZY terrein) 

* Had dan misschien het contract met Ballast anders moeten worden opgesteld?  

( weth: nee, wij als gemeente hebben geen invloed op contracten welke afgesloten worden tussen 

aan- en verkopers, nogmaals omdat wij geen eigenaar zijn) 

* Is er misschien nog ergens een weide over voor de paardjes van de fam Stigter? 

(Dhr. J. Akkerman, Natuurmonumenten geeft aan dat de familie zich bij hem kan melden) 

 

13. Sluiting: 

De voorzitter bedankt alle aanwezigen voor hun komst en nodigt hen uit om nog gezellig een 

drankje te kopen aan de bar, ter ondersteuning van het Dorpshuis. 

 

Marga Oosterwijk 16 maart 2008 

Notuliste Dorpsbelang. 
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Nieuwjaarsreceptie 

De STEK wil u allereerst een goed en gezond nieuwjaar toewensen.  

Wij hebben er weer zin aan en bruisen van energie en ideeën voor 

2009. We zijn dit jaar gestart in samenwerking met het Dorpshuis en  

de carnavalsvereniging de nieuwjaarsreceptie in een nieuw jasje te 

steken.  

Een nieuwjaarsmatinee waar we vele Kraggenburgers, jong en oud, mochten begroeten. Er 

was volop gelegenheid om elkaar de hand te schudden, voor de kinderen was er boven in het 

dorpshuis vertier en een leuk programma werd u aangeboden. Het jaarlijkse bloemetje was dit 

jaar voor de eerste drie ingeschreven Kraggenburgers bij de gemeente (60 jaar geleden) en 

die nu nog woonachtig zijn in Kraggenburg. Zoals u waarschijnlijk in de krant heeft gelezen of 

gehoord zijn dit Dhr. I. Flikweert, Mw. Galama en Mw. D. Hoekstra. Zij werden in het zonnetje 

gezet. Ook de carnaval liet weer op ludieke wijze van zich horen en er was natuurlijk de 

bekendmaking van Prins Carnaval. Al met al een gezellige matinee, die in deze opzet voor 

herhaling vatbaar is. 

 

Nieuw logo 

Zoals u bovenaan de pagina ziet heeft de STEK een nieuw logo. Met het nieuwe logo willen we 

de paraplu-functie uitdragen en tevens zorgen voor herkenbaarheid.   
 

Kerst-in 

Op 23 december j.l. heeft de STEK samen met Be-Fair, FC Kraggenburg en Projeka de 

jaarlijkse Kerst-in georganiseerd. In het dorpshuis verzamelde zich de kinderen van groep 1 

t/m 4 om samen spelletjes te doen, zoals piek prikken, kaarsjes doven en kerstballen gooien. 

Naast deze spannende spelletjes werd er geknutseld en kwam de Kerstvrouw langs met een 

mooi verhaal. 

 

Daarna was het de beurt aan groep 5 t/m 8. Zij moesten op zoek naar 15 vossen in het dorp. 

U heeft ze misschien wel zien lopen of staan. De Indianen bij Van Saaze hadden uitbreiding 

gekregen, oom agent liep in de Walstraat auto‟s te controleren op goed parkeren, de dieren 

weide was uitgebreid met een varken, of de dakloze man die in een kartonnen doos lag te 

slapen op het bankje. Bij elke gevonden vos kregen zij een letter, waarvan zij een woord 

moesten vormen. Maar het bleef oppassen voor de spion. Na al dat gezoek en gepuzzel 

werden de kinderen getrakteerd op een patatje. 

 

De middelbare scholieren waren als laatste die dag aan de beurt. Met 28 jeugdigen vertrokken 

we naar Snow Village in Biddinghuizen. Een uurtje ravotten met banden op de sneeuwhelling, 

een patatje, en daarna een uurtje bowlen. Zij konden na dat avontuur geen pap meer zeggen 

en was het voor de chauffeurs een rustige terugrit. 

 

Het was weer een geslaagde dag mede door de inzet van de vele vrijwilligers die wij hiervoor 

ook nogmaals erg willen bedanken. Tot volgend jaar maar weer!!! 
 

Barbara de Vries (karste@zonnet.nl - 252065) 

Marjo van Diepen (sj.diepen@planet.nl – 252676) 

Maya Kutschruiter  (jkutschruiter@hetnet.nl – 252822) 

Irene Gerritzen  (igerritzen@hetnet.nl –251933) 

mailto:karste@zonnet.nl
mailto:sj.diepen@planet.nl
mailto:jkutschruiter@hetnet.nl
mailto:igerritzen@hetnet.nl


 11 

                                                                                              
 

                                                                                                                      

 

 

Senioren-volleybal. 
 

Géén bericht wordt normaliter opgevat als goéd bericht. Alleen gold dit niet in het geval van de 

nieuwe A-jeugd-trainer. Die meldde zich na twee trainingen af en later bleek dat dit voor een 

langere periode (…..) zou zijn. Dit voorval was sowieso niet leuk voor het A-team, maar het 

trof helaas ook het damesteam van Be Fair. Zij zouden namelijk, zij het tijdelijk, ook door deze 

trainer worden getraind, omdat hun „vaste‟ trainer zo nodig iets anders moest doen. Gelukkig 

werd Adrie Janse bereid gevonden om jeugd èn dames een aantal maanden onder zijn hoede 

te nemen. Na de jaarwisseling nam de oude vertrouwde trainer van „dames-1‟ het stokje, na 

een woord van dank en een ervaring rijker, weer over van Adrie. 

Hopelijk keert de rust terug in het team en kunnen ze zich volledig concentreren op de 

competitie en zich langzaam aan weer wat gaan opwerken in de stand. 

Het herenteam heeft z‟n draai in de derde klasse gevonden en draait lekker mee. Bij hen is 

geen bericht wèl goed bericht. 

 

Hieronder het overzicht van de resterende wedstrijden van de seniorenteams. 

 

Datum  d/h Wedstrijd   Zaal   Tijd 

03-02  d1 B.F. – N.V.C. 1   EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – VC Emmeloord 2  EvB-hal  20.45 

10-02  d1 Espel-Creil 1 -- B.F.   Toernooihal  20.15 

  h1 Bas Autowas 4 – B.F.  Het Anker  19.00 

24-02  d1 B.F. – Dalvo 2   EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – SVM 2    EvB-hal  20.45 

03-03  d1 B.F. – Wythmen 1   EvB-hal  19.30 

10-03  d1 Bas Autowas 4 – B.F.  Het Anker  20.15 

  h1 NVC 1 – B.F.     De Eendracht  21.15 

17-03  d1 B.F. – Vovem‟90 5   EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – Vovem ‟90 4   EvB-hal  20.45 

24-03  d1 S.V.M. 2 – B.F.   De Triangel  19.30 

  h1 Dalvo 2 – B.F.    De Trefkoele  21.15 

31-03  d1 B.F. – SVI 3    EvB-hal  19.30 

  h1 B.F. – Espel-Creil 1   EvB-hal  20.45 

07-04  d1 Van Dalfsen/Ruutv 2 – B.F.  d‟Overtoom  19.00 

  h1 Nakala – B.F.    EvB-hal  21.30 

 

m.vr.gr. Tonny Kommers 

 

 

Vooraankondiging 
Avondvierdaagse 

2009 
 

Dit jaar organiseert Be Fair voor de tweeënveertigste keer in Kraggenburg de 

avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag 21 april t/m vrijdag 24 april. 

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 

Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 

Taco Folkertsma tel. (0527) 85 22 90 
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2007-2008 
 

 

 

 

Van de D-pupillen 
 

Als afsluiting van het najaarsseizoen was er in december net voor het sluiten van de 

inleverdata van “de Uitkijk” nog een wedstrijd voor ons en wel tegen de nr. 2 van de 

competitie, VHK. Het begin was als in zoveel wedstrijden, veel balbezit voor ons maar geen 

daadkracht voor het doel. Het was dus ook, zoals in elke wedstrijd, VHK die de score opende. 

Het antwoord van ons liet niet lang op zich wachten, het lijkt wel of we een achterstand nodig 

hebben om de schroom van ons af spelen. De eerste helft was vanaf dat moment leuk en 

spannend om naar te kijken, het spel ging op en neer met mogelijkheden voor ieders doel. De 

1-2 achterstand met de rust behoefde voor ons geen probleem te zijn. Het liep in de tweede 

helft echter totaal anders. Na een doelpunt van VHK ging een speler van ons zich te buiten 

tegen medespelers en de scheidsrechter deed er naar mijn idee te weinig mee. Door mij werd 

hij daarom getrakteerd op een rode kaart voor twee minuten. Het was voor VHK het sein om 

uit te lopen wat zij dan ook prompt deden. Ze scoorden twee maal en de wedstrijd was door 

dit incident eigenlijk gelopen. Toch herpakte onze spelers in het veld zich. Ook wij scoorden 

daarna twee keer, zodat er een stand van 3-5 op het scorebord verscheen. Omdat wij tot dan 

toe niet echt de mindere waren geweest maar tijdgebrek ook onze tegenstander werd gingen 

we achterin met meer risico spelen: verliezen kon altijd nog. De moed werd niet beloond. VHK 

hield stand en door een snelle counter scoorden zij vlak voor tijd de beslissende treffer. De 

stand op de ranglijst, plaats 5 van de 10, is gezien de groep een goed resultaat waar wij best 

een beetje trots op zijn. 

 

Tijdens de winterstop wordt gebruik gemaakt van de zaal om de voeten te laten spreken. Dit 

gaat tot nu toe met wisselend succes. Het spel is sneller dan op het veld en je moet eigenlijk 

gezegend zijn met een meer dan goede techniek om een rol van betekenis te kunnen spelen. 

Wij proberen dan ook tijdens deze wedstrijdjes aan de techniek te werken. Het zg. 

aannemen/spelen in één beweging en daardoor de bal snel laten rondgaan blijkt vaak moeilijk, 

maar gaandeweg toch bereikbaar. 

   

Verder werd er tijdens deze winterstop op de transfermarkt een speler van een andere groep 

vastgelegd. Deze speler had bij de leiding van zijn team aan gegeven liever pas op de plaats te 

willen maken. Hierdoor kwam hij op de transferlijst te staan en aangezien wij redelijk in de 

slappe was zitten, werd hij direct voor een half seizoen gecontracteerd. Lars langs deze weg 

nogmaals van harte welkom bij team D1 van FC Kraggenburg en ik wens je veel succes de 

komende wedstrijden. 

 

De start van de trainingen  “7 januari” na de winterstop werd danig in de weg gezeten door 

Koning winter. Schaatsplezier dus en gebruik maken van spieren waarvan we niet eens meer 

wisten ze te hebben. Na dit voor voetballers ongemakkelijke weer, zijn we dan nu toch aan de 

voorbereiding begonnen van de voorjaarscompetitie waarin we gaan proberen de ingeslagen 

weg te verbreden zodat een aantal jongens van ons volgend seizoen bij de C-junioren goed 

kunnen meekomen. 

 

Johan Tadema 
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Inkijkertje : Piet van Steen 
 
Gewapend met een paar gevulde koeken reed ik naar de Drietorensweg in Ens om op “ziekenbezoek” te 
gaan bij oud-Kraggenburger Piet van Steen. 

Voor mij geen onbekend terrein, ik ben zelf aan de Drietorensweg geboren en heb vroeger nog op de 
kleine Van Steentjes gepast, toen ze nog kiezeltjes waren, zeg maar. 
 
Piet werd in 1951 geboren aan de Neushoornweg. Is al 32 jaar gelukkig getrouwd met Mia, vader van 
Chris, Ruud en Mieke en supertrotse Opa van Mark en Lisa.  
 

Laat ik eerst meteen maar even het “ziekenbezoek” verklaren. 
Opa Piet ging op nieuwjaarsmorgen even met kleinzoon Mark op de sloot voor het huis, eindelijk lag er 
weer eens ijs!! Op dat zelfde slootje heeft zelfs Evert van Benthem nog leren schaatsen. 
Al met al nog geen 3 minuten op het ijs gestaan terwijl hij nog niet eens de ijzers onder had en bij het 
verlaten van het ijs gaat Piet onderuit.  
Een gebroken heup was het gevolg, een operatie volgt en Piet zit nu dus verplicht thuis aan de 

keukentafel. „Ik mag niets doen, maar ik voel me niet ziek‟ en dat valt niet mee voor een doener zoals 

Piet. 
 
Als Piet een jaar of 18 is vertrekt hij uit Kraggenburg, hij kiest voor het ruime sop. 
Was het al gauw duidelijk dat je het bedrijf van je vader niet over zou nemen? 
„Ja, dat is nooit aan de orde geweest‟ ook al omdat vrij gauw duidelijk was dat broer Ton het bedrijf over 
zou nemen‟.  
Zo‟n jaar of 10 werkte Piet, zoals dat heet op de grote vaart, als stuurman. 

En ja, ik moet de vraag wel stellen: En Piet, hoe zat het, in ieder stadje een ander schatje? 
„Ik krijg nog iedere dag post‟ antwoord hij grijnzend. 
In die tijd leert hij Mia kennen en samen kopen ze een tuinderwoning in Ens. 
Toen nooit overwogen om een huis aan een buitenweg in Kraggenburg te kopen? 
„O ja, er stond toen ook een tuinderwoning  te koop, maar de keus viel toch op deze plek. 
Stel: Je kan nu dit huis oppakken en ergens in Kraggenburg neerzetten? 

„Nee‟, zeggen Piet en Mia gelijktijdig, we hebben er nooit spijt van gehad. 
In Ens was toch iets meer, wat betreft winkels en zo‟. 
Toen er kinderen kwamen besloot Piet aan wal te gaan en werkt volgend jaar al 25 jaar als logistiek 
medewerker bij Agrico in Emmeloord. 
Toch bleef Kraggenburg vooral in het begin wel trekken, ook al omdat Piet hier voetbalde. Dit heeft hij 
heel lang volgehouden, werd later leider en weer later scheidsrechter.  
Toen de jongens en ook dochter Mieke!! de leeftijd kregen om te voetballen deden ze dit natuurlijk in Ens 

en zo raakte Piet ook daar bij de voetbal betrokken. En dat hij afgelopen jaar werd verkozen tot 
vrijwilliger van het jaar bij SV Ens zegt genoeg!! 
Op de zaterdag dus vaak in Ens te vinden op het voetbalveld en regelmatig op zondag in Kraggenburg 
langs de lijn! 
„Ja, want Chris speelt daar in het 2e , maar naar het 1e elftal mag ik ook graag kijken en je ziet al weer 
kinderen van “kinderen” in het elftal lopen. 
Zo zijn ze ook nog steeds lid van de club van 100 in Kraggenburg. 

(Mia en ik concluderen dat we daar ook al een tijdje niets van gehoord hebben!)   
Ook wonen er nog veel vrienden van Piet en Mia in Kraggenburg.  
Omdat broer Ton nog steeds op de Neushoornweg woont zou het contact met Kraggenburg er altijd wel 
zijn geweest, maar dat had toch minder geweest als ze verder weg hadden gewoond, daar is Piet van 
overtuigd. 
 

De laatste tijd slaat het hart van Piet nog wel eens op hol, en helaas niet alleen op momenten als er een 
paar mooie vrouwen voorbij komen. 
Hij is al een paar keer geopereerd, maar de artsen hebben nu voorgesteld om een ICD te plaatsen. 
(Implanteerbare Cardioverter-Defibrillator) En eigenlijk is daar het wachten nu op. 
Ik stap op en wens Piet, en Mia ook natuurlijk, sterkte voor de a.s. operatie op het moment dat zoon 
Chris binnen komt om warm te eten bij Pa en Moe.  
 

Ps: Dacht trouwens toch zeker te weten dat die gozer al jaren op zichzelf in Kraggenburg woont!!! 
      Maar ja, wat is er nu lekkerder dan het eten van je eigen “Mama Mia”. 

 
 
Loes Botman 
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Oud en Nieuw Feest Kraggenburg 

Tijdens de jaarwisseling 2008/2009 
hebben we het jubileumjaar van 60 jaar 
Kraggenburg goed gevierd. Het was 
een bijzonder feest, met veel 
bezoekers, een super vuurwerk show, 
activiteiten en vermaak.  
We danken alle bezoekers, sponsoren, 
organisatie en vrijwilligers die dit 
hebben mogelijk gemaakt en we zien 
een ieder graag terug tijdens de 
feestweek van 20 mei t/m 24 mei. 
 
 

Hoofdsponsor: Horeca Ondernemers Kraggenburg 
(HCR van Saaze, Partycentrum De Voorst, ‘t Hoekje, Het Klokhuis) 

Supersponsors: 
Transportbedrijf Wiegmink 
Loonbedrijf van Egmond 
Riooltechniek Kraggenburg 
M&B Peen 
 
Sponsoren: 
Vink Fruitverkoop     Annie’s Buurtsuper 
Van steen loonwerk     Bouwbedrijf van Diepen 
Stukadoorsbedrijf P. Kreulen   Hazenberg Hobbykassen 
Metselbedrijf spithoff    Bar-Cafetaria ‘t Hoekje 
FC Kraggenburg     Bruin Jongbloed 
Tapijttegelhandel.nl     Dijkstra-Langeweg 
Laminaathandel.nl     TTL Cuspidaat 
Hoeve marant     Chaletbouw Kraggenburg 
123 verhuur 

Organisatie: 
Lida Oosterwijk, Karste de Vries, Jeroen Paauw, Erwin Tissingh, Marco 
Nieuwenhuizen, Ron Potters en Leo van Boven.  
 
Jeugdleden: 
Kris Rol, Rob van Vilsteren, Miranda Kutschruiter, Linda Neefjes, Bram Dekkers, 
Thomas Hupkes, Bas Hupkes en Nick Oosterwijk 
 

Namens de feestweek commissie:    BEDANKT 
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Prins BICS en zijn Raad van Elf presenteert: 
 

GEZWAM ROND DE DAM 
Datum: Zaterdag 14 februari 2009 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze –  

Tijd:  20.00 uur  

 (zaal open vanaf 19.00 uur) 

Entree: Leden GRATIS 

 18 jaar en ouder € 10,00 /  Onder de 18 jaar € 5,00 
 

JEUGD ACTIVITEIT  
Datum: Vrijdag 20 februari 2009 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze -  

Tijd:  vanaf 19.00 uur tot 23.30 uur  

Leeftijd: 11 t/m 16 jaar 

Kosten : € 2,-  
 

Horrortocht door het dorp met aansluitend spetterende disco. 
 

GROOT CARNAVALSFEEST 
Datum: zaterdag 21 februari 2009 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze -  

Tijd:  20.30 uur 

Muziek: La Stampa 
 

Iedereen die tussen 20.30 en 21.00 binnen is krijgt een gratis lot met kans op grote prijzen. 

(loten zijn niet te koop) 

  

KATERLOOP 
Datum: Zondag 22 februari 2009 

Lokatie: Voorsterbos (vertrekpunt HCR Van Saaze) 

Tijd:  10.30 uur 
 

Lekker wandelen door het bos, een stevige lunch en je kater kwijt! 
 

ZOTTE WELPEN KINDERCARNVAL 
Datum: Zondag 22 februari 2009 

Lokatie: Hol der Zotte Welpen – Tent bij HCR van Saaze -  

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

Muziek: BvB PRODUCTIONS 
 

Prins BICS reikt ook dit jaar weer een prijs uit voor het mooist verklede kind. 
 

SENIOREN CARNAVAL 
Datum: Dinsdag 24 februari 2009 

Lokatie: ‟t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 
 

Met diverse rondes BINGO, optredens jeugdraad en de moppentrommel.  
 

„ Dick voor mekaar‟ 
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Klaverjasclub De Kei 
 

OPEN KAMPIOENSCHAP VAN KRAGGENBURG 

Voorzitter Brunia kon, nadat een ieder een kopje koffie genuttigd had, 64 deelnemers welkom 

heten in “Het Klokhuis” en kon het klaverjassen een aanvang nemen.  

Na de eerste en tweede ronde kon er worden genoten van een heerlijke kop snert, door de 

dames van “Het Klokhuis” gebrouwen. 

Daarna verder met de derde en de laatste (en vierde) ronde. 

Na enig rekenwerk van de heren Flikweert en van der Veen, bleek dat Betsy Esselink uit Ens 

de meeste punten had verzameld, waarna de voorzitter haar de wisselbeker kon overhandigen. 

 

De volledige uitslag is als volgt: 

 1. B. Esselink 7758  punten 

 2. L. van Boven 7380  punten 

 3. H. Bakker 7094  punten 

 4.  J. Brink 7024  punten 

 5. K. Mooiweer 6908  punten 

 6. J. van Enk 6864  punten 

 7. V. Brouwer 6855  punten 

 8. E. de Haas 6822  punten 

 9. H. Vis 6746  punten 

 10. I. Asma 6683  punten 

 11. S. Boomsma 6659  punten 

 12. N. Doejaaren 6652  punten 

 13. A. Kasper 6626  punten 

 14.  S. Gussenhoven 6601  punten 

 15. J. Voerman 6559  punten 

 16. T. v/d Zwaag 6551  punten 

 17. R. Stapel 6509  punten 

 18. A. Holweg 6426  punten  

 
 
 
 

Uitnodiging Jaarvergadering 

“Klein Cortina”. 
 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van de ijsbaanvereniging “Klein 

Cortina”. 

Deze wordt gehouden op maandag 9 februari 2009 om 20.00 uur bij H.C.R. Van Saaze te 

Kraggenburg. 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Ingekomen stukken 

4. Notulen vorige jaarvergadering 

5. Jaarverslag 

6. Verslag van de penningmeester 

7. Verslag van de kascommissie  

8. Benoeming kascommissie 

9. Bestuursverkiezing 

Aftredend en herkiesbaar: Vincent van Dijk 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Graag tot ziens op maandag 9 februari. 

Het bestuur.  
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Op woensdag 29 april is er voor de 24e keer de 

Soundmix&Playbackshow 2009 
 
 
 
Ook dit jaar kunnen Kraggenburgers - jong en oud - hun mededorpsgenoten verrassen 
met een optreden. Kun je goed playbacken of heb je een gouden strotje, of ben jij 
misschien wel de nieuwe Yoep van ’t Hek, schroom niet en geef je op.  
 
Er zijn drie categorieën verdeeld over drie leeftijdsgroepen.  
Playback – 3 groepen 
Soundmix – alle leeftijden 
Cabaret – alle leeftijden 
 

Altijd al een keer aan teambuilding met je buurt of je club willen doen, of gewoon voor de 
lol met collega’s, je familie of vrienden? Probeer het eens met een optreden voor een volle 

zaal! Er komt een videoregistratie.   

 
Aanmelden bij: 
Max Potters van HCR Van Saaze. 
T   0527-252353 
M  info@hotelvansaaze.nl 
P  aan de bar in het café 
Inschrijving sluit zondag 26 april 
 
Zaal open om 18.45    Aanvang 19.30 
 

Opgave formulier  
Na(a)m(en) ……………………………………………………………………………………………………….. 
Leeftijd(en) ……………………………………………………………………………………………………….. 
Aantal deelnemers ………………………………………………………………………………………………. 
Nummer+artiest ………………………………………………………………………………………………. 
Soundmix of Playback*  ………………………………………………………………………………………… 
Microfoons ……………………………………………………………………………………………………….. 
Cabaret*  ……………………………………………………………………………………………………….. 
  
*Er zijn drie categorieën voor de playbackshow en een voor de soundmix en het cabaret 

 
 

Nederlanstalige Top 60  
 

In het kader van 60 jaar Kraggenburg is er na afloop in ’t cafe muziek. Centraal staat 
de Top 60 van Nederlandstalige Hits. Hiervoor kun je een lijstje invullen met je tien 

favoriete nederlandstalige nummers. 

 
 

 

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

mailto:info@hotelvansaaze.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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ST. GENESIUS 

 
Beste Kraggenburgers, 
 

Ook St. Genesius zit niet stil in het jaar dat Kraggenburg 60 jaar bestaat! Wij zijn druk bezig 

met het organiseren van een heus eenakterfestival op de data:  
 

vrijdag 27 maart 

Van 20.00 uur tot 22.30 uur 

en 

zaterdag 28 maart 

Van 16.30 tot 22.15 uur 
 

Een en ander gaat plaatsvinden bij H.C.R. Van Saaze. 
 

Een eenakter is een toneelstuk die maar uit één enkele akte (of bedrijf) bestaat. De meeste 

toneelstukken bestaan uit twee, drie of vier akten, met tussen elke akte een pauze. Een 

eenakter is dus een toneelstuk van ongeveer een half uur. 
 

Een professionele jury zal alle eenakters beoordelen en een winnaar aanwijzen. Deze bestaat 

uit:: Joke van de Grootevheen (directeur theater ‟t Voorhuys te Emmeloord), Myriam 

Cloosterman (theateradviseur C.A.F.) en Martine Musch-Mesken (medewerker Brennels-buiten) 
 

Zeven toneelgroepen hebben zich aangemeld met in totaal 8 eenakters. Wij zijn inmiddels 

volop bezig met de voorbereidingen en hebben er veel zin in! 

St. Genesius speelt het stuk “Wandelen” van Ad van den Kieboom, een komisch toneelstuk 

. De regisseur Marian Besseling en de spelers Thijs Tromp Meesters, Koenie Wind, Hetty van 

de Ven, Marco Nieuwenhuizen en Astrid Westra spannen zich erg in tussen de lachbuien door, 

om straks onze eerste prijs-titel te verdedigen. 

Voor en na de eenakters is er ruim voldoende mogelijkheid om de spelers met aanhang en 

toeschouwers te voorzien van een natje en droogje.  

Op zaterdag wordt er om 18.00 uur een speciaal eenakterbuffet georganiseerd door HCR Van 

Saaze. De kosten hiervan bedragen € 12,50 per persoon. Als je hiervan gebruik wilt maken, 

kun je je daarvoor bij ons aanmelden (zie e-mailadres hieronder). 

Wij hopen op ruime belangstelling van de Kraggenburgers zelf. Er valt genoeg te zien en te 

horen. Let t.z.t. op de posters en flyer die bij u in de bus valt! 
 

Namens St. Genesius 

Marian Besseling - marianbes@live.nl 

Kijk ook eens op onze website www.sintgenesius.nl 
 
 
 

 

FOTO‟S GEZOCHT     FOTO‟S GEZOCHT        FOTO‟S GEZOCHT 
 

Beste mensen uit Kraggenburg. We hebben jullie hulp nodig. Zoals jullie weten bestaat ons 

dorp dit jaar 60 jaar. Hemelvaartsdag, 21 mei, is er een grootse reünie. Tijdens die reunie 

willen we een fototentoonstelling houden over deze 60 jaar.  

Heeft u foto‟s die we daarvoor kunnen gebruiken? Het mag overal over gaan. Familie foto‟s, 

schoolfoto‟s, feestweekfoto‟s, carnaval, toneel, sport, het maakt niet uit als het maar met 

Kraggenburg te maken heeft. U krijgt uiteraard de foto‟s retour, of we scannen ze in, dan 

krijgt u ze eerder terug.  

Deze foto‟s kunt u brengen naar Bertus van den Berg, Finsestraat 21 of bij Miep Potters 

Voorstraat 10. U kunt ook mailen naar: l.vd.berg@live.nl , netty@vdbrecreatie.nl of naar 

mar.neefjes@planet.nl 

We hopen van jullie te horen of te zien. 
 

De fotocommissie 

mailto:marianbes@live.nl
mailto:l.vd.berg@live.nl
mailto:netty@vdbrecreatie.nl
mailto:mar.neefjes@planet.nl
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Uitnodiging Reünie  
 

 

1949 - 2009 
Kraggenburg 60 jaar 

 

 
In 2009 bestaat Kraggenburg 60 jaar. Een mooie gelegenheid voor een reünie van/voor  

(Oud-) Kraggenburgers! 

 

De Ondernemersvereniging Kraggenburg organiseert in samenwerking met de feestcommissie 

van Kraggenburg een gezellige middag en avond voor mensen die in Kraggenburg hebben 

gewoond en voor de bewoners van Kraggenburg met als thema:  

 

„Voor en door Kraggenburgers‟. 

 

Graag willen wij U uitnodigen, om deze dag met zijn allen te vieren, op 

donderdag 21 mei 2009 (Hemelvaartsdag) vanaf 13.30 uur, 

in de feesttent op het voetbalveld. 

 

Tijdens deze middag is er volop de gelegenheid om oude vrienden en bekenden weer te 

ontmoeten, gezellig samen te zijn en te genieten van een variërend programma. Tevens kunt  

U een fotocollage bekijken van de afgelopen 60 jaar. U zult er ongetwijfeld iets bekends 

tegenkomen!  

 

De dag zal worden afgesloten met een spetterend optreden van de Kraggenburger Band, 

2ONS. Deze band is samengesteld uit allemaal Kraggenburgers. Samen zullen zij een geweldig 

optreden verzorgen. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

13.30 uur  Ontvangst met koffie/thee met kraggekoek 

14.00 uur Middagprogramma met diverse optredens van Kraggenburgers, oude 

ambachten, activiteiten voor kinderen en nog veel meer 

18.00 uur   Gezellig eten met alle (oud)Kraggenburgers 

20.00 uur   Optreden Kraggenburgerband 

 

 

Wilt u graag aanwezig zijn op deze dag, dan kunt u zich door middel van het formulier 

opgeven.  

De kosten voor deze dag bedragen € 17,50. Hiervoor ontvangt u koffie/thee en kraggekoek, 

een maaltijd ‟s avonds, entreebewijs voor de Kraggenburgerband en natuurlijk veel kijk- en 

luisterplezier tijdens het middagprogramma. Zodra uw betaling ontvangen is, is uw inschrijving 

definitief en zorgen wij voor een gezellige middag.  

 

Graag zien wij u op donderdag 21 mei 2009! 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Reünie commissie Ondernemersvereniging Kraggenburg 

Feestcommissie Kraggenburg 

 

Het opgaveformulier vindt u op de volgende bladzijde! 
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Opgaveformulier Reünie Kraggenburg 60 jaar 
 
 
 

 
Naam   :    

 
Adres   : 
 

Postcode  : 
 

Woonplaats  : 
 
Telefoonnummer : 

 
Emailadres  : 

 
 
           Aantal personen 

Geeft/Geven zich op voor: 
 

  
Koffie/thee/kraggekoek, middagprogramma en eten  
 

kinderen t/m 7 jaar    gratis      ……………….. 
kinderen 8 t/m 14 jaar €   7,50      ……………….. 

  
volwassenen   € 12,50      ……………….. 
 

Koffie/thee/kraggekoek, middagprogramma, eten en optreden Kraggenburgerband  
 

kinderen t/m 7 jaar    gratis      ……………….. 
kinderen 8 t/m 14 jaar €  7,50      ……………….. 

  
volwassenen   €17,50      ……………….. 
 

 
  

Dit formulier kunt u inleveren bij Wilma van Beekhuizen-Everts, Stuwwal 26, 8317 BE 
te Kraggenburg. 
 

Het totaal bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer 11.42.70.317 ten name van 
O.V.K., onder vermelding van Reünie en uw naam. Zodra uw betaling ontvangen is, is 

uw inschrijving definitief en zorgen wij voor een gezellige middag. 
 
In verband met de bestelling van het eten, ontvangen wij graag een opgave. 

Houdt u er rekening mee dat u zonder opgave zichzelf beperkt in de keuze 
van het eten. 

 
Heeft u zelf nog adressen van Oud-Kraggenburgers in uw bestand, dan kunt u deze 
doorgeven aan Wilma van Beekhuizen-Everts, Stuwwal 26, Kraggenburg. U kunt ze 

ook mailen naar wilma.everts@home.nl of bellen naar 0527 – 25 88 47. 
 
 

mailto:wilma.everts@home.nl
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OPEN DAG 
 

OBS De PIONIER 
 

De Pionier houdt 11 maart 2009 Open dag. 
 

U bent van harte welkom om een kijkje te nemen in onze school. U kunt dan een indruk krijgen op welke 
manier onze kinderen onderwijs krijgen en wat er allemaal op onze school gebeurt. 
Familie, vrienden, buren en kennissen zijn natuurlijk ook van harte uitgenodigd. 
 
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met onze directeur 
Mevr. H. Kuipers, 
Telefoonnummer: 0527 – 252345 
 
Wij verwelkomen u graag op 
11 maart van 9.00 uur tot 11.00 uur 
Op De Pionier, 
Voorstraat 5,  8317 AG Kraggenburg. 

                                                

  

 
 
 

 
 
 

Niet lekker in je vel en wil je graag hulp daarbij? 
 
Gehinderd door onzekerheid, stress, angst, onverwerkte oude ervaringen, relatieproblemen, gebrek 
aan levenslust? 
Mensen lopen vaak (te) lang door met problemen, soms zelfs tot ze ziek worden of depressief. Dat 
is echt niet nodig. Met veel plezier werk ik sinds 2005 met volwassenen en jongeren in mijn 
praktijk in het centrum van Emmeloord. 
Dmv. gesprekken gaan we op zoek naar wat jij nodig hebt voor inzicht en om vrijer te leven. Dat 
vraagt tijd, aandacht en toelaten van emoties. Je kunt erop vertrouwen dat alles in je aanwezig is. 
 
Voor vragen of een afspraak: zie www.praktijkdevoorde.nl  
of bel: 06-20969965 met Marion van de Voorde,  
afgestudeerd bij het Europees Instituut als Counseler/Coach voor Psycho Sociaal werk. 
 
 
 
 

 

http://www.praktijkdevoorde.nl/
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Alsnog een nieuwjaarswens 

Via deze onsportieve weg willen wij graag iedereen alsnog een gelukkig nieuw jaar wensen. 

Helaas, door iemand uit ons dorp werd het ons onmogelijk gemaakt om bij iedereen aan te 
bellen.  

Namens Folderverspreidings bureau Armada - interlanden  

Groeten Juliet en Gerdine visscher  

OPROEP       OPROEP       OPROEP 

  

Beste lezers van de Uitkijk. 

  

Het dorpshuis is op zoek naar enkele vrijwilligers, die 1 woensdagavond of 1 

vrijdagavond in de maand bardienst willen draaien. 

Voelt U zich geroepen, neem dan contact op met Ria Stuiver. Tel.252453 

  

Met vriendelijke groeten, namens 't Klokhuis 

Ria Stuiver 
 
 
 
 
           

 
 

 

 

Hoofdcollecte 
 
De Hersenstichting Nederland en het Fonds Psychische Gezondheid willen graag de aandacht 

vestigen op de vaak onzichtbare, maar altijd ingrijpende gevolgen van een hersenaandoening 

of psychisch probleem. 

Beide organisaties maken zich sterk voor betere behandelmethoden, maar ook voor preventie 

en genezing van hersenziekten en psychische ziekten. Hierbij kunt u onder andere denken aan 

een beroerte, MS, depressie, hersenletsel, ADHD, dyslexie, autisme, migraine, burn out en 

dementie. 

 

Van 2 t/m 7 februari 2009 wordt er voor de 13e keer gecollecteerd voor 4 miljoen mensen die 

te maken hebben met een “Hoofdprobleem”. 

 

Voor informatie of aanmelden kunt u contact opnemen met de collectecoördinator in 

Kraggenburg, Koenie Wind tel.: 252123. Voor meer info kunt u ook terecht op de website: 

www.hoofdcollecte.nl 

 
 

 
 
 
 

 
 

OPBRENGST COLLECTE 
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De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden in de week van 26 okt. t/m 1 nov. 

2008, de opbrengst was het mooie bedrag van € 975,00. Alle gevers hartelijk bedankt. 

 

Met de opbrengst kunnen we het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en de 

behandeling van diabetes verder uitbreiden, want meer weten is de enige oplossing! 

 

Namens het Diabetes Fonds, 

 

Afra van Diepen 

collecteleider 

 Natuurmoment Voorsterbos 
  

We zijn met veel ijs 2009 ingegaan. Het was een prima timing van koning winter om al tijdens 

de kerstvakantie schaatsend het nieuwe jaar te beginnen. Er zijn vele mooie toertochten in 

natuurgebieden van Natuurmonumenten georganiseerd. Velen hebben kunnen genieten van 

hard ijs, zon, lichte sneeuwval, berijpte riethalmen, bomen en struiken die het winterlandschap 

compleet maakten. Voor de visetende vogels zoals ijsvogel en roerdomp was het een moeilijke 

tijd om aan voedsel te komen. Heel opvallend was dat de aantallen ganzen-kleine/wilde 

zwanen vanaf de herfst tot aan heden toe beduidend minder in Flevoland zijn waargenomen 

dan voorgaande winters. Veel vogels verbleven in Friesland, Zeeland en bij de grote rivieren. 

Steeds vaker kunnen we de grote zilverreiger waarnemen in slootkanten waar stromend water 

voorkomt. Op de Zwarte Hoek en aan de Ettenlandseweg kunnen we deze witte vogel zien 

muizen en mollen vangen. Nu het dooiweer is aangebroken en de temperatuur weer stijgt 

kunnen we koolmees, heggemus, en winterkoning voorzichtig de eerste zangnoten horen 

maken. Op 15 januari zijn de eerste vier Lepelaars uit Afrika in O – Flevoland bij de 

Kievitslanden waargenomen. Dit jaar is in het Voorsterbos een roestplaats van Ransuilen 

gezien. De groep bestond zeker uit tien exemplaren, maar mogelijk zijn het er meer, daar ze 

slecht waren te zien. Op 20 januari zijn er drie zeearenden waargenomen op het Ketelmeer 

nabij de IJsselmonding.  Het ging om een oude vogel en twee jonge vogels. In dezelfde 

periode is in de Vreugderijkerwaard bij Zwolle een zeearend gezien. 

  

Op 1 januari zijn de beheereenheden Voorsterbos en Harderhoek (Biddinghuizen) in Oostelijk 

Flevoland samengevoegd tot de beheereenheid Flevoland. De beheereenheid Flevoland is 

ongeveer 4200 ha groot, en de beheerder van het totale gebied is Jan Akkerman. Het beheer 

in het gebied wordt op dit moment door zes beheerteamleden uitgevoerd. Ondanks de huidige 

kredietcrisis gaan de veranderingen bij Natuurmonumenten Flevoland gewoon door, en geeft 

het de beheerteammedewerkers en de vrijwilligers meer inspiratie om de natuurwaarden in het 

beheergebied Flevoland te versterken en te binden aan de leden. 

  

Beheerteam Flevoland 

 

 

 

 

 

Ik heb zoveel meegemaakt, ik kan er wel een boek over schrijven…. 
 

Vertelt u graag over uw leven? Misschien denkt u er wel eens over na om uw verhaal op te 

schrijven! Bijvoorbeeld om het door te geven aan uw kinderen of kleinkinderen, of omdat u 

niet wilt dat uw geschiedenis verloren gaat. 

Dan is onze activiteit „Levensboek‟ echt iets voor u! Vrijwilligers van Humanitas afd. 

Noordoostpolder zullen minstens 8 keer bij u langs komen voor gesprekken over uw leven,  

aan de hand van de methode „Mijn leven in kaart‟. Zo maakt u onder begeleiding van een 

vrijwilliger uw levensboek. Andere vormen zoals een fotoboek of collage zijn ook mogelijk. 

 

Bent u in voor een spannend en zinvol avontuur? Onze vrijwilligers kunnen in januari met u 

starten. Neem voor aanmelding contact op met coördinator Hermien Matijsen, tel 0527-

271690, b.g.g: 06-23004187, e-mail: Humanop.vmtm@gmail.com 



 24 

 

 
 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24  

Inleverdatum 2009 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

22 maart 1 april 

14 juni 24 juni 

16 augustus 26 augustus 

4 oktober 14 oktober 

22 november 2 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  

      uitkijk@kraggenburg.nl 
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 
voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van 
de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van 
toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2008 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

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 

09-02 Klein Cortina Jaarvergadering HCR Van Saaze 20.00 uur 

14-02 CV De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam Tent bij Van Saaze 20.00 uur 

18-02 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Mw. Kuiken: Ouderdom 
met veel gezichten 

Prot. Kerkcentrum 19.45 

20-02 CV De Zotte Leeuwkes Jeugd activiteit 11t/m16 jr Tent bij Van Saaze 19.00 uur 

21-02 CV De Zotte Leeuwkes Groot Carnaval Tent bij Van Saaze 20.30 uur 

22-02 CV De Zotte Leeuwkes Katerloop HCR Van Saaze 10.30 uur 

22-02 CV De Zotte Leeuwkes Kinder carnaval Tent bij Van Saaze 14.00 uur 

24-02 CV De Zotte Leeuwkes Senioren carnaval ‟t Klokhuis 14.00 uur 

11-03 O.B.S. De Pionier Open dag O.B.S. De Pionier 09.00 uur 

12-03 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Lana Kora 
Vluchtelinge uit Irak 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 
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18-03 Dorpsbelang Ledenvergadering ‟t Klokhuis 20.00 uur 

27-03 St. Genesius Eenakterfestival HCR Van Saaze 20.00 uur 

28-03 St. Genesius Eenakterfestival HCR Van Saaze 16.30 uur 

15-04 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Mw. Kroese: Verrassingen 
in de streekcultuur 

Prot. Kerkcentrum 19.30 uur 

18-04 AV-NOP 11-Dorpenloop   

21/24-04 Be Fair Avondvierdaagse   

29-04 HCR Van Saaze Soundmix&Playbackshow HCR Van Saaze 19.30 

15-05  Leeuwenronde   

21-05 OVK & Feestcommissie Reünie Tent op voetbalveld 13.30 

20/24-05 Feestcommissie Feestweek   
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Zesendertigste jaargang, nummer 2. april 2009. 
 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
S. Kamminga, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 

Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 
C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: L. Botman 
Typewerk: E. Lelieveld 
Lay-out advertenties: G. van Egmond 
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 zondagavond 14 juni 2009 vóór 19.00 uur, bij 
voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 

 

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. 
 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 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 – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 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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Dorpsbelang 
 

Jaarvergadering 

18 maart j.l. heeft Dorpsbelang haar jaarvergadering gehouden. Daarin nam onze voorzitter 

Ad van de Noort afscheid van het bestuur. De vrijgekomen voorzittersfunctie was dus vacant, 

maar die werd ingevuld door ons nieuwe  bestuurslid Jules Overmars. 

Karst Dedden meldde namens de Feestcommissie hoe de komende Feestweek (20 t/m 24 mei) 

op is gezet. Op de internetsite www.feestweekkraggenburg.nl zijn de laatste nieuwtjes 

hierover te lezen 

Verder zijn de nieuwe geüpdate statuten goedgekeurd en gaf Wethouder Schutte tekst en 

uitleg over de vernieuwde vertraging in de woningbouw. 

 

STEK 

Deze pagina is vaak gebruikt om allerlei dorpsactiviteiten aan te kondigen. Maar door de 

introductie van de STEK, die een deel van de „dorpsbelangactiviteiten‟ overneemt, zijn deze nu 

onder die noemer te vinden. Dus voor info over bijvoorbeeld dorpsschoonmaak, Leeuwenronde 

of 11-dorpenraces of verwijs ik u graag door naar het stuk van de STEK. 

 

Oud en Nieuw-premie 

Afgelopen jaarwisseling was bovenal gezellig en geslaagd in de tent, maar.…. daar komt bij dat 

er geen schade in het dorp is geconstateerd door de gemeente. Dit betekent dat de volledige 

O&N-premie zal worden uitgekeerd. Deze premie is, zoals wellicht reeds bekend, beschikbaar 

voor jeugdactiviteiten. U kunt bij ondergetekende een aanvraag hiervoor indienen. 

 

AED 

Ons dorp is sinds kort een AED rijker. Dit mobiele reanimatieapparaat is geschonken door één 

van onze inwoners en hangt bij Van Saaze (aangezien dit de locatie is die het meeste uren per 

week open/bereikbaar is). Het plan is nu een cursus te organiseren om enigszins bekend te 

raken met zo‟n apparaat en de werking ervan. 

 

IGW 

In het kader van het integraal gebiedsgericht werken kunt u met voorstellen komen om de 

leefbaarheid in ons dorp te vergroten. Er is namelijk door de gemeente een premie 

beschikbaar gesteld om iets aan de inrichting of leefbaarheid te verbeteren. 

Ideeën hiervoor kunt u ook bij ondergetekende melden. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

                                                                                             

 

 

                                                                                                   

 

 

De activiteiten in de komende periode staan in het teken van veel  

sportiviteit, het is nog niet te laat om uw conditie op peil te brengen.  

Is deze sportieve activiteit niet voor u van toepassing kom dan toch  

naar buiten, kom kijken en moedig uw familieleden, dorpsbewoners en 

andere sporters aan. 

 

Maar voor het zover is krijgt ook Kraggenburg de schoonmaak kriebels. De beide leeuwen bij 

de ingang van het dorp en het monument hebben reeds een schoonmaakbeurt gehad. De 

carnavals vereniging “De Zotte Leeuwkes” heeft met enige mankracht deze klus geklaard, de 

leeuwen en het monument staan er weer stralend bij.  

 

Dorpsschoonmaak 

Woensdagmorgen 15 april staat in het teken van de dorpsschoonmaak. Samen met de 

kinderen van de basisscholen gaan we het dorp zwerfvuil vrij maken. Als u wilt helpen bent u 

van harte welkom, we verzamelen om 11.00 uur op het schoolplein. 

http://www.feestweekkraggenburg.nl/


 3 

11-dorpenloop 

Op zaterdag 18 april vindt de 11-dorpenloop plaats. De start is om 8.40 uur in Emmeloord. 

Vervolgens wordt er door de teams van dorp naar dorp gelopen en vindt de finish plaats om 

15.45 op de Bosbaan in Emmeloord. Om ongeveer 10.30 uur zullen de lopers in ons dorp 

aankomen, om vervolgens om 10.55 uur hun weg te vervolgen naar Ens.  

Namens Kraggenburg doen er twee loopgroepen mee. Één o.l.v. Harm Hagenauw en  de 

donderdagmorgen loopgroep o.l.v. Paula Snellink.  

Kom rond 10.30 uur naar het plein bij Van Saaze om de sporters aan te moedigen. 

 

11-dorpensteppenrace 

Op zondag 3 mei is de steppenrace, nu gaan de steppers alle polderdorpen aan. Het stepteam 

van Kraggenburg zal worden aangestuurd door Paul Galama. Om ongeveer 15.00 uur zal de 

stepkaravaan in Kraggenburg  aankomen. Wilt u deze happening van dichtbij meemaken en de 

steppers aanmoedigen, dat kan. Er rijdt een bus mee voor steppers en supporters van dorp 

naar dorp, waar u tegen een kleine vergoeding in mee kunt rijden. U kunt zich aanmelden via 

stek@kraggenburg.nl. om verzekerd te zijn van een plaatsje in de bus. 

Maar ook voor deze activiteit geldt, kom om 15.00 uur naar Van Saaze om de steppers aan te 

moedigen. 

 

Leeuwenronde 

Op vrijdag 15 mei wordt in samenwerking met A.V.NOP de jaarlijkse Leeuwenronde gehouden. 

Voor de basisschool kinderen is er de 2 en 4 km door het dorp. Voor de wat gevorderde lopers 

de 6 en 11 km of de halve marathon. Voor iedereen ligt er een aandenken bij de finish. Voor 

starttijden e.d. zie aankondiging elders in deze uitkijk. 

Wij hopen veel sportieve Kraggenburgers aan de start te zien verschijnen. En ook voor deze 

activiteit kunnen de lopers wel support gebruiken. De start en finish zijn bij de hoofdingang 

van het dorp. 

 

Emailadres STEK 

Naast ons logo hebben nu ook een eigen emailadres waar u activiteiten kunt melden voor de 

activiteiten kalender en waar u voor vragen rondom activiteiten terecht kunt. 

Ons adres is stek@kraggenburg.nl  

 

 

 

 

AED in Kraggenburg 
 

Sinds kort heeft Kraggenburg de beschikking over een Automatische Externe Defibrillator. 

Deze kan gebruikt worden als hulpmiddel bij het reanimeren van mensen die een hartstilstand 

cq infarct hebben gekregen. 

De AED is aan Dorpsbelang geschonken door iemand die graag, om begrijpelijke redenen, 

anoniem wil blijven. En een dergelijk verzoek hebben wij uiteraard te respecteren. 

Dorpsbelang heeft er voor gekozen de AED bij HCR Van Saaze onder te brengen daar deze 

voor het overgrote deel van de week toegankelijk is. Ook HCR Van Saaze zijn wij hier zeer 

erkentelijk voor. 

Dorpsbelang is verder druk bezig een cursus te organiseren om met de AED overweg te 

kunnen. Daarnaast roepen wij een ieder op zich aan te melden als men reeds over deze 

vaardigheid beschikt en bereid is op een alarmlijst te staan. In geval van nood zal deze alarm-

lijst geraadpleegd worden en dient men zich zo snel mogelijk naar de plaats des onheils te 

spoeden. U kunt zich aanmelden bij ondergetekende,  

telefoon 0527-252352 of e-mail:jstoffelen@hotmail.com. 

Ook de gemeente ontplooit initiatieven om één of meerdere AED‟s in de dorpen te plaatsen 

maar dat kan misschien nog wel even duren. Ondertussen zij wij blij met deze spontane geste. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Joop Stoffelen. 

mailto:stek@kraggenburg.nl
mailto:stek@kraggenburg.nl
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Jeugdvolleybal 
 

Er is op dit moment veel belangstelling voor volleybal bij de jeugd. We trainen in 4 groepen in 

verschillende leeftijdscategorieën. 

Woensdagmiddag van 17.00 tot 18.00 uur traint Liset van der Stelt de jongste leeftijd vanaf 6 

jaar. Bij voldoende belangstelling zal er een extra groepje worden opgestart in dezelfde 

leeftijdsgroep. De kinderen zijn erg enthousiast en leren spelenderwijs balvaardigheid. 

 

Op maandag van 18.00 – 19.00 trainen jongens en meisjes tussen 9 en 12 jaar o.l.v. Rachel 

(met ondersteuning van Roxanne), in januari zijn een viertal meisjes gestart met wedstrijden 

spelen. Ze spelen dan een paar keer in toernooivorm met andere verenigingen, dit is een leuke 

manier om kennis te maken met competitie spelen. Ze doen het met veel plezier en leren te 

winnen en verliezen. 

 

Van 19.00 – 20.15 komen de C‟s aan bod, ze staan op het moment van schrijven op de 8ste 

plaats in de ranglijst.  

 

De A‟s zijn dit seizoen erg rommelig begonnen, het lukte ons niet een vaste trainer te vinden 

voor deze club meisjes. Door inzet van verschillende invaltrainers hebben ze toch altijd een 

balletje kunnen slaan en staan ze op 2de plaats, bedankt! Gelukkig hebben we per half januari 

René Botter bereid gevonden de A‟s te trainen, beiden partijen zijn erg enthousiast. De 

trainingen vinden plaats op donderdag van 19.00 tot 20.15 uur. 

 

Heb je zin om te volleyballen of wil je een keer komen kijken, je bent altijd welkom en we 

kunnen nieuwe leden goed gebruiken! 

 

Er wordt nog één zaterdag thuis gespeeld en wel op zaterdag 11 april: 

De C‟s spelen om half 10 en de A‟s om half 11, kom ze aanmoedigen! 

 

Namens Be Fair, 

Diana Potters. 

 

 

 

 

 

OPROEP VOLLEYBALTRAINER 
 

Voor het nieuwe seizoen is Be Fair op zoek naar een nieuwe jeugdtrainer voor het volleybal. 

We zoeken iemand die in ieder geval de C-jeugd (12-14 jaar) training wil geven. Omdat er 

momenteel veel belangstelling is vanuit de jeugd voor het volleybal, kan het ook zijn, dat er 

voor meerdere uren iemand nodig is.  

Het tijdstip van de trainingen zal in overleg met jou gekozen worden.  

Wil jij jeugdtrainer volleybal worden, of weet je iemand die daar misschien belangstelling voor 

heeft neem dan contact op met: 

Diana Potters, tel nr: 252671. 
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2007-2008 
 

 

 

 

 
 

Beste Kraggenburgers/FC leden, 
 

De winterperiode zit er op en dat betekent voor de leden van de FC dat er weer volop 

gevoetbald kan worden. De E en F pupillen zijn aan hun voorjaarscompetitie begonnen. Nieuwe 

tegenstanders en nieuwe kansen voor onze jongste voetbaltelgen. Ook met de andere elftallen 

zijn we op de goede weg. Het eerste elftal draait qua resultaat wat stroef maar de inbreng van 

jonge A spelers is een goede zaak. Daarnaast zijn zowel de A junioren alsmede ons tweede 

elftal nog in de race voor het kampioenschap. Laten we hopen dat ze de titel kunnen 

binnenhalen! 

 

Naast het voetbal kan de FC ook terugzien op een tweetal geslaagde activiteiten. Het uitje van 

de jeugd naar Snowvillage in Biddinghuizen was een groot succes. Dit kunt u lezen in de 

bijdrage die gemaakt is door Sandra van der Zwaag. Daarnaast was er op 14 maart j.l. een 

pokeravond voor de senioren. Er was sprake van een redelijke opkomst en een goede sfeer. 

Voor herhaling vatbaar maar het had wel iets drukker mogen zijn! Al met al wel een goed 

initiatief om onze leden ook op een andere manier te ontmoeten. 

 

Vanuit het bestuur willen we in deze Uitkijk ook graag het volgende onder uw aandacht 

brengen. De vereniging is dringend (echt dringend bedoelen we dus!!) op zoek naar Kraggen- 

burgers die de handen uit de mouwen willen steken v.w.b. onze accommodatie. Het bijhouden 

en beheren van de accommodatie is best veel werk. Eigenlijk teveel werk voor één persoon. 

Bestuursleden die zelf de kleedkamers schoonhouden, die zelf de lijnen moeten trekken etc; 

dat is teveel van het goede ! Het ligt in de bedoeling om een accommodatiecommissie aan te 

stellen en de klussen te gaan verdelen. Binnen het bestuur zijn we derhalve op zoek naar een 

bestuurslid die alle zaken rondom de accommodatie wil aansturen. Zo als het nu gaat is het 

onwerkbaar. Het bestuur zal e.e.a. coördineren maar ook de leden hebben hierin een stuk 

verantwoordelijkheid. Vanaf deze plaats willen wij een dringend beroep op een ieder doen. 

Aanmelden kan door te bellen met Harold van Beekhuizen (0527-258847) of Bert Meijer 

(0527-254271). Ook niet leden zijn van harte welkom.  

 

Ook willen wij de leden nog even wijzen op de zgn. klussendagen die eraan zitten te komen. 

Op zaterdag 18 april zal ons derde elftal hiervoor gevraagd worden. Op zaterdag 2 mei zijn het 

eerste/tweede elftal aan de beurt. Na de FC dag proberen we de A junioren aan het werk te 

zetten. Eén en ander in overleg met de leiders van de betrokken elftallen. 

 

Een laatste opmerking betreft het drinken van alcohol buiten de kantine tijdens wedstrijden. In 

de wedstrijd tegen Oranje Zwart op 25 maart j.l. heeft het bestuur een terras “afgezet” om te 

kijken hoe dit liep. De opgedane ervaringen worden meegenomen om te komen tot een defini- 

tieve oplossing in de vorm van een permanent terras. Er wordt dus aan gewerkt!!! 

 

Bestuur FC Kraggenburg. 
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Info/opgave FC dag zaterdag 6 juni 2009 

 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

Op zaterdag 6 juni a.s., aanvang 13.00 uur, organiseert FC Kraggenburg de jaarlijkse FC 

dag. Voor de jeugd tot en met 14 jaar en de volwassenen (jeugd vanaf 15 jaar) zal er een 

voetbaltoernooi georganiseerd worden. Om mee te doen hoef je geen lid te zijn van  

FC Kraggenburg. Dus; vind je het leuk om een keer, vrijblijvend mee te voetballen, dan ben 

je van harte welkom. Naast het voetballen vinden er voor de jeugd ook nog andere leuke 

activiteiten plaats. Na afloop van het sportieve deel wordt er een gezellige barbecue gehouden 

waar nagepraat kan worden over deze middag. 

 

Andere opzet v.w.b. indelen van de teams: 

 

Plezier, laagdrempeligheid en elkaar ontmoeten staat voorop  bij de FC dag. De dag moet in 

het teken staan van gezelligheid waarbij ook nog gevoetbald wordt. Het bestuur heeft, ook 

n.a.v. opmerkingen en suggesties vanuit de leden, dit jaar gekozen voor een andere opzet 

voor wat betreft het indelen van de teams. Bij wijze van experiment (het moet wel bevallen!!) 

kiezen we voor een minder prestatiegerichte opzet. Het indelen van de teams in wijken en 

buurten laten we dit jaar los. Het ligt in de bedoeling om alle deelnemers te verdelen over een 

aantal “gelijkwaardige” teams die onderling uitmaken wie er met de beker vandoor gaat. Dat 

houdt in dat opgave bij de wijkvertegenwoordigers komt te vervallen. Wel ontvangen alle 

deelnemers een week voor de FC dag persoonlijk bericht in welk team men is ingedeeld. 

(via de mail/postadres) De indeling zal door de FC-dag commissie gemaakt worden en heeft 

een “bindend” karakter. 

 

Informatie over de barbecue: 

 

De barbecue heeft de vereniging de laatste jaren veel geld gekost. Dit werd met name ver-

oorzaakt door deelnemers die, ondanks aanmelding, zonder opgaaf van reden niet aanwezig 

waren op de FC dag en ook hun bijdrage niet betaalden. Dit terwijl er wel een bestelling was 

geplaatst. Om dit te voorkomen hebben we besloten om m.i.v. dit jaar de verschuldigde 

bedragen voor de barbecue middels automatische incasso te innen.  

Door het ondertekenen en inleveren van de opgavestrook voor de barbecue machtigt u onze 

penningmeester, de heer Bert Meijer, om éénmalig, het verschuldigde bedrag bij u te innen. 

Dit bedrag zal in de week voorafgaand aan de FC dag worden afgeschreven. 

 

Hoe kunt u zich opgeven ??? 

Zowel voor het sportieve deel alsmede voor de barbecue willen we u vragen onderstaande 

antwoordstroken in te vullen en in te leveren.  

 

Wanneer: voor zaterdag 23 mei 2009. 

 

Waar: in het opgavebakje in de kantine (bestuurskamer) of bij Paul de la Vieter, 

Noordermeent 18 of bij Molle Stuiver, Het Klif 2. 

 

LET OP !!!!!!!!!  ZONDER OPGAVE GEEN DEELNAME !!!! 

 

OPGAVEFORMULIEREN: zie deze uitgave van de Uitkijk (éénmalig) 

* volgende Uitkijk is na de FC dag 

Ook te verkrijgen bij: Troefmarkt van Boven/HCR van Saaze/kantine/inleveradressen 

 

Meer info over de FC dag: bellen met Paul de la Vieter (0527-258500/06-41493873) 
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INSCHRIJFFORMULIER FC DAG: 
Voor 23 mei 2009 inleveren bij Paul de la Vieter, Molle Stuiver, opgavebak kantine 
 
 
 

OPGAVE VOETBALGEDEELTE FC DAG 
 
Onderstaande persoon/personen geeft/geven zich op voor het voetbalgedeelte van de FC dag op 
zaterdag 6 juni 2009. 
 
naam:      naam: 
pc/adres:     pc/adres: 
emailadres:     emailadres: 
leeftijd:      leeftijd: 
wel/geen lid FC K’burg:   wel/geen lid FC K’burg 
 
naam:      naam: 
pc/adres:     pc/adres: 
emailadres:     emailadres: 
leeftijd:      leeftijd: 
wel/geen lid FC K’burg:   wel/geen lid FC K’burg: 
 
 
 
OPGAVE BARBECUE 
 
Bij de afsluitende barbecue zal/zullen ………..persoon/personen aanwezig zijn waarvan …….. 
kinderen jonger dan 15 JAAR (aantal graag invullen) 
 
Harold van Beekhuizen verzorgt de barbecue 
 
Deelname: Volwassenen   10 euro 
   Jeugd (t/m 14 jaar)  5 euro 
 
Hierbij machtig ik, _______________________________, FC Kraggenburg om éénmalig  
 
het verschuldigde bedrag inzake de barbecue FC dag op 6 juni 2009 af te schrijven van 
  
rekeningnummer ______________________  ten name van _______________________ 
 
 
Namens de commissie FC dag: 
 
Paul de la Vieter, telefoon: 06-41493873, pdelavieter@tiscali.nl 
Bert Meijer, telefoon: 06-23369516, meijereb@kpnplanet.nl 
Annalies Potters, telefoon: 0527-617874, apotters@hotmail.com 
Molle Stuiver, telefoon: 0527-252453, molle_stuiver@hotmail.com 

mailto:molle_stuiver@hotmail.com
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Jeugd FC Kraggenburg naar Snowvillage in Biddinghuizen 
 

In de voorjaarsvakantie organiseerde de activiteitencommissie van FC Kraggenburg een leuk 

uitje voor de jeugd van onze vereniging. Met ongeveer de helft van de jeugd (24 kinderen) en 

6 ouders/begeleiders reisden we af naar Snowvillage in Biddinghuizen. Daar aangekomen werd 

eerst een ieder van geschikte winterkleding (snowboots etc) voorzien en konden we beginnen. 

Na even wachten mochten we met z'n allen de sneeuw in! Je kon met een band een helling 

oplopen en van boven af naar beneden glijden. En dat ging er vaak heeeeeel hard aan toe! 

Onze voetbaljeugdleden zijn echte waaghalzen; dat zag je meteen!!! 

Na een uur in de sneeuw gegleden te hebben, gingen we lekker patat eten! Daar waren we ook 

wel aan toe. Hierna hadden we vier bowlingbanen tot onze beschikking. We hebben vier 

groepjes gemaakt en zo deden we een heuse bowlingbaancompetitie. We wisten al dat onze 

voetballers goed waren met (voet) ballen, maar dat ze ook zo goed waren met zware 

bowlingballen was bij ons niet bekend. Na het bowlen kwamen we nog op de foto en hierna 

zijn we weer naar huis gegaan. Al met al een geslaagde dag! 

 

Groetjes van de Activiteitencommissie FC Kraggenburg. 

 

      
 
 

Van de D-pupillen 
Na een lange winterstop mochten de boys zaterdag 28 februari jl. weer het veld op. VENO D2 

was net als in de vorige competitie onze eerste tegenstander. Toen nipt verlies, nu na een 

hevige sportieve strijd winst. Maar net als in de najaarscompetitie kwamen wij in de tweede 

helft in de problemen veroorzaakt door vermoeidheid en het spelen zonder wissels. De selectie 

is dun, 12 spelers, en als er dan één niet is, dan weet je dat het weer moeilijk gaat worden. 

Duidelijke afspraken vooraf werden in de eerste helft redelijk goed uitgevoerd, wij kwamen 

vaak door maar waren slordig in de afwerking, behalve die ene keer dat een afgeslagen bal 

vanuit de tweede lijn in één keer in de verre hoek werd gekruld door Wesley. De tweede helft 

kwam VENO, wij moesten ver terug. De counters, waarvan wij het in de tweede helft moesten 

hebben, werd in de afwerking slordig mee omgegaan. Het bleef dus spannend zolang wij niet 

die tweede goal maakten. Vermoeidheid ging ons parten spelen, spelers gingen plotseling de 

bal in plaats van de zone verdedigen, slimheid was ver te zoeken, we kwamen steeds meer in 
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de problemen en toen ook het mondje zich ging roeren werd het wel erg moeilijk. De tweede 

goal 5 minuten voor tijd was dan ook een bevrijdende. Verdiend of niet, wij hebben de eerste 

drie punten binnen en gaan proberen iets te doen aan het verre wegzakken in de tweede helft. 

 

Zaterdag 6 maart vroeg uit de veren want het pontje van Genemuiden moest gehaald worden.  

Aangekomen was de loper voor ons niet uitgerold, het was er een drukte van belang. Wij 

moesten de kleedkamer delen met nog drie teams, ging niet lukken, met passen en meten 

waren we maar net op tijd voor de wedstrijd. Tijdens de wedstrijd viel al snel op dat de 

voorhoede het voetbal niet had uitgevonden, in plaats van 4-3-3 te spelen leken onze spitsen 

bij elkaar op koffie visite te zijn. De bal kon daardoor niet ver genoeg van ons doel gespeeld 

worden, gaande weg werd de druk op middenveld en verdediging steeds groter. Toch was er 

een ongelukkige actie, via de paal en hak keeper, voor nodig om een goal tegen te krijgen. 

Tweede helft met goede moed begonnen in de hoop dat er nu wel goed positie zou worden 

gekozen. De gesproken woorden tijdens de rust bleken al snel gebakken lucht. In de 

voorbereiding van twee wissels viel de tweede goal. De wissels die in de spits en links buiten 

werden neergezet speelden de wedstrijd meer dan verdienstelijk uit. Helaas voor hen werden 

ze niet beloond, mede door fraai keeperswerk van Genemuider goalie. De wisselspelers 

kwamen uit E1 en zijn in de loop van de nieuwe week toegevoegd aan ons elftal. Het tekort 

aan spelers is nu historie. 

 

De zaterdag erna kwam DESZ D1 op bezoek, in augustus tijdens de bekercompetitie nog te 

sterk voor ons 13-0. Met een versterkt middenveld probeerden we een grote nederlaag als 

destijds te voorkomen. We durfden te voetballen, speelden redelijk goed in de discipline, de 

bal ging goed en redelijk snel rond. DESZ verdedigers waren nog zoekende, we speelden met 

twee dicht bij elkaar spelende spitsen, toen wij de 1-0 scoorden. De tweede nog voor rust 

kwam uit een voorbeeld aanval van de training, de achterlijn halen en dan terug spelen op de 

aangesloten spelers die dan vuren vanuit de tweede lijn. De tweede helft kwamen we onder 

druk maar van wijken wisten we niet. DESZ speelde met de minuut met meer mensen voor de 

bal dat werd ze uiteindelijk fataal wij scoorden uit een counter de 3-0. Volgende week zijn we 

vrij de week erna spelen we tegen de koploper. 

 

Johan Tadema 

 

 

Van de F-pupillen 
Aan het begin van de najaarscompetitie dachten we dat we een moeilijke competitie zouden 

krijgen, maar dit bleek aan het eind niet zo te zijn. We begonnen de competitie precies met 7 

spelertjes. Deze jongens en meisjes bleken zo enthousiast te zijn, dat ze er elke training en 

wedstrijd waren. 

Dat er flink getraind werd door de spelers bleek wel uit het feit dat ze aan het eind van de 

competitie op een gedeelde 5de plek zijn geëindigd. De uitslagen waren leuk voor iedereen, er 

werd gewonnen en verloren met een paar doelpunten verschil. Alleen de wedstrijden tegen 

Bant (9-1 verlies) en Giethoorn (12-0 winst) vielen op door de vele doelpunten. Het doelsaldo 

was 36 voor en 25 tegen, 5 keer werd er gewonnen en 4 keer verloren. 

Dat het voetballen in de zaal heel anders is dan op het veld, bleek wel uit het feit dat we van 

de wedstrijden die we in de zaal speelden er niet één konden winnen. Wel werd er 2 keer gelijk 

gespeeld. We hopen dat het volgend jaar beter gaat in de zaal. 

In de voorjaarsvakantie hebben we de kunst afgekeken van Heerenveen. Willem Schra had 

kaartjes geregeld voor de wedstrijd jong Heerenveen – jong PSV, welke met 5-3 werd 

gewonnen door Heerenveen. 

In de winterstop zijn er 5 nieuwe voetballertjes bijgekomen, welke nu alleen meetrainen en om 

toerbeurt meegaan om een wedstrijd mee te voetballen. De voorjaarscompetitie zijn de 

jongens en meisjes goed begonnen, 2 keer werd er gewonnen en 1 keer gelijk gespeeld. 

Mocht u na het lezen van dit stukje denken, mijn zoon of dochter wil ook wel voetballen, dan 

kunt u altijd  informeren bij het bestuur van de F.C. 

18 April, 9 en 23 mei moeten we thuis voetballen en toeschouwers zijn altijd welkom, we 

beginnen om half 10. 

 

Groetjes van Simon B, Simon S, Jarno, Luuk, Audrey, Jeroen en Daphne. 
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Inkijkertje : Irene Gerritzen 
 

„Loop maar achterom hoor‟ hoor ik roepen vanuit de tuin. Daar word ik begroet door de hond 

en Irene en Jeannette. Jaloers bekijk ik de mooi aangelegde tuin. Jullie hebben hem al 

helemaal voorjaarsklaar!!! Dat is het werk van Jeannette, hoor zegt Irene meteen. Ja, als je de 

dochter bent van Jan en Stien Kaak zit dat natuurlijk gewoon in de genen. Terwijl Jeannette 

doorgaat in de tuin nemen Irene en ik plaats aan de keukentafel. 

 

Irene is 40 jaar geleden geboren in het plaatsje Azewijn, als oudste dochter in een 

boerengezin. Nu kan ik heel stoer gaan schrijven dat ik natuurlijk meteen wist dat dat plaatsje 

tussen Doetichem en de Duitse plaats Emmerich ligt, maar ik had er nog nooit van gehoord. 

Dat vond Irene niet vreemd, Azewijn is een klein katholiek dorp in de gemeente Montferland in 

de Achterhoek met in de tijd dat Irene er opgroeide zo‟n 650 inwoners. 

 

In 1988 verhuist Irene naar Zwolle om te gaan studeren aan de Christelijke academie voor 

Lichamelijke opvoeding (CALO) om daarna les te geven in Almelo en ondertussen de studie 

orthopedagogiek (opvoedingsproblemen) te gaan volgen aan de universiteit in Utrecht. Na 

deze studie werkt ze een aantal jaar bij de Riagg in Hengelo en Enschede om vervolgens de 

zorg te verlaten en als adviseur op het gebied van onderwijshuisvesting te gaan werken bij 

Deloitte. 

 

Sinds januari 2003 is Irene mede-eigenaar van een bureau dat advies geeft op het gebied van 

huisvestingvraagstukken. Het bedrijf is gevestigd in Lieren wat net onder Apeldoorn ligt en ze 

hebben 14 personeelsleden in dienst. 

Met een eigen bedrijf maak je volgens mij al aardig wat uur in de week maar daarnaast is ze 

ook nog actief als voorzitter van het COC Zwolle en omgeving en zit in de STuurgroep 

Evenementen Kraggenburg (STEK). 

Ben je nog wel eens thuis???? 

Nou, het werd allemaal wel een beetje veel (soms werkweken van 60 uur!!) en daarom stop ik 

binnenkort ook als voorzitter van het COC in Zwolle maar ik blijf zeker doorgaan met STEK. 

We hebben een leuk en gezellig clubje en ik wil iets doen voor het dorp, dat is er bij mij met 

de paplepel ingegoten, aldus Irene. Mijn ouders waren wat dat betreft ook altijd actief. 

 

Tijd voor hobby‟s is er daarom niet veel maar als het mooi weer is worden de skeelers gepakt 

en in de toekomst misschien een balletje slaan op de tennisbaan. 

Vroeger zat ze op gymnastiek en hockey maar toch vindt Irene basketbal de allermooiste sport 

om te beoefenen.  

Muziek? O, dat is heel breed van dance tot yazz, ik ben alleen niet zo‟n liefhebber van 

smartlappen!!!!  

Als ik echt wil ontspannen dan gaat er een DVD in, heerlijk op de bank een film kijken. Lezen 

mag ik ook graag maar daar heb ik alleen in de vakantie tijd voor. 

 

Sinds december 2005 wonen Irene en Jeannette in een tuinderwoning aan de Zuiderringweg. 

Daarvoor woonden ze in Ens aan de Zwijnsweg in een arbeiderswoning. Omdat Jeannette in 

Kraggenburg geboren is, waren we meer betrokken bij dingen in Kraggenburg dan in Ens en 

de wens was om hier iets leuks te vinden aan een van de buitenwegen en niet te ver van het 

dorp. 

Nou, dat hebben jullie gevonden!! Het is echt een heel mooi sfeervol ingericht huis.  

Wat een ruimte!!!!!  

Ze wonen er ook met erg veel plezier en hebben het er goed naar het zin. 

Nu kwam je al uit een dorp dus dat was niet vreemd, maar hoe bevalt Kraggenburg? 

Ondertussen heb ik al aardig wat mensen leren kennen, ik vind het een leuk dorp en de 

mensen zijn open en gemoedelijk. 

 

Loes Botman 
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Reünie                                  Reünie                                  Reünie 
 

 

 

 
Beste Kraggenburgers, 

 

Over 7 weken is het al zover! Dan is het al weer tijd voor de reünie ter ere van het 60-jarig 

bestaan van Kraggenburg. In de vorige Uitkijk heeft u de uitnodiging kunnen lezen en heeft u 

zich al aan kunnen melden. 

 

De aanmeldingen komen binnen. Voornamelijk van de Oud-Kraggenburgers die wij een 

uitnodiging hebben gestuurd. Van een aantal Kraggenburgers hebben wij veel adressen binnen 

gekregen, waarvoor hartelijk dank voor de genomen moeite. 

 

Nog even kort de indeling van de reünie op 21 mei (Hemelvaartsdag): 

 

- 13.30 uur ontvangst met koffie/thee/kraggekoek 

- vanaf 14.00 middagprogramma met diverse optredens van Kraggenburgers, oude 

ambachten, activiteiten voor kinderen en nog veel meer 

- 18.00 uur gezellig eten met z‟n allen 

- 20.00 uur optreden Kraggenburgerband 2ONS 

 

Om deze dag en het gezamenlijke eten tot een succes te maken, vragen wij ook aan alle 

Kraggenburgers om zich op te geven. Opgave = gezellig mee eten! Het opgaveformulier 

vindt u ook in deze uitkijk. Wij zien graag veel aanmeldingen tegemoet, zodat wij er met z‟n 

allen een geweldige dag van kunnen maken! 

 

Mocht u nog adressen hebben, dan ontvangen wij die ook graag, zodat wij op korte termijn de 

laatste uitnodigingen de deur uit kunnen doen. Beter een dubbel adres, dan helemaal geen 

adres! De adressen en de opgaveformulieren kunt u inleveren bij Wilma van Beekhuizen-

Everts, Stuwwal 26, Kraggenburg, telefoonnummer 0527-258847, of mailen naar 

wilma.everts@home.nl. 

 

 

Fototentoonstelling                                                           Medewerking gevraagd! 

 

Tijdens de reünie is er de mogelijkheid om een fototentoonstelling te bekijken. Er zijn al een 

aantal foto‟s binnen gekomen, maar helaas nog niet genoeg. 

 

Dus duik in uw archief en lever de foto‟s aan bij de fotocommissie. De foto‟s krijgt u uiteraard 

retour, als wij ze inscannen dan kunnen wij ze u op korte termijn weer terugbrengen. Samen 

met u kunnen wij er dan een geslaagde tentoonstelling van maken. 

 

Omdat alles uitgezocht, gescand, geprint, geplakt moet worden om er een leuk geheel van te 

maken, kunt u de foto‟s inleveren tot uiterlijk 8 mei. Dan is er voor de commissie nog de 

gelegenheid om alles klaar te maken. 

 

De foto‟s kunt u brengen bij Bertus van den Berg, Casper Kombrinkstraat 6, of bij Miep 

Potters, Voorstraat 10. U kunt ze ook mailen naar: l.vd.berg@live.nl, letty@vdbrecreatie.nl of 

naar mar.neefjes@planet.nl 

 

Wij vragen u om uw medewerking!!! 

 

 

 

 

mailto:l.vd.berg@live.nl
mailto:letty@vdbrecreatie.nl
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Reünie                                  Reünie                                  Reünie 
 

Opgaveformulier Reünie Kraggenburg 60 jaar 

 

 
 

 
Naam   :    
 

Adres   : 
 

Postcode  : 
 
Woonplaats  : 

 
Telefoonnummer : 

 
Emailadres  : 

 
 
           Aantal personen 

Geeft/Geven zich op voor: 
 

  
Koffie/thee/kraggekoek, middagprogramma en eten  
 

kinderen t/m 7 jaar    gratis      ……………….. 
kinderen 8 t/m 14 jaar €   7,50      ……………….. 

  
volwassenen   € 12,50      ……………….. 
 

Koffie/thee/kraggekoek, middagprogramma, eten en optreden Kraggenburgerband  
 

kinderen t/m 7 jaar    gratis      ……………….. 
kinderen 8 t/m 14 jaar €  7,50      ……………….. 
  

volwassenen   €17,50      ……………….. 
 

 
  
Dit formulier kunt u opsturen naar Wilma van Beekhuizen-Everts, Stuwwal 26, 8317 

BE te Kraggenburg. 
 

Het totaal bedrag kunt u overmaken op rekeningnummer 11.42.70.317 ten name van 
O.V.K., onder vermelding van Reünie en uw naam. Zodra uw betaling ontvangen is, is 
uw inschrijving definitief en zorgen wij voor een gezellige middag. 

 
Heeft u zelf nog adressen van Oud-Kraggenburgers in uw bestand, dan kunt u deze 

doorgeven aan Wilma van Beekhuizen-Everts, Stuwwal 26, Kraggenburg. U kunt ze 
ook mailen naar wilma.everts@home.nl of bellen naar 0527 – 25 88  
 

mailto:wilma.everts@home.nl
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Bericht van “Klein Cortina” 

 

Eindelijk na 11 jaar hebben we weer een winter gehad met voldoende vorst om op buitenijs te 

schaatsen. De ijsverenigingen in de Polder hebben weer activiteiten en wedstrijden kunnen 

organiseren voor hun leden. 

Ook landelijk zijn er weer “echte” kampioenschappen gereden op buitenijs. De Oostvaarders 

plassen waren voor de marathon wedstrijden voor Dames en Heren een mooi decor. Jammer 

dat het die dag mistig was, anders hadden we nog mooiere beelden kunnen zien van de 

“kanonnen” en “kanoninnen”. 

De weersomstandigheden tijdens de wedstrijden in Kraggenburg waren voortreffelijk. Op 

donderdagmiddag 8 januari hebben we dankzij de medewerking van de basisscholen een 

mooie spelmiddag gehouden, met wedstrijden voor de groepen 5-6 en 7-8. 

Op zaterdag 10 januari is de Leeuwenronde weer verreden. De deelname was boven 

verwachting en de onderlinge strijd was soms hevig. Voor het eerst sinds zijn bestaan is de 

wisselbeker 3 x opeenvolgend gewonnen door dezelfde deelnemer. Daarom een felicitatie voor 

Vincent van Dijk voor zijn begeerde overwinning. 

De vorst heeft nog stand gehouden tot maandag 12 januari 2009, daarna was het zwemmen 

op de baan. Hopelijk heeft iedereen genoten van de vorstperiode en het schaatsplezier. 

Als ijsbaanbestuur hebben we met plezier gewerkt om de activiteiten te organiseren. Hopende 

op een strenge winter in seizoen 2009-2010 wensen wij alle Kraggenburgers een warme zomer 

toe. 

 
Het Bestuur. 

 

De uitslagen van de wedstrijden: 

    

Donderdag 8 januari 2009 

  

Meisjes groep 5 en 6: Jongens groep 5 en 6: 

1 

2 

3 

Rebecca Doejaaren 

Willemijn Kok 

Mariëlle ten Brinke 

1 

2 

3 

Vincent Oosterhof 

Stijn de Boer 

Sten van Greuningen 

  

Meisjes groep 7 en 8: Jongens groep 7 en 8: 

1 

2 

3 

Hilde Haagsma 

Lorieke Tadema 

Marieke de Boer 

1 

2 

3 

Guus de Baat 

Reinier Riezebos 

Yannick van den Bergh 

    

Zaterdag 10 januari 2009 

  

Welpenronde meisjes t/m 15 jaar: Welpenronde jongens t/m 15 jaar: 

1 

2 

 

Erica Bremer 

Marieke de Boer 

1 

2 

3 

Kees Tadema  

Stefan Doejaaren 

Marco van Diepen 

  

Leeuwinnenronde 10 ronden: Leeuwenronde 50 ronden: 

1 

2 

3 

Marloes Booyink 

Heleen Muysers 

Paula Snellink 

1 

2 

3 

Vincent van Dijk 

Jan Ruyter 

Henk Hadders 

 

 
 

 
 

 
 
 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Nieuws over een mogelijk multi-functioneel centrum in Kraggenburg 
 

In juni 2007 is het prachtige idee om in Kraggenburg een multi-functioneel centrum (MFC) te 

stichten aan de dorpsgemeenschap gepresenteerd. Om de partijen de gelegenheid te geven 

om de plannen met hun achterban te bespreken, heeft het enige tijd geduurd voordat het 

overlegproces hervat kon worden. Inmiddels vindt er weer intensief overleg plaats tussen alle 

betrokkenen. Er wordt gewerkt aan een definitief plan, waarin het doel van het MFC, de 

financiën en de organisatorische aspecten duidelijk worden opgeschreven. Er is ook intensief 

overleg gaande met de provincie en de gemeente om te kijken onder welke voorwaarden het 

project in aanmerking kan komen voor subsidie. Zonder tegenslagen verwachten wij over  

 
enkele maanden het definitieve plan aan de besturen van beide kerken en aan het Dorpshuis 

voor te leggen. Er wordt ook gewerkt aan concept statuten voor de nieuw op te richten 

stichting die het MFC zal gaan beheren.  

 

Nadat het plan gereed is zal de definitieve besluitvorming in elk van de besturen plaatsvinden, 

waarbij de parochie het plan moet voorleggen aan het bisdom (de eigenaar van het gebouw), 

de protestantse gemeente Kraggenburg het nog moet voorleggen aan hun leden en het 

Dorpshuis aan de Raad van Toezicht. Pas als die allen akkoord zijn met het plan kan het 

groene licht worden gegeven voor de uitvoering.   

 

Wij denken dat dit nieuwe plan kansen biedt voor de kleine dorpsgemeenschap van 

Kraggenburg. Het nieuwe multi-functionele centrum kan de centrale ontmoetingsplaats voor de 

Kraggenburger gemeenschap worden, waar zowel de beide kerken als de huidige activiteiten 

van het Dorpshuis een plaats kunnen vinden. Maar natuurlijk hopen wij ook nieuwe activiteiten 

aan te trekken. Het doel van het te stichten MFC is om de sociale kernactiviteiten van de 

dorpsgemeenschap te versterken en ook in de toekomst te waarborgen. Het MFC zal een 

ontmoetingsplaats moeten worden waar de gehele dorpsgemeenschap zich thuis voelt. 

 

Wij hopen u in een van de volgende Uitkijken te kunnen berichten dat het plan klaar is en is 

voorgelegd aan de drie besturen. Vanaf daar moeten wij afwachten of iedereen zich door het 

plan kan laten overtuigen.  

 

Anton de Bruin (Namens stuurgroep, gebouwencommissie en financiële commissie) 
 

 
 

 

 
 

Beste Zotte Leeuwen en Leeuwinnen, 

 

Wij kijken terug op een zeer geslaagd carnavals seizoen en willen langs deze weg iedereen 

bedanken voor haar of zijn bijdrage aan onze activiteiten. 

 

Zaterdag 14 februari was het Gezwam rond de Dam. Ondanks de vakantie, vele skiërs, de 

afzegging van de blaaskapel en een buutreedner was het weer een volle bak met 6 weergaloze 

buuts. Kortom een TOP-avond. 

 

Voor de jeugd was er dit jaar een horrortocht op vrijdag 20 februari met vele bange kinderen 

en veel lol voor jeugd en raadsleden. 
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Op het Groot-Carnaval, zaterdag 21 februari, hebben we met elkaar een gigantisch feest 

gebouwd o.l.v. een nieuwe band „La Stampa‟. Ook de jeugd van Kraggenburg was goed 

vertegenwoordigd. 

 

Zondagmorgen was er voor menigeen een echte katerloop. Na een lekkere wandeling en een 

goed ontbijt bij Restaurant De Voorst was de kater verdwenen. 

 

Ook de kinderen mochten dit jaar carnaval vieren in de feesttent op zondagmiddag. Met 

diverse leuke boeren-spelletjes en een fantastische jeugdraad hebben vele kinderen zich prima 

vermaakt. 

 

Dinsdagmiddag hebben we gezamenlijk met de senioren het carnavalseizoen afgesloten met 

het traditionele haringhappen. 

 

Zoals u kunt lezen zijn wij zeer tevreden over het verloop van dit carnavalsseizoen dus 

nogmaals: BEDANKT IEDEREEN! 

 

Prins B.I.C.S. & Adjudant Arnoldus 

en zijn raad van Elf  

 

PS. Zoals elke jaar hadden we ook dit jaar weer een goed doel. Net na de carnavalsactiviteiten 

heeft Prins B.I.C.S. het monument en de leeuwen bij de ingang van het dorp schoongemaakt. 

Tevens zullen enkele raadsleden zich nog inzetten bij het maken van de bak voor het 

tulpenmozaïek. 

 

„ Dick voor mekaar‟ 
 

 

 

 

 

Pasen bij van Saaze 
 

Beide Paasdagen is er bij Van Saaze van alles te doen. Eerste Paasdag 12 april is er een 

fietstocht van ± 30 kilometer. Start vanaf  het café van 10.00 uur tot 15.00 uur. Na afloop van 

de fietstocht kunt u gebruik maken van een voortreffelijke paaslunch of een heerlijk  

3-gangen paasdiner. Voor meer info kijk op de website www.hotelvansaaze.nl.  

Tweede Paasdag 13 april is er weer het eiergooien voor koppels op het veld voor het cafe. Bij 

mooi weer komt er een groot terras. Er wordt gestreden in twee categorieën: Jeugd lagere 

school en ouderen. Opgave ter plaatse. Aanvang 14.00 uur. Na afloop is er de gelegenheid tot 

het eten van een broodje superomelet.   

 

 

 

 

Playbackshow 29 april 
 

Het is alweer begin april. Tijd om de agenda‟s erbij te pakken en te beginnen met de 

voorbereidingen voor “de Soundmix & Playbackshow & Talentenshow” op 29 april. Want voor 

je het weet zit weer in de zaal en zeg je opnieuw: “Maar volgend jaar doe ik/doen we mee.” 

Dus wacht niet nog een jaar, maar doe het nu. Verras je mededorpsgenoten met een 

spetterend optreden, een live gezongen ballade, een goocheltruc, een boysband, een komische 

act, een onnavolgbaar klassiek muziekstuk of …………………. 

Geef je op bij Max, discretie verzekerd 

Formulieren zijn te krijgen bij Hotel van Saaze. Ook staan ze afgedrukt in de vorige Uitkijk. 

 

 

http://www.hotelvansaaze.nl/
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Dancing on Plavuizen 
 

Daar stond ik dan, nerveus, wiebelend op mijn hoge hakken (nog bedankt Marion Groot voor 

het lenen), plukkend aan mijn dansjurk, voorzichtig mijn opgestoken haar met bloem 

rechtduwend, te wachten tot Ton en ik opgeroepen werden om de arena te betreden. Daar 

klonk de stem van de presentator. “En dan nu uit Kraggenburg: Annemieke Janse en Ton van 

Steen.” Een verblindend wit licht en het gejuich van het publiek begeleidden ons naar de 

zijkant van de dansvloer. Jawel de zijkant, want bij de generale repetitie waren we vanuit het 

midden de geluidsinstallatie in gedanst en aangezien Ton alles tot in de puntjes uitdenkt, 

wisten we dat we aan de zijkant moesten beginnen. Ik draaide zoals ingestudeerd een rondje 

en wachtte tot Ton mij zou uitnodigen voor de dans. Dat gebeurde gelukkig ook! Ik liep met 

een brede lach naar Ton en anderhalve minuut later stonden we alweer voor de jurytafel. Die 

ging goed! (Dank, Gusta en Peter van Leijnden, voor jullie voortreffelijke begeleiding.) Volgens 

de jury hadden we er lol in en we kregen goede, nee geweldige cijfers voor onze Quickstep 

(achteraf kreeg iedereen behoorlijk hoge cijfers, maar dat mocht de pret niet drukken).  De 

tweede dans was de Rumba. Op een klein intermezzo van Ton zijn kant na, ging die ook zoals 

het hoorde. Hiervoor kregen we dezelfde score (2 negens en 1 acht). Uiteindelijk zijn we vijfde 

geworden (van de 12) en dat was voor ons een prima resultaat.  

 

Wat is dancing on Plavuizen  

Dancing on Plavuizen is een ludieke danswedstrijd, die voor het tweede jaar gehouden werd in 

de Bantsiliek in Bant. Dansparen (liefst geen echtparen en liefst ook geen al te goede dansers) 

uit alle dorpen van de Noordoostpolder studeren in 10 lessen twee dansen in. Dan volgt de 

wedstrijd. Iedereen verschijnt op zijn paasbest en een bij iedere dans passende outfit in de 

arena en heeft anderhalve minuut om de splinters uit de vloer te dansen. Ondanks dat het 

plezier voorop staat, is het een heel serieuze aangelegenheid. Iedere zaterdag naar dansschool 

Gerritsen voor les en tussendoor ook nog oefenen bij mijn broers in de zaal Van Saaze, want al 

snel bleek dat één keer oefenen in de week, niet voldoende was. Maar het resultaat van onze 

inspanningen mocht er zijn. Het werd een fantastische avond. Dancing on Plavuizen verdient 

een vervolg (er gaan geruchten dat ze er mee willen stoppen omdat er zo moeilijk aan 

deelnemers is te komen) maar ik kan het iedereen aanraden. Het is echt een kick, ook als je 

niet zo goed kunt dansen!  En o ja,  langs deze weg wil ik ook Rina Klok bedanken voor de 

aanmoedigende kaart die Ton en ik van haar kregen. Het boekje: “Help mijn man kan niet 

dansen heeft een prominente plek in huis gekregen”. 

 

Annnemieke Janse  

 

 

 

 

Opbrengst collecte 
  

De collecte voor het reumafonds heeft plaatsgevonden in de week van 8 t/m 14 maart 2009. 

De opbrengst was het prachtige bedrag van € 1047,67 

  

Alle gevers en collectanten hartelijk dank. 

  

Emmy Koster, Collecteleider. 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24  
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Avondvierdaagse 2009 

 
Geef u op … geef u op …..geef u op…… 

 

Dit jaar wordt er gelopen van 20 tot en met 24 april. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Maandag 20 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 21 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 22 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 23 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 24 april vierde avond 17.45 uur starten bij Het Klokhuis 

 

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

 

De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 3,70 per persoon. 

 

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

dient gelijktijdig met uw opgave te betalen. 

 

Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst. 

 

Namens Be Fair, 

 

Taco Folkertsma 

 
 

 
***  Nood oproep: Uitzetten routes 

Elk jaar worden de routes uitgezet door middel van pijlen. Deze routes moeten elke dag 

opnieuw worden uitgezet voor de daadwerkelijke start van de lopers. Als alle lopers binnen zijn 

moeten de pijlen weer worden opgehaald, voorzover dat niet met de laatste lopers is geregeld. 

Het uitzetten kan met de fiets of lopend gebeuren. Wij komen altijd mensen te kort, dus 

………….. 

 

Wie wil ons helpen met het uitzetten (en/of evt. ophalen) van de routes? 

Lijkt u dit wat of wilt u meer informatie, neem dan contact met mij op. *** 

 

 
 
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Antwoordstrook Avondvierdaagse 2009 
 
Ja, ik loop mee. 
 
Mijn naam is ……………………….. 
 
En ik wil graag herinneringsmedaille nummer ………... 
 
Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 3,70 kunt u inleveren bij: 
  
Taco Folkertsma 
Noordermeent 31 
8317 AA Kraggenburg 
Tel.: (0527) 85 22 90 
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Manu Keirse over rouwverwerking 
 

             Op veler verzoek hebben wij  Manu Keirse opnieuw voor u uitgenodigd… 

Voor wie het gemist hebben vorig jaar en wie Manu Keirse nog een keer wil horen en zien… 

 

 

 

Manu  Keirse geeft aan dat rouw en verliesverwerking geïntegreerd zou moeten worden in de 

samenleving. Het gaat niet alleen om de betrokkenen, maar ook om zijn of haar omgeving. 

Daarom hebben wij hem wederom uitgenodigd om naar de Noordoostpolder te komen en ons 

deelgenoot te maken van zijn visie op rouw in de samenleving. 

 

Hoe gaan wij om met kinderen op school, collega‟s op de werkvloer, collega‟s in de zorg, 

buren, familieleden, vrienden en vriendinnen. Kortom kinderen, jongeren, ouderen die te 

maken krijgen met verlies….. 

 

Een indrukwekkende avond voor iedereen die zelf in aanraking is (geweest) met een verlies. 

Maar zeker ook voor mensen die in de nabije omgeving te maken hebben met verlies, 

verdriet en rouw. 

 

“Rouw is niet alleen droefheid en depressie. Het is een gans scala aan gevoelens, gaande van 

angst, agressie, tot schuld, verwarring, maar ook opluchting en zoveel meer. Het raakt niet 

alleen de gevoelens, maar dringt door in elk domein van het leven. De werksituatie en de 

relaties met anderen worden erdoor beïnvloed. Ongeveer elke emotie kan opkomen, ook die 

men voorheen niet kende. Wat zo moeilijk is, is de ongewone intensiteit waarmee ze opkomen. 

Soms heeft de rouwende het gevoel gek te worden. Verdriet wordt gezien als een vorm van 

psychisch ziek zijn, wat een verkeerde boodschap is. Verdriet bewijst gewoon dat we in staat 

zijn intens van iemand te houden.” Aldus Manu Keirse in één van zijn goede boeken over 

”Helpen bij verlies en verdriet”. 

 

Manu Keirse is in Vlaanderen één van de experts op het gebied  van rouwverwerking.  

Hij verhaalt veel over alledaagse praktijkvoorbeelden. 

 

Iedereen is welkom en neem iemand mee. Zodat u/ jij je indrukken kunt delen!! Ook is er 

gelegenheid om (schriftelijk) vragen te stellen aan deze veelzijdige man. Er wordt een 

vrijwillige bijdrage gevraagd. Reserveren is niet nodig. We hopen dat de zaal groot genoeg is! 

 

Ring Diaconie Noordoostpolder,  

Pastor Marita Fennema, Ine Elshof, Lien Hermsen, Annelies Bouma, Ria Maes 

voor info en vragen: fam.maes@solcon.nl 

                                                                                  
 

 

ROUW 
 

WIE  HEEFT  ER  NIET  MEE TE MAKEN? 
 

verlies van een dierbare                      verlies van een ongeboren kind 

               verlies van gezondheid                              ongewenste kinderloosheid 

               verlies van werk                                         verlies door een scheiding 

               verlies….                                                                           ….verlies 

 

Dinsdag  14  april komt Manu Keirse naar  “de Ontmoeting”, 

Europalaan 42, te Emmeloord, aanvang 20.00 uur. 

(zaal open vanaf 19.30 uur) 

 
 

mailto:fam.maes@solcon.nl
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Gevraagd: Tweedehands kleding 
 

De Interkerkelijke Stichting Ethiopië/Eritrea heeft allerlei lopende projecten in Ethiopië 

betreffende landbouw, visserij, gezondheidszorg, water en voeding, medische hulp enz. De 

stichting probeert de nood te lenigen en de mensen een zelfstandig bestaan te laten 

opbouwen. De stichting draait op vrijwilligers en één betaalde kracht. In Ethiopië wordt 

uitsluitend gewerkt met Ethiopische organisaties die niet aangesloten zijn bij de overheid. We 

zamelen nog steeds goede tweedehands kleding voor deze projecten in. De kleding wordt 

verkocht en van de opbrengst ontvangen de medemensen in Ethiopië direkte hulp. 

 

Financieel worden gesteund de vrouwen in Bahir Dar die microkrediet ontvangen. Zij worden 

door de stichting geholpen om een nieuw bestaan op te bouwen door een verstrekte lening. 

Vele vrouwen starten een eigen bedrijfje, kunnen voedsel en kleding voor hun gezin gaan 

kopen en hun kinderen kunnen onderwijs gaan volgen. Een heel nieuw leven! En dit alles met 

een microkrediet van € 50!!  

Speciaal aandacht wordt gevraagd voor de blinden en gehandicapten in Awasa. Met dit project 

krijgen deze mensen een levenskans en een bestaan in hun leefomgeving. Door deze mensen 

een beroep te laten leren krijgen ze een eigen verantwoordelijkheid in de gemeenschap. Beide, 

blinde (!) directeuren geven enthousiast leiding aan dit project. 

Ook de arme agrarische bevolking wordt gesteund. Zij kunnen door het project voedsel voor 

zichzelf en anderen gaan verbouwen. De kinderen van deze mensen gaan onderwijs volgen en 

hoeven niet de hele dag meer mee te werken. De boeren ontvangen veel begeleiding en 

leiding in het verbouwen van de gewassen en het verzorgen van hun vee. 

Hulp wordt gevraagd voor de mensen in Sashamene. De stichting helpt hen met watervoor-

zieningen en aanplant van gewassen op het land.  

 

Bovengenoemde projekten kunt u steunen door schone, hele kleding in gesloten vuilniszakken 

af te leveren op Paardenweg 4, Kraggenburg. Vooral kinderkleding is momenteel zeer 

gewenst!! 

U kunt ook rechtstreeks een bedrag overmaken naar ISEE, Urk, bankrekeningnr: 45.11.15.627 

Bij voorbaat heel hartelijk dank namens uw medemens in Afrika. 

 

Met vriendelijke groet, 

Willem en Elly Remijnse, tel.nr. 252513. 

 

 

 

 

Een belevingstuin voor “Phoenix” 
 

Hallo, even voorstellen: Wij zijn de bewoners van woonvorm “Phoenix” uit Emmeloord. 

Zoals u misschien al wel in de krant hebt gelezen wordt onze tuin helemaal veranderd. 

Wij krijgen een belevingstuin. Hier kunnen wij dan genieten van kleuren, geuren en geluiden. 

Alleen hebben wij een probleem. Wij hebben niet zoveel geld. Nu is onze vraag aan u of u ons 

wilt helpen met het mogelijk maken van onze tuin. 

Wij zijn blij met elke gift. 

Voor vragen en informatie kunt u altijd bellen of mailen met Rita, zij werkt bij ons, telefoon 

611019 of rteijema@triade-flevoland.nl U mag altijd komen kijken de koffie staat klaar. 

 

Hartelijke groeten van: 

Albert, Jan, Edwin, Ellie, Martie, Johanna, Marijke, Jos, Nelleke, Macise, John, Theo, Marrie, 

Hans, Agnes en Bea. 

 

Oh ja, op dit nummer kunt u geld storten: 1142.36.127 t.n.v. triade Emmeloord, tuinplan. 

 

 

 

 

 

mailto:rteijema@triade-flevoland.nl
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Stichting Carrefour start Team Seniorenadviseurs in de Noordoostpolder 
 

Vanaf januari dit jaar is het Team Seniorenadviseurs van start gegaan in de Noordoostpolder. 

De seniorenadviseur dient als vraagbaak voor alle senioren (55+), die hier woonachtig zijn. 

Uiteraard wil iedereen zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Indien gewenst, brengt 

de seniorenadviseur samen met u in kaart met welke voorzieningen dit ook daadwerkelijk 

gerealiseerd kan worden.  

U kunt met de seniorenadviseur al uw vragen en wensen met betrekking tot wonen, welzijn en 

zorg bespreken. De seniorenadviseur informeert en adviseert u kosteloos over allerlei 

mogelijke oplossingen en maakt u zo wegwijs in de wirwar aan regels. 

De seniorenadviseur is onafhankelijk, niet gebonden en gaat uit van uw belang. Binnen het 

team zijn de adviseurs goed op de hoogte van allerlei regelingen en voorzieningen die voor u 

van belang zijn. Zodat zij u goed kunnen informeren en adviseren. 

 

Wat kan de seniorenadviseur o.a. voor u betekenen? 

Wonen 

Seniorenwoningen 

Woningaanpassing  

Verhuiskostenvergoedingen 

Veiligheid in en om de woning 

Informatie over woonvoorzieningen 

Welzijn 

Financiën 

Administratieve hulp (formulieren invullen) 

Activiteiten in de buurt 

Vervoer 

Ontmoeting 

Maaltijden 

Aanvraag bijzondere bijstand 

Zorg 

Thuiszorg 

Maatschappelijke dienstverlening 

Verhuizing naar zorgcentrum 

Ondersteuning bij aanvraag zorgvoorzieningen. 

Informatie over zorg- en andere dienstverlening 

 

De adviseur houdt contact tot de mogelijke oplossingen bereikt zijn. Er wordt daarbij nauw 

samengewerkt met andere instellingen, organisaties en hulpverleners die een taak vervullen 

voor senioren. 

Ook als familielid of kennis van een 55 plusser kunt u contact opnemen voor informatie, advies 

begeleiding en/of ondersteuning. 

 

Hoe komt u in contact met de seniorenadviseur? U kunt ons bereiken tijdens kantooruren elke 

werkdag van 9.00 tot 17.00 uur. Vraag naar de seniorenadviseur. Hier kunt u uw vragen 

stellen en/of een afspraak maken voor een huisbezoek.  

Tel: 0527-630000. Bezoekadres Harmen Visserplein 6, Emmeloord  

E-mail: seniorenadviseur@carrefour.nu  

 

 

 

 

 

Te leen! Aanhangwagen met sportartikelen! 
 

Wij willen u attenderen op het feit dat Stichting Carrefour in het bezit is van de (BOSS) 

sportaanhangwagen. Deze aanhangwagen kan gevuld worden met sportartikelen en door u 

gebruikt worden bij het organiseren van sport (buurt) activiteiten. Als u de aanhangwagen 

leent, kunt u kiezen uit materialen voor verschillende sporten als basketbal-, volleybal, 

badminton en voetbal. En er is dit jaar ook weer nieuw materiaal in de aanhanger bijgekomen. 
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Tevens zijn we gestart met de organisatie van sportactiviteiten in de dorpen. Dit heeft als doel 

om in samenwerking met bewoners, verenigingen, scholen en andere organisaties activiteiten 

voor jongeren te organiseren en ze te stimuleren tot een actieve leefstijl.        

 

Mocht u bij het organiseren van een activiteit willen samenwerken of een keer gebruik willen 

maken van de sportaanhangwagen neem dan contact met ons op via 

Bart.maljers@carrefour.nu of 06-53246892 / 0527-630000.  

 

 

 

 

Melania organiseert eerste wandeltocht 
 

Op zondag 19 april wordt er door Melania een wandeltocht van 12 kilometer georganiseerd. 

Deze wandeltocht loopt door een mooi stuk van de Noordoostpolder. De start is om 13.00 uur. 

Waar de wandeltocht start is nog een verrassing, die bij opgave, vóór 10 april bekend zal 

worden gemaakt. Het inschrijfgeld voor de wandeltocht is  € 7,50. Dit bedrag komt geheel ten 

goede aan de projecten van Melania Flevoland op het eiland Iloilo in het midden van de 

Filippijnen. Opgeven kan bij Arian Haverkamp telefoon 0527 261345 E-mail: 

janenarian@hotmail.com en bij Marijke Rademakers telefoon 0527 261358 E-mail: 

mgjlowenthal@yahoo.com 

 

Melania ontwikkelingssamenwerking is een organisatie van, door en voor vrouwen. Vrouwen 

een handje helpen om een beter leven te krijgen met man en kinderen en de omstandigheden 

van een hele dorpsgemeenschap te verbeteren, is het doel dat altijd kleinschalig gehouden 

wordt. Melania opereert onder de vleugels van Cordaid en bestaat al 87 jaar. Naast het bedrag 

wat “onze” vrouwen in de vorm van microkrediet krijgen worden er 

alfabetiseringsprogramma‟s aangereikt, zodat ze zelfstandig kunnen handelen. 

 

Steun onze projecten en kom met vrienden, buren, familie, collega‟s en andere bekenden om 

heerlijk te wandelen in onze mooie Noordoostpolder en vrouwen in moeilijke omstandigheden 

te helpen. 

 

 

 

 
Zonnebloemnieuws  
  

De vereniging De Zonnebloem bestaat dit jaar 60 jaar. Dit heugelijke feit willen ze vieren door 

allerlei landelijke en regionale activiteiten en festiviteiten te organiseren. 

In deze regio wordt er voor onze zonnebloemgasten een artiestenmiddag georganiseerd op 

dinsdag 12 mei in theater het Voorhuys te Emmeloord. 

De kaarten kosten € 15,00 per persoon. Voor vervoer heen en terug wordt gezorgd. 

Het programma voor deze middag ziet er als volgt uit: 

vanaf 13.00 uur         : ontvangst met kopje koffie/thee 

14.00 uur - 16.00 uur : optreden Jong Belegen met het programma "Rillend op het 

randje". 

 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: Mevr. T. van Egmond tel. 252783 

                                                              Mevr. G. Mooiweer     tel. 252700 

  

Zoals het er nu uitziet zullen we in de maand mei weer de jaarlijkse loten toegestuurd krijgen. 

Zodra we die binnen hebben en de wijken voor de verkoop weer verdeeld zijn, kunt u ons dus 

weer aan uw deur verwachten. Wij hopen dat u ons evenals de voorgaande jaren weer zult 

steunen door de zonnebloemloten te kopen. Zodat we met het deel van de opbrengst dat voor 

onze eigen plaatselijke vereniging is, weer gezellige uitstapjes en middagen kunnen 

organiseren voor onze dorpsgasten. 

  

Met vriendelijke groet van onze vrijwilligsters van de Zonnebloem afd. Kraggenburg. 

mailto:Bart.maljers@carrefour.nu
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Passie in de Polder zoekt (amateur)toneelspelers voor nieuwe 
theaterproductie  
 

Passie in de Polder is een initiatief van het Centrum Amateurkunst Flevoland (CAF) 

en bedoeld voor amateur-spelers met ambitie, die hun acteertalent verder willen 

uitbreiden. De vierde aflevering van Passie in de Polder, bijzondere  podiumkunsten 

in de Noordoostpolder, vindt plaats van woensdag 27 t/m zondag 31 januari 2010. 

Maar, we zijn nu al op zoek naar enthousiaste toneelspelers uit de provincie. De 

auditie hiervoor is op dinsdag 14 april om 19.30 uur in de zaal van HCR Van Saaze te 

Kraggenburg 

 

Locatietheater 

Net als voorgaande edities van Passie in de Polder heeft het CAF een interessante locatie in de 

Noordoostpolder uitgekozen voor het nieuwe programma. In januari 2010 strijkt Passie neer in 

HCR Van Saaze te Kraggenburg. Dit hotel/café dat eigenhandig door dhr. L. van Saaze werd 

gebouwd, werd op 26 maart 1954 met vijf kamers officieel geopend. 

De te produceren voorstellingen zullen tegen het decor van dit historische pand (inmiddels een 

hotel met 26 kamers met twee kleinzoons van Van Saaze als eigenaar) worden gespeeld. 

 

Toneelstuk 

Voor de amateurtoneelproductie heeft het CAF een bestaande toneeltekst uitgekozen die 

gespeeld zal worden in het cafégedeelte. waarbij de spelers tussen het publiek door zullen 

acteren. Dit stuk zal vier keer worden opgevoerd, op donderdag 28 t/m zondag 31 januari 

2010. De toneeltekst „Twee‟ is geschreven door de Engelse toneelschrijver Jim Cartwright en is 

een menselijk drama dat zich afspeelt vóór en achter de bar. Tussen de drankbestellingen en 

het caférumoer door spelen diverse kleine drama‟s tussen tweetallen en met name tussen de 

kastelein en kasteleinse. Het café wordt een ontmoetingsplek van allerlei meer en minder 

geslaagde verbintenissen. 

De regie is in handen van Myriam Cloosterman, theaterdocent en regisseur in Gelderland en  

tevens werkzaam als adviseur theater bij de provincie Flevoland.  

 

Auditie en repetities 

Om een geschikte spelersgroep samen te stellen roept het CAF spelers, ook mannelijke 

spelers!, uit Flevoland (vanaf 16 jaar) op, die zich verder willen ontwikkelen in een tijdelijke 

nieuwe spelersgroep. Dinsdag 15 mei a.s. aanvang 19.30 uur, vindt er een kennismaking 

plaats, waarbij de regisseur de kwaliteiten van de kandidaat-spelers wil leren kennen en de 

spelers zich verder kunnen laten informeren over de plannen van de regisseur.  

Na afloop van deze bijeenkomst wordt de definitieve spelersgroep samengesteld. Deze zal 

bestaan uit 13 spelers en wordt t.z.t aangevuld met enkele figuranten.  

De avond van 15 mei is voor beide partijen vrijblijvend van aard. 

 

De repetities voor deze voorstelling  zijn op dinsdagavond van 19.30-21.30 uur en gaan van 

start ná de zomervakantie. In juni wordt op dinsdagavonden kennisgemaakt met het stuk, 

zodat ná de zomervakantie de spelers al voorbereid de repetities in kunnen gaan. De repetities 

vinden in eerste instantie plaats op een centrale locatie in de polder en later i.v.m. het spelen 

op locatie in HCR Van Saaze. Aan deelnemende spelers wordt een eigen bijdrage gevraagd van 

€ 125,- voor het gehele repetitietraject en de voorstellingen.  

 

Aanmelden bij: Myriam Cloosterman via m.cloosterman@centrumamateurkunst.nl 

Voor meer informatie: 06-12143543 (bellen op di of do-dag tijdens kantooruren). 

 

 

 

    

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Natuurmoment Voorsterbos 
 

De lente is aangebroken. Wij merken dit aan het lengen van de dagen. De knoppen van bomen 

en struiken gaan zwellen. In het Voorsterbos begint het voorjaarsconcert langzaam op gang te 

komen. „s Morgens vroeg zingen zanglijsters en merels volop wanneer ze de nieuwe dag 

aankondigen. Ook de boomklever, groene specht, koolmees, vink, winterkoning en roodborst 

laten van zich horen. Hoog boven in de lucht cirkelen buizerds die prachtige duikvluchten 

boven het bos maken. Dit zijn baltsvluchten die vaak opgemerkt worden met hoge miauwende 

geluiden. Op luwe plaatsen in het bos zien we bloeiend speenkruid, klein hoefblad, paarse 

dovenetel en langs sloot en plas de geel bloeiende dotterbloem. In poelen en sloten worden de 

waterdieren actiever, waterspinnen en schrijvertjes zien we over het wateroppervlak 

voortbewegen, terwijl padden, kikkers en salamanders op trek zijn naar water om een plekje 

op te zoeken om eieren af te zetten. Als de zon volop schijnt kunnen we de eerste vlinders van 

dit seizoen zien vliegen. Dit zijn citroenvlinder, dagpauwoog, gehakkelde aurelia en als de 

pinksterbloem en look zonder look bloeit wordt deze vaak bezocht door het oranjetipje. Bij 

deze soort heeft het mannetje de de karakteristieke oranje gekleurde voorvleugeltip. Deze 

vlinder vliegt vanaf april tot half mei. 

 

Het reewild, dat veel aanwezig is in het Voorsterbos, verplaatst zich regelmatig van het ene 

deel naar het andere gebied. De reegeiten gaan zich nu steeds meer afzonderen van de groep 

en zoeken hun eigen plekje om straks het kalfje(s) te werpen. Bij deze verplaatsingen moeten 

de reeën drukke wegen oversteken. Van de plaatselijke jachtopziener kregen we te horen dat 

vanaf 1 januari tot heden 24 reeën het slachtoffer zijn geworden van het verkeer. Op de 

Kraggenburgerweg, Kadoelerweg, Repelweg, en Voorsterweg is het dan ook oppassen. 

Wanneer u met de hond het Voorsterbos bezoekt zorg er dan voor dat deze is aangelijnd, 

zodat geen reeën plotseling de weg oversteken. 

 

Boomfeestdag 2009 

Op 18 maart was Natuurmonumenten Voorsterbos met het beheerteam en vrijwilligers actief 

tijdens de Boomfeestdag. Op het golfterrein Emmeloord zijn door ruim 500 kinderen van de 

basisscholen in de Noordoostpolder ongeveer 10.000 bomen geplant. De boomfeestdag wordt 

al vanaf 1957 georganiseerd. 

 

Camping de Stiente 

Vanaf 1 april is Camping”de Stiente” voor de campinggasten geopend. Deze camping heeft 30 

plaatsen om de tent of caravan neer te zetten. Wanneer u de tent of caravan een weekend wilt 

uitproberen voor de grote zomervakantie, bent u welkom op de “Stiente”. De camping ligt aan 

de Kraggenburgerweg 21 te Kraggenburg nabij de beheerschuur van Natuurmonumenten. 

Voor inlichtingen kunt u bellen naar telefoon: 0527-252570. 

 

Excursies 

Het nieuwe excursie programma voor dit jaar is weer rond. Er zijn een groot aantal 

verschillende excursies voor u georganiseerd. Op zaterdag 4 april en woensdag 22 april vaart 

de Whisper met u naar het Vogeleiland in het Zwarte Meer, waar u de vroege vogels kunt 

bespioneren.  

U kunt zich opgeven bij het bezoekerscentrum de Wieden, telefoon 0527-246644. 

Aanmelden kan ook via de website www.natuurmonumenten.nl/agenda. 

 

Het beheerteam nodigt u van harte uit om in het levendige Voorsterbos een mooie wandeling 

te maken met alle aanwezige geluiden, geuren en kleuren. 

 

Het beheerteam Flevoland. 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/agenda
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Inleverdatum 2009 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

14 juni 24 juni 

16 augustus 26 augustus 

4 oktober 14 oktober 

22 november 2 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  

      uitkijk@kraggenburg.nl 
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van 

de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 
- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van 

toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2008 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

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 

12-04 Van Saaze Fietstocht HCR Van Saaze 10.00 uur 

13-04 Van Saaze Eiergooien Veld voor Van Saaze 14.00 uur 

15-04 STEK & Basisscholen Dorpsschoonmaak Schoolplein 11.00 uur 

15-04 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Mw Kroeze, Daarlerveen 
Verrass. i.d. streekcultuur 

Prot. Kerkcentrum 19.30 uur 

18-04 Basisscholen Oud Papier Aktie  09.00 uur 

18-04 FCK 3e elftal Klussendag De Brem  

18-04 STEK & A.V. Nop 11 Dorpenloop Plein HRC Van Saaze 10.30 uur 

20/24-04 Be-Fair Avondvierdaagse ‟t Klokhuis 18.00 uur 

28-04 Groep 8 Basisscholen Eindmusical ‟t Klokhuis  

29-04 Van Saaze Playbackshow HCR Van Saaze 19.30 uur 

02-05 FCK 1e en 2e  elftal Klussendag De Brem  

03-05 STEK 11 Dorpen Steppenrace Plein HCR Van Saaze 15.00 uur 

12-05 Zonnebloem Artiestenmiddag ‟t Voorhuys E‟oord 13.00 uur 

15-05 STEK & A.V. Nop Leeuwenronde HCR Van Saaze 19.00 uur 

16-05 Basisscholen Oud Papier Aktie  09.00 uur 

21-05 OVK & Feestcommissie Reünie Feesttent De Brem 13.30 uur 

20/24-05 Feestcommissie Feestweek   

06-06 FC Kraggenburg FC Dag De Brem 13.00 uur 
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Dorpsbelang 

 

Mozaïek 

Na jaren afwezigheid, gaf Kraggenburg weer „acte de presence‟ bij de jaarlijkse STEP-

tulpenmozaïek-competitie. Letty Schekman en Riek van de Bor trokken de (bloemen-)kar en 

eind april verrees, met hulp van vele helpende handen, Kraggenburg uit een tulpenwaterval. 

Allen bedankt voor de inzet. 

 

Feestweek 

De jubileumfeestweek van 20 t/m 24 mei kán niemand zijn ontgaan. Weer, belangstelling, 

inzet en een strakke organisatie waren belangrijke ingrediënten voor een daverend succes.  

Hier zal, mede door de reünisten van elders, nog lang over worden nagepraat. En op de 

website www.feestweekkraggenburg.nl/ kan men de daarbij behorende foto‟s bekijken die door 

vele „vrijwilligers‟ zijn gemaakt; waarvoor dank. Maar bovenal bedanken we de Feestcommissie 

die wéér een kunststukje hebben uitgehaald. 

 

Vrijwilligers 

Voor al die vrijwilligers werd het er, wat regelgeving betreft, de laatste jaren niet beter op. 

Hier komt nu een klein beetje verandering in middels een, door de gemeente ingestelde, 

vrijwilligersverzekering. Hierover verderop in deze Uitkijk meer informatie. 

 

Dorpsschouw 

Tot een paar jaar geleden was het de gewoonte dat de gemeente één maal per jaar met 

iemand van dorpsbelang het dorp rondging, op zoek naar knelpunten in groen en 

infrastructuur. Dit wil men in een iets ruimere vorm weer oppakken, door nu ook sociale en 

veiligheidsaspecten in die schouw te betrekken. Heeft u op deze vlakken opmerkingen, kunt u 

(liefst voor 1 juli) contact met ondergetekende opnemen. 

 

Oud & Nieuw-premie 

Aangezien er nog geen aanvraag is binnengekomen voor deze premie, wil ik het nogmaals 

melden. Organiseert u een jeugdactiviteit, dan kunt u bij ondergetekende een aanvraag 

indienen voor (een deel van) de Oud & Nieuw-premie die door de gemeente voor een 

schadevrij Oud & Nieuw wordt verstrekt. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 
 

 
 

AED in Kraggenburg 

 

Zoals in de vorige Uitkijk gemeld beschikt Dorpsbelang dankzij een gulle gever sinds enige tijd 

over een eigen AED (Automatische Externe Defibrillator). Het mag als bekend verondersteld 

worden dat deze ingezet kan worden bij het reanimeren van mensen die problemen met hun 

hart krijgen. 

 

De AED is geplaatst bij HCR Van Saaze ( 0527-252353 ) en daar is ook een lijst aanwezig met 

mensen die zich aangemeld hebben om in geval van nood bijstand te verlenen. Indien u dit 

ook nog wilt kunt u zich aanmelden bij ondergetekende,  

telefoon:0527-252352 of e-mail: jstoffelen@hotmail.com. 

 

Verder bekijken we nog de mogelijkheid om in en voor Kraggenburg(ers) een speciale 

cursusavond te organiseren die door specialisten uit het vak zal worden geleid. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Joop Stoffelen. 

http://www.feestweekkraggenburg.nl/
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Er zijn de afgelopen maanden weer veel activiteiten geweest onder 

aanvoering van de STEK met hulp van vele Kraggenburgers, hiervan 

een korte impressie: 

 

De dorpsschoonmaak 

Op 15 april j.l. hebben 160 kinderen van de basisschool het dorp weer zwerfvuil vrij gemaakt. 

De hoeveelheid afval viel mee, waaruit blijkt hoe schoon ons mooie groendorp al was. Maar 

over de hondenpoep zijn de kinderen minder te spreken. Op de velden rondom de scholen in 

het centrum ligt veel hondenpoep. Dus een oproep aan alle honden bezitters: Laat u hond uit 

op het daarvoor bestemde veld of neem een plastic zakje mee en ruim het op! U doet iedereen 

er een groot plezier mee. 

 

De 11 dorpenloop 

Deze vond plaats op 18 april j.l. Hier deden 50 loopgroepen uit de polder aan mee, waaronder 

twee uit Kraggenburg. Zij liepen op deze zonnige dag alle polderdorpen door. In Kraggenburg 

werden ze ontvangen met een zakje fruit van eigen bodem. De loopgroep Kraggenburg o.l.v. 

Harm Hagenauw is als 3e geëindigd en de damesloopgroep van Be-Fair o.l.v. Paula Snellink 

hebben ook een prima prestatie geleverd. 

 

De 11 dorpensteppenrace 

Deze heeft plaatsgevonden op 3 mei j.l. Een ploeg jonge steppers o.l.v. Paul Galama met een 

paar oud gediende hebben door alle polderdorpen gestept. Andre v.d Vegt heeft de route 

meegefietst om de steppers mentaal te ondersteunen. En dat was nodig want het was  erg 

zwaar, het step tempo lag hoog. We zijn in de onderste regionen geëindigd maar de groep 

kijkt positief uit naar volgend jaar.  

 

De Leeuwenronde 

Onder barre weersomstandigheden is op 15 mei j.l de Leeuwenronde van Kraggenburg 

gelopen. Ondanks het slechte weer een goede opkomst van 150 lopers. De lopers waren zeer 

tevreden over de organisatie van de loop, wat mede te danken is aan al die vrijwilligers waar 

wij een beroep op kunnen doen. De winnaar van de halve marathon was Luis Pearson uit 

Emmeloord in een tijd van 1.12.31 Bij de 11 km kwam Arjan Driessen uit St Jansklooster als 

eerste over de finish. Op de 6 km hadden we een Kraggenburger die in de prijzen viel in de 

persoon van Mike v. Egmond. Bij de 4 km was Reinier Riezebos de winnaar en op de 2 km 

Henri Loosman uit Urk. De totale lijst met finish tijden staat vermeld op www.kraggenburg.nl  

Door het slechte weer was het aantal jeugdige lopers klein, we hopen dat volgend jaar ook de 

Kraggenburger jeugd weer meer aanwezig zal zijn op dit sportieve evenement. 

 

Wat staat er op de agenda voor de komende tijd: 

Vakantie activiteiten 

De datum is gepland zet het alvast op uw kalender. Op woensdag 12 augustus zijn er voor 

de jeugd van de basisschool vakantieactiviteiten. Wat we gaan doen blijft nog even een 

verassing, maar jullie horen hier nog meer van. Hou de brievenbus en affiches in de gaten. 

Feestmiddag voor senioren. 

De JVV, SWN en de STEK organiseren voor alle 60+ers op woensdag 30 september een 

feestelijk programma van 15.00- 20.00 uur. Verdere informatie kunt u lezen in de volgende 

uitkijk. Maar houd deze datum vast vrij! 

 

Emailadres STEK 

Naast ons logo hebben we nu ook een eigen emailadres waar u activiteiten kunt melden voor 

de activiteiten kalender en waar u voor vragen rondom activiteiten terecht kunt. 

Ons adres is stek@kraggenburg.nl  

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:stek@kraggenburg.nl
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2008-2009 
 

 

 

 
 

Beste Kraggenburgers/leden FC Kraggenburg 

 

Met het organiseren van de FC dag op zaterdag 6 juni j.l. is er een einde gekomen aan het 

voetbalseizoen 2008-2009. Een seizoen waarop het bestuur met een goed gevoel kan 

terugblikken. Met name sportief gezien was het een goed voetbaljaar. Ons tweede elftal en de 

A junioren werden kampioen en ook de andere teams presteerden naar behoren. En laten we 

niet vergeten dat elk weekend een grote groep jongere en “oudere” leden veel plezier beleven 

aan de voetbalsport. En daarvoor moet het nodige geregeld en georganiseerd worden. 

Sommige zaken lijken vanzelfsprekend maar u mag van ons aannemen dat het niet altijd 

meevalt om alles rond te krijgen. Vanaf deze plaats wil het bestuur dan ook een ieder die zich 

dit seizoen heeft ingezet van harte bedanken. Op een donkere winteravond een jeugdelftal 

trainen, opnieuw alle tafels in de peuterspeelzaal zetten, extra maaien om de grasmat in 

“vorm” te krijgen, op zondagmorgen achter spelers aanbellen, ouders vragen om te rijden; het 

lijkt allemaal zo simpel maar achter de schermen moet veel gebeuren. Eén van die harde 

werkers die al jarenlang voorop gaat in de strijd is Frans van Egmond sr. Een betrokken lid die 

zich reeds 50 jaar voor de vereniging inzet. Op de FC dag werd Frans, op voorspraak van het 

bestuur, tot erelid benoemd. Meer dan verdiend !!  

Uiteraard ook een woord van dank richting onze sponsoren. Mede door hun inzet en steun  

kunnen er veel zaken gerealiseerd worden. FC Kraggenburg is een gezonde vereniging en dat 

kan alleen wanneer er vanuit de plaatselijke achterban meegedacht en meegewerkt wordt.  

 

In deze Uitkijk ook aandacht voor een aantal lopende voetbalzaken. 

 

FC-dag zaterdag 6 juni j.l. 

Dit jaar was er, mede door geluiden vanuit enkele leden, gekozen voor een andere opzet. 

Uiteraard gaat het bestuur alles nog een keer op een rijtje zetten maar ontevreden waren we 

zeker niet. Een kleine vijftig deelnemers leidde tot 6 teams en ook de jeugd liet zich met 30 

deelnemers niet onbetuigd. Ook organisatorisch draaide de FC dag op rolletjes. Tijdens de 

prijsuitreiking werd Henk Vonk bedankt voor zijn inzet als consul voor de vereniging. Vanuit de 

KNVB kreeg Henk voor zijn verdiensten de gouden speld aangeboden.  

 

Samenstelling bestuur/accommodatie. 

Vanuit het bestuur hebben Annalies Potters (secretariaat) en Patrick Brunink (accommodatie) 

aangegeven dat ze willen stoppen. Het bestuur is bezig om deze vacatures op te vullen. Ook 

moet er het komend jaar hard gewerkt worden aan het opknappen van de buitenkant van de 

kantine en de kleedkamers. Al onze leden hebben onlangs vanuit het bestuur een brief 

ontvangen waarin gevraagd wordt om ons te ondersteunen. Hulp die we als bestuur hard nodig 

hebben. Voor 1 juni j.l. kon er gereageerd worden op de brief. Mocht u vergeten zijn om u aan 

te melden dan kan dit natuurlijk altijd nog. En bij voorbaat onze dank voor de vrijwilligers die 

zich reeds bij Bert Meijer en/of Harold van Beekhuizen hebben gemeld. U hoort van ons!!! 

 

Fruittoernooi 2009. 

De aftrap voor het nieuwe seizoen is op zondag 23 augustus a.s. Dan organiseert de FC het 
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jaarlijkse Fruittoernooi. De eerste wedstrijden staan gepland om 11.00 uur. Vanuit veel 

verenigingen uit de directe omgeving is er veel belangstelling om mee te doen. 

 

Trainingskamp(en) Flevo Boys en Genemuiden. 

De kwaliteit van onze grasmat is ook doorgedrongen bij onze lokale hoofdklassers. In het 

weekend van vrijdag 31 juli en zaterdag 1 augustus a.s. maakt Flevo Boys gebruik van onze 

accommodatie. Er wordt echter niet alleen getraind. 

Op zaterdag 1 augustus wordt er, in de namiddag, een oefenduel afgewerkt. Tegenstander is 

het Beloftenteam van SC Heerenveen. Een leuke testcase voor de Boys waarbij wij hopen dat 

deze wedstrijd de nodige belangstellenden zal trekken. Een week later is Genemuiden onze 

gast. Ook zij zullen een oefenduel afwerken. Meer info hierover zult u ter zijner tijd kunnen 

lezen in de lokale krant(en). 

 

Jaarvergadering 2009. 

Aan de leden: graag onderstaande datum in uw agenda noteren: 

 

 

WOENSDAG 2 SEPTEMBER 20.00 UUR DE BREM    JAARVERGADERING FC 

(uitnodiging/agenda volgt in de volgende Uitkijk/augustus a.s. 

 

 

Het bestuur wenst u allen een zonnige en sportieve zomervakantie toe.  

 

 

 

 

Van de D-pupillen 

 

De laatste zaterdag van maart kwam koploper “Ruinen” bij ons op bezoek. De omstandigheden 

voor een mooie voetbalwedstrijd waren ver te zoeken. De regen kwam werkelijk met bakken 

uit de lucht. Wij traden Ruinen tegemoet met een erg defensief elftal. De opstelling 4-5-1 was 

erop gebaseerd om Ruinen het scoren erg moeilijk te maken. Zij hadden immers in de drie 

voorgaande partijen al 25 keer gescoord. Wij wilden zo lang mogelijk de nul houden en 

hoopten op een geniepige uitval. De eerste helft werkte deze strategie uitstekend. Wij hingen 

gedwongen door hun spel achterover. Twee keer waren we dichtbij met een snelle counter. De 

tweede helft moest er noodgedwongen gewisseld worden en ontstonden er flinke haarscheuren 

in met name ons middelste verdedigingsblok, de druk op de achterhoede werd daarom erg 

groot. Een discutabele penalty brak ons zo‟n 13 minuten voor het eind. Moegestreden lieten we 

daarna nog drie goals toe zodat er een geflatteerde 0-4 op het scorebord kwam te staan. De 

complimenten van de tegenstander op het heftige verzet deed ons deugd.  

Olde Veste ‟54 uit Steenwijk was op papier voor ons een makkelijke tegenstander. Nu speelden 

wij 4-4-2 waarbij de twee buitenste middenvelders bij balbezit ook een soort buitenspeler 

dienen te zijn, de twee binnenste middenvelders spelen controlerend. De tegenpartij had geen 

antwoord op deze speelwijze, de drie nul ruststand was dan ook verdiend. De tweede helft was 

er een heel andere wedstrijd te zien. Wij scoorden niet meer. Zij speelden nu op de zelfde 

wijze als wij z.g. 4-4-2. Onze middenvelders waren nu plotseling niet meer in meerderheid, 

waren daarom de weg kwijt, ondanks dat ze per toerbeurt naar de kant werden gehaald voor 

uitleg. Onze aanvallers kregen hierdoor geen bruikbare ballen meer, plus daarbij waren ze niet 

scherp genoeg meer. Olde Veste had dus de angel eruit gehaald, maar kon ondanks dat zelf 

geen vuist maken. Eindstand derhalve 0-3.  

Paaszaterdag op bezoek bij VENO. De verwachting was een zware wedstrijd, daar zij naar het 

eerdere verlies iets goed te maken hadden. In de beginfase was VENO de boven liggende 

partij. Ook een snelle counter van ons werd makkelijk door hen gepareerd. Het antwoord 

hierop van onze spits (natrappen), koste hem een directe rode kaart en wij stonden plotseling 

met 10 man. Toch gingen wij met de beste papieren rusten, de bal werd nl. vanaf dat moment 

rustig rond gespeeld en iedere keer weer werd er een vrije man gevonden. VENO kon in die 

fase alleen maar volgen. Na een gedwongen keeperwissel (liesblessure) en nadat onze spits 
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excuses had aangeboden mochten wij weer met elf man van start in de tweede helft.  Met 

name over de linkerflank werd door ons herhaaldelijk een speldenprik richting het VENO doel 

uitgevoerd. Uit een vrije trap was VENO echter dichtbij de openingstreffer. Gelukkig voor ons 

viel de bal op de lat. Daarna waren de beste kansen voor ons, maar gebrek aan scherpte, 

techniek, geluk en een magistrale redding van de VENO doelman deden deze wedstrijd in 0-0 

eindigen.  

Genemuiden, de volgende tegenstander, kwam voor de winst naar Kraggenburg. Na twee 

misstappen tegen DESZ deelden zij de tweede plaats met ons. Na een stroef begin kwamen wij 

na de 0-1 beter in ons spel. Genemuiden kreeg een lesje in het spelen als een team, zij waren 

individueel beter, maar hun teamprestatie was ondermaats. Gevolg: een 2-1 ruststand. De 

tweede helft kwam hun individuele klasse bovendrijven en wij moesten meer en meer terug. 

Ook het aspect conditie speelde voor ons een negatieve rol. Toch hielden wij lang stand. Echter 

een veel te hoge voorzet werd door de wind gegrepen en viel vol verbazing van zowel 

Genemuiden als onze spelers, in het doel. De eindstand 2-2 was dan wel gelukkig tot stand 

gekomen, maar was wel een terechte afspiegeling van de wedstrijd.  

De avondvierdaagse en twee weken vakantie bracht ons vervolgens bij Desz. De eerste helft 

liepen wij met de handen in de zakken over het veld. Ondanks dat konden wij de tegenstander 

makkelijk van ons af houden. Na enkele open kansen viel uiteindelijk de 0-1. In de rust heb ik 

de jongens verteld dat het eigenlijk afgelopen moest zijn met het hand in de zakken voetbal en  

dat er een schepje bovenop moest. Vooral in de combinatie viel er veel te halen deze ochtend. 

Uiteindelijk ontwaakten zij uit hun voorjaarsslaap en liepen we gedegen uit naar 0-6.  

De volgende wedstrijd tegen Ruinen is nooit gespeeld daar er in de kalender geen ruimte 

gevonden kon worden.  

In de laatste wedstrijd konden wij definitief de tweede plaats pakken, afrekenen met Olde 

Veste‟54 was dan noodzaak. Het decor was dinsdagavond 19 mei jl. een gezellig “sportpark De 

Brem” waar tentenbouwers zich niet lieten storen door de wedstrijden die er gespeeld dienden 

te worden, want ook C1 moest een wedstrijd afwerken. Wij speelden, helaas op veld twee, een 

dijk van een wedstrijd. In de beginopstelling verraste ik een aantal tweedejaars door ze op de 

bank te zetten. Hun vervangers die er volgend seizoen ook moeten staan, stonden kranig hun 

mannetje. maar om meer druk te zetten op het doel van de tegenstander werden Jos, Mike en 

Wesley na 10 minuten spelen ingebracht. Zij brachten de bekende lijnen weer in het spel en zo 

liepen we net als in Steenwijk naar een 3-0 ruststand. De tweede helft waren we niet meer te 

stoppen. Met verzorgd aanvallend voetbal maakten we er een show van en een terechte 11-0 

overwinning was dan ook dik verdiend.   

Al waren we het niet altijd met elkaar eens en moesten velen van jullie er hard voor werken, 

een tweede plaats en samen met Ruinen de minst gepasseerde achterhoede, daar mogen jullie 

trots op zijn. Jongens nogmaals voor volgend seizoen succes en bedankt voor jullie veelal 

positieve instelling. 

 

Johan Tadema 

 

 

 

 

Zoek geraakte jas 
 

Na een voetbaltraining een paar weken geleden heb ik mijn jas is een kleedkamer laten 

hangen. De jas zit niet bij de gevonden voorwerpen van de FCK. Wie weet waar mijn jas 

gebleven is? Het gaat om een mosgroen zomerjack van het merk Jack en Jones.  
 

Laurent van de Wiel 

Tel: 252477 

 

 

 

 

 

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

 

Het seizoen is weer ten einde en we kunnen terugkijken op een sportief jaar. Door de clinics op 

de basisschool van vorig jaar is het volleybal helemaal in opmars. De trainingen van de mini‟s 

blijft groeien en dat is natuurlijk de basis voor de toekomst. Het ziet er voor volgend jaar dan 

ook zeer belovend uit. 

Op de woensdagmiddag is Liset van der Stelt begonnen een groepje mini‟s te begeleiden en ze 

zijn zo enthousiast dat er een wachtlijst ontstond. Vanaf januari is een groepje mini‟s gestart 

met competitie spelen en ze hebben mogen proeven aan het wedstrijdgevoel. Ze zijn 5de 

geworden en hebben spelenderwijs veel geleerd. 

De C‟s hebben een 9de plaats weten te bemachtigen. In het begin werd er veel verloren maar 

gaande weg het jaar wisten ze toch punten te behalen. Voor de meesten van dit team was 

volleybal nieuw, dus het resultaat mag er zijn en ze zullen volgend seizoen hun ervaring van 

afgelopen jaar laten knallen in de wedstrijden. 

De A‟s hebben een zeer goed jaar gespeeld en eindigden op een 2de plaats, met dank aan René 

Botter die bereidt was ze te trainen en de meisjes op positieve wijze wist te prikkelen. 

De jeugd heeft allemaal meegedaan aan het volleybaltoernooi in Marknesse, dit was een 

geslaagde dag. 

 

Ik wil bij deze ook iedereen bedanken voor het trainen van de jeugd, fluiten van de 

wedstrijden, rijden voor uitwedstrijden, wassen van de shirts en coachen van de teams. 

Dankzij jullie allen kunnen we terugkijken op een goed jaar. 

 

Helaas gaat Rachel ons verlaten als trainster. Ze heeft 10 jaar voor diverse groepjes gestaan 

en ze op alle fronten begeleid. Bedankt Rachel voor alle inzet en vooral het altijd meedenken! 

Voor één groep hebben we in Linda Neefjes en Miranda Kutschruiter een opvolger gevonden. 

Voor de C‟s van dit jaar is het nog zoeken, dus weet je iemand of lijkt het je leuk om groepje 

enthousiaste meisjes te trainen, schroom dan niet en neem contact op met mij.  

 

Rest mij iedereen een fijne, zonnige en sportieve vakantie te wensen en tot volgend seizoen! 

 

Groetjes, 

Diana Potters 

Namens Be Fair 

 

 

 

 

Seniorenvolleybal 

 
De zomer komt er weer aan en dat betekent voor veel sporters één ding: competitie-einde. En 

in het geval van de volleybal in Rayon Hanze-Linde is dit al sinds half april. Toen zijn er, als 

afsluiting van het seizoen, P/D-wedstrijden gespeeld. De heren waren hiervan gevrijwaard, 

maar voor de dames spande het er nog even om. Gelukkig betekende winst in die partij, dat 

ons damesteam komend seizoen gewoon in de tweede klasse blijft spelen waar ze horen. Het 

herenteam kan, met hun achtste plaats in de derde klasse, terugkijken op een rustig, maar 

leuk, seizoen. Voor hen ook klassebehoud. 

Wat de Nevobo-organisatie betreft, gaat er nogal wat veranderen. Onze regio (IJssel-Wadden) 

gaat samengevoegd worden met regio Noord-Oost, tot Regio Noord. Dit wordt, logischerwijs, 

één van de grootste regio‟s van de Nevobo, maar men verwacht dat de omvang ervan geen 

nadelig effect zal hebben op de contacten met de verenigingen.  
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In de „verenigingsondersteuning‟ zijn ze er in ieder geval op vooruit gegaan. Op alle vlakken 

staat het „regiokantoor‟ klaar om bij te springen.  

Smetje op deze fusie is, dat we wel worden geconfronteerd met „nieuwe‟ regeltjes/zaken die 

m.i. te voorbarig worden ingevoerd. Zo werken we wéér met een ander ledenadministratie-

programma, wat niet alleen aanpassing bij alle verenigingssecretariaten betekent, maar ook 

krijgen alle Nevobo-leden een ander nummer/code. Dit betekent dat spelerspassen moeten 

worden aangepast en er een half seizoen lang onduidelijkheid over de registratie is. Vervolgens 

wil de Nevobo nu digitaal de pasfoto‟s voor die passen aangeleverd krijgen, via een 

vakfotograaf. Maar doordat op het kantoor zelf de verwerking ervan nogal achter loopt, mogen 

de verenigingen dit nu ook zelf afhandelen. 

Waarschijnlijk zal daar eind volgend seizoen niet meer over worden gepraat. 

We gaan er toch van uit, dat ook komend seizoen weer met alle plezier door onze dames en 

heren gevolleybald kan worden in een spannende/gezellige competitie. En dat de resultaten 

die van afgelopen seizoen zullen evenaren. 

 

m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal 

Tonny Kommers 

 

 

 

 

 !!!!!! BELANGRIJK VOOR VERENIGINGEN ETC. !!!!!!!!!! 
 

Verzekering vrijwilligers 

 

Op 26 mei jl. heeft ondergetekende namens Dorpsbelang een voorlichtingsbijeenkomst van de 

gemeente NOP bijgewoond. En dat was de moeite waard. 

 

Er was altijd al een (minimale) vrijwilligersverzekering binnen onze gemeente maar in het 

kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning is deze fors uitgebreid. Simpel gezegd komt 

het er op neer dat ALLE vrijwilligers verzekerd zijn. En dat geldt ook voor de organisaties, 

verenigingen etc. waarvoor zij zich inzetten. 

 

De verzekering bevat een aansprakelijkheids-, een ongevallen- en een rechtsbijstandsdekking. 

Echter zal men zich eerst bij eigen individuele verzekering moeten melden in geval van schade 

o.i.d.. 

 

Het lijkt mij raadzaam dat verenigingen e.d. die verzekeringen hebben afgesloten zich 

nauwkeurig op de hoogte stellen van de exacte polisvoorwaarden. Dit om te zien of de eigen 

verzekering(en) wellicht opgezegd kunnen worden. 

 

Voor meer inlichtingen en de polisvoorwaarden kunt u zich wenden tot: Vrijwilligerspunt, 

Harmen Visserplein 6 te Emmeloord ( tel. 0527-630004 ) of per e-mail: 

vrijwilligerspunt@carrefour.nu. 

 

Door er u voordeel mee! 

 

Namens Dorpsbelang Kraggenburg, 

Joop Stoffelen. 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24  

mailto:vrijwilligerspunt@carrefour.nu
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inkijkertje: de 60e jarige Lida Langeweg - van der Stelt 

 

Veel kan Lida zich niet meer herinneren van de verhuizing van Beverwijk naar de Paardenweg 

in Kraggenburg 53 jaar geleden, wel die indrukwekende grote vrachtwagen waar alle spullen in 

gingen. En haar moeder zal tot op de dag van vandaag nooit vergeten (ja, mevrouw van der 

Stelt is inmiddels 86 jaar en woont in Emmeloord) dat de toen 7 jarige Lida meteen bij 

aankomst zei dat hier maar stomme bomen stonden. 

Lida was in Beverwijk gewend aan grote dikke bomen en wat hier stond waren van die dunne 

zielige bomen. 

Vanaf het moment dat ze hier in Kraggenburg kwam wonen heeft ze zich er thuis gevoeld. 

 

Je moet verhuizen, naar welk ander dorp in de Noordoostpolder zal je voorkeur uitgaan en 

waarom? 

Nou, daar moet Lida dus niet aan denken! Maar als het dan toch moet, dan maar naar 

Marknesse of Emmeloord. Op mijn voorstel om naar Nagele te gaan omdat haar dochter daar 

woont met haar gezin. Zegt ze:”Nagele”? Och, nee, daar wil ze haar klompen nog niet hebben 

staan. 

Dat is duidelijk, die gaat Kraggenburg niet uit. 

 

Hoe denk je dat je leven er over 20 jaar uit zal zien? 

Daar heeft ze nog nooit over nagedacht . Maar als ze dan nog leeft wil ze leuke dingen doen 

zoals dagjes weg, musea bezoeken, lekker in de tuin bezig zijn, vrienden bezoeken en de 

kinderen helpen, Waarschijnlijk bedoeld Lida hier oppassen! Maar over twintig jaar zijn haar 

kleinzonen Swen, Luuc, Sander en Jeroen allemaal al volwassen kerels! Desnoods met behulp 

van een rollator of scootmobiel of wie weet wat ze tegen die tijd dan weer voor nieuws bedacht 

hebben. 

 

Stel je wint € 60.000,00 maar helaas mag je dit niet zelf houden, je moet het besteden aan 

het dorp, wat zou je er mee doen? 

Ik zou het geld geven aan de commissie voor het M.F.C. 

 

Wat zou je willen veranderen in Kraggenburg? 

Nou, ik zou het fijn vinden als iedereen zijn tuin een beetje netjes bij zou houden. 

 

Je moet een jaar op en onbewoond eiland doorbrengen, welke 5 Kraggenburgers neem je 

mee? (geen familieleden) 

Lida heeft geen idee, vind een jaar ook verschrikkelijk lang, zonder haar gezin. Ze weet wel 

iemand die ze mee zou willen nemen maar dat is geen Kraggenburger! Sorry Henk! 

 

Lida trouwt in 1970 met Jaap Langeweg en ze krijgen twee kinderen, Gerralt en Carla. Jaap 

was toen die tijd vertegenwoordiger. Toen Lida‟s vader ernstige hartproblemen kreeg namen 

Jaap en Lida het bedrijf over. De smederij, het loonwerk en het akkerbouw bedrijf, ga er maar 

aanstaan. Ook de benzinepomp werd nog bediend, het was volgens Lida een drukke maar 

ontzettend mooie tijd die ze nooit had willen missen. 

In april 1987 word de grond onder haar voeten weggeslagen als ze hoort dat Jaap verongelukt 

is. Dat de kinderen al zo jong hun vader moesten missen deed haar nog het meeste pijn. 

Een jaar later stopt Lida met het bedrijf. 

Een paar jaar later loopt ze Henk tegen het lijf!! Ik had nooit gedacht dat ik opnieuw een 

relatie zou krijgen. Samenwonen? Nee, we wonen een kwartiertje van elkaar af en het latten 

bevalt ons prima.  

Lida krijg je dus echt Kraggenburg niet uit!! 

 

Tot slot: 

Waar kan ik je midden in de nacht voor wakker maken? 

Italiaans ijs, heerlijk! Voor een stuk meloen of kersen en ook voor een lekkere Irisch koffie met 

verse slagroom! 

Nou voor dat laatste wil ondergetekende ook wel haar bed uitkomen. 

 

Loes Botman 
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Terugblik op Feestweek 2009 

 

Het is alweer bijna een maand geleden, maar de feestweek 2009 

verdient het om een terugblik te krijgen. De feestweek die in het 

teken stond van Kraggenburg 60 jaar. 

 

De feestweek was resultaat van meer dan een jaar voorbereiding, die 

begon met een commissie die gebrainstormd heeft over de invulling 

van de feestweek. Vlak daarna zijn de Ondernemers Vereniging 

Kraggenburg en de Kraggenburgerband begonnen met de voorbereiding van Hemelvaartsdag 

en het optreden van de Kraggenburgerband 2ONS. Het was een zeer geslaagde dag met 

ongeveer 800 personen een daverend succes. Op de woensdag was de start met een 

peuteruur, kindermiddag en jeugdavond. In samenwerking met JOEK hebben we er een 

geweldige start avond van gemaakt met ongeveer 150 bezoekers. Op vrijdagmiddag mochten 

we ongeveer 80 deelnemers verwelkomen die meededen aan de fietstocht. De tocht eindigde 

bij misschien wel het mooiste plekje van Kraggenburg, namelijk Oud-Kraggenburg van de 

familie Woolderink. Ruim 150 personen deden daarmee aan de brunch. Na de brunch vertrok 

de motortoerrit, die met ongeveer 30 deelnemers een mooie sliert motoren vormde. 

  

De familieavond is traditioneel de meest strijdvaardige avond van en voor het dorp. In een 

uitpuilende tent hebben de wijken hun vele maanden voorbereiding omgezet in een 

spectaculair optreden. Dankzij de plaats en de inrichting in en om de tent, en natuurlijk een 

lekker stukje muziek bleef het lang gezellig. De stratenvolleybal was dit jaar voor het eerst ‟s 

middags en onder een warm zonnetje was het een gezellige doe-middag. Op de feestavond 

waren de Glamourama‟s en de Coronas weergaloos. Helaas viel de opkomst van de bezoekers 

tegen en dat is jammer want het was met recht een super avond met een geweldige sfeer. Op 

zondagmiddag werd de feestweek traditioneel afgesloten met de oecumenische dienst die goed 

bezocht was. Dat geeft aan dat de mensen deze afsluiting zeer op prijs stellen. 

 

Meest opvallende tijdens de hele feestweek was de bijzonder goede sfeer. Dit was al een 

beetje te proeven in de voorbereiding, waarbij vele vrijwilligers belangeloos voor de wijk, de 

OVK, de band of voor de feestweek geholpen hebben. We kunnen als dorp trots zijn dat we 

deze feestweek met zijn allen gestalte hebben gegeven. 

 

Tot slot rest ons nog de mededeling dat we nog wat gevonden voorwerpen hebben. Zie 

daarvoor ons overzicht op www.feestweekkraggenburg.nl. We zien een ieder graag terug op 31 

december, waar we het jaar uit gaan, zoals we hem zijn ingegaan, namelijk met een 

gezamenlijk feest midden in het dorp. 

   

Feestweek Commissie Kraggenburg.  

 

 

 

KRAGGENBURG BEDANKT! 

 

Dit was de reactie die de „Tuinclub‟ heeft ontvangen vanuit Bolivia naar aanleiding van de actie 

tijdens de reünie op Hemelvaartsdag. 

De opbrengst van de beurs, het verkopen van planten, was iets meer dan 350 EURO!!!! Het 

bedrag wordt gebruikt ter ondersteuning van de projecten die de Stichting NME Mundial in 

Cochabamba, Bolivia uitwerkt. 

Voor meer informatie over het project, verwijs ik u door naar de volgende sites: 

- www.mambapoint.tv 

- www.schooltuinenincochabamba.blogspot.com 

- www.NMEmundial.hyves.nl 

Nogmaals, ook namens de „Tuinclub‟: Bedankt! 

 

Namens het bestuur,  

Agnes Muijsers 

http://www.feestweekkraggenburg.nl/
http://www.mambapoint.tv/
http://www.schooltuinenincochabamba.blogspot.com/
http://www.nmemundial.hyves.nl/
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Ondernemers Vereniging Kraggenburg 

 

 

 
Beste Kraggenburgers, 

 

Wat kunnen wij terug kijken op een geslaagde feestweek en een gezellige reüniedag! 

 

De weergoden waren ons goed gezind, dus de hele dag hebben we buiten kunnen vertoeven. 

De dag is bezocht door meer dan 600 mensen. Genoeg vertier voor jong en oud, de kramen 

zijn goed bezocht, de optredens waren goed en de fototentoonstelling is door veel mensen 

bekeken.  

 

De dag is zeer goed afgesloten met een spetterend optreden van de Kraggenburgerband 

2ONS. Met meer dan 750 mensen hebben wij kunnen genieten van het vele talent dat er in 

ons dorp is. Genieten op en top! 

 

Deze dag hebben wij natuurlijk niet alleen kunnen organiseren. Er zijn veel mensen actief 

betrokken geweest bij het realiseren van deze dag.  

 

De reüniecommissie, de feestcommissie, de mensen die het middagprogramma in elkaar 

hebben gezet en dat fantastisch voor elkaar hadden, de fotocommissie die ontzettend veel 

werk heeft verzet om zoveel foto‟s bij elkaar te verzamelen, alle namen zien te achterhalen en 

het maken van de dvd, de band die maandenlang heeft geoefend voor het optreden voor eigen 

dorp, de tuinclub die er voor heeft gezorgd dat er prachtige stukken op het veld en in de 

tenten stonden, zodat het er gezellig uitzag, mensen die hebben geholpen met de opbouw en 

het afbreken van de tenten en alle mensen die kosteloos materiaal beschikbaar hebben 

gesteld. 

 

Via deze weg willen wij jullie nogmaals hartelijk danken voor alle tijd en energie die jullie in de 

reüniedag hebben gestoken! Enorm bedankt! 

 

Ook de ballonnenwedstrijd is een succes geworden. De winnaars zullen hun prijzen 

toegestuurd krijgen, de verste afstand is 297,6 kilometer, gevonden in het noorden van 

Duitsland! 

 

Nogmaals bedankt voor alles en wij kijken in ieder geval terug op een zeer geslaagde dag! 

 

Namens de O.V.K. en de reüniecommissie, 

Wilma van Beekhuizen-Everts 

 

 

 

 

Kwijtgeraakt tijdens de feestweek 

  

Mijn jas is tijdens de woensdagavond (Wii en Whiteparty) zoekgeraakt. Ik had hem 

opgehangen in de kleedkamer. Het is een kort blauw jack van Jack and Jones, maatje S, nog 

als nieuw. Willen jullie allemaal thuis kijken wie per ongeluk de verkeerde jas heeft 

meegenomen, de feestcommissie heeft nog meerdere jassen liggen maar daar zit de mijne niet 

tussen. 
  

Marco v Diepen  

J.Bruintjesstraat 25 
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Dorp OOST 

 

Wat hebben we een fantastisch 60-jarig jubileum gehad tijdens de feestweek in Kraggenburg. 

Een compliment aan de feestcommissie. 

Ik wil alle vrijwilligers in Dorp OOST bedanken, die hebben bijgedragen aan de jubileum 

feestweek. Dit jaar was heel speciaal, omdat de saamhorigheid in OOST gewoon te voelen 

was.  

 

Op zaterdag 25 april was jong en oud op de been om met een kruiwagen, schep of hark ons 

“boslint” te verfraaien. Ik vond het hartverwarmend dat zoveel mensen ‟s morgens vroeg bij 

het voetbalveld klaar stonden om te helpen. Dit alles werd gedaan in het kader van “vervul 

een wens” voor de familie avond van vrijdag 22 mei in de feesttent. En de wens is zeker in 

vervulling gegaan. Hier kan heel Kraggenburg weer een paar jaar van genieten. De 

naambordjes zijn gemaakt en aangeboden door: Gerrit van Wijk. Gerrit dankjewel. De 

houtsnippers zijn geschonken door A. de Jonge maaiwerk en groenonderhoud VOF Sint 

Jansklooster, Mulder B.V. Tollebeek en Flevolandschap. We willen hen nogmaals hartelijk 

danken voor het belangeloos beschikbaar stellen van de houtsnippers. Ook een dankjewel aan 

de mannen die met trekker en kieper de snippers uit Tollebeek en St. Jansklooster hebben 

opgehaald. Iedereen bedankt! 

Deze saamhorigheid kwam ook weer terug in de grappige filmpjes die gemaakt werden voor de 

vrijdagavond. Jong en oud deed mee, om er een geweldige meneer Kaktus show van te 

maken. En wat een lol heeft iedereen al gehad bij die voorbereidingen. Van de vrijdagavond 

zijn de filmpjes op www.youtube.com gezet, type in de zoekbalk: kraggenburg oost. 

 

Dan de zaterdag, het volleybal. Met een super leeuwenopkomst werd de wijkbeker door Dorp 

Oost binnen gehaald, voor de presentatie. Maar ook de totaal beker voor het volleybal kwam 

onze kant op. Een mooi resultaat waar we als Dorp (PR)OOST best trots op mogen zijn. Maar 

dit is natuurlijk mogelijk geweest doordat een ieder uit de wijk erg enthousiast was.  

 

Onze prachtige “Safari in OOST”. 

De 1e prijs voor de wijkversiering en de 1e prijs voor de mooist versierde straat, Jacob 

Bruintjesstraat, was natuurlijk de kroon op het veel verzette werk. De zagers, schuurders en 

schilders lieten zich van hun beste kant zien. Alle mensen, die de vlaggetjes geknipt, genaaid 

en geregen hebben, hebben een super prestatie geleverd. Top! Zij hebben ook aan de 

gezelligheid in Oost bijgedragen. Totaal circa 2 km vlaggetjes. Op zaterdag 16 mei waren er 

veel mensen uit de wijk op de been om alles te versieren. Het was een prachtig geheel. 

 

Volgend jaar zal er een nieuwe captain aan het hoofd staan, maar ook dan zal het weer 

gezellig zijn in Oost. Voor dit jaar, maar ook de jaren hiervoor, iedereen bedankt die heeft 

bijgedragen aan de fantastische feestweek/weken.  

 

Van jullie wijkvertegenwoordiger, Jacques van der Ploeg.  

 

p.s. Houd uw brievenbus wel in de gaten, want er staat nog wat te gebeuren dit jaar in Dorp 

OOST. 
 

 

 
60 jaar Kraggenburg door de ogen van … 

 

Wat was het leuk die reünie! Alle mensen die erbij zijn geweest weten dat uit eigen ervaring. 

Diegene die er niet bij was kon dan proeven uit alle reacties vlak na de reünie in het dagelijks 

leven in ons dorp en nu nog eens uit de stukken in deze Uitkijk. 

Er kwamen ook mensen van ver, mensen die in de loop der tijd uit Kraggenburg zijn 

vertrokken. Hun enthousiasme over die dag wordt verwoord door een aantal van hen, die wij 

bereid hebben gevonden een reactie op papier te zetten. 

Hieronder leest u vier terugblikken op de reünie door “oud-Kraggenburgers”, misschien kent u 

ze of heeft u ze zelfs ontmoet tijdens de reünie. 
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Op bezoek bij een 60 jarige, Kraggenburg het dorp van mijn jeugd 
 

Een mijlpaal die werd gevierd met o.a. een reünie. Als bezoeker van de reünie zal ik me eerst 

even voorstellen:  

Riet Langeweg, opgegroeid aan de Neushoornweg, eerst op nr. 32b en toen de boerderij klaar 

was, werd het nr. 34. Mijn ouders kwamen er met hun twee kinderen, ikzelf dus en Jaap, in 

1949 wonen. Bertha, Jannie en Piet maakten het gezin compleet. Piet woont nog op de 

boerderij. In 1966 vertrok ik samen met mijn man Peter naar de Wieringermeer. Vanuit de 

Wieringermeer ben ik 21 mei j.l. naar het 60 jarige feest gegaan, de reünie van Kraggenburg. 
 

Wat verwacht je zoal en wie denk je er te ontmoeten? Ik heb geen idee, maar als ik er drie 

ontmoet, die ik vele jaren niet gesproken heb, is het wat mij betreft geslaagd. 
 

We werden welkom geheten met een heerlijk drankje. Met nieuwsgierige blikken naar je 

naamkaartje werden de eerste kontakten gelegd. Met steevast de kreet: “o ja”. En de 

gesprekken gaan vele jaren terug, o.a. van de school die nog gebouwd moest worden en van 

waar woon jij?  

Verder gespoed naar de officiële opening. 
 

Ik ontmoet Johan, Ben, Elly en Harry Engels en Wim en Dik Lether, buren van het eerste 

begin. We halen jeugdherinneringen op en missen op zo‟n moment zij, die uit onze families er 

niet meer zijn.   

In de tent was een hele, je zou haast zeggen, bioscoop met een doorlopende film van foto‟s 

met vele personen, belevenissen en hoogtepunten van de zestig jarige. 

En dan nog de presentatie van bedrijven en andere activiteiten. En niet te vergeten zij die ons 

vermaakten op de planken. 

Wat heel klein begon met enkele huizen en boerderijen en hun bewoners, is tot iets moois en 

groots geworden: een dorp om trots op te zijn. 
 

Ik heb velen ontmoet en zeker meer dan ik had verwacht. Ik heb het alles als heel waardevol 

en fijn ervaren, met dank aan hen die het hebben georganiseerd. 

  

Het was geweldig. Riet Goedbloed-Langeweg 

 

 

 

Reünie 60 jaar Kraggenburg 
 

Wat een mooie dag voor de reünie 

Het was al feestelijk toen de dag begon 

Kraggenburg onder de stralende zon 

Rond het middaguur stroomden de mensen binnen 

En kon het feest beginnen. 

Met een welkomstdrankje werden we begroet  

dus het begon al goed 

Aan alles was gedacht: voor groot en klein 

En konden we genieten van dit samenzijn. 

Vooral ook door ontmoeten van vroegere bekenden 

“Hallo, wat leuk dat ik jullie ontmoet. 

Hoe gaat het, alles goed?” 

Met dans en zang, springkussen en andere zaken 

Kon klein en groot zich goed vermaken. 

Wat een organisatie is aan deze dag vooraf gegaan. 

Maar met veel vrijwilligers is deze klus heel goed gedaan. 

Met een pluim op de hoed voor het feestcomité 

Eindig ik er nu maar mee. 

O ja, de foto‟s van vroeger heeft lang niet iedereen gezien 

Kunnen die nog eens bekeken misschien?? 
 

Namens de j.v.v., Ans Schussler. 



 14 

Reünie kraggenburg 
 

HaHaHarry Engels weet wel op welk moment hij moet vragen of je een stukje wil schrijven. 

Volgens mij werd er op dat moment niet meer geschonken. Dat moment hadden we wel heel 

snel bereikt voor mijn gevoel. Al vanaf 14.00 uur was ik aanwezig en voordat ik het wist was 

het moment waarop ik zei "Ja, natuurlijk wil ik wel een stukje schrijven"!! 

Het was echt een leuke ervaring om back to the roots te gaan. Net als 20 jaar geleden liepen 

Gitty Smit en ik over het voetbalveld en kwamen Debbie Ganga, Annemarie Engels en Cindy 

van de Wiel tegen alsof er geen 20 jaar tussen zit. Wijs waren we altijd al en oud zijn we nog 

steeds niet;-) 

Zo kwam ik natuurlijk nog meer oude bekenden en vrienden tegen. Het was gewoon super 

leuk om iedereen weer bij elkaar te zien en bij te kletsen.  

De organisatie was fantastisch en tja, met zo'n band moeten de voetjes wel van vloer, 

wanneer spelen jullie in Paradiso?? 

Allemaal bedankt voor de leuke dag en de leuke herinneringen aan Kraggenburg. 

  

Tot de volgende reünie. Elza Matthijssen 
 

 

 
Na 35 jaar naar de reünie met oud dorpsgenoten 
 

Sinds 1991 woon ik in Nagele, samen met Anja Snoek en omdat het altijd nog een beetje 

trekt, rijden we op een vrije dag samen nog wel eens de kant van Kraggenburg op. Hier liggen 

je jeugd herinneringen en wie vindt het nou niet leuk om die te delen met je “lief”.  

„s Middags rijden we naar de feestplek. Echter ik kan het niet laten om te laten zien wie, wat 

en waar, dus doen we even Kraggenburg ”sight-seeing”.  Bij de ingang Walstraat staat een 

erepoort zoals ik die ken van de feestweken van vroeger. In de Walstraat had je rechts de 

smederij van Ellens, nu een groen bosje. Iets verderop, links ter hoogte van Boensma, de 

oude vrieskist. Een gezamenlijke diepvriesruimte waar iedere inwoner een lade kon huren. Ik 

werd er wel eens heen gestuurd om wat sperziebonen of appelmoes op te halen voor het 

avondeten. 

Verderop mijn ouderlijk huis, nr 37. staat er nog, weinig veranderd. Op de hoek het huis van 

“van de Lei”. „s Zaterdagmiddag, net uit bad, de haren netjes gekamd, verzamelden de 

buurtkinderen zich hier om televisie te kijken. Zij waren de eerste tv bezitters en wij mochten 

daarin delen. 

Rechtsaf de Finsestraat in. Links, het tweede huis, familie van de Berg, met als kostganger 

Guus van Himste. Hier werd de eerste telefoon van de buurt aangesloten (voorheen kon je bij 

Saaze bellen). Onverwachts kon je zomaar naar hun telefoonpost geroepen worden om blij en 

slecht nieuws in ontvangst te nemen. De Finsestraat, in het voorjaar kleurde de bloesems van 

de “Gouden Regen” de goten felgeel. Zomaar wat herinneringen. 

Bij de Noordermeent kijken we even naar het “trapveldje” van vroeger. Hier werden fanatieke 

partijtjes voetbal gespeeld na het avondeten. Terloops zie ik iemand van mijn leeftijd (55 jr) 

voorbijlopen. Onderzoekend kijken we elkaar even aan, ken ik jou en ken jij mij!. Nee, geen 

idee en we gaan verder. Lopen langs het oude Klokhuis: Herman Brood, Be-Fair, Red Hot, de 

FC-trainingen, wie heeft hier niet gespeeld? Het Klokhuis een begrip, waar Guus noch weleens 

met honderdjes in het trapgat wilde strooien. 

Op het FC-terrein aangekomen hangt er een welkome sfeer: een drankje, voedselbonnen, 

naamkaartje, folders, alles wordt met nieuwsgierigheid ontvangen. De middag vult zich met 

het zoeken naar ouder geworden gezichten uit mijn jeugd. De naambordjes geven me houvast. 

Na 35 jaar, een nieuw gebit, geen gebit, geen haar, wel haar waar het eerst noch niet zat, een 

paar klassen hoger. Mijn radar doet zijn best, toch pik ik er niet  iedereen uit, blijkt achteraf .  

Op het eind kom ik naast degene te staan die ik bij het trapveldje voorbij liep, ik lees zijn 

naamkaartje, Johannes Tadema. “Nou joh ben jij het. Ik zag je eerder lopen maar herkende je 

niet.” Nou dat was dus wederzijds. Lekker gekletst en leuk om te horen hoe het met mijn 

dorpsgenoten is vergaan. 

Aangenaam, goed georganiseerd en een daverend optreden mocht ik uit de krant vernemen. 

Tot over 10 jaar bij leven en welzijn, 
 

Peter, of van voor mijn tiende Pietje, Nagtzaam. 
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Nieuws van Sint Genesius 

 

Eenakterfestival 

Het laatste weekend van maart 2009 was ingeruimd voor het eenakterfestival. November 2007 

won Sint Genesius in Almere het eenakterfestival en werd daarbij uitgedaagd om het volgende 

eenakterfestival te organiseren. Vrijdagavond, zaterdagmiddag en zaterdagavond zaten vol 

met in totaal 8 prachtige en vooral zeer verschillende eenakters. De jury, bestaande uit Joke 

van de Grootevheen, Martine Musch en Myriam Cloosterman hadden dan ook geen eenvoudige 

taak. 

 

Onder de inspirerende regie van Marian Besseling werd door Sint Genesius het stuk Wandelen 

van Ad van den Kieboom ten uitvoer gebracht. De familiewandelvereniging  “De Kievitten” zijn 

in training voor de vierdaagse en dat is toch echt topsport! Kan Grote Kees (Thijs Tromp 

Meesters), de oprichter van de Kievitten nog wel meekomen met de rest? Volgens leidster 

Bertha (Koenie Wind) is hij een schande! Aspirant-lid Sjarel (Astrid Westra) loopt zich de 

benen uit het lijf om bij de groep te mogen horen en Sjanneke (Hetty van de Ven) geeft maar 

al te graag mond-op-mond-massage om Grote Kees te reanimeren. Maar die heeft liever 

boterhammetjes met reuzel of vetspek. Nerveuze Kleine Keesje (Marco Nieuwenhuizen) met al 

zijn zenuwtrekjes, blijkt van binnen een hele grote en zelfverzekerde jonge man in de 

verrassende droomrap (die overigens niet in het originele script stond!). Dit hele stuk werd live 

muzikaal begeleid op de drum door Ewoud Biesheuvel en voor de grime en aankleding tekende  

Ella van Kampen. 

 

De winnaar van het festival was ODI Almere. Sint Genesius kan terug kijken op een zeer 

geslaagd festival waarop we veel complimenten hebben ontvangen van de deelnemende 

verenigingen. Wat we ook erg leuk vinden is dat toneelvereniging JTL uit Lelystad heeft 

toegezegd om het volgende Flevolandse eenakterfestival te organiseren. 

 

Najaarsstuk 2009 

Momenteel zijn we al weer druk met de voorbereidingen voor ons volgende stuk, een blijspel, 

dat gepland staat voor zaterdag 14 en zaterdag 21 november. De regie is in handen van 

Miep Potters. 

Reserveer deze data dus alvast in uw agenda! 

 

Ook lid worden? 

Sint Genesius is altijd op zoek naar nieuw (jong) en enthousiast talent, zowel voor op het 

toneel als achter de schermen. Heb je interesse? Meld je dan aan bij Krijn de Hamer  

K.dehamer@hetnet.nl  

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 
  

Op donderdag 21 mei 2009 stonden we met een Zonnebloem kraam op de Reünie 

Kraggenburg 60 jaar. Het was een prachtige dag met schitterend mooi weer. Langs deze weg 

willen we u allemaal bedanken voor de belangstelling op die dag voor ons werk en het 

afnemen van de broodjes met zonnebloempitjes. Alle vaasjes met zonnebloemen voor de 

zieken in ons dorp zijn door diverse mensen afgeleverd en we hopen dat de ontvangers deze 

geste konden waarderen.  

  

De zonnebloemloten zijn iets later binnen gekomen dan we hadden verwacht, maar vanaf eind 

juni hopen we toch bij u langs te komen om de loten weer aan de man te brengen. Evenals 

voorgaande jaren vragen wij u om een lot te kopen, zodat we met een gedeelte van de 

opbrengst voor onze eigen doelgroep weer leuke uitstapjes en gezellige middagen kunnen 

organiseren.  

  

Zoals het er nu uitziet is de jaarlijkse boottocht voorlopig gepland in oktober. De preciese 

datum zal worden vermeld in de volgende Uitkijk, evenals de kosten per persoon. Mocht u toch 

mailto:K.dehamer@hetnet.nl
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nu al informatie willen hebben over de boottocht dan kunt u Toos van Egmond of Gé Mooiweer 

daarover vragen. 

  

Rest ons nog u allemaal een prettige vakantie toe te wensen en tot horens in de volgende 

Uitkijk. 

Met vriendelijke groet, alle vrijwilligsters van de Zonnebloem afd. Kraggenburg.  

 

 

 

Klaverjasclub de kei 

 

Einduitslag seizoen 2008/2009: 

 

1. K. Mooiweer 61.646 punten 

2. S. Brunia 59.923 punten 

3. T. Boes 59.365 punten 

 

Einduitslag marsen: 

 

1. T. Boes 30 marsen 

2. S. Brunia 29 marsen 

3. K. Mooiweer 26 marsen 

 

De competitie 2009/2010 starten wij op 25 september 2009 in “het Klokhuis”, aanvang 20.00 

uur. De volgende avonden zijn: 

9 en 23 oktober 2009 

6 en 20 november 2009 

4 en 18 december 2009 

 

Het open kampioenschap van Kraggenburg is op maandag 28 december 2009. 

Aanvang is dan 19.00 uur in “het Klokhuis”. 

 

Het Bestuur. 

 

 

 

Epilepsie collecte  

 

In de week van 25 tot 30 mei is er de collecte voor het Nationaal Epilepsie Fonds gehouden. Er 

is door de vrijwilligers die met de collectebus langs de deur kwamen een bedrag opgehaald van 

€ 820,64.  

Een mooi bedrag wat besteed wordt aan het verbeteren van het leven van mensen met 

epilepsie en hun omgeving. Dit gebeurt o.a. door wetenschappelijk onderzoek, voorlichting, 

individuele hulp en door het organiseren van aangepaste vakanties 

Alle collectanten en mensen die bijgedragen hebben aan deze collecte willen wij namens hen 

dan ook hartelijk bedanken. En wij hopen volgend jaar weer een beroep op u te mogen doen. 

 

Anja Doejaaren 

Marjo v. Diepen  

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24  
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                Uitnodiging open dag     

 
Beste Kraggenburgers, 

 

Hierbij nodigen we jullie uit om onze nieuwe biologische pluimveestal aan de Paardenweg 4 te 

bezoeken. We houden een open dag voor zakelijke bezoekers en overige belangstellenden op 

woensdag 1 juli a.s. 

De zakelijke bezoekers zijn welkom van 13.00 tot 16.00 uur en de overige belangstellenden 

van 15.00 tot 18.00 uur.  

Er zal een rondleiding worden gegeven en er zijn diverse organisaties en stands die informatie 

geven over de biologische pluimveehouderij. De dieren zijn op 1 juli nog niet aanwezig, want 

we starten in week 28 met de kuikens. 

U bent van harte welkom om onder het genot van een hapje en drankje onze nieuwe stal te 

bezoeken. 

Met vriendelijke groet, 

 

Willem, Elly, Ton en Els Remijnse. 

 

 

 

 

UITNODIGING VOOR ALLE DAMES VAN KRAGGENBURG 

  

Omdat de vereniging van de NBvP- Vrouwen van Nu in uw eigen dorp Kraggenburg gestopt is, 

lijkt het ons een goed idee om als dorpen de krachten te bundelen.  

Als ons ledental groeit, dan kunnen we nog meer interessante sprekers uitnodigen, creatieve 

dingen en activiteiten organiseren. 

  

Daarom nodigen we vrouwen uit Kraggenburg uit om eens, als gast, een van onze 

afdelingsavonden bij te wonen. Bovendien zijn er een aantal interessegroepjes, waaronder een 

tuingroep, koortje, leesgroep enz. Wij komen de 2e dinsdag van de maand bij elkaar. 

U bent van harte welkom. 

  

Heeft u belangstelling of wilt u een programmaboekje ontvangen, dan kunt u bellen met  

Tineke Dibbits-Geerstma tel: 0527 25 15 13 

 

 

 

 

tafeltje dekje bestellen bij “de voorst” 

 

Al geruime tijd levert Restaurant-Partycentrum “De Voorst” zorgmaaltijden in Marknesse en 

Kraggenburg. Men kan voorlopig op dinsdag, donderdag en zaterdag een goede voedzame 

maaltijd bestellen. Deze worden bezorgd tussen 17:00 en 18:00 bij u thuis. 

In overleg zijn er in het seizoen (maart t/m oktober) ook op andere dagen maaltijden te 

bestellen. 

De maaltijd is elke levering wisselend en kan zo nodig aangepast worden aan bepaalde 

wensen. 

Voor meer informatie kan men bellen naar: tel. 0527 – 25 24 83 
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OPEN TUINENDAGEN rond NAGELE 

 

In de omgeving van Nagele zijn in het weekeind van 26 en 27 juni tien tuinen open van 11.00 

tot 17.00 uur. Deze tuinen zijn alleen dit weekeind open en zeer de moeite van een bezoek 

waard. Voor € 3,= hebben bezoekers toegang tot alle open tuinen van die dag. De tuinen 

liggen op fietsafstand en zijn ook per auto bereikbaar. In de omgeving van Nagele wordt de 

eerste tuin door routebordjes aangegeven. De tuinroute begint bij de boerderijtuin van Coby 

en Chris Bulk Vliegtuigweg 8 Nagele. Alle deelnemende tuinen zijn voorzien van duidelijke 

vlaggen. Entreebewijzen zijn te koop tijdens de Open Tuindagen bij alle open tuinen. Ook zijn 

er vanaf begin juni entreebewijzen en routebeschrijvingen te koop bij het VVV kantoor, 

Intratuin en de Welkoop winkel in Emmeloord.  

 

De tuinen zijn heel verschillend van sfeer en grootte. Er zijn boerderijtuinen en dorpstuinen 

open. Naast een rondwandeling door de mooie tuinen kunnen bezoekers kennis maken met het 

werk van verschillende kunstenaars en detaillisten uit de Noordoostpolder. Zij tonen hun 

kunstwerken en hun assortiment in of nabij de open tuinen. Er worden onder andere beelden, 

schilderijen, tuinposters, glaskunst, sieraden en smeedwerk tentoongesteld en er zijn 

bijzondere planten te koop. Deze Open Tuindagen worden sinds 1990 georganiseerd door een 

werkgroep van Groei en Bloei Noordoostpolder. Omdat de open tuinen ieder jaar in en rond 

een ander dorp zijn, is het aanbod van tuinen zeer wisselend. Een groot deel van de tuinen 

was nooit eerder open voor publiek. Zowel de organisatie, als het open stellen van de tuinen 

gebeurd geheel belangeloos en door vrijwilligers. Het doel van deze open tuindagen is om zo 

veel mogelijk mensen te laten genieten van onze mooie polder in het algemeen en de 

verschillende tuinen in het bijzonder. 

 

Meer informatie: 

C. Bulk-Oostingh 

Ceres 

Vliegtuigweg 8 

8308 PN Nagele 

Tel. 0527 612408 of 06-30975925 

 

 

 

 

Kinderen kunnen meedoen door Leergeld nop 

 

Nu meedoen is straks meetellen. Dat is het motto van stichting Leergeld Noordoostpolder. De 

stichting maakt het mogelijk voor kinderen uit gezinnen met een minimuminkomen om mee te 

doen met sport, zoals voetbal, volleybal of een andere activiteit als muziekles, een schoolreisje 

enzovoort. Stichting Leergeld krijgt steeds meer bekendheid en wil ook gezinnen uit de dorpen 

bereiken. 

 

Stichting Leergeld Noordoostpolder is sinds het najaar 2008 actief en krijgt wekelijks twee tot 

drie aanvragen van gezinnen met een minimuminkomen. Als er een aanvraag bij de stichting 

binnenkomt, dan wordt het gezin bezocht door twee vrijwilligers. Het doel hiervan is na te 

gaan of steun van de stichting écht nodig is. Ook geven de vrijwilligers advies over regelingen 

en voorzieningen voor mensen die van een minimuminkomen moeten rondkomen, zoals het 

participatiefonds van de gemeente. Kinderen uit minimagezinnen in de leeftijd van 2 tot 18 

jaar hebben namelijk recht op € 150,00 uit dit participatiefonds.  

Als de stichting vervolgens toch besluit om geld te geven, dan gebeurt dat rechtstreeks naar 

bijvoorbeeld de voetbalvereniging. Zo is er zekerheid dat het geld ook écht wordt besteed aan 

het doel, het meedoen van de kinderen aan een sport of andere vrije-tijdsbesteding.  

De stichting is te bereiken op telefoonnummer 06-13 50 72 28 of per e-mail:  

info@leergeldnoordoostpolder.nl. 

 

Het werk van Stichting Leergeld Noordoostpolder wordt gedaan door vrijwilligers en is alleen 

mogelijk dankzij donaties uit de samenleving. Giften zijn daarom van harte welkom op 

Rabobank- rekening: 1403.50.470 van Stichting Leergeld Noordoostpolder. 
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Vrijwilliger(s) gezocht 
 

Stichting Carrefour afdeling Senioren is op zoek naar vrijwilligers voor het bieden van 
computerlessen aan senioren in de Noordoostpolder. 

Het betreft beginners- en vervolgcursussen in zowel Windows XP als Vista en eventueel een 

cursus eenvoudige fotobewerking. De cursussen worden gegeven aan kleine groepjes van 

gemiddeld 4 personen, zodat er ruim aandacht is voor de individuele cursist. De cursussen 

worden aangeboden op verschillende locaties in Emmeloord, Creil en Ens. 

Vanaf september 2009 gaan de nieuwe cursussen weer van start, steeds in cyclussen van 8 

lessen t/m maart 2010. 

De cursusleider is verantwoordelijk voor de invulling van de cursus en betrokken bij de 

ontwikkeling van het cursusmateriaal. Vindt u/je het leuk senioren vertrouwd te maken met de 

computer en kennis te delen? Dan komen wij graag met u/je in contact. 

Stichting Carrefour –Joyce Sissing – tel. 630000 ’s ochtends tussen 9.00 en 12.00 uur of 

joyce.sissingh@carrefour.nu 

 

 

 

Natuurmoment  Voorsterbos 
 

Als de ,,de Uitkijk “ bij u door de brievenbus valt is het juni de zomermaand. De afgelopen 

meimaand (bloeimaand) leek het volop de zomermaand. Het was droog en zonnig weer. De 

natuur in het Voorsterbos reageert op droog en zonnig weer. Overal behoren bomen en 

struiken in het groen te staan. Maar het valt op dat vele eiken in het Voorsterbos kaalgevreten 

zijn door rupsen. Dit is de Bruine Eikenbladroller die bezig is om het malse groen van de 

bladeren op te eten. Het is voor de vogels die jongen hebben een lekkere eiwitrijke hap, die de 

jongen goed doen. Dit voorjaar is het vrij droog geweest, waardoor weinig eieren van vlinders 

verschimmelen of wegrotten. Deze soort rups is niet gevaarlijk voor mensen. Op warme 

zonnige dagen zien we dat boven sloot en plas juffers en libellen heel actief zijn. Landelijk 

gezien is het Voorsterbos een zeer belangrijk gebied voor vele soorten juffers en libellen. Zo zit 

een populatie van de zeldzame Tengere grasjuffer op het Leemringveld, de enigste populatie 

van Flevoland. Verder worden de Bruine Korenbout, Viervlek, Platbuik, Gewone oeverlibel, 

Glassnijder, Vroege glazenmaker, Grote Keizerlibel en de Smaragdlibel nu waargenomen. Op 

dit ogenblik maken een paartje boomvalken jacht op de libellen die op het Leemringveld 

voorkomen. Als u tijdens de wandeling op het bankje zit te genieten in het Leemringveld kunt 

u dit schouwspel van dichtbij meemaken. Boomvalken jagen op zeer spectaculaire wijze laag 

over het veld om een niets vermoedende libel boven de plas te grijpen. Hij vliegt met zijn prooi 

de lucht in en verwijdert de poten en vleugels van de libel. Daarna zien we hem met de 

voorpoten het lekkere hapje naar zijn snavel brengen. In de rietkraag van de Zwartemeerdijk 

zijn vier territoria van de luidroepende Grote Karekiet gehoord. In het Waterloopbos is de 

Grote gerande oeverspin waargenomen en het zal niet lang duren dat we de cocons met jonge 

spinnen kunnen zien. Verder worden in het gebied de Zwarte Specht gehoord en gezien, dit 

betekent dat het Voorsterbos volwassen gaat worden. In het Leemringveld is een paartje 

Paapjes waargenomen, waarschijnlijk  gaat dit om een broedpaar. Nu de Pinksterbloem en 

Look zonder Look zijn uitgebloeid is het Oranjetipje niet meer aanwezig. In de maand april-mei 

waren veel Oranjetipjes in het Voorsterbos. Rondom het Zwartemeer worden regelmatig 

Zeearenden (2) waargenomen. Het zijn jonge vogels van elders. Tijdens de excursies die 

Natuurmonumenten organiseerd naar het Vogeleiland, met een beetje geluk, kunnen deze 

grote arenden worden waargenomen. Deze vogels hebben een vleugelspanwijdte van 2,5 

meter. In de buitenlanden bij het Zwarte Meer hebben Kievitsbloemen uitbundig gebloeid. 

Tijdens de inventarisaties die verricht zijn door vrijwilligers zijn ruim 450 exemplaren geteld. 

Het is een prachtig resultaat. De oeverzwaluwen hebben het kleine steile wandje aan de 

Kadoelerweg ontdekt. Er zijn tot nu toe ongeveer vijftien nestingangen geteld. Het is de eerste 

keer dat deze soort in het Voorsterbos is vastgesteld. Wist u dat per 1 januari 2009 ruim 2600 

vaste vrijwilligers bij Natuurmonumenten werken. Dit is een groot aantal. Als u de komende 

periode wilt deelnemen aan een excursie geeft u zich dan tijdig op bij het bezoekerscentrum 

de Wieden (tel: 0527-246644), of kijk eens op de website www.natuurmonumenten.nl. 
 

Het beheerteam Flevoland wenst u een prettige en zonnige vakantie toe. 

mailto:joyce.sissingh@carrefour.nu
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Inleverdata 2009 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

16 augustus 26 augustus 

4 oktober 14 oktober 

22 november 2 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  

      uitkijk@kraggenburg.nl 
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van 

de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van 
toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2008 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

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 

01-07 Pluimveehouderij 
Remijnse 

Open Dag Paardenweg 4 15.00 uur- 
18.00 uur 

01-08 Flevo Boys –  
SC Heerenveen 

Oefenduel De Brem namiddag 

12-08 STEK Vakantie activiteit Nog niet bekend  

23-08 FC Kraggenburg Fruittoernooi De Brem 11.00 uur 

25-09 Klaverjasclub De Kei Start competitie ‟t Klokhuis 20.00 uur 

30-09 JVV, SWN en STEK 60+ers programma  15.00 uur 

14-11 Sint Genesius Blijspel HCR Van Saaze 20.00 uur 

21-11 Sint Genesius Blijspel HCR Van Saaze 20.00 uur 

28-12 Klaverjasclub De Kei Open kampioenschap ‟t Klokhuis 19.00 uur 
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Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 4 oktober 2009 vóór 19.00 uur, 
bij voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 
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. 
 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 

 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 – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 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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Dorpsbelang 

We zijn weer begonnen 

Met het uitkomen van deze Uitkijk zijn de basisscholen in onze regio al weer van start gegaan. 

En we kunnen niet duidelijk genoeg aangeven dat men, vooral nu er weer schoolgaande jeugd 

op de weg is, niet alert genoeg in het verkeer kan zijn. Zodat iedereen veilig van de openbare 

weg gebruik kan maken. De daarvoor opgehangen spandoeken bij de dorpsingangen zullen 

hier de komende weken een visuele herinnering aan zijn. 

Dorpsschouw 

Net als in vorige Uitkijk kaart ik in dit intro toch nog even de „Dorpsschouw‟ aan. Verderop in 

dit blad een uitgebreide uitleg over het hoe en waarom van deze „nieuwe‟ gemeentelijke 

activiteit. Zeker even de moeite van lezen waard! 

 

Woningbouw 

Na, op onze jaarvergadering, nieuwe inzichten te hebben verkregen betreffende de 

woningbouw in Kraggenburg, hebben we een brief met onze vernieuwde zienswijze gestuurd 

naar Burgemeester & Wethouders en de lijsttrekkers van de gemeentelijke partijen. Dit heeft 

geresulteerd in een gesprek met betreffende wethouder over deze materie. Wordt vervolgd en 

later gecommuniceerd. 

 

Namens Dorpsbelang,  Tonny Kommers (secretaris) 
 

                                                                                 

 

                                                                                                 

 

 

 

 
In de zomermaanden is het ook voor de STEK rustig geweest. 

We hebben afgelopen week toch de draad weer opgepakt. 

 

Vakantie-activiteit 

Op woensdagmiddag 12 augustus hebben we na enige tijd van afwezigheid weer een vakantie-

activiteit georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. 

47 Kinderen waren vanaf 13.30 uur aanwezig op het trainingveld van FC Kraggenburg om deel 

te nemen diverse spelletjes zoals zaklopen, buikglijden, olifantenvoetbal en de stormbaan. 

Ondanks dat we begonnen met regen, werd het al snel droog en kwam aan het einde van de 

middag de zon nog even achter de wolken vandaan. Alle kinderen hebben genoten en het was 

zeker een middag die voor herhaling vatbaar is. We willen langs deze weg FC Kraggenburg 

bedanken voor het beschikbaar stellen van het trainingsveld en alle vrijwilligers die geholpen 

hebben bij de spelletjes. 

 

Feestmiddag voor Senioren 

De JVV, SWN en STEK organiseren voor alle 55+ers op woensdag 30 september een 

feestelijke programma van 15.00 tot 20.00 uur in het kader van 60 jaar Kraggenburg.  

Maak elkaar enthousiast en zorg dat u erbij bent. Verderop in de Uitkijk vindt u meer 

informatie.    

 

Evenementen-kalender 

Ook vanaf september zullen er weer vele activiteiten worden georganiseerd. Graag willen de 

activiteiten kalender weer up-to-date maken, want dan is de kans dat iets op dezelfde datum 

valt ook kleiner. Mocht u vragen hebben of data willen doorgeven dan kan dit via 

stek@kraggenburg.nl 
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Dorpenschouw  met de gemeente in ons dorp. 

 

Vroeger was dit een jaarlijks terugkerend gebeuren, gedaan door de gemeente in de 

dorpen. Deze schouw zal nu in een nieuwe vorm terugkeren en de leefbaarheid in ons 
dorp kan hierdoor worden verbeterd. 

 
De schouw is voor zowel het dorp en de buitenwegen en is ervoor bestemd om 

gevaarlijke dan wel ongewenste situaties in „kaart te brengen‟.  
Te denken valt hierbij aan onoverzichtelijke kruispunten, slechte straatverlichting,  
obstakels voor ouderen, gevaarlijke situaties voor spelende kinderen, plaatsen voor de 

huisvuilcontainers etc.  
 

Naast boven genoemde feitelijke aandachtspunten is men ook van plan het sociale 
aspect in de schouw te betrekken. Enkele voorbeelden hiervan zijn: 
Eenzaamheid in uw omgeving. 

Vermoedens van noodzakelijke zorg, terwijl deze ontbreekt.  
Buren die het (structureel) niet zo nauw nemen met geluidsoverlast of andere vormen 

van hinder in de buurt. 
 
Maar er zijn ook een aantal zaken welke niet behoren tot de schouw. Dit zijn zaken 

die gemakkelijk en snel gerepareerd en opgelost kunnen worden, bijvoorbeeld gaten 
in het wegdek door vorst, omgewaaide bomen etc.  

Hiervoor kunt u zich direct tot de gemeente blijven wenden. 
 
Graag doen wij voor deze schouw een beroep op uw medewerking. Heeft u iets te 

melden dat binnen bovenstaande omschrijvingen past, laat het ons dan weten vóór 3 
september a.s., door de antwoordstrook op de achterzijde van deze bladzijde te 

sturen naar of door het zenden van een e-mail aan: 
 
Jules Overmars   A.J. Rennenstraat 42 / jules.overmars@hetnet.nl  

of 
Tonny Kommers    Zwartemeerweg 28 / ton.kommers@planet.nl   

 
Na de genoemde datum zullen alle binnengekomen aandachtspunten in kaart worden 
gebracht en worden deze op een actielijst geplaatst.  

Een delegatie, van o.m.: een gemeentelijke contactpersoon, een vertegenwoordiger 
van politie, een medewerker van de woningbouwcoöperatie en een bestuurslid van 

Dorpsbelang zal, in sommige gevallen, ter plekke kunnen (be)oordelen.   
In andere gevallen wordt er gekeken hoe, wanneer en met welke middelen of 
instanties iets  kan worden opgelost. Het afhandelen hiervan zal nauwlettend  worden 

gevolgd door zowel de gemeentelijke contactpersoon als door Dorpsbelang. 
  

Alle meldingen worden door ons met zorg en discretie behandeld.  
 

 
Dorpsbelang Kraggenburg 
Juli 2009 
 

 

 

 

 

 

 

mailto:jules.overmars@hetnet.nl
mailto:ton.kommers@planet.nl
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ANTWOORDFORMULIER SCHOUW 2009 KRAGGENBURG 

 

 

Naam: _______________________________________________________ 

 

Straat: _______________________________________________________ 

 

Telefoon: ______________________ Mobiel: _______________________ 

 

 

Ik zou graag willen melden dat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: ________________________ 
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2009-2010 
 

 

 

Uitnodiging jaarvergadering FC Kraggenburg. 
 
Beste leden, ouders van jeugdleden en donateurs. 

Wij willen u graag uitnodigen voor de jaarvergadering van FC Kraggenburg die gehouden 
zal worden op: 

16 september 2009, aanvang 20.00 uur op De Brem 

 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 3 september 2008 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 
5. Financieel overzicht 
6. Verslag kascommissie door:   Thijs Hupkes  

Lau Oosterwijk (reserve lid) 
7. Benoeming nieuw lid kascommissie 
8. Verhoging contributie/prijzen kantine 
9. Begroting 2009-2010 
10. Bestuursverkiezing 
 

Tussentijds aftredend en niet kiesbaar: 
 Annalies Potters (Secretaris) 
 Patrick Brunink (Accommodatie) 
 Cees Vink (Sponsoring) 
  

Kandidaten??? 
 
Periodiek aftredend en herkiesbaar: 
 Jean Paul de la Vieter (Senioren) 
 Paul de la Vieter (Jeugd) 

 Harold van Beekhuizen (Voorzitter) 
 
Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden. 
 

11. Pauze 
12. Beleid bestuur 
13. Lopende voetbalzaken 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 

Graag tot ziens op  
16 september 2009. 

Het bestuur. 
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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 14 oktober 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  

-  Sportief wandelen 

-  BOM 

-  Looptrimgroep 

-  Avondvierdaagse 

-  Stratenvolleybal  

  

Pauze 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Bestuursverkiezingen:  

Aftredend en herkiesbaar: Diana Potters (afdeling volleybal jeugd) 

      Sonja Kamminga (voorzitter) 
Tegenkandidaten kunnen zich tot 24 uur voor de vergadering melden bij:  

Y. Meester tel: 252347  

Tussentijds aftredend: Erna Mazeland (afdeling BOM, gymnastiek 

                                                               en looptrimgroep) 
Kandidaten 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 van Be Fair 
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Senioren-volleybal. 

 

De zomer is nog in volle gang en de competitie laat nog even op zich wachten, maar toch 

begint het volleybalbloed al weer wat harder te stromen. 

29 September begint men op de wedstrijdkalender in Rayon Hanze –Linde met de 1e en 2e 

ronde van het bekertoernooi. Hierin strijden beide seniorenteams van Be Fair, net als ieder 

jaar, weer mee om een goed resultaat neer te zetten. 

De competitie start een week later op 6 oktober met de eerste speelronde. Onze dames doen 

dat, sinds mensenheugenis, in de 2e klasse en de heren (be)spelen de derde klasse. 

Dit houdt in dat er ook weer getraind gaat worden. Als het goed is gaan de dames, in de 

eerste weken (???) vergezeld door enkele heren, met de training van start op 3 september.  

Dit damesteam heeft dit jaar, door enkele vertrekkende, pauzerende maar gelukkig ook 

terugkerende speelsters, een vrij smalle basis. Ik heb echter van de trainer begrepen dat hij 

desondanks veel vertrouwen heeft in het huidige team en uit gaat van een goed seizoen. 

Succes! 

De heren hebben het heilige „winnen‟ niet zo hoog meer in het vaandel staan en gaan uit van 

een leuke, sportieve en gezellige competitie. Ook succes. 

In de volgende Uitkijk komt het, nu nog niet bekende, wedstrijdschema te staan, zodat u 

wedstrijden in de buurt eens kunt gaan bekijken. 
 

m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal 

Tonny Kommers 

 

 

 

Klaverjassen in het Klokhuis 

 

Iedere veertien dagen wordt er een klaverjasavond gehouden in het Klokhuis. Het is er erg 

gezellig en er zijn ook altijd mooie vleesprijzen te winnen. Dus een ieder die een kaartje wilt 

leggen is er van harte welkom. We beginnen weer op 18 september om acht uur.  
 

De datums voor 2009 zijn: 

18 september, 2 oktober, 16 oktober, 30 oktober, 13 november, 27 november,  11 december.  

Voor 2010 zijn de datums: 

15 januari, 29 januari, 12 februari, 26 februari, 12 maart, 26 maart en 9 april. 
 

Hopelijk mogen we u eens begroeten op deze avonden. 

Siebe Boomsma, Cor Driessen en Gert van Heerewaarden. 

 

 

 

Appleknockers festival 
 

Op zaterdag 31 oktober vindt voor de zesde keer het Appleknockers festival in Van Saaze 

plaats. Het wordt deze keer een hele speciale editie.  

 

‟s Avonds is er een speciaal optreden van de band ZOUT (waarin dorpsgenoot Sjaak van 

Diepen en oud-dorpsgenoot Hans Bosma) uit Tollebeek . Maar zij zijn niet alleen, zij brengen 

een aantal speciale en zeer bekende gasten mee.   

 

‟s Middags zijn er leuke kinderspelen zoals boogschieten als Robin Hood en hak een appel. Er is 

een springkussen, er is een wedstrijd: wie bakt de lekkerste appeltaart. Er is live muziek en de 

première van de dvd van het optreden van de Kraggenburgerband  2ONS 2009 (die dan ook 

besteld kan worden). Verder zijn er een aantal marktkramen met streekproducten en 

groendecoraties, workshop  herfstvruchtenkrans maken.  

 

Voor meer info: kijk op de site van Saaze www.hotelvansaaze.nl    

http://www.hotelvansaaze.nl/
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Mijn vakantiewerk 

 

De zomervakantie is weer ten einde. Voor de jeugd waren het weer vele weken zonder de 

dagelijkse schoolverplichtingen. Voor de één was het een lange periode van zalig niets hoeven 

en anderen gebruikten de tijd voor het bijverdienen van een welkom zakcentje. 

Wij hebben een drietal jeugdige Kraggenburgers bereid gevonden hun ervaringen met het 

vakantiewerk op papier te zetten. Hieronder volgen hun verhalen. 

 

 

Gert-Jan Winters 
 

Woensdag ga ik met mijn vader naar Feedback in Apeldoorn. Hij zal wel naar geluidsboxen 

gaan kijken, maar ik koop dan een nieuwe elektrische gitaar! Eindelijk wordt mijn harde 

werken en vroege opstaan beloond! 

Vroeg opstaan doe ik al een paar weken. ‟s Morgens om 6 uur gaat mijn mobieltje. Me wassen 

doe ik niet, want ik ben na een half uurtje werken hartstikke smerig. Om 7 uur begin ik bij 

Hoogewerf in Ens. 

Bij dat bedrijf hebben ze heel veel monnikkapsbloemen, ik had nog nooit van het bestaan 

gehoord. Deze bloemen worden ‟s morgens vroeg gesneden, daar zijn we enkele uurtjes mee 

bezig. Daarna worden ze gesorteerd, zodat ze naar de veiling kunnen. Ze schijnen in 

boeketten te worden verwerkt.  

Na het sorteren mogen wij onkruid wieden, dat vind ik oersaai werk. Maar het levert geld op 

en daarom doe ik het maar. Ondertussen leer ik ook nog een beetje pools. 

Laatst waren we om drie uur klaar met onkruid wieden, we dachten dat we toen wel naar huis 

mochten. Maar toen zei de baas dat we ook nog onkruid in zijn tuin moesten wieden. Weet je 

waarom? Hij was die zondag jarig! En hij wilde niet afgaan voor zijn familie.  

Het is best wel gezellig om samen te werken. Er worden veel grapjes gemaakt. Maar het 

leukste blijft toch het salaris. 

Ik heb wel zin in woensdag. Dan werk ik niet, dan ga ik met mijn vader naar Feedback. 

Misschien hoor je me binnenkort spelen….op mijn nieuwe gitaar! 

 

 

Margo Schussler 
 

Hallo iedereen, 

Ik ben Margo Schussler en woon aan het Hertenpad in Kraggenburg. Ik werk in de vakantie en 

in de weekeinden in HCR van Saaze. Het werk wat ik daar doe is alles wat onder de 

huishouding valt. Als ik ‟s ochtends moet werken, maak ik kamers schoon. Werk ik ‟s avonds 

dan was ik af. Bij het kamers schoonmaken komt meer werk kijken dan ik eerst zelf dacht. De 

„vieze‟ bedden moeten eerst worden afgehaald om vervolgens weer te worden opgemaakt. Ook 

moeten de badkamers netjes en goed worden schoongemaakt. Het vieze linnen moet 

gewassen en gestreken worden, zodat deze de volgende dag weer gebruikt kunnen worden. 

Als ik zo‟n dienst heb begin ik meestal rond 8 uur ‟s ochtends. Bij het afwassen komt alleen 

het afwassen en afdrogen van het smerige bestek, borden en dergelijke. Eigenlijk alle spullen 

die tijdens het avond eten in het restaurant worden gebruikt. De afwas gebeurt met een 

afwasmachine. Deze dienst begin ik om 18.00 uur.                                                  

Het werken bij van Saaze bevalt me erg goed.  

 

 

Jessica Wiegmink - 21 jaar 
 

Elk jaar is het weer zover, de zomervakantie. Er moet gewerkt worden. Om eerlijk te zijn hou 

ik helemaal niet van werken, laat mij maar lekker studeren. Het hele jaar lukt het me altijd om 

net rond te komen van mijn studiefinanciering, dus waarom werken? 
 

Maar goed, in de zomervakantie is iedereen aan het werk dus ik doe ook gezellig mee. Alleen 

thuis zitten is namelijk niet echt mijn ding en veel geld verdienen des te meer, zodat ik het 

daarna uit kan geven aan leuke dingen. Vakantie, kleding, weekenden… 
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Dit jaar voor mij geen „landwerk‟, dat doe ik namelijk al vanaf mijn 13e en daar was ik 

helemaal klaar mee. Wat dan wel? Cateringmedewerkster bij Lucke Diensten in Utrecht. Deze 

tip kreeg ik van Marianne Jansen, zij heeft in haar studententijd ook een aantal jaar bij Lucke 

Diensten gewerkt.  

 

Lucke Diensten is een middelgroot uitzendbureau welke zich richt op het inzetten van 

medewerkers binnen de catering branche. De locaties waar je wordt ingezet liggen helaas niet 

om de hoek, zoals je begrijpt kon ik dit jaar dus niet op mijn fietsje naar het werk. Misschien 

heb je me wel eens rond zien scheuren in het dorp met een mooie Toyota Aygo met het logo 

van Lucke Diensten erop, bedrijfsauto. Een prima oplossing. De reiskosten worden vergoed. 

Ideaal! 
 

Elke vrijdag krijg je een mail met hierin je diensten voor de week erop, erg afwisselend. Zo 

word je de ene dag ingezet bij de KLPD in Driebergen en de volgende dag bij de Douwe 

Egberts in Utrecht. Ik kan je vertellen… op al die verschillende locaties maak je een hoop 

dingen mee. 
 

De werktijden zijn ook niet vervelend, bij de grotere locaties werk je van 08.30 tot 15.00 en 

bij de kleinere locaties van 10.00 tot 15.00. Je kunt per dag niet meer dan 6 uur werken, er 

zijn zelfs dagen dat je maar 4 uur maakt. Erg weinig, maar het is zeker te doen voor de 

„beloning‟ die er tegenover staat. 
 

Bij dit werk ga je veel om met mensen en je leert ook elke keer weer nieuwe mensen kennen, 

dit heb ik als erg leuk ervaren. De werkzaamheden zijn ook afwisselend, van kassa tot keuken. 

Hoe langer je in de catering werkt, hoe meer verantwoordelijkheden je krijgt. 
 

Ik hoop dat ik je op deze manier een goede kijk op mijn vakantiewerk heb gegeven. Zo niet, 

neem dan een kijkje op de internetsite van Lucke Diensten (www.luckediensten.nl). 

Maar… je mag me ook best vragen! 

 

 

 

Meedoen in Flevoland  

met website en gids als wegwijzer 

 

GGz cliënten die op zoek zijn naar een zinvolle dagbesteding of willen reïntegreren op de 

arbeidsmarkt kunnen vanaf nu makkelijker hun weg vinden. 

Zorgbelang Flevoland, STIP (Steun en InformatiePunt) GGz, Meerkanten en Kwintes 

inventariseerden de mogelijkheden en voorzieningen voor (uitbehandelde) Flevolandse GGz 

cliënten. Resultaat is een boekje en een website met daarin het ruime aanbod gebundeld, 

onderverdeeld in drie categorieën: Ontmoeten en steun, Recreatief en actief en Op weg naar 

werk. Het boekje betreft een eenmalige uitgave. De website www.meedoenflevoland.nl wordt 

regelmatig geactualiseerd. Zowel boekje als website fungeren als een praktische wegwijzer, 

niet alleen voor GGz cliënten, maar ook voor personeel in de gezondheidszorg. 

 

Afgelopen woensdag werden de eerste boekjes door Wethouder Jenneken Nuijt- Verschoor 

overhandigd aan STIP, GGz en Meerkanten. Zij zullen zowel het boekje als de website in de 

praktijk gaan gebruiken. De wethouder, met Gezondheidszorg en Maatschappelijke 

Dienstverlening in haar portefeuille, benadrukte het belang van Meedoen in de maatschappij 

voor GGz cliënten. Het afstemmen op de vraag van de cliënt en samenwerking tussen de 

instellingen vormen daarin een belangrijke schakel. 

Bij verschillende organisaties kwamen signalen binnen dat het soms moeilijk is om als 

(uitbehandelde) GGz cliënt de weg te vinden in het versnipperde aanbod van voorzieningen. 

Daarom ontstond ruim een jaar geleden het idee om een inventarisatie te maken van 

dagbestedingsmogelijkheden en werktoeleiding, specifiek voor volwassenen met een GGz 

achtergrond.  

Inmiddels is het idee omgetoverd tot een complete bundeling die te gebruiken is door zowel 

patiënten als personeel in de gezondheidszorg. Van dagactiviteitencentra (DAC) en 

inloophuizen tot zorgboerderijen en loopbaanadvies, het komt allemaal aan de orde in het 

boekje en op de site www.meedoenflevoland.nl. 

../../a.burgers/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.Outlook/9TOXPXUZ/www.meedoenflevoland.nl
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UITNODIGING 

 
De S.W.N, de JVV en de STEK nodigen alle 55+ uit voor een feestelijke 

middag/avond in het kader van 60 jaar Kraggenburg. 

 
Deze vindt plaats op woensdag 30 september in het dorpshuis. 

Van 15.00 – 20.00 uur. 
 

 
 

Wat hebben wij u te bieden: 
-ontvangst met koffie en wat lekkers 

- Officiële opening waarin het 35 jarig bestaan van de JVV centraal  zal 
staan. 

- Quiz over 60 jaar Kraggenburg. 

- Beeldmateriaal over 60 jaar Kraggenburg, wat u misschien in de 
feestweek heeft gemist of nog wel eens wil zien. 

- Een optreden van het smartlappenkoor Smart & Zo. 
- Afsluitend een theaterbuffet wat zal bestaan uit verschillende soorten 

stamppotten.    
 

 
 

Wat verwachten wij van u: 
Dat alle Kraggenburgers van 55+ dit niet willen missen en op                 30 

september naar het dorpshuis komen. 
 

 
In verband met het eten moet u zich opgeven vóór 25 september. 

Kosten voor deze middag zijn € 7,50. ( drankjes niet inbegrepen), dit kunt u 

op die dag afrekenen. 
 

Aanmelden kan door middel van onderstaand strookje of telefonisch bij: 
Mw G. Mooiweer Morenelaan 9    tel: 252700  JVV 

Mw S.Huizing AJ Rennestraat 13  tel: 252851 SWN 
Mw M.van Diepen J Bruintjesstraat 25 tel: 252676 of 

                                                     mail:  stek@kraggenburg.nl 
 

Voor vervoer kunt u contact opnemen met E. van Egmond tel: 252846. 
 

 

 

 
 

Dhr/ Mw…………………………………………………….meld zich aan voor de feestelijke 55+ 
middag/avond op woensdag 30 september. 

Ik/wij kom(en) met ………. Persoon(en) 

mailto:stek@kraggenburg.nl
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 www.mokinfo.nl  
Voor meer informatie over de MOK 
agenda of MOK nieuws: 
mok@mokinfo.nl 
 

   WAT IS MOK? 
MOK is een ontmoetingsplaats voor mensen 
die zich op een vernieuwende en eigentijdse 
manier willen bezighouden met zingeving, 
spiritualiteit, geloof en actuele 
maatschappelijke onderwerpen. MOK is er 
voor de inwoners van de Noordoostpolder 
en daarbuiten, voor alle leeftijden en 
achtergronden. MOK is ook geïnteresseerd 
in jouw mening en ervaring! MOK viert in 
2009 haar 10-jarig jubileum. 
 

PROGRAMMA 2009 / 2010 
MOK kent verschillende vormen van 
ontmoeting:  * MOK-talk 
                     * MOK-viering 
                     * MOK-grensverleggend 
                     * MOK-podium 
MOK start haar jubileumjaar met een 
feestelijke bijeenkomst op 27 september 
2009 in de Bantsiliek in Bant. 
Tijd: 14.30-18.00 uur 
 

MOK-talk: 
Plaats   : de Bantsiliek in Bant 
Tijd       : 11.00 - 12.30 uur 
 
zondag,   8 november, 2009 
thema:    Oog om oog, tand om tand 
 
zondag,   14 februari 2010 
thema:     Roomser dan de paus 
 
zondag,   9 mei 2010 
thema:     Leven met je schaduw 
 

MOK-viering: 
Plaats    : de Bantsiliek in Bant 
 
zondag,   4 oktober 2009, 9.30-10.30 uur 
thema:    Bibliodrama met da.Connie  
               Aalbersberg 
 
zondag,   13 december 2009, 14.00 uur 
thema:     Verteltheater met Pauline  
                Seebregts 
 

    zondag,   11 april 2010, 9.30 – 10.30 uur 
    thema:     Leken-viering 

 

 
 
 
 
 
                                                                  
 

 

     
 

Programma 2009 / 2010 
Jaarthema: “de vanzelfsprekendheid 
                       bijzonder maken” 
 
 
 

MOK-grensverleggend: 
 

Plaats:  de Bantsiliek in Bant 
Tijd: 20.00 uur tot + 22.00 uur,  
 zaal open vanaf 19.30 uur 
Entree: € 5,- 
  
 
Donderdag:    29 oktober 2009  
Thema:          Crisis als kans 

Inleider:          Hans Wopereis  
                      directeur ITIP, school voor leven 
                      en werk 
 
 
Donderdag:    26 november 2009 

Thema:           Welkom in 2012, afscheid en nieuw 
                       begin 

Inleider:          Peter Toonen 

                       personal coach, opleider, auteur 
 
 
dinsdag:         26 januari 2010 

Thema:          Ontdek je levensmissie voor 2012 

Inleider:          Willem Glaudemans 

                       auteur, bedenker talentenspel 
 
 
donderdag:     25 maart 2010 

Thema:           Duurzame eetpatronen  
Inleider:          Dr. Winnie Gerbens 

                       milieuwetenschapper 
    
        

  MOK-podium: 
Een podium bieden voor allerlei activiteiten die 
passen bij MOK en voor verrassende 
aanvullingen kunnen zorgen. Dit geeft MOK ook 
de gelegenheid om flexibel te zijn en direct in te 
kunnen spelen op actuele situaties. Individuen en 
organisaties kunnen hiervoor een beroep doen op 
de stuurgroep van MOK. Contact via 

mok@mokinfo.nl  
 

 
 

http://www.mokinfo.nl/
mailto:mok@mokinfo.nl
mailto:mok@mokinfo.nl
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De Ontruiming van Schokland 

 
 

 

Dit jaar is het precies 150 jaar geleden dat  

de bewoners van het toenmalige eiland  

Schokland gedwongen werden om hun  

eiland voorgoed te verlaten. 

Hiervoor waren in feite twee redenen. In  

de eerste plaats liepen grote delen van  

het overgebleven eiland, dat al heel veel  

grond was kwijtgeraakt door het  

oprukkende Zuiderzee, steeds vaker onder 

water. Daarnaast leefde het grootste deel  

van de bevolking in permanente armoede.  

Men leefde hoofdzakelijk van de visvangst  

maar door achterstallig onderhoud moest  

een groot deel van de vloot worden  

afgeschreven. Ook de huizen verkeerden  

in deplorabele staat omdat er nauwelijks onderhoud werd gepleegd. Vooral in de winter werd 

er op het eiland bittere armoede geleden. 

In1859 maakte burgemeester Gerrit Jan Gillot aan de bevolking officieel bekend dat men zijn 

eigendommen moest afbreken en het eiland verlaten. Er woonden toen nog zo‟n 650 mensen 

op het eiland. Tot aan de laatste dag bleef men hopen op een andere beslissing opdat men op 

het eiland mocht blijven wonen maar dat gebeurde dus niet. 

Het is niet moeilijk voor te stellen dat deze beslissing hard is aangekomen bij de Schokkers.  

Hoewel zij met grote tegenzin gehoor gaven aan de opdracht verliep de ontruiming toch nog 

redelijk soepel mede omdat deze gesteund werd door een schadeloosstelling voor de 

bevolking. 

De meeste Schokkers vestigden zich in Kampen (zo‟n 400) waar zij echter niet met open 

armen ontvangen werden omdat men daar niet zat te wachten op een stel arme vissers. Al 

snel bleek dat er binnen de stadspoorten geen plaats voor hun was en werden zij verwezen 

naar het vlakbij gelegen vissersdorpje Brunnepe. Deze nieuwkomers woonden daar vlak bij 

elkaar in kleine huisjes en al snel werd deze wijk de “Schokkerbuurt”genoemd. 

Ook in Vollenhove vestigden zich een flink aantal Schokkers, waar ze wel welkom waren omdat 

het gemeentebestuur aldaar in hun komst een welkome uitbreiding van de visserij zag terwijl 

zodoende ook het dalende inwonertal tot staan werd gebracht. Ook verhuisden er nog wat 

Schokkers naar het dichtbij gelegen Urk. 

Een aantal Schokker gezinnen week uit naar de andere kant van de Zuiderzee en vestigden 

zich in Edam en vooral Volendam. 

 

In 2009 is het dus precies 150 jaar geleden dat deze ontruiming plaats vond en dat is een 

goede reden om hier eens bij stil te staan om dit feit te herdenken. Onder de activiteiten die 

dan zullen worden georganiseerd zit een optreden van de opera- en operettevereniging La 

Mascotte uit Emmeloord die een muziekspel zal opvoeren dat de voor de hand liggende naam  

“De Ontruiming van Schokland” heeft gekregen.  

Hieraan wordt, behalve door ons koor en onze solisten, ook meegewerkt door het Nieuw 

Philharmonisch Orkest en enkele gastsolisten. Op 18,19 en 20 september zullen wij een aantal 

voorstellingen verzorgen die in theater “‟t Voorhuys” zullen worden uitgevoerd. In het stuk zijn 

ook heel veel prachtige koorwerken te beluisteren hetgeen een bezoek aan het theater voor u 

hoogstwaarschijnlijk ook aantrekkelijk zal maken. 

Mocht u belangstelling hebben dat kunt  u zich voor kaarten vervoegen bij de kassa van het 

theater of bij ons lid, Ester v.d Laan, tel. 0527-617820 of via de website: www.lamascotte.nl.  
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MELANIA ORGANISEERT FIETSTOCHT VOOR GOEDE DOELEN 

 

Op zondag 13 september wordt er door Melania Flevoland een fietstocht georganiseerd. 

De start is om 13.00 uur bij Restaurant-partycentrum De Voorst Leemringweg 29 

Kraggenburg. Deelnemers kunnen kiezen tussen drie afstanden: 18, 30 en 45 kilometer. Het 

inschrijfgeld voor de fietstocht is €10,- en is helemaal voor goede doelen, omdat 

sponsoren de kosten van deze fietstocht en de lunchpakketten voor hun rekening nemen. 

Kinderen jonger dan 12 jaar gratis. Opgeven kan tot 10 september bij  

Arian Haverkamp tel. 0527 261345 e-mail: janenarian@hotmail.com  

Marijke Rademakers tel. 0527 261358 e-mail: mgjlowenthal@yahoo.com  

 

Stichting Melania Ontwikkelingssamenwerking is een organisatie van vrouwelijke 

vrijwilligersgroepen die rechtstreeks kleinschalige projecten in de vorm van microkrediet 

ondersteunt in Azië, Afrika en Latijns-Amerika. Ze werken vanuit het principe: van vrouwen, 

voor vrouwen, door vrouwen. Uitgangspunt is dat groepjes [kans] arme vrouwen in het Zuiden 

zelf het initiatief nemen voor een project. Doel is dat zij door het uitvoeren van hun project 

kansen krijgen om zichzelf te ontplooien en hun toekomst duurzaam te verbeteren. Dit komt 

ook hun gezin en de omgeving ten goede. 

 

Werkgroep Melania-Flevoland ondersteunt momenteel een vrouwengroep op het eiland Iloilo 

op de Filippijnen. In 2005 hebben Gerthild Thijssen, projectleider van het gebied Azië en drie 

leden van de werkgroep Flevoland in dat gebied een aantal projecten bezocht. Terry Atiënza 

begeleidde op de Filippijnen de Nederlandse bezoekers, haar bezoek aan Flevoland in 2007 

was voor alle Malania vrouwen een goede en stimulerende ontmoeting. We hebben met Terry 

regelmatig E-mail contact. Uit dat contact komt naar voren dat het bezoek de vrouwen mede 

aanspoort zich te ontwikkelen. De buurdorpen [barangays] van de projecten die in 2005 zijn 

bezocht wilden naar aanleiding daarvan ook een project starten. Het werkt door, de vrouwen 

van de buurdorpen ontmoeten elkaar op de markt en horen van de ontwikkelingen die er zijn. 

In de laatste E-mail schreef Terry dat het voor haar een geweldig gevoel is te ervaren dat de 

cultuurbarrières tussen de plattelands-vrouwen plaats maken voor een binding en dat zonder 

aansporingen van buiten af. Het systeem van de vrouwengroepen neemt echte vormen aan, 

het werpt vruchten af. Deze goede berichten zijn een extra stimulans voor ons om ons weer 

met vernieuwde energie in te zetten voor Melania en wij hopen uiteraard dat er veel mensen 

meedoen aan de volgende fietstocht. 

 

Wanneer je van fietsen en gezelligheid houdt en een goed doel wilt steunen, doe dan mee op 

zondag 13 september. Neem je huisgenoten, vriendinnen, vrienden, familie, buren en collega‟s 

mee, zodat vrouwen in moeilijke omstandigheden nog lang kunnen genieten van hetgeen wij 

bij elkaar brengen. 

 

Voor meer informatie: www.melania.nl ,  

Melania werkgroep Flevoland - Marijke Rademaker-Löwenthal E-mail: 

mgjlowenthal@yahoo.com  

 
 

 
 
 

 
 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

Bijna iedereen heeft de vakantie er weer bijna opzitten. We gaan weer met volle energie aan 

de slag. In de natuur zien we kleine veranderingen, zoals meer wespen, spinnenwebben en 

mistbanken, verschijnen. 

In de afgelopen periode zijn er in de Vreugderijkerwaard en in het Voorsterbos leuke 

waarnemingen door vrijwilligers en beheerteamleden gedaan. 

In de Vreugderijkerwaard langs de IJssel heeft de stroomdalflora zich goed ontwikkeld in het 

afgelopen seizoen. De Blauwe bremraap heeft zich sterk uitgebreid over de voormalige 

stuifduinen. Voor het eerst is de Kleine ratelaar in het gebied gevonden. 

Verder hebben de overige planten die tot de stroomdal flora behoren (walstro bremraap, 

veldsalie, knikkende distel, bevertjes, kruisdistel, ruig weegbree en echtwalstro) zich goed 

ontwikkeld.  

In het Voorsterbos hebben de orchideeën  dit seizoen uitbundig gebloeid en zijn in aantal sterk 

toegenomen. Met name de ongevlekte en gevlekte rietorchis konden overal in het gebied met 

paarse bloeiende bloemen worden waargenomen tijdens een wandeling in het Voorsterbos.  

In juni, tijdens mooie warme zomerdagen, is op meerdere plaatsen in het Voorsterbos de 

Grote Weerschijnvlinder gezien. Zelfs op het Vogeleiland is een exemplaar waargenomen. Dit 

jaar is een grote invasie Distelvlinders vanuit Noord–Afrika naar het Europese continent 

geweest en zien we overal de Distelvlinder op bloeiende planten in tuin en veld zitten. Deze 

trekvlinder vliegt straks weer terug naar Afrika om te overwinteren en keert volgend voorjaar 

terug, om eieren in onze gebieden te leggen.  

Er zijn twee bijzondere soorten in het Voorsterbos waargenomen en dat zijn het Stofzaad en 

de Moerassprinkhaan.  

De Moerassprinkhaan is door vrijwilliger Gerard Eggens gehoord op het Kraggenburgerveld. 

Deze kwetsbare soort komt voor op vochtige natte schrale grasmoerasland vegetatie. Op 

warme dagen laat het mannetje zijn tikkend geluid horen, waardoor hij zijn aanwezigheid 

verraad. Er zijn ongeveer tweehonderd exemplaren gehoord. Waarschijnlijk komt deze soort 

uit de moerasgebied ,,De Wieden” van Natuurmonumenten en is het de eerste populatie in het 

Flevolandse.  

De tweede bijzondere waarneming is het Stofzaad in het Voorsterbos. Dit plantje groeit op 

vochtige, kalkhoudende, schrale kale grond onder bomen. Het plantje heeft geen bladgroen en 

leeft in symbiose (= samenleven) met een ondergrondse schimmel, die op z‟n beurt weer leeft 

met boomwortels. Het plantje houdt van stabiel klimaat en komt hoofdzakelijk voor aan de 

kust. Doordat het een zeldzame soort is, niet eerder waargenomen in Voorsterbos, komt deze 

plant voor op de rode lijst.  

Het broedseizoen van de Kwartelkoning is dit jaar gunstig geweest in de beheereenheid 

Flevoland. Wij hadden in de beheereenheid 7 Kwartelkoningen, Vreugderijkerwaard 3, 

Kievitslanden 3, Harderbroek 1. Dit is van het landelijk totaal van 130 best een hoog aantal. 

De Kerkuil heeft aan beide beheerschuren gebroed, er zijn bij Voorsterbos 4, en Harderbos 2 

jongen uitgevlogen. Bij het Voorsterveld worden regelmatig fouragerende grote zilverreigers 

en lepelaars in de waterpartijen waargenomen.  

Het is op dit moment een goede tijd om excursies te maken naar het Vogeleiland. Tijdens de 

excursies is de kans groot dat u een overtrekkende, –fouragerende of rustende Visarend 

waarneemt. 

Er worden nog vier excursies georganiseerd naar het Vogeleiland, de data zijn : 5 en 19 

september en 10 en 24 oktober. Voor meer informatie: www.natuurmonumenten.nl /agenda  

of bij Bezoekerscentra De Wieden, telefoon 0527- 246644. 

Natuurmonumenten nodigt u uit voor een heerlijke (ont)spannende wandeling in haar 

gebieden, om van de genoemde elementen te genieten. 

 

Het Beheerteam Flevoland. 

           

 
 
 
 

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

http://www.natuurmonumenten/
http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdatum 2009 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

16 augustus 26 augustus 

4 oktober 14 oktober 

22 november 2 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  

      uitkijk@kraggenburg.nl 
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van 

de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 
- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van 

toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2008 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

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 

     

22-08 Basisscholen Oud Papier Aktie  09.00 uur 

16-09 FC-Kraggenburg Jaarvergadering De Brem 20.00 uur 

18-09 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

19-09 Basisscholen Oud Papier Aktie  09.00 uur 

23-09 Christelijke vrouwen 

beweging K‟burg 

Mw. Berends, IJsselmuiden 

Vrijwilligerswerk in Kenia 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

30-09 S.W.N., JVV en STEK Feestelijke avond 55+ ‟t Klokhuis 15.00 uur 

02-10 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

14-10 S.V. Be-Fair Jaarvergadering ‟t Klokhuis 20.30 uur 

16-10 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

17-10 Basisscholen Oud Papier Aktie  09.00 uur 

28-10 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Mw. Soejoko, Lelystad 
Japanse bloemsierkunst 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

31-10 Van Saaze Appleknockers festival HCR van Saaze  
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 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 

 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 – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 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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Dorpsbelang 
                                                                              

Dorpsschouw 

Op 24 september jl. heeft een afvaardiging van Dorpsbelang, IGW, Gemeente, Mercatus en 

politie een rondgang door het dorp gehouden n.a.v. opmerkingen van dorpsbewoners op het 

thema „Dorpsschouw‟. (zie oproep in vorige Uitkijk) Deze opmerkingen/klachten zijn door 

genoemde partijen geëvalueerd en hierop zal spoedig actie worden ondernomen. Zie hieronder 

 

Woningbouw 

In het kader van dit onderwerp gaat Dorpsbelang weer in overleg met de wethouder om uit de 

huidige impasse te komen. Het nieuwe bestemmingsplan ligt op de tekentafel en wordt 

hopelijk spoedig in de openbaarheid gebracht. 

 
Dorpenkeuring 

De „Dorpenkeuring 2009‟ heeft wederom voor Kraggenburg niet het resultaat gebracht waar 

we op hadden gehoopt. In het „overall‟-klassement zijn we gezakt naar plaats 6. En in het 

milieuklassement bleven we, net als vorig jaar, hangen op 7. De oorzaken voor deze 

middenmootplaatsering: gebruik van onkruidbestrijdingsmiddelen en stort van tuin- en 

bouwafval. Zaken waarop we volgende editie, met niet al te veel moeite, beter kunnen gaan 

scoren. 

 

Sinterklaas 

Het lijkt nog zo ver weg, maar de mijter is reeds gesteven en de mantel gestoomd. En voor je 

het weet stapt hij weer op de boot: Sint Nicolaas! Onze STEK heeft al contact met hem gehad 

en verderop in deze Uitkijk valt hierover meer te lezen. 

 

Licht 

Vanaf week 44 gaat de gemeente de verlichting in het dorp aanpakken. De „gele‟ verlichting 

wordt vervangen door „witte‟ spaarlampen. Ook worden dimmers geïnstalleerd, waardoor de 

straatlantaarns tussen 23.00 en 7.00 uur in de spaarstand gaan. 

 

AED 

Inmiddels zal de afkorting van dit apparaat bij een ieder wel bekend zijn; de mobiele 

defibrillator. In Kraggenburg zijn al een paar van deze AED‟s aanwezig (o.a. hangt er één bij 

Van Saaze). Nu heeft de gemeente besloten nog een AED voor Kraggenburg beschikbaar te 

stellen. De vraag is waar deze geplaatst gaat worden; IGW neemt hierover binnen afzienbare 

tijd contact met ons op en zal dan waarschijnlijk de locatie aangeven. Later meer hierover. 

 

Namens Dorpsbelang,  Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

Schouw in Kraggenburg 

 

In de vorige Uitkijk heeft een oproep gestaan om punten te melden die naar uw mening in ons 

dorp niet in orde zijn. Hierop zijn een redelijk aantal (31) meldingen binnen gekomen. Diverse 

daarvan betroffen hetzelfde onderwerp. Binnen IGW zijn deze punten met Dorpsbelang 

besproken en op 24 september is er een schouw geweest. 

 

IGW staat voor Integraal Gebiedsgericht Werken.  

Doel van IGW is dat de gemeente Noordoostpolder in de dorpen en wijken structureel en 

integraal wil werken aan een beter woon- en leefklimaat. Integraal betekent dat alle 

belanghebbende partijen samenwerken om problemen op te lossen en dat zij dit ook van 

elkaar weten. Die partijen zijn gemeente Noordoostpolder, Carrefour (welzijn), de Politie 

Flevoland en Mercatus (woningbouwvereniging). Gebiedsgericht betekent dat naar een gehele 

wijk of dorp wordt gekeken (zoals bij deze schouw) en in mindere mate naar afzonderlijke 

gevallen. 

Voor de gesprekken en de coördinatie is een gebiedsregisseur IGW benoemd die alle contacten  
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tussen de partijen van IGW en Dorpsbelang in goede banen moet leiden. De gebiedsregisseur 

is ook aanspreekpunt voor Dorpsbelang. 

Alle partijen van IGW, de gebiedsregisseur en enkele mensen van Dorpsbelang zijn 

donderdagmiddag 24 september op stap geweest door het dorp (de schouw). Velen van u 

zullen die grote groep mensen die aan het praten, wijzen en fotograferen was gezien hebben. 

Doel van deze schouw is dat iedereen gezamenlijk kon zien wat met een melding werd bedoeld 

en alvast met overleggen kon beginnen om zo naar een gezamenlijke oplossing te zoeken. 

Deze aanpak voorkomt dat een probleem van de ene naar de andere organisatie wordt 

geschoven en men onvoldoende van elkaars werk af weet. 

Een ander doel van de schouw is om goede afspraken te maken over welke organisatie(s) de 

melding gaat behandelen en op welke termijn we als dorp hiervan horen. Dat is nog niet voor 

alle meldingen afgesproken. Een aantal zaken kunnen we u al wel melden. In de Uitkijk van 

december komen de andere punten aan de orde. 

Hieronder een aantal meldingen waarover we u wat kunnen vertellen. 

 

Overhangende begroeiing langs voetpaden en trottoirs. 

De gemeente heeft een schema wanneer er gesnoeid wordt. Dat werk wordt door een 

aannemer gedaan. Het schema wordt aangehouden, dus het gebeurt wel. Nu kan de natuur 

vroeg zijn en dus zijn er al eerder te veel overhangende struiken. Als u daar last van heeft 

moet u contact opnemen met de gemeentewerf (e-mail gemeentewerf@noordoostpolder.nl of 

0527-633944). De eigen dienst van de gemeente zal maatregelen nemen als ze weer de ronde 

in Kraggenburg doet.  

Let op u zult vaker lezen dat u als inwoner zelf melding kunt doen bij de gemeentewerf. 

 

Bospad in het bos langs de Walstraat is overgroeid 

Hiervoor geldt hetzelfde als hierboven is gezegd. Twee keer per jaar maaien staat op de 

kalender, want het pad is van de gemeente. Op 24 september was de constatering dat het pad 

overwoekert was en dat gemaaid diende te worden (en dat is intussen gebeurd). 

Het pad “het Boslint” door het bos langs Morenelaan, Stuwwal en voetbalveld is jaren geleden 

aangelegd door vrijwilligers uit Kraggenburg. Het onderhoud moet dan ook door de inwoners 

van Kraggenburg gedaan worden. 

 

De goten en wadi's in de Gerrit Klokstraat 

De goten worden volgens schema 6 keer per jaar geveegd. Wel hebben we samen geconsta-

teerd dat de afvoer van goot naar Wadi niet vanzelfsprekend ook wordt schoongemaakt. Het is 

nu ook een aandachtspunt voor de gemeente geworden en zij gaan dit schoonhouden. 

Ook hier geldt dat als u als bewoner ziet dat goten en wadi's niet goed werken (wateroverlast), 

s.v.p. direct contact opnemen met de gemeentewerf. 

 

Afvoergoten van de andere straten 

Deze worden 6 keer per jaar machinaal geveegd (soms gaat dat moeilijk). De gemeente spuit 

nog wel tegen onkruid, maar heeft met beperkingen (van spuitmiddelen) te maken. Ook mag 

rond de afvoerputjes niet gespoten worden. Niettemin behoort het onkruid niet zo hoog in de 

goot te groeien, zoals dat nu bijvoorbeeld in de Voorstraat en Walstraat het geval is. Dat zal in 

oktober aangepakt worden door de aannemer. 

Ook hier geldt weer dat als u een verstopping van de afvoer ziet, u dit zelf direct kunt melden 

aan de gemeentewerf. 

 

Verlichting in het dorp. 

Een deel van de Walstraat is slecht verlicht doordat twee lampen bijna kapot zijn. In de weken 

44, 45 en 46 (26 oktober t/m 13 november) gaat de gemeente de verlichting aanpakken. 

Bestaande lampen worden vervangen en verlichtingsarmaturen worden schoongemaakt. 

Verouderde armaturen die geel licht geven, worden vervangen door armaturen met 

spaarlampen en wit licht. De nieuwe armaturen zijn voorzien van een dimmer die ervoor zorgt 

dat de het stroomverbruik tussen 23.00 en 7.00 uur met 50% wordt verminderd.  

 

Lantaarnpalen en lichtmasten 

Vele lantaarnpalen zijn vies (groen van de algen). De palen worden niet schoongemaakt. 

Echter, de gemeente gaat volgend jaar wel kijken hoe lantaarnpalen en overig wegmeubilair 

mailto:gemeentewerf@noordoostpolder.nl
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kunnen worden schoongemaakt. Dat geldt voor de gehele gemeente en kosten hiervoor spelen 

een grote rol. Er zal een plan  worden gemaakt en het college van B&W zal uiteindelijk 

beslissen of het plan kan worden uitgevoerd. 

 

Voetpad bij de PKN kerk 

Dit pad (en ook het pad voor de school langs) ligt bol en is vaak glad door de begroeiing. De 

afspraak is dat de gemeente in 2010 het pad zal opknappen. 

 

Bestrating en losliggende tegels 

Tijdens de wandeling door het dorp hebben we kunnen laten zien dat op diverse plaatsen de 

tegels ongelijk liggen (vaak door boomwortels). Dat is genoteerd en we hebben de toezegging 

dat de gemeente dit gaat verhelpen. Dorpsbelang houdt dit in de gaten. 

En ook hier geldt weer: als u (gevaarlijke) losliggende tegels ziet of straatklinkers liggen niet 

netjes meer, meldt u deze zaken dan zelf aan de gemeentewerf. 

 

Jules Overmars, 

Dorpsbelang Kraggenburg. 

 

 

 

Een Leaderproject in Kraggenburg 

 

In dit jubileumjaar voor ons dorp is het idee ontstaan voor “iets bijzonders” in ons dorp en dat 

ook voor ons allemaal is. Zo heeft de feestcommissie een oproep gedaan om met ideeën te 

komen. Bij Dorpsbelang is een wens van onze jeugd voor een pannaveldje bekend. 

 

Zo zijn we tot een plan gekomen met twee onderdelen. Dat zijn een kunstwerk als blijvende 

herinnering en een trapveldje voor onze jeugd. Hiervoor zijn twee werkgroepen aan de slag 

gegaan. Ideeën zijn onderzocht en verder uitgewerkt en met belanghebbende groepen is 

contact geweest. Dorpsbelang is gestart met het maken van een totaal plan. 

 

Bij plannen maken komt al snel de financiering om de hoek kijken, naast het vrijwilligerswerk 

dat er ook in gaat zitten. Daarom is Dorpsbelang met de provincie gaan praten of ons plan in 

aanmerking kan komen voor Leadersubsidie. Kort gezegd is LEADER een subsidiepot van de 

Europese Gemeenschap voor plattelandsontwikkeling. Het gaat daarbij juist om kleinschalige 

projecten die vanuit de bevolking worden opgestart. De provincie Flevoland, samen met een 

adviesgroep, kent subsidie toe aan Leaderprojecten. 

 

Ons totale plan is gunstig ontvangen. Reden om nu hieraan enige bekendheid te geven. 

Niettemin zijn we momenteel nog druk bezig met de aanvraag. Er wordt nog aan het plan 

geschaafd en alles ligt nog niet in detail vast. De grote lijn willen we u wel melden.  

Het kunstwerk wordt een monument dat het karakter van ons dorp en iets van zijn 

geschiedenis weergeeft. (Wat en hoe het precies wordt blijft nog even een verrassing.) Over 

de plaats is overleg geweest met de gemeente. Het monument zal komen bij de ingang van 

ons dorp als je van de Hertenweg de Voorstraat in gaat. 

Het trapveldje komt op de plaats van het huidige basketbalveld aan de Zuidermeent. Het 

wordt een mooi vlak veld, met kleine doelen aan de lange zijkanten. Op de plaats van de 

basketbal palen komen ook doelen met daarbij nieuwe basketbal palen. De hekken zullen 

geluidsarm zijn, zodat er bijna geen geluid is wanneer er een bal tegenaan wordt getrapt. De 

uiteindelijke toestemming van de gemeente moet nog komen. (Zij zijn nu eigenaar van het 

basketbalveld.) 

 

Dorpsbelang dient dit plan nu in bij de provincie. Wat de uitslag zal worden is op dit moment 

onbekend. Daar moeten we echt op wachten! 

Bij een positieve uitslag gaan we deze plannen verder presenteren en aangeven hoe we een en 

ander gaan realiseren. 

 

Frans van Egmond jr. 

Jules Overmars. 
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Seniorenprogramma 

Op woensdagmiddag 30 september heeft JVV (Jongeren van Vroeger), 

Stichting Welzijn Noordoostpolder en Stek ter  

gelegenheid van het 60 jarig bestaan van Kraggenburg en  

35 jarig jubileum van de JVV, een feestmiddag voor 55+-ers  

georganiseerd. De herinneringen aan vroeger werden opgehaald door een 

quiz die de hersenen flink deed kraken. De winnaars wisten 22 van de 30 

vragen goed te beantwoorden. Onder het genot van een borrel werden de 

stembanden opgewarmd door mee te zingen met smartlappenkoor Smart 

& Zo. Ter afsluiting heeft van Saaze heerlijke stamppotten geserveerd op deze eerste 

herfstachtige dag. Na een verrassingsoptreden van Sjirkje Tolhoek ging iedereen voldaan weer 

huiswaarts richting Emmeloord, Vollenhove, ….. en Kraggenburg! 

 

Intocht Sinterklaas 

We hebben al gehoord dat Sinterklaas en zijn zwarte pieten onderweg zijn naar Nederland. 

Ook dit jaar zullen Sinterklaas en zijn zwarte pieten Kraggenburg niet overslaan. Op zaterdag 

21 november zal de boot aanmeren aan de loswal. Verderop in de Uitkijk vindt u verdere 

informatie. 

 

Kerstmarkt 

Dit jaar zal ook de STEK zijn steentje bijdrage aan de Kerstmarkt. In samenwerking met 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes zal er traditie getrouw een gezellige kerstmarkt 

georganiseerd worden en wel op zaterdag 12 december. Noteer de datum vast in uw 

agenda.  

 

Mocht u vragen hebben of data voor de evenementenkalender willen doorgeven, dan kan dit 

via stek@kraggenburg.nl 

 

 

 

 

Kraggenburg 60 jaar 

Op naar 2010 

Na de zomer is de feestweek commissie weer in de startblokken 

gegaan voor de activiteiten die er aan zitten te komen. Zoals beloofd 

gaan we het jubileumjaar uit, zoals we hem in zijn gegaan, dus schrijf 

alvast in de agenda: 

 

31 december 2009 – slotfeest jubileumjaar 

 

Samen met de Horeca Ondernemers Kraggenburg (HOK), Feestweek commissie en een aparte 

oud- en nieuw commissie wordt er weer een spectaculair oud-en-nieuw feest gegeven midden 

in het dorp. Hou de website www.feestweekkraggenburg.nl en uw brievenbus in de gaten! 

Voor het rondzetten van dit feest vragen we aan alle inwoners van Kraggenburg een kleine 

vrijwillige bijdrage. Binnenkort komen we hiervoor bij u aan de deur. 

 

Jeroen Paauw en Marjolein Hooijman nemen afscheid van de feestweek commissie. Gelukkig 

kunnen we 2 nieuwe krachten verwelkomen, te weten Elmire Dijker en Piet Hilhorst. Hiermee 

zijn we weer op volle sterkte. We willen Jeroen en Marjolein bedanken voor hun inzet.  

 

Als datum kunt u voor de feestweek 2010 noteren: de week van 12 t/m 16 mei, rond 

Hemelvaartsdag.  

 

Feestweek Commissie Kraggenburg.  

mailto:stek@kraggenburg.nl
http://www.feestweekkraggenburg.nl/
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Senioren-volleybal 

 

We zijn begonnen! Met de eerste bekerrondes wel te verstaan. En dat heeft, 

in tegenstelling tot het herenteam welke helaas werd uitgeschakeld in die 

eerste wedstrijd, voor de dames tot een goed resultaat geleid. De eerste 

wedstrijd van de avond werd, gecontroleerd, gewonnen van SV Ens.  

Dit betekende dat er nog een wedstrijd diende te worden gespeeld en wel  

tegen SVM. Het werd hèt spannende hoogtepunt van de avond, Want SVM, in de competitie 

altijd een lastige (luidruchtige) klant, moest met 25-23 en 27-25 het onderspit delven. Dus de 

dames bekeren door en wel op dinsdag 20 oktober om 20.45uur in de PWA-hal in Emmeloord. 

Gaat dat zien!! 

Ook is de reguliere competitie inmiddels begonnen. Wederom een dames- en een herenteam. 

Verder is er ook niet al te veel veranderd, behalve dat het Nevobo-regiokantoor in Heerenveen 

tegenwoordig de volleybalzaken regelt. 

Helaas wordt er in het wedstrijdschema elke week wel weer wat gewijzigd, waardoor ik onder 

voorbehoud de volgende wedstrijden van de twee seniorenteams van Be Fair kan voorleggen: 
 

Datum Klasse Hal Aanvang Thuis Uit  

2009-10-06 H3V ENS 1930 Nakala Be Fair  

2009-10-13 D2V ENS 1930 Be Fair Dalvo 2  

 H3V ENS 2045 Be Fair Steevast 3  

2009-10-27 D2V ZWLTH 2100 Landstede Volleyba 6 Be Fair  

 H3V STHST 2015 Rouveen 2 Be Fair  

2009-11-03 D2V ENS 1930 Be Fair Bas Autowas/W 4  

 H3V ENS 2045 Be Fair Bas Autowas/W 3  

2009-11-10 D2V KPNRE 1930 Reflex 4 Be Fair  

 H3V ZWLBO 2045 C.S.V. 5 Be Fair  

2009-11-17 D2V ENS 1930 Be Fair S.V.M. 2  

 H3V ENS 2045 Be Fair sv Kampereiland  

2009-11-24 D2V ENS 1930 Be Fair Espel-Creil  

 H3V ENS 2045 Be Fair Espel-Creil  

2009-12-01 D2V VLHBU 1930 VVSA 2 Be Fair  

 H3V HSTPR 2015 Pegasus 2 Be Fair  
 

m.vr.gr. en misschien tot in één der zalen, namens Be Fair-volleybal 

Tonny Kommers. 

 

 

 

START NIEUWE GROEP SPORTIEF WANDELEN IN EEN RUSTIGER TEMPO! 
 

De Sportvereniging Be Fair uit Kraggenburg is op dinsdag 6 oktober een nieuwe wandelgroep 

gestart in het Voorsterbos. 

Het accent ligt op wandelen in een plezierig tempo, dat voor iedereen is vol te houden. 

Dit is een groep voor wandelaars die het gezellig en motiverend vinden om wekelijks in 

groepsverband te lopen, en zo hun fitheid en conditie willen verbeteren, en dat alles lekker 

buiten. 

Er worden ook spierversterkende oefeningen gedaan en soms oefeningen in spelvorm. 

  

Deze groep sluit aan op de bestaande Sportief-Wandelgroep van 9.00 uur- 10.15 uur. 

Om 10.15 uur drinkt de eerste groep koffie bij Hotel-Restaurant Saaze, de tweede groep kan 

dan gezellig aansluiten en beginnen met koffie! 

We wandelen daarna van 10.30 uur tot 11.30 uur. De eerste groep wandelt dus duidelijk in 

een hoger tempo!!! 

Heren zijn ook van harte welkom. 

Kom gewoon meedoen om te zien of je het leuk vindt, de eerste twee keer zijn gratis. 

 

Aanmelden bij S.V. Be Fair (zie www.kraggenburg.nl onder Sport en Be Fair) of bij onze  

trainster Ans Bakker: ans_bakker@hotmail.com of 06-23728659. Let op: ans_bakker enz.. 

 

http://www.kraggenburg.nl/
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',800,650,'to=ans_bakker%40hotmail.com&thismailbox=INBOX');
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                                                       FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2009-2010 
 

 
 

 

 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

De balt rolt weer! Met drie seniorenelftallen en een vijftal jeugdteams is FC Kraggenburg 

begonnen aan het nieuwe seizoen. Plezier beleven aan het spelletje staat natuurlijk voorop 

maar dat neemt niet weg dat we ook graag onze wedstrijdjes willen winnen. Vooral voor het 

eerste team staat er het nodige op het spel. Een plaats bij de beste vier in de competitie 

betekent namelijk promotie naar de 4e klasse. En daar gaan ze voor! De eerste vier duels 

werden in winst omgezet. 

 

Vanuit het bestuur willen we graag een aantal zaken onder uw aandacht brengen. Blij waren 

we met de goede opkomst tijdens de ledenvergadering van 16 september jl. Vooral de aan-

wezigheid van een grote groep (jonge) spelers van het 1e elftal getuigt van betrokkenheid. 

Daarnaast hebben we afscheid genomen van onze bestuursleden Patrick Brunink, Annalies 

Potters en Cees Vink. Zij hebben zich bestuurlijk verdienstelijk gemaakt in de afgelopen jaren. 

Namens alle leden willen we hen nogmaals bedanken voor hun inzet. Yvonne Meester en Koen 

Schulting zijn bereid gevonden om de leeggevallen plaatsen in het bestuur in te nemen. Ze zijn 

van harte welkom in tijden waarin het niet meevalt om mensen te motiveren voor 

vrijwilligerswerk. 

 

Verheugd waren we ook met de spontane actie van een aantal leden om met loten van de 

Grote Clubactie de boer op te gaan. Het initiatief van Margriet Schulting heeft er toe geleid dat 

de vereniging in korte tijd een kleine 1000 euro verdiende. Samen met Luc de la Vieter, 

Thomas Hupkes, Ewoud Biesheuvel en Jacques van der Ploeg pakten ze deze klus op. We 

hopen volgend jaar deze positieve lijn door te zetten. 

 

Daarnaast zijn we binnen de vereniging nog dringend op zoek naar junioren en seniorenleden.  

(Blessures en afmeldingen hebben er toe geleid dat we met veel pijn en moeite (of net niet?) 

in het weekend met onze drie seniorenelftallen aan de bak konden. Ook bij de jeugd is het 

aantal spelers per team eigenlijk te krap. Om financieel gezond te blijven is er tijdens de 

jaarvergadering ook goedkeuring gegeven aan het feit dat prijsverhogingen in de kantine 

onvermijdelijk zijn. De vereniging staat er op zich goed voor maar er zullen met het oog op de 

toekomst (verbeteringen aan de accommodatie/kantine) toch meer middelen beschikbaar 

moeten komen. Alle aanwezige leden konden zich hierin vinden. 

 

Tot slot willen wij alle leden vanaf deze plaats graag attenderen op de hoogte en spelregels 

rondom de contributies en de ledenadministratie, zoals hieronder nader vermeld. Ook 

verwijzen wij u naar onze website www.fckraggenburg.nl. Op de website vindt u meer 

informatie over onze vereniging. De website is nog niet up-to-date maar ook daar wordt aan 

gewerkt. De belangrijkste zaken (o.a. wedstrijdprogramma/algemene zaken) kunt u zeker 

aantreffen. 

 

Bestuur FC Kraggenburg. 

 

http://www.fckraggenburg.nl/
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Contributies en ledenadministratie FC Kraggenburg. 

 

Voor het seizoen 2009/2010 gelden de volgende contributiebedragen. Peildatum voor de 

genoemde leeftijden is 1 juli 2009. 

- tot en met 6 jaar 36,50 euro - 13 tot en met 16 jaar 56,00 euro 

- 7 tot en met 10 jaar 44,50 euro - 17 en 18 jaar 74,50 euro 

- 11 en 12 jaar 49,50 euro - vanaf 19 jaar 152,00 euro 

        

Aanmelding moet geschieden via een aanmeldingsformulier. Op te vragen bij onze leden- 

administratie die verzorgd wordt door Yvonne Meester (0527-252347)  

 

Leden die zich aanmelden kunnen zich pas na afloop van het seizoen weer afmelden met 

uitzondering van pupillenleden. Deze kunnen zich per 1 januari dan wel 1 juli afmelden.  

M.a.w. contributie is een lid minimaal voor een seizoen verschuldigd. Bij tussentijdse 

aanmelding geldt contributie naar rato van de looptijd van het seizoen. 

Inning van de contributie geschiedt per machtiging voor de vereniging waarbij de bedragen via 

automatische incasso per bank/giro worden afgeschreven. Deze machtiging geeft u (eventueel 

ouder/voogd) af middels een formulier dat bij het aanmeldingsformulier is bijgevoegd. De 

contributie wordt door keuze per kwartaal, half jaar of jaarlijks geïnd. 

 

Eventuele afmeldingen dienen schriftelijk te gebeuren bij de ledenadministratie: Yvonne 

Meester, Hertenweg 16, 8317 PP Kraggenburg. Alleen schriftelijke wijzigingen worden in 

behandeling genomen!!! Ook willen we de leden vragen om eventuele adreswijzigingen en 

wijzigingen in uw bankgegevens schriftelijk door te geven aan onze ledenadministratie. 

 

Namens het bestuur van FC Kraggenburg. 

Penningmeester: Bert Meijer Ledenadministratie: Yvonne Meester 
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Inkijkertje: de bijna 60e jarige Bert Klok 

 

Ja bijna!!! Op 4 november a.s. hoopt Bert dezelfde leeftijd te bereiken als ons dorp. 

Bert is geboren in het Drentse Odoorn en kwam in het voorjaar van 1950 samen met zijn 

ouders, broer Wim en zus Anja naar Kraggenburg. 

Zijn vader Gerrit (voor de nieuwkomers, de Gerrit Klokstraat is naar zijn vader vernoemd!) 

was de fietsenmaker van het dorp en werd later samen met Bert‟s moeder de beheerder van 

het dorpshuis, het Klokhuis. Daar heeft Bert, alias Daktari, menig uurtje doorgebracht, meer 

achter dan voor de bar trouwens en woont er nu recht tegenover. 

Bert heeft jaren bij de F.C. op doel gestaan maar heeft de handschoenen nu toch aan de 

spreekwoordelijk wilgen gehangen.   

Op z‟n 42e komt Bert de moeder van zijn kinderen tegen maar dat wist hij na de eerste 

kennismaking natuurlijk nog niet. Ze krijgen twee dochters, Jantien en Christel. 

  

Je moet verhuizen, naar welk ander dorp in de Noordoostpolder zal je voorkeur uitgaan en 

waarom? 

Marknesse, Chez dichtbij en later naar de Markehof, lekker aan het water. 

 

Stel je wint € 60.000,00 maar helaas mag je dit niet zelf houden, je moet het besteden aan 

het dorp, wat zou je er mee doen? 

Gezien mijn verleden met het “Dorpshuis” zou ik het daarvoor gebruiken. 

 

Hoe denk je dat je leven er over 20 jaar uit zal zien? 

Door die € 60.000,00 die er in 2009 is ingepompt zal ik nog menig uurtje in het Dorpshuis 

vertroeven. 

 

Wat zou je willen veranderen in Kraggenburg? 

Er moet zo snel mogelijk gebouwd worden. Want als ik volgend jaar in de VUT zit moet er af 

en toe wel wat  te klussen zijn! Ik moet wel wat te doen hebben, dat is goed voor me „en voor 

mij ook‟ hoor ik vanuit de keuken, Rina moet er niet aan denken dat hij de hele dag aan de 

kamertafel zit te kruiswoordpuzzelen. 

Maar even serieus, het is beter voor de leefbaarheid van het dorp, want zoals het nu gaat 

duurt het allemaal veel te lang en dan komt het niet goed.  

 

Je moet een jaar op en onbewoond eiland doorbrengen, welke 5 Kraggenburgers neem je 

mee? 

(geen familieleden) 

Sybren de Witte, daar heb ik al eens eerder mee op een eiland gezeten en hij is net als ik 

Feyenoorder. 

Joop Stoffelen, een echte Ajaxied, zodat we uren over Ajax en Feyenoord kunnen ouwehoeren 

met als voordeel dat wij in de meerheid zijn zodat ik op die manier ook eens kan winnen van 

Ajax. 

Annemieke Janse, die kan leuke stukjes schrijven en dat is erg handig voor de flessenpost. 

Miep Potters, („dat mens kun je er altijd wel bij hebben‟) voor de eventuele rooksignalen. 

En last but not least, Harold van Beekhuizen voor de barbecue want we moeten tenslotte ook 

wat lekkers te eten hebben daar en dat is aan Harold wel toevertrouwd.   

 

Tot slot: 

Waar kan ik je midden in de nacht voor wakker maken? 

Met de mededeling dat ik me nog even lekker kan omdraaien.   

 

Loes Botman 

 

 
Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24 
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De lekkerste appeltaart van Kraggenburg 

 

Apple Knockers Festival zoekt appeltaart bakkers. 

 

Het Apple Knockers Festival op 31 oktober wordt uitgebreid met een middagprogramma van 

13.00 – 18.00 uur. Op het plein voor Van Saaze is er een markt en een preuvenement met als 

thema “fruit & herfst”. Verder zijn er allerlei activiteiten voor jong en oud, zoals appel darten, 

pijl en boog schieten, spijkerslaan en appels poffen. Ook is er een springkussen en een 

kennisquiz.  

 

Maarrrrrrrrrrrr er is ook een wedstrijd appeltaart bakken. Wij zijn op zoek naar deelnemers. 

Word jij de appeltaart koning(in) van Kraggenburg? 

De taarten kunnen zaterdag 31 oktober voor tien uur ‟s ochtends worden gebracht. Opgeven 

van tevoren is gewenst, tel: 252353. Een deskundige jury oordeelt wie de lekkerste appeltaart 

heeft gebakken. 

 

‟s Avonds is er een optreden van de band ZOUT uit Tollebeek, er zijn gastoptredens van een 

aantal Kraggenburgers. Het wordt weer een ouderwets gezellige Kraggenburger familiedag.  

 

 

 

KWF 

 

De collectanten voor de Kankerbestrijding hebben opnieuw zeer goed werk verricht. 

Er is een bedrag van € 1428,85 opgehaald.  

Hartelijk dank voor uw gift in de collectebus of in het winkelbusje bij Annie en Leo‟s Buurt-

Super en natuurlijk grote dank aan al onze collectanten. 

 

Willy Bremer en Truus Stoffelen 

 

Doordat wij gaan verhuizen neemt Ellen de La Vieter-Holster samen met Willy mijn taken over 

betreffende het verzorgen /organiseren van de collecteweek.   

 

Nogmaals iedereen hartelijk dank en ik wens Ellen en Willy een fijne samenwerking toe. 

 

Truus Stoffelen. 

 

 

 

Te Koop: Gazelle herenfiets 

inl: 0527-252707 (mw H. Kostwinder) 

 

 

 

GARAGEVERKOOP   31 oktober  10.00 uur  tot  16.00  uur. 

  

Wegens verhuizing houden wij opruiming: 

o.a. stoelen, tafeltjes,lampen, bloempotten, droogmolen, TV,  etc.etc. 

  

Joop en Truus Stoffelen 

Stuwwal 23 

8317 BE Kraggenburg. 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Ledenvergadering Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
 

 

Aan alle leden, 

 

Hierbij willen wij alle leden uitnodigen voor onze jaarvergadering. Deze vindt plaats op 13 

november 2009 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 2008 

4. Jaarverslag carnavalsseizoen 2008 - 2009 

5. Financieel verslag  

6. Contributie 

7. Aftreden en herkiezen van (nieuwe) raadsleden  

8. Activiteitenkalender 

9. Schaduwraad 

10. Goede Doel 

11. Rondvraag / Sluiting 

 

 

Ook dit jaar stelt de raad haar kennis en/of arbeid weer beschikbaar. Suggesties kunnen t/m 12 

november 2009 schriftelijk worden ingeleverd bij Barbara de Vries - van Egmond, Zwartemeerweg 

44b te Kraggenburg 

 

Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 13 november. 

 

 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 

 

 

KERSTMARKT KRAGGENBURG 
 

Noteer alvast in uw agenda: ZATERDAG 12 DECEMBER 2009   

 

Met ook dit jaar weer; Kerstbomen verkoop, gezellige kraampjes, heerlijke glühwein en heel veel 

gezelligheid. 
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Koekactie koor De Reflectors 

 
Het koor De Reflectors houdt op zaterdag 14 november a.s. een koekactie in het dorp 

Kraggenburg. We komen zowel in- als buiten het dorp langs de deuren. 

Er worden heerlijke koeken verkocht .Van de opbrengst kan het koor muziek aankopen en 

repeteren. We hopen dat u eraan wilt bijdragen en danken u hiervoor alvast hartelijk. 

Het koor oefent iedere donderdagavond van 19.45 uur tot 21.30 uur in een zaal van het 

Protestants Centrum in Kraggenburg. De Reflectors staan onder leiding van de enthousiaste 

dirigente 

Alien Boes uit St Jansklooster. Dit seizoen zijn we aan het repeteren voor de muziekproductie 

Mozes. Op 10 juni 2010 voeren we dit uit in het theater Ogterop te Meppel. In deze 

muziekproductie werken De Reflectors samen met het koor Tehilla uit Emmeloord en Voicemail 

uit St Jansklooster. De muziekproductie is een eindopdracht van onze dirigente die hiermee 

haar conservatoriumopleiding afsluit. 

Voor meer info: www.reflectors.tk of koorreflectors@hotmail.com  

 

Met vriendelijke groet, Elly Remijnse, secretaris. 

 

 

 

 

Bedankje 

  

Klein is Kraggenburg, 

maar groots is betrokkenheid en samenleving. 

Dat heeft ons goed gedaan bij het overlijden van mijn lieve man, onze lieve vader en opa 

Dank u allen.  

  

mede namens mijn kinderen en kleinkinderen  

mevr. H. Kostwinder 

  

 

 

 

St. Genesius speelt komedie 

 
Het is alweer bijna zover: op zaterdag 14 en 21 november a.s. speelt St. Genesius haar 

najaarsstuk bij HCR Van Saaze. Deze keer heeft de toneelvereniging gekozen voor de 

prachtige komedie “Gebroken ijs” van de bekende toneelschrijver Haye van der Heyden. 

 

„Gebroken ijs‟ speelt zich af op het dek van de „Maria Stuart‟, een luxueus cruiseschip met 

hoofdzakelijk alleenstaande bejaarde passagiers.  Ieder heeft zo zijn eigen beweegredenen om 

onderdeel te zijn van dit comfortabele „drijvende bejaardentehuis‟. Vanuit de dekstoelen stijgt 

regelmatig de gulle lach omhoog en als het ijs eenmaal gebroken is, ligt zelfs de romantiek op 

de loer. Er wordt gedronken, gedanst en gezongen, maar achter de façade van het zalige 

nietsdoen verschuilt zich ook de tijdgeest die het ouder worden niet altijd even soepel laat 

verlopen. „Gebroken ijs‟ is een pure komedie met veel humor en ontroerende momenten. 

 

De spelersgroep bestaat deze keer uit: Joost van Boven, Tanja Schussler, Jeroen Paauw, 

Jan Looise, Rina Klok, Diana Potters en Ingrid van Greuningen. Linda Rutgers en Erna 

Balk regisseren de komedie. Ella van Kampen zorgt samen met Linda Rutgers voor de kleding 

en de grime van de spelers. Tijdens de repetities wordt er door de spelers al heel wat af 

gelachen, dus dat beloofd wat……. 

 

 

 

 

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

http://www.reflectors.tk/
mailto:koorreflectors@hotmail.com
http://www.kraggenburg.nl/
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OPROEP VAN ZWARTE PIET 

 
INTOCHT SINTERKLAAS 

 
ZATERDAG 21 NOVEMBER 

OM 10.00 UUR  
 

AANKOMST: LOSWAL 
 

ZWARTE PIETENBAND LOOPT VOORAF EEN RONDJE DOOR 
KRAGGENBURG OM IEDEREEN OP TE HALEN. 

 
NA DE  AANKOMST  GAAN WE NAAR  

’T KLOKHUIS. 
 

TOT DAN 

 
SINTERKLAAS EN ZIJN PIETEN 
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Lieve Kinderen van Kraggenburg,  

 

Zaterdag 21 november komt Sinterklaas samen met zijn zwarte 

pieten weer in Kraggenburg aan. 

 

Wij vinden het leuk als er kinderen zijn die na de aankomst in ’t 

Klokhuis voor Sinterklaas willen optreden. 

 

Misschien vind jij het leuk om te dansen, een liedje te zingen, 

muziek te spelen of iets te vertellen, alleen of samen met vriendjes 

of vriendinnetjes. 

Laat het ons zo snel mogelijk weten en dan mag jij je kunsten 

vertonen aan Sinterklaas. 

 

Je kunt je aanmelden bij: 

Marjo van Diepen tel. 252676  

Barbara de Vries tel. 252065  

of mail: stek@kraggenburg.nl 

 

Brievenbus: 

Vanaf 1 november staat bij De Troefmarkt de brievenbus van 

Sinterklaas. Iedereen mag daar post zoals tekeningen, 

verlanglijstjes, bijzondere verhalen etc.. etc.. bestemd voor 

Sinterklaas in doen. 

 

Als laatste een oproep aan alle opa’s en oma’s, vaders, moeders, 

leid(st)ers etc. Als jullie iets hebben gehoord of gezien waarvan 

jullie denken: dat moet Sinterklaas weten geef het dan door aan 

bovenstaande personen of maak gebruik van de Brievenbus van 

Sinterklaas.




 

 

Voor alle bovenbouw-kinderen, die het leuk vinden,  

is er dit jaar weer een leuk spel in de gymzaal.  
Neem je gymschoenen mee! 

mailto:stek@kraggenburg.nl
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Open dag 

Kom naar de opendag bij kinderpastor Liesbeth Winters-Jonas. 
Zaterdag 14 november 2009 van 10.00-16.00 uur. 

 
Al sinds 2006 heb ik een eigen praktijk voor kinderpastoraat en 

coaching. En nu ons huis is verbouwd en er een prachtige ruimte is 

gecreëerd om met kinderen te werken, is het tijd om meer aan de 

weg te timmeren. 
 

In mijn praktijk begeleid ik kinderen met o.a. vragen rondom rouw 

en verlies. Maar ook help ik kinderen inplannen van de dagindeling, 

sociale vorming of huiswerk. Door mijn twee opleidingen, onderwijs 

en theologie, ben ik breed inzetbaar. 

Daarnaast ontwikkel ik, in samenwerking met organisaties, scholen 

of kerken, speciale projecten. Zo heb ik in samenwerking met het Netwerk palliatieve zorg 

Flevoland „De Levensjas‟ ontwikkeld. „De Levensjas‟ is een voorstelling voor basisscholen 

waarin kinderen leren om gaan met het leven en het verlies ervan. 

Tijdens de OPENDAG geef ik graag uitleg over mijn werkzaamheden. Maar er is deze dag meer 

te doen! 
 

Kinderen kunnen samen met papa, mama, oma of opa een wandeling maken met Jona. Ken je 

Jona? Zijn verhaal kun je vinden in de Bijbel maar ook in de Koran. Jona wordt op reis 

gestuurd en hij vertrekt……….en jij mag met hem meewandelen. Onderweg leer je  jezelf en 

Jona steeds beter kennen. 
 

Ook kun je timmeren aan het grote schip, waarmee Jona de zee wil overvaren. 

Spijkers en hamers hebben we genoeg……ben jij een goede timmerman? 
 

En dan is er ook nog een teken/kleurwedstrijd. Het wedstrijdformulier kun je downloaden van 

de website. Maar je mag ook best aanbellen en er eentje vragen.  

Je kunt je werkstuk inleveren tot en met zaterdag 14 november. 
 

Ik hoop je te zien op zaterdag 14 november 2009, van 10.00-16.00 uur. 

Bij:  Liesbeth Winters-Jonas 

 Jacob Bruintjesstraat 73 

 8317 AT Kraggenburg 

 www.pastorliesbethjonas.nl 

 

 

 

Kerstzangdienst 

 

De herfst is nog maar net op weg en de pepernoten liggen al in sommige winkels. Zo is ook de 

oecumenische werkgroep begonnen met het samenstellen van de kerstzangdienst, die dit jaar 

op 13 december 2009 gehouden wordt in het Prot. kerkcentrum te Kraggenburg, aanvang 

19.00 uur. 

Is er iets dat u nu mist in een kerstzangdienst en dat u altijd graag heeft willen horen of zien, 

maak uw idee of wens dan kenbaar aan de werkgroep via het onderstaande email adres. Wij 

stellen uw reactie zeer op prijs. Graag tot ziens op 13 december. 

 

Oecumenische werkgroep Kraggenburg 

kikwerkgroep@gmail.com 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 

 of Neushoornweg 24 

http://www.pastorliesbethjonas.nl/
javascript:popup_imp('/imp/compose.php',800,650,'to=kikwerkgroep%40gmail.com&thismailbox=INBOX');
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Naar de brugklas 

 

De scholen en de verenigingen zijn weer begonnen aan een nieuw jaar. Voor velen betekent 

dit, dat na een periode van rust het gewone leven weer start. Voor een aantal startte echter 

een nieuwe fase, met name voor jonge mensen die begonnen aan een andere school. 

Bijvoorbeeld de kinderen die de basisschool achter zich lieten en nu als brugklasser door het 

leven gaan. Hoe de “brugpiepers” dat zelf beleven, leest u hieronder in een bijdrage van een 

viertal van hen uit ons eigen dorp. 

 

    
 

Ik ben Mike van Egmond en ik zit op het Groenhorst College in Emmeloord. Ik ben gevraagd of 

ik een stukje in de Uitkijk wilde zetten.  

Mijn klas is wel leuk. Ik kon al snel wat leraren en kinderen. De 2de week dat we op school 

zaten, gingen we met alle eerste klassen op kennismakingskamp. Daardoor heb ik heel veel 

kinderen leren kennen. 

Het vroeg opstaan vind ik wat minder leuk, want dan kan je niet uitslapen. Het fietsen valt wel 

mee, want dat vind ik niet zo heel ver. Ieder geval lijkt het niet ver als je met een paar 

kinderen fietst dus daarom vind ik het wel meevallen, maar als je alleen fietst vind ik het veel 

verder. Ik zit samen met Jarno Visscher uit het dorp in de klas dus dat is wel leuk. 

Ik zit nog maar net op het Groenhorst en ik heb er al heel wat mee gemaakt. In het 

scheikundelokaal hangt een soort douche. Als er dan tijdens een proef iets misgaat, bv. dat je 

in de brand komt te staan, dan moet je er onder gaan staan. Een paar kinderen in mijn klas 

die zeiden dat ik niet durfde om aan die douche te trekken. En ze zeiden er toen ook achteraan 

dat het ding toch niet aangesloten was, dus ik trok er aan en er viel bakken water uit. 

Ik pakte snel een handdoek om het snel op te dweilen Ik was bijna klaar en toen kwam net de 

leraar binnen. Al gauw stonden er al 4 leraren en ze besloten dat ik 3 dagen moest nablijven. 

Bij dat nablijven moest ik de conciërge helpen. 

Dit waren de eerst paar weken. Voorlopig kan ik daar nog wel een paar jaar heen en terug 

gaan. 

  

Groeten Mike van Egmond. 

  

    
 

Hoi, 

Ik zat op de school de Lichtwachter. Nu zit ik op het Emelwerda college. 

Ik dacht dat het fietsen veel zwaarder werd maar het valt eigenlijk heel erg mee. 

De introductiedagen waren natuurlijk dagen zonder werk, we kregen uitleg over de school en 

over de andere leerkrachten. Wij hadden twee introductiedagen. De eerste introductie dag was 

voor het kennis maken met de school en de regels en afspraken. Op de tweede introductiedag 

gingen we buiten spelletjes doen om kennis te maken met elkaar. 

Sommige dagen heb ik een hele berg huiswerk en andere dagen heb ik helemaal niet zo veel 

huiswerk. 

De eerste twee weken waren wat vreemd omdat je er aan moest wennen, maar het went 

eigenlijk best snel. Maar je bent nu ineens de kleinste van de school en dat vind ik dan wel een 

raar gevoel.  

Ik was op de eerste schooldag zelfs verdwaald naar de wc. 

Ik kende nog niemand uit mijn klas, maar het is wel een gezellige klas. 

In de pauze moet ik naar mijn kluisje voor mijn boeken, als er tijd over is dan ga ik alvast aan 

mijn huiswerk zodat ik thuis niet zo veel hoef te doen. 

 

Van Erika v.d. Horst 
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Hallo mijn naam is Julia Oosterwijk. Ik zat op OBS de Pionier en zit nu op het Zuyderzee 

College te Emmeloord. Ik doe VWO/Atheneum. 

In het begin moest ik wel wennen, omdat er op mijn school voor de brugklassen geen boeken 

meer zijn. Wij werken nu allemaal op een laptop, die op school en thuis gebruikt wordt. 

Het is een voordeel omdat we niet meer met zware boeken hoeven te slepen. 

Iedere dag gaan we met de fiets naar school. Dat was wel even wennen omdat je dan heel 

vroeg op moet staan. Ook moet ik iedere dag huiswerk maken. Soms kun je dat op school 

doen, maar ook thuis moet ik veel huiswerk maken. 

Ik heb een leuke klas en zit samen met nog 2 kinderen uit Kraggenburg. We hebben een leuke 

mentor en leraren. Ook hebben we elke dag 40 minuten pauze. In deze pauze kun je je brood 

eten wat je van huis hebt meegebracht, of je kunt een lekker broodje gaan kopen in het A 

gebouw. In dat gebouw zitten de klassen 3 t/m 6. In het gebouw waar ik zit, zitten alleen de 

klassen 1 en 2. 

Aan het begin van het schooljaar hebben wij ook een introductieweek gehad. In deze week 

hebben wij een sportmiddag, een vossenjacht en nog andere dingen gedaan om met elkaar 

kennis te maken.  

 

groetjes Julia Oosterwijk 

 

    
 

Ik ben Jessin Kamphuis en ik ben in augustus begonnen in de brugklas HAVO/VWO van het 

Emelwerda-college in Emmeloord. Ik  zit samen met Jonathan Kers, mijn vriend van basischool 

de Lichtwachter in een gezellige klas van mijn nieuwe school  en ik heb al leuke vrienden 

gemaakt. In de pauze ben ik met mijn vrienden meestal  op het schoolplein te vinden, waar we 

samen eten, drinken en kletsen. Zeker twee keer per week gaan we in de pauze samen naar  

de Lange (Nering, red).  In het begin moest ik wel wennen aan de overgang van de 

Lichtwachter naar het Emelwerda-college: een groot stuk fietsen, een ander groot gebouw, 

veel leraren en nieuwe klasgenoten. Nu ben ik aan alles gewend: het vroege opstaan en een 

eind fietsen. Met een groep vrienden fietst het best snel. Ik vind de meeste vakken best 

makkelijk en het voordeel is, dat ik meer mag beslissen. 

 

Jessin Kamphuis   

 

 

 

 

 

 

SPORTACTIVITEITEN IN DE HERFSTVAKANTIE 

 
In de herfstvakantie organiseert het jongerenwerk van Stichting Carrefour weer een aantal 

sportactiviteiten voor de jeugd uit de Noordoostpolder.  

 

Voor kinderen van groep 4 t/m 8 van de basisschool zijn er in 4 dorpen activiteiten, namelijk:  

Datum  Dorp Activiteit Tijd 

Dinsdag 20 oktober Marknesse Sport- en spel 10.00-12.00 

Dinsdag 20 oktober  Luttelgeest Sport- en spel 14.00-16.00 

Woensdag 21 oktober Kraggenburg Sport- en spel 10.00-12.00 

Woensdag 21 oktober Ens Sport- en spel 14.00-16.00 

 

Voor jongeren van 12 t/m 19 jaar is er het jaarlijkse Young & Kicking zaalvoetbaltoernooi: 

Datum  Locatie Activiteit Tijd 

Maandag 19 oktober PWA-hal, Emmeloord Zaalvoetbal 10.00-16.00 

Donderdag 22 oktober  PWA-hal, Emmeloord Finale 10.00-16.00 

 

Voor opgeven of meer informatie kunt u terecht bij: 

Bart Maljers: bart.maljers@carrefour.nu / 06-53246892 

mailto:bart.maljers@carrefour.nu
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ZONNEBLOEM NIEUWS 
  

Alle zonnebloemloten die ons ter beschikking zijn gesteld om te verkopen, zijn door u wederom 

massaal gekocht. Onze hartelijke dank daarvoor. Met het gedeelte van de opbrengst die voor 

onze eigen gasten gebruikt mag worden, kunnen we weer allemaal leuke en gezellige 

middagen organiseren. Onze dank gaat ook uit naar diegenen die hun tijd beschikbaar hebben 

gesteld om de loten te verkopen. En wij hopen dat we voor volgend jaar weer een beroep op u 

kunnen doen. 

  

Naar aanleiding van de Nationale Ziekendag hebben we met een aantal vrijwilligsters, in de 

week van 9 september, een vijftiental bezoekjes afgelegd aan gasten die op dat moment qua 

gezondheid zich wat minder voelen. De fruitmandjes, die door de Fa. Vink (Zuiderringweg) zijn 

gemaakt, werden door iedereen dankbaar ontvangen. 

Mocht u een zieke of een oudere in uw omgeving (wel in woongebied Kraggenburg) weten, 

waarvan u denkt dat diegene een bezoekje of een praatje op prijs zou stellen, waarschuw dan 

één van onze vrijwilligsters. 

  

Op maandag 16 november a.s. is een gezellige middag gepland met onze zustervereniging 

afdeling Ens. Het Blokzijler dameskoor onder leiding van Lucy de Lange komt optreden in Het 

Wapen van Ens. De middag begint om ± 14.00 uur en eindigt om ± 17.00 uur. 

Voor vervoer heen en terug wordt gezorgd. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij Mevr. G. Mooiweer, tel. 252700 en bij Mevr. T. van 

Egmond, tel. 252783. 

  

Met vriendelijke groet: de Zonnebloem vrijwilligsters afdeling Kraggenburg. 

 

 

 

 

Ik zat laatst op mijn fiets… 
 

Een maand geleden stapte ik niets vermoedend uit mijn bed, niet wetend wat mij die dag te 

wachten stond. Na mijn dagelijks ritueel, verliet ik om 08.00 mijn mooie flat in Zwolle. Met 

mijn fijne ochtend smoeltje liep ik naar de berging om mijn fiets te pakken, de altijd bijzondere 

fietstocht -langs de mooie straten van Zwolle- naar het Windesheim kon beginnen. Twintig 

minuten in mijn geval, want iedere andere sportieveling fietst in 10 minuten van mijn flat naar 

het Windesheim, afzien. Gelukkig zat het weer mee, want met tegenwind presteer ik het soms 

om er 25 minuten over te doen.  

Na 5 minuten mezelf 10 keer in de rondte te hebben getrapt, zag ik vanuit mijn ooghoeken 

een auto langzaam naast me rijden. Een auto vol met mannelijk schoon. Ik was mezelf druk 

aan het voorbereiden voor de eventuele „harde toeter‟, want dat is leuk. Ja toch. Toeteren naar 

een meisje dat zich uit de naad fietst omdat ze zo‟n ontzettende goede conditie heeft. En ja 

hoor, ik had gelijk (zoals altijd trouwens), er werd naar me getoeterd. Gelukkig, door mijn 

goede voorbereidingen, had ik geen last van een schrikmomentje. En dat mannelijke schoon? 

Die hadden nog nooit zo‟n mooie middelvinger gezien, en dan zwijg ik nog over mijn meest 

arrogante blik ever. Zo, met een vies glimlachje op mijn gezicht fietste ik verder, trots op mijn 

goede daad.  

Een week na dit voorval kwam ik op vrijdag avond onze altijd gezellige stamkroeg: ‟t Hoekje! 

binnenwandelen. Na wat socializen hier- en daar, hoorde ik achter mij opeens een bekende 

stem. De altijd aardige buurman Joost van Diepen: “Hé buurvrouw, begroet jij altijd mensen 

op die manier?”, waarop ik hem vervolgens met twee opgetrokken wenkbrauwen aankeek. 

“Wat bedoel je?”, vroeg ik. Buurman Joost twijfelde geen moment en stak zijn middelvinger 

op. (Shit, toen begon er opeens een lampje te branden.)  

“Dat meisje daar op de fiets ken ik, dat is de zus van een vriend van mij, ze woont in hetzelfde 

dorp en ze is ook nog eens mijn buurmeisje!” Leuk, natuurlijk toeter je. Maar… vervolgens 

steekt dat meisje haar middelvinger op. Leg dat maar eens uit aan je vrienden.  

Jessica Wiegmink 

http://jessicawiegmink.hyves.nl/blog/27287234/Ik_zat_laatst_op_mijn_fiets/LVV4/
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4e Ontmoetingsmiddag zondag 25 oktober 2009   

In juli zijn we weer bezig geweest met het voorbereiden van de           

ontmoetingsdag op 25 oktober. Grote vraag tijdens deze vergaderingen 

is altijd: hoe maken we deze dag zo laagdrempelig mogelijk? Want het 

valt niet mee om de stap te zetten om naar zo‟n dag te gaan…  

De behoefte is er. Dat hebben we al gemerkt na de eerste ontmoetingsdag, iedereen was erg 

enthousiast en vond het fijn om de verhalen te horen van jongeren die ook een dierbare 

hadden verloren aan de dood. Dit jaar willen we graag meer jongeren uitnodigen. Dus niet 

alleen jongeren die een vader, moeder, broer of zus zijn verloren zijn welkom, maar alle 

jongeren die iemand in zijn/haar omgeving is verloren en het fijn vindt om deze middag bij te 

wonen.   

We ontmoeten elkaar vanaf 13.00 uur in de Bantsiliek. Om 13.30 uur beginnen we met een 

programma. De precieze invulling is nog niet rond. In elk geval zullen er ook dit jaar 

ervaringsverhalen worden verteld door jongeren.  

Voor actuele informatie zie onze website: www.rouwnop.nl. Mailen kan ook: info@rouwnop.nl 

We hopen jullie te ontmoeten op 25 oktober! 
 

 
 

 
Uitnodiging  
 

Zondag 27 september 2009 is de feestelijke start van het  

10 jarig jubileum van MOK. MOK is een ontmoetingsplaats voor  

mensen die zich op een vernieuwende en eigentijdse manier  

willen bezighouden met zingeving, spiritualiteit, geloof en actuele  

maatschappelijke onderwerpen. MOK is er voor de inwoners van de Noordoostpolder en daar- 

buiten, voor alle leeftijden en achtergronden. In die afgelopen 10 jaar zijn veel mensen samen  

gekomen, zij hebben meegedaan, zij hebben geluisterd en zich uitgesproken, zij hebben  

gedeeld en gevierd, grenzen afgetast en grenzen verlegd. 

De stuurgroep MOK wil deze mensen maar ook iedereen die geïnteresseerd is in de activiteiten  

van MOK graag uitnodigen voor ons 2e lustrum. 

 

Het thema voor dit tweede lustrum is:  

 

                                “De vanzelfsprekendheid bijzonder maken” 
 

De jubileumbijeenkomst vindt plaats in de Bantsiliek in Bant. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

14.30-15.00 uur : Ontvangst van de gasten 

15.00-15.15 uur : Welkom door de voorzitter van de stuurgroep MOK 

15.15-15.30 uur : Toespraak door een inspirator van het eerste uur: da. Mathilde de Graaff 

16.00-17.00 uur : MOK presenteert zich : de nieuwe folder, flyer en certificaten 

        : de werkgroepen geven op eigen wijze  

          invulling aan het centrale jubileumthema. 

17.30-1800 uur : Afsluiting door “Joos Vos en de dertigers” met de voorstelling: 

      “om acht uur bij de Ark”. 

De muzikale omlijsting wordt verzorgd door Pieter en Talitha van der Woel. 

 

Een vriendelijke groet en graag tot bij de jubileumbijeenkomst, 

 

Namens de stuurgroep MOK 

Henk Tiesinga, voorzitter. 

http://www.rouwnop.nl/
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VrouwencentrumNoordoostpolder 

 
locatie: Nagelerstraat 47 in Emmeloord 

mail: info@vrouwennop.nl  

bel: 622 668 

06 2916 8976  

site: www.vrouwennop.nl  

post: p/a Spakenburgstraat 18 

8304 GZ Emmeloord 
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Welkom vrouwen uit alle landen in de Noordoostpolder! 

De zomervakantie is weer voorbij en wij starten nu weer met alle activiteiten.  

HARTELIJK WELKOM IN HET VROUWENCENTRUM BIJ: 

 

INLOOP IEDERE VRIJDAGMORGEN 

tijd: 10.00-12.00 uur  

       van 9.00-10.00 uur is er leestafel-café (samen krant/boek lezen en bespreken)  

kosten: koffie €0,50 en thee €0,35 / begeleiding: twee gastvrouwen 

 

EETCAFÉ IEDERE 2E DONDERDAG IN DE MAAND 

tijd: 18.00-19.30 uur en met max. 20 vrouwen. Donderdag 12 nov. en 10 dec 

kosten €3 per keer (of vrijwillig meer), aanmelden: t/m woensdag bij Mahera tel: 612877. 

 

NAAILES-GROEP OP DINSDAGMORGEN 

tijd: 9.00-11.00 uur 

kosten: €1 per keer / begeleiding: Lia en Janny 

opgeven: bij Luciënne: 622668 of 06 29168976 

 

WANDELEN IEDERE DINSDAG VANAF HET VROUWENCENTRUM 

tijd: 15.15-16.15 uur / begeleiding: Mahera en Berendy tel: 615486 
 

AEROBIC/BEWEGEN IEDERE DINSDAGMIDDAG 

tijd: 13.30-14.30 uur (start: 29 september) 

kosten: €1 per keer / begeleiding: Maria & Itte 
 

ZINGEN IN HET KOOR „ALLE TONEN‟ OP WOENSDAGAVOND 

hou je van zingen? kom een keer kijken en zing mee. 

tijd: 20.00-22.00 uur / dirigent: Maria José tel: 620016 

koorrepetities: 21, 28 okt, 11, 25 nov., 9, 16 dec 
 

VRIJ ZWEMMEN IN HET WARME BAD IEDERE 3
e 

ZONDAGMORGEN 

Onder eigen verantwoording 

tijd: 11.00-12.00 uur  

kosten: €3 per keer / datum: 18 okt, 15 nov, 20 dec. 

 

ZWEMLES OP DINSDAGMIDDAG 

tijd: 1 uur les 

bij 10 deelnemers start er een nieuwe groep in oktober. Opgeven bij Najia: 06-51485810 

 

WIE WIL: 

* een keer koken voor het eetcafé of wil in de vaste-hulp-kookgroep? Bel Mahera: 612877. 

* graag iets doen voor het vrouwencentrum?  

* wie wil meedenken en werken met het bestuur? 

HARTELIJKE GROET VAN HET BESTUUR ITTE, HERJO, NAJIA, MAHERA, MARION EN LUCIÉNNE. 
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DE CEDER 

Programma 2009  

 

15 oktober: NATUURLIJK BETER ZIEN - Guido van Mierlo 

In de volksmond worden ogen de spiegels van de ziel genoemd. Je ogen weerspiegelen wie je 

bent en hoe je op dit moment in het leven staat. Als je problemen met je ogen hebt, is dat een 

gevolg van een dieper liggende oorzaak. Deze lezing laat je de mogelijkheden ontdekken die je 

hebt om je ogen te verbeteren, hoe je je meer bewust kunt worden van je ogen en de 

boodschap die ze voor jou hebben. www.vrolijkweerzien.nl  

3 december: KERSTMIS MET DE ENGELEN- Theresia Rook-Swillens                                                                                                            

Een avond waarin engelen, klank, zang, meditatie en het geven van een engelenboodschap 

centraal zullen staan. Dat het een prachtige, inspirerende avond met speciale 
engelenboodschappen zal worden dat staat vast. www.klankdruppels.nl  

De lezingen vinden plaats in (kerkgebouw) ‟t Mozaïek, Keggehof 1 in Espel. De zaal is open 

vanaf 19.30 uur, aanvang lezing 20.00 uur.  

Voor info tel: 0527-271262. 

 

 

 

 

Natuurmoment Voorsterbos 

  

Regelmatig zien we in de krant of op de televisie spotjes met “Op de banken voor meer 

natuur”. Zo luidt de campagnekreet van Natuurmonumenten. Dit betekent dat het verbinden 

van natuurgebieden in 2018 (EHS=Ecologische Hoofdstructuur) klaar moet zijn. De overheid 

heeft besloten dat natuurgebieden met elkaar verbonden moeten worden, waardoor flora en 

fauna zich beter kunnen verplaatsen en zich kunnen vestigen in nieuwe natuur. Wilt u meer 

weten over deze campagne, ga naar www.natuurmonumenten.nl. Een duidelijk voorbeeld 

hiervan is het project”Voorsterbos”, bij Marknesse. Op 9 september is de afronding van het 

project Voorsterbos-Waterloopbos en Wendelbos gevierd. Met de aanleg van een zes kilometer 

lange beek zijn deze 3 bosgebieden met elkaar verbonden. Langs de wandelroutes zijn op 

diverse plaatsen banken neergezet. Zo kunt u genieten van de rust en de prachtige omgeving. 

Op dit moment zijn de eerste tekenen van de herfst te zien. Vallend blad, verkleuring van de 

bomen, paddenstoelen en de herfstgeuren die met de wind door het bos waaien. 

  

In september waren de vlinders door de hoge temperaturen zeer actief. Volop aanwezig waren 

de dagpauwoog, distelvlinder, gehakkelde aurelia, blauwtjes, witjes, en in het bijzonder de 

oranje luzernevlinder. De vlinders konden nog genoeg nectar vinden op de bloeiende planten 

zoals akkerdistel en koninginnekruid. De eerste vliegenzwammen zijn ook gezien. Wanneer het 

vochtiger wordt zullen andere paddenstoelen snel volgen. Boven het Wendelbos komen steeds 

meer roofvogels die zich te goed doen aan de aanwezige muizen (torenvalk, buizerd). Rondom 

het Vogeleiland kunnen tijdens excursies de visarend en de zeearend worden gespot. Tijdens 

de wandeling in het Waterloopbos is in de herfstvakantie (17 t/m 25 oktober) het 

informatiecentrum geopend van 13.30-16.30 uur. In het infocentrum is een expositie van het 

project “Voorsterbos” te bewonderen. In de vakantie kunnen kinderen zich ook goed vermaken 

in de zandbak en bij de waterpomp naast het centrum.  

 

De excursies die Natuurmonumenten in de herfstvakantie organiseert zijn te vinden op de 

website. Hier kunt u zich ook aanmelden en meer informatie opvragen. Kijk op 

www.natuurmonumenten.nl of bellen kan ook naar het bezoekerscentrum de Wieden, telefoon: 

0527-246644. 

Het beheerteam wenst u een fijne wandeling in het Voorsterbos en geniet van de kleuren en 

rust die de natuur u geeft. 

  

Het beheerteam Flevoland 

http://www.vrolijkweerzien.nl/
http://www.klankdruppels.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Inleverdatum 2009 voor kopij van De Uitkijk 
 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

22 november 2 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  
      Uitkijk@kraggenburg.nl 
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 
- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van 

de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 
- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van 

toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2009 

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 

16-10 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

17-10 Basisscholen Oud Papier Aktie  09.00 uur 

21-10 St. Carrefour Sport en spel gr 4 t/m 8 Gymzaal 10.00 uur 

28-10 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Mw. Soejoko, Lelystad 
Japanse bloemsierkunst 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

30-10 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

31-10 Van Saaze Appeltaartwedstrijd HCR van Saaze tot 10.00 u 

31-10 Van Saaze Markt en preuvenement Plein HCR van Saaze 13.00 uur 

31-10 Van Saaze Appleknockers festival HCR van Saaze  

13-11 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

13-11 Carnavalsvereniging Jaarvergadering HRC van Saaze 20.30 uur 

14-11 Koor de Reflectors Koekactie Van deur tot deur  

14-11 St. Genesius Najaarsstuk “Gebroken ijs” HCR van Saaze 20.00 uur 

16-11 Zonnebloem Gezellige middag Het Wapen van Ens 14.00 uur 

18-11 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Liesbeth Winters, K‟burg 
Levensjas 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

21-11 Basisscholen Oud Papier Aktie  09.00 uur 

21-11 Sint Nicolaas Intocht Loswal 10.00 uur 

21-11 St. Genesius Najaarsstuk “Gebroken ijs” HCR van Saaze 20.00 uur 

27-11 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

11-12 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

12-12 STEK / Zotte Leeuwkes Kerstmarkt HCR van Saaze  

13-12 Oecumenische werkgr. Kerkzangdienst Prot. Kerkcentrum 19.00 uur 

19-12 Basisscholen Oud Papier Aktie  09.00 uur 

21-12 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Kerstavond broodmaaltijd Prot. Kerkcentrum 18.00 uur 

31-12 HOK / Feestweekcomm / 
Oud en nieuwcomm 

Slotfeest Jubileumjaar   
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Zesendertigste jaargang, nummer 6. december 2009. 
 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
S. Kamminga, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 

Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 
C. Matthijssen - Veldt, 0527 - 252482  

Inkijkertje: L. Botman 
Typewerk: E. Lelieveld 
Lay-out advertenties: G. van Egmond 
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 zondagavond 24 januari 2010 vóór 19.00 uur, 
bij voorkeur per e-mail: uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 
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. 
 Advertenties, nieuwe en wijzigingen, minimaal twee weken voor de inleverdatum kopij inleveren. 

 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 – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 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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Dorpsbelang 

 
Dorpscorrespondente 

Na het „een jaar of 5-6‟ te hebben gedaan, is Marian Neefjes gestopt met het schrijven van 

Kraggenburger kopij voor polderkrant De Noordoostpolder. Er werd dus een Kraggenburger 

correspondent(e) gezocht. Gelukkig is Margot Maljaars bereid gevonden om de pen over te 

nemen. Al dan niet bijgestaan door af en toe een „hulp‟-correspondent. 

Maar via Margot zal voortaan het nieuws uit Kraggenburg in De Noordoostpolder te lezen zijn. 

 

Sint Nicolaas 

Hij is er weer! Uit de mist doemde de 21e november de „hulp‟-pakjesboot op met de Sint en 

enkele pieten aan boord. Na een welkom op onze loswal, vertrokken ze per paard-en-wagen 

naar het Klokhuis, waar veel liedjes en verhalen Sints deel waren. Na afloop en het uitdelen 

van cadeautjes, vertrokken de kinderen blij van zin huiswaarts. 

 

Oud en Nieuw 

Evenals aan het begin van dit jubileumjaar, zal er ook als afsluiting een spetterend Oud & 

Nieuwfeest worden georganiseerd. Wederom een tent aan de Voorstraat, waar de jaarwisseling 

met (liefst zo veel mogelijk) medekraggenburgers kan worden gevierd! En hoe kan zo‟n 

fantastisch jubileumjaar beter afgesloten worden, dan in een bomvolle tent! 

 

Carbid schieten 

Waarschijnlijk wijst ook dit jaar de gemeente weer plaatsen aan waar op oudejaarsdag van 

10.00 uur tot ‟s nachts 2.00 uur met carbid kan worden geknald. Bij ons is dat het oefenveld 

van de FC. Denk aan de veiligheid voor jezelf en anderen!! 

 

Kampioenen 

Detection, een jeugddansgroep van danscentrum Artistique, heeft op het nationale showdance 

kampioenschap in Steenwijk de eerste plaats behaald. Zij mogen zich nu, in navolging van 

Sensation Junior die deze keer tweede werd, een jaar lang kampioen van Nederland noemen. 

Van harte en volgend kampioenschap weer zo veel succes! 

 

Dorpsschouw 

In de vorige Uitkijk stond een verslag van de Dorpsschouw, met de opmerking dat in deze 

uitgave meer punten aan de orde zouden komen. Maar aangezien de evaluatie met betrekking 

tot deze punten de 9e december plaatsvindt kunnen wij u nu nog niet meer melden. 

 

Busstation 

De provincie is van zin om de perronhoogte van onze bushalte medio 2013! aan te passen ivm 

de toegankelijkheid. Heeft u aanvullende suggesties? Dan mag u die nu al voorleggen aan 

ondergetekende. 

 

Als afsluiting wenst Dorpsbelang iedereen fijne feestdagen en een gelukkig nieuw jaar toe en 

hopen we u te zien op het Oud & Nieuw-feest en/of op de Nieuwjaarsreceptie. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 21 november is Sinterklaas met zijn Zwarte Pieten ook in 

Kraggenburg geweest. Om 9.15 uur startte de Zwarten Pieten band met 

een ronde door het dorp om alle kinderen op te halen. Om 10.00 uur 

stonden alle kinderen met papa‟s en mama‟s, opa‟s en oma‟s en vele anderen aan de kade om 

Sinterklaas en zijn Zwarte Pieten binnen te halen. 

 

Daarna zijn we met zijn allen naar het het Klokhuis gegaan, waar Sinterklaas en zijn Zwarte 

Pieten gezellig met de kinderen hebben gezongen, gepraat en natuurlijk gedanst. 

Voor de bovenbouw kinderen was er onder leiding van Liset van de Stelt een leuk spel in de 

gymzaal. Alle kinderen gingen rond 12.00 voldaan naar huis met een zakje snoep en een 

kadootje.  

 

Kerstmarkt 

Dit jaar zal ook de STEK zijn steentje bijdrage aan de Kerstmarkt. In samenwerking met 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes zal er traditie getrouw een gezellige kerstmarkt 

georganiseerd worden en wel op zaterdag 12 december. Elders in de Uitkijk staat het 

volledige programma vermeld met dit jaar een bijzondere activiteit……… 

 

Kerst-Inn  

Ja, het is al bijna zover. Nog een paar weken naar school en dan is het alweer kerstvakantie. 

Zoals jullie van ons gewend zijn heeft de Kerst-Inn commissie ook dit jaar weer leuke en 

spannende activiteiten voor jullie georganiseerd op woensdag 23 december. De Kerst-in 

commissie bestaat uit Be-Fair, Projeka, FC Kraggenburg en de STEK. Elders in de Uitkijk vindt 

u meer informatie. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 2 januari staat de nieuwjaarsreceptie op de agenda. Na een spetterende 

afsluiting van 60 jaar Kraggenburg willen we ook graag proosten op het nieuwe jaar met alle 

Kraggenburgers. 

 

Bloemetje 

Ook dit jaar zal tijdens de nieuwjaarsreceptie het bloemetje weer worden uitgereikt aan een 

persoon die zich heeft ingezet voor Kraggenburg. Kent u iemand, waarvan u denkt die verdient 

een bloemetje voor zijn/haar inzet, laat het ons dan weten. U kunt contact opnemen met Maya 

Kutschruiter, tel. 252822 of mailen naar: stek@kraggenburg.nl 

 

Mocht u vragen hebben of data voor de evenementenkalender willen doorgeven dan kan dit via 

stek@kraggenburg.nl 

 

 

                                                                                 

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2009-2010 
 
 
 

 

Van de D pupillen 
 

Zaterdag 19 september mochten wij onze eerste wedstrijd spelen. Olde Veste was de 

tegenstander. We speelden heel behoorlijk voetbal, met goede combinaties kwamen we keer 

op keer voor het doel. Onze spitsen waren echter (nog) niet bij de les en in plaats van een 5-0 

ruststand stond er nu maar 1-0 op het scorebord. Na de rust gingen wij vrolijk door, maar na 

10 minuten kwam de klad er behoorlijk in. We combineerden niet meer, liepen niet meer in de 

vrije ruimtes en achterin speelden we ineens op één lijn. Gevolg: op het middenveld veel bal-

verlies. De tegenstander plaatste slim de bal achter onze verdediging en kwam op die manier 

steeds vaker voor Jesse. Met goed keeperswerk en geluk bleef het doel lang schoon, maar 

toen ook achterin de vallende bal niet meer voor ons was, ging Olde Veste over tot scoren. We 

kregen er drie om de oren. Jammer, omdat we lange tijd het beste spel hadden.                                         

De week erna gingen we bij Flevo Boys D4 op bezoek. Voor een aantal waren het sportpark, de 

drukte en de hele sfeer daar reden om behoorlijk overgeconcentreerd te raken. Na een goede 

warming-up stonden de jongens er klaar voor en net als de week ervoor gingen we van start 

met behoorlijk combinatiespel. Flevo Boys liep al snel achter de feiten aan. Toch konden we 

pas echt afstand nemen, nadat Flevo Boys dacht terug te zijn in de wedstrijd toen ze de 

aansluitingstreffer scoorden. Uiteindelijk liepen we door naar 1-4 .  

Wedstrijd drie was thuis tegen Espel D1. We speelden na een perfecte warming up een bijna 

perfecte wedstrijd. Het is erg leuk om te zien als jongens van deze leeftijd bepaalde voetbal 

patronen, waar je veel tijd en aandacht aan besteedt, ineens ook laten zien. Tijdens de 

wedstrijd liepen veel spelers zonder bal constant in vrije ruimtes. Het leuke hierbij was, dat de 

jongens in balbezit het zagen en de bal dan ook speelden. Espel werd op een kleine fase na 

helemaal van de mat gespeeld, 6-1.                                                                                   

De laatste wedstrijd voor de herfstvakantie werd in Hasselt afgewerkt en wel tegen Olympia‟28 

D2. Ook voor Olympia was ons combinatiespel te veel van het goede. Het constant de vrije 

man zoeken en vinden werd met name in de tweede helft beloond met 4 mooie doelpunten. 

Daar er in de eerste helft door ons al twee keer en door Olympia één keer gescoord was 

wonnen wij de wedstrijd met 1-6.                                                                                       

Na twee weekeinden zonder voetbal (herfstvakantie) mochten wij tegen RKO D1 onze kunsten 

weer laten zien. Het is altijd even afwachten hoe de spelers het na zo‟n onderbreking weer 

oppakken. Op de training vooraf werd een pittig woordje met elkaar gesproken om de juiste 

mentaliteit weer boven te krijgen. RKO is op papier een gelijkwaardige tegenstander. De 

wedstrijd liet al gauw zien dat er niets te vrezen was. We speelden goed gedisciplineerd de bal 

van voet tot voet. De vrije ruimtes werden goed belopen en bij balverlies was er direct door 

twee dan wel drie man druk op de bal, zodat RKO geen tijd had de bal in de ploeg te houden. 

Doelpunten bleven dan ook niet uit,  met de rust was de voorsprong 3-1. In de tweede helft 

gingen we door en eindigden uiteindelijk op 7-1.  

De volgende wedstrijd tegen koploper Tollebeek moest uitgesteld worden, omdat er een paar 

jongens afwezig waren i.v.m. een korte familiebreak. Leuk, maar voor een teamsport funest.                                                                                       

Het belang van goed positiespel van achteruit is tegen een tegenstander waarvan je weet dat 

ze geen schijn van kans maken misschien nog wel van groter belang, dan in een wedstrijd 

tegen een gelijkwaardige tegenstander. Na het verplichte vrije weekeind kwam zo‟n tegen-

stander, Sc Genemuiden, bij ons op bezoek. Het was voor mij teleurstellend om te zien dat de 

jongens het belang van het bovenstaande niet ofwel onvoldoende zagen. De druk van de 



 5 

achterhoede en het middenveld naar voren was groot. Gevolg was dat we elkaar in de linies 

meer in de weg liepen dan ons lief was. De ruimtes waren dan ook erg klein, er was sprake 

van gelukvoetbal. Ondanks deze, voor mij, tegenvaller werd ons doelsaldo met 13 doelpunten 

opgekrikt tot plus 30. Alleen Tollebeek kon ons van de najaarswinst afhouden.                    

De wedstrijd tegen Tollebeek kon ondanks veel geregel niet door gaan, er zat geen ruimte 

meer in het wedstrijdschema. Het is bijzonder jammer dat een doelstelling (meedoen om de 

bovenste plek en zo nodig ook pakken) die je vooraf stelt, niet gehaald kan worden, omdat 

mensen in een voetbalcompetitie, die maar 7 wedstrijden in 13 weken omvat, afzeggen. De 

wedstrijd moet dan opnieuw ingedeeld worden en daar zijn toch behoorlijk wat mensen druk 

mee. Een positief verlopen najaarscompetitie wordt op deze manier met een behoorlijke kater 

afgesloten.                                                                                                  

Wij gaan nu de winterstop in en spelen vervolgens een paar wedstrijden in de zaal. 

Ik wens U en de Uwen een heerlijk avondje, fijne Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar toe. 

 

Johan Tadema 

  

 

 

 

 

 

                                                                                               

 

Senioren-volleybal 

 
In de vorige editie van de Uitkijk kon u lezen dat onze dames op dinsdag 20 

oktober hun kwartfinale van de Rayonbekercompetitie moesten spelen. 

Helaas hebben ze toen de winst aan tegenstander vv Rouveen moeten laten, 

wat betekent dat ook de dames, net als onze heren, niet meer verder „bekeren‟.  

In de competitie doen de dames het wel zeer verdienstelijk. Ze staan mooi in het „linkerrijtje‟ 

terwijl de heren (nog) in het „rechterrijtje‟ staan. Maar zij beginnen meestal pas in december 

op stoom te komen…… 

Op de site http://competitie.nevobo.nl/ijssel-wadden/vereniging/2249 kunt u de 

standen van de seniorenteams, maar ook van de jeugd bekijken, alsmede de te spelen 

wedstrijden, uitslagen etc. 

Tot slot, in het kort, de wedstrijden voor de komende periode. Misschien leuk om eens te 

komen kijken: 

 

Datum Klasse Hal Aanvang Thuis Uit  

2009-12-01 Dames2V VLHBU 1930 VVSA 2 Be Fair  

 Heren3V HSTPR 2015 Pegasus 2 Be Fair  

2010-01-05 D2V ZWLAN 2015 Bas Autowas/W 3 Be Fair  

 H3V EMOPW 1930 Vovem'90 3 Be Fair  

2010-01-12 D2V ENS 1930 Be Fair S.V.I. 3  

 H3V ENS 2045 Be Fair S.V.M. 2  

2010-01-19 D2V DSNTR 2115 Dalvo 2 Be Fair  

 H3V SWYME 2115 Steevast 3 Be Fair  

2010-01-26 D2V ENS 1930 Be Fair Landstede Volleyba 6  

 H3V ENS 2045 Be Fair Rouveen 2  

2010-02-02 D2V ZWLAN 2015 Bas Autowas/W 4 Be Fair  

 H3V ZWLAN 2130 Bas Autowas/W 3 Be Fair  

2010-02-09 D2V ENS 1930 Be Fair Reflex 4  

 H3V ENS 2045 Be Fair C.S.V. 5  

2010-02-16 D2V MNETR 1930 S.V.M. 2 Be Fair  

 H3V ENS 1930 sv Kampereiland Be Fair  

 

m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal,  

Tonny Kommers 
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Wij hadden zaterdag 31 oktober een volleybal wedstrijd. 
We hebben 1 keer gewonnen en 2 keer verloren. 

Het was super leuk en ook heeeeeeeel spannend. 
Na de wedstrijd zijn we gaan douchen. 

Maar nu weer naar de wedstrijd. 
We hadden gespeeld tegen Bant,de jongens van Bas autowas en tegen Vovem. 

en onze yel: was jer jer jer wij zijn Be fair! 
  heeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeel 

Jammer dat Danee niet mee kon doen (want ze had een zere enkel) 
 

Tot de volgende keer, groeten van Danee, Danisha, Anita, Lisa en Marleen. 
 

 

 

                                
 

 

 
Verslag van een tevreden coach: 

 

Zaterdag 21 november vertrokken we (minivolleyballers niveau 2) om 8.15 uur naar Zwolle 

voor ons tweede toernooi. Uitgerekend op de aankomstdag van Sinterklaas!  

Danee kon nog steeds niet meedoen, maar bij de volgende wedstrijden is ze er gelukkig weer 

bij. Al een stuk minder zenuwachtig dan de vorige keer begonnen we de eerste wedstrijd. 

Weer tegen de jongens van Bas Autowas. Die jongens waren een stuk beter gaan spelen in 

een paar weken tijd en omdat wij nog wat onwennig in het veld stonden kwamen de jongens al 

snel op een verdiende voorsprong. Gelukkig wisten we na een paar mooie acties toch nog 

gelijk te spelen. 

De tweede wedstrijd speelden we tegen VCK uit Kuinre. Er werden geen schijnbewegingen 

meer gemaakt (daar raken je medespelers van in de war en dan valt de bal op de grond...) en 

het ging al een stuk beter dan het eerste potje. De meiden van VCK boden echter behoorlijk 

veel tegenstand en er werd op het nippertje verloren. Helaas pindakaas. Even rust en dan op 

naar de volgende wedstrijd. Na overleg met onze tegenstanders mochten we een kwartier 

eerder starten, zodat we snel naar huis konden om Sinterklaas nog even te zien. 

De laatste wedstrijd was de allerbeste die ik ooit heb gezien. Anita, Danisha, Marleen en Lisa 

lieten bijna geen bal op de grond vallen, opslagen gingen goed en er werden zelfs af en toe 

taktische ballen gegooid. Deze wedstrijd wonnen we dan ook met maarliefst 5-0, met als 

bonus een enorm applaus van de tribune.  

Terug in Kraggenburg werden alle volleyballers nog op het podium geroepen bij Sinterklaas om 

even te laten zien wat ze konden en natuurlijk kreeg iedereen een hand vol pepernoten. Alles 

bij elkaar een geslaagde ochtend. 
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Inkijkertje:  de samen 60 jaar gebroeders  

 Frans en Gerben van Egmond 

Door Loes Botman en Annemieke Janse 

 

Je kunt in je eentje je 60e verjaardag vieren maar 2 x 30 is toch ook 60? Daarom besloten we 

in het kader van 60 jaar Kraggenburg deze rasechte Kraggenburgers maar eens aan de tand te 

voelen. 

 

We waren het snel eens. We moeten de gebroeders gelijktijdig - maar wel los van elkaar - 

”interviewen” anders wordt het meer een brainstormavond voor een leuke buut. 

De tweespraak voor vier personen vond plaats in een horeca-etablissement in ons dorp.  

Geb (Gerben, red.) en Annemieke aan het ene tafeltje en op gehoorsafstand Loes en Frans aan 

het andere.  

 

Frans: ‘Het begon voor ons op 14 mei 1979. Eerst kwam ik om half 8, Geb kwam 20 minuten 

later om 10 voor 8. Voor onze ouders was het een verassing dat we met z’n tweeën kwamen. 

We leken ontzettend veel op elkaar en omdat ik iets dikker was noemden ze mij Bolle! Wat wil 

je nog meer weten?’ 

 

“Met welke 5 personen zou jij op een onbewoond eiland willen zitten (geen 

familie)?” 

Frans: ‘Ik wil niet naar een onbewoond eiland! Het stikt er van de muggen en er is geen kroeg 

en geen Carnaval!’ 

“ Nou, weet je wat, er staat toevallig wel een kroeg op het eiland!” 

Frans: ‘Nou oké, dan begin ik meteen met het oprichten van een Carnavalsvereniging. Ben ik 

in ieder geval ieder jaar Prins’.  

“Ik vind het goed, maar wie neem je nou mee?” 

Frans: ‘Geb’  

“Nee Frans, geen familie!” 

Frans: ‘Dus dan mogen Suzan en onze ongeboren vrucht ook niet mee?’* 

“ Nee!”  

Frans: ‘Dan neem ik in ieder geval Sjaak van Diepen mee, voor het bouwen van een huis.’ 

Gerben: ‘Ik neem Erik van der Hoff van Roberto Jacketti & the Scooters mee. Dat vind ik 

gezellige muziek.’ 

Frans: ‘Een Poolse van de Flevohoeve voor het schoonmaakwerk’ 

Gerben: ‘André van der Vegt voor de uitvindingen, want die heeft altijd wel een idee.’ 

Frans: ‘Harrold van Beekhuizen voor het eten’ (Die mag echt met iedereen mee!)  

Gerben: ‘Jan Kutschruyter voor gezonde maaltijden. Jan gaat direct appelbomen telen op dat 

eiland.’ 

Frans: ‘Miep Potters, voor de kleding, die kan ze mooi meenemen van St. Genesius.’ 

Gerben: ‘Nog een dame voor het evenwicht en de gezelligheid. Dan denk ik toch aan Sascha 

de Boer. Dan horen we gelijk het nieuws.’ 

Frans: ‘En iemand die een vuurtje kan stoken, maar ik noem liever geen namen’ 

Gerben: ‘En Sonja Kamminga omdat m’n behandeling nog niet af is.’ 

 
* Intussen zijn Frans en Susan de trotse ouders van een wolk van een dochter geworden.  
 
“Wat is de beste eigenschap van je broer?” 

Gerben: ‘Zijn geheugen. Als hij één keer iets leest, onthoudt hij het.’ 

Frans:   ‘Geb is sociaal.’ 

 

“Wat is de slechtste eigenschap van je broer?” 

Frans:  ‘Hij mag wel eens wat vaker  zijn huis schoonmaken’  

Gerben:  ‘Dat ik na al die jaren nog steeds niet weet wat hij nou precies bij Profyto doet.’ 

 

“Wat is je slechtste herinnering aan je lagere schooltijd in Kraggenburg?” 

Gerben: ‘Die heb ik niet.’ 

Frans:  „Er werd nog wel eens een tik uitgedeeld door een leerkracht.’ 
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“Wat is je beste herinnering aan je lagere schooltijd in Kraggenburg?” 

Frans:  ‘ Vooral het fietsen van en naar school en het spelen met de buurjongens en 

meiden.’  

Gerben: ‘M’n beste herinnering is groep 4 en de lessen van juf Marijke (Wennekes red.) 

Na mijn ongeluk was ik alles kwijt en Marijke heeft me geholpen dat weer terug te krijgen.’ 

 

“Wat is je grootste blunder?” 

Gerben: ‘Dan neem ik er een van dit jaar en die deel ik met m’n neef John van Egmond. 

We skieden off piste en we volgden een spoor van andere skiërs. Dat ging over in sporen van 

berggeiten en uiteindelijk kwamen we aan een dikke boomstam boven een ravijn te hangen. 

De tak waar ik aan hing brak af en ik viel dertig, veertig meter naar beneden. Ik had alleen 

een open wond aan m’n scheenbeen.’ 

Frans:  „Dan denk ik toch aan het kanon.’ (Nieuwjaarsstunt van jaren geleden, red.) 

 

Met wie zou jij nog wel eens een beschuitje willen eten en de dag door willen 

nemen? 

Gerben: ‘Met Wim’ (pakt gelijk zijn mobiel en belt even naar een collega voor Wim‟s 

achternaam, maar die collega heeft werkelijk geen idee) ‘Met Wim Werkelijk Geen Idee, 

vreemde achternaam trouwens, in ieder geval, hij is monteur van Ploeger. Die man heeft een 

goede humor en als iedereen zoveel geduld zou hebben als hij dan zou er geen ruzie op de 

wereld zijn.’ 

Frans:  ‘Met Barack Obama. En dan zou ik hem willen vragen of hij de eerste zwarte 

Prins Carnaval van Kraggenburg zou willen worden. Hoeft niet meteen, hij mag eerst zijn 

ambtsperiode wel afmaken.’ 

 

We kennen Frans als onze eigen Gerard Joling, een echt podiumdier. Hij presenteert veel 

evenementen in Kraggenburg zoals het Buutrednen, de Playbackshow en de intocht van 

Sinterklaas.  

Aan Frans de vraag: “Welk groot evenement buiten Kraggenburg zou jij nog wel eens 

willen presenteren?” 

Frans: ‘De Tulpenproms lijkt me gaaf’.’  

 

We kennen Gerben als onze eigen Hans Bromet. Hij filmt „dorpse‟ gebeurtenissen zoals de 

toneeluitvoeringen van St Genesius en de Familieavond in de feestweek.  

Aan hem de vraag: “Welke gebeurtenis zou jij nou graag willen vereeuwigen op het 

witte doek?” 

Gerben: ‘President Obama als ie het Carnaval in Kraggenburg leidt als Prins B(a)rack I.’ 

 

“Is er verder nog iets dat jullie de Kraggenburgers mee willen geven?”  

Frans: ‘Langs deze onsympathieke doch uiterst efficiënte weg willen wij iedereen Prettige 

Kerstdagen en Gelukkig Nieuwjaar wensen.’ Tegen Gerben: ‘Scheelt weer een boel kaarten.’ 

Gerben: ‘Ja maar ik ben al vanaf augustus bezig met mijn elektronische kerstgroet. Dus de 

groeten met je kerstgroet.’  

 

 
 
Langs deze weg willen wij Frans en Susan van harte feliciteren met de geboorte van hun dochter Sarah  

 
 
Annemieke en Loes 
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Uitnodiging Jaarvergadering “Klein Cortina” 
 

 

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor 

de jaarvergadering van ijsbaanvereniging “Klein Cortina”. 

 

 

 

Deze wordt gehouden op maandag 14 december 2009 om 20.00 uur 

bij H.C.R. van Saaze te Kraggenbrug. 

 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen 

4. Ingekomen stukken 

5. Jaarverslag 

6. Verslag van de penningmeester 

7. Verslag van de kascommissie 

8. Benoeming kascommissie 

9. Bestuursverkiezing  

Aftredend en herkiesbaar: Kees v.d. Linden 

 Sjaak van Diepen 

 André v.d. Vegt  

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

 

Graag tot ziens op maandag 14 december. 

Het bestuur. 
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KRAGGENBURGSE KERSTMARKT 
 

HCR van Saaze, Carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes en STEK  
presenteren u de Kraggenburgse Kerstmarkt 

 

DATUM : ZATERDAG 12 DECEMBER 2009 

TIJD  : 14:00 – 20:00 uur 

LOCATIE : HCR VAN SAAZE, DE DAM 

ENTREE : GRATIS ! 
 

De kerstmarkt barst dit jaar van de activiteiten en gezellige 

kramen. De ingrediënten van de kerstmarkt 2009 zijn: 
 

Kerstbomen verkoop 

Leuren met bomen hoeft allang niet meer in Kraggenburg. Voor een ruime keuze qua soort en 

maat van alle soorten kerstbomen gaat u gewoon langs de kerstmarkt. Natuurlijk worden de 

kerstbomen op verzoek gratis thuisgebracht.  

Let op: de kerstbomen verkoop start om 10:00 uur ‟s ochtends.  
 

Kerstkramen 

Zowel binnen als buiten zijn er tal van kerstkramen die u goed in de kerstsfeer brengen. Met 

groen- en woondecoraties, hobbymaterialen, kerstkoekjes, kerstkaarten, enz, enz. Voor ieder 

wat wils! 
 

IJsbaan 

Dit jaar zijn we bezig om een ijsbaan van 10 x 10 meter te realiseren op het plein bij van 

Saaze tijdens de Kerstmarkt. Iedereen kan er gebruik van maken van jong tot oud, dus zorg 

dat u in conditie bent! 
 

Standhouder 

Wilt u nog deelnemen als standhouder, dan kunt u zich nog opgeven bij  

Barbara de Vries – van Egmond tel. 252065 of via e-mail: karste@zonnet.nl 

 

 
 

 

 

                                Welkom op het geboortefeest 

 
Kerst is een feest van gezelligheid. Een straaltje licht in de donkere 

december maand. Kerst is ook het feest waarin we vieren dat Jezus Christus geboren is. Een 

feest dat we in de kerken in Kraggenburg ook groot vieren. Wij willen u van harte uitnodigen 

en vinden het fijn om u te ontmoeten in een van onze vieringen. De toegang is gratis en 

vrijblijvend (de collecte ook). 
 

Zondag 13 december, 19:00 uur: Kerstzangdienst in het Prot. Kerkcentrum 
In de advent is er veelal een sfeer van stilte en meditatie als voorbereiding op Kerstmis. Ook is er 
behoefte om samen te zingen. Dit jaar wordt deze Kerstsamenzang een bijzondere gebeurtenis. 
Pastoraal werker Harm Feijen en pastor Marita Fennema zijn onder begeleiding van Hiltrud Janssen al 
druk aan het oefenen. Zij zullen 5 liederen zingen, meerstemmig en sommige hopelijk ook in 
afwisseling met alle aanwezigen. Daarnaast zijn er 3 blaasinstrumenten, een organist, een pianiste en 
is er solozang van Annelies Jansen en Sjaak van Diepen (misschien samen met Jorien). We hopen dat 

er veel dorpsgenoten aanwezig zullen zijn, om samen zingend op weg naar Kerstmis te gaan.  

Donderdag 24 december 21.00 uur:  Kerstnachtdienst in het Prot. Kerkcentrum 

Donderdag 24 december 21.30 uur: Geheel eigentijdse Kerstviering met medewerking van het 

koor Reach Out in de Rk kerk.  

Vrijdag 25 december 10.00 uur: Familie kerstdienst in het Prot. Kerkcentrum 
 

Namens de Protestantse Kerk Kraggenburg en de parochie H. Ireneüs. 



 11 

KERST-INN 
Woensdag 23 December 2009 

 
Ja, het is al bijna zover. Nog een paar weken naar school en dan is het alweer kerstvakantie. 

Zoals jullie van ons gewend zijn heeft de Kerst-Inn commissie ook dit jaar weer leuke en 

spannende activiteiten voor jullie georganiseerd.  

De kerst-in commissie bestaat  uit Be-Fair, Projeka, FC Kraggenburg en de STEK. 

 

Groep 1 t/m 4: 

Deze middag staat voor jullie uiteraard in het teken van kerst. We gaan kerst knutselen en 

misschien krijgen we nog wel bezoek van de Kerstman.  

Jullie worden om 13.00 uur in het Dorpshuis verwacht. Om 15.00 uur mogen jullie weer naar 

huis terug. 

Eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 2,00. 

 

Groep 5 t/m 8: 

Jullie worden om 15.15 uur verwacht bij het Dorpshuis. Van daar uit vertrekken we voor een 

spetterende speurtocht. Om 17.00 uur sluiten we de middag af met een lekkere vette hap bij  

‟t Hoekje. 

Eigen bijdrage voor deze middag bedraagt € 3,00 

 

Middelbare school jeugd tot 16 jaar: 

Voor alléén jullie hebben wij van 19.00 – 22.00 uur ‟t Hoekje gereserveerd,  

voor een spetterende avond. Spelen, zingen, dansen ect.  

Kom en doe mee!! 

Entree € 5,- (incl. frisdrank en versnaperingen) 

 

 

Wij hopen jullie allemaal te zien op  23 december! 

De Kerst-Inn commissie 

 
 

 

 

Klaverjasclub de kei 

 

Maandag 28 december 2009 

wordt er voor de twaalfde keer het open kampioenschap van Kraggenburg gehouden. 

We beginnen om 19.00 uur, er kan vanaf 18.30 uur reeds worden ingeschreven. 

De locatie is evenals vorig jaar ‟t Klokhuis aan de Noordermeent. 

 

De kampioene van vorig jaar, mevr. B. Esselink uit Ens, zal haar titel komen verdedigen. Zal 

dit jaar een Kraggenburger met de titel naar huis gaan? 

Zoals gebruikelijk zult u weer worden verwend met een kop heerlijke snert. 

 

Het programma voor de competitie is als volgt (aanvang 20.00 uur): 

8 en 22 januari, 

5 en 19 februari, 

5 en 19 maart, 

2 en 16 april. 

 

Het bestuur. 

 

 
 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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OUD & NIEUW FEEST 
 

 
 
 
 
 

Met  alle Kraggenburgers wordt 

KRAGGENBURG 60 JAAR   
feestelijk afgesloten. 

 
 

    Waar  : In de Apres Ski feesttent in het centrum van 
      Kraggenburg 

 
Wanneer : 31 december 
 
Hoe laat  : Vanaf 20:30 uur en ook na 24:00 uur welkom 
 
Wat  : Leuke activiteiten voor jong en oud  
 
Entree  : Gratis 
 
 

Om 00:30 wordt het jubileum jaar feestelijk afgesloten met een 
spectaculaire verrassing.  Zorg dat u het niet mist! 
 
Noteer deze datum alvast in uw agenda en tot 31 december!!! 
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Nieuwjaarsreceptie 

2010 
 
 

 
 

zaterdag 2 januari 2010 

16.00 – 20.00 uur 

in het Klokhuis 
 

 
 

 

Namens de STEK, dorpshuis en carnavalsvereniging de Zotte 

Leeuwkes nodigen wij iedereen uit, om samen een toast uit te 

brengen op het nieuwe jaar. Op het programma zult u naast een 

aantal bekende onderdelen van de nieuwjaarsreceptie ook een 

aantal verrassingen aantreffen, dus komt allen! 

 

Voor kinderen is er ook wat te doen! 
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Ook dit carnavalsseizoen organiseren wij weer vele activiteiten. Om iedereen de mogelijkheden 

te geven om bij onze activiteiten aanwezig te zijn, brengen wij u alvast graag op de hoogte 

van de geplande activiteiten en data:  
 

02 januari  2010 Nieuwjaarsreceptie – Bekendmaking nieuwe Prins Carnaval 

06 februari 2010 Gezwam rond de Dam 

12 februari 2010 Jeugd Activiteit 

13 februari 2010 Groot Carnaval 

14 februari 2010 Katerloop en Kindercarnaval 

16 februari 2010 Seniorencarnaval 
 

LID WORDEN VANAF 16 JAAR: 

Tijdens de jaarvergadering is het voorstel om vanaf 16 jaar lid te worden van de 

Carnavalsvereniging aangenomen door de leden. 

 

Ben je dus 16 jaar en wil je lid worden van de CV De Zotte Leeuwkes meld je dan via een van 

de raadsleden of via info@zotteleeuwkes.nl. Je hebt dan gratis toegang tijdens het Gezwam 

rond de Dam en Groot Carnaval. 
 

BEKIJK ONZE NIEUWE WEBSITE: WWW.ZOTTELEEUWKES.NL 

 

 

 

Stage lopen in het buitenland 

 

De herfst heeft haar intrede weer gedaan. Ons leven heeft zich weer verplaatst van buiten 

naar binnen. Het is weer vroeg donker, we sluiten de gordijnen en maken het binnen gezellig. 

Tijd ook voor tradities. Van Sint Maarten, via Sint Nicolaas naar kerst en oud-en-nieuw. Het 

voelt vertrouwd en lijkt zo gewoon.  

Een aantal van ons beleeft deze tijd op een andere plaats en een andere manier. Jonge 

Kraggenburgers zijn voor een stageperiode vertrokken naar verre landen met een ander 

klimaat en andere gewoontes. Dat maakte de redactie nieuwsgierig. Wat doen ze in den 

vreemde en wat maken ze daar allemaal mee?  

Drie jonge mensen uit Kraggenburg doen verslag van hun stage tijd in Noorwegen, op Bonaire 

en op Aruba. 

 

 

Hildalangeweg.waarbenjij.nu   

Beste Kraggenburgers,  

 

Mijn naam is Hilda Langeweg en op dit moment studeer ik aan Bi Norwegian Management 

School in Oslo, Noorwegen. (www.bi.no) 

 

Ik ben 21 jaar oud en voor een periode van 5 maanden volg ik business en marketing vakken 

in het buitenland. Ik heb deze keuze gemaakt om verschillende redenen; ik ben zelf erg 

internationaal gericht en zie mijzelf dan ook na mijn studie binnen een internationaal bedrijf 

werken. Hierbij staat een ervaring in het buitenland goed op mijn CV. Daarnaast spreekt 

Scandinavië me erg aan. Noorwegen is een prachtig land en heeft veel te bieden. Het is hier 

dan wel erg koud en de prijzen van het eten en de alcoholische versnaperingen liggen erg 

hoog, toch is het de moeite waard om een bezoek aan dit mooie land te brengen. Zelf heb ik 

de mogelijkheid gekregen om met Noorse studenten een weekend in een cabin te overnachten 

mailto:info@zotteleeuwkes.nl
http://www.zotteleeuwkes.nl/
http://www.bi.no/
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en te mogen genieten van de fjorden, watervallen, stavkirken en de natuur. Deze ervaring zal 

mij altijd bij blijven. Noorse studenten zijn erg verlegen en niet zo sociaal als de mensen in 

Kraggenburg maar zodra je ze beter leert kennen, heb je vrienden voor het leven. 

 

Ik slaap in een studentencomplex met ongeveer 1000 studenten. Op mijn school zitten 300 

uitwisselingsstudenten waar ik een geweldige tijd mee heb. Het is heel leuk om al je 

ervaringen hier te kunnen delen en te genieten van het rondreizen en natuurlijk wordt er ook 

genoeg gefeest. Het is heel leuk om contacten op te doen met niet alleen Noorse studenten 

maar ook met studenten uit bijvoorbeeld; Mexico, Canada, Amerika, Brazilië, Australië maar er 

zijn ook genoeg Europese studenten. Ik ga hier zelfs met Duitse studenten om, behalve als het 

om voetbal gaat, kunnen we het goed met elkaar vinden.  

 

Kortom een geweldige periode hier in Noorwegen en ik kan het dan ook iedereen aanraden! 

Het is mij nog beter bevallen dan ik van te voren had verwacht, in één woord „fantastisch‟! 

 

Ik zie jullie allemaal met de feestdagen! Ik ben 21 december weer terug! 

 

Groetjes, Hilda 

 

 

Janineoparuba.waarbenje.nu 
 

Voor mijn opleiding ben ik voor vier maanden op Aruba stage aan het lopen.  

Ik ben Janine Polhoud en ik doe de opleiding CIOS Turnklas, ik ben aan het leren om een 

gymnastiek lerares te worden. Hiervoor kon ik naar het buitenland om stage te lopen en dat 

doe ik nu. Samen met een klasgenoot hebben wij ervoor gekozen om hier op Aruba stage te 

gaan lopen.  

Het leek mij een hele mooie uitdaging om het lesgeven in het buitenland mee te maken, te 

kijken hoe het daar gaat.  

 

Ik ben op Aruba, een klein eiland in de Caribische zee. Waarom ik voor deze plek heb gekozen. 

Er gaan al een aantal jaar twee studenten naar Aruba. Ik had al verschillende ervaringen 

gehoord over de stage periode die ze daar hebben meegemaakt, dat sprak mij erg aan. Ook 

was het zo dat het land zelf mij erg aansprak. Het is hier altijd warm, de zon schijnt (bijna) 

altijd en ik hoorde dat de mensen hier heel gezellig waren. 

Dus vond ik het een hele uitdaging om er naar toe te gaan. 

Mijn stage die ik loop is bij een gymnastiek vereniging. Wij verzorgen hier samen met de vaste 

trainsters de lessen. 

Er zijn verschillende groepen, we beginnen bij kleuters en gaan door tot en met de 

volwassenen die ook nog wat willen sporten. Jongens en meisjes. 

Het is erg leuk om te zien hoe gemotiveerd de kinderen hier zijn. Ik heb altijd het gevoel 

gehad dat de kinderen in Nederland op een sport moeten en hier is het zo dat ze graag willen 

sporten. Dus komen ze erg gemotiveerd en altijd gezellig. 

  

Het eiland is erg klein, binnen een half uur ben je van de ene kant van het eiland naar de 

andere kant. Iedereen kent elkaar omdat het zo klein is, wat natuurlijk erg gezellig is! 

Het is hier extreem warm, vooral in de maand september hebben wij het erg warm gehad. Nu 

zitten we in het regenseizoen, al merken we daar weinig van, het heeft de afgelopen maanden 

pas twee keer erg geregend. Als het hier namelijk regent, dan regent het ook heel erg hard. 

Dan kun je beter binnen blijven en niet de weg op gaan, want die is dan spekglad. Het water 

kan namelijk niet goed weg. 

 

Wat heel erg opvalt is het tempo waarin de mensen hier werken. Alles gaat heel erg rustig en 

ze kennen hier geen stres. 

Daar moest ik heel erg aan wennen, alles gaat bijna twee keer zo langzaam als in Nederland 

en alles komt wel op z‟n tijd. Iedereen komt wanneer die wil en dat merk je ook in de lessen 

die we geven, als de les om 15:00 uur hoort te beginnen, beginnen we meestal pas om 15:15 

uur. 
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Tot nu toe bevalt mij de stage heel erg goed, ik vind het erg leuk en leer hier heel erg veel, 

want het materiaal is erg slecht. 

Ook de rest van het verblijf hier op Aruba vind ik geweldig, er is hier zoveel mee te maken, dat 

de tijd voorbij vliegt. Dat vind ik jammer, want het einde begint al in zicht te komen. Over 5 

weken moeten we alweer terug en dan moeten we Aruba achter laten. 

Maar als het kan, wil ik erg graag weer eens terug komen naar Aruba, want de tijd die ik hier 

heb gehad was heel erg leuk! 

 

Janine Polhoud 

 
 

Maryedekkers.waarbenjij.nu   
periode in het buitenland: 04-09-2009 t/m 17-06-2010 

 

Marye Dekkers 

Bonaire, Nederlandse Antillen 

22 jaar. 

 

In Groningen doe ik de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening. In het derde jaar 

moet je een jaarstage lopen. Ik was op de stagemarkt op de Hanze hogeschool en ging ook 

even kijken bij de buitenlandse stages en daar stond iemand die op Bonaire was geweest. Ik 

raakte met haar aan de praat en we hebben een keertje afgesproken. Waarom Bonaire mij 

trok was, omdat het er super mooi weer is…(30 graden ongeveer, het hele jaar door) de 

mensen spreken er Nederlands en er is Nederlands eten … en dan komt mijn afkomst weer 

naar boven „wat een boer niet kent, eet hij niet‟. Je kunt hier bijvoorbeeld ook lokaal eten, 

zoals: leguaan, leguane-soep, geitenbloed, cactussoep, varkensoortjes …tsja.. wat kan ik 

zeggen.  

 

Het stage lopen is hier ook heel relaxt qua werken en de stage uren die je moet lopen, en dat 

past mij wel. Ik loop vier dagen stage en ben drie dagen vrij… 

Mijn stage is schoolmaatschappelijk werkster en dat doe ik op twee verschillende basisscholen. 

In de ochtend gaan Janine, mijn begeleidster, en ik naar die scholen toe en hebben we 

gesprekken met de kinderen, observaties, gesprekken met leraren en ouders. We proberen zo 

de kinderen te helpen met de problemen die zij hebben. De stage is heel leerzaam en leuk, 

alleen loop ik wel tegen een ding aan wat ik echt moeilijk vindt: „de taal‟. De kinderen spreken 

bijna allemaal alleen Papiamento … en dat spreek ik natuurlijk niet!... Ik zit wel op cursus 

maar vloeiend zal ik het nooit spreken. De volwassen mensen spreken wel Nederlands, alleen 

de kinderen krijgen haast geen Nederlands op school. Ze zijn er nu wel weer mee bezig. 

 

In die andere drie dagen ga ik vaak naar het strand, wakeboarden, snorkelen, naar happy hour 

(twee drankjes voor de prijs van een), salsa lessen nemen en op stap. Er is hier geen Chez 

Marknesse, maar een klein kroegje waar iedereen elkaar kent! Het is er wel heel gezellig… Er 

zijn niet heel veel stagiaires, maar wel hele gezellige! Ik vermaak me alle drie de dagen wel, 

omdat er altijd wel iemand anders vrij is. 

 

Ik woon in een ressort dat tien huisjes heeft, het heet Sweet Lemon. Er zit ook een zwembad 

bij .. heerlijk. Het is niet heel groot, maar groot genoeg voor mij. Ik heb een porch en in mijn 

tuintje staat een palmboom… Nou wat wil je nog meer op een tropisch eiland?! Heb mijn eigen 

eerste auto. Het is een Toyota geworden, dat heb ik niet van een vreemde, mijn vader rijdt 

natuurlijk ook Toyota. Wat zal hij trots zijn. 

 

Het eiland is niet heel groot, maar je kunt je er wel vermaken hoor. Er is meestal wel een 

vaste weekplanning, omdat er wel elke week hetzelfde te doen is. Maandag tot donderdag 

stage lopen. Donderdag avond filmavond, dat is een film die op het strand draait, je ligt op 

hele lekkere ligbedden onder de palmbomen een film te kijken. Dan vrijdag naar onze kroeg 

Havana! En zaterdag ook even kijken of er wat te doen is. Maar het is tot nu toe altijd 

gezellig!.. Echte mooie witte stranden die je op plaatjes ziet heb je hier niet. Er is wel een 

strand met heel blauw water en wit zand, maar dat is aan de andere kant van het eiland. Je 

hebt ook een klein eilandje (klein Bonaire) en daar is het water heel blauw en de stranden echt 
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wit, het is daar echt heerlijk. Je kan er heel leuk snorkelen en ik heb er de vorige keer een 

schildpad gezien. 

 

De stage is voor tien maanden, van september tot juni. Het is wel een hele lange tijd 

natuurlijk, maar ik ga wel lekker met kerst terug naar het koude Nederland… en daar heb ik al 

erg veel zin in! Daarna moet ik nog vijf maandjes! 

 

Groetjes, Marye… 

 

 

 

Nieuws van Toneelvereniging Sint Genesius 

 

Sint Genesius speelde zaterdag 14 en 21 november “Gebroken ijs” van Haye van der Heijden. 

2x Een goed gevulde zaal, spelers en publiek genoten over en weer. 

 

Dit is wat recensent Margot Maljaars daarover schreef: 

 

Sauna breekt het IJs 

 

Haye van der Heyden was uitgenodigd, maar kon door drukte niet komen. Wel stuurde hij een 

mail met toi toi toi voor de spelers. Wanneer hij er was geweest zou hij trots zijn.  

 

Gelach, fantastische spelers, schunnige woordspelingen en een super publiek zijn kenmerken 

voor deze voorstelling. De rol van de vergeetachtige Hendrik was Jan Looise op het lijf 

geschreven. Nee, hij was niet dement. En inderdaad het lag er niet te dik bovenop. Ook Ingrid 

van Greuningen als Victorine was goed gecast. Haar gezichtuitdrukking gaf alles weer. Eerst 

moet ze helemaal niets hebben van de andere gasten op het cruiseschip, maar na een 

bezoekje aan de sauna met muzikant Arnold (Jeroen Paauw) is het ijs gebroken. Suzan, Tanja 

Schussler, is de 32 jarige dochter van Victorine en veel te jong om zich op het schip te 

bevinden. Ze flirt met de barman, Richard (Joost van Boven), maar die valt meer op de veel 

oudere Mathilde, een rol van Rina Klok. Mathilde, de geile krokodil, is op jacht. Rina ziet er in 

haar glitter jurk met haar kokette beentjes geweldig uit. Toch als Suzan Richard vraagt te 

dansen, kan hij, ‘dit staat niet in mijn taakomschrijving’, de verleiding niet weerstaan. Voor de 

dans wordt Joost toegejuicht door het publiek en valt bijna  uit z’n rol. Iris (Diana Potters) 

heeft van alles, maar haar hart geeft het maar niet op, totdat ze in de armen van Richard 

flauwvalt. Gelukkig na de pauze is ze weer opgeknapt en kan ze met alle Nederlanders aan 

boord blijven, want Hendrik heeft de boot gekocht. Het kost wat. Publiek: maar dan heb je ook 

wat. Hendrik: inderdaad dan heb je ook wat. Het gala met Jan Smit is een groot succes. 

Victorine wordt voor het eerst sinds jaren weer omhelst en Suzan gaat met Jan mee. Wanneer 

de helikopter wegvliegt roept de hele zaal: ‘Doeiiiii’.   

 

Margot Maljaars 

 

Met hier en daar de hulp van de souffleurs Miep Potters en Marianne van der Ploeg hebben de 

spelers fantastische dialogen op de planken gebracht. De regisseurs Erna Balk en Linda 

Rutgers waren trots op de individuele- en groepsprestatie die de spelers dit keer weer geleverd 

hebben. Ook de inbreng van Ella van Kampen betreffende de aankleding en grime was weer 

onmisbaar. 

 

Foto‟s van de voorstelling zijn te bekijken op: www.foto-concept.nl (bestellen – evenementen 

– gebroken ijs), alwaar deze ook te bestellen zijn. Voor een dvd van de video-opname kunt u 

contact opnemen met het bestuur van Sint Genesius (sintgenesius@live.nl) 

 

Ook voor 2010 heeft Sint Genesius weer genoeg plannen. Wil je hieraan meedoen? We kunnen 

altijd nieuw talent gebruiken, zowel op toneel als achter de coulissen! 

 

 

http://www.foto-concept.nl/
mailto:sintgenesius@live.nl
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Voortgang MFC 

 
Begin zomer 2007 zijn plannen voor de oprichting van een Multi Functioneel Centrum (MFC) 

gepresenteerd. Lange tijd is het stil geweest, maar in die tijd zijn de plannen verder 

uitgewerkt. Nu is de periode aangebroken om zwaarwegende besluiten te nemen over het 

doorgaan van het nieuw op te richten MFC. 

 

Zowel de gemeente Noordoostpolder als de Provincie staan achter de plannen om de 

gemeenschap van Kraggenburg een nieuwe impuls te geven. Door de samenwerking tussen de 

3 geledingen (beiden kerken en het Dorpshuis) ontstaat de mogelijkheid om elkaar op een 

andere wijze te ontmoeten, afzonderlijk en met elkaar. 

 

De stand van zaken: Het definitieve plan is gereed. Met alle aspecten gewogen, achten de 

commissie en stuurgroep de RK-kerk de meest geschikte locatie voor het nieuw op te richten 

MFC. De bestaande kerk zal hiervoor ingrijpend moeten worden verbouwd. Het plan zal in 

december aan alle drie de deelnemende partijen ter goedkeuring worden voorgelegd. Bij een 

positief besluit van alle partijen zal direct daarna met de uitvoering van het plan begonnen 

worden. 

 

Door alle gemeenschapsactiviteiten te organiseren binnen een nieuw MFC en gelijktijdig 2 

gebouwen af te stoten, wordt de sociale samenhang in de gemeenschap versterkt en blijft dit 

ook beter naar de toekomst gewaarborgd. Voor de verkoopbaarheid van de overblijvende 

gebouwen is het de bedoeling om voor de PGK-Kerk een bestemming wonen/werken te 

verkrijgen en voor het Dorpshuis een woonbestemming. 

 

De kans om dit te realiseren, is na vele gesprekken binnen en tussen de commissies die de 

plannen hebben uitgewerkt, een stuk dichterbij gekomen (alle lof voor deze commissies). 

 

Laten we hopen op een positieve besluitvorming en met elkaar trots worden op de mogelijke 

realisatie van dit MFC, waardoor Kraggenburg op de kaart wordt gezet als een dorp met 

mogelijkheden, een dorp dat weet samen te werken, los van ieders afkomst. 

 

Het zal duidelijk zijn dat het nieuwe centrum geen (RK) kerk meer is maar een 

ontmoetingscentrum voor de gemeenschap van Kraggenburg, waarin ook gekerkt kan worden. 

 

In de volgende Uitkijk hopen wij u mee te kunnen delen dat we definitief kunnen gaan voor 

ons MFC. 

 

De stuurgroep, gebouwencommissie en financiële commissie  

 

 

 

 

 

ondernemersdag 

 

Voor iedereen, 

 

Wij, een aantal ondernemers uit Kraggenburg, hebben het plan opgevat een ondernemersdag 

te organiseren. 

Dit zal plaatsvinden op zaterdag 19 juni. Er zal dan vermaak zijn voor iedereen, van jong tot 

oud.  

Ook zullen er die dag mooie prijzen zijn te winnen, voor de jeugd en voor de volwassenen. Wat 

je hiervoor moet doen is de dag vrijhouden in je agenda en de informatie in de gaten houden 

in de volgende uitkijk. 

  

Wil je meehelpen met het organiseren dan kun je dit kenbaar maken bij:  

Annie en Leo‟s buurtsuper, tel: 252919 

Voetverzorging Feetback, tel: 250016 
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De geneugten van het plattelandsleven 

Door Margje van Beekhuizen 

 

Hé Kraggenburgers, wat was het zaterdag 31 oktober een gezellige boel bij Van Saaze op het 

plein. Appelpluk klaar – oogst van de agrariërs bijna binnen – vee naar de stal – de kou komt 

eraan. In huis kaarsen aan – de warmte van de kachel en het gebak en gebraad in de keuken. 

We gaan weer genieten ……. binnen.  

Maar eerst nog even genieten van wat de herfst buiten te bieden heeft. Prima weer – leuke 

kraampjes – gezellige zitjes – vuur – prachtige herfstkleuren en bezoekers die zich te goed 

deden aan van alles en nog wat. De standhouders deden goed hun best om het ieder naar de 

zin te maken. Intussen was er ook nog een appeltaart bakwedstrijd. Veertien taarten waren er 

ingeleverd.  

Een groet van Appeltaarttopper Margje van Beekhuizen.   

 

De keuring van de veertien taarten vond plaats in de grote zaal van Van Saaze onder het 

toeziend oog van een deskundige jury. Vanaf de muur keken de oud-pioniers goedkeurend toe. 

De juryleden Gé Mooiweer, Krijn de Hamer en bakker Hendrik Schaap namen hun taak zeer 

serieus. Bijna drie uur zijn ze aan het proeven en keuren geweest. Daarna kon iedereen zelf 

proeven van de bakresultaten van de deelnemers. 
 

 

Winnaar van de Appeltaart Bakwedstrijd was Margje van Beekhuizen – de Jong, tweede 

werd haar man Willem van Beekhuizen en derde Christel Klok. Speciale vermelding was er 

voor Leonie Janse, haar chocoladetaart had de vorm van een appel. 

         

 

Het winnende recept van Margje van Beekhuizen 

 

        Deeg kneden 

300 gr zelfr. Bakmeel      2/3 uitrollen en ingevette   

200 gr roomboter      springvorm mee bekleden 

160 gr witte basterdsuiker     appel en rozijnen, appelvocht- 

1 zakje vanillesuiker      papje er overgieten –laatste  

1 ei        deeg uitrollen en eroverheen  

        vlechten     

vulling: 

6 Jonagold appels geschild in      ± 45 min op 160 °C   

schijfjes        een na onderste richel  

Suiker – kaneel - kopje rozijnen 

Appelvocht binden met custard en rum 

 

“Mijn geheim: Laat je lief de appels schillen en koester je deeg.” 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karin van der Horst 

(9jaar) had een prachtig 

uitziende taart volgens 

Fins recept (met 

cranberries).  

De familie Klok had de 

vrijdagavond voor de oven 

doorgebracht. Met maar 

liefst vier taarten waren 

zij hofleverancier.  

Jantien had een crisistaart  

ingebracht: met 

beschuitkruimels in plaats 
van deeg.   

EEN ONSJE ZOUT 

Het Apple Knockers Festival werd 

afgesloten met een optreden van de 

band ZOUT. Zij werden bijgestaan 

door enkele Kraggenburgers van de 

gelegenheidsband 2 ONS. 

 

APPELKENNISQUIZ 

De quiz is gewonnen door Jacques 

van der Ploeg. Omdat hij de enige 

was en in ieder geval één antwoord 

goed had, kan hij zijn prijs ophalen 
bij Van Saaze  



 20 

 

 
 

 

Nieuwe coördinator Hersenstichting. 

Na negen jaar organiseren van de collecte in Kraggenburg geeft Koenie Wind het stokje door 

aan Marianne Galama. De Hersenstichting is heel blij dat de collecte, die van 1 t/m 6 februari 

wordt gehouden, ook  in Kraggenburg gewoon door kan gaan. 

  

Wat is de Hersenstichting? 

De Hersenstichting staat voor Breinbrekend werk in financiering van wetenschappelijk 

onderzoek en geeft voorlichting over hersenen en hersenaandoeningen. Hierbij kunt u onder 

andere denken aan ADHD, Alzheimer, Autisme, Beroerte, Depressie, Hersenschuddingen, 

Migraine. Voor meer info zie: www.hersenstichting.nl 

 

Word collectant voor de hersenstichting en help mee aan breinbrekend werk! Vindt u het 

belangrijk dat er zoveel mogelijk onderzoek wordt gedaan om hersenziekten te voorkomen of 

te genezen? En heeft u de eerste week van februari wel een uurtje tijd? Word dan collectant 

voor de Hersenstichting! 

 

Wat houdt het in? 

In overleg met Marianne wordt er gekeken waar u wilt collecteren, of hoeveel uur u wilt lopen. 

U kunt één straat doen, maar ook meer. Wat u ook doet, u helpt uw medemensen ermee. 

Kleine moeite - groot effect! 

 

Mogen wij u als collectant verwelkomen voor de Hersenstichting Collecte 2010? Neem dan 

contact op met Marianne Galama tel. 252933 of met het kantoor in Den Haag 070–3604816. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

OPBRENGST COLLECTE 

 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden in de week van 1 t/m 7 november 

2009. De opbrengst was het mooie bedrag van € 960,00.  

Alle gevers hartelijk bedankt. 

 

Met de opbrengst kunnen we het wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en de 

behandeling van diabetes verder uitbreiden, want meer weten is de enige oplossing! 

 

Namens het Diabetes Fonds, 

 

Afra van Diepen 

Collecteleider 

 

 

 

 

http://www.hersenstichting.nl/
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Fonds verstandelijk gehandicapten 

 

De collecte voor het Fonds verstandelijk gehandicapten heeft € 431,19 opgebracht. 

Gevers en collectanten hartelijk dank. 

Heel wat mensen met een verstandelijke beperking kunnen MEEDOEN in de samenleving. 

Met hun eigen talenten en kwaliteiten! 

Kijk voor meer informatie: www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl 

Voor volgend jaar een dringende oproep om meer collectanten voor de buitenwegen. 

Opgeven bij: Ymke Wolters, tel. 0527-252844. 

 
 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 

  

Verslag Gezamenlijke feestmiddag Ens en Kraggenburg. 

  

Op maandag 16 november 2009 werden we door de afdeling Ens van harte welkom geheten op 

het gezamenlijke 30 jarig bestaan van onze twee verenigingen. 

Het schijnt dat we als afdeling van de Zonnebloem samen als Ens/Kraggenburg zijn begonnen. 

Maar na een aantal jaren zijn we ieder afzonderlijk verder gegaan. 

Gelukkig is de band met elkaar nog altijd goed zodat we met recht kunnen spreken van 

zusterverenigingen. 

De oprichtings notulen en die van de beginjaren van afd.Kraggenburg zijn, helaas, door 

verhuizingen verloren gegaan. 

Vandaar dat de preciese datum voor ons wat onduidelijk was, maar zoals een goede buur 

betaamt, nam Ens ons mee in de feestvreugde. 

Dus op die desbetreffende maandag gingen we met 33 personen op weg naar Het Wapen van 

Ens, waar we door de voorzitster van Ens, Mevr. Kroon, werden verwelkomt. 

Onder het genot van koffie met Blokzijler brok en later een borrel/frisdrank en een hapje, 

werden we gezellig onderhouden door het Koopmans vrouwenkoor uit Blokzijl. 

De twintig vrouwelijke leden brachten in folkloristische klederdracht en met veel plezier hun 

liederen ten gehore. En de dirigente Lucy de Lange praatte de diverse liedjes met een 

humoristische kwinkslag aan elkaar. 

En wij als publiek lieten ons ook gelden door de refreinen mee te zingen en te klappen, er was 

zelfs een lied waar zoen geluiden bij gemaakt moesten worden. Meneer Jansen (middenweg) 

liet zich zelfs verleiden tot een dansje in de rol van terugkerende zeeman. 

Al met al was het een heel gezellige middag, waar we met plezier op terug kunnen kijken. 

  

Uitslag Zonnebloem loterij 2009. 

  

De trekking van de loten is geweest op 9 november. Op www.zonnebloem.nl vindt u de uitslag. 

Haal de lootjes even uit de keukenla of van het prikbord en controleer of u misschien een 

winnend lot in huis heeft. Mocht dat het geval zijn, kopieer het lot dan met u naam, adres en 

woonplaats en het rekening nummer waar de prijs op gestort kan worden. De kopie is voor uw 

eigen boekhouding en het origineel moet u opsturen naar Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, 

Postbus 1279, 5004 BG Tilburg. Wij wensen u veel succes. 

  

Met vriendelijke groet, de vrijwilligsters van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 
 
 

 
 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.fondsverstandelijkgehandicapten.nl/
http://www.zonnebloem.nl/


 22 

Wortelactie! Wortelactie!  

 

Op vrijdag 1 mei ging ik ‟s morgens in mijn werkkleding (voor het land) naar Nagele. Ik mocht die 
ochtend samen met Gonny Vos 3 hectare worteltjes zaaien. Het was een prachtige zonnige vrijdag en ik 
heb genoten van dit werk. Af en toe mag ik werken op het land en leert Gonny mij hoe e.e.a. werkt. Voor 

mij is dat puur ontspanning. Ik geniet er van. Ik denk dat mijn vader, boer in hart en nieren, niet weet 
wat hij ziet vanuit zijn plekje in de hemel. De wortelen hebben het goed gedaan en een paar weken 
geleden ben ik gedeeltelijk bij het oogsten aanwezig geweest. Nu was het geen mooi weer maar ik vond 
het wel heel indrukwekkend hoe er gewerkt werd. 
Bij gelegenheid van mijn jubileum in mei kreeg ik van Gonny en Adriaan 10 kuubskisten wortelen. 
Inmiddels weet ik heel goed hoeveel dat is. Heel veel!  Ik mag deze wortelen verkopen, verhandelen, 
weggeven, wat ik maar wil. Inmiddels weet ik ook dat de wortelprijs, zacht gezegd, niet best is. Ook hier 

zal ik niet rijk van worden!  
Beste mensen, u kunt uw wortelvoorraad voor de winter op zaterdag 5 december ophalen bij de 
katholieke kerk in Marknesse, Luttelgeest, Kraggenburg en Ens. Die zaterdag zal er bij elke kerk een 
kuubskist met gewassen (met dank aan de familie Wentink) wortelen staan. U mag meenemen zoveel u 
wilt. Gratis, maar liever voor een vrijwillige bijdrage. Het geld van deze wortelactie zal besteed worden 
aan het opknappen van de tuin bij de kerk in Marknesse. In december wordt hiermee begonnen. De tuin 

zal helemaal opnieuw worden aangelegd zodat het meer een eenheid wordt met het kerkplein en de 

pastorietuin. We hopen dat we er in het voorjaar ook picknicktafels kunnen neerzetten en dat deze tuin 
een ontmoetingsplaats mag worden voor velen. Ook kunnen de ouderen op zondagmorgen bij mooi weer 
dan buiten koffie drinken en hun borreltje nuttigen. Ik hoop echter ook dat anderen uit het dorp, maar 
ook parochianen die bijvoorbeeld een bijeenkomst hebben in Marknesse, hier volop van gaan genieten. 
Zaterdagmorgen 5 december zal ik ‟s morgens met Gonny de kuubskisten naar de kerken brengen. Van 
10.00 – 13.00 uur bent u van harte welkom om de wortelen te halen. Misschien wel handig om zelf een 

doos of tas mee te nemen. 
Oh ja, u hoeft voor deze wortelen niet te bidden voor het eten; ze zijn al gezegend tijdens het zaaien! 
 

Kort samengevat: 
Wortelactie pastor Marita ten behoeve van kerktuin Marknesse zaterdag 5 december 10.00-
13.00 uur bij de kerk in uw dorp. 
Van harte welkom en zegt het voort aan familie, vrienden, buren en kennissen. Iedereen is van harte 
welkom. 
 

Shalom,  Marita 

 
 
 
 

MOOIE TIJDSBESTEDING: MENSEN BEZOEKEN, HELPEN, BLIJ MAKEN 
 

De Unie van Vrijwilligers Noordoostpolder heeft nieuwe vrijwilligers nodig. Heb je enkele uren per week 
over? Dan is er nu de kans om je als vrijwilliger van UVV aan te melden en mensen te bezoeken, te 
helpen en blij te maken. Bij UVV NOP zijn op dit moment 220 vrijwilligers werkzaam, die een paar uur 
per week aandacht geven aan oudere, zieke, gehandicapte of anderszins hulpbehoevende medemensen. 
Het gaat hierbij in de eerste plaats om het contact met de ander. Dit schenkt beide partijen veel vreugde. 
Eén van de volgende vacatures is misschien iets voor jou: 
 

Voor de Hof van Smeden wordt een vrijwilliger gevraagd die elke donderdagochtend in de winkel wil 
helpen. Voor donderdagavond zijn er mensen nodig die willen helpen bij de filmavond, dit houdt in een 

DVD draaien en koffie schenken. Verder worden er gastvrouwen, die ook een kopje koffie willen 
schenken, gevraagd voor de woensdagavond, de zaterdagmiddag, de zaterdagavond, de zondagmiddag 

en zondagavond. En is er dringend behoefte aan iemand die dagelijks van 11.45 uur tot 12.30 uur de 
Tafeltje-dekje-maaltijden in de Houttuinen rondbrengt. Ook wordt er iemand gezocht om voor bewoners, 
die niet meer mobiel zijn, potjes met inhoud naar de verschillende huisartsen in Emmeloord te brengen. 
 

Er zijn meerdere vrijwilligers nodig voor het project Bibliotheek aan huis. Je zoekt dan boeken uit in de 
bibliotheek en brengt ze naar iemand, die zelf niet meer naar de bibliotheek of de boekenbus kan. 
 

Voor het ziekenhuis MC Emmeloord wordt er een gastvrouw gevraagd die patiënten wil ontvangen en 
begeleiden, wanneer ze voor dagopname komen. Eén morgen in de twee weken van 8.00 tot 11.30 uur. 
 

Voor de Speel-o-theek zoeken we iemand die, eens in de drie weken op vrijdagavond van 18.45 uur tot 
20.30 uur, beschikbaar wil zijn. Als dank is de vrijwilliger gratis lid van de Speel-o-theek. 
 

Meer informatie over de actuele vacatures van UVV is te vinden op www.uvvnop.nl 
 

Telefonische of schriftelijke reactie kunt u richten aan:    Kantoor UVV, MC  Emmeloord 
Locatie Dr. Jansenziekenhuis, Urkerweg 1, 8303 BX  Emmeloord, Telefoon 0527 637378  
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Natuurmoment Voorsterbos 

 

De wind giert door de bomen, en de golven op het Zwarte Meer hebben witte schuimkoppen. 

Overal liggen gekleurde afgevallen bladeren en vruchten op de grond. Het blad zal gaan 

verteren, terwijl de vruchten zich gaan opmaken om in de lente te gaan kiemen tot een nieuwe 

plant. Als de temperatuur gaat dalen zullen de aantallen ganzen uit het noorden toenemen. Op 

dit moment is het 15 graden Celsius, en zijn de eerste groepen ganzen aangekomen. In 

Nederland overwinteren ongeveer 1½-2 miljoen ganzen. Onlangs zijn grote groepen 

kraanvogels uit het noorden via Duitsland, door het oosten en zuiden van Nederland 

getrokken. In drie dagen tijd (9 november t/m 11 november) zijn ruim 10.000 vogels 

gesignaleerd. Voor de vogelaars onder ons is in deze periode altijd iets leuks waar te nemen.  

 

Voor het beheerteam Flevoland was 2009 een uitdagend jaar. In dit laatste nummer van 

Natuurmoment in het kort een terugblik van wat de revue is gepasseerd: 

 Op 1 januari  2009 zijn de beheereenheden Voorsterbos/Harderbroek samen gevoegd tot 

de beheereenheid Flevoland. De beheereenheid is ongeveer 4200 ha groot en wordt 

beheerd door zes vaste medewerkers van Natuurmonumenten. Zij worden hierbij 

ondersteund door ca. 130 vrijwilligers. 

 Het Kadoelermeer is per 1 januari overgedragen aan Natuurmonumenten. Het 

Kadoelermeer ligt tussen het Hoge land van Vollenhove en het Kadoelerbos. Er groeien 

mooie rietkragen aan de oude landzijde, en in het water ligt een eiland met struweel en 

bossages. 

 Op tweede Pinksterdag was een open dag op de speelweide in samenwerking met Jump 

Outdoor en Brennels buiten. Deze activiteit is door veel bezoekers bezocht. 

 In het voorjaar heeft Natuurmonumenten samen met Staatsbosbeheer, Gemeente 

Noordoostpolder en de plaatselijke IVN-afdeling de boomplantdag in Emmeloord 

georganiseerd. Vele scholieren hebben bomen en struiken geplant op de voormalige 

vuilstort. 

 Natuurmonumenten heeft op 9 september samen met sponsors en vele anderen de 

afronding van het Wendelbos georganiseerd. Er is aandacht besteed aan de beek die een 

verbinding maakt vanuit het Waterloopbos naar het Voorsterbos/Wendelbos. De beheerder, 

Jan Akkerman, gaf aan dat 480.000 bomen en struiken zijn aangeplant, waarbij een aantal 

in de letter NPL(Nationale Postcode Loterij). Door het Wendelbos loopt een wandelroute. 

Op bijzondere plekken langs deze route zijn banken geplaatst waar de wandelaar kan 

genieten van de natuur en de stilte. 

 De jaarlijkse natuurwerkdag op 7 november was wederom een groot succes. In het 

Waterloopbos zijn ongeveer 80 vrijwilligers met verschillende werkzaamheden bezig 

geweest. Het Harderhoek telde ongeveer 40 vrijwilligers die werkzaamheden verrichtten. 

 Bijzondere natuur: afgelopen jaar heeft Natuurmonumenten regelmatig in het nieuws 

gestaan i.v.m. bijzondere waarnemingen van planten en dieren. Veel aandacht is geweest 

voor: stofzaad, paddenstoelen Waterloopbos, bloeiende orchideeën, uiterwaarden de 

Vreugderijkerwaard, stroomdalflora en doorgroeid fonteinkruid in de nevengeul in de 

Vreugderijkerwaard te Zwolle. 

 

Wanneer u in de kerstvakantie meer inspiratie op wilt doen tijdens een wandeling in het 

Waterloopbos,  of een bezoek aan het infocentrum: de openingstijden van het infocentrum in 

de periode van 23 december t/m 3 januari 2010 zijn vanaf 13.30 uur tot 16.30 uur. Behalve 

op 1e Kerstdag, oudejaarsdag 31 december, Nieuwjaarsdag 1 januari 2010 is het centrum 

gesloten. U kunt de expositie “Waterdruppel” van Nel Talen uit Meppel bewonderen in het 

infocentrum. 

Voor meer winterse activiteiten kunt u informatie vinden op de website van 

Natuurmonumenten: www.natuurmonumenten.nl/activiteiten. U kunt ook bellen met het 

bezoekerscentrum de Wieden telefoon: 0527-246644. 

 

Het beheerteam Flevoland wenst u allen Gezegende Kerstdagen en een Voorspoedig 2010 

toe. 

 
 

http://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten
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Inleverdatum 2010 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging  Inleverdata aug - dec 

 24 januari 3 februari  29 augustus 

21 maart 31 maart  10 oktober 

13 juni 23 juni  28 november 

 
Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 
- Bij elke aanpassing van de advertentie in de loop van het kalenderjaar worden de kosten in rekening 

gebracht die in de tabel staan in de kolom “Prijs eenmalig”. 
- Wijzigingen dienen minimaal twee weken voor de inleverdatum van de Uitkijk     

      kopij te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de oude  
      advertentie worden geplaatst en de gewijzigde doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 
- De advertenties dienen bij voorkeur digitaal te worden aangeleverd (bijvoorbeeld via  
      uitkijk@kraggenburg.nl 
- Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

voor 31 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

- Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met ingang van 
de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van 
toepassing. 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2008 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 

 

30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
     

11-12 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis  

12-12 STEK / Zotte Leeuwkes Kerstbomenverkoop De Dam 10.00 uur 

12-12 STEK / Zotte Leeuwkes Kerstmarkt HCR van Saaze/de Dam 14.00 uur 

13-12 Oecumenische werkgroep Kerkzangdienst Prot. Kerkcentrum 19.00 ur 

14-12 IJsbaanver Klein Cortina Jaarveragdering HCR van Saaze 20.00 uur 

19-12 Basisscholen Oud Papier Aktie   

21-12 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Kerstavond broodmaaltijd Prot. Kerkcentrum  

23-12 Kerst-Inn commissie Knutselmiddag gr. 1 t/m 4 ‟t Klokhuis 13.00 uur 

23-12 Kerst-Inn commissie Speurtocht gr. 5 t/m 8 ‟t Klokhuis 15.15 uur 

23-12 Kerst-Inn commissie Spetterende avond  
Middelbare school jeugd tot 16 j 

‟t Hoekje 19.00 uur 

24-12  Kerstnachtdienst Prot. Kerkcentrum 21.00 uur 

24-12  Eigentijdse Kerstviering RK Kerk 21.30 uur 

25-12  Familie kerstdienst Prot. Kerkcentrum 10.00 uur 

28-12 Klaverjasclub de Kei Open Kampioenschap „t Klokhuis 19.00 uur 

31-12 HOK / Feestweekcommissie /  
Oud en nieuw commissie 

Slotfeest Jubileumjaar Apres Ski feesttent 
centrum dorp 

20.30 uur 

02-01 Stek, dorpshuis en 
CV de Zotte Leeuwkes 

Nieuwjaarsreceptie 2010 ‟t Klokhuis 16.00 uur 

04-01 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Dhr v Dalen, St.Jansklooster 
Verhalen GaitJan & Annegien 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

08-01 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

16-01 Basisscholen Oud Papier Aktie  09.00 uur 

20-01 Christelijke vrouwen 
beweging K‟burg 

Mw. V Beek, Kraggenburg 
Buurtzorg, verzorging thuis 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

22-01 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

05-02 Klaverjasclub Klaverjas avond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

06-02 CV de Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam   
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