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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Achtendertigste jaargang, nummer 1. december 2011. 
 

Redactie: H. Engels, namens Dorpsbelang 
C. Bos, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 

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

Inkijkertje: Vacature 
Special: M. Maljaars 
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 20 maart 2011 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. 

 

 

 

 

 

Van de Redactie 

 

Voor u ligt de eerste uit een serie van zes Uitkijken die u dit jaar mag verwachten. Vele 

vrijwilligers maakten dat de afgelopen jaren al mogelijk. Zij zullen zich ook dit jaar, ieder met 

zijn eigen vaardigheid, hiervoor gaan inzetten. Allen hartelijk dank hiervoor. 

Deze keer een speciaal woord van dank aan Gerben van Egmond, die er vele jaren voor zorgde 

dat de advertenties correct en duidelijk konden worden afgedrukt. Helaas gaat Gerben er nu 

mee stoppen.  

Gelukkig hebben we een prima opvolger kunnen vinden, en dat is Angela Goossens. Angela, 

welkom bij het vrijwilligerslegioen en we wensen je veel succes. 

Ook de adverteerders willen we bedanken, want zij maken het financieel mogelijk uw 

dorpskrant te blijven maken. 

Door de dorpskrant kunt u op de hoogte blijven van Kraggenburgse zaken. Evenals het nieuws 

van de verschillende verenigingen of particulieren. Er zijn boeiende interviews van Margot met 

dorpelingen. Bovendien beschikt u over een overzichtelijke activiteitenagenda. Voor dit eerste 

nummer van 2011 is op verzoek van de redactie een column geschreven. Af en toe zal Blikkie 

ons de spiegel voorhouden. En ook zullen de basisschoolkinderen ons laten weten waar ze zoal 

mee bezig zijn. 

 

We wensen u ook dit jaar, weer veel leesplezier. 
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Dorpsbelang 
 

Oud&Nieuw 

Het is al weer even geleden, maar we willen toch even melden dat het, door onze jeugd 

georganiseerde, Oud&Nieuwfeest een succes is geweest. Volop gezelligheid en een mooi begin 

van het nieuwe jaar. Helaas waardeert de gemeente een schadevrij Oud & Nieuw niet meer 

met een financiële bijdrage. Toch kan men komend jaar als vanouds bij Dorpsbelang een 

premieaanvraag doen voor een jeugdactiviteit. Het te verdelen bedrag zal wel iets kleiner zijn. 
 

De Boom 

8 januari is onder grote belangstelling ons nieuwe kunstwerk „De boom‟ onthuld. Een 

kunstwerk waarin kunstenaar W. Hoogeveen verleden en heden heeft gevat in mozaïek. Mooi 

detail is dat één zijde een gecombineerde tekening is van zeven basisschoolleerlingen. Ook de 

rest van het kunstwerk is door bijdragen van vele Kraggenburgers tot stand gekomen. 
 

Nieuwjaarsreceptie 

Na de onthulling van „De Boom‟ kon men elkaar de beste wensen wensen tijdens de 

nieuwjaarsreceptie. Het afgelopen jaar werd geëvalueerd en er werd alvast vooruitgelopen op 

2011. Prins Kar-naval werd geïnaugureerd. En het bloemetje was, terecht, voor Coby 

Wennekes. Voor al die jaren vrijwilligerswerk en niet te vergeten haar decennialange zorg voor 

de dieren in de weide. 
 

Samen-leving 

De werkgroep „buitenlandse werknemers‟ krijgt steeds meer gestalte en is nu op zoek naar 

geïnteresseerden met ideeën. Kijk voor meer informatie, in het Nederlands en in het Pools, 

elders in deze Uitkijk. 
 

Huisartsenafscheid 

Samen met de dorpsbelangen van Luttelgeest en Marknesse hebben we aandacht besteed aan 

het afscheid van onze Marknesser huisartsen. Met een gezamenlijke attentie hebben we onze 

dank aan de huisartsen Nauta, Rijken en Steenks overgebracht.  
 

Openbaar groen 

De gemeente moet bezuinigen en helaas zit het openbaar groen in een hoek waar de klappen 

vallen. Zo wordt er op onze begraafplaats een aantal heggen gerooid en is de gemeente ook 

van zin om op bepaalde plaatsen het openbaar groen in de verkoop te gooien. Ook zal de 

onderhoudsintensiteit te lijden hebben van het krappere „groenbudget‟. 
 

Data 

Bij deze mag u de data 16 maart en 1 t/m 5 juni alvast in uw agenda noteren. De 16e maart 

houden we onze jaarlijkse algemene ledenvergadering en één tot en met vijf juni zijn de 

Kraggenburger visserijdagen, ofwel de feestweek! 
 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 
 

 

 

Onderhoud begraafplaats 
 

Dorpsbelang heeft van de gemeente een brief ontvangen dat het onderhoud van onze 

begraafplaats wordt aangepast. Het gaat terug van het hoogste niveau A naar het niveau B en 

dit niveau wordt in 2011 uitgevoerd.  

Verder staat letterlijk in de brief: “........Tevens worden heestervakken en hagen verwijderd 

die geen functie hebben of die overbodig zijn. Hagen tussen de graven worden niet verwijderd, 

ook de bossingel rondom de begraafplaats wordt niet verwijderd of aangepast. Dit is de eerste 

stap aan maatregelen om het onderhoudsgeld voor de begraafplaatsen in de hand te houden. 

Ik sluit niet uit dat in de toekomst nog meer maatregelen moeten worden getroffen.........”  

Uit het kaartje dat bij de brief hoort, blijkt dat het bij onze begraafplaats gaat om de 

heestervakken langs de klinkerpaadjes links en rechts die naar de graven leiden. 
 

Dorpsbelang 
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Uitleg door Mercatus over beleid (senioren) woningen 

 

Op 13 december van het vorig jaar heeft Dorpsbelang een bijeenkomst georganiseerd. Hierin 

heeft mevrouw Pieterke van der Schee van Mercatus uitleg gegeven over hun beleid van 

huurwoningen en seniorenwoningen. De belangrijkste punten die aan de orde kwamen zijn: 

 De woningen aan de Jacob Bruintjesstraat worden alleen aan senioren toegewezen.  

 De woningen aan de Tussenmeenthe en de Pioniersstraat hebben een zgn. 

multifunctioneel label. Zij kunnen eventueel aan senioren, maar ook aan andere 

mensen worden toegewezen. 

 Als u voor een huurwoning in aanmerking wilt komen, moet u zich inschrijven bij 

Mercatus (dat kost u € 25,00 voor het eerste jaar) en de inschrijving elk jaar verlengen 

(€ 15,00 per jaar). Dat gaat via internet en op deze manier bouwt u rechten op.  

 Woningen worden toegewezen aan belangstellenden met de meeste rechten! Dat 

kunnen mensen zijn uit onze polder, maar ook van buiten de polder. Dorpsbewoners 

hebben geen voorrang meer. 

 Indien u door persoonlijke omstandigheden urgent moet verhuizen, dan kunt u hiervoor 

een urgentieaanvraag indienen bij Mercatus (en de behandeling kost daarna enige tijd). 

Met een urgentieverklaring kunt u vervolgens reageren op woningen die aangeboden 

worden. 

 Het inschrijven en het zoeken (kijken) naar woningen die vrijkomen kan alleen via 

internet! Via internet moet u dus reageren op een woning als u belangstelling heeft. Als 

u geen internet heeft, kunnen kinderen of kennissen mogelijk helpen. U kunt voor het 

inschrijven ook contact opnemen met Mercatus.  

Mevrouw van der Schee heeft deze punten uitgebreid besproken en vragen beantwoord. 

Wanneer u nog vragen heeft of informatie wenst, mag u altijd bellen met Mercatus:  

tel: 0527-635500. 

 

Van deze bijeenkomst is een uitgebreid verslag gemaakt en dat is toegezonden aan de 

aanwezigen. Ieder die daar belangstelling voor heeft kan dit verslag opvragen bij:  

Jules Overmars, A.J. Rennenstraat 42, tel 0527–612648, e-mail jules.overmars@hetnet.nl 

 

Dorpsbelang Kraggenburg. 

 

 

 

 

Kraggenburg heeft een nieuw monument 

 

Op zaterdag 8 januari heeft de heer Johan Voost ons monument onthuld, tezamen met enkele 

schoolkinderen. U heeft dit al kunnen lezen in de regionale bladen en zien op tv Flevoland.  

We mogen met gepaste trots spreken van “ons” monument als we nagaan hoe het tot stand is 

gekomen. 

Bij de voorbereidingen voor 60-jaar Kraggenburg heeft de feestcommissie toentertijd het idee 

gelanceerd om een blijvende herinnering (monument) te gaan maken vanwege het 60-jarig 

jubileum. Het is toen als volgt geformuleerd: “Het monument dient het karakter van het dorp 

te weerspiegelen in een blijvend kunstwerk als herinnering voor verleden, heden en toekomst.” 

Met behulp van de kunstenaar Willem Hoogeveen is het een fraai kunstwerk geworden, een 

gestileerde boom waarin de bovenstaande omschrijving is vormgegeven. 

De optimistische inschatting om in het jubileumjaar 2009 het kunstwerk te realiseren is niet 

gehaald. Nu, na twee jaar van veel werk, staat het er dan toch. Dat is zeker te danken aan de 

monument-commissie. Zij hebben steeds voor de voortgang en planning gezorgd, veel 

regelwerk gedaan en het project op de rails gehouden.  

Daarbij heeft deze commissie veel steun gehad van de volgende groepen om het kunstwerk 

ook echt te kunnen maken. De constructeurs, zij hebben heel wat moeten nadenken om dit 

monument te bouwen zoals het nu geworden is. De bouwers en lassers, voor hen geldt dat de 

constructie van het kunstwerk op zichzelf een kunststukje is. Het groepje mensen dat 

materialen heeft uitgezocht, advies heeft gegeven en testen heeft uitgevoerd wat betreft het 

gebruik en de duurzaamheid van materialen. Vele vrijwilligers die de laatste weken met passen 

en meten en plakken het kunstwerk zijn vorm en gedaante hebben gegeven. Kinderen van de 

mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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beide basisscholen die met tekeningen in de weer zijn geweest. Diverse verenigingen voor 

ondersteuning en hand- en spandiensten 

En Willem Hoogeveen als een inspirerend kunstenaar die ideeën vorm heeft gegeven en het 

kunstwerk heeft geschept. 

Dorpsbelang wil al deze mensen hartelijk danken voor hun inzet. 

 

Dorpsbelang heeft met een geldbedrag bijgedragen aan het kunstwerk en gezamenlijk met   

sponsoren is het daardoor financieel ook mogelijk geworden. De sponsoren zijn: Zuidberg 

Frontline Systems, Stichting VSB Fonds, Coöperatiefonds Rabobank Noordoostpolder-Urk, 

Mercatus Woondiensten, Ondernemers Vereniging Kraggenburg (OVK) en de Feestcommissie. 

Ook deze bedrijven en instellingen hartelijk dank voor hun inbreng.  

 

Dorpsbelang Kraggenburg 

Jules Overmars, voorzitter. 

 

 

 

 

 

60 jaar Kraggenburg 

 

 

Komend over de linten 

Marknesse 

Vollenhove 

Ens 

Ligt op het knooppunt 

Verscholen in bossen 

Met statige bomen 

 

Omringd door water 

En prachtige akkers 

Het dorp 

Een parel in de Noordoostpolder 

Kraggenburg 

 

Voor een groot deel met handen gecreëerd 

Door stoere pioniers 

Het was een baken en vluchtpunt 

In de Zuiderzee voor schepen 

 

Als je wakker wordt 

Ruik je fruit 

Bloemen en alles wat eetbaar is 

De vogels roepen je 

De mensen groeten nog 

 

Ga je hier weg dan mis je het 

Wie blijft ziet het soms niet 

Het is zo gewoon geworden 

Dat is het niet 

Het verdient een monument 

Kraggenburg 

 

 

 

John Stigter 

Kraggenburg 
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Samen  -  Razem -    

 

Polskie słowo “Razem” oznacza “Samen”  po niderlandzku. 

 

Jak można było przeczytać w grudniowym wydaniu magazynu Uitkijk, pod przewodnictwem 

stowarzyszenia Dorpsbelang rozpoczęła działalność „grupa robocza pracowników 

zagranicznych”. Ta grupa robocza chce zwrócić uwagę na fakt, że w Kraggenburgu przebywa 

stosunkowo dużo zagranicznych pracowników. 

  

Przedstawiciele stowarzyszenia Dorpsbelang w Kraggenburgu, przedsiębiorcy, Mercatus i 

Carrefour połączyli swoje działania. Razem jako grupa robocza zamierzamy organizować różne 

aktywności. Celem jest połączenie zagranicznych pracowników i mieszkańców Kraggenburga.  

W ten sposób możemy zaznajomić się i lepiej poznać inne kultury, abyśmy mogli łatwiej 

wzajemnie się porozumieć. 

 

Do organizacji pierwszej tego rodzaju aktywności szukamy zagranicznych pracowników i 

mieszkańców Kraggenburga, którzy razem z nami wymyślą i zorganizują taką aktywność, aby 

zakończyła się sukcesem. Życzylibyśmy sobie, aby powstało wiele pomysłów, które mogą lec u 

podstaw kolejnych aktywności w zakresie jakości życia i połączenia społecznego. Możemy 

zastanowić się nad inicjatywami z zakresu języka, informacji, sportu, muzyki, kultury, itd.  

 

Kto chce wspólnie zastanowić się nad inicjatywami grupy roboczej oraz z nią współpracować, 

serdecznie zapraszamy 16 lutego. Spotykamy się w Klokhuis aan de Noordemeent, początek o 

godz. 19.30. Prosimy o zgłoszenia obecności do poniedziałku 14 lutego.  

 

Wszystkich, którzy zgłoszą się po tej dacie, również zachęcamy do pomocy przy organizacji 

aktywności. Zgłoszenia: 

Marian Besseling, nr tel. 06-30076364 lub e-mail: werkgroep@kraggenburg.nl  

 

Inne wsie leżące na Noordoostpolster z zainteresowaniem śledzą powyższą inicjatywę. Być 

może to działanie i jego efekty będą inspiracją dla innych wsi.  

 

Grupa robocza pracowników zagranicznych: 

 

Carrefour pan Gerard van Kruisbergen 

Mercatus pani Pieterke van der Schee 

Stowarzyszenie Dorpsbelang pan Harry Engels 

 

 
 

Samen  -  Razem -    

 

Het Poolse woord “Razem” staat voor “Samen”  in het Nederlands. 

 

Zoals u in de december Uitkijk heeft kunnen lezen is o.l.v. Dorpsbelang de “werkgroep 

buitenlandse werknemers” gestart. Deze werkgroep wil aandacht schenken aan het feit dat er 

in verhouding veel buitenlandse werknemers in Kraggenburg verblijven. 

 

Vertegenwoordigers van Dorpsbelang Kraggenburg, ondernemers, Mercatus en Carrefour 

hebben de handen ineengeslagen. Samen willen we als werkgroep activiteiten gaan 

organiseren. Het doel hiervan is verbinding te leggen tussen de buitenlandse werknemers en 

de Kraggenburgers. Op deze manier kunnen we kennis maken, en bekender worden met de 

andere culturen, zodat we elkaar beter kunnen begrijpen. 

 

Voor het organiseren van zo‟n eerste activiteit zijn we op zoek naar buitenlandse werknemers 

en inwoners uit Kraggenburg, die met ons mee willen denken en organiseren, om zo de 

activiteit tot een succes te maken. Onze wens is dat hieruit meerdere ideeën voort kunnen 

komen, die als basis kunnen dienen voor verdere activiteiten op het gebied van leefbaarheid 
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en sociale verbinding. We kunnen hierbij denken aan, iets te gaan doen op gebied van de taal, 

voorlichting, sport, muziek, cultuur, etc.  

 

Wilt u met  de werkgroep hierover meedenken en meedoen, dan wordt u van harte 

uitgenodigd op 16 februari. Dan komen weer bij elkaar in het Klokhuis aan de Noordermeent. 

Aanvang 19.30 uur. Meld u dan wel aan vóór maandag 14 februari.  

 

Op hen die zich na deze datum opgeven doen we graag een beroep om te helpen, bij een 

activiteit. Aanmelden kan bij: 

Marian Besseling, tel. 06-30076364 of mailen naar: werkgroep@kraggenburg.nl  

 

Vanuit andere dorpen in de Noordoostpolder wordt bovenstaand initiatief met belangstelling 

gevolgd. Mogelijk kan de activiteit en wat er uit voortvloeit ook een inspiratie zijn voor andere 

dorpen.  

 

Werkgroep buitenlandse werknemers: 

 

Carrefour dhr. Gerard van Kruisbergen 

Mercatus mevr. Pieterke van der Schee 

Dorpsbelang dhr. Harry Engels 

 

 

 

 
 

We staan weer aan het begin van een nieuw jaar. Wij hopen dat wij 

samen met u weer gezellige activiteiten mogen organiseren om ons 

dorp levendig en bruisend te houden. 

 

De kerstmarkt 

2010 hebben we afgesloten met de jaarlijkse kerstmarkt, op 11 december georganiseerd door 

de carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes en STEK. Met medewerking van HCR van Saaze en 

ijsbaanverenging Klein Cortina. Een sfeervolle markt met gezellige kramen binnen en buiten en 

een ijsbaan waar de kinderen naar hartenlust op geschaatst hebben. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie 2011 is dit jaar gehouden op zaterdag 8 januari. Na de onthulling van 

het monument mochten we weer veel mensen begroeten in het gezellig aangeklede dorpshuis. 

In een korte act heeft de STEK afscheid genomen van Irene Gerritsen en werd ons nieuwe 

STEK-lid Joan Langeweg voorgesteld. Dorpsvoorzitter Jules Overmars hield zijn 

nieuwjaarstoespraak. Er werd op ludieke wijze terug geblikt op het afgelopen jaar door “de 

Vakantiegangers” in de persoon van Marian Neefjes en Marco van Nieuwenhuizen. Menig 

Kraggenburger werd onder de loep genomen. De feestcommissie maakte het feestprogramma 

bekend voor het aankomende jaar. Het bloemetje werd dit jaar uit gereikt aan Coby 

Wennekes, als dank voor de vele jaren dat zij en haar familie de dierenweide rondom de 

scholen en de dieren hebben verzorgd. Ook achter haar werk als hoofdkoster in de RK kerk 

heeft zij na meer dan 25 jaar een punt gezet. Met een groot applaus vanuit de zaal mocht zij 

het bloemetje ontvangen. En zoals al jaren de traditie, maakte de carnavalsvereniging na hun 

act de nieuwe prins carnaval bekend, die de komende periode als Prins Kar-naval door het 

leven gaat. Verder was er het Rad van Avontuur met weer leuke prijzen, beschikbaar gesteld 

door de Kraggenburgse ondernemers en verenigingen. Ook voor de kinderen was er boven in 

het dorpshuis vermaak en waren er lekkere poffertjes. Voor een ieder was er een hapje en een 

drankje. We kijken terug op een geslaagde middag en avond. 

 

Informatiebord 

Het informatiebord aan het begin van het dorp wordt goed gebruikt. Wilt u uw evenement ook 

kenbaar maken aan het dorp neem dan contact met ons op via stek@kraggenburg.nl 

 

mailto:stek@kraggenburg.nl
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Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering 

van Dorpsbelang Kraggenburg 
 

Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg nodigt u uit voor onze jaarlijkse 

Algemene ledenvergadering 
 

Deze wordt gehouden op woensdag 16 maart 2011 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. 17 maart 2010 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag secretaris 

5. Jaarverslag penningmeester (zie *) 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming kascommissie 

8. Contributievaststelling 

9. Begroting 2011 

10. Bestuursverkiezing (zie **) 

                                 PAUZE 

11. Uitgave door Dorpsbelang t.b.v. “Dubbel-Doel” sport-/speelkooi 

12. Rondvraag 

13. Sluiting 
 

Na sluiting van de jaarvergadering willen we u informeren over: 

a.) Stand van zaken dorpshuis door de heer Piet Paauw (voorzitter stichting Dorpshuis) 

b.) De eerste (concept) versie van het “Dorpsontwikkelingsplan” waaraan Dorpsbelang op   

     dit moment werkt.  

Er zal een presentatie worden gegeven van het plan en over het voortraject tot nu toe. Ook 

het vervolgtraject zal ter sprake komen. 
 

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

aanvang vergadering, inzien bij de voorzitter: dhr. J.F.M. Overmars, AJ Rennenstraat 42 
 

**)  Toelichting punt 11: Bestuursverkiezing 

Statutair aftredend en herkiesbaar:  de heer Harry Engels 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar: de heer Taco Folkertsma 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar: de heer Karste de Vries 

 Tussentijds aftredend:   de heer Joop Stoffelen 
 

Het bestuur stelt de volgende kandidaten voor in de ontstane vacatures: 

mevrouw Annemieke Wagenaar, 

mevrouw Inge van Dijk, 

de heer Wubbo de Raad. 

Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang vergadering schriftelijk worden ingediend bij de 

secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

 

 

Tot ziens op woensdag 16 maart a.s. 

Namens het bestuur, 

Tonny Kommers, secretaris. 
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Notulen Jaarvergadering 17 maart 2010 Dorpsbelang Kraggenburg in het Klokhuis 

 

 
 
Aanwezig namens het bestuur: Jules Overmars (voorzitter), Joop Stoffelen(penningmeester), 

Tonny Kommers (secretaris), Harry Engels, Marga Oosterwijk, Karste de Vries, Taco 

Folkertsma en Marjo van Diepen (notuliste). 

Totaal aantal aanwezigen: 79 
 

1. Opening: De voorzitter, Jules Overmars opent de vergadering en heet alle aanwezigen van 

harte welkom, met in het bijzonder: de leden van de gemeenteraad, natuurmonumenten, de 

gebiedsregisseur van het IGW, de woningbouwvereniging Mercatus, de mensen van de pers, 

de wijkagent en onze dorpswethouder Twan van Meijl. 
 

In zijn openingswoord staat de voorzitter stil bij het overlijden van ons erelid Bé Pölkerman in 

december vorig jaar. Hij is vele jaren voorzitter van Dorpsbelang geweest. 
 

De voorzitter noemt in zijn opening enkele beleidszaken waar het bestuur van Dorpsbelang 

zich het afgelopen jaar mee bezig heeft gehouden en nog bezig is. 
 

IGW en dorpsschouw 

IGW staat voor Integraal Gebiedsgericht Werken. Hierin zijn vertegenwoordigd: gemeente, 

politie, woningbouwvereniging Mercatus en Carrefour. Wij zetten druk op de genoemde 

organisaties om meldingen en klachten op te lossen en overleggen om de leefbaarheid van ons 

dorp te verbeteren.  
 

Woningbouw 

In december 2009 is er een voorlichtingsavond geweest over nieuwbouw plannen voor ons 

dorp. De gemeente heeft in principe een overeenkomst met projectontwikkelaar Megahome 

over nieuwbouw op de kavel grenzend aan de Jacob Bruintjesstraat. Daar komen rijtjes 

huizen, 2-onder-1 kap woningen en vrijstaande woningen. De gemeente zelf gaat nieuwbouw 

ontwikkelen op de kavel grenzend aan de Hertenweg. Ook hier een gemêleerde samenstelling 

van soorten woningen. Na de zomervakantie moet het voorontwerp bestemmingsplan klaar 

zijn voor presentatie. 
 

MFC 

Rondom het MFC zijn veel ontwikkelingen gaande. Anton de Bruin zal namens de stuurgroep 

uiteenzetten wat er in 2009 is gedaan en hoe de situatie er nu voorstaat. Dit na afloop van 

deze vergadering. 
 

2.Notulen jaarvergadering 18 maart 2009: 

Worden door de vergadering goedgekeurd. 
 

3.Ingekomen stukken/mededelingen: 

 Het kruisgebouw in de Walstraat is te koop, eigenaar van het gebouw is de SBBK. 

De oppervlakte is 520 m2.  

 De Morenelaan, Winstonstraat en de weg naar de begraafplaats worden binnenkort 

opnieuw bestraat. 

 De Hertenweg wordt in juni voorzien van een nieuwe slijtlaag. 

 Het fietspad vanaf de Zwartemeerweg over de dijk richting de Kadoelerbrug zal van april 

tot augustus afgesloten worden i.v.m. de broedende grote karekiet. 

 Alle huurders krijgen van woningbouwvereniging Mercatus een brief met daarin het nieuwe 

beleid wat betreft het onderhoud van de tuinen. Ze willen de huurders motiveren hun eigen 

tuin aan te pakken. Mercatus stelt een container beschikbaar in het dorp voor één dag 

waar u al het groenafval kwijt kan.  
 

4. Jaarverslag secretaris: 

De jaarvergadering van 18 maart 2009 wordt door 87 geïnteresseerden bezocht. 
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Marleen Stengs heeft tussentijds aangegeven het bestuur te willen verlaten. Haar plaats zal 

niet worden opgevuld, omdat de STEK veel commissietaken overneemt. 

Ook onze voorzitter Ad van de Noort neemt afscheid van het bestuur en de ontstane vacature 

wordt door Jules Overmars ingevuld. Marjo van Diepen wordt voor haar tweede en Tonny 

Kommers voor zijn derde termijn herkozen.  

Na intern bestuursoverleg wordt Jules Overmars gekozen tot voorzitter. 
 

We hebben 11 bestuursvergaderingen gehouden en 5 vergaderingen in 10-dorpenverband. 

Daarnaast is er overleg geweest met betrekking tot dorpsuitbreiding, het MFC en de 

dorpsschouw in het kader van Integraal Gebiedsgericht Werken. Deze schouw heeft als doel 

problemen in het dorp op een zeer breed vlak te traceren en op te lossen. 

Dorpsbelang heeft verder o.a. nog overleg of schriftelijk contact gehad met de feestcommissie, 

de STEK, de Uitkijkredactie, AV-Nop, Gemeente, B.en/of W., Provinciale Staten en 

raadsfracties. 4 september 2009 zijn onze vernieuwde statuten notarieel ondertekend. 
 

Dorpskrant „De Uitkijk‟ is afgelopen jaar 6x verschenen. Met de jaren groeit het aantal 

pagina‟s, het aantal adverteerders en de levensvatbaarheid van „ons‟ dorpsblad 

Onze evenementenstuurgroep STEK begint haar draai te vinden en is, over het jaar verspreid, 

druk met te organiseren activiteiten. 

De feestcommissie heeft van het jubileumjaar met medeorganisatoren en vele vrijwilligers 

groots uitgepakt en er een geweldig en memorabel jaar van gemaakt. 
 

Er zijn 25 dranghekken aangeschaft die voor ieder evenement in Kraggenburg te leen zijn. 

Er is bij de Noordermeent een infobord geplaatst met daarop de aanstaande activiteiten. 

Helaas komen de plannen voor de ons toegezegde urnenmuur in de koelkast te staan. 

Op de dorpssite staat, 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:  

Op 15 april maken 170 kinderen een schoonmaakronde door het dorp. Ze lopen niet voor niets 

maar véél zwerfvuil wordt er niet gevonden. 
 

Bij de 11-dorpenloop op 18 april heeft Loopgroep Kraggenburg de 3e plaats behaald. Het team 

van Harm Hagenauw heeft hiermee een superprestatie neergezet. De trimloopgroep van Be 

Fair o.l.v Paula Snellink behaalt de 42e plek. 
 

Dit voorjaar siert na lange tijd weer eens een tulpenmozaïek de loswal. Letty Schekman en 

Riek vd Bor trekken de kar hiervoor en met hulp van een groot aantal medevrijwilligers wordt 

een blik op de Noordoostpolder geworpen.  
 

3 mei heeft Kraggenburg weer meegestreden in de 11-dorpen-steprace. Captain Paul Galama 

heeft met een gedreven team een gooi gedaan naar een hoge plaatsering. Die opzet slaagt 

redelijk maar ze hebben niet gewonnen. 
 

15 mei is de 31e Leeuwenronde georganiseerd in een regenachtig decor. De winnaar van de 

21km is geen onbekende in het circuit: Luis Pearson in 1uur12en31seconden. Jan Ruyter is 

beste Kraggenburger. 
 

De feestweek van 20 t/m 24 mei is fantastisch. De leeuw brulde volop tijdens dit 60-jarig 

jubileumfeest. De Kraggenburger reünie en de drie bands op donderdag- en zaterdagavond 

zijn hoogtepunten. 
 

12 augustus is, na lange afwezigheid, door de STEK weer een vakantie-activiteitenmiddag voor 

de jeugd gehouden. Een geslaagde middag en voor herhaling vatbaar. 
 

24 september trekt een 10-tal personen in het kader van de IGW-dorpsschouw door 

Kraggenburg op zoek naar ongewenste situaties en knelpunten. Met als doel deze in 

samenwerking met verschillende instanties op te lossen. 
 

Bij de dorpenkeuring is Kraggenburg helaas als 6e geëindigd. En bij de milieukeuring, 

normaliter ons sterke punt, kan het nog een stapje lager: een 7e plaats. 
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15 november behalen de meiden van Detection het nationaal kampioenschap showdance! 
 

Op 21 november komt Sint Nicolaas aan op een mistige loswal en wordt snel per rijtuig naar 

„Het Klokhuis‟ gebracht. Daar viert hij met zijn pieten en de kinderen zijn eigen feestje. 
 

8 december worden de nieuwe gemeentelijke bouwplannen aan Kraggenburg kenbaar 

gemaakt. 
 

12 december wordt door Zotte Leeuwkes en STEK de Kerstmarkt georganiseerd. Zeer gezellig 

en met een vooruitziende blik kon er toen in Kraggenburg al worden geschaatst. 
 

23 december heeft STEK een 3-tal activiteiten voor de jeugd op het programma staan, in het 

kader van de Kerst-Inn. De Kraggenburger jeugd van 4 tot 16jaar vermaakt zich prima. 
 

Oud&Nieuw wordt ter afsluiting van ons 60-jarig jubileum gevierd in de al bijna vertrouwde 

feesttent. Onze oudere jeugd en de feestcommissie organiseerden het en het is zeer geslaagd.  

Mede hierdoor wordt tijdens deze jaarwisseling in het dorp niets vernield, dus ontvangen we 

de volledige Oud-en-Nieuw-premie. Dit bedrag is beschikbaar voor jongerenactiviteiten. 
 

Op de Nieuwjaarsreceptie van 2 januari, wederom een geslaagd matinee, is het jaarlijkse 

bloemetje voor André vd Vegt, „onzichtbare supervrijwilliger‟ en mantelzorger. 
 

Als afsluiting wil Dorpsbelang iedereen hartelijk bedanken, die zich op welke manier dan ook 

ingezet heeft voor de leefbaarheid van het dorp. En met uitbreiding in zicht geldt: 

Kraggenburg staat weer duidelijk op de (plan)kaart! 
 

5.Jaarverslag penningmeester: 

Het financiële verslag is door de penningmeester voorafgaande aan de vergadering uitgereikt 

aan de leden en heeft twee weken ter inzage gelegen bij de voorzitter. De penningmeester 

bedankt dhr J.Winters voor het aanleveren van de financiële gegevens van de Uitkijk en dankt 

dhr F v. Egmond jr. voor het aanleveren van de financiële gegevens van de feestcommissie. Er 

zijn geen op- aanmerkingen. 
 

6.Verslag kascommissie: 

De kascommissie bestaande uit dhr.J.Kaak en dhr. A.Verwer heeft de controle uitgevoerd en 

geven aan dat de penningmeester zijn werk voortreffelijk heeft gedaan er zijn geen 

bijzonderheden geconstateerd. De vergadering gaat akkoord en verleent decharge aan het 

bestuur. 
 

7. Benoeming kascommissie:  

Dhr. J.Kaak verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. 

Dhr. A.Verwer blijft lid van de kascommissie en wordt het komende jaar vergezeld door dhr. T. 

Wullems. 

 

8.Bestuursverkiezing: 

Statutair aftredend en herkiesbaar: Joop Stoffelen. Joop wordt herkozen. 

Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Marga Oosterwijk. Het bestuur draagt voor Irene 

Gerritzen. Er zijn geen tegenkandidaten en de vergadering gaat, met applaus, akkoord. 

Het bestuur neemt afscheid van Marga Oosterwijk. Zij wordt bedankt voor haar inzet de 

afgelopen 6 jaar en ontvangt een pen met inscriptie en een bos bloemen. 
 

                                              PAUZE 
 

9.Contributievaststelling: 

Het bestuur stelt de vergadering voor de contributie voor 2010 niet te verhogen. 

€ 5, - p.p vanaf 18 jaar, € 3, - voor 65+ 

De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 

10.Begroting 2010: 

De begroting is voorgaande aan de vergadering aan de leden uitgedeeld. 

Aanvulling door de penningmeester: De post beveiliging voor de feestweek is met € 250, - 

verhoogd.  
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De bijdrage aan de STEK is € 1750, - omdat hun eigen vermogen voor 2010 voldoende is. 

De Rouwkamer heeft een eigen exploitatie en valt buiten deze begroting. 

De begroting wordt door de vergadering goedgekeurd. 

 

11.Feestweek 2010 

Karst Dedden en Frans v. Egmond maken het feestprogramma voor 2010 bekend. De 

feestweek vind plaats van 12 t/m 16 Mei en heeft als thema `Het Kraggenburgse Maifest`. 

Met in dit thema een kindermiddag, stratenvolleybal, bierfeest, jeugdavond, motortoerrit, 

familieavond, waterfestijn, en een spetterende slotavond met de Corona‟s en afsluitend een 

oecumenische dienst. 

 

12.Rondvraag 

Dhr Rutgers: het fietspad wordt afgesloten voor de broedende grote karekiet, waar is dit op 

gebaseerd? 

Antw. Door K.Althuis van natuurmonumenten: dit is een gezamenlijk besluit van de gemeente 

en natuurmonumenten. De rietzone onderaan de dijk is nog niet breed genoeg voor de 

broedende karekiet.Daarom wordt het fietspad van april tot augustus voor fietsers afgesloten. 

Wandelen bovenop de dijk is wel toegestaan. 
 

Dhr A.van de Noort: Nu het kruisgebouw dicht gaat is er ook geen mogelijkheid meer tot 

bloedprikken in het dorp? 

Antw: Dorpsbelang heeft hier ook bericht van gehad en heeft een aantal andere plaatsen in 

het dorp aangewezen om bloed te kunnen prikken. Deze zijn afgewezen vanwege hygiëne 

voorschriften. Dorpsbewoners moeten nu naar Ens of Marknesse, maar in geval van 

vervoersproblemen komt men wel aan huis. 
 

Toegevoegd agendapunt: De stand van zaken rondom het MFC 
 

Dhr.A. de Bruin zal namens de werkgroep het plan voor het realiseren van een MFC toelichten. 

De aanleiding voor het plan en de geschiedenis tot nu toe. Het hele plan is te lezen op 

www.ireneusparochie.nl Het plan is begin dit jaar ter goedkeuring voorgelegd aan de drie 

deelnemende partijen. De leden van de PKN gemeente waren in de meerderheid voor ( 59%), 

maar voor de goedkeuring van het plan was een 2/3 meerderheid vereist. De Raad van 

Toezicht van het Dorpshuis was unaniem vóór het plan. Het bestuur van de Ireneusparochie en 

de plaatselijke kerkleden zijn unaniem voor maar voor de overdracht van het RK kerkgebouw 

is toestemming nodig van het bisdom. De gesprekken met het bisdom verlopen stroef, het 

bisdom heeft een andere visie als het parochiebestuur. Het plan wordt met motivering door het 

bestuur nogmaals voorgelegd aan het bisdom. 
 

Hoe nu verder 

De werkgroep van het MFC gelooft nog in het plan en Dorpsbelang ondersteunt dit plan. Maar 

als het plan geen doorgang blijkt te vinden met deze drie partijen hoe dan verder. Het gaat 

wel om de leefbaarheid van ons dorp, we hebben elkaar keihard nodig. Betrokkenheid van de 

bewoners is nodig voor de leefbaarheid. 

Dick Hupkes, die namens het Dorpshuis in de werkgroep zit, houd een pleidooi voor de 

toekomst, doet een oproep voor een denktank of het opzetten van een enquête onder de 

dorpsbewoners.Om wat nu niet haalbaar is, haalbaar te maken. 
 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee de 

vergadering. 

 

Marjo van Diepen 

Notulist Dorpsbelang 

Maart 2010 

 

 

 

 

 

 

http://www.ireneusparochie.nl/
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2010-2011 
 
 

 

 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

Begin februari mag je verwachten dat we, ook in Kraggenburg, de schaatsen onderbinden. 

Echter; niets is minder waar! Er wordt reeds weer druk gevoetbald; buiten op het veld en in de 

zaal. Ons eerste elftal is het nieuwe jaar goed begonnen. Winst in Gasselte (GKC 1-2) en een 

gelijkspel tegen koploper Leo (2-2). Ook onze jeugd is erg actief in de zaal. Met wisselend 

succes, maar los van de resultaten, wordt er enthousiast en leuk gevoetbald. Fysiek zijn we 

vaak de mindere, maar voetballend steken we er met kop en schouders bovenuit. Na de 

voorjaarsvakantie (ijs en weder dienende) gaan we met z‟n allen weer lekker naar buiten. 

 

In de winterperiode heeft het bestuur niet stilgezeten. In nauw overleg met de mensen rond 

het eerste team hebben we een nieuwe trainer kunnen vastleggen. Met ingang van 

voetbaljaargang 2011 – 2012 zal Martin Gezel uit Epe de nieuwe hoofdtrainer zijn. We zijn erg 

blij met de komst van Martin en wensen hem een sportieve en succesvolle tijd toe. Naast het 

eerste team zal Martin ook de training voor de A junioren voor zijn rekening nemen. 

 

Goed nieuws derhalve! Ook rondom de accommodatie zijn er volop plannen. Wanneer het weer 

het toelaat willen we met z‟n allen het plein voor de kantine aanpakken. We hebben de 

beschikking over veel vierkante meters siertegels en rekenen op de hulp en inzet van onze 

leden. 

 

Zit dan alles mee in onze club. Nee dus ! Vooral op het bestuurlijke vlak zijn er een aantal 

zaken die op termijn toch echt ingevuld moeten gaan worden. Feitelijk zijn we nog op zoek 

naar: 

- een penningmeester (Bert Meijer combineert nu een aantal taken) 

- een jeugdcoördinator (Molle heeft het tijdelijk in zijn portefeuille) 

- een voorzitter (zie hiervoor ook het stukje van onze voorzitter) 

-  barvrijwilligers op de zondag(en). Wie zin heeft om, tegen een vergoeding, te helpen 

 kan contact opnemen met Karin Ruyter, telefoon: 06-48955182 

- vrijwilligers die bij toerbeurt (een vast iemand is nog handiger) onze velden van lijnen 

 willen voorzien. 

 

Dit zijn “vacatures” die zo snel mogelijk ingevuld moeten worden. Als bestuur komen er teveel 

taken op één bordje te liggen. Dat betekent dat je in je hele organisatie kwetsbaar bent en 

mensen afhaken omdat het teveel wordt. Vanuit het bestuur is er altijd tijd om hierover met 

gemotiveerde leden in gesprek te gaan. 

 

Rest ons nog om u allen een voorspoedig en vooral ook sportief jaar toe te wensen. En noteer 

alvast in uw agenda: zaterdag 11 juni de FC dag. 

 

Bestuur FC Kraggenburg. 
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Beste leden, ouders, sponsoren, vrijwilligers en supporters, 

 

In de afgelopen 6 jaar heb ik met veel enthousiasme en inzet inhoud gegeven aan het 

voorzitterschap van onze plaatselijke voetbalclub. Voor mij een waardevolle en boeiende tijd 

waarin ik het nodige geleerd heb. Desondanks heb ik besloten om met ingang van het nieuwe 

voetbalseizoen plaats te maken voor een opvolger. Soms wordt het tijd om energie vrij te 

maken voor andere zaken en is het niet verkeerd om binnen een bestuur plek vrij te maken 

voor een ander. De komende periode zal ik mij nog volop inzetten voor onze vereniging. Wel 

hoop ik, mede namens mijn andere bestuursleden, dat we erin slagen om een nieuwe 

voorzitter te vinden. 

 

Vriendelijke groet, 

 

Harold van Beekhuizen 

Voorzitter FC Kraggenburg 

 

PS: heeft u interesse in een functie binnen het bestuur van FC Kraggenburg of wilt u meer 

informatie, kunt u altijd contact opnemen met Harold, tel: 06-22603770 of één van de andere 

bestuursleden. 

 

 

 

 

 

Be-Fair B.B.B. 

 

Wat is B.B.B.? Buik, Billen en Bovenbenen. 

Zo na de feestdagen de spieren teveel ontspannen, dan nu naar B.B.B. 

Op dinsdagavond van 20.00 tot 21.00 uur zijn we in de gymzaal druk bezig met het trainen en 

strakker maken van deze spieren. 

Natuurlijk komen ook andere spiergroepen aan bod. 

We beginnen eerst met een warming up, om alles eerst wat los te maken, ongeveer 10-15 

minuten, daarna lenigheids- en spanningsoefeningen, voor een betere houding en om alles in 

evenwicht te houden. Spieren die teveel zijn aangespannen maken we los en spieren die te los 

zijn (buik, billen en bovenbenen) weer sterker. 

Kortom gezellig meedoen in de groep, alles kan, (bijna) niks moet. 

En aan het einde van de les de cooling down, even bijkomen en de spieren tot rust laten 

komen en moe, maar met een voldaan gevoel naar huis gaan. 

Lijkt het je wat, kom vrijblijvend 3 keer meedoen om te ervaren hoe het is. 

 

 

 

Be-Fair TRIMLOOP 

 

Lekker in de buitenlucht  hardlopen in het Voorsterbos. 

Elke donderdagochtend van 8.45 tot 10.00 uur gaan we het bos in om een stuk te gaan 

hardlopen. De ene keer korte stukken om de hartslag flink omhoog te brengen, de andere keer 

een duurloop in een rustig tempo. 

Om de conditie op peil te brengen of houden hoeft men niet heel hard te trainen. Regelmaat is 

belangrijk en variatie in de oefenstof. 

Voor elk wat wils, voor de beginnende en gevorderde loper. De één loopt een klein rondje de 

andere een grote ronde of de één loopt het rondje 1 keer de ander loopt het rondje 2 of 3 

keer. 

Iedereen kan hardlopen als het maar in het eigen tempo gaat. 

Kom vrijblijvend meedoen om te ervaren hoe het is. 

We verzamelen om half negen bij het Klokhuis. 

 



 15 

Volleybal meiden D1 
 

Vandaag 27 november, stond de wedstrijd tegen Reflex Kampen op het programma, waar we 

uit met 3-0 van hadden gewonnen. We hoopten dat we deze keer wat meer tegenstand zouden 

krijgen, maar dat was niet het geval. We wonnen weer met 3-0, setstanden: 23-3, 25-12 en 

25-3. In de tweede set verloren we onze concentratie, na een time-out en donderspeech van 

onze coach Irma, herpakten we ons en walsten over Reflex Kampen heen. 
 

Wij zijn deze competitie als 2de geëindigd.  
 

Groetjes Be Fair, Kim 

 

 

Volleybal januari 2011 
  

Sinds kort hebben wij nieuwe teams. Het team van Lisanne, Thirsa, Lieke en Kim, D1,  moest 

zaterdag 15 januari tegen Urk. De eindstand was 2-1 voor Urk.  

Maar ondanks dat we hadden verloren, vonden wij het een goede en leuke wedstrijd. 

We hadden Astrid en Elske als coach. Ze deden het erg goed. 

Maar ze zeiden na elke set dat we moesten opletten waar de bal heen ging. 

En wij deden dat in de laatste set ook en daardoor werd het 2-1. 

Op naar de volgende wedstrijd van D1. 
 

Groetjes Kim 

 
 
 

 

Senioren-volleybal 
 

Tweederde van de competitie zit er al weer op. Voor het damesteam is het een seizoen 

geworden met veel ups en af en toe een down. Af en toe een blessure, een keer een verkeerd 

geplande vakantie, maar verder worden veel wedstrijden met een goed gevoel c.q. winst 

afgesloten. Het team is lekker op elkaar ingespeeld en er is binnen het team een goede balans 

gevonden tussen „jong‟ en „ervaren‟. Hier en daar is nog enig bijschaven nodig, maar dit team 

kan zeker mee blijven draaien in de bovenste regionen van de tweede klasse. Een zesde 

plaats, met uitzicht naar boven, getuigt hier ook van. 

Bij de heren ligt het net even anders; bij hen treden er een beetje te veel downs op. Met name 

de laatste tijd teistert het blessurespook dit team. Als virussen en andere ongemakken daar 

nog een schepje bovenop doen, sta je zo maar met vijf man te kijken. Voor de „vorm‟ en de 

„flow‟ in het team is dit, zoals te verwachten, ook niet al te best. Wel moet gezegd, dat de 

sfeer als vanouds goed blijft en dat was toch de laatste jaren het hoofddoel. Maar met een 

elfde plaats vreest ondergetekende dat we het volgend seizoen een klassetje lager kunnen 

proberen. Wellicht gaan we dan proberen om, tegen die tijd weer op volle sterkte, een 

kampioenschap binnen te halen. (de heren wel te verstaan......) 
 

Voor de geïnteresseerden onder u de laatste wedstrijden van het seizoen: 

Di 15-2 21:15 D Dalvo D2 - Be Fair D1   De Trefkoele 

   19:30 H Sv Kampereil... H1 - Be Fair H1  Evert v Benthemhal 

Di 1-3  19:30 D Be Fair D1 - Reflex D4   Evert v Benthemhal 

20:45 H Be Fair H1 - Bas Autowas/... H3  Evert v Benthemhal 

Di 8-3  19:30 D Be Fair D1 - DIOS D1   Evert v Benthemhal 

20:45 H Be Fair H1 - VCK'76 H1   Evert v Benthemhal 

Di 15-3 21:00 D Landstede Vo... D7 - Be Fair D1  Landstede Sportcentrum 

Di 22-3 19:30 D Be Fair D1 - Landstede Vo... D5  Evert v Benthemhal 

20:45 H Be Fair H1 - Espel-Creil H1   Evert v Benthemhal 

Di 29-3 19:45 D Bas Autowas/... D5 - Be Fair D1  Het Anker 

19:30 H Nakala H1 - Be Fair H1   Evert v Benthemhal 
 

m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal, 

Tonny Kommers 



 16 

Prins Kar-naval over carnaval  
 

Carnaval is van oorsprong een katholiek feest dat gevierd wordt in de drie dagen voorafgaand 

aan Aswoensdag. Volgens de traditie duurt het feest van zondag tot dinsdagavond, de 

Vastenavond. Om middernacht vangt de vastentijd aan van 40 dagen. De oorsprong van het 

woord is onbekend. (bron: Wikipedia) 

Hoe kwam onze gloednieuwe Prins, in het dagelijks leven Marcel van de Kar, bij het carnaval, 

waar is hij trots op en wat mist hij?  

Hoe ben je bij het carnaval verzeild geraakt? 

Door Bert Benedictus. Dat is nu zo'n vijf jaar geleden. Hij nodigde mij uit voor een vrijblijvend 

gesprek. Zijn eerste vraag was 'Hoe kijk jij tegen carnaval aan?' Ik had eigenlijk niks met 

carnaval, maar het was een leuke club mensen. Ik kende ook iedereen al. Het sprak mij aan 

om iets goeds te doen voor het dorp. Eigenlijk zijn we gewoon een 'boerenclub' met allemaal 

gelijkgestemde mensen. We praten niet alleen over carnaval, maar ook over het werk, de 

landbouw, het dorp en andere dingen.  
 

Hoe kom je aan je prinsennaam? 

Deze is verzonnen door weer raadslid Bert Benedictus. Hij sms-te mij de naam en ik vond hem 

gelijk leuk. Erg toepasselijk.  
 

Wat is de functie van de Prins? 

Je mag regeren over je dorp. Je bepaalt wat er met carnaval gedaan wordt en waar je met de 

Raad heen gaat op tournee. Wij gaan op zondag naar Espel, op maandag eerst naar Ens en 

daarna naar Rutten. Ik neem vrij voor het carnaval. Dat doen overigens de meeste leden van 

de Raad van Elf.  
 

Wat is de functie van de Raad van Elf? 

De Raad van Elf organiseert heel veel activiteiten, zoals de kerstmarkt, in en voor het dorp. 

Ook regelen wij de Kraggenburgse ploeg voor de 11-dorpensteptocht, hebben we het 

monument ter ere van 60 jaar geplaatst, schuiven we de straten in het dorp sneeuwvrij als dat 

nodig is en doen we o.a. tuinklusjes. Alle leden van de Raad van Elf hebben dit jaar een naam, 

die eindigt op kar. Ik heb gekeken wat voor werk ze deden en daar dan het woord kar achter 

gezet, zoals fruitkar en vleeskar. Mijn adjudant heet gewoon Pedro, omdat ik dat wel bij hem 

vond passen, maar ik noem hem ook wel Pedrokar.  
 

Wat is de functie van de adjudant? 

Hij is de assistent van de Prins. Hij helpt de Prins goed te regeren. De adjudant is een lid van 

de Raad van Elf en wordt door de Prins gekozen.  
 

Wat is een schaduwraad? 

Dat zijn oud raadsleden. Zij ondersteunen ons b.v. bij het buutreednen met beveiligen en loten 

verkopen.  
 

Draai je thuis carnavalsmuziek? 

Ik draai de muziek steeds meer. Op het werk heb ik radioNL aanstaan. Zij draaien allemaal 

Nederlandse muziek. Naarmate je dichter bij het carnaval komt, wordt het de echte 

carnavalsmuziek.  
 

Wat is je lievelingscarnavalslied? 

Onze eigen clip natuurlijk! In 2007 hebben we zelf een clip opgenomen. Op de wijs van een 

nummer van Guus Meeuwis. En alles zelf gezongen! 
 

Hoe bepalen jullie het thema van carnaval? 

Dit jaar is het motto: Karren Maar! Dat is natuurlijk gekozen naar aanleiding van mijn 

achternaam. Raadslid Arno Matthijssen heeft het verzonnen. De betekenis is eigenlijk 'Allemaal 

instappen in de kar en we gaan!' 
 

In wat voor kar rij je zelf? 

Een VW Transporter. Hij bevalt goed. Ik gebruik hem veel voor m'n werk.  
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- Prins Kar-naval over carnaval - 

 

Hoe vind je het carnaval in Kraggenburg? 

Ik ben er trots op dat we in Kraggenburg zo carnaval kunnen vieren. Het buutreednen is echt 

een groot evenement waar wel 700 man op af komt. Tijdens Groot Carnaval trekken we zo'n 

150 verklede bezoekers. Voor een dorp in noord Nederland is dat best veel. Het is eigenlijk 

gewoon een feest met een leuke band, die behalve carnavalsmuziek ook andere vrolijke 

muziek speelt. Heel gezellig! 
 

Wat zou je nog willen verbeteren aan het carnaval in Kraggenburg? 

Ik mis de dansmarietjes. Veel andere dorpen hebben dat wel. Dat is wel iets waar ik me sterk 

voor wil maken. Dat er zotte dansmarietjes komen. We hebben tenslotte een 'dansend dorp'.  
 

Je noemde net al het buutreednen. Hoe is dat zo naar Kraggenburg gekomen?  

We hadden het gezien in Brabant en vonden dat dat hier ook moest kunnen. Het geeft een 

gigantische kik om het te organiseren. Het is wel veel werk. We moeten altijd rondbellen om 

voldoende deelnemers te krijgen. Vorig jaar hebben we een workshop georganiseerd. Dit jaar 

werden we in Utrecht bij stand up comedians uitgenodigd door Jeroen Pater, die de workshop 

gaf. Allemaal wel heel erg leuk. Dit evenement trekt echt mensen uit alle dorpen naar 

Kraggenburg. Ik hoop een keer de 1000 bezoekers te halen. We vinden het erg leuk dat 

burgemeester Aucke van de Werff in zijn eerste jaar als burgemeester van de Noordoostpolder 

al plaats neemt in de jury. 
 

Vind je het jammer dat er zich nog geen deelnemer uit Kraggenburg heeft aangemeld? 

Ja, eigenlijk wel. Het geeft wel iets extra's als er iemand uit eigen dorp meedoet.  
 

Heb je een favoriet? 

Ik geef de winnaar van vorig jaar, Rudy van Steenbergen, wel weer een kans. En anders de 

Prins Carnaval van vorig jaar uit Bant, Wietse Hannema. Het heeft wel veel bier gekost om 

hem over te halen, maar hij durft wel te praten voor publiek en dat is heel belangrijk! 
 

Komt er ook weer junior buutreednen? 

Jazeker, op vrijdagmiddag. Dit wordt verder via de scholen geregeld. Behalve buutreednen en 

groot carnaval hebben we ook nog een jeugdactiviteit, kindercarnaval, de katerloop en 

seniorencarnaval. En ik bezoek samen met de adjudant de scholen en de peuterspeelzaal. En 

op vrijdag nemen we ook nog de sleutel van de gemeente in ontvangst. De Droogpieren uit 

Emmeloord krijgen dan de 'echte' sleutel en de dorpsprinsen krijgen een houten sleutel.  
 

Wat houdt het Prinsgeburenbal in? 

Hiermee wordt het carnaval ingeluid. Alle prinsen worden daar gepresenteerd.  
 

Wat vindt je gezin ervan dat je dit jaar Prins Kar-naval bent? 

Mijn oudste dochter van 3 vindt het prachtig. Als ik m'n nette blouse aantrek en m'n strik 

voordoe, wil zij ook gelijk verkleden en naar carnaval. Volgens moeder Sandra vraagt ze 

geregeld 'is papa al naar carnaval?' om 07.00 uur 's ochtends! Sandra vindt de 

randactiviteiten, die bij het prins-zijn horen erg gezellig. Na het carnaval en het buutreednen is 

het bijvoorbeeld traditie om bij de prins nog wat te eten. Alle vrouwen zijn hier dan ook bij. 

Dat is erg leuk en alles loopt als vanzelf. De één pakt de pannen uit de kast, de ander doet dit. 

Er is een grote saamhorigheid binnen de club. En daar is de Prins dan weer best trots op! 
 

Wat wil je verder nog kwijt aan de Kraggenburgers? 

Ik wil ze allemaal graag uitnodigen voor het carnaval. Het is een supergezellig feest. Ik ben er 

trots op dat wij dit als Zotte Leeuwkes allemaal kunnen organiseren. Een hele hechte club en 

we gaan er met z'n allen voor. Wij hebben er zin in! Volgend jaar bestaan we 44 jaar en 

hebben we groot feest. Dit jaar is dus eigenlijk de generale repetitie. Dus ik zou zeggen: mis 

het niet, laat je meevoeren in de kar en kom gezellig feesten! Alaaf! 
 

Meer informatie over het carnaval is te vinden op www.zotteleeuwkes.nl.  
 

Margot Maljaars 

http://www.zotteleeuwkes.nl/
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Prins KAR-naval en zijn Raad van Elf presenteren: 
 

GEZWAM ROND DE DAM 
Datum: Zaterdag 26 februari 2011 

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

Tijd:  20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 

Entree: Leden GRATIS 

 16 jaar en ouder € 10,00 /  Onder de 16 jaar € 5,00 
 

JUNIOR BUUTREEDNEN 
Datum: Vrijdag 4 maart 2011 

Lokatie: ‟t Klokhuis 

Tijd:   13.30 uur 
 

JEUGD ACTIVITEIT  
Datum: Vrijdag 4 maart 2011 

Lokatie: Chez Andre (Carnaval voor de stappers van strax) 

Leeftijd: 12 t/m 15 jaar 
 

Verdere info via flyers 
 

GROOT CARNAVALSFEEST 
Datum: zaterdag 5 maart 2011 

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 6 maart 2011 

Lokatie: HOEVE MARANT (vertrekpunt HCR Van Saaze) 

Tijd:  10.30 uur 
 

ZOTTE WELPEN KINDERCARNVAL 
Datum: Zondag 6 maart 2011 

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

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 
 

SENIOREN CARNAVAL 
Datum: Dinsdag 8 maart 2011 

Lokatie: ‟t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 
 

LIDMAATSCHAP:  

BEN JE 16 JAAR WORDT DAN LID VAN DE ZOTTE LEEUWKES! 
Alle extra informatie vindt u in ons boekje of via www.zotteleeuwkes.nl 

 

 ‘KARREN MAAR ’ 
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KERSTMARKT 2010 

 

In samenwerking met STEK, HCR Van Saaze en IJsbaan vereniging Klein Cortina is het 

mogelijk geweest om voor jong en oud een gezellige en sfeervolle kerstmarkt te organiseren.  

 

Tijdens de kerstmarkt waren er diverse activiteiten, de ijsbaan, de kerstvrouw met snoep voor 

de kinderen, live kerstzang, de gezellige ski-hut en natuurlijk de verschillende stands binnen 

en buiten. Met elkaar hebben we ervoor gezorgd dat het een geslaagde middag en avond 

werd. Wij kijken terug op een fantastisch evenement. 

 

Langs deze weg willen wij sponsoren, vrijwilligers en natuurlijk ook de bedrijven, verengingen 

en particulieren die aanwezig waren met een stand bedanken voor hun inzet. 

 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 

 

 

 

 

 

 

 

Klaverjasclub de Kei 

 

OPEN KAMPIOENSCHAP VAN KRAGGENBURG 

 

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

heten in ‟t Klokhuis. Daarna kon het klaverjassen aanvang nemen. 

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

dames van ‟t Klokhuis verzorgd. 

Daarna verder met de derde en de laatste, vierde ronde. Na enig rekenwerk van de heren 

Flikweert en van der Veen bleek dat Kees van Vilsteren uit Kraggenburg de meeste punten had 

verzameld, waarna de voorzitter hem de wisselbeker kon overhandigen. 

De volledige uitslag is als volgt: 

 

1. K. van Vilsteren 7835 punten 

2. M. Kostwinder 7334 punten 

3. S. Brunia 7170 punten 

4. K. Oudshoorn 7112 punten 

5. B. Jongman 7070 punten 

6. H. van Beekhuizen 7030 punten 

7. G. Polhout 6871 punten 

8. J. Voerman 6860 punten 

9. L. de la Vieter 6810 punten 

10. C. Matthijssen 6778 punten 

11. H. v.d. Veen 6759 punten 

12. I. Flikweert 6756 punten 

13. R v.d. Linde 6745 punten 

14. J. Kaak 6712 punten 

15. H. Weys 6703 punten 

 

Na afloop werd er nog lang aan de bar nagekaart over deze gezellige en sportieve avond. 

Het open kampioenschap van 2011 zal worden gehouden op 27 december 2011. 
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Jeu d’Op weer de planken Op 

 

Zaterdag 12 februari kunt u genieten van het moderne sprookje van Jeu d‟Op “Zullen we”. 

De voorstelling begint om 20.00 uur en is in de zaal van Saaze. 

Entree volwassenen € 5,00, jeugd basisschool € 3,50. 

 

Met de voorstelling “Zullen we” won Jeu „d Op het Flevolands eenakter festival in Agora in 

Lelystad. Het stuk gaat over jongeren die om verschillende redenen van huis zijn weggelopen. 

Ze ontmoeten elkaar en besluiten samen op ontdekkingstocht te gaan. Onderweg beleven ze 

allerlei avonturen. De types zijn door de jeugd zelf bedacht en onder regie van Koenie Wind 

ontwikkeld. Alle ingrediënten zijn door een scriptschrijver in een vorm gegoten. Maar Jeu d‟Op 

zou Jeu d‟Op niet zijn om er een eigen draai aan te geven. Dat pakte goed uit. Met hun spel, 

lef en jeugdig enthousiasme overtuigden ze in ieder geval de jury van het eenakterfestival en 

nu is de rest van de wereld aan de beurt. Komt dat zien. 

 

De prijs die Jeu d‟Op won was – behalve eeuwige roem - een workshop o.l.v. Niels van der 

Schaaf. In de kerstvakantie is Niels naar Kraggenburg gekomen. De jeugd heeft een leuke en 

leerzame middag gehad. Verder zijn op zondag 9 januari vier meiden van Jeu d‟Op en 

regisseur Koenie Wind opnieuw naar Lelystad afgereisd voor een hele dag theaterworkshops en 

als toetje een heel gezellig „vragen‟ halfuurtje met Simone Kleinsma.  

 

 

 

Van de pkn kerk 

 

Aan alle bewoners van Kraggenburg, 

 

Als na het carnavalsweekend het geluid is verstomd en de uitbundigheid voorbij is gaan we op 

Aswoensdag, de vastentijd in op weg naar Pasen. 

De vastentijd  is een tijd van bezinning, een tijd van omzien naar elkaar ver weg of dichtbij.   

Op de zes zondagen in de veertigdagentijd, zoals de vastentijd ook wel wordt genoemd, zullen 

in de PKN kerk de volgende thema‟s aandacht krijgen: soberheid, ontmoeten, bewogen zijn, 

kijken en toch blind zijn, ondersteunen en wanhoop.  

Dit als leidraad om betekenis te geven aan deze tijd van versobering en inkeer. 

De laatste week voor Pasen (de stille week) richten we ons in drie diensten door het donker 

naar het licht van Pasen. Wilt u dit mee vieren dan bent u van harte welkom. 

 

Data veertigdagentijd: zondag 13, 20, 27 maart en zondag 3, 10, 17 april. 

Aanvang: 10.00 uur  

 

Data stille week: donderdag 21, vrijdag 22 en zaterdag 23 april 

Aanvang: 19.00 uur 

 

Datum Paasviering: zondag 24 april 

Aanvang: 10.00 uur 

 

Locatie: Protestants Centrum, Voorstraat 21. 

 

Van de werkgroep Commissie Bijzondere Diensten. 

 

 
 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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Nieuws van ons Dorpshuis 

 

Zoals u in de vorige Uitkijk heeft kunnen lezen is er een nieuw bestuur gevormd, welk eind 

november enthousiast aan haar taak is begonnen. 

Inmiddels is het bestuur een aantal keren bij elkaar geweest om de lopende zaken te 

bespreken en met elkaar te brainstormen over hoe en op welke wijze we de continuïteit van 

het Dorpshuis kunnen waarborgen en een mogelijke uitbreiding van activiteiten kunnen 

bewerkstelligen. 

Het is daarbij verheugend vast te stellen dat het oude bestuur een gezonde financiële basis 

heeft overgedragen vanwaar uit wij met vertrouwen kunnen werken aan een verdere toekomst 

van ons Dorpshuis. 

 

Dat wil niet zeggen dat er geen zorgen zijn. Als wij de bouwkundige staat van het gebouw 

beschouwen zullen wij een aantal zaken direct moeten aanpakken en andere zaken op 

middellange of lange termijn moeten uitvoeren. Voor het bestuur is hierbij uitgangspunt, dat 

een veilig en verantwoord gebruik van ons Dorpshuis moet zijn gewaarborgd. 

Gelukkig weten wij ons hierbij gesteund door een grote groep vrijwilligers die, ieder vanuit hun 

specifieke kennis en vaardigheid, hun medewerking hebben toegezegd om de noodzakelijke 

onderhoudswerkzaamheden uit te voeren. 

 

In de korte tijd dat wij nu bezig zijn hebben we naast de wekelijks terugkerende activiteiten 

van onze verenigingen ook mee mogen maken hoe ons Dorpshuis zijn functie inhoud geeft als 

ontmoetingsplek voor onze dorpsgemeenschap. 

Zo heeft op Oudejaarsavond onze Kraggenburger jeugd een eigen eindejaarsfeest 

georganiseerd wat heel gezellig en succesvol is verlopen. 

Ook de traditionele nieuwjaarsreceptie samen met STEK en Dorpsbelang georganiseerd op 

zaterdag 8 januari was weer een groot succes. 

 

In het bijzonder bij dit soort evenementen ervaar je hoe goed het is dat Kraggenburg een 

centrale ontmoetingsplek heeft waar alle dorpsbewoners naar toe kunnen trekken en zich thuis 

kunnen voelen. 

Het is in het bijzonder deze functie, n.l. ontmoetingsplek voor alle Kraggenburgers, welke het 

bestuur in samenwerking met onze vrijwilligers verder wil uitbouwen en inhoud wil geven. 

Over het hoe en  wat zullen wij u de komende tijd via de Uitkijk regelmatig informeren. 

Een eerste voorzet willen wij nu al geven: 

 

BILJART LIEFHEBBERS: 

 

Eén onzer nieuwe dorpsbewoners, Joop Stengs, heeft het bestuur benaderd met de wens om 

te komen tot de oprichting van een biljartclub onder auspiciën van het Dorpshuis. Graag sluit 

het bestuur aan bij dit initiatief. De gedachte is om op één of meer avonden en eventueel ook 

overdag, afhankelijk van de voorkeur, bij elkaar te komen om in een onderlinge competitie 

gezellig een partijtje biljart  te spelen. Voelt u zich aangesproken door het idee, dan roepen wij 

u op om u hiervoor aan te melden bij:  

 

Joop Stengs – Stuwwal 21 - mobiel/ 0621548778 - e.mail: joop.stengs@planet.nl   

Piet Paauw - telefoon -252771 - e.mail: paauw123@kpnplanet.nl.   

Wij zullen dan in februari een avond beleggen om tot oprichting van de biljartclub te komen. 

 

Tenslotte wil ik u nog wijzen op de donateurs actie die ons bestuurslid Sybrand Oud heeft 

opgezet en waarover u in deze Uitkijk kunt lezen. 

 

Namens het bestuur van het Dorpshuis 

Piet Paauw 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Stichting Dorpshuis Kraggenburg 
 

Ongetwijfeld heeft u de perikelen rondom het dorpshuis gehoord of gelezen. Er is gewerkt aan 

een MFC. Dit zou voor het dorp op vele fronten ideaal geweest zijn. Jammer dat dit plan 

uiteindelijk niet gerealiseerd kan worden. Voor het oude bestuur van Stichting Dorpshuis 

Kraggenburg is het niet doorgaan van het MFC aanleiding geweest om hun functie beschikbaar 

te stellen. 
 

Het nieuw gevormde bestuur zet zich in om het Dorpshuis, mede met de steun van u als 

dorpeling, draaiende te houden. Als we eens kijken naar wat Kraggenburg heeft, dan moeten 

we er trots op zijn dat een dergelijk klein dorp het door de gemeenschapszin leefbaar kan 

houden. 
 

Ten opzichte van andere dorpen kunnen we zeggen: We hebben een supermarkt, een hotel- 

café-restaurant, een café/snackbar en een dorpshuis. Leuke gelegenheden die bijdragen aan 

de leefbaarheid van ons dorp. Met elkaar moeten we in staat zijn dit voorzieningenniveau te 

behouden. 
 

Denkt u eens in hoe dood een dorp wordt als er een gelegenheid moet sluiten. Stel dat u voor 

alle behoeften moet reizen. Gelukkig heb ik het niet vaak nodig, maar ik vind het nu al lastig 

dat ik voor gezondheidszorg het dorp uit moet. Dus laten we proberen te houden wat we 

hebben. 
 

Er zijn ontzettend veel vrijwilligers die zich voor ons dorp inspannen. Dat doen ze voor u en uw 

leefomgeving geheel belangeloos. Wilt u ook een inspanning leveren, wordt dan donateur. 

Voor het bedrag van € 7,50 per jaar, meer mag altijd, draagt u bij aan de kwaliteit van 

Kraggenburg en kunnen wij het dorpshuis onderhouden en verfraaien.  
 

Op de kerstmarkt zijn al een groot aantal dorpelingen donateur geworden. Ik heb hen ervaren 

als mensen met hart voor hun dorp. Klasse !!! Echte chauvinisten dus. Maar niet iedereen 

heeft de kerstmarkt bezocht. Natuurlijk hopen we alle dorpelingen als donateur te kunnen 

begroeten. Ik zal me daar de komende tijd voor inzetten door middel van huisbezoek. Per 

weg/straat doe ik voor de avond van mijn komst een aanmeldformulier in de brievenbus. 

Steunt u het doel en uw belang? Vul het dan alvast in zodat ik die avond voor donker thuis kan 

zijn.  
 

Vriendelijke groeten en tot ziens. 
 

Namens het bestuur Stichting Dorpshuis Kraggenburg 

Sybrand Oud 

 

 

 
 

Vooraankondiging 

Avondvierdaagse 

2011 

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

avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag 12 april t/m vrijdag 15 april. 

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 

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

Paula Snellink tel. (0527) 25 00 17 
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Zonnebloem nieuws 

  
Chez Marknesse 

Op vrijdag 7 januari zijn we met ongeveer 30 personen vanuit Kraggenburg vertrokken naar 

Marknesse voor een gezellige middag in discotheek Chez. 

Deze middag was bedoeld als een nieuwjaarsreceptie voor alle Zonnebloem afdelingen in de 

Noordoostpolder en Brederwiede. Het bood ons tevens een nadere kennismaking met de disco 

waar veel van onze kinderen en kleinkinderen menig gezellig uurtje vertoeven. 

We werden welkom geheten door Dhr. Lou Mulders en muzikaal onderhouden door het 

vrouwenkoor De Zwartlappen uit Luttelgeest en het zeemans- en shantykoor De Windjammers 

uit Kuinre. Door middel van een beamer die de teksten van de liederen op een 

scherm projecteerde, konden we alles meezingen. 

We kregen thee/koffie met koek aangeboden en later op de middag een borrel of frisdrank met 

lekkere borrelhapjes. Met name de advocaat werd met gulle hand ingeschonken. 

Dhr. Steenks was aanwezig als dienstdoende arts (gelukkig hoefde hij in die hoedanigheid niet 

op te treden). Dat gaf menig inwoner van Kraggenburg, Marknesse en Luttelgeest de 

gelegenheid om alvast afscheid van hem te nemen. 

Al met al hebben we met zo'n kleine 300 personen genoten van een hele gezellige middag. 

  

Nieuwe vrijwilligers 

Dit jaar kunnen we beginnen met goed nieuws en wel dat er zich weer twee vrijwilligers 

hebben aangemeld bij de afdeling Kraggenburg.  

We heten dhr. Andre v.d. Vegt en mevr. Hester de Boer van harte welkom en we hopen dat we 

nog lang gebruik mogen maken van hun aangeboden diensten. 

  

Met vriendelijke groeten alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 

 

 

 

Humanitas Thuisadministratie Noordoostpolder 

  

Begeleiding naar financiële zelfstandigheid. 

 

Vrijwilligers van Humanitas Thuisadministratie Noordoostpolder helpen mede-burgers met hun 

financiële problemen. Geheel belangeloos begeleiden ze mensen die de regie over hun 

financiële administratie kwijt zijn. Geen orde meer kunnen aanbrengen, de post niet meer 

durven openmaken en  vaak ook in een schijnbaar uitzichtloze schuldsituatie zitten. Met hulp 

en ondersteuning van de vrijwilliger neemt de hoofdpersoon weer de nodige maatregelen en 

krijgt weer een goed overzicht van inkomsten en bestedingen. 

Humanitas zorgt voor goed opgeleide en begeleide vrijwilligers zodat ze goed beslagen ten ijs 

komen en de hoofdpersonen de goede weg kunnen wijzen. Regelmatige uitwisseling van 

ervaringen draagt bij aan die kennis. 

Humanitas helpt iedereen die in staat wordt geacht weer op eigen benen te staan en de eigen 

verantwoording voor de financiën weer op te kunnen pakken. Begeleiding voor iedereen, 

ongeacht leeftijd, religie, herkomst of sociale status. Hulpverzoeken kunnen rechtstreeks 

worden ingediend via de Sociale Dienst, Maatschappelijk Werk of via andere hulpinstanties. 

Humanitas Thuisadministratie stimuleert de hoofdpersonen weer zelf de financiële taken te 

leren en uit te voeren, of begeleidt ze naar meer langdurige professionele hulp. 

 

Interesse voor begeleiding als hulpvrager of begeleiding geven als vrijwilliger.  

Neem dan contact op met: Humanitas Thuisadministratie Noordoostpolder 

 Jannes Bosker  (coördinator) 

 Dr. Ir. Smedingplein 2, 6 – 13 

 8302 BA  Emmeloord 

 Tel.: 06-578 338 73 

 e-mail: humanop.ta@gmail.com 

 

mailto:humanop.ta@gmail.com
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Dorpsloket Ens blijft voorlopig open 

 

Het Dorpsloket in Ens, dat in januari 2010 als pilot startte, blijft voorlopig open.  

Het loket is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Noordoostpolder, Zorggroep Oude en 

Nieuwe Land, Mercatus Woondiensten en Carrefour Welzijnsgroep Noordoostpolder.  

 

Behoefte. 

De afgelopen maanden is gekeken of het Dorpsloket in een behoefte voorziet. Dat blijkt zeker 

het geval te zijn, vooral voor ouderen. Het loket is echter niet alleen voor ouderen. Alle 

inwoners van Ens en omliggende dorpen kunnen er terecht met vragen. Ze worden door de 

medewerker van het loket geadviseerd en eventueel doorverwezen. 

 

Taken. 

Inwoners van Ens en omliggende dorpen kunnen bij het Dorpsloket terecht voor: 

- informatie op het gebied van wonen, welzijn, zorg en opvoedingszaken; 

- informatie en hulp aanvraag WMO-voorzieningen en voorzieningen voor minima; 

-    informatie en hulp aanvraag AWBZ-voorzieningen;  

- hulp bij aanvragen diensten van Carrefour (maaltijdvoorziening, alarmering); 

- informatie over de hulp die ze kunnen krijgen (al dan niet door vrijwilligers) bij 

bijvoorbeeld tuinonderhoud, boodschappen doen en klusjes in huis; 

-    informatie en hulp aanvraag thuiszorg;  

-    informatie en hulp aanvraag vervoersvoorzieningen; 

-    informatie over woningaanpassing en woonvoorzieningen; 

- meldingen van knelpunten in de buurt; 

- hulp bij vragen met betrekking tot zorgverzekeringen, energieleveranciers etc. 

 

Bovendien organiseert het Dorpsloket regelmatig themabijeenkomsten over actuele 

onderwerpen, of zaken die de bewoners direct aangaan. 

Gewijzigde openingstijden per 1 januari 2011 

 

Gewijzigde openingstijden per 1 januari 2011. 

Omdat de aanloop op woensdagavond vrij beperkt was, is besloten het loket niet langer op 

deze avond open te stellen. Vanaf 1 januari 2011 is het Dorpsloket alleen op maandagochtend 

geopend van 10.30-11.30 uur, maar telefonisch contact opnemen met de consulente kan ook, 

via telefoonnummer 253900. 

 

Toekomstplannen 

In 2011 gaan de consulenten van de Kruisvereniging en de seniorenadviseur van Carrefour in 

heel Noordoostpolder samenwerken in de informatievoorziening voor wonen, welzijn en zorg. 

Te zijner tijd wordt gekeken of het nodig is loketten of spreekuren in de dorpen te handhaven. 

 

 

 

 

Expositie 10 jaar schildersgroep “de pENSelen” 
 

Ons 10 jarig bestaan is een goede reden voor een expositie. Er is veel werk te zien, ook omdat 

de groep is uitgebreid met nieuwe leden. Het tentoon gestelde werk is heel divers, o.a. 

aquarel, acryl, olieverf en plakkaatverf schilderijen, zowel figuratief als abstract. 

Ook is er beeldhouwwerk en beschilderd porselein te zien. 

Het samen schilderen is gezellig en een goede stimulans, dit geeft mooie resultaten. Soms 

doen we iets gezamenlijk, maar meestal is ieder met eigen werk bezig. 

Het is ook mogelijk een kunstwerk aan te schaffen, er wordt werk te koop aangeboden. 

De Expositie is te zien op 

5 maart van 13.00 uur tot 16.30 uur 

In de PKN kerk “de Zaaier”. Stalijnstraat 1 te Ens. 

De koffie staat klaar. 
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Wat is een orthopedagoog 

 

Heel vaak krijg ik te horen: “Orthopedagoog is dat niet iets met voeten? 

Nee dat is een orthopeed, die behandelt afwijkingen in botten, spieren en gewrichten. 

Komen we tot de vraag, wat is nu eigenlijk een orthopedagoog? 

 

Ortho betekent letterlijk recht. Een pedagoog is iemand die zich bezig houdt met de opvoeding 

van kinderen. Een orthopedagoog is dus iemand die zich bezig houdt met het reguleren van de 

opvoeding van kinderen die afwijken van de normale ontwikkeling.  

Taal is een van de belangrijkste ontwikkelingsgebieden. Taal begint al vroeg, als een kind zich 

niet goed kan uiten kan dit negatieve gevolgen hebben voor zijn verdere ontwikkeling. Daarom 

is het belangrijk om zo vroeg mogelijk in te grijpen. 

Heel vaak worden kleine kinderen met taalachterstand naar een logopediste gestuurd. Dit kan 

helpen maar is niet altijd de juiste oplossing omdat de logopediste meer uitgaat van de 

technische kant van taal zoals klank en uitspraak. Van deze mogelijkheid wordt graag gebruik 

gemaakt omdat het vergoed wordt door de ziektekostenverzekering.  

Een orthopedagoog doet onderzoek naar de oorzaak van de deze taalafwijking en probeert 

daar verbetering in te brengen. Door middel van een intelligentietest kan naar de oorzaak 

worden gezocht. 

Bij mijn onderzoek bij brugklassers is door mij heel vaak geconstateerd dat de oorzaak van het 

niet goed kunnen leren al is begonnen op jonge leeftijd.  

Hierdoor wordt er vaak in de brugklas niet de juiste keuze gemaakt voor het vervolgonderwijs 

doordat zij qua intelligentie vaak meer moeten kunnen presteren.  

Een intelligentie test biedt de mogelijkheid om dit te onderzoeken. Het nadeel hiervan is dat 

dit niet door de ziektekostenverzekering wordt vergoed. 

 

Elma van der Werf  

Orthopedagoog 

 

 

 

Jongeren en rouw 

 

Wegens groot succes nodigen wij iedereen uit voor de tweede opvoering van: 

 

Theatervoorstelling 101% Verlieswinst?! 

Door 15 enthousiaste jongvolwassen verliesexperts. 

Voor iedereen die een verlieservaring heeft meegemaakt of wil weten hoe dit is. 

 

Waar:   Bantsiliek Bant 

Wanneer:  13 maart om 15.00 uur (zaal open 14.30 uur)  

Entree:  € 5,- (reserveren via info@rouwnop.nl) 

 

Alweer 5 jaar geleden is het idee ontstaan om als jongeren die een dierbare hebben verloren 

bij elkaar te komen en iets te betekenen voor anderen. Dit omdat iedereen vroeg of laat met 

verlies in aanraking komt. Vorig jaar heeft de werkgroep, onder leiding van regisseur en 

theatermaakster Paulien Haakma, mét jongeren die iemand van dichtbij hebben verloren een 

theatervoorstelling neergezet. Dit voor jongeren die iemand hebben verloren en de mensen uit 

hun omgeving. Wegens groot succes en om nog meer mensen te bereiken voeren wij dit stuk 

voor de tweede keer op.  

 

De voorstelling heeft als doel: 

- rouw bespreekbaar maken 

- rouw begrijpelijk/inzichtelijk maken voor anderen 

 

U bent van harte uitgenodigd dit te komen zien! 

Meer informatie: www.rouwnop.nl of mail naar info@rouwnop.nl  

mailto:info@rouwnop.nl
http://www.rouwnop.nl/
mailto:info@rouwnop.nl
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De werkgroep Grensverleggend van MOK organiseert een bijeenkomst met 

als thema  

“Vergeten bewustzijn – de boodschap van een spiritueel christendom 

 

Inleider: Roelof Tichelaar 

Datum  : 10 maart 2011 

Tijd      : 20.00 – ongeveer 22.00 uur 

 

Weer toegang krijgen tot onze innerlijke, intuïtieve bron van waarheid – dat is volgens Roelof 

Tichelaar de grote uitdaging voor het christendom. Een spiritueel christendom wijst ons de weg 

naar binnen. Daar vinden we een bezielend, hoger bewustzijn. 

Hoe bereiken we deze bron? Daarvoor moeten we paranormale ervaringen, dromen, bijna-

doodervaringen, visioenen en mediamieke doorgevingen serieus nemen, zoals ook de eerste 

christenen deden. Ons christendom is sindsdien vertroebeld door dogma‟s en menselijke 

smetten. 

In onszelf ligt de mogelijkheid contact te leggen met Christus. Daardoor kan zijn Geest in ons 

tot leven komen: het Christusbewustzijn dat ons liefde, vrede, inzicht en kracht schenkt en ons 

verbindt met God. Dit Christusbewustzijn is een universeel licht, toegankelijk voor alle 

mensen, ongeacht hun religie, cultuur of achtergrond. 

 

Roelof put in deze lezing onder andere uit zijn eigen bovennatuurlijke ervaringen met de 

geestelijke wereld om de bevrijdende werking van het Christusbewustzijn in ons te 

verhelderen. 

Hij heeft een praktijk voor psychische, pastorale en spirituele hulpverlening, is auteur van 

diverse boeken op christelijk-spiritueel terrein en geeft lezingen. Daarnaast is hij docent 

weerbaarheid. Voor meer informatie op internet: www.roeloftichelaar.nl 

 

Plaats : de Bantsiliek, Zuidwent 23, 8314 AA Bant. 

Er wordt entree gevraagd. 

De zaal is open vanaf 19.30 uur 

www.Mokinfo.nl  

 

 
 

 
 
Beste liefhebber van podiumkunsten,  

 

Vers in het nieuwe jaar vertellen we u graag aan het volgende: In 2011 komt het CAF met een 

nieuwe aflevering van Passie in de Polder. In de afgelopen jaren heeft Passie in de Polder 

diverse opmerkelijke voorstellingen gemaakt: 
1. In Theater ‟t Voorhuys  

2. Langs diverse locaties aan de Hertenweg te Kraggenburg,  

3. Op rijksmonument Oud-Kraggenburg  

4. In verschillende ruimtes van HCR Van Saaze. 
De 5e aflevering van Passie in de Polder 2011: een theaterroute, deels over het water, op 9 en 

10 juli 2011 met als thema, HET BEGINT NU.  

 

Met vriendelijke groet, 

Myriam Cloosterman - adviseur theater, Centrum Amateurkunst Flevoland, 
www.centrumamateurkunstflevoland.nl 

http://www.roeloftichelaar.nl/
http://www.mokinfo.nl/
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

Het nieuwe jaar is groen gestart. Tijdens de jaarwisseling was bijna alle sneeuw verdwenen. 

Wanneer de dorpskrant bij u door de brievenbus valt, is de januarimaand verleden tijd. De 

temperatuur in januari was hoog voor de tijd van het jaar. Regelmatig steeg de temperatuur 

van 6 °C naar de 10 °C. De eerste vogels laten hun voorjaarsgezang horen zoals de Koolmees, 

Pimpelmees, Heggenmus en Zanglijster.  

In de afgelopen maand is er veel smeltwater vanuit het oosten door onze rivieren gestroomd. 

Het gevolg was verhoogde waterstanden, ondergelopen kaden van vele steden en volgelopen 

uiterwaarden. De Vreugderijkerwaard bij Zwolle (wordt beheerd door Natuurmonumenten 

Flevoland) stond ruim twee weken lang onder water. Enkele rivierduinen bleven droog. De 

bewoners moesten met roeibootjes over het water om bij hun huizen te komen. Vele soorten 

watervogels konden in de waard waargenomen worden, o.a. ganzen en vele smienten. De 

hoge waterstand van de IJssel bracht veel mensen op de been om de bijzondere situatie met 

eigen ogen te zien. 

Op zondag 2 januari hebben vele groene organisaties en verenigingen meegedaan met de actie 

„Hart voor Natuur‟. De regering gaat ruim 40% bezuinigen op natuur. Dit vinden wij als 

Natuurmonumenten onacceptabel. We begrijpen dat er bezuinigd moet worden en daar werken 

we ook aan mee, maar 40% vinden wij te veel. In de regio Flevoland werden bezoekers door 

de boswachters en vrijwilligers van Natuurmonumenten verwelkomd met warme glühwein of 

chocolademelk in het Waterloopbos, speelweide Voorsterbos en bij de ingang van het 

Harderbos. Dit werd door de vele bezoekers gewaardeerd. 

 

Bever overreden 

Op 19 januari is een volwassen bever als verkeersslachtoffer gemeld bij de beheerschuur 

Harderhoek. De bever is verongelukt tijdens het oversteken van de Karekietweg nabij 

Biddinghuizen. Het bleek een volwassen mannetje te zijn met een gewicht van 23 kg.  

De bever heeft zich in Oostelijk en Zuidelijk Flevoland bijna in alle bosgebieden gevestigd. De 

bever is ongeveer 1 meter lang en heeft een zeer kenmerkende afgeplatte geschubde staart 

van ongeveer 30 cm lang. Ze kunnen een gewicht van soms wel 35 kg bereiken. De 

achtervoeten hebben vijf tenen met daartussen zwemvliezen. Ze hebben zeer scherpe 

snijtanden die als bijtels dienen om bomen van 40-85 cm doorsnee te kunnen vellen. Ze 

komen in bosgebieden met kanalen voor en kunnen dammen en burchten maken waarin twee 

tot acht jongen kunnen worden groot gebracht. Ze hebben een dikke vacht, die waterdicht is 

en kunnen 9 tot 15 jaar worden. In 1826 is de laatste wilde bever in Zalk geschoten en 

daarmee uitgestorven in Nederland. In 1988 is begonnen met het uitzetten van bevers in de 

Biesbos. De bevers die in Flevoland voorkomen zijn afkomstig van een paartje ontsnapte 

bevers uit het Natuurpark in Lelystad en hebben zich nu over Flevoland verspreid. Toch erg 

jammer dat er weer een dier door het verkeer dood gereden wordt. Een week eerder was het 

zelfde lot al aan een roerdomp toe gedeeld.  

  

Ganzen op het Kadoelerveld 

Regelmatig waren in de maand  januari grote groepen foeragerende ganzen op het 

Kadoelerveld te zien. Ze fourageren op het korte malse gras en ze drinken en slapen op de 

ondergelopen delen van het terrein. Het merendeel van de ganzen bestond uit Kolganzen en 

verder in kleinere aantallen Grauwe ganzen en Brandganzen. Er werden regelmatig 

tweeduizend ganzen geteld. 

In de Kievitslanden werd op de drassige stukken weiland de eerste groepje kieviten van 

ongeveer twintig exemplaren waargenomen. Bij het zien van deze vogels begint het 

voorjaarsgevoel te kriebelen. 

Op 20 januari stonden in de rietkraag van het Harderbroek zes grote zilverreigers in de luwte 

van de volle zon te genieten. Deze soort broedt vanaf 1980 volop in Nederland en je kunt hem 

vooral in Flevoland langs vele sloten zien fourageren.  

De excursies zijn dit jaar gestart. U kunt voor deze activiteit kijken op www.nm.nl/acitiviteiten 

of bellen naar 035-6559955. 

 

Beheerteam Flevoland 

 

. 
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Inleverdata 2011 voor kopij  

van De Uitkijk 

 
Kopij inleveren 

(voor 19.00 uur) 
Uiterlijke 

bezorging 
20 maart 30 maart 

15 mei 25 mei 

03 juli 13 juli 

18 september 28 september 

13 november 23 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 2011 

Afmeting (cm) Prijs per  

jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00 

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

18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 
 

 Column 

 

Integratie 

 

Een vorige keer viel in De Uitkijk te 

lezen dat er een werkgroep is gestart. 

Doel van deze werkgroep is het 

bevorderen van de integratie van 

buitenlandse agrarische werknemers 

binnen onze dorpsgemeenschap.  

 

Door met verschillende groepen om 

tafel te gaan zitten en een doorkijk in 

elkaars beleving te geven wordt 

elkanders begrip vergroot. De kunst is 

het, om dit begrip dan over te hevelen 

naar “de burgers” aangezien de 

deelnemende groepen binnen de 

werkgroep meestal al wel begripvol zijn. 

 

Een actie die ik zeer toejuich en naar 

mijn bescheiden mening zeker zal 

bijdragen aan een betere samenleving. 

Je vraagt je alleen wel af, waarom dit 

door een werkgroep moet worden 

geïnitieerd. Was het niet mooier als wij, 

dorpsgenoten zelf hiertoe het initiatief 

namen. Maar dit lijkt niet reëel. Kijk om 

je heen, overal in de samenleving 

klonteren groepen samen en staan op 

tegen elkaar. Of het nu gaat om 

taalgenoten, sportclub fans, 

geloofsgenoten of politieke broeders. Op 

de één of andere manier zit het 

groeperen en daarna afzetten in ons 

systeem. Jammer om dit te moeten 

constateren. Toch zal ook het bewust 

worden van dit gegeven bijdragen aan 

een oplossing van dit probleem. 

 

Binnen ons dorp is er al een groepering 

die zich bewust is van dit gegeven, en is 

het mooi te constateren dat onze raad 

van elf uit een heel ander soort hout 

gesneden is. In plaats van polarisatie 

past zij zelf actief het instrument van 

integratie toe. De raad van elf, 

inmiddels een smeltkroes van 

verschillende geloofsovertuigingen, 

heeft sinds kort de integratie nog breder 

aangepakt. Er is zelfs een lid uit een 

gerespecteerd hoedjewip-nest 

gerekruteerd. Integratie in de breedste 

zin waar wij allen een voorbeeld aan 

kunnen nemen. 

 

“een Kraggenburger” 
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LINGERIEAVOND 
Onder begeleiding van: Reino van Foeken 

 Sietske Huizing 

Liesbeth van Egmond 

VOOR JONG EN OUD. 
 

U BENT ALLEN VAN HARTE WELKOM!! 
 

Dinsdagavond 15 februari 2011. 

Vanaf 19.00 uur in ‘t Klokhuis te Kraggenburg. 
 

Bekijkt u ook onze website www.reinoslingerie.nl 
 
Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
12-02 Jeu d‟Op Sprookje “Zullen We” HCR van Saaze 20.00 uur 

16-02 Werkgroep Buitenlandse 
Werknemers 

Avond om ideeën op te doen 
voor gezamenlijke activiteiten 

‟t Klokhuis 19.30 uur 

16-02 Christelijke vrouwen beweging 
K‟burg 

Mw.H.v.Grouw, Interakcountour 
Lezing niet aangeb hersenletsel 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

18-02 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

19-02 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

25-02 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

26-02 CV De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam tent bij HCR van Saaze 20.00 uur 

04-03 CV De Zotte Leeuwkes Junior Buutreednen ‟t Klokhuis 13.30 uur 

04-03 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

04-03 CV De Zotte Leeuwkes Groot Carnavalsfeest tent bij HCR van Saaze 20.30 uur 

05-03 Schildersgroep de pENSelen Expositie PKN kerk Ens 13.00 uur 

06-03 CV De Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze 10.30 uur 

06-03 CV De Zotte Leeuwkes Zotte Welpen Kindercarnaval tent bij HCR van Saaze 14.00 uur 

08-03 CV De Zotte Leeuwkes Senioren Carnaval ‟t Klokhuis 14.00 uur 

11-03 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

14-03 Christelijke vrouwen beweging 
K‟burg 

Maandag: dhr.J.Huttinga 
Diaserie de vier jaargetijden 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

16-03 Dorpsbelang Algemene Ledenvergadering ‟t Klokhuis 20.00 uur 

18-03 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

19-03 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

23-02 “Jongeren van Vroeger” Algemene Ledenvergadering ‟t Klokhuis 14.00 uur 

25-03 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

01-04 Klaverjasclub “de Kei” Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

08-04 Klaverjasclub  Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

11-04 Christelijke vrouwen beweging 
K‟burg 

Jaarverg.  met Fam.Smink 
Drents kledingprogramma 

Prot. Kerkcentrum 19.30 uur 

12/15-4 Be Fair Avondvierdaagse 2011   

21-05 Murphy‟s Law 25jarig Jubileumfeest Ducdalf Espel  

1/5-06 Feestcommissie Kraggenburger Visserijdagen   

11-06 FC Kraggenburg FCK-dag   

http://www.reinoslingerie/
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Dorpsbelang 

Jaarvergadering 

Woensdag 16 maart j.l. heeft Dorpsbelang haar jaarvergadering 

gehouden. Helaas was de opkomst, ondanks enkele interessante  

agendapunten, niet al te groot. We kunnen hier echter ook uit  

opmaken dat er niet veel te vragen of op te merken valt in Kraggenburg. 

Er namen drie bestuursleden afscheid van het bestuur; te weten: Joop Stoffelen, Karste de 

Vries en Taco Folkertsma. De vrijgekomen stoelen werden weer bezet door Inge van Dijk, 

Wubbo de Raad en Annemieke Wagenaar. 

Na sluiting van de vergadering heeft Piet Paauw uitleg gegeven over de stand van zaken 

omtrent dorpshuis Het Klokhuis en heeft Wubbo de Raad tekst en uitleg gegeven over het 

concept dorpsontwikkelingsplan, welke Dorpsbelang de afgelopen maanden op heeft gesteld. 

Hierin wordt de huidige situatie van ons dorp beschreven en de visie over hoe ons dorp er over 

plm. 15 jaar uit zou moeten/kunnen zien. 

 

Wegonderhoud 

Die avond kwam er ook een opmerking dat het asfaltonderhoud van enkele wegen nogal te 

wensen overliet. Met dit gegeven èn met de informatie van de gemeente dat zij binnenkort de 

Neushoornweg, het Hertenpad, het Zwartemeerpad en de Kadoelerweg gaat opknappen, 

houden wij het resultaat extra goed in de gaten. 

 

Tulpenmozaïek 

Voor het tulpenmozaïek, dat in het kader van de STEP-tulpenmozaïekcompetitie binnenkort 

weer zal worden opgebouwd, heeft ook dit jaar de Kraggenburger tuinclub het heft in handen 

genomen. Dus binnenkort zal weer een mozaïek de entree van Kraggenburg sieren. 

 

(Niet) Parkeren 

Onze aula achter de PGK-kerk heeft een toegangspad, dat vanaf de parkeer- en „kiss and go‟-

strook vóór de scholen is te bereiken. Het gebeurde nog wel eens dat de rouwauto dit pad niet 

op kon omdat het werd geblokkeerd door geparkeerde auto‟s die op het begin van dat pad 

stonden maar daar niet hoorden. Om nu alle onduidelijkheid weg te nemen zijn er, na overleg 

met de gemeente, enkele „niet parkeren‟-tegels op de bewuste plaats gelegd. Hopelijk zal een 

blokkade in de toekomst dan ook niet meer voorkomen. 

 

Cursussen 

Het vrijwilligerspunt NOP biedt komende tijd verschillende cursussen aan speciaal voor 

vrijwilligers. Op www.vrijwilligerspuntnop.nl kunt u hierover meer informatie vinden. 

 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers (secretaris) 
 

 

 

 

http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/
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Het voorjaar is weer van start gegaan, de lente kriebels gaan ook aan de 

STEK niet voorbij. Er zijn de komende tijd weer volop activiteiten. 

 

De 11-dorpenloop: 

Dit hardloopevenement vindt plaats op zaterdag 16 april. 55 Teams, waaronder 2 teams uit 

Kraggenburg, lopen van dorp naar dorp. Omstreeks 10.30 uur zullen zij Kraggenburg aandoen. 

Finish voor de lopers vanuit Marknesse en de start van de lopers richting Ens zijn bij de ingang 

van het dorp bij van Saaze. Kom kijken en moedig de lopers aan. 

 

De Kennedymars: 

Een wandelevenement over 80 km (of 2 x 40 km) via alle dorpen in de polder vindt plaats op 

29 en 30 april. 

De start is om 22.00 uur in Emmeloord. Vanaf 01.30 uur zullen de wandelaars Kraggenburg 

passeren via de stempelpost bij van Saaze. Vorig jaar was het een geslaagd evenement, waar 

100 wandelaars aan hebben deel genomen. De organisatie is in handen van STEP en is 

onderdeel van de Nacht van Oranje. Verder informatie kunt u lezen in de krant en is 

verkrijgbaar via STEP. 

 

Koninginnedag: 

De STEK organiseert in samenwerking met van Saaze een Koninginnedag programma van 

10.00 uur tot 12.30 uur. De vlag zal gehesen worden, het Wilhelmus gezongen, de oranje 

bitter en oranje koeken zijn aanwezig. Voor iedereen die van zijn huisraad af wil is er de 

Vrijmarkt op het plein bij van Saaze. En voor wie daar geen zin in heeft, is er voor de kinderen 

de versiering van hun fiets, step, trekker of skelter. Met vervolgens een optocht door het dorp. 

Kom dus op Koninginnedag allemaal „s morgens om de dag gezellig te beginnen.  

 

De 11-dorpen steptocht: 

Deze zal plaatsvinden op zondag 8 mei. Ook vanuit Kraggenburg zal een jonge en dynamische 

stepploeg de strijd aangaan door de polder. De jonge ploeg, onder aanvoering van Mart van 

Keulen, kan ook onze support goed gebruiken als zij Kraggenburg passeren. De steppers 

worden vanuit richting Ens om 16.10 uur in ons dorp verwacht, waar ze vervolgens om 16.30 

uur weer vertrekken richting Marknesse. 

 

De Leeuwenronde: 

Het hardloopevenement van ons dorp vindt dit jaar plaats op vrijdag 13 mei. Vorig jaar een 

record van 200 lopers, daar gaan we dit jaar ook weer voor.  

Voor de basisschoolleeftijd is er gelegenheid om 2 of 4 km te lopen. Voor de wat meer 

getrainde de 6 of 11 km. En voor wie dat nog niet genoeg is, is er de halve marathon.  

Voor info zie verderop in de uitkijk en de affiches. 

  

Activiteitenbord; 

Wilt u als vereniging gebruik maken van het activiteitenbord neem dan contact op met de 

STEK: Maya Kutschruiter tel: 252822 of mail: stek@kraggenburg.nl 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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AVONDVIERDAAGSE 2011 
 
Geef u op … geef u op …..geef u op…… 
 
Dit jaar wordt er gelopen van 11 tot en met 15 april.  
 
Het programma ziet er als volgt uit: 
 

Maandag 11 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 12 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 13 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 14 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 15 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 € 4,00 per persoon. 
 

U kunt zich opgeven door middel van bijgevoegde antwoordstrook of op de startavond zelf. U dient gelijktijdig 
met uw opgave te betalen. 
 

Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst. 
 

Namens Be Fair, 
 

Paula Snellink 
 

 
***  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 2011 
 
Ja, ik loop mee. 
 
Mijn naam is ……………………….. 
 
En ik wil graag herinneringsmedaille nummer ………... 
 
Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 4,00 kunt u inleveren bij: 
Paula Snellink 
Neushoornweg 23 - I 
8317 PV Kraggenburg 
Tel.: (0527) 250017
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2010-2011 
 
 

 

 

 

 

 

 

FC Kraggenburg – nieuws 

 

In de afgelopen Uitkijk heeft Harold van Beekhuizen aangegeven na het lopende seizoen zijn 

taak als voorzitter van FC Kraggenburg te willen beëindigen. Harold heeft dan deze taak 7 jaar 

met volle inzet uitgevoerd. Op de eerstkomende jaarvergadering zullen we op gepaste wijze 

afscheid nemen van Harold. Tot die tijd zal Harold, net als in de afgelopen periode, met volle 

overgave en toewijding zijn werk blijven doen. 

 

In dezelfde Uitkijk stond ook een oproep aan geïnteresseerden om contact te zoeken met 

Harold om de voorzittersrol over te nemen. Het aantal reacties op deze oproep bedraagt 

precies nul. Evenals op de oproep voor andere vrijwillige vacatures: penningmeester, 

jeugdcoördinator, barvrijwilligers. Dit is te betreuren.  

Als bestuur hebben wij al meerdere keren ons hoofd gebroken over de vraag wie te 

benaderen. Vaak komen we dan toch uit bij de zogenaamde „inner circle‟, oftewel de mensen 

die al zoveel doen in de dorpsgemeenschap. Graag zouden wij ons vrijwilligersbestand 

uitbreiden met vers bloed en verse gezichten. Met name denken wij daarbij aan ouders van 

onze jeugdleden. Aan hen een uitdrukkelijk verzoek om mee te denken. Vanuit de vereniging 

kunt u rekenen op volledige steun. 

 

Inzake de positie als voorzitter heeft Bert Meijer aangegeven de taak van Harold te willen 

overnemen. Na vier jaar penningmeester te zijn geweest wil Bert de kar wel gaan trekken. Dat 

betekent echter wel dat we op zoek moeten naar een nieuwe penningmeester. En ……… laten 

we eerlijk zijn: een “Ensenaar” als voorzitter ???????????? 

 

Nu over het voetbal en reilen en zeilen bij de FC zelf. De winterstop is gelukkig weer voorbij en 

iedereen is weer lekker aan het ballen. Ons eerste elftal heeft de nodige punten alweer binnen 

en lijkt zich al veilig te hebben gespeeld en doet goed mee. Wij hopen dat onze huidige 

hoofdtrainer zijn afscheidstournee de komende weken ook sportief gezien goed kan afronden. 

Gezien het enthousiasme en de teamspirit van het eerste team behoort dit zeker tot de 

mogelijkheden. 

 

Ons 2e seniorenteam hobbelt leuk mee in de competitie en is gewoon goed bezig: zelfs de 

trainingsopkomst is beter dan het in jaren geweest is.  

Bij ons 3e seniorenteam gaat een en ander aanzienlijk minder voorspoedig. Ondanks een 

spelerspotentieel van circa 20 man zijn de leiders bijna wekelijks genoodzaakt een beroep te 

doen op A-junioren, spelers uit het 2e en zelfs een te kleine keeper met een te grote mond om 

een elftal op de been te krijgen. Een type Jeroen Verhoeven: de “pizza” doelman van Ajax. 

Daarnaast lijkt menig speler het normaal te vinden niks van zich te hoeven laten horen als de 

leiders een uitdrukkelijk beroep doen op hun inzet en aanwezigheid. Begrijpelijkerwijs gaat de 
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lol er bij de leiders van het 3e alsmede de spelers die er wel altijd zijn behoorlijk af zo en baart 

deze situatie ons als bestuur van de FC grote zorgen. Wij vrezen dat wij het volgende seizoen 

met slechts 2 seniorenelftallen kunnen starten. En dit is verre van wenselijk, gezien de 

diversiteit in samenstelling van het 2e en 3e. Dit zowel ten aanzien van leeftijd als spelniveau. 

Uitdrukkelijk willen wij de senioren van het 3e oproepen de teamspirit nieuw leven in te blazen 

en er met zijn allen nog een mooi seizoenslot van te maken. Teamspirit komt uit jezelf en hoe 

jij je opstelt!  

Voor komend seizoen zoeken we “nieuw oud talent” dat in competitieverband lekker wil 

voetballen in een, zeker als ze compleet zijn, uitermate gezellig team. Dus mannen tussen de 

20 en 60 die lekker willen ballen; meld je aan !! Wekelijkse beschikbaarheid is geen 

voorwaarde, in onderling overleg is veel mogelijk. 

 

Zoals velen zullen hebben opgemerkt heeft onze accommodatie in de winterstop een 

behoorlijke facelift heeft ondergaan, waarbij het gehele terras is vervangen en aanzienlijk 

uitgebreid. Speciale dank gaat hiervoor met name uit naar projectleider Dick van der Stelt en 

het selecte clubje vrijwilligers dat hier vele vrije uren in heeft gestoken. Tevens ook naar onze 

hoofdsponsor Wiegmink waar de grindtegels maanden zijn opgeslagen. De laatste afwerkingen 

moeten nog plaatsvinden, maar zullen voor de zomer zeker af zijn. Om tot volledige afronding 

te komen zal er dus nogmaals beroep op enkele vrijwilligers. Uiteraard weten wij de ja-zeggers 

te vinden, echter wij laten ons graag verrassen.  

 

Voor in de agenda alvast de volgende data:  

 Zaterdag 11 juni 2011: FC Dag.  

Gezelligheid en voetbalplezier staan op deze dag voorop, waarbij voor jong en oud, 

voetballers en niet-voetballers gelegenheid is om te voetballen. De dag zal uiteraard 

weer worden afgesloten met een BBQ en de feestband Nick en Simon is alweer 

gecontracteerd. Tevens zullen we op deze dag op informele wijze afscheid nemen van 

onze hoofdtrainer en voorzitter.  

Formele uitnodigingen en overige informatie volgt in de komende maanden. Opgave is 

echter reeds mogelijk: neem hiervoor contact op met Paul de la Vieter, Bas Hupkes, Lau 

Oosterwijk of Molle Stuiver. Opgaveformulieren volgen in de volgende Uitkijk. Ook in de 

kantine kunt u binnenkort opgaveformulieren verwachten. 

 

 Vrijdag 12 augustus en zaterdag 13 augustus: TOP-klasse weekend.  

Trots zijn wij erop dat de 1e selectie van zowel Flevo Boys als SC Genemuiden ook dit 

jaar weer haar trainingskampen in Kraggenburg belegt. Dit ingegeven door een 

combinatie van een perfect speelveld, gezellige accommodatie en goede eet- en 

slaapgelegenheden bij onze sponsor Van Saaze. In tegenstelling tot voorgaande jaren, 

komen beide clubs nu in hetzelfde weekend.  

SC Genemuiden zal op vrijdagavond 12 augustus een oefenwedstrijd spelen en Flevo 

Boys op zaterdagmiddag 13 augustus. Tegenstanders zijn nog niet bekend, maar de 

toezegging is van beide kanten gedaan dat alles in het werk zal worden gesteld om 

aansprekende tegenstanders vast te leggen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

 

Bestuur FC Kraggenburg. 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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leuk om te lezen: Gastvrije ontvangst in de Flevohoeve 
 

Robert, Artur, Bozera, Pawel, Beate, Damian, Yvonne en Martin komen uit Polen en verblijven in de 
Flevohoeve. In appartement 14 praat ik met hen over Polen, Kraggenburg, afval en over Guusta. Guusta 

Verboom is de beheerster van de Flevohoeve, 24 uur per dag paraat. Tijdens ons gesprek dat gevoerd 
wordt in het Duits, Nederlands, Pools en Engels fungeert zij waar nodig als tolk. Op dit moment wonen er 
100 mensen in  de Flevohoeve; 10 per appartement.  
 

Waar komen jullie vandaan? 
In de Flevohoeve verblijven op dit moment alleen gasten uit Polen.  
 

Hoe komen jullie hier terecht? 
Artur, Pavel en Robert: 'We hadden gehoord dat er een nieuw hotel was voor buitenlandse werknemers 
met een leuke vrouw. Toen zijn we hier naartoe gegaan.' De meeste Polen komen op de bonnefooi naar 
Nederland, omdat ze gehoord hebben dat ze hier werk kunnen vinden.  
 

Hoe bevalt het op de Flevohoeve? 
Artur, Pavel en Robert: 'We hebben het hier goed.' Het grote voordeel van het wonen in de Flevohoeve is 

dat Guusta Pools spreekt. 'Guusta is very special!'  
 

Wat is de rol van Guusta? 
Guusta is als een soort 'moeder' voor haar gasten. Ze regelt alles. Van het vervangen van een lamp tot 
het bellen van de belasting. Ze woont in het woonhuis naast het appartementencomplex. Door de gasten 
gekscherend appartement 15 genoemd.  
 

Hoelang zijn jullie hier? 
De gasten in appartement 14 zijn hier semi permanent. De meesten hebben een gezin of kinderen in 
Polen en bezoeken hen regelmatig. Artur: 'Ik ben hier nu sinds een paar weken, maar heb wel al eerder 
in de Flevohoeve gewoond.' Bozera: 'Ik ben hier voor het derde seizoen.'  
 

Hebben jullie hier vrienden? 
Iedereen op de Flevohoeve heeft zijn eigen vriendengroep. Ze kennen niet iedere bewoner.  
 

Wat voor werk doen jullie? 
Robert, Artur en Pavel: 'Wij werken bij de afvalverwerking in Hengelo.' Wat een eind weg? 'Ja, we gaan 

er met z'n drieën in één auto heen. We hebben eerst dichterbij gewoond, maar daar beviel het niet.' 
Bozera: 'Ik werk in Meppel. Daar doe ik aan de lopende band folders in folie.' Beate: 'Ik doe de 

schoonmaak hier in de Flevohoeve.' Damian en Yvonne: 'Wij werken in de witlof.' 
 

Wisten jullie al veel van Nederland voordat je hierheen kwam? 
Op school leren we veel van Nederland. Bijvoorbeeld dat we hier 6 meter onder de zeespiegel wonen. Dat 
vinden we wel erg speciaal.  
 

Willen jullie Nederlands leren? 
Bozera wil heel graag Nederlands leren. Guusta: 'Ik heb Artur en Beate Nederlandse les gegeven. De wil 
om het te leren is er wel, maar ze zijn bang om fouten te maken. Veel van de mensen hier aan tafel 
verstaan het Nederlands best, als je maar langzaam praat. We hebben hier ook wel eens een lerares 

Nederlands gehad van de Friese Poort, maar het lukte haar niet de taal uit te leggen, omdat de lesstof 
niet in het Pools was, alleen in het Nederlands.' Artur: 'Guusta spreekt de woorden goed en duidelijk uit. 
Daar leren we het meeste van. Zij zegt iets in het Pools en in het Nederlands en dan kunnen we het 
nazeggen.'  
 

Hoe communiceren jullie nu met je werkgever? 
Artur, Pavel en Robert: 'Wij spreken Duits. In Hengelo is dat geen probleem. Het is vlak bij de grens.' 

Beate, Yvonne en Martin spreken Engels. Damian spreekt ook wel Nederlands. Bij Bozera op het werk zijn 
veel Polen.  
 

Hoe ziet jullie dag eruit? 

Lange werkdagen, eten, slapen. Damian en Martin sporten iedere dag.  
 

Gaan jullie wel eens een dagje/avond uit? 

Bozera is bij de Orchideeënhoeve geweest. 'Ik vond het erg mooi'. De jongeren gaan ook wel eens naar 
Chez Marknesse. Het lukt hen niet daar een Nederlands meisje of een Nederlandse jongen te versieren. 
'Als we zeggen dat we uit Polen komen, dan hoeven ze ons niet meer!' En met een extra drankje? 'Dat 
bied ik ze dan niet meer aan.' Guusta: 'De mensen in dit appartement werken meer dan dat ze geld 
uitgeven. Ze sparen. Er is wel een groep, die altijd te weinig geld heeft. Als er geen geld is, ondernemen 
ze niets en anders gaan ze wel eens ergens heen.'  
 

Wat vinden jullie van het idee van de werkgroep buitenlandse werknemers om een activiteit te 
organiseren? 
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Damian: 'De één wil wel en de ander denkt moet dat nou? Maar dat is met de Nederlanders ook. De één 

vindt het een goed plan en de ander denkt wat moet ik met die buitenlanders.' Een open dag op de 
Flevohoeve vinden ze oké. Ze willen dan graag het Poolse eten laten proeven en staan ook open voor het 

proeven van specifieke Nederlandse hapjes.  
 

Komen jullie wel eens in het dorp Kraggenburg zelf? 
Ja om boodschappen te doen. We gaan niet naar de bar of naar een activiteit als het carnaval.  
 

Missen jullie iets in de winkel? 
Ja, Pools brood. Het Nederlandse brood is veel te zacht, dat vinden wij niet lekker.  
 

Nemen jullie eten uit Polen mee? Wie zorgt er voor het eten?  
Nee, wij nemen geen eten uit Polen mee. Guusta: 'Er zijn er wel, die met tassen vol eten uit Polen 
aankomen.' 
We koken zelf, aardappels, vlees, groente, kip, kippesoep enz.  
 

Wat is jullie Nederlandse lievelingseten? En wat vinden jullie een erg lekker Pools gerecht? 

Nederlands: Frikandellen en gevulde koeken. Bozera: 'Ik vind alles lekker.'  
Pools: Poolse gekruide worst en Bigos. Dit is een stamppot witte kool, zuurkool, worst, champignons en 
tomaten.  
 

Hoe ziet een Pools feestje eruit? 
Bozera heeft toevallig een paar dagen geleden haar naamdag gevierd. Er worden dan mensen 
uitgenodigd. Op tafel staan wodka en andere dranken en veeeeeel eten. Geen hapjes, zoals in Nederland 
maar echt voldoende eten.  
 

Gaan jullie in Nederland ook naar de kerk?  
Bozera gaat één keer in de maand in Marknesse naar de katholieke kerk. Daar is dan een Poolse dienst. 
Guusta: 'Van deze diensten wordt veel gebruik gemaakt. Hier is wel behoefte aan.'  
 

Vieren jullie de feestdagen net zo als in Nederland? 
Nee, dat is bij ons heel anders. Kerstavond is heel belangrijk. Dan eten we 12 visgerechten en gaan 's 

avonds met de hele familie naar de kerk. We wensen elkaar iets goeds toe. Dat is heel speciaal. Ook 
Pasen is heel anders. We nemen dan een mandje mee naar de kerk met ei, brood, zout, peper en boter 
in de vorm van een lammetje. In de kerk is een zegening voor een goed jaar. En op Tweede Paasdag 
mogen de jongens de meisjes natgooien! 
 

Volgen jullie het Nederlandse nieuws? 

Ja, wij volgen zeker het nieuws, ook het Europese en het wereldnieuws, zoals de ramp in Japan.  
 

Hoe denken jullie dat de Nederlanders over jullie denken? 
Degenen, die problemen met ons hebben, zijn domme mensen. Wij werken hard en maken lange dagen. 
Het zijn vooral jonge mensen, die vervelend tegen ons doen. Als wij in een Poolse auto rijden, reageren 
mensen anders, dan wanneer we in een Nederlandse auto rijden. Er wordt regelmatig een middelvinger 

naar ons opgestoken.  
 

Er wordt vaak geklaagd over afval langs de Hertenweg en in het dorp. Is het in Polen gewoonte om alles 
naast je neer te gooien?  
Nee natuurlijk niet. Wij willen ook geen zootje. Het zijn  misschien 3 of 4 mensen, die dit doen, maar 
hierdoor hebben mensen een heel verkeerd beeld van ons. Guusta: 'Eén keer per jaar ruimen we alle 
troep op in de buurt van de Flevohoeve. We willen absoluut niet dat mensen zeggen dat het een zootje is 
rondom ons complex.'  
 

Wat vindt jullie familie in Polen ervan, dat jullie in Nederland werken? Zijn jullie van plan terug te gaan 
naar Polen?  

Martin: 'Onze gezinnen missen hun mannen.' De meesten zijn van plan terug te gaan. Voor velen is het 
ook afhankelijk van de situatie. Martin: 'Ik blijf niet in Nederland, want mijn vrouw heeft een goede baan 
in Polen.' Arturs vrouw heeft geen werk, maar met 2 schoolgaande kinderen in Polen is het toch lastig 
naar Nederland te verhuizen.  
 

Wat willen jullie nog kwijt aan de Kraggenburgers? 
Dat niet alle Polen hetzelfde zijn. Niet alle Polen drinken of zijn criminelen. Wij balen ervan als het een 
keer mis gaat en iedereen denkt dat alle Polen zo zijn. We hebben daar nadeel van. Veel Nederlanders 
willen bijvoorbeeld geen huizen verhuren aan Polen. Guusta: 'Wij waarschuwen er altijd wel voor. 
Wanneer één Pool dronken buiten loopt, wordt het beeld weer versterkt en heeft iedereen hier in huis er 

last van. Ze mogen hier ook niet buiten drinken.' 
 

Als ik naar Polen op vakantie zou gaan, wat moet ik dan beslist zien? 
Heel Polen is mooi! Maar zeker de meren en de bergen, Krakau, Lublin, Auschwitz en Zakopane.  
Natuurlijk vergeet ik de 'Lech' bierbrouwerij in Poznan niet. :) 
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Margot Maljaars 

                                                   

                                     
 

 
 
 
 

         9 en 16 april 2011 
 
        20.00 uur bij H.C.R. van Saaze 

 
Een interactieve detective met een glimlach 
 

              
   

              
                 

                    Door: Billy St. John 
 

                                                                                       In het Nederlands bewerkt door Aris Bremer 
 
Schot in de Roos 
 
Sint Genesius speelt deze keer een detective. Een echte whodunit waarbij iedereen zich vanaf het eerste 
begin afvraagt wie de dader is. Een stuk met een gniffel en een glimlach. 
 
Rutger de Roos, een sluwe miljonair met tal van vijanden, zat in de salon van zijn landhuis. Zo rond 
middernacht heeft iemand een revolver op hem gericht en een kogel door zijn hoofd geschoten. Schot in de 
Roos dus. Inspecteur Pareis, een ervaren speurder met een cynisch gevoel voor humor, heeft de opdracht 
deze moord op te lossen. Iedereen die op de bewuste avond in het landhuis aanwezig was, is verdacht. 
Inspecteur Pareis neemt de alibi’s onder de loep en de cruciale gebeurtenissen het uur voor de moord 
passeren één voor één de revue.  
 
Wie is de dader? Het publiek mag in de pauze meedoen met het oplossen van deze misdaad!   
                                                                                                                                                                   
Na de pauze zien we hoe de slimme Pareis achter de waarheid komt en de dader m/v arresteert.  
Maar na deze oplossing vallen er nog meer schoten.... 
 
Onder diegenen die de juiste dader kunnen aanwijzen, wordt na afloop een mooie prijs verloot. 
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Ouderensoos “Jongeren van Vroeger”(J.V.V.) 

Kraggenburg. 

 

 

Secretaresse: E.H. Kombrink – van der Scheer 

           Voorstraat 18. Tel. 252853    

 

 

 

                                                                                                 Kraggenburg, maart 2011. 

 

 

Aan de leden van de J.V.V. en andere belangstellende 55-plussers. 

 

 

We organiseren ook dit jaar weer een mooie busreis voor alle belangstellende ouderen. 

Als datum hebben we gekozen 6 juli 2011. 

Het wordt deze keer een Tour Amsterdam-Volendam. 

Ook nu gaan we op weg met het vertrouwde bedrijf Blok Tours (voorheen H. Oost) uit Steenwijk. 

De dag ziet er als volgt uit: 

 

  8.30 uur  Vertrek bij H.C.R. van Saaze te Kraggenburg 

20.30 uur   Retourtijd 

Route        Kraggenburg, Ens, Ramspol, Roggebotsluis, langs Dronter – en Veluwemeer, 

 Harderwijk, Zeewolde, Eemnes, Naarden, Amsterdam, Broek in Waterland,  

 Monnickendam, Volendam, Hoorn, Enkhuizen, Houtribdijk, Lelystad, Elburg, 

 Emmeloord, of terug via de Afsluitdijk, Sneek, Joure, Lemmer, Ens. 

Programma: 10.00-10.45 uur Koffie pauze 

 11.30-12.45 uur Rondvaart Amsterdamse grachten 

 12.45-14.15 uur Vrije lunchpauze (geschikt plekje wordt nog uitgezocht) 

 15.00-16.30 uur bezoek Volendam of Zaanse schans 

 18.00-19.30 uur Diner 

Prijs: € 46,25 bij 40-44 personen per touringcar voor de leden.  

 Voor niet-leden € 3,-- meer. 

Inclusief: Bus, Koffie met gebak, Rondvaart, Diner. 

 

Het wordt vast een prachtige rondrit met veel bezienswaardigheden! 

 

Opgave en betaling: via onderstaande invulstrook bij:  

mw. T. v. Diepen-Heddes, Walstraat 29, tel: 252532  

of op de soosmiddag (woensdag) tot uiterlijk 22 juni 2011. 

Betaling kan ook via de bankrekening 3465.92.704 t.n.v. mw. T.v. Diepen-Heddes, onder 

vermelding van J.V.V. Kraggenburg. 

 

 

                    Bestuur J.V.V. 

 

 

 

 

Hierlangs afknippen en inleveren (uiterlijk 22 juni 2011).       

 

NAAM --------------------------------------------------------------------- 

 

ADRES--------------------------------------------------------------- 

 

Aantal personen ---------------- 
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CARNVAL 2011 
 

Beste leden, sponsors en Kraggenburgers, 
 

De carnavals activiteiten zijn net achter de rug en hebben gezorgd voor een ware griep 

epidemie onder Prins Kar-naval en zijn Raad van Elf. Gelukkig is iedereen inmiddels hersteld. 
 

We zijn begonnen in december met de Kerstmarkt, waarna de nieuwjaarsreceptie volgde. 

Tijdens de Nieuwjaarsreceptie heeft iedereen kunnen zien dat we met onze Prins Kar-naval een 

spetterend carnaval in zouden gaan. 
 

Het is een fantastische carnaval geworden. Met een zeer geslaagd Gezwam rond de Dam, waar 

ook dit jaar ongeveer 700 bezoekers genoten van een prachtige avond. Ook de andere 

activiteiten, waaronder Junior Buutreednen, Jeugdactiviteit, Groot Carnaval, Katerloop, 

Kindercarnaval en als afsluiting het Seniorencarnaval waren zeer geslaagd. 
 

Wij willen iedereen bedanken voor het bezoeken van onze activiteiten, maar ook de mensen 

die ons geholpen hebben tijdens de activiteiten. In het bijzonder noemen we de schaduwraad, 

die elk jaar weer zorgt voor hand- en spandiensten. 
 

Namens, Prins Kar-naval en zijn wijze Raad van Elf kunnen wij niet anders zeggen: BEDANKT!! 
 

In het voorjaar steken we de handen nogmaals uit de mouwen voor de gemeenschap. We 

helpen bij de bestrating van het monument en Prins Kar-naval heeft toegezegd te helpen bij 

het vergroten van het plein bij de peuterspeelzaal.   
 

Op 11 november bestaan wij 44 jaar. Een mijlpaal binnen de carnaval en dat zullen we zeker 

niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Houd dus alle media in de gaten en noteer alvast de 

datum in uw agenda. 
 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 

 

 

 

OPGELET FIETSLIEFHEBSTERS/BERS 
 

Wij, Agnes Muysers en Ria Stuiver, zijn van plan om op woensdagavond, vanaf 19.00 uur tot 

20.30 uur, tijdens de zomermaanden, op de racefiets te gaan toeren door ons mooie 

Flevoland. 

Heb je zin om mee te gaan, neem dan contact met één van ons op. Tel:250008 of 252453. 
 

Met vriendelijke groet, Agnes en Ria 

 

 

 

Collecte reumafonds 
 

De collecte voor het reumafonds heeft dit jaar het mooie bedrag van € 1065,- opgebracht. 

Hartelijk dank aan alle gevers en collectanten. 

  

Emmy Koster  

collecte leidster. 
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Buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen 

 

Met ingang van dinsdag 6 september (tevens eerste schoolweek) start  Kinderopvang 

Noordoostpolder (SKN) met de buitenschoolse opvang voor schoolgaande kinderen uit 

Kraggenburg en omgeving.  

Deze buitenschoolse opvang vindt in eerste instantie plaats op de dinsdag- en 

donderdagmiddag van 15.00 tot 18.00 uur. Bij voldoende belangstelling en groei zal de 

buitenschoolse opvang op termijn uitgebreid kunnen worden.  

“Het Onderwijsplein Kraggenburg”  begint steeds meer te groeien: zo zijn er twee basisscholen 

en ook de peuterspeelzaal heeft er inmiddels een plekje gevonden. In het gebouw van 

basisschool de Pionier wordt een lokaal ingericht met alle mogelijkheden voor spel en 

ontspanning.  De kinderen kunnen er, onder leiding van deskundige begeleiding vanuit de 

SKN, naar hartenlust knutselen, lezen, bouwen, buiten spelen en computeren.  

De SKN is een kinderopvangorganisatie met jarenlange ervaring in de kinderopvang. 

Bovendien werkt  SKN nauw samen met de Stichting AVES (bovenschools bestuur voor de 

beide Kraggenburger basisscholen) Sinds 2006 beschikt de organisatie over een kwaliteits- 

certificaat. Voor meer informatie kunt u ook kijken op onze website: www.sknop.nl 

Voor de gemeenschap Kraggenburg is de buitenschoolse opvang een goede aanvulling op de 

bestaande onderwijsvoorzieningen. We hopen dan ook dat er voldoende aanmeldingen zullen 

komen om de kinderopvang tot een succes te maken.  

Aanmeldingsformulieren kunnen via de website opgevraagd worden. Bellen mag natuurlijk ook.  

Daarnaast kunt u op de scholen meer informatie krijgen over de buitenschoolse opvang.  
 

Contactadres SKN: 

Europalaan 40A 

8303 GJ Emmeloord 

Telefoon: 0527-620613 

Email: info@sknop.nl 
 

Met vriendelijke groet, 

Karen Anne van Dorp, directeur SKN 

Tineke Vogelaar; clustermanager SKN 

Ineke Bolsius en Molle Stuiver (directieleden basisscholen) 

 

 

 

NIEUWS VAN HET DORPSHUIS 
 

Wat gaat de tijd snel, alweer een nieuwe Uitkijk en dus het moment om wat nieuws met u 

allen te delen. Sinds de laatste Uitkijk is er weer het nodige gepasseerd. Naast de wekelijkse 

activiteiten van de Line dance- en Zumba dance club, de soos voor de 55 plussers, het 

klaverjassen van De Kei en de Groene tafel, de beleggingsclub, de loopgroep en de 

koorrepetitie hebben we een aantal bijzondere activiteiten gehad. 

Vrijwilligers: 

Zo hebben wij in januari een bijeenkomst gehad met de vrijwilligers die op z‟n tijd bardienst 

draaien. We hebben met elkaar kennis gemaakt en van gedachte gewisseld over de bardienst 

en wat er eventueel veranderd of verbeterd kan worden. Een zeer vruchtbare en ook gezellige 

avond, waarop je je realiseert hoe belangrijk het werk van de vrijwilligers is voor het 

Dorpshuis. Zonder hun inzet en betrokkenheid zou het Dorpshuis niet kunnen functioneren 

zoals het thans gaat. Zonder iemand te kort te doen, zijn we veel dank verschuldigd aan Ria 

Stuiver, die de dagelijkse leiding heeft in het Dorpshuis, er voor zorg draagt dat iedere 

gebruiker in een schoon en opgeruimd Dorpshuis terecht kan, die de inzet van de vrijwilligers 

coördineert en voor de bevoorrading zorg draagt. Hoewel we een twintigtal vrijwilligers 

hebben, is er toch behoefte aan uitbreiding van onze vrijwilligersgroep. Lijkt het idee u wel 

wat, wilt u zich opgeven of eerst wat nadere informatie, neem dan contact op met Ria Stuiver 

tel. 252453 of Sita v. Egmond tel. 252451. 

De Onderhoudsgroep: 

Eind maart hebben we een bijeenkomst gehad met degene die zich opgegeven hebben om te 

helpen bij het onderhoud. De zgn. Onderhoudsgroep. Zo moet er geschilderd worden en zijn er 

kozijnen aan vervanging toe. Ook willen we een terras gaan maken aan de zuidwest zijde, 

http://www.sknop.nl/
mailto:info@sknop.nl
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waarbij we een jeu de boules baan verwijderen om hiervoor ruimte te maken. De andere baan 

laten we intact en we gaan proberen weer mensen te interesseren voor een spelletje jeu de 

boules. U hoort daar binnenkort van.  

De Biljartclub: 

Wat de biljartclub betreft, er hebben zich tot nu toe 10 personen aan gemeld en zijn we, als u 

dit leest, bij elkaar geweest en van start gegaan. Wilt u ook meedoen neem dan contact op 

met Joop Stengs, tel. 06-21548778. 

Verder heeft het bestuur de intentie om de komende tijd diverse activiteiten te organiseren. 

Wij denken hierbij aan jeugdavonden met muziek, expositie van verschillende creatieve 

kunstuitingen van onze Kraggenburger talenten (schilderstukken-houtbewerking-textiele hand- 

en kunstwerken-declameren –etc.), appelschilwedstrijd, stijldansen, muziekavond etc. Over de 

verdere invulling en wanneer komen wij de komende tijd met nadere informatie. Op deze wijze 

willen wij nog meer inhoud geven aan de sociaal/culturele functie van het Dorpshuis. 

We rekenen daarbij op uw deelname, uw inbreng en/of uw belangstelling zodat ons Dorpshuis 

een “thuis” is voor alle Kraggenburgers.  
   
Namens het Bestuur stichting Dorphuis 
 

P.Paauw  voorzitter 
 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 

  
Creiler Flora 

Op vrijdag 4 februari zijn we met ruim twintig personen naar Creil vertrokken, om een bezoek 

te brengen aan de Creiler Flora. Dit is een bloemenshow, waar een dertigtal bloementelers uit 

Flevoland hun tulpen en andere bolgewassen zo mooi mogelijk presenteren. 

Velen van ons waren verbaasd over het feit, dat er zoveel tulpen in verschillende kleuren te 

zien waren. Want naast de klassieke tulp in rood, geel en wit, was er een veelheid in andere 

kleuren te zien. Roze, oranje, creme, paars en zwart en combinaties van twee kleuren. 

Er waren prachtige bloemstukken met lelies in verschillende kleuren te bewonderen. 

We hebben gezamenlijk koffie en thee met gebak genuttigd en toen we naar huis gingen, 

kregen we nog een bos tulpen mee. 

Al met al hebben we weer een gezellige middag mogen beleven. 

 Voorjaarsactie. 

Tijdens de maand februari hebben we de langdurige zieken en de aan huis (en bed) gebonden 

mensen in Kraggenburg een tulpengroei vaas aan mogen bieden. 

Deze actie is tot stand gekomen door de Rotary Noordoostpolder, dus onze hartelijke dank 

daarvoor.  

De zieken die niet met ons naar de Flora konden gaan, hebben via deze actie toch een 

voorjaarsbloemetje ontvangen. 

 Zonnebloem loten. 

Ook dit jaar zijn we weer van plan bij u langs te komen met loten. 

De loten kunnen we vroeger ontvangen dan voorgaande jaren, dus vanaf de maand april kunt 

u ons verwachten. We hopen dat u weer een lot van ons koopt. Een deel van de opbrengst 

mogen we besteden aan onze eigen Zonnebloem gasten in Kraggenburg. 
  
Met vriendelijke groeten van alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 

 

 

20-22 mei Uit-je Tent  
 

Het leukste, grootste en meest veelzijdige kampeerweekend van Nederland van 20 t/m 22  

mei 2011 in onze eigen Noordoostpolder. Een weekend kamperen voor € 0, € 5 of € 10 per 

plaats per nacht! (inclusief toeristenbelasting en (eventuele) voorzieningen)  

Ervaar hoe leuk en veelzijdig het in de Noordoostpolder is. Kamperen in het bamboebos, bij de 

Oude Haven in het Kuinderbos, bij de fruitteler, op de renbaan, het kan allemaal. Er zijn ruim 

40 kampeerterreinen beschikbaar, heel divers en uniek, van luxe tot back-to-basic.  
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Het weekend zit vol met ruim 80 veelzijdige activiteiten, die ook voor polderbewoners zijn. 

Actief in de natuur, cultuur snuiven, wijnproeven bij de wijngaard, er zijn tal van sport- en 

spelactiviteiten en natuurlijk uren fietsen of wandelen en genieten van de rust en de mooie 

natuur. www.uit-jetent.nl geeft een overzicht van de veelzijdige activiteiten, horeca en uitgaan 

en informatie over het kamperen en boekingsmogelijkheden. 

Wees ambassadeur: 20-22 mei is het weekend om De Noordoostpolder te proeven en te  

beleven. Nodig bekenden van buiten de polder uit. Dit kan via de kaart die u in de bus krijgt 

en die bij de VVV op De Deel verkrijgbaar is. Digitaal kan ook; een E-card of promotiefilmpje 

sturen. Via onze site www.uit-jetent.nl te downloaden.  
 

Volg ons op Facebook, Twitter of Hyves of abonneer je op de nieuwsbrief op www.uit-jetent.nl 
 

 

 

 

 

 

 
HUMANITAS, de Nederlandse vrijwilligersvereniging voor maatschappelijke dienstverlening en 

samenlevingsopbouw. 

HUMANITAS, voor mensen die het even niet in hun eentje redden. Jaarlijks geven ruim 10.000 

vrijwilligers maar liefst 36.000 deelnemers het zelfvertrouwen terug dat ze nodig hebben om 

op eigen kracht iets aan hun situatie te veranderen. 
 

Humanitas zoekt met spoed vrijwilliger(s) Thuisadministratie (M/V) 
 

Thuisadministratie vrijwilligers begeleiden de hoofdpersoon met orde aanbrengen in hun privé 

administratie. Openen en ordenen van de post, acties ondernemen en archiveren. De 

vrijwilliger begeleid bij het maken van overzicht in inkomsten, uitgaven en schulden. Hij/zij 

leert de hoofdpersoon een kasboek bij te houden en keuzes te maken in het uitgiftepatroon.  

Thuisadministratie begeleiding is laagdrempelig, aan de keukentafel. Naast de hoofdpersoon 

staan zonder onderscheid van cultuur, sociale status, opleiding of religie. 

Thuisadministratie vrijwilligers helpen hoofdpersonen weer zelfstandig hun administratie te 

kunnen voeren en eventuele schulden op verantwoorde wijze op te lossen. 
 

Interesse? neem contact op met e-mail : humanop.ta@gmail.com of mobiel: 06-578 338 73 
 

 
 

Vrijwilligers voor zapweek gezocht 
 

Ik zal me allereerst even voorstellen. Ik ben Roelina Lensen, ben 24 jaar en zeer actief met 

het organiseren van activiteiten en het realiseren van de PR binnen Stichting Vrienden Van 

(SVV). Stichting Vrienden Van is een organisatie bestaande uit enthousiaste vrijwilligers die 

actief zijn bij verscheidene activiteiten. Onze grootste activiteit is de ZAPweek. ZAP staat voor 

Zonnebloem Activiteiten Plein en in deze week wordt een waanzinnige activiteitenweek voor 

kinderen met en zonder beperking georganiseerd. We bieden hen dan activiteiten aan op het 

gebied van toneel, muziek, sport en spel, creativiteit, enz. Zo hebben we ook een aparte plek 

waar we allerlei houtactiviteiten hebben.  

Nu zijn we voor deze houtafdeling op zoek naar vrijwilligers. Het hout dat we gesponsord 

krijgen, wordt vaak groot, door elkaar en soms met spijkers geleverd. Dit moet dan nog uit 

gezocht, ontspijkert en soms kleiner gemaakt worden. Ook hebben we vaak klussen voor 

bepaalde dingen die gemaakt kunnen worden. Ofwel, we hebben veel ruimte voor vrijwilligers 

die het leuk vinden één van deze of meerdere dingen te doen.  

Wij hebben voor deze activiteit de voorkeur voor ouderen, omdat zij vaak graag willen helpen, 

wij hen wellicht kunnen helpen en zij een aanvulling voor ons bestaande vrijwilligersbestand 

zullen zijn. Voor verdere activiteiten hebben wij ook altijd ruimte voor vrijwilligers. 

Geïnteresseerden kunnen contact met ons opnemen en/ of een kijkje nemen op de site 

www.stichtingvriendenvan.nl  
 

Roelina Lensen, roelina.lensen@gmail.com of 06-13772658 

http://www.uit-jetent.nl/
mailto:humanop.ta@gmail.com
http://www.stichtingvriendenvan.nl/
https://linux75.webawere.nl/webmail/newmsg.php?tid=clean&lid=nl&to=roelina.lensen@gmail.com
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 
 

De winter is, op enkele koude nachten na, voorbij. De lente begint aarzelend, maar als de 

temperatuur stijgt zal het voorjaarsgezang van merel en zanglijster in de vroege ochtend uren 

in bos, park en tuin volop te horen zijn. In het veld is klein hoefblad met z‟n gele bloempjes 

volop te bewonderen. Tijdens de wandeling in het Voorsterbos kunnen bezoekers op paden of 

bij poelen de activiteiten van kikkers, padden en salamanders waarnemen die op pad zijn naar 

het paargebied. Wanneer de temperatuur stijgt, zal het niet lang duren of het kikkerdril en de 

paddensnoeren worden in de poelen en sloten afgezet. De komende tijd zal het aantal 

trekvogels uit Afrika toenemen om in onze gebieden te gaan broeden. Een van die soorten is 

de boerenzwaluw. Wist u dat de boerenzwaluw door SOVON aangewezen is als vogel van het 

jaar 2011. Daarom geef ik in dit “Natuurmoment” de boerenzwaluw extra aandacht. 
 

Elk voorjaar komen eind maart/begin april de eerste boerenzwaluwen vanuit Zuid–Afrika naar 

Nederland om te broeden. Bijna alle boerenzwaluwen overwinteren in Namibië, Botswana en 

Zimbabwe. Zij trekken elk voorjaar over de Sahara naar Marokko, waar ze het Atlasgebergte 

moeten overbruggen. Vervolgens zullen de zwaluwen de Middellandse Zee over trekken om 

Europa te bereiken. De boerenzwaluw weegt ongeveer 17 tot 20 gram en vliegt twee keer per 

jaar een afstand van 8000 km. De passage van de Sahara (2000 km) brengt veel vogelleed 

met zich mee. Tijdens zandstormen worden grote groepen zwaluwen gezandstraald en 

overleven de tocht niet.  

In het verleden stonden overal elektriciteitspalen met draden langs de wegen. Die werden door 

honderden zwaluwen in het voor- en najaar gebruikt als rustplaats. Als de broedtijd aanbreekt 

zie je de zwaluwen veelal bij modderpoelen en mesthopen. Deze zijn vaak rondom boerderijen 

wel aanwezig. Ze verzamelen hier het nestmateriaal. Dit is meteen de verklaring waarom deze 

zwaluw boerenzwaluw wordt genoemd. De nesten worden gemaakt van klei, modder, of leem 

vermengd met strootjes als wapening en speeksel als bindmiddel. De nesten worden veelal bij 

boerderijen op balken of nok bevestigd. Bij- en rondom stallen met vee komen grote aantallen 

insecten voor, zodat deze vogels wel drie broedsel groot kunnen brengen. De boerenzwaluw is 

te herkennen aan de lange staart (soms 7 cm) en aan de donkere, metaalglanzende rug en de 

crèmekleurige buik. Opvallend is de roodbruine keel met zwarte band over de borst.   

Het is ieder jaar een feest wanneer het geluid van de eerste boerenzwaluw wordt gehoord 

tijdens z‟n sierlijke vlucht die de voorbode van de lente aangeeft . 

Er is een spreekwoord dat luidt: Eén zwaluw maakt geen zomer.   
 

In het Waterloopbos, te Marknesse, is in de afgelopen herfst en winter de zeehaven van Marsa 

El Brega (die aan de noordkust van Libië ligt) opengemaakt. Wanneer u de witte route neemt 

kunt u over een aangelegde vlonder kennis nemen van de haven. Er staan zeven golfmachines 

in het water opgesteld. In de nabijgelegen zoutwater silo van de Bangkok loods zijn tijdens de 

inventarisatie twee soorten vleermuizen waargenomen. Dit waren vijf Grootoorvleermuizen en 

vijftien Franjestaarten waarvan twee dood lagen. Op dit moment overwintert de Franjestaart in 

Flevoland alleen in het Waterloopbos . 

In de afgelopen twee maanden hebben veel bezoekers het Waterloopbos bezocht. In het 

infocentrum zijn ruim zeven honderd bezoekers geteld, mede dankzij het mooie weer. 
 

In de omgeving van  de speelweide aan de Leemringweg zijn een tweetal kunstwerken 

geplaatst, waarvan één heel bijzonder is. Er zijn twee bomen omgekeerd geplaatst. Dus met 

de wortels omhoog. Wanneer u dit kunstwerk (tijdens de wandeling over de blauwe route) 

tegenkomt, ziet u de bomen met ronde gaten tussen de wortels als vensters naar het heelal, 

keert zich het verleden bijna letterlijk om naar het heden en vormt het beeld een symbolische 

poort naar de toekomst. 
 

Voor de komende tijd is er volop voorjaarsactiviteit in het bos en veld waar te nemen en ik 

neem de kijker mee tijdens de wandeling om deze natuurbeleving van dichtbij mee te maken. 

De camping de Stiente is vanaf 1 april open, kom eens een weekendje kamperen bij 

Natuurmonumenten. De camping vindt u aan de Kraggenburgerweg 21, te Kraggenburg. 
 

Voor meer informatie: zie de website www.natuurmonumenten.nl/agenda  

of bij het bezoekerscentrum De Wieden telefoon : 0527-246644. 
 

Het beheerteam Flevoland. 

https://linux75.webawere.nl/webmail/redir.php?http://www.natuurmonumenten/
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 Column 
 

 Potje voetbal: 
 

“Hup opa, zet hem op”. 

Met zweet op de kop, natte rug en bijna 

zonder adem, ren ik in de voorjaarszon, 

met m‟n kleinzoon achter de bal aan, en 

dat ging lekker: 1 – 0  voor Björn. Hij 

juichte en rende over het gazon. Maar 

rap daarna maakte ik zowaar de 

gelijkmaker: 1 – 1. Dus voor opa dè 

kans op een rondje rennen en juichen. 

Machtig wat prachtig. En zo volgden nog 

een paar leuke doelpunten. 
 

Kla-Bang, denderde het met een 

enorme knal over het gras. Even de 

schrik, maar goed, niets aan de hand: 

Het knalapparaat tegen de kraaien in de 

tarwe stond aan..  
 

Maar in een flits schoten m‟n gedachten 

door naar de ontploffende kerncentrale 

in Japan en de bombardementen in 

Libië. Knoer harde knallen met als 

gevolg  dood en verderf, heel veel 

ellende, heel veel verdriet.  

Natuurgeweld en nog erger: menselijk 

geweld. Vele doden en gewonden op 

straat, sirenes, geschreeuw, gehuil, 

puinhopen. Wat een ellende. Wel heel 

ver weg, verlies van alles wat je lief 

hebt. En wat een spanning, ben ik nog 

wel veilig, wie kan ik nog vertrouwen, 

wat hangt er mij boven m‟n hoofd. 
 

“Opa, opa, schiet je nog eens een 

keertje?”. Ineens besef ik het geluk van 

het leven hier, op m‟n grasveldje, in de 

zon, in Kraggenburg. Ook al maken 

sommigen zich hier druk om de “polen” 

en de lege blikjes bij de “blikvanger”die 

op de verkeerde plek staat.. Oei. 
 

“een Kraggenburger” 

 Inleverdata 2011 voor kopij  

van De Uitkijk 

 
Kopij inleveren 

(voor 19.00 uur) 
Uiterlijke 
bezorging 

15 mei 25 mei 

03 juli 13 juli 

18 september 28 september 

13 november 23 november 
 

Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 jan t/m  
  31 dec 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 (bv 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 dec schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

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

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

toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2011 

Afmeting (cm) Prijs per  

jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00 

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

18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 
 

 
Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
09-04 St.Genesius “Schot in de roos” HCR van Saaze 20.00 uur 

11-04 Christelijke vrouwen beweging 
K‟burg 

Jaarverg.  met Fam.Smink 
Drents kledingprogramma 

Prot. Kerkcentrum 19.30 uur 

11/15-4 Be Fair Avondvierdaagse 2011 Start: ‟t Klokhuis 18.00 uur 

16-04 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

16-04  11 Dorpenloop Ingang dorp ± 10.30 uur 

16-04 St.Genesius “Schot in de roos” HCR van Saaze 20.00 uur 

30-04 STEK en van Saaze Koninginnedag HCR van Saaze 10.00 uur 

08-05  11 Dorpen steptocht Ingang dorp ± 16.10 uur 

13-05 STEK Leeuwenronde Start: HCR van Saaze 19.00 uur 

21-05 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

1/5-06 Feestcommissie Kraggenburger Visserijdagen   

11-06 FC Kraggenburg FCK-dag   

06-07 “Jongeren van vroeger” Busreis A‟dam en Volendam Vertrek bij van Saaze 08.30 uur 
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Dorpsbelang 
 

Afwerking kunstwerk 

De kunstwerkcommissie heeft 7 mei de laatste hand gelegd aan onze „Boom‟. Rondom het 

nieuwe kunstwerk is bestrating aangelegd en er is een bank geplaatst. Als laatste is het geheel 

netjes afgewerkt. Daarbij mag ik zeker niet vergeten dat onze carnavalsvereniging „De Zotte 

Leeuwkes‟ hierbij een groot aantal helpende handen heeft toegereikt. De resterende handen 

van de raad van elf werden op dezelfde ochtend ingezet bij de opknapbeurt en vergroting van 

het peuterspeelzaalspeelplein, dat een deel van de voormalige dierenweide er bij heeft 

gekregen. 

 

Tulpenmozaïek  

Het zal niemand ontgaan zijn dat het liedje “Op een grote paddenstoel...” heel mooi kan 

worden uitgebeeld in een tulpenmozaïek. Het leverde een kleurrijk plaatje op met een breeduit 

lachende kabouter (logisch als je aan de kliko bent ontsnapt..). Helaas behaalde ons mozaïek 

geen podiumplaats, maar de tuinclub en haar vrijwilligers hebben toch een grote pluim 

verdiend. 

 

Dorpsschoonmaak 

29 april hebben de kinderen van de basisscholen weer hun schoonmaakrondje door het dorp 

gemaakt. Gelukkig viel dit jaar de hoeveelheid zwerfvuil mee. Mede doordat ook enkele andere 

dorpsbewoners hier en daar al zwerfvuil hadden verwijderd. Namens ons een dankjewel voor 

dit initiatief. 

 

Aubade 

Een groot aantal Kraggenburgers is op 30 april getuige geweest van de aubade ter ere van 

onze koningin en het hijsen van de vlag. Een oranjebittertje was hun deel. Hierna heeft onze 

jeugd hun fietsen versierd en een rondje door het dorp gereden. 

 

Leeuwenronde 

Op vrijdag de 13e werd onder prima omstandigheden de 33e Leeuwenronde gehouden. 73 

deelnemers waagden zich aan de 21 kilometer. De winnaar werd Ruud Hadders, die, in een tijd 

van 1.18.48, deze editie een kraggenburgse glans gaf. Overige uitslagen en afstanden zijn 

terug te vinden op www.kraggenburg.nl onder het kopje „nieuws‟. 

 

Ontmoetingsdag Buitenlanders 

Op zaterdagmiddag 28 mei is er een mooie gelegenheid om je “buitenlandse” buren te 

ontmoeten. (Zie pagina 15 en 16 in deze Uitkijk) 

 

Feestweek 

U heeft de feestgids al ontvangen dus het schiet al op! 1 juni start de jaarlijkse feestweek! 

Komt allen, zodat we er ook dit jaar weer een super evenement van maken! De 

feestcommissie heeft alles al op de rails, dus aan hen zal het niet liggen. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers 

http://www.kraggenburg.nl/
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Dorpsontwikkeling Kraggenburg 
 

Tijdens de algemene ledenvergadering van dorpsbelang op 16 maart jl. heeft het bestuur de 

voorlopige uitkomsten gepresenteerd van het dorpsontwikkelingsplan (DOP). Het DOP probeert 

een schets te geven van Kraggenburg in 2025. Daarmee speelt het DOP in op de gewenste  

en/of verwachte ontwikkelingen die gaan plaatsvinden. Uitgangspunt is dat de leefbaarheid 

van het dorp op niveau blijft en het plan daadwerkelijk tot uitvoering komt. Dit plan is 

opgesteld na gesprekken met verschillende vertegenwoordigers van doelgroepen. 
 

Aanleiding 

Waarom een plan maken? Dat heeft te maken met zorgen van bewoners over de toekomst van 

ons dorp. Staat de leefbaarheid onder druk of komt die in de toekomst onder druk te staan? 

Ook is het voor onze gemeente, die uiteindelijk de keuzes moet maken, belangrijk te weten 

wat de toekomstvisie van elk dorp is.  

Natuurlijk is leefbaarheid een containerbegrip. Het gaat dan bijvoorbeeld om groei, stilstand of 

achteruitgang van het aantal inwoners, een passend woningaanbod, de aanwezigheid aan 

onderwijsvoorzieningen met aansluitende kinderdagopvang en buitenschoolse opvang, of het 

kunnen blijven verzorgen van het kerkelijk leven. Leefbaarheid heeft ook te maken met 

voldoende aanbod van zorg en welzijnvoorzieningen, de aanwezigheid van verenigingen of het 

behoud van winkelvoorzieningen. Kortom het gaat bij het kijken naar de toekomst om veel 

meer zaken dan alleen wel of niet uitbreiding van het dorp of het in stand blijven van de 

winkelvoorziening van Leo en Annie. 

Dat deze vraagstelling niet uit de lucht komt vallen blijkt tevens uit het feit dat het gemeente- 

bestuur samen met de woningbouwcorporatie Mercatus eind vorig jaar gestart zijn om samen 

met alle dorpen dorpsvisies te gaan opstellen. Nu blijkt dat Kraggenburg met het DOP daarin 

voorop loopt, waardoor de mogelijkheid bestaat dat wij als voorbeeld voor de anderen kunnen 

gaan werken. 
 

Opzet DOP 

Voor de inhoud van het DOP heeft de werkgroep met delegaties van acht groeperingen 

gesprekken gevoerd over verschillende onderwerpen, die alle van invloed zijn op de ontwikke-

lingen van ons dorp. Gesproken is met vertegenwoordigers van de bewoners (via de wijken), 

de beide scholen en kerken, verenigingsleven, landbouworganisatie en ondernemersvereniging 

Kraggenburg, recreatie- en horecaondernemers, met de gemeente en Mercatus.  

Daarbij is eerst een analyse gegeven van de huidige situatie (aantal inwoners, leeftijdsopbouw, 

werkgelegenheid, sociale verbanden, voorzieningenniveau, etc.).Daarna is gekeken naar een 

aantal ontwikkelingen en trends, die zonder meer plaatsvinden. Denk aan gezinsverdunning, 

de veroudering van het woningbestand,  afnemende voorzieningen, de schaalvergroting in de 

landbouw en meer vrije tijd. 

Aan alle groepen is vervolgens gevraagd aan te geven wat de sterke punten (kernkwaliteiten) 

van Kraggenburg zijn. Genoemd zijn o.a. de ligging nabij bos, water en het “oude land”, de 

sociale binding en betrokkenheid van de bewoners bij het dorp, het ruime aanbod aan 

recreatieve en horecavoorzieningen en het uitbreidingsplan voor zo‟n 180 woningen. Verder 

zijn zaken genoemd als moderne landbouw, in de nabijheid van het Geomatica park en de 

bereidheid om te ontwikkelen (op een of andere wijze een MFC, samenwerking scholen, 

peuterspeelzaal, kinderopvang) 

  

Toekomstvisie  

Voor de toekomstvisie van Kraggenburg is het van belang dat de kernkwaliteiten worden benut 

en dat daarin, voor zover nodig, keuzes worden gemaakt. In een krimpende markt is het 

immers juist zaak om onderscheidend te zijn. De toekomstvisie is vervolgens naar de 

verschillende thema‟s ingevuld.  
 

a. wonen 

In de visie naar 2025 wordt uitgegaan van een toename van woningen door de realisatie van 

fase 1 van het uitbreidingsplan. Verder wordt het bestaande woningenbestand van Mercatus 

beter geschikt gemaakt voor de vraag uit de markt (groter aanbod voor jeugd en meer levens-

loop geschikte woningen). Als keuze moet ingezet worden op de oudere van de toekomst. Er 

liggen kansen in de omgeving van Kraggenburg door de voormalige erven te ontwikkelen naar 

passende woonvoorzieningen (of in combinaties met bijvoorbeeld zorg).  
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Als knelpunt voor de realisatie van deze visie zijn genoemd de spanning tussen de gewenste 

(en noodzakelijke) uitbreiding en de demografische ontwikkeling enerzijds, en de wenselijkheid 

van slopen of renoveren van bestaande woningen in de kern anderzijds. Verder is aangegeven 

dat van de overheden (gemeente en provincie) medewerking nodig is voor passende 

regelgeving voor het realiseren van aantrekkelijke woonfuncties buiten de bebouwde kom. 
 

b. werkgelegenheid 

Recreatie en de kleinschalige bedrijvigheid zijn speerpunten waarop ingezet moet worden. De 

recreatieve en toeristische mogelijkheden zullen versterkt worden vanwege de nabijheid van 

bos en water. Dat vraagt tegelijkertijd om een acceptabele inpassing en verweving met het 

bestaande bos (segmenteren?). Verder zal de agrarische sector met het Geomatica park meer 

invulling kunnen geven aan de verdere modernisering en ontwikkeling van high-tech land- en 

tuinbouw. Als knelpunt is genoemd de keuze van de gemeente voor andere bedrijvenlocaties 

(o.a. de A6 /N50) als het gaat om de werving van nieuwe bedrijven voor de realisatie van de 

bedrijventerreinen.  

 

c. voorzieningen 

In 2025 wordt voorzien dat de omgevingskwaliteiten worden benut en Kraggenburg als 

recreatiedorp op de kaart staat. Verder is breed onderschreven dat het nodig is dat er 

clustering komt van voorzieningen. Denk hierbij aan het onder één dak brengen van onderwijs, 

kinderopvang, kerk, dorpshuis en/of winkel. Er zal ook sterker ingespeeld worden op de 

mogelijkheden van internet waardoor de behoeftes van nu zullen veranderen. Denk 

bijvoorbeeld aan de verkoop van producten en/of aanbieden van diensten via internet. 

Tenslotte wordt verwacht dat voor een aantal zaken meer aansluiting gezocht moet gaan 

worden met omringende dorpen. 
 

d. onderwijs en kerk 

In de visie naar 2025 is ten aanzien van beide onderwerpen een duidelijk beeld geschetst, te 

weten de beide scholen moeten samenwerken om de kwaliteit en het aanbod van onderwijs in 

stand te houden. M.b.t. de kerken is gezegd dat opschaling van gemeente en parochie een 

automatisch gevolg is van de ontkerkelijking en dat het onderbrengen van kerkelijke 

activiteiten (trouw, rouw en vieringen) heel goed inpasbaar is in een gezamenlijk gebouw, 

waarin meerdere functies ondergebracht zijn. 

Voor de leefbaarheid van het dorp wordt het handhaven van de basisschool, inclusief de 

kinderopvang en de buitenschoolse opvang, als belangrijke voorwaarde gezien. Hierdoor moet 

het ook voor jonge gezinnen aantrekkelijk zijn zich in ons dorp te vestigen. 
 

e. verenigingsleven 

Volgens de vertegenwoordigers van de verschillende verenigingen is het zaak dat door 

creativiteit, daadkracht en meer samenwerking wordt ingespeeld op de geschetste (vooral 

demografische) ontwikkelingen. Bij onvoldoende groei zullen samenwerkingsverbanden 

gezocht worden, zo nodig met verenigingen buiten Kraggenburg.  

Verder zullen de mogelijkheden van de omgeving (bos/water) en de verschillende doelgroepen 

(oa. senioren) meer benut gaan worden.  
 

f. zorg en welzijn 

Vooralsnog is uitgegaan van het bestaan van de clusterdorpen, (Marknesse, Ens en Creil), als 

het om de zorgvoorzieningen gaat. Het aanbod aan welzijnsvoorzieningen krijgt meer impuls 

door in te spelen op specifieke groepen. Er zal meer rekening gehouden worden met de andere 

behoeftes van de ouderen van straks. Door het vormen van een multifunctioneel gebouw 

behoort een zorgsteunpunt meer tot de mogelijkheden. 
 

Vervolg DOP 

Het DOP wordt binnenkort besproken met de eerder geraadpleegde vertegenwoordigers van de 

doelgroepen. Dat kan nog leiden tot aanpassingen of het leggen van andere accenten. 

Daarnaast zal de gemeente samen met Mercatus ons DOP als voorbeeld kunnen gebruiken en 

ons dorp hopelijk als pilot aanwijzen om met concrete acties de realisatie van het plan gestalte 

te geven. Als bewoners van Kraggenburg wordt u van deze ontwikkelingen op de hoogte 

gehouden.   
 

Wubbo de Raad,      Dorpsbelang Kraggenburg 
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De afgelopen periode zijn er weer volop activiteiten geweest bij  

de STEK, een kort verslag hiervan willen wij u niet onthouden. 

 
De 11-dorpenloop. 

Een hardloopevenement van dorp naar dorp, op 16 april, waaraan 60 teams deelnamen. De 

loopgroep Kraggenburg werd 5e en de dames loopgroep van Be-Fair 44ste.  

Bij de finish in ons dorp werden de lopers verwelkomd met een flesje vruchtensap van eigen 

bodem. 

 
Dorpsschoonmaak. 

Op vrijdag 29 april hebben alle basisschoolkinderen met een prikstok, een handschoen en een 

vuilniszak het zwerfvuil in het dorp opgeruimd. De gemeente was aanwezig om het vuil af te 

voeren. Na een uur hard werken konden de kinderen nagenieten van een schoon dorp en een 

lekker ijsje. 

 
Kennedymars. 

In de nacht van 29 op 30 april bezochten tussen 1.30 en 4.00 uur ongeveer 90 lopers de 

stempel en verzorgingspost bij “van Saaze” in ons dorp. De lopers hadden er toen 30 km op 

zitten.  

Onder de lopers drie Kraggenburgers, Henk van de Ploeg, Jan Winters en Onno Stallinga. Zij 

werden in de nacht aangemoedigd door familieleden. Zij hebben de tocht van 80 km helemaal 

uitgelopen. Gefeliciteerd mannen!  

En Ron bedankt voor je gastvrije onthaal in deze nachtelijke uren. 

 
Koninginnedag. 

Na een aantal jaren van géén georganiseerde activiteiten hebben we getracht hier weer nieuw 

leven in te blazen. Om 10.00 uur konden we een mooi aantal kinderen met ouders en overige 

belangstellenden ontmoeten bij het monument. Waar we samen, met muzikale begeleiding van 

Annemieke Janse en Gert Polhoud, het Wilhelmus ten gehore konden brengen en de vlag 

konden hijsen.  

Na een toast op de koningin konden de kinderen hun fiets versieren. Een uurtje later trok de 

bonte stoet door het dorp. Het werd met oranjebitter, limonade, koffie en oranjekoek, een 

gezellige start van de Koninginnedag.  

Wij (de STEK) vonden het voor herhaling vatbaar, dus zien u volgend jaar op 30 april graag 

weer. U kunt vast gaan sparen voor de vrijmarkt. 

 
De 11-dorpen steppentocht. 

Op zondag 8 mei vertrok al vroeg in de ochtend de jonge stepploeg door de polder om ons 

dorp te vertegenwoordigen. Voor de meeste steppers uit Kraggenburg was het de 2e keer, dus 

ze wisten wat hen te wachten stond en gingen getraind van start. Dit was duidelijk merkbaar. 

Mart van Keulen behaalde op de route Rutten-Creil een 3e plek en Marco van Diepen behaalde 

zelfs een 1e plaats op de route Tollebeek-Nagele.  

Totaal behaalde deze ploeg steppers de 5e plaats, een mooi resultaat.  

In Kraggenburg waar de karavaan met steppers omstreeks 16.00 uur aanwezig was, werden 

ze verblijd met een verkoelende douche. De carnavalsvereniging had de Water”kar” uit gezet. 

Zotte Leeuwkes bedankt voor dit originele onthaal. 
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De Leeuwenronde. 

Op vrijdag 13 mei werd de jaarlijkse Leeuwenronde gelopen. In totaal mochten wij 177 lopers 

verwelkomen. 

De halve Marathon (21.1 km) werd gewonnen door “oud”- Kraggenburger Ruud Haddes in de 

tijd van 1.18.48 

De 11 km werd gewonnen door Rudy Koolhaas uit Espel in de tijd van 0.40.57, gevolgd door 

Jan Ruyter uit Kraggenburg 0.41.35 

Op de 6 km was de winnaar Gerwin Tuin uit Emmeloord 0.28.50, hij werd op de hielen gezeten 

door de 8 jarige Bento Maljaars uit Kraggenburg die 2e werd in een tijd van 0.30.00. Bento 

gefeliciteerd, een zeer knappe prestatie!! 

 
Voor de basisschool kinderen kon er 2 of 4 km gelopen worden, dat gaf de volgende uitslag: 

 
4 km:       2 km: 

1. Ovide Stigt  Kraggenburg    1. Jasper de Jong Emmeloord 

2. Toer Buijnink Kraggenburg   2. Sophie van de Berg Emmeloord 

3. Dieuwke Buijnink Kraggenburg   3. Jasper Voesten Espel 

 
Voor de overige lopers uit Kraggenburg, wil je jouw gelopen tijd weten, kijk dan op 

www.Kraggenburg.nl onder “nieuws”.  

 
Tot zover alle activiteiten die gepasseerd zijn.  

 
De STEK wil alle vrijwilligers die ons geholpen hebben bij deze activiteiten 

hartelijk bedanken voor jullie inzet. Wij hopen een volgende keer weer een 
beroep op jullie te mogen doen.  

 
 

 

Voor de basisschoolkinderen zet alvast op de kalender: 
 

Woensdag 31 augustus 
zomervakantie activiteitendag 

 

 

 
Activiteitenbord 

Wilt u als vereniging gebruik maken van het activiteiten bord neem dan contact op met de 

STEK: Maya Kutschruiter tel: 252822 of mail: stek@kraggenburg.nl 

 

 

 

 
 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:stek@kraggenburg.nl
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ons kunstwerk “de Boom” 

 

Zaterdag 7 mei, een mooie lentedag en volop drukte bij ons kunstwerk. De kunstwerk 

commissie, de carnavalsvereniging en kunstenaar Willem Hoogeveen zijn druk in de weer om 

alles netjes af te werken. 

Er wordt een mooie cirkelvormige bestrating aangelegd en een stevig bankje geplaatst. Ook 

het grondwerk is aangepakt en ons kunstwerk staat nu te pronken op een heuvel in de wadi. 

Gaan we bij het kunstwerk kijken, dan zien we in de bestrating een stalen punt. En dat bankje 

zit prima, maar zou de straatkant geen betere plek zijn? 

Reden om aan Willem Hoogeveen uitleg te vragen. Onderstaand zijn uitleg bij ons kunstwerk. 

 
De boom staat op een bestraatte cirkel, dat is Kraggenburg. In de cirkel ligt een punt van 

roestvrij staal en die heeft de volgende betekenis:  

Een dorp kan voor het overgrote deel mooi en gezellig zijn, maar soms is iedereen (te) 

dichtbij. Er wordt gekletst, je kunt niet onder de groepsdruk uit, en daar kun je last van 

hebben. Dat kan pijn doen. 

Omdat het over het algemeen gezellig is in Kraggenburg, is er het bankje om elkaar te 

ontmoeten, juist in de cirkel van het dorp. Daarboven is er de beschermende paraplu, die 

tevens windwijzer in de top is. 

 
Bij de onthulling op 8 januari is al de uitleg van de 4 kanten van de boom gegeven: 

Op één kant een vis in de vroegere Zuiderzee en daarboven een schop van de pioniers. 

De andere kant het fruit, wat staat voor de producten die groeien op de vruchtbare aarde. 

De derde kant geeft de rust en het karakteristieke van Kraggenburg weer: de bomen met een 

spelevarend bootje. 

Ten slotte kant vier, de toekomst. Deze kant is ontstaan via tekeningen van de kinderen over 

het Kraggenburg van de toekomst. 

 
Dorpsbelang Kraggenburg.
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Jeugdvolleybal 
 

De competitie zit er inmiddels weer op en de teams hebben allemaal zeer goede resultaten 

behaald! 

 

Niveau 1, niveau 2 en niveau 6 (D2) zijn allemaal kampioen geworden. Ze hebben Be Fair 

weer even goed op de kaart gezet, bravo! De teams hebben het kampioenschap per team met 

de coach gevierd, al toeterend door het dorp of naar het hoekje. We willen de spelers nog een 

klein beetje huldigen tijdens de stratenvolleybal in de feestweek. 

Niveau 3 en niveau 6 (D1) hebben beide de 3de plaats behaald, ook een knappe prestatie.  

Het mix B team Be Fair/SVM is 7de geworden, ze trainen hard en hebben het prima naar hun 

zin in Marknesse.  

21 mei hebben alle teams mee gedaan aan het jaarlijkse SVM volleybal toernooi.  

 

En zonder de inzet van trainsters, coaches, scheidsrechters en ouders hadden al die mooie 

wedstrijden niet gespeeld kunnen worden, bedankt allemaal!! 

 

De trainingen gaan tot de zomervakantie gewoon door zodat iedereen lekker in vorm blijft. 

 

Diana Potters 

Be Fair 

 

 

Seniorenvolleybal 
 

De competitie zit er al een aantal weken op en de resultaten na zes maanden volleyballen 

lopen nogal uiteen. Waar bij onze jeugd enkele teams kampioen zijn geworden (SUPER gedaan 

allemaal!!!) is hier bij onze senioren iets minder gepresteerd. Daar doe ik gelijk het 

damesteam tekort mee, want die zijn op een zeer erkentelijke 6e plaats in onze tweede klasse 

geëindigd (maar er zat meer in!). Een iets minder goede prestatie kwam op conto van de 

heren. Geplaagd door een blessuregolf in de laatste maanden van de competitie bleef de teller 

na de afsluitende (overigens gewonnen!) wedstrijd op 11 punten staan. Daarmee werd 

tegelijkertijd directe degradatie naar de vierde klasse behaald; een knappe prestatie. 

Lichtpuntje is de grotere kans op het behalen van een kampioenschap bij de seniorenteams 

volgend seizoen, want er zullen ook in het seizoen 2011-2012 weer twee teams bij de senioren 

meestrijden om de punten. 

Wil ik tot slot nog de aanvoerders bedanken voor het verzorgen van de wedstrijdformulieren 

en de scheidsrechters èn aspirant scheidsrechters voor het fluiten van onze thuiswedstrijden. 

Door correct handelen van beiden zijn er weer zeer weinig boetes uitgedeeld aan onze 

vereniging; hiervoor een pluim. 

 

Met vriendelijke groeten namens Be Fair-volleybal, 

Tonny Kommers 

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

 

http://www.kraggenburg.nl/
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orpsbelang Kraggenburg. 

 

 

 

       

            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2010-2011 
 
 

 
FC Kraggenburg – nieuws 
 

De voetbalcompetitie zit er bijna op. In de volgende uitgave van de Uitkijk meer informatie 

over het reilen en zeilen van onze spelende leden. In deze Uitkijk willen wij u uitvoerig 

informeren over de afsluiting van het voetbalseizoen. De FC dag.  
 

Op zaterdag 11 juni a.s. 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 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 dag.  

 

Indelen van de teams: 

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

het teken staan van gezelligheid, waarbij ook nog gevoetbald wordt. Vorig jaar was met name 

door deze opzet de FC dag erg geslaagd. Na een wat mager jaar in 2009 hadden we in 2010 

een prima deelname.  

Deze lijn willen we graag doortrekken en daarom ontvangen alle leden binnenkort een opgave 

formulier, waarmee men zich kan aanmelden. Daarnaast willen we bij de indeling van de 

teams ook rekening houden met deelnemers die graag in teamverband met elkaar een balletje 

willen trappen. Ook zijn er een aantal wijk- en buurtvertegenwoordigers gevraagd om in hun 

wijk en/of buurt potentiële deelnemers te motiveren voor de FC dag.  

 

Informatie over de barbecue: 

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

veroorzaakt door deelnemers die, ondanks aanmelding, zonder opgaaf van reden niet 

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

bestelling was geplaatst. Om dit te voorkomen hebben we besloten om, evenals vorig jaar, de 

verschuldigde bedragen voor de barbecue middels automatische incasso te innen. Een systeem 

dat ons goed is bevallen. 

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

penningmeester, 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 ??? 

Onze leden zullen een opgave formulier ontvangen waarmee ze zichzelf en anderen kunnen 

opgeven. Wie zich wil opgeven kan ook gebruik maken van het opgave formulier in deze editie 

van de Uitkijk. Graag voor vrijdag 3 juni inleveren bij één van de commissieleden van de FC 

dag. 

 

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

 

Meer info over de FC dag: bellen met Paul de la Vieter (0527-258500/06-41493873) 
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INSCHRIJFFORMULIER FC DAG: 
 

 

Voor vrijdag 3 juni inleveren bij Paul de la Vieter, Molle Stuiver, Bas Hupkes of Lau 

Oosterwijk. Inleveren kan ook middels de opgavebak in de voetbalkantine. 
 

 

 
OPGAVE VOETBALGEDEELTE FC DAG 
 

Onderstaande persoon/personen geeft/geven zich op voor het voetbalgedeelte van de 
FC dag op zaterdag 11 juni 2011: 

 
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 11 juni 2011 af te 
schrijven van 

 
rekeningnummer ______________________  ten name van  
 

_______________________ te __________________________ 
 

 
Namens de commissie FC dag: 
 

 
Paul de la Vieter, telefoon: 06-41493873,  

Molle Stuiver, telefoon: 0527-252453, molle_stuiver@hotmail.com 
Lau Oosterwijk, telefoon 06-12677008, lauenyvonne@hotmail.com 
Bas Hupkes, telefoon 06-12698832, bashupkes@hotmail.com 
 

 

mailto:molle_stuiver@hotmail.com
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leuk om te lezen 

 
Buitengewoon! Fit-inn staat er op de nieuwe borden aan de Leemringweg 22. Wat zal dat zijn? 

Ik nam een kijkje en sprak met initiatiefneemster Sandra Willemsen. 

 

Wie zijn jullie? 

Wij zijn Jeroen en Sandra Willemsen.  

 

Wat is Buitengewoon! Fit-inn? 

Buitengewoon! Fit-inn biedt in het weekend dagopvang aan kinderen tussen de 6 en 12 jaar 

met een gedragsprobleem. Wij bieden deze kinderen een speciaal dagprogramma met 

bewegingsactiviteiten.  

 

Wat houdt dat in? 

Kinderen met bijvoorbeeld autisme, ADHD of een verstandelijke beperking kunnen bij ons een 

zorgeloos weekend beleven. Voor deze kinderen en hun ouders is het leven niet altijd even 

gemakkelijk en wij willen juist deze kinderen, een fijne, sportieve dag bieden in een natuurlijke 

omgeving. Voor de ouders kan het ook een fijn gevoel zijn, dat ze hun kind een dag kunnen 

laten spelen in een vertrouwde omgeving.  

 

Hebben jullie een speciaal programma voor de kinderen?  

Ons programma heeft vier vaste activiteiten. Dit zijn:  

1. bewegingsactiviteiten, zoals een bosspel, tafeltennis, vliegeren of een skelterrace  

2. binnen- en buitenspelen, zoals puzzelen, tekenen, knutselen, in de zandbak spelen of 

schommelen  

3. spelletjes  

4. eten en drinken, limonade, thee, melk met een koekje of fruit, lunch en warme maaltijd.  

 

Wat zijn jullie openingstijden?   

Iedere zaterdag en zondag van 08.30 – 19.00 uur.  

 

Hoeveel medewerkers hebben jullie? 

We hebben drie medewerkers, Jeroen en ik zelf. We maken voor ieder weekend een rooster. 

Jeroen of ik zijn verantwoordelijk en dan is er altijd één medewerkster extra.  

 

Hoeveel kinderen kunnen jullie tegelijk opvangen? 

Maximaal zes. De begeleiding is dus altijd één medewerker op drie kinderen. We werken 

bewust met kleine groepjes, zodat we de kinderen extra begeleiding kunnen geven.  

 

Wat voor opleiding hebben jullie gedaan? 

Jeroen en ik hebben allebei Cios in Heerenveen gedaan. Verder hebben we Calo en Pabo 

gedaan. Zelf heb ik altijd sportles gegeven en de laatste jaren als leerkracht op een 

basisschool in Creil gewerkt.  

 

Hoe kwamen jullie op het idee om deze opvang te starten? 

Het zelf ondernemen sprak mij altijd al aan. Nu kreeg ik deze kans en heb ik die gepakt.  

We wonen nu vijf jaar op deze boerderij. Ik vind het één van de mooiste locaties in de 

Noordoostpolder. We zitten aan de rand van het bos en hebben een groot eigen erf. Ook 

hadden we de accommodatie voor een opvang al, omdat we hier eerst met twee huishoudens 

woonden, dus … eigenlijk een unieke kans om iets voor jezelf te gaan doen en dan ook nog dat 

te gaan doen waar je hart ligt. In januari ben ik gestopt met werken om me hierop te storten. 

 

Waarom wil je graag werken met deze doelgroep? 

In het reguliere onderwijs heb je ook met zorgkinderen te maken. Ik vond het altijd erg fijn 

met deze kinderen te werken, maar het is altijd erg moeilijk om je aandacht te verdelen. Of 

het zorgkind krijgt te weinig aandacht of de 'normale' leerling krijgt te weinig aandacht. Nu 

kan ik deze kinderen, die het extra nodig hebben, een beetje extra aandacht schenken.  
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Waar zoeken jullie je cliënten? 

We verwachten wel dat we de hele Noordoostpolder kunnen bedienen, want we zitten mooi 

centraal aan een doorgaande weg. Ik weet ook dat er in Kraggenburg zelf wel kinderen zijn  

die voor onze opvang in aanmerking komen.  

 

Er zijn al meerdere opvangmogelijkheden in de Noordoostpolder. Hoe onderscheiden jullie je? 

Dat klopt. De opvangmogelijkheden, die er zijn, zijn vaak in de vorm van zorgboerderijen met 

veel dieren. Wij doen dat bewust niet. We hebben wel een hond, een pony en twee katten, 

maar die zijn er gewoon. Deze zijn er niet speciaal voor de opvang.  

Wij onderscheiden ons juist doordat wij bewegingsactiviteiten aanbieden. Wij gaan met de 

kinderen sporten en lekker buiten bezig zijn. Dat vinden we heel belangrijk, dat de kinderen 

lekker in de buitenlucht bezig zijn. We hebben bewust geen computers neergezet voor de 

kinderen.  

 

Als mensen gebruik willen maken van jullie opvang moet er dan ver van tevoren ingeschreven 

worden?  

Wij willen juist heel flexibel zijn. Kinderen kunnen per dagdeel komen. Als er ruimte is, zijn ze 

welkom. Ook bijvoorbeeld kinderen, die hier met hun ouders op camping De Voorst staan.  

 

Is het belangrijk voor ouders dat er in de vakantie opvang in de buurt is? 

Dat kan heel belangrijk zijn. Het geeft net even die ene dag extra rust. Je bent samen, met het 

hele gezin op vakantie en kunt toch even je eigen momentje pakken, terwijl je weet dat je 

kind in goede handen is.  

 

Hebben jullie al veel aanvragen? 

Ik wil heel graag rustig aan beginnen. Ik ben zelf nu zo'n dertig weken zwanger en Jeroen 

heeft hiernaast nog gewoon een baan. We hebben nog geen acquisitie gedaan, maar we 

denken dat wanneer de eerste kinderen eenmaal geweest zijn, onze opvang vanzelf wel 

bekendheid krijgt.  

 

Hebben jullie een opening of een open dag? 

We doen geen speciale opening. Ik begin liever gewoon en kijk dan hoe het gaat lopen. Als we 

een open dag doen dan doen we dat na de zomer. Maar stel dat het dan zo goed loopt dat we 

voldoende klanten hebben, dan is dat eigenlijk ook niet nodig.  

 

Voor de Kraggenburgers zelf misschien? Die zijn natuurlijk ook nieuwsgierig wat jullie doen. 

Ja, dat zou ook een idee zijn. Maar dat weet ik nog niet. Dat zien we later wel weer.  

 

Welke kosten zijn er verbonden aan de opvang? 

We vragen € 55,00 per dagdeel. Deze kosten kunnen gefinancierd worden uit het PGB 

(persoons gebonden budget).  

 

Er wordt hard gewerkt aan de website van Buitengewoon! Fit-inn. Binnenkort is hier alle 

informatie op te vinden: www.fit-inn.nu.  

 

Jeroen en Sandra heel veel succes met dit mooie initiatief! 

 

Margot Maljaars 

 

 
 
 

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

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.fit-inn.nu/
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Beste Kraggenburgers, 

 

Op 9 en 16 april speelde St. Genesius “Schot in de roos”.  

Na een korte maar intensieve voorbereiding waren de  

spelers er klaar voor. Met twee jonge debutanten en een  

ander genre heeft St. Genesius opnieuw laten zien dat ze  

steeds opzoek zijn naar nieuwe uitdagingen.  

Verrassend anders, zoals in de aankondiging vermeld  

stond. Dit keer geen blijspel of klucht maar een interactieve  

detective. In een goed gevulde zaal waren beide keren ware  

detectives te bespeuren. Heb je het gemist? Lees dan snel  

onderstaande recensie. 

 

Negen keer de juiste dader 

 

Één lijk, zeven verdachten, één inspecteur en een zaal vol hulpinspecteurs is de perfecte cast 

voor een 'interactieve detective met een glimlach', zoals toneelvereniging Sint Genesius het 

stuk 'schot in de roos' noemt. Een spannend en tot het eind toe boeiend toneelstuk, 

verrassend anders dan de stukken die doorgaans door de vereniging gespeeld worden.  

 

Inspecteur Pareis (Krijn de Hamer), met P, A, R, korte ei, S zat goed in zijn rol. Als een soort 

verstrooide 'Columbo' compleet met rechercheurjas en handje aan de kin als er nagedacht 

moest worden, probeerde hij de moord op te lossen aan de hand van één op één dialogen met 

de verdachten. Met dit verschil dat hier volstrekt onduidelijk was wie de moord had gepleegd 

terwijl dit bij Columbo altijd al vrij snel duidelijk werd. Alleen Columbo wist het nog niet.  

 

Aan het stuk deden twee jonge debutanten mee. Meryl Muis als stiefdochter Laura Warnaar 

speelde een uitstekende rol. De 18-jarige Ivy Polhoud had zich bijzonder goed ingeleefd in 

haar rol als zenuwachtige oude grijze huishoudster en had regelmatig de lachers op haar hand.  

 

Voor de pauze werden alle verdachten gehoord, waarna het publiek vragen kon stellen aan de 

verdachten om te weten te komen wie de dader was. Dit bleek nog niet zo gemakkelijk. De 

meningen bleven erg verdeeld. Slechts negen bezoekers wezen de juiste dader aan.  

Tijdens “Uit-je tent” zal op 21 mei het stuk als dinershow nog een keer gespeeld worden bij 

H.C.R.van Saaze.  

 

Ledenvergadering. 

 

Op 26 mei 2011 houdt St Genesius de jaarlijkse ledenvergadering. We kunnen terug kijken op 

een geslaagd jaar waar veelzijdige toneelvoorstellingen te zien waren. Na het succesvolle 

mimespel tijdens de theaterroute in theater het ‟t Voorhuys, hebben we meegedaan aan het 

eenakterfestival in Lelystad met “Troebel brood”. In november werd ook “Doktertje spelen” op 

de planken gebracht. Het seizoen werd afgesloten met “Schot in de roos”. Tijdens de 

vergadering is er gelegenheid om je op te geven voor de verschillende toneelactiviteiten van 

het komende jaar. 

 

Lid worden? 

 

Mocht je nieuwsgierig zijn geworden en ook ambities hebben op het gebied van toneelspelen, 

regisseren of activiteiten daar om heen zoals grimeren, soufleren, decorbouw etc., kunt je je 

als lid opgeven of informatie aanvragen via sintgenesius@live.nl.  

Kijk ook eens op onze website www.sintgenesius.nl 

mailto:sintgenesius@live.nl
http://www.sintgenesius.nl/
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Ouderensoos “Jongeren van Vroeger”(J.V.V.) 

Kraggenburg. 

 

 

Secretaresse: E.H. Kombrink – van der Scheer 

           Voorstraat 18. Tel. 252853    

 

                                                                                                        Kraggenburg, mei 2011. 

 

 

Aan de leden van de J.V.V. en andere belangstellende 55-plussers. 

 

We organiseren ook dit jaar weer een mooie busreis voor alle belangstellende ouderen. 

Als datum hebben we gekozen 6 juli 2011. 

Het wordt deze keer een Tour Amsterdam-Volendam. 

Ook deze keer gaan we op weg met het vertrouwde bedrijf Blok Tours (voorheen H. Oost) uit 

Steenwijk. 

De dag ziet er als volgt uit: 

 

  8.30 uur Vertrek bij H.C.R. van Saaze te Kraggenburg 

19.30 uur      Retourtijd 

Route            Kraggenburg, Ens, Ramspol, Roggebotsluis, langs Dronter – en Veluwemeer, 

 Harderwijk, Zeewolde, Eemnes, Naarden, Amsterdam, Broek in Waterland,  

 Monnickendam, Volendam, Hoorn, Enkhuizen, Houtribdijk, Lelystad, Elburg, 

 Ens. 

Programma: 10.00-10.45 uur Koffie pauze 

 11.30-12.45 uur Rondvaart Amsterdamse grachten. Dan naar Volendam 

 13.30-15.30 uur  Lunchpauze (eigen rekening) vrij bezoek in Volendam 

 17.00 uur           Diner in Elburg     

Ongeveer 19.30 uur           Aankomst Ens/Kraggenburg 

Prijs: € 46,25 bij 40-44 personen per touringcar voor de leden.  

 Voor niet-leden € 3,-- meer. 

Inclusief: Bus, Koffie met gebak, Rondvaart, Diner. 

 

Het wordt vast een prachtige rondrit met veel bezienswaardigheden! 

 

Opgave en betaling: via onderstaande invulstrook bij:  

mw. T. v. Diepen-Heddes,Walstraat 29, Tel 252532  

of op de soosmiddag (woensdag) tot uiterlijk  22 juni 2011. 

Betaling kan ook via de bankrekening 3465.92.704 t.n.v. mw. T. v. Diepen-Heddes, onder 

vermelding van J.V.V. Kraggenburg.  

Bij gebruik rollator, dit doorgeven s.v.p! 

 

 

                    Bestuur J.V.V. 

 

 

 

 

Hierlangs afknippen (en inleveren uiterlijk 22 juni 2011.       

 

 

NAAM  ……………………………………………………………………………………………………………... 

 

ADRES ……………………………………………………………………………………………………………… 

 

Aantal personen   ……………………. 
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VOOR ÀLLE INWONERS VAN KRAGGENBURG 
 

ONTMOET JE NIEUWE BUREN 
 

 

 
 

 

 

 

17.00-18.00 uur „FLEVOHOEVE‟ - OPEN HUIS (Zwartemeerweg 34) 
 

Evt. gratis vervoer per bus: vertrek 17.00 uur vanaf ‘Het Klokhuis’ 
 

Vanaf 18.00 uur bij “HET KLOKHUIS” VOLLEYBAL & BARBECUE 
 

(Noordermeent 6) 
 

NB Breng je muziekinstrument mee! 
 

Tolken aanwezig 

 
 

Gesteund en mogelijk gemaakt door Dorpsbelang Kraggenburg, 

Carrefour, Mercatus, het IGW, en Flevoplant. 
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VOOR ÀLLE INWONERS VAN KRAGGENBURG ONTMOET JE NIEUWE BUREN 
 

 
Zaterdag 28 mei 

Je ziet ze lopen of rijden. Ze zien er anders uit. Ze hebben andere gewoonten. Soms groeten 

ze. Soms niet. Hier is je kans om je nieuwe buren te leren kennen! Voor Kraggenburgers die 

willen weten wie hun nieuwe buren zijn die uit andere landen komen. Èn voor de Poolse, 

Portugese, Bulgaarse, etc mensen die hier voor korte of langere duur zijn komen wonen en 

willen weten wie hun Nederlandse buren zijn. 

Op 28 mei zijn jong en oud welkom die belangstelling hebben voor hun nieuwe buren:                                                                        

*17.00 – 18.00 uur tijdens Open Huis op de Flevohoeve (Zwartemeerweg 34).                                                                      

Voor diegenen die geen vervoer hebben: er rijdt een bus vice-versa vanaf  Het Klokhuis, 

vertrek: 17.00 uur .                                                        

* Vanaf 18.00 uur, zijn er bij dorpshuis Het Klokhuis (Noordermeent 6) activiteiten zoals 

volleybal en barbecue. 

Op beide locaties zijn er tolken aanwezig! 

Dit is het eerste evenement georganiseerd door enthousiaste Kraggenburgers van buitenlandse 

afkomst èn autochtone Kraggenburgers samen. 

KOMT ALLEN!!! 

NB Breng je muziekinstrument mee! 

 

 
Saturday 28 may 

You see them walking or driving. They look different. They have different habits. Sometimes 

they greet you. Sometimes they don‟t. Here is your chance to get to know your new 

neighbours! For the residents of Kraggenburg who would like to know who their new foreign 

neighbours are. As well as for the Polish, Portuguese, Bulgarian, etc. people who, have come 

to live here for a shorter or longer period and would like to get to know their Dutch 

neighbours. 

On May 28 young and old interested in their new neighbours are welcome: 

*From 5 to 6 pm there is Open House at the „Flevohoeve‟ (Zwartemeerweg 34). For those who 

do not have transport, there is a bus driving from Het Klokhuis at 17 pm. 

*From 6 pm activities such as volleyball and barbecue at the community centre „Het Klokhuis‟ 

at Noordermeent 6 

Interpreters will be available at both locations! 

This is the first event organized by enthousiastic Kraggenburg residents of foreign descent and 

autochtonic residents together. 

EVERYONE IS WELCOME!!! 

NB Bring your musical instrument 

 

 
Sobota 28 maja 

Widzisz ich przechodzacych czy przejezdzajacych. Wygladaja troche inaczej. Maja inne 

przyzwyczajenia. Czasem pozdrawiaja. Czasem nie. Masz sznse zapoznania sie z nowymi 

sasiadami. Okazja dla mieszkancow Kraggenburga ktorzy chca dowiedziec sie kim sa ich nowi 

sasiedzi, ktorzy pochodza z innych panstw. Takze dla Polakow, Portugalczykow, Bulgarow itp. 

ludzi ktorzy tutaj na krotko czy na dluzej przybyli jest okazja lepszego poznania Holendrow. 

28 Maja od godz. 17.00 zapraszamy mlodzych i starszych, wszystkich ktorzy sa zainteresowani 

swymi nowymi sasiadami: 

*Od 17.00 – 18.00 dom otwarty w Flevohoeve (Zwartemeerweg 34). Dla osob ktorzy nie maja 

srodka lokomocji jest dostepny autobus od Het Klokhuis do Flevohoeve I z powrotem. 

Godzina odjazdu 17.00. 

*Od godz. 18.00 Het Klokhuis (Noordermeent 6) do wziecia udzialu we wspolnym wieczorze. 

Odbedzie sie mecz siatkowki I bedziemy grillowac.  

Tlumacze obecni! 

To jest pierwszy raz ze przez paru entuzjastow pochodzenia zagranicznego razem z paroma 

rdzennymi Kraggenburgczykami  jest organizowane takie spotkanie. 

PRZYJDZCIE WSZYSCY!!! 

Uwaga: Przynieś instrument muzyczny! 
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Beste Leeuwen en Leeuwinnen,  
 

Wij als carnavalsvereniging vinden dat wij eigenlijk wel in elke Uitkijk onze vereniging moeten 

profileren, bij deze dan een redactionele noot van onze correspondent ter plaatse. 
 

Ondanks het feit dat bijna de gehele raad na de Carnaval was geveld door "de griep" hebben 

de mannen toch niet stilgezeten. Zo hebben wij bij de scholen de Kinderboerderij omgetoverd 

tot een waar Kinderpretpark. Het oude hek is verwijderd, waardoor het plein groter is 

geworden. De nieuwe zandbak is in elkaar gezet en er zijn enkele bomen omgezaagd.  
 

Ook aan de Gerrit Klokstraat hebben we de handen behoorlijk uit de mouwen gestoken met de 

afronding van het monument. Zo is daar een waar terras aangelegd. Wel jammer van die paal 

in het midden maar het bankje maakt toch weer veel goed.  
 

Tijdens de 10-dorpen steppentocht konden de steppers zich verheugen op een koel onthaal 

van de Zotte Leeuwkes. Zo ziet U maar weer dat wij ons ook na de Carnaval niet vervelen.  
 

En met ons 44 jarig jubileum in het vooruitzicht zullen wij ons voor het komende Carnaval 

seizoen ook niet gaan vervelen.  
 

Alaaf, alaaf, alaaf. 

Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

OPEN TUINDAGEN NOORDOOSTPOLDER DIT JAAR BIJ ESPEL 

 

Op zaterdag 25 en zondag 26 juni worden de Open Tuindagen Noordoostpolder georganiseerd, 

dit jaar in en bij Espel. Er zijn dan tien tuinen open van 11.00 tot 17.00 uur. De eerste tuin in 

de route is de tuin van Jeanne en Piet van der Avoird, Onderduikerspad 8. Hier zijn 

entreebewijzen te koop en een boekje waarin alle Open Tuinen met hun standhouders staan 

aangeven.  

Doordat de Open Tuindagen Noordoostpolder ieder jaar in- en rond een ander dorp in onze 

polder open zijn, is het tuinaanbod heel wisselend. Er zijn boerderijtuinen en tuinen in het dorp 

open. In de meeste tuinen zijn standhouders aanwezig die hun kunstobjecten, planten en 

andere zaken presenteren. De entree bedraagt 3 Euro per dag. U kunt dus voor een klein 

bedrag veel tuinplezier beleven. De eerste tuin wordt in de omgeving van Espel aangegeven 

door routebordjes. De tuinen zijn te herkennen aan een mooie Open Tuinen vlag. 

Entreebewijzen á 3 Euro zijn te koop bij de deelnemende tuinen, bij het VVV kantoor, Welkoop 

en Intratuin in Emmeloord. 

Meer informatie via de telefoon nummers 06 23173784 of 06 30193075. 

NOTEER ALVAST IN UW AGENDA: 
 

11 NOVEMBER 2011 
 

En kijk uit naar de volgende uitkijk… 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 

  

Paasbloemetje 

Wij hebben met de Paasdagen menig zieke en/of oudere dorpsgenoot kunnen verrassen met 

een vrolijk bosje tulpen. Deze tulpen werden ons beschikbaar gesteld door de Familie Looise, 

Leemringweg 16, Kraggenburg. Dus bij deze: onze hartelijke dank daarvoor. 

  

Lotenverkoop 

We hebben onze loten voor de verkoop weer gekregen en zijn van plan u vanaf de maand mei 

weer te bezoeken met het verzoek om een lootje te kopen. Een deel van de opbrengst mogen 

we zelf gebruiken voor onze eigen gasten (dorpsgenoten) en daarmee zijn we in staat om ze 

weer een gezellige morgen of middag te bezorgen. 

Wij hopen dan ook dat u ons zoveel mogelijk steunt door een lootje te kopen van de 

Zonnebloem. 

  

Boottocht 

De jaarlijkse boottocht met de Zonnebloem is dit jaar voor ons gepland op zaterdag 1 oktober 

2011. De opstapplaats is het dorpje Ossenzijl, wat prachtig gelegen is in de buurt van het 

natuurgebied de Weerribben. U wordt ontvangen met koffie en cake en de rest van de dag 

krijgt u 2 consumpties en borrelhapjes en een drie gangen menu aangeboden. 

De prijs per persoon is ± € 30,50. Nadere informatie volgt nog. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij: 

Mevr. T. van Egmond, tel. 252783 en Mevr. G. Mooiweer, tel. 252700. 

  

Met vriendelijke groeten, de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 
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Astmafonds (Longfonds) 
 

Wie wil het organiseren van de jaarlijkse collecte van mij overnemen? 

Ik heb het nu 26 jaar georganiseerd en vind het welletjes 

Ik heb veel vaste collectanten. 

 

Wie neemt het over? 

 

Minke Katsman 

telefoon: 252531 

 

 

 

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET DORPSHUIS 
 

Zoals u vast al wel heeft gezien, wordt er regelmatig hard gewerkt aan ons Dorpshuis door de 

vrijwilligers.  

De schilders hebben reeds een aantal kozijnen onder handen genomen en van een nieuwe 

verflaag voorzien. Ook de toegangsdeur is in een fris groene kleur geschilderd. Daarnaast 

worden, waar nodig, stukken van kozijnen gerepareerd en bijgewerkt. 

Zoals in de vorige Uitkijk aangegeven, is er inmiddels een terras aangelegd en is de 

overgebleven jeu de boules baan verlegd zodat de baan nu aansluit op het terras.  

Kortom, veel activiteit ter verfraaiing van ons Dorpshuis en dat allemaal met een grote groep 

vrijwilligers die bereid zijn de handen uit de mouwen te steken en zo de kosten tot een 

minimum te beperken.  

De jeu de boules baan is wel verlegd maar moet nog worden voorzien van een gravellaag en 

een nieuwe toplaag. We hopen dat op korte termijn te realiseren zodat we deze zomer nog 

met elkaar een balletje kunnen gooien. 

Na inrichting van het terras is het de bedoeling dat we dinsdagmiddag en woensdagmiddag het 

terras openstellen. Op dinsdagmiddag is de biljartclub aanwezig in het Dorpshuis en op 

woensdagmiddag zijn de Jongeren van Vroeger actief. Beide middagen kunt u zittend op het 

terras genieten van de zon en kunt u de verschillende activiteiten bekijken. Wanneer dan ook 

de jeu de boules baan klaar is kunt u zelf een balletje gooien en/of de andere boulers 

supporteren. Houd dus de ontwikkelingen in de gaten en kom op dinsdag- en woensdagmiddag 

naar het terras van ons Dorpshuis.   

De biljartclub is nu een maand aan het spelen op de dinsdagmiddag en de animo groeit 

dusdanig dat we besloten hebben om ook op woensdagavond te gaan spelen. Mocht u ook 

interesse hebben, kom dan op dinsdagmiddag of woensdagavond naar het Klokhuis. Iedereen 

is welkom. Op dinsdagmiddag beginnen we om 14.00 uur. Woensdagavond om 19.30 uur.   

De activiteitencommissie is zich aan het beraden over een aantal activiteiten die in ons 

Dorpshuis aangeboden kunnen worden o.a. voor de jeugd van 12 tot 16 jaar. 

In de volgende Uitkijk komen wij met de ideeën en mogelijk al eerder. 

Rest mij nog u een mooie feestweek toe te wensen en daarna weer graag tot ziens in ons 

Dorpshuis. 

 

Piet Paauw, 

Voorzitter bestuur Dorpshuis.  
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ontBrekende pagina’s feestgids 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

In enkele Feestgidsen 2011 ontbreken helaas pagina 2 en 23.  

Excuses naar de sponsoren op deze pagina, De Horeca ondernemers van Kraggenburg en 

Kampstaal. Uiteraard ook naar de lezers van deze feestgidsen. 

We hebben inmiddels de ontbrekende pagina‟s op de website www.feestweekkraggenburg.nl 

gezet. Mogelijkheid om pagina te printen, zie Fotoalbum. 

 

Tot op de visserijdagen van Kraggenburg. 

 

Groeten, 

De Feestweekcommissie. 

 

 

 

 

Uitnodiging voor de oecumenische tentdienst in de feestweek 

 

Het over een andere boeg gooien 

 

Waar denk jij aan bij een tentdienst? Aan stilzitten in een tent en luisteren naar een oud 

verhaal? Zou het niet mooi zijn als de dienst kan aansluiten bij jouw gevoelens van dat 

moment? Alsof je in een bootje vaart en je alleen aan wal gaat daar waar jij dat wil? Dat je 

eigenlijk amper hebt stilgezeten? 
 

Laat je eens verrassen en monster aan in de tent op zondag 5 juni om 16.00 uur. 

 

Koor Reachout en pastoraal werker Harm Feijen zijn ook aan boord. 

 

Er zijn oppas matrozen voor kinderen van 0 tot 6 jaar. De oudere kinderen stappen in hun 

eigen boot. 

 

Bij terugkomst in de haven genieten we nog even van een kopje koffie, thee of limonade. 

 

KIK werkgroep 

 

 

 

 

Overdag nu nog gezelliger 

  

Café The Bottom staat al meer dan 20 jaar bekend als misschien wel het gezelligste eet- en 

uitgaanscafé van Emmeloord. Overdag en 's avonds geniet je er van met aandacht bereide 

lunches en diners. En dan is het goed om te weten dat eigenaar Johan een uitgesproken 

voorkeur heeft voor verse regionale ingrediënten. Sinds enige tijd proef je bij The Bottom 

extra veel aandacht. Mensen met een verstandelijke beperking serveren nu namelijk vol liefde 

en passie de lunches en diners. Deze constructie is een gezamenlijk initiatief van uitbater 

Johan Visser van The Bottom, ‟s Heeren Loo Zorggroep en de Zonnebloemschool. Dus ga snel 

eens langs om kennis te maken met de nieuwe gastvrouwen en -heren. Ze zullen er alles aan 

doen om je culinair te verrassen! 

 

 
  
 

 

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

https://linux75.webawere.nl/webmail/redir.php?http://www.feestweekkraggenburg.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

Op dit moment is het lente. Soms waan je je al in de zomer. Het is droog en warm. Door de 

lange periode van droogte is de natuur in het Voorsterbos volop in beweging. Het bos heeft 

zijn groene bladerdak gevormd en vogels laten hun concerten in de vroege morgen uren 

horen.  

Vele vogels hebben inmiddels jongen of zijn al uitgevlogen. Andere soorten die later 

aankomen, zoals Gierzwaluwen, Wespendief, Wielewaal en Spotvogel, moeten nog beginnen 

met broeden.  

De Zeearenden in het Zwarte Meer gebied hebben wel een nieuw nest gemaakt, maar zijn niet 

tot broeden gekomen. De Zeearenden worden wel boven het Zwarte Meer gezien. Soms 

worden ze zelfs boven Kraggenburg vliegend waargenomen.  

Op het Kadoelerveld, waar de waterstand hoog wordt gehouden, is het drassig. Dit trekt vele 

soorten steltlopers aan o.a.: Witgatje, Kievit, Groenpootruiter, Tureluur, Oeverloper, en 

Witgatje. In april werden regelmatig foeragerende ooievaars gezien (plus kleine en grote 

zilverreiger).  

In het Voorsterbos aan de Leemringweg is een geringde dode Buizerd gevonden. Deze vogel is 

- volgens het onderzoeksrapport – door aanwezige parasieten in de keel dood gegaan. Uit de 

ringgegevens bleek dat de buizerd 12 jaar oud is geworden en vermoedelijk al die tijd in de 

omgeving heeft doorgebracht. 

 

Bloeien en groeien 

Vele bomen en struiken hebben uitbundig gebloeid (sleedoorn, meidoorn, lijsterbes, en 

populier). Op dit moment zien we in het Waterloopbos wit kleurende en geurende acacia 

bloeien. Verspreid en opvallend staat de brem met zijn gele bloemen in de randen van het bos 

te bloeien. Binnenkort zullen de vlier, lindeboom en kamerfoelie beginnen te bloeien en 

geuren. Langs oevers van poelen graspaden en schrale grasveldjes zullen de paars en lila 

kleurende rietorchissen eind mei, begin juni in bloei schieten. In het Waterloopbos zien we in 

de aanvoersloten krabbenscheer verschijnen. In deze krabbenscheervelden zijn al de eerste 

Grote Gerande oeverspinnen waargenomen. Het betrof nog jonge exemplaren die dit jaar nog 

niet paren. In de periode van juli en augustus zullen vele volwassen exemplaren hun nest met 

cocons in de krabbenscheer en zeggenvegetaties maken. 

 

Infocentrum 

In het eerste kwartaal hebben vele bezoekers het Waterloopbos bezocht. Tijdens de 

openingsuren hebben in deze periode ruim 1200 bezoekers het infocentrum bezocht. Op dit 

moment is er een foto-expositie van Wilma van Beekhuizen te bewonderen. Het thema van 

deze expositie is lente.  

Het is nu een prachtige tijd om het Voorsterbos van Natuurmonumenten te bezoeken. Veel fris 

groen, zingende vogels en geurende en kleurende bloemen. Veel voor ieder wat wils. 

 

Voor meer informatie over openingstijden en excursies en andere activiteiten kunt u de 

website van Natuurmonumenten (www.natuurmonumenten.nl) bekijken. 

 

Beheerteam Flevoland 

 
 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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Inleverdatum 2011 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

30 januari 09 februari 

20 maart 30 maart 

15 mei 25 mei 

03 juli 13 juli 

18 september 28 september 

13 november 23 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 2011 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 

 

 

 
 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
26-05 St.Genesius Ledenvergadering   

28-05 Flevohoeve Open huis Flevohoeve 17.00 uur 

28-05 Buitenlandse- & autochtone 
Kraggenburgers 

Volleybal & Barbecue ‟t Klokhuis 18.00 uur 

01-06 Voor 0 – 12 jarigen Guppymiddag  Feesttent 14.00 uur 

01-06 Voor iedereen Volleybal vijver  FC voetbal terrein 19.00 uur 

02-06 Voor iedereen Visserij hapdag  Feesttent 14.00 uur 

02-06 Voor iedereen vanaf 12 jaar Joek bakvis feest  Feesttent 21.00 uur 

03-06 Voor motorrijders Gehaaide Motoren Feesttent 10.30 uur 

03-06 Voor 50+ en geïnteresseerden Dolfijne ochtend Feesttent 10.30 uur 

03-06 Voor iedereen Fileeravond Feesttent 19.30 uur 

04-06 Voor iedereen Zeeslag Loswal 13.00 uur 

04-06 Voor iedereen Jetset sound Feesttent 21.00 uur 

05-06 Voor iedereen Kerkelijke visdag Feesttent 16.00 uur 

11-06 FC Kraggenburg FCK-dag De Brem  

18-06 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

06-07 “Jongeren van vroeger” Busreis A‟dam en Volendam Vertrek bij van Saaze 08.30 uur 
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Dorpsbelang 
 

Feestweek 

De lucht van zilt water en vis is al even vervlogen, maar ligt nog vers in het geheugen: De 

Kraggenburger visserijdagen! Een strak georganiseerde feestweek waar iedereen volop van 

heeft kunnen genieten en waar we de commissie weer een grote pluim voor kunnen geven. 

Dat we toch ieder jaar weer tijdens zo‟n evenement van onderlinge strijd èn saamhorigheid 

kunnen laten zien waar Kraggenburg als dorp voor staat! 

 

Schouw 

Dit jaar wordt er, zij het in ietwat beperktere omvang en nú door de gemeente i.p.v. door 

I.G.W., weer een dorpsschouw gehouden. Hiervoor kunt u uw klachten of opmerkingen kwijt 

over Kraggenburger zaken die enige aandacht verdienen. Zie verderop in deze Uitkijk. 

 

DOP 

Kleine afkorting voor een groot(s) plan. Over dit „dorpsontwikkelingsplan‟, door Dorpsbelang 

samen met „u‟ vormgegeven, heeft u al meerdere malen kunnen lezen. Het is ook de 

gemeente niet ontgaan en vervolgens dusdanig hoog ingeschat, dat we een „pilotdorp‟ zijn 

geworden op het gebied van „Dorpsvisies‟. 

 

Voorontwerpbestemmingsplan West en Zuid 

Wat de lang gekoesterde dorpsuitbreiding betreft zijn we weer een stapje dichter bij de eerste 

paal. Op 29 juni heeft de gemeente een inspraakavond gehouden, waar men het plan kon 

bekijken en opmerkingen en/of vragen kon stellen. Tot 8 augustus kan men reacties plaatsen 

bij de gemeente. Hopelijk kan het traject nu snel en zonder hobbels worden doorlopen. 

 

Canon de Noordoostpolder 

Stichting „Canon de Noordoostpolder‟ is van zin om een canon samen te stellen over de 

geschiedenis van onze Noordoostpolder. Hierin wordt in vensters/thema‟s beschreven hoe de 

polder is ontstaan en opgebouwd. Men zoekt hiervoor onder de polderbewoners 

geïnteresseerde schrijvers die hier een bijdrage aan willen/kunnen leveren. Op de website 

www.canonnoordoostpolder.nl kan u als potentieel auteur meer hierover lezen. 

 

Pieperfestival 

Begin september barst het Pieperfestival weer los. Het duurt nog even, maar de agenda vraagt 

om actie. Op 10 september wordt er een 24-uurs-spinningmarathon voor een goed doel 

gehouden met teams uit alle dorpen. Het Kraggenburger team is al gevormd en heeft zich als 

eerste opgegeven! De dag ervoor, de 9e september, is er „Seniorenmiddag‟ waarop alle 

poldersenioren van harte welkom zijn. Het belooft een gezellige middag te worden, waarover u 

verderop in de Uitkijk en op de site www.pieperfestival.nl meer informatie vindt. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers 

 

 
 

http://www.pieperfestival.nl/
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Dorpsschouw 

 

Gemeente Noordoostpolder gaat samen met Dorpsbelang Kraggenburg in oktober een 

dorpsschouw houden. De voorbereidingen starten nu met dit bericht in de Uitkijk.  

Onderstaand vindt u de brief van de gemeente aan de dorpsbewoners en op de volgende 

pagina een formulier voor uw aandachtspunt(en), melding of klacht. 

Als u een dringende klacht heeft, wacht dan niet, maar bel met de gemeente 0527 - 633 911. 

 

Wij willen u vragen uw formulier zo spoedig mogelijk in te leveren dan kunnen Dorpsbelang  

en gemeente alvast verder werken aan de voorbereidingen. De uiterste datum van inleveren  

is 12 september. 

De verdere details vindt u in de brief. 

 

Dorpsbelang Kraggenburg. 

 

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

 

 

 

         Emmeloord, 1 juli 2011. 

 

Geachte bewoner(s), 

Op 11 oktober 2011 organiseert de gemeente vanuit Wijkbeheer een schouw in uw dorp. Een 

dorpsschouw houdt in, dat een groep mensen vanuit de gemeente Noordoostpolder samen met 

een aantal mensen van dorpsbelang en bewoners een ronde maakt door Kraggenburg. 

 

Tijdens deze ronde worden knelpunten bekeken die wellicht door ons opgepakt kunnen 

worden. Op 10 november 2011 vindt vervolgens een bewonersavond plaats waarop de 

resultaten van de schouw worden besproken.  

 

Wie kent Kraggenburg beter dan u? 

Wie kan ons beter op de knelpunten wijzen tijdens de schouw? 

Dat kunt u! 

 

Wij vragen u om onderwerpen, waaraan volgens u meer aandacht moet worden besteed in het 

dorp, aan te dragen. U kunt hierbij denken aan onderwerpen over: 

- Groenvoorziening 

- Wegen en straten 

- Verlichting 

- Riolering 

- (verkeers)Borden 

- Afval en/of (straat)reiniging 

- Overige zaken 

 

U kunt uw punten noteren op het bijgevoegde formulier (volgende pagina) en inleveren bij 

secretaris, Tonny Kommers, Zwartemeerweg 28  telefoon 252 558 of 

voorzitter, Jules Overmars, A.J. Rennenstraat 42 telefoon 612 848. 

U kunt uw punten ook mailen naar:  ton.kommers@planet.nl  of  jules.overmars@hetnet.nl   

Bij beide personen kunt u ook terecht voor meer informatie. 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

Henk Bakker 

Teamleider Dorpen (gemeente Noordoostpolder) 

 

 

 

 

mailto:ton.kommers@planet.nl
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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Formulier schouw 

 

U kunt het ingevulde formulier tot 12 september inleveren bij: 

secretaris dorpsbelang, Tonny Kommers, Zwartemeerweg 28 of 

voorzitter dorpsbelang, Jules Overmars, A.J. Rennenstraat 42.  

 

U kunt uw punten ook mailen naar:  ton.kommers@planet.nl  of  jules.overmars@hetnet.nl   

 

 

 

Onderdeel Knelpunt Exacte locatie 

Groenvoorziening 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Wegen en straten 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Verlichting 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Riolering 

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

(verkeers)Borden 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Afval en/of 

(straat)reiniging 

  

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

 

Overig 

  

 

 

1. 

 

2. 

 

3. 

 

4. 

 

5. 

 

 

 

mailto:ton.kommers@planet.nl
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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Dorpsontwikkeling Kraggenburg 

 

Over ons DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) heeft u in de vorige Uitkijk een samenvatting kunnen 

lezen. Ondertussen gaat de werkgroep verder.  

Zo is er op dinsdagavond 21 juni een bijeenkomst geweest over het DOP. Hiervoor zijn alle 

(vertegenwoordigers van de) doelgroepen uitgenodigd, alsmede iedere dorpsbewoner. Met de 

doelgroepen is in januari en februari gesproken.  

De genoemde avond was een eerste terugkoppelmoment naar alle bewoners. 

De aanwezigen spraken hun waardering uit en konden zich vinden in het geschreven plan. 

 

Maar daarmee zijn we er niet en om die reden zijn die avond verdere stappen besproken. 

De volgende vragen zijn hierbij een leidraad. 

Wat willen wij gezamenlijk? Wie hebben we daarvoor nodig? Hoe gaan we dit doen? (=Taken 

en verantwoordelijkheden) Wanneer? (=Tijdpad) 

Er is een schema opgesteld en besproken en daarmee kan Dorpsbelang weer stappen vooruit 

maken. Het doel van Dorpsbelang is immers om zo snel mogelijk concrete deelplannen te 

kunnen realiseren. 

 

Dorpsbelang heeft over het DOP goede contacten met de gemeente en ook regelmatig overleg 

met hen. Kraggenburg is nu een 'pilot' dorp om samen met de gemeente en woningcorporatie 

Mercatus het dorpsontwikkelingsplan (dorpsvisie) verder vorm te geven. 

Tijdens de vakantie zullen werkzaamheden en overleg op een laag pitje staan. Rond eind 

augustus gaan we weer met volle kracht vooruit. Bij dit alles houdt Dorpsbelang steeds in de 

gaten dat er realistische plannen komen en dat we via deze plannen de komende jaren steeds 

kleine stapjes kunnen maken. 

 

Dorpsbelang. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24 
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orpsbelang Kraggenburg. 

 

       

            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2010-2011 
 
 

Beste Kraggenburgers/FC leden 
 

Met een druk bezochte FC dag op 11 juni jl. werd het voetbalseizoen 2010-2011 afgesloten. 

Ondanks een heftige onweersbui halverwege de middag kan de organisatie terugblikken op 

een goed verlopen FC dag. Zowel de deelname bij de senioren alsmede bij de jeugd was prima 

en dat gold ook voor de traditionele barbecue. Op de FC dag werd tevens afscheid genomen 

van hoofdtrainer Henk Beekman. Hij werd door onze voorzitter en de jongens van het eerste 

elftal in het zonnetje gezet en bedankt voor zijn inzet. Voor zijn opvolger Martin Gezel ligt er 

nu de uitdaging om, samen met de leiders, het voetballend vermogen van ons eerste elftal 

verder uit te bouwen. Ook voor onze scheidend voorzitter Harold van Beekhuizen waren er 

lovende woorden vanuit het bestuur. Op de jaarvergadering van donderdag 8 september a.s. 

komen we hierop terug. Ook wil het bestuur op deze jaarvergadering graag een aantal mensen 

bedanken die zich de afgelopen jaren belangeloos voor de voetballende jeugd van ons dorp 

hebben ingezet. In deze Uitkijk zult u een uitnodiging voor deze jaarvergadering aantreffen. 

 

Naast het afsluiten van het seizoen is men binnen de club reeds weer druk bezig met de 

voorbereidingen op de najaarscompetitie. En …………. dat valt niet mee! Evenals vele andere 

verenigingen in de groendorpen staat ook FC Kraggenburg onder druk. Het aantal voetballende 

leden neemt af, het vele werk komt bij een steeds kleiner groepje vrijwilligers op het bordje 

terecht en ook het gemeentelijk beleid (sterke verhoging van de huur van de velden, een 

clubbijdrage aan de OZB, etc.) werkt niet echt mee. Daarbij komt dat het steeds moeilijker 

wordt om voor alle leeftijdscategorieën een acceptabel team op de been te brengen en het een 

ieder naar de zin te maken. Soms moeten er dan keuzes gemaakt worden die niet altijd voor 

een ieder gunstig uitpakken. Daarom moeten we, met elkaar, alle zeilen bijzetten om FC 

Kraggenburg te behouden als een volwaardige sportvereniging binnen ons dorp. 
 

In deze fase van het seizoen willen we graag het volgende onder uw aandacht brengen: 
 

Trainingskampen SC Genemuiden/Flevo Boys/VVOG (dames). 

Mede dankzij onze ligging, een goede hotelaccommodatie en groene velden zijn we erg in trek 

bij omliggende verenigingen om een trainingskamp te beleggen. In het weekend van 12 en 13 

augustus maken zowel SC Genemuiden alsmede Flevo Boys gebruik van onze velden. Op 

vrijdag de 12e speelt Genemuiden een vriendschappelijk duel tegen WKE Emmen (Topklasse 

zondagamateurs) en een dag later zal Flevo Boys aantreden tegen SVL Leystad. In eerste 

instantie was Almere City hun tegenstander maar hun degradatie uit de Jupiler …. werd 

ongedaan gemaakt. Jammer! In het weekend van 19 en 20 augustus komt het eerste 

damesteam van VVOG Harderwijk op bezoek. Dit weekend wordt op zondag 21 augustus 

afgesloten met het Fruittoernooi; met de organisatie hiervan is het bestuur reeds druk doende. 
 

Senioren. 

Als vereniging moeten en willen we alles op alles zetten om toch met drie seniorenteams te 

blijven voetballen. Er zijn dan ook drie teams ingeschreven bij de KNVB. Terug naar twee 

teams zou een fikse aderlating betekenen. Twee teams betekent per team grote selecties, niet 

altijd kunnen voetballen, minder beleving en uiteindelijk gaan leden afhaken. We roepen dan 

ook een ieder op om serieus te overwegen om mee te gaan voetballen. Ook zijn we nog op 

zoek naar een leider voor dit team. Contactpersoon voor de senioren is Dick van der Stelt: 

telefoon: 06-29547333, email: dick@rtk-riooltechniek.nl 

mailto:dick@rtk-riooltechniek.nl
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Beste FC-leden en ouders/verzorgenden van FC-leden 
 
 
Zoals elk jaar wordt het voetbalseizoen 2010/2011 weer afgesloten met een jaarvergadering op:  
 

donderdag 8 september a.s. om 20.00 uur in de voetbalkantine  

 

Agenda 
 
1. Opening 
2. Notulen jaarvergadering 25 augustus 2010 
3. Ingekomen stukken en mededelingen 
4. Jaarverslag 
5. Financieel overzicht 
6. Verslag kascommissie door:   Jacques van de Ploeg& Wim Sikma 

Reservelid; Joan Langeweg 
7. Benoeming nieuw lid kascommissie 
8. Verhoging contributie/prijzen kantine 
9. Begroting 2011-2012 
10. Bestuursverkiezing 
 

Tussentijds aftredend en niet kiesbaar: 
 Harold van Beekhuizen  vacature 

 
Kandidaten: ????? 

 
Periodiek aftredend en herkiesbaar: 

 Koen Schulting (P.R.) 

 Yvonne Meester (secretariaat) 
 

Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden. 
 
 

11. Pauze 
12. Beleid bestuur 
13. Lopende voetbalzaken 
14. Rondvraag 
15. Sluiting 
 
 
 
Bestuur FC Kraggenburg 
 
 
______________________________________________________________________________ 

FC Kraggenburg 

Sportpark ‘De Brem’ 

Winstonstraat 26 

Kraggenburg 

Tel: 0527-252639 

Jaarvergadering 
2010/2011 
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Leuk om te lezen – 'Ik alleen met 40.000 anderen' – Henk van der Ploeg 

 

Waarschijnlijk ziet u hem regelmatig wandelen, Henk van der Ploeg uit Kraggenburg. Van 19 

t/m 22 juli loopt hij voor de tweede keer de Nijmeegse Vierdaagse. Eerder dit jaar liep hij twee 

Kennedymarsen en natuurlijk de avondvierdaagse in Kraggenburg.  

 

Wanneer ben je begonnen met het lopen van lange afstandswandeltochten? 

Vijf jaar geleden ben ik weer begonnen met het lopen van de Avondvierdaagse in 

Kraggenburg. Ik was gestopt met voetballen en wilde toch sporten. Wandelen vind ik erg leuk 

en ik vind het belangrijk om in beweging te blijven.  

 

Hoe bereid je je voor op een lange wandeltocht? 

Eigenlijk gewoon door te wandelen. Ik zie dat niet echt als training. De ene wandeling loop je 

als voorbereiding op de andere. De avondvierdaagse is een voorbereiding op de Kennedymars 

en die is weer een voorbereiding op de Nijmeegse Vierdaagse. Je moet gewoon blijven lopen. 

Je kunt niet na een lange wandeling zeggen, nu doe ik even drie weken niets en dan loop ik de 

volgende weer.  

 

Heb je een bepaalde eetgewoonte voordat je gaat wandelen? 

Niet echt. Ik eet wel gezond voordat ik een lange wandeling ga maken. Geen patat of zo, maar 

veel groente.  

Voor onderweg neem ik brood en water mee. Ik eet onderweg graag krentenbollen. En 

druivensuiker neem ik ook altijd mee, voor als ik me wat gammel ga voelen. Dit wordt snel 

opgenomen in het bloed.  

 

Welke lange afstandswandeltochten heb je allemaal gelopen? 

De mooiste wandeling van Nederland vanuit Kuinre heb ik vier keer gelopen. De eerste twee 

jaar de 30 kilometer, vorig jaar veertig kilometer en dit jaar vijftig kilometer. De Rode Kruis 

Bloesemtocht van 40 kilometer heb ik gelopen en twee keer heb ik een Kennedymars van 

tachtig kilometer gelopen. De eerste was met Koninginnedag hier in de Noordoostpolder. Vorig 

jaar werd deze voor het eerst georganiseerd, maar toen durfde ik het nog niet aan. Ik ging 

toen voor het eerst de Nijmeegse Vierdaagse lopen en wilde afwachten hoe dit ging. Ik had wel 

zoiets als ik er één ga lopen dan doe ik het eerst hier vlakbij huis. Begin juni heb ik ook nog de 

Kennedymars van Steenwijk gelopen. Ook wandel ik vaak samen met mijn vrouw Pauline 

kortere afstanden. Dan lopen we bijvoorbeeld een stuk van het Pieterpad.  

 

Hoe was je eerste Kennedymars? 

We liepen met z'n drieën, Jan Winters, Onno Stallinga en ik. Dat hadden we van tevoren 

eigenlijk niet zo afgesproken, maar ik wist dat Jan ook zou lopen en dacht bij de start 'even 

kijken of ik hem zie' en toen was Onno er ook. Op zich is het heel gezellig om met z'n drieën te 

lopen, maar soms is het ook lastig. Het is beter om je eigen tempo te lopen. In ieder dorp was 

een controlepost en hielden we even rust. Het daarna weer opstarten viel soms zwaar.  

Toen ik mijn tweede Kennedymars ging lopen, had ik me dan ook voorgenomen minder te 

pauzeren en gewoon m'n eigen tempo te lopen. En dat is ook gelukt. Over mijn eerste 

Kennedymars heb ik 16 uur gedaan en de tweede in Steenwijk heb ik in 14 en half uur 

gelopen. 

 

Hoe is het om 's nachts te wandelen? 

Dat klinkt misschien raar, maar 's nachts loopt het heel gemakkelijk. Het is lekker rustig. 

 

Wat vinden je vrouw en kinderen ervan dat je zulke lange afstanden loopt? 

Ze mopperen wel eens, dat ik lang weg ben. Maar eigenlijk zijn ze heel trots op me. Zijn vrouw 

bevestigt dit: 'We vinden het heel leuk en knap dat hij dit doet. We houden ook altijd 

telefonisch contact als hij onderweg is en we komen ook wel kijken. Met de Kennedymars was 

er een controlepost in Saaze en hebben we hem daar 's nachts opgewacht. Ook zijn we nog 

een keer onderweg wezen kijken en natuurlijk staan we bij de finish. We zijn supertrots op 

hem als hij over de finish komt.' Henk vervolgt: met de Nijmeegse vierdaagse staan we op de 

camping en gaat Pauline mee. Vorig jaar is één van de kinderen daar ook nog langs geweest.  
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Heb je een speciale wandeluitrusting? 

Ik draag altijd hele goede hoge wandelschoenen en naadloze sokken. Voor langere 

wandelingen heb ik een speciale rugzak met een rietje om te drinken en voor kortere 

wandelingen heb ik een heupgordel waar twee bidons met water in kunnen. Verder heb ik 

altijd een radio en mijn telefoon bij me.  

 

Heb je wel eens blaren? 

Alleen met de Kennedymars in de Noordoostpolder heb ik één blaar gehad, maar dat merkte ik 

pas nadat ik terug was in Emmeloord, dus daar heb ik geen last van gehad. Ik liep toen nog op 

oude schoenen en heb deze in Bant gewisseld. Ik heb nu nieuwe schoenen en daarin heb ik 

nog geen blaren gehad.  

 

Heb je een speciaal ritueel na het wandelen? 

Meestal neem ik wel een voetenbad. En bij de vierdaagse is het lekker om je benen te laten 

masseren. Dat bevordert het herstel voor de volgende dag.  

 

Wat was je mooiste wandelervaring? 

Dat is de vierdaagse in Nijmegen vorig jaar. Het is zo bijzonder, het feest er omheen, de 

saamhorigheid op de camping, zoveel mensen... Dit is echt met geen enkele andere wandeling 

te vergelijken. Iedereen komt voor hetzelfde. En dan vragen ze 'loop je alleen?' En dan zeg ik 

'ja hoor, ik alleen met 40.000 anderen.' Als herinnering kreeg Henk van Pauline een beeldje 

van een wandelaar met deze mooie bijzondere uitspraak.   

 

Ga je nog nieuwe uitdagingen aan? 

Ik heb nog twee uitdagingen: de dodenmars van 100 kilometer in België in 24 uur lopen en de 

van Z tot Z loop van 110 kilometer in Zeewolde.  

 

Eigenlijk heeft Henk nog een derde uitdaging... 

Ook ben ik van plan nog eens naar Santiago de Compostello te lopen. Wanneer dat weet ik 

nog niet. Dat moet je goed voorbereiden. Het is wel zo'n 3.000 kilometer en je hebt allemaal 

lichte materialen nodig, die je makkelijk mee kunt nemen.  

 

Hoeveel kilo neem je normaal mee met het wandelen? 

Ik denk zo'n 4 à 5 kilo op de rug.  

 

En hoeveel denk je dat je maximaal mee kunt nemen bij een wandeling naar Santiago de 

Compostella? 

15 kilo is toch wel het maximum.  

Het is een mooie droom, die ik zeker een keer laat uitkomen! 

Tegen m'n baas heb ik het al gezegd. Ik mag van hem wel drie maanden vrij nemen, maar 

niet tijdens de appelpluk.  

Als deze Uitkijk uitkomt, is Henk bezig aan zijn tweede Nijmeegse Vierdaagse. Veel succes! 

Margot Maljaars  

 

 

 

 

Tolsma-Grisnich Pieperfestival 2011 Seniorenmiddag  

 

Op vrijdagmiddag 9 september organiseert StEP Noordoostpolder de 16e seniorenmiddag 

tijdens het Pieperfestival. Dit jaar met medewerking van: Het Kamper Uien Koor.  

Dit is een gemengd koor met een breed repertoire aan liedjes van vroeger en nu, smartlappen, 

Amsterdamse liedjes en luisterliedjes. 

Het zal ongetwijfeld weer een reuze gezellige middag worden. 

Locatie : De Deel (feesttent) 

Aanvang : 14.00 uur 

Zaal open vanaf : 13.00 uur 
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Prijs : € 7,50 inclusief patat en koffie of thee 

Voor wie niet op eigen gelegenheid naar de feesttent in Emmeloord kan komen, is er 

vervoer geregeld. Vanuit de dorpen kost dit € 1,00 per persoon. Wilt u hier gebruik 

van maken, dan kunt u zich opgeven via de heer Mintjes, 0527-616043. 

Indien u nog vragen heeft, kunt u contact met mij opnemen. 

 

Met vriendelijke groet, Ger Roowaan, tel : 06 54992226 

 

 

 

 

De kampioenen van tennisvereniging A.T.V. de Voorst 

 

 

Voor het eerst in de geschiedenis van A.T.V. de Voorst zijn dit jaar maar liefst vier teams in 

hun klasse kampioen geworden. Het dames 18+ team met overweldigende cijfers, maar bij de 

heren 18+  en 35+ en bij de dames 45+ viel pas op de laatste speeldag de beslissing.  

Zeer onverwacht was de winst van het damesteam 45+.  Zozeer zelfs dat bijgaande foto is 

genomen zonder deze dames. De wedstrijd moest nog worden gespeeld op de datum waarop 

deze foto is genomen. Gelukkig hebben Marry Baas, Joke Vereecken, Sary Bakker en Jannie 

Houwer het sportief opgevat. Voor hen was dit niet hun eerste kampioenschap en ze hebben 

grootse plannen volgend jaar. Dan zullen ze bij een kampioenschap zeker ook op de foto 

worden gezet.  

 

 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

 

Staand van links naar rechts: Albert Heite, Johan Weyers, Gosse Pausma, Henk Veerbeek, Rob 

Klomp Alberts, Niels van Os, Peter Speelman en Eric Manders.  

Zittend van links naar rechts: Ellen Schudde, Sary Bakker, Fija Kappert, Rita Bakker en Gerben 

Kappert.  

Op de foto ontbreken: Jan Kappert, Harry Kappert en Corry van den Berg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Bericht van Koor De Reflectors 

  
Beste Kraggenburgers, 

  

Op donderdag 16 juni jl. is in een ledenvergadering het besluit genomen om te stoppen met de 

activiteiten van het koor De Reflectors. Helaas moest dit besluit genomen worden doordat er 

een tekort aan leden is, om in het volgend seizoen een volwaardig koor te vormen.  

In november jl. heeft het koor haar 20 jarig bestaan gevierd. Er is stilgestaan bij de vele 

malen waarin het koor haar diensten heeft verleend door middel van zang aan kerkdiensten, 

verzorgingshuizen, dorpsfeesten enz. Ook de muziekproductie Mozes in het theater Ogterop te 

Meppel werd weer in herinnering teruggehaald. 

Het koor heeft op 15 mei jl. in de PKN kerk Kraggenburg voor de laatste keer haar 

medewerking verleend in een zangdienst. 

Hierbij willen we een ieder hartelijk danken voor de steun die het koor heeft ontvangen tijdens 

de optredens. We danken u ook hartelijk voor de financiële steun tijdens de collectes en de 

jaarlijkse koekacties in het dorp. 

We mogen dankbaar zijn voor het ruim 20 jaar bestaan van De Reflectors. 

  

Met vriendelijke groet, Elly Remijnse, secretaresse. 

 

 

 

 

Collecte bestemming tent ontmoeting Feestweek 

 

Direct na de geweldige tent ontmoeting kregen we als commissie een hint voor de bestemming 

van onze collecte. Omdat u allemaal een gulle gift heeft gegeven, willen we u wat meer 

vertellen over het project waar het totale bedrag van € 131,80 naar toe is gegaan. 

De collecte is gegaan naar het Visserijproject Dek island. 

Dek island is een eiland midden in het Tanameer in het noordwesten van Ethiopië. Bij Ethiopië 

denken mensen vaak aan dorre droge streken, maar dit land in de hoorn van Afrika herbergt 

een groot meer, het Tanameer, ter grootte van 2x het IJsselmeer. Hierin ligt het eiland Dek 

waar ongeveer 7000 mensen leven onder armoedige omstandigheden. Deze mensen zijn al 

decennia lang een vergeten groep in Ethiopie. Ze leven geïsoleerd door slechte verbindingen 

met de rest van het land. De levensomstandigheden zijn slecht, weinig tot geen medische 

zorg, slechte scholing, weinig werk en economische vooruitzichten die alles behalve rooskleurig 

zijn. 

De stichting ISEE (Interkerkelijke Stichting Ethiopie/Erithrea )(Urk) werkt er aan om hier 

verandering in te brengen. Ze hebben vorig jaar een ambulanceboot kunnen schenken en 

medische opleidingen kunnen verzorgen, op landbouwgebied is er ondersteuning door kennis 

en opstart van een irrigatieproject, er is een kliniekje ingericht en er zijn plannen om in de 

toekomst de scholen te gaan opknappen en transport te gaan regelen vanaf het eiland naar 

het vaste land.  

De visserij, die perspectief kan bieden aan een deel van de bevolking, gebeurt nu nog erg 

kleinschalig en ouderwets met papyrusboten en een speer. Vanuit ISEE willen ze een 

project(je) starten om kleinschalig te gaan vissen met netten en kleine vissersroeiboten, met 

kennisoverdracht en ondersteuning vanuit Urk. Hiervoor zijn zij nog op zoek naar meerdere 

financiële middelen 

Omdat het thema van de feestweek “visserij-dagen” volgens ons naadloos aansluit aan dit 

mooie project, hebben we het geld van de collecte naar deze stichting en dit project 

overgemaakt. Namens de stichting ISEE mag ik u hartelijk danken voor de gift die zij mochten 

ontvangen n.a.v. de tent ontmoeting van de afgelopen feestweek. 

De tent ontmoeting hebben we dit jaar “over-een-andere-boeg-gegooit” en net zoals je in de 

bijbel kunt lezen (Joh 21: 6, waarin geadviseerd wordt je visnet eens aan de andere kant van 

de boot te gooien), was dit met groot succes. We willen u dan ook nogmaals bedanken voor 

uw grote belangstelling en enthousiasme. Geweldig om op deze manier de feestweek samen te 

kunnen afsluiten. 

 

de KIK commissie 
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Feestweek 2011 

 

Hallo Kraggenburgers, 

 

Iedereen een beetje bijgekomen van de mooie feestweek? Wij als commissie willen iedereen 

heel erg bedanken voor hun inzet en deelname bij de verschillende activiteiten. Bij alle 

activiteiten was er een goede opkomst. Wat ons betreft is het een super jaar geweest! En het 

weer heeft ons dit jaar ook niet in de steek gelaten. 

Na de zomer gaan we weer druk aan de slag voor volgend jaar en we hopen dat iedereen dan 

weer met net zoveel enthousiasme aanwezig zal zijn! 

Wie de stukjes van de vrijdagavond nog eens wil bekijken, kan bij Gerben van Egmond een 

dvd bestellen. 

 

De Feestcommissie 

 

 

 

 

De feestweek van dorp oost 

 

Beste bewoners van dorp (Pr)oost en Kraggenburgers, 

Wat hebben we weer genoten van een fantastische  feestweek . 

Wat hebben jullie als wijk een prachtige prestatie geleverd. 

Met als hoogtepunten een finale plek heren bij de volleybal met als eind resultaat de winst en 

een heerlijke taart. 

Een tweede plaats op de vrijdagavond is iets waar we als wijk trots op kunnen zijn. 

En als toetje de winst op de zaterdag. De Beker is binnen, SUPER. 

Dit resultaat hebben we dan ook kunnen vieren, na afloop van de zeeslag, op ons eigen veldje  

met een kleine bbq, biertje, wijntje, frisje met zo‟n 90 mensen. 

Dat was erg gezellig en geslaagd. 

Ik wil dan ook alle deelnemers, straatvertegenwoordigers, geldschieters, regie, creatief brein, 

kleding mensen, bouwers, grime, sponsors, team captains, enz, enz, enz. bedanken voor 

hun/haar inzet, jullie waren super. 

Eén persoon wil ik namens de wijk persoonlijk bedanken en dat is Toos van Egmond. 

Ze heeft ook dit jaar weer en al die jaren ervoor, ons voorzien van de juiste kleding. Een hele 

klus. Zeker als je achterban ook nog eens uitvalt. 

Daarom hebben wij Toos uitgeroepen tot Ere Burger van Dorp Oost. 

Toos, enorm bedankt. 

Volgend jaar reken ik natuurlijk weer op jullie. Dan gaan we er weer wat moois van maken, 

(PR)OOST! 

Natuurlijk ook de feestcommissie bedankt voor de organisatie! 

 

Harold van Beekhuizen 

Wijkvertegenwoordiger dorp oost 

 

 

 

 

De Verrassing. 
 

De Feestweek van dit jaar met vele verrassingen. Ten eerste de feestkrant die was super mooi. 
Het stralende weer, het kon niet beter en alle activiteiten rond het visserij gebeuren .. 
Feestcommissie bedankt. 
Maar na het feest, kwam onze Harold uit Oost mij verrassen met een certificaat, met de tekst 
EREBURGER DORP OOST 04-06-2011 waardering voor alle inzet en vrijwilligerswerk. 
Ik wil hier alle medewerkers van Oost bedanken, het spreekwoord luid: vele handen maken licht werk. 
Laat dat in Oost zo blijven. 
Volgend jaar woon ik 50 jaar in Kraggenburg en dan vraag ik nu aan Oost bij Toos deze keer Proost. 
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ZONNEBLOEM NIEUWS 

  

Boottochtje 

In de vorige Uitkijk is melding gemaakt van de jaarlijkse boottocht met de Zonnebloem. 

Helaas is hier een foute opstapplaats genoemd. Het is deze keer niet Ossenzijl, maar Lemmer 

is de opstapplaats. De tocht gaat dan ook over een deel van de Friese meren.   

Dus op zaterdag 1 oktober a.s. varen we vanuit Lemmer met het schip "de Waterpoort" over 

de Friese meren. 

De ligplaats van het schip is de gemeentelijke buitenjachthaven, Rijgersmapark Lemmer. 

De “Waterpoort” vertrekt om 9.30 uur. Vanaf 8.45 uur kunnen de gasten aan boord. 

En de vermoedelijke aankomst aan het einde van de vaarroute is rond 17.00 uur. 

Tijdens de rondvaart krijgt u koffie/thee, een drankje met iets erbij en een drie gangen diner 

aangeboden. 

Kraggenburg vaart samen met de afdelingen Brederwiede, Rutten, Bant, Ens en Tollebeek. 

De kosten van dit uitje zijn € 30,50 per persoon. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:Mevr. Toos van Egmond tel. 252783  

 Mevr. Ge Mooiweer tel. 252700. 

In verband met de organisatie graag opgeven voor 10 september 2011. 

  

Gezellige middag met gezamenlijke maaltijd. 

Wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg, willen samen met u, onze 

gasten die behoren tot de doelgroep van de Zonnebloem, een gezellige middag beleven met 

muziek en samen aanschuiven aan tafel voor het eten van een stamppot. 

U wordt door ons ontvangen met een kopje koffie/thee en iets erbij en u krijgt genoeg 

gelegenheid om de laatste nieuwtjes met elkaar uit te wisselen. Wij hebben dhr. S. Ouderling 

bereid gevonden om onderwijl een gezellig muziekje ten gehore te brengen. 

De vriendenclub The Odd Fellows uit Emmeloord verzorgt voor ons de stamppotten met worst.  

U kunt kiezen uit boerenkool, hutspot en zuurkool. 

Dit alles gaat gebeuren op vrijdag 14 oktober a.s. in „t Klokhuis.  

De middag begint om 15.00 uur en eindigt om ongeveer 18.00 uur. 

En over de kosten.....  Daar praten we niet over. 

Dus hebt u belangstelling in een middagje gezellig samenzijn en een lekkere warme maaltijd 

met velen, dan kunt u zich opgeven bij: Mevr. Toos van Egmond tel. 252783  

 Mevr. Ge Mooiweer tel. 252700. 

In verband met de organisatie graag opgeven voor 5 oktober 2011. 

Mocht u eventueel behoefte hebben aan vervoer naar het dorp en naar huis terug, dan kunt u 

dat ook kenbaar maken. 

  

Met vriendelijke groeten de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 

 

 

 

d-days nop, let’s play darts 

 

Beste Dartsliefhebber, 

 

Medio september starten we met een nieuwe dartscompetitie, waarin alle dorpen van de 

Noordoostpolder zijn vertegenwoordigd: Het 10-dorpentoernooi. 

Van ieder groendorp is minimaal 1 team vertegenwoordigd, maar er kunnen zich meerdere 

teams per dorp inschrijven! De teams bestaan uit minimaal 4 en maximaal 7 personen, die 

woonachtig moeten zijn in het postcodegebied van het dorp. 

 

De competitie duurt tot het dartsweekend in maart 2012. De finalisten van het 10-

dorpentoernooi worden in dit weekend uitgenodigd om de finalestrijd uit te vechten op het 

hoofdpodium.  

 

Zowel ervaren als beginnende darters zijn van harte welkom! De poules zullen zo ingedeeld 

worden dat ieder team 6 of 7 wedstrijden gooit in 6 maanden tijd. Naast de drukke 
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werkzaamheden en verplichtingen kan een ieder deze wedstrijden makkelijk inplannen. De 

speeldagen zijn in overleg met de tegenstander vast te stellen. De locatie voor alle wedstrijden 

is Spetters Darts in “de Bosbadhal” te Emmeloord. 

 

Wil je de eerste 10-dorpenkampioen worden, schrijf je dan meteen in met een team. In elk 

dorp zijn er al wat actieve darters benaderd. Spreek deze mensen eens aan, want misschien 

zoeken ze nog enkele teamleden!!!!  

Hou onze website en de regionale kranten in de gaten voor de laatste ontwikkelingen. 

Meer informatie is te vinden op www.polderkampioenschappendarts.nl 

 

 

 
 

NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

Zomerberichten 

De lente heeft plaats gemaakt voor de zomer. Na een lange periode van droogte is er in de 

afgelopen weken veel regen gevallen. De zomer is heel winderig en regenachtig van start 

gegaan. In de broedperiode hebben vele vogels hun broedsel groot gekregen. Dankzij het 

droge weer en de hoge temperaturen zijn nesten niet verregend of jongen verkleumd. Ook 

waren er veel rupsen, zodat de vogels makkelijk eten konden vinden.  

In het Voorsterbos hebben vele rietorchissen fraai en talrijk gebloeid. De bloemen waren fors 

en zullen veel zaad gaan vormen. De rietorchissen hebben zich flink kunnen uitbreiden door 

het speciale beheer van Natuurmonumenten. Voor het eerst is een groot aantal bloeiende 

rietorchissen op het Voorsterveld gevonden.  

Tijdens een wandeling door het Wendelbos kun je op diverse plaatsen de bloeiende 

zwanenbloemen langs de kant van het water zien staan. Verder kun je de kleine lisdodde, 

breedbladige waterweegbree en pijlkruid tegen komen. De laatst genoemde planten bloeien in 

juli en augustus.  

In het Wendelbos horen we grasmus en de vele boompiepers zingen. Vooral de boompieper 

laat zich goed zien. Hij zit vaak boven in de top van de boom, vliegt op en laat zich zingend als 

een parachute naar beneden vallen en neemt plaats in de top van een boom.  
 

Populatie-uitbreiding 

Bij een bezoek aan het Waterloopbos is de kans op een ontmoeting met de Grote 

Weerschijnvlinder aanwezig. Het eerste mannelijke exemplaar is op 19 juni waargenomen. De 

wijfjes van de Weerschijnvlinder zijn bruin. Daarentegen zijn de mannelijke vlinders donker 

met witte vlekken op de vleugel. Wanneer mannetjes de vleugels spreiden worden deze purper 

blauw gekleurd onder invloed van het zonlicht. In het Waterloopbos is deze soort met het 

vierde seizoen bezig. Deze vlinderpopulatie wordt steeds groter. Een prachtige ontwikkeling. 

In het vorige natuurmoment werd gemeld dat op verschillende plekken de grote gerande 

oeverspin al werd gezien. Nu zijn op 17 juni de eerste spinsels met jonge spinnen aangetroffen 

in de aanwezige zegge vegetatie langs de aanvoersloten. Deze soort gaat zich in het 

Waterloopbos zeker uitbreiden. Er zijn zelfs nesten met spinnen gevonden bij de poel van de 

beheerschuur.  
 

Expositie 

In de komende periode wordt in het informatiecentrum van het Waterloopbos een foto-

expositie van Wilma van Beekhuizen uit Kraggenburg tentoon gesteld. Het thema is nu: 

Zomer. Deze expositie duurt tot de herfst en kan tijdens de openingstijden van het 

infocentrum worden bezocht (woensdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 13.30 – 16.30 uur). 

In de komende tijd zijn voldoende natuur belevingsmomenten in het bos te vinden. Dus het 

beheerteam wenst u een prettige tijd in de beheergebieden van Flevoland. 
 

Voor informatie over activiteiten en openingstijden kunt u het beste terecht op de website van 

Natuurmonumenten www.natuurmonumenten.nl. 
 

Het beheerteam Flevoland wenst een ieder een fijne zonnige vakantie toe. 
 

Het beheerteam Flevoland 

http://www.polderkampioenschappendarts.nl/
https://linux75.webawere.nl/webmail/redir.php?http://www.natuurmonumenten.nl/
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Inleverdatum 2011 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

18 september 28 september 

13 november 23 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 2011 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 

 

 

 
 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
16-07 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

08-09 FC Kraggenburg Jaarvergadering Voetbalkantine 20.00 uur 

09-09 StEP Noordoostpolder Seniorenmiddag Pieperfestival De Deel Emmeloord 14.00 uur 

17-09 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

01-10 Zonnebloem Boottocht Friese Meren  09.30 uur 

14-10 Zonnebloem Gezellige middag „t Klokhuis 15.00 uur 

15-10 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

Zomer Wilma van Beekhuizen Foto expositie Informatiecentrum 
Waterloopbos 
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Dorpsbelang 

Stek 

Uitnodiging jaarvergadering S.V. Be Fair 

Seniorenvolleybal / Thuiswedstrijden FC Kraggenburg  

FC Kraggenburg - nieuws 

Leuk om te lezen: Johan Voost bijna 40jaar betrokken bij De Uitkijk 

Zonnebloem nieuws / Carrefour 

Klaverjassen in ‟t Klokhuis / Klaverjasclub de Kei /  

Apple knockers festival 2011 / Gezocht deelnemers preuvement 

Uitnodiging verjaardagsfeest CV De Zotte Leeuwkes 

Ledenvergadering carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 

Brief van Sinterklaas 

Nieuws van toneelvereniging Sint Genesius 

De jaarlijkse busreis van de JVV 

Ruimte om te groeien, start van het nieuwe schooljaar / Jeu d‟Op /  

Bedankje echtpaar Kombrink 

Oppas Lorieke Tadema / 55 jaar Prinses Beatrix Fonds collecte /  

Collecte KWF kankerbestrijding / Badmintonnen bij de buren 

Drive-in bioscoop / Jongeren 19Nu Flevoland 

Meer bewegen voor ouderen / Uitslag tuinenkeuring 2011 Kraggenburg / 

Bibliotheek aan huis 

Open dag Wijkbeheer / Alchemie Café Emmeloord / Dag van de ouderen 

Startbijeenkomst Mok / Blikvangers 

Natuurmoment Voorsterbos 

Inleverdata 2011 voor kopij van De Uitkijk / Adverteren in De Uitkijk 

Activiteitenkalender 
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Van de redactie 

 

Vlak voor de zomervakantie is er nà zo‟n kleine 40 jaar een einde gekomen aan wat je best 

een traditie kunt noemen: Het drukken van de Uitkijk door de school, eigenlijk het drukken 

door Johan Voost. 

 

Sinds het ontstaan van onze dorpskrant De Uitkijk, is deze afgedrukt door de r.k basisschool. 

St. Bonifacius. Dhr. Johan Voost was daar toen schoolmeester in de middenbouw en verzorgde  

samen met zijn collega‟s allerlei drukwerk.  

Gedrukt werd er natuurlijk voor de school, maar ook oa. voor particulieren, de kerk, Be-Fair en 

AV-NOP. Toen de FCK, Be-Fair en Dorpsbelang  besloten hun informatie verstrekking te 

bundelen in een dorpskrant, kwam de Uitkijk daarbij. 

Zo‟n tien jaar geleden werd door het samengaan van de r.k. basisschool St. Bonifacius met de 

p.c. basisschool De Bongerd het drukwerk voortgezet door de toen ontstane oecumenische 

basisschool “de Lichtwachter”.  

Inmiddels was de situatie zo dat de school de faciliteiten ter beschikking stelde, maar het 

eigenlijke werk gedaan werd door dhr. Johan Voost.  

 

Het werk wat Johan voor de Uitkijk deed noemden we het drukwerk, maar naast het drukwerk 

zorgde Johan ook dat na het afdrukken alle A4-tjes (in 2010 gemiddeld 25 stapels van dik 700 

stuks) op de tafels werden uitgelegd, zodat de JVV‟ers deze konden bundelen. En sloeg Johan 

samen met dhr. Woestenburg, hierna met een ferme klap de nietjes erdoor.  

Johan telde daarna per straat of per wijk de Uitkijken uit, klaar om rondgebracht te kunnen 

worden.  

 

En nu, nu de drukmachine aan vervanging toe is, en Johan met z‟n 80 jaren het wat rustiger 

aan mag doen, heeft de school besloten te stoppen met het drukwerk voor “derden”, zoals 

voor onze Uitkijk.  

Wij vinden het erg jammer dat er nu een einde is gekomen aan deze jarenlange 

samenwerking, maar respecteren natuurlijk deze beslissing.  

Gelukkig wil de school de bezorging in het dorp wel blijven verzorgen. 

 

Wij als Uitkijk willen de Lichtwachter, en zeker ook Johan bedanken voor de plezierige 

samenwerking. En voor zijn inzet die Johan al die jaren plichtsgetrouw en met zorg voor 

kwaliteit voor onze Uitkijk heeft gegeven.  

 

De komende maanden zullen we als Uitkijk oriënteren bij wie, en hoe we de Uitkijk in de 

toekomst zullen laten drukken. Hierover houden we u op de hoogte.  

Heel mooi is het, dat tot die tijd Johan met de JVV en o.b.s. de Pionier er nog voor willen 

zorgen dat de Uitkijk in elkaar gezet kan worden.  

 

In dit nummer heeft Margot in de rubriek “Leuk om te lezen” nog een uitgebreid interview met 

Johan Voost. 

 

De redactie. 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Dorpsbelang 
 

Schouw 

Ten behoeve van de, op 11 oktober aanstaande, te houden dorpsschouw, heeft u Dorpsbelang 

in de afgelopen maanden een groot aantal bevindingen toegezonden. Wij hebben al deze op- 

en aanmerkingen gerubriceerd en verzonden aan de gemeentelijke teamleider. Vervolgens 

worden betreffende aandachtspunten beoordeeld en op bovengenoemde datum, met alle 

betrokken partijen, besproken tijdens een rondgang door het dorp. Hopelijk zullen er hierdoor 

weer een aantal punten van zorg worden weggenomen. 

 

Dorpenkeuring 

Zoals ieder jaar vindt aan het einde van de zomer de prijsuitreiking plaats van de tuinen- en 

dorpenkeuring. Dit pakte voor Kraggenburg, toch nog altijd het mooiste groendorp, niet al te 

best uit. Een achtste plaats „over-all‟, waarbij de goede bevindingen van de eerste ronde in 

mei, volledig teniet werden gedaan in de tweede ronde. Maar naast hier en daar wat zwerfvuil, 

zijn vooral de „gemeentelijke zaken‟ debet aan de beoordeling. Gelukkig kunnen we nu wel 

vanaf die achtste plek omhoog kijken naar volgend jaar! 

 

Mercatus 

Ook Mercatus keurt de laatste jaren tuinen, maar dan wel die van hun huurders. Zo zijn begin 

september de „huurderstuinen‟ weer beoordeeld en krijgen de zogenaamde „aandachtstuinen‟ 

een verzoek tot opknappen. Dit wordt zo mogelijk in der minne geschikt. 

 

Piraten 

Voor wie het gemist heeft: ons dorp is eind augustus aangedaan door een schip vol piraten. 60 

van deze woeste zeeschuimers hebben de resterende Kraggenburger Zuiderzeeschatten 

opgegraven, meegenomen en „en passant‟ een boel lol gehad! 

En wat zal er straks met onze senioren gaan gebeuren?! 

 

Informatietas 

Dorpsbelang heeft voor de toekomstige nieuwe bewoners een informatieve en interessante 

welkomsttas samengesteld. Hieraan hebben vele Kraggenburger ondernemers een welkome 

bijdrage geleverd en kunnen de ontvangers van deze tas op een zeer breed vlak kennismaken 

met ons dorp. 

 

Vrijwilligerscursussen 

Carrefour, welzijnsgroep in een zeer ruime zin, biedt ieder jaar een cursuspakket voor 

(verenigings-)vrijwilligers aan. Als vooraankondiging kunnen wij melden dat Carrefour de 

vraag gaat stellen aan vrijwilligers zelf, of er voor komend jaar, een bepaalde cursus gewenst 

is. Bij voldoende animo is Carrefour van zin deze cursus aan te gaan bieden. Zelf zullen ze 

binnenkort deze melding ook naar de verenigingen en andere vrijwilligersinstanties sturen. 

Onder het kopje „Vrijwilligerswerk‟ van deze stichting staan overigens de huidige, meestal 

gratis, cursussen vermeld. 

 

Namens Dorpsbelang, Tonny Kommers 
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Het STEK heeft de zomermaanden weinig activiteiten gehad,  

maar we hebben afgelopen week toch de draad weer opgepakt. 

 

Vakantieactiviteit 

Op woensdagmiddag 31 augustus hebben voor de 2e keer weer de vakantieactiviteit 

georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. 

Maar liefst 62 kinderen waren vanaf 14.00 uur aanwezig op het schoolplein voor het 

piratenfeest. De kinderen werden in groepen verdeeld. De kinderen van de onderbouw hebben 

in verschillende  

groepen opdrachten gedaan waarna ze de schatkaart compleet hadden  

om de echte schat te vinden. De kinderen van de bovenbouw hebben met GPS schatten 

gevonden in het dorp. Als afsluiting hebben alle kinderen een heerlijk broodje visstick of 

knakworst gegeten. Alle kinderen hebben genoten en het was zeker een middag die voor 

herhaling vatbaar is. We willen langs deze weg de scholen bedanken voor het beschikbaar 

stellen van het schoolplein en alle vrijwilligers die geholpen hebben. 

 

Feestmidag voor Senioren 

Georganiseerd door de JVV, SWN, De Zonnebloem en STEK was er voor alle 55+ers op 

woensdag 28 september een feestelijke programma van 14.00 tot 19.00 uur.   

In de volgende uitkijk kunt u het verslag lezen. 

 

Sinterklaas intocht 

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 

19 november zal de boot aanmeren aan de loswal. Noteer de datum vast op de kalender. Zie 

voor meer informatie elders in de Uikijk. 

 
Overige activiteiten 

Voor de laatste maanden van het jaar staan er alweer vele activiteiten gepland, zoals 

Kerstmarkt, Nieuwjaarsreceptie en de Nieuwjaars-Inn voor de jeugd. Houd de volgende Uitkijk 

en het informatiebord goed in de gaten.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24 
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UITNODIGING JAARVERGADERING S.V. BE FAIR 

 
 

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

hierbij uitnodigen voor onze jaarvergadering die gehouden wordt op: 

 

 Woensdag 12 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 

-  Trimloopgroep 

-  Avondvierdaagse 

-  Stratenvolleybal  

 Pauze 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Bestuursverkiezingen:  

Aftredend en herkiesbaar:  
Yvonne Schra (secretariaat) 

Tonny Kommers (volleybal senioren) 

 

tussentijds aftredend 
Diana Potters (volleybal jeugd); Kandidaat: Rachel Zwartbol 

                                                            

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

 

Graag zien wij u op deze vergadering 

Met vriendelijke groet, 
 

   Het bestuur van Be Fair 
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Seniorenvolleybal. 

 

Het is weer voorbij die ......... „zomer‟. En dan duurt het nooit lang of de 

volleybalcompetitie gaat van start. Dat betekent voor de seniorenafdeling 

van Be Fair: twee teams in de rayon-competitie.  

Het damesteam, dat zich vorige competitie zeer knap in de top van  

de 2e klasse heeft gehandhaafd, balt wederom in die 2e klasse en zullen 

daar naar alle waarschijnlijkheid weer goed meedraaien. Helaas was de  

laatste tijd het aantal inzetbare speelsters tanende en dreigde de basis  

zeer/te smal te worden. Gelukkig is er een nieuwe speelster gevonden, die zeker een bijdrage 

gaat leveren aan de continuïteit van dit team. En wat de zijlijn betreft: voor één speelster 

hopen we op snel herstel en de andere wensen we een mooie kraam. 

Het verhaal van de heren is van een ander kaliber. Dit team werd vorig seizoen geplaagd door 

blessures en dit leidde helaas tot degradatie naar de 4e klasse. Dus gaan de mannen dit 

seizoen deze 4e klasse goed onveilig maken; ook al zijn de kwetsuren nog niet volledig 

weggedokterd.  

De eerste stap is door een groot aantal mannen al gezet, met het volgen van de 

donderdagavondtraining! Vraag is hoe lang we deze situatie gaan behouden. 

Er is, als afsluitende opmerking, niets veranderd aan de plaats van ons thuishonk: de Evert 

van Benthemhal zal, tot het openen van ons eigen MFC, de zaal zijn waar wij onze 

„thuiswedstrijden‟ zullen spelen. Dus indien u interesse heeft in het bezichtigen van een 

dames- dan wel herenvolleybalwedstrijd, kunt u zich naar bovengenoemde zaal begeven. Voor 

de betreffende data verwijs ik u naar de site:   

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249 

 

m.vr.gr. namens Be Fair-volleybal, 

Tonny Kommers 

 

 
 

Thuiswedstrijden FC Kraggenburg tot en met november 2011 

 

Zaterdag 1 oktober A1-DESZ 14.00 uur 

Zondag 2 oktober FCK3-Oosterstreek 11.30 uur 

Zaterdag 8 oktober F2-Flevo Boys 

F1-Veno 

E1-Urk 

9.30 uur 

9.30 uur 

10.30 uur 

Zondag 9 oktober FCK2-SC Emmeloord 3 

FCK1-Read Swart 

11.30 uur 

14.00 uur 

Zaterdag 15 oktober E1-RKO 9.30 uur 

Zondag 16 oktober FCK3-Blankenham 2 11.30 uur 

Zaterdag 29 oktober F2-Genemuiden 

A1-Nagele 

9.30 uur 

14.00 uur 

Zondag 30 oktober FCK2-Nieuweschoot 2 

FCK1-Nieuweschoot 

11.30 uur 

14.00 uur 

Zaterdag 5 november F1-Ens 

E1-Bant 

9.30 uur 

9.30 uur 

Zaterdag 12 november C1-SVN 

A1-WIJC 

9.30 uur 

14.00 uur 

Zondag 13 november FCK3-Kuinre 

FCK2-Olyphia 3 

FCK1-Aengwirden 

11.30 uur 

11.30 uur 

14.00 uur 

Zaterdag 19 november F2-Ens 

F1-Blokzijl 

E1-Espel 

9.30 uur 

9.30 uur 

9.30 uur 

Zaterdag 26 november C1-WIJC 9.30 uur 
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2010-2011 
 
 

 

 

 

 

Beste FC leden, Kraggenburgers, 

 

Dit seizoen gaan we met drie senioren- en vijf jeugdteams van start. Voor de meeste van deze 

elftallen zitten de eerste beker- en competitiewedstrijden er reeds op. Op de valreep hebben 

we alle teams kunnen voorzien van trainers en leiders die de elftallen gaan begeleiden. Onze 

dank hiervoor. Met name ons derde seniorenteam is en blijft qua spelersbezetting een 

probleem. Mochten er onder u nog mensen zijn die voetballende ambities hebben; laat het ons 

weten en neem contact op met Dick van der Stelt; coördinator van de senioren. 

 

Bij de jeugd zien we met name bij de F jeugd een toename van voetballers en voetbalsters. 

Sinds lange tijd nemen we met twee F teams deel aan de competitie. En ….. bij de jongere 

jeugd constateren we ook een toename van voetballende meisjes. Een goede zaak !  

 

Op het bestuurlijke front hebben er ook een aantal veranderingen plaatsgevonden. Op de 

jaarvergadering hebben we afscheid genomen van onze voorzitter Harold van Beekhuizen. Met 

veel enthousiasme en gedrevenheid heeft Harold, net als Michael van Praag bij Ajax in zijn 

beste jaren,  leiding gegeven aan de club. Harold; namens al onze leden hartelijk dank voor je 

inzet en betrokkenheid. We zullen je nog regelmatig tegenkomen op de Brem. Als nieuwe 

voorzitter begroeten we Henk Schüssler. Henk is geen onbekende voor de plaatselijke trots. 

Navraag levert op dat hij ook deel uitmaakte van de “Gouden Brigade” die in het begin van de 

jaren ‟80 FC Kraggenburg voetballend op de kaart zette. We wensen Henk een fijne tijd toe bij 

de club. Daarnaast werd ook het “dienstverband” van de bestuursleden Koen Schulting en 

Yvonne Meesters met drie jaar verlengd.   

 

De komende maanden zullen wij u middels de Uitkijk op de hoogte blijven houden van het wel 

en wee van de vereniging. Daarnaast in deze Uitkijk een oproep aan de plaatselijke 

voetballende jeugd. Mocht je na schooltijd of op andere momenten een balletje willen trappen; 

gebruik hiervoor dan ons trainingsveld!! Onze speelvelden zijn, vooral bij nat weer, erg 

kwetsbaar en moeten de hele competitie nog mee. We rekenen op jullie medewerking. 

 

Bestuur FC Kraggenburg 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Leuk om te lezen: Johan Voost bijna 40 jaar betrokken bij De Uitkijk 

 Johan Voost: 'Je capaciteiten moet je blijven benutten!' 

 

De Uitkijk is inmiddels aan de 38ste jaargang bezig. Johan Voost stond als drukker aan de 

wieg van ons veelgelezen dorpsblad. Vol overtuiging en zeer gedreven zorgde Johan dat elke 

Uitkijk weer goed en op tijd rondgebracht kon worden. Voor de zomervakantie heeft 

basisschool De Lichtwachter gemeld te willen stoppen met de druk van De Uitkijk. Johan, 

inmiddels 80 jaar, was hier niet echt rouwig om. Vanaf dit nummer is de druk van De Uitkijk 

dus niet meer de zorg van Johan Voost. Tijd voor een gesprek met deze veelzijdige 

Kraggenburger over De Uitkijk.  

 

Wanneer verscheen de eerste Uitkijk? 

Dat was in juli 1973.  

 

Hoe is De Uitkijk ontstaan?  

De voetbalvereniging FC Kraggenburg gaf af en toe een blaadje uit. Be Fair had de Be Fair 

bode en dorpsbelang had ook regelmatig nieuws voor de dorpsbewoners. Op een gegeven 

moment zijn zij de krachten gaan bundelen en is de dorpskrant ontstaan. Voor het bedenken 

van de naam en het plaatje op de voorkant werd een wedstrijd uitgeschreven. Het winnende 

ontwerp van Mery van Kampen heeft jarenlang op de voorkant gestaan.  

 

Hoe bent u erbij betrokken geraakt? 

Ik werkte als onderwijzer op de Bonifaciusschool. Toen waren er nog drie scholen in 

Kraggenburg, maar onze school was de enige school met een goede stencilmachine geschikt 

voor grote hoeveelheden drukwerk, dus wij gingen het drukwerk doen. We waren op school 

met drie mannen en wie maar tijd had, die hield zich bezig met het drukken. Na de fusie van 

De Bongerd en de Bonifacius, toen Ineke Bolsius directeur werd van De Lichtwachter, ben ik 

het drukwerk in mijn eentje gaan doen. Ook ben ik vanuit dorpsbelang betrokken geweest bij 

De Uitkijk en ik heb in de jubileumredactie gezeten toen De Uitkijk 25 jaar bestond. Daarnaast 

heb ik vanaf 1980 de rubriek Blikkie verzorgd. Eerst tijdelijk, omdat mijn voorganger Bert van 

Dongen ziek werd en na zijn overlijden in 1981 definitief. Dit was eigenlijk niet mijn bedoeling, 

maar de redactie wou de rubriek graag behouden.  

 

Is er in de loop van de jaren veel veranderd in De Uitkijk? 

Er zijn wel dingen veranderd. Er zijn nu veel meer advertenties. De advertenties zijn ook 

belangrijk, omdat met de opbrengst De Uitkijk gemaakt kan worden. De kleur van de voorkant 

is veranderd. In het begin was deze blauw. In 1996 werd hij groen en vanaf 2005 is-t-ie geel. 

De rubriek Blikkie heb ik zelf in een iets andere vorm gegoten en stond vanaf 1981 niet meer 

in iedere Uitkijk. Alleen als er ruimte over was, maakte ik een Blikkie. Meestal stonden hier 

leuke nieuwtjes uit het dorp in. Bert van Dongen was een echte voetballer, dus automatisch 

waren er veel voetbalnieuwtjes of blikvangers, zoals ze genoemd worden. Ik heb meer 

algemenere blikvangers gezien en vernomen. (De rubriek Blikkie begint altijd met de zin: 

Blikkie zag en vernam:) We hebben diverse rubrieken gehad, met gedichten, met limericks en 

met palindromen. Bijzondere schrijvers waren zij met de pseudoniemen Schaapjesdrager, 

Casko en Wik, die soms grappig, maar soms ook scherp uit de hoek kwamen en waar in het 

dorp over werd gepraat. Vooral Wik kon er wat van. De bezorging werd in het begin ook nog 

door de bestuursleden gedaan, wel al direct samen met de schoolkinderen. Nu is er voor de 

buitenwegen een vaste bezorger. Eerder heeft de schooljeugd dit ook gedaan, maar dat werd 

te gevaarlijk met het groeiende verkeer. De schooljeugd doet nog wel het hele dorp.  

 

In de jubileumuitgave 25 jaar Uitkijk schrijft Johan Voost onder andere het volgende over 

Blikkie: 

'Voor mij is deze rubriek als aanvulling bedoeld. Als er nog plaats is, komt er een Blikkie, hetzij 

lang, hetzij kort en als er geen plaats is, omdat alle pagina's juist vol zijn, slaat Blikkie een 

keer over. Anders zou er een Blikkie van twee pagina's nodig zijn en volgens de huidige 

drukkosten (1998) zou dat de redactie ruim ƒ 50,00 extra kosten en dat lijkt mij niet 

verantwoord. Dus wel of geen Blikvangers berust op louter economische overwegingen en niet 

op onwilligheid, gemakzucht of gebrek aan inspiratie.' 
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In de jubileumuitgave is ook een limerick van Schaapjesdrager opgenomen. Johan leest hem 

mij voor: 

Een ras-pionier uit de polder 

Zei zomaar holderdebolder 

tot zijn vrouw: Beste Mien 

je zult me 'n tijd niet zien 

En kroop met De Uitkijk op zolder 

 

Een mooi bewijs dat De Uitkijk een veelgelezen en gewaardeerde dorpskrant is.  

 

Blijft u nu het drukken wegvalt nog wel betrokken bij De Uitkijk? 

Ik heb in ieder geval toegezegd dat de JVV (Jeugd van Vroeger) het nieten het eerste jaar nog 

wel wil blijven doen. Het mooist is natuurlijk als je het drukken en het nieten in één keer kunt 

uitbesteden. Maar de prijs is natuurlijk ook belangrijk. Ik weet nog niet hoe ze het nu gaan 

regelen.  

 

Johan is nu nog voorzitter van de JVV. Na dit jaar stopt hij ook met deze taak.  

Ik heb van tevoren aangegeven dat ik vanaf mijn tachtigste ging afbouwen. Vorig jaar heb ik 

afscheid genomen als voorganger in de Rooms Katholieke Kerk Jan de Doper.  

 

In De Noordoostpolder van 23 december 2010 stond Johan's verhaal over zijn 

voorgangerschap.  

Dit verhaal is ook na te lezen op de website van Kraggenburg via de volgende link: 

http://nieuws.kraggenb.info/index.php?news=471. 

 

Verdwijnt Blikkie nu ook? 

Misschien. Dat weet ik nog niet en is afhankelijk van de redactie. Eigenlijk mag niemand weten 

wie Blikkie is, maar na verloop van tijd werd dat een publiek geheim.  

 

Was De Uitkijk altijd goed te combineren met uw andere werkzaamheden, vrijwilligerswerk en 

hobby's?  

Ja, dat ging prima. Ik ben natuurlijk vanaf 1988 al gepensioneerd, dus ik had tijd om andere 

dingen te doen. Het is belangrijk om bezig te blijven. Ik bouw ook nog niet alles af. Ik blijf nog 

zingen in het koor van de RK kerk. Soms hebben we een uitwisseling met het koor in 

Marknesse. Dat is heel mooi en zo help je elkaar.  

Ik wandel nog steeds en zo hoop ik altijd wel dingen te kunnen blijven doen.  

Johan en zijn vrouw houden ook het terrein rondom de kerk netjes.  

Mijn vrouw is daar tegenwoordig wat actiever in. Ik krijg last van m'n rug.  

En we missen natuurlijk geen enkele voorstelling van toneelvereniging St. Genesius. Hier was 

ik ook vanaf het begin bij betrokken. Toen ik erbij kwam was ik nog jong. Samen met Miep 

Potters moest ik altijd het verliefde stelletje spelen. En omdat er geen jongeren bij kwamen, 

bleef dat zo totdat we 30 of misschien wel 40 waren. Miep zit nog altijd bij het toneel. Ze 

speelt niet meer, maar als souffleuse of regisseuse is ze nog wel actief.  

 

Zoekt u misschien nog een nieuwe bezigheid nu het drukken van De Uitkijk wegvalt? 

Nee, ik ga niet op zoek, maar wie weet als er wat op m'n weg komt... 

 

Ik zeg altijd maar: 'Je capaciteiten moet je blijven benutten!' 

 

Johan, hartelijk bedankt! 

Margot Maljaars 

http://nieuws.kraggenb.info/index.php?news=471
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Zonnebloem nieuws 
 

Gezellige middag met gezamenlijke maaltijd. 

Wij, de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg, willen samen met u, onze 

gasten die behoren tot de doelgroep van de Zonnebloem, een gezellige middag beleven met 

muziek en samen aanschuiven aan tafel voor het eten van een stamppot. U wordt door ons 

ontvangen met een kopje koffie/thee en iets erbij en u krijgt genoeg gelegenheid om de 

laatste nieuwtjes met elkaar uit te wisselen. Wij hebben dhr. S. Ouderling bereid gevonden om 

onderwijl een gezellig muziekje ten gehore te brengen. De vriendenclub The Odd Fellows uit 

Emmeloord verzorgt voor ons de stamppotten met worst. 

U kunt kiezen uit boerenkool, hutspot en zuurkool. 

Dit alles gaat gebeuren op vrijdag 14 oktober a.s. in 't Klokhuis. 

De middag begint om 15.00 uur en eindigt om ongeveer 18.00 uur. 

En over de kosten ...... Daar praten we niet over. 

Dus heeft u belangstelling in een middagje gezellig samenzijn en een lekkere maaltijd met 

velen, dan kunt u zich opgeven bij:  Mevr. Toos van Egmond tel. 252783 

                                                    Mevr. Ge Mooiweer tel. 252700. 

In verband met de organisatie graag opgeven voor 5 oktober 2011.  

Mocht u eventueel behoefte hebben aan vervoer naar het dorp en naar huis terug, dan kunt u 

dit ook kenbaar maken. 
  
Loten verkoop Zonnebloem. 

We hebben in de afgelopen maanden juni, juli en augustus met vele vrijwilligers weer heel veel 

straten van Kraggenburg afgelopen om onze loten aan de man te brengen. En we zijn dan ook 

erg blij u te kunnen meedelen dat we alle aan ons toegekende loten ook hebben kunnen 

verkopen. Bij deze aan alle Kraggenburgers die een lot hebben gekocht, onze hartelijke dank.  

Een deel van het opgehaalde geld komt tegoed aan onze eigen afdeling, waarmee we leuke 

uitstapjes en gezellige middagen kunnen organiseren voor onze gasten, of een presentje 

kunnen meebrengen bij een bezoekje aan een zieke of oudere inwoner van Kraggenburg. 

De uitslag van de trekking wordt dit jaar eind oktober bekend gemaakt. Zodra de trekkingslijst 

bekend is, hopen we hem te kunnen publiceren in de Uitkijk en anders kunt u hem opzoeken 

op Zonnebloem.nl. 
  
Uitstapje ....... 

Onze volgende middag uit is eind november gepland. De datum is nog niet bekend en waar we 

naar toe gaan is nog een verrassing. Zodra we de organisatie rond hebben, hoort u van ons. 
  

Met vriendelijke groeten van de Zonnebloem vrijwilligers afdeling Kraggenburg. 

 
 

 

CARREFOUR 

Welzijnsgroep NOP afd. ouderen van Kraggenburg. 
 

Al enige jaren werken wij onder de naam Carrefour. Bij verschillende onder u is het nog steeds 

S.W.N., maar vanaf heden gaan wij verder met bovengenoemde naam. 
 

Bij deze willen wij alle 55-plussers van Kraggenburg uitnodigen voor een koffiemorgen 

in het Dorpshuis op vrijdag 28 Oktober om 10.00 uur. Deze morgen staat in het teken van 

muziek, meezingers en een muzikale quiz. Wij hopen dat velen van u aanwezig kunnen zijn. 

Want, hoe meer mensen hoe meer vreugd. 
 

Graag willen wij meerdere ochtenden en middagen organiseren. Onze vraag aan u is: 

Heeft u voorkeuren, b.v. een middagje bowlen, (mini) golf, een excursie, gezamenlijk eten, 

een spreker, of misschien heeft u liever een bezoekje van ons bij u thuis.  

Of heeft u andere suggesties, alles is welkom. Wij komen hier 28 okt. op terug, ook kunt u ons 

bellen, Sietske tel.252851 of Annie tel. 252418. 
 

Wij zien u graag op 28 oktober. 

Groetjes van de dames van Carrefour Kraggenburg    

Sietske Huizing, Eva v. Egmond, Ida Vogelzang en Annie v. Diepen.       
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Klaverjassen in ‘t 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 wil 

leggen is er van harte welkom. We zijn weer begonnen op 16 september. 

De data voor 2011/2012 zijn: 

16 en 30 september, 14 en 28 oktober, 11 en 25 november, 9 en 23 december, 

13 en 27 januari, 10 en 24 februari, 9 en 23 maart, 6 en 20 april. 

 

Hopelijk mogen we u eens begroeten op deze avonden, die beginnen om 20.00 uur. 

Siebe Boomsma, Cor Driessen en Gert van Heerewaarden. 

 

 

 

Klaverjasclub de kei 

 

Op vrijdag 23 september zijn wij weer gestart met ons klaverjasseizoen. Er worden per avond 

vier rondes gespeeld en er zijn weer mooie vleesprijzen te winnen. 

Locatie is ‟t Klokhuis aan de Noordermeent. Aanvang 20.00 uur. 

De avonden zijn als volgt: 

7 en 21 oktober, 4 en 18 november, 2 en 16 december. 

 

Het open kampioenschap is op 27 december. De aanvang van deze avond is 19.00 uur. 

 

Het bestuur, Sjouk, Izaak en Herman. 

 

 

 

Apple Knockers Festival 2011 

Preuvenement “de smaak van Kraggenburg”, taarten bakwedstrijd en muziek 

 

Op zaterdag 22 oktober organiseert hotel Van Saaze in samenwerking met creatieve 

smaakmakers het Apple Knockers Festival op de Dam in Kraggenburg. Het programma bevat 

meerdere onderdelen. 

 

Van 11.00 tot 12.00 uur kunnen de taarten voor de taartbakwedstrijd worden ingeleverd in de 

zaal bij Saaze. Nieuw: Behalve appeltaarten zijn er nu ook fruitfantasietaarten toegestaan. 

Een deskundige jury beoordeelt de taarten.  

Vanaf 15.00 wordt het preuvenement “de smaak van Kraggenburg” gehouden. Voor het 

proeven van de gerechten wordt een kleine vergoeding gevraagd. Er is de hele middag live 

muziek.  

Om 17.00 is de prijsuitreiking. Wie wordt dit keer de taarttopper van Kraggenburg?   

 

Met vriendelijke groet Max Potters & Annemieke Janse  

T 0527-252353 (hotel van Saaze)  

Mail: info@hotelvansaaze.nl  

 

 

 

Gezocht deelnemers Preuvenement  

 

Op zaterdag 22 oktober is er weer het preuvenement “de smaak van Kraggenburg”.  Wij zijn 

op zoek naar nog meer deelnemers. Vind je het leuk om iedereen te laten kennismaken met 

en proeven van jouw culinaire hoogstandjes? Meld je dan aan bij ons. Samen maken we er een 

gezellige en smaakvolle middag van. 

 

Ben je geïnteresseerd en wil je meer informatie neem dan contact op met Max Potters. 

Tel. 0527-252353 of per mail info@hotelvansaaze.nl  ovv Preuvenement. 

mailto:info@hotelvansaaze.nl
mailto:info@hotelvansaaze.nl
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WIJ ZIJN JARIG  
EN GEVEN EEN FEESTJE! 

 

CV DE ZOTTE LEEUWKES 44 JAAR 
 

VRIJDAG 11-11-'11 
 

Het dak gaat eraf met: 

 X-STATIC LIVE & UTKAPEL 
 

TIJD:  
ZAAL OPEN: 20.30 uur 
AANVANG: 21.00 uur 

 

ENTREE : 
tot 21.30 uur:  GRATIS 

na 21.30 uur: 15,-   
 

LOKATIE:  
Hol de Zotte Leeuwkes – HCR van Saaze 
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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  
18 november 2011 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 2010 

4. Jaarverslag carnavalsseizoen 2010 - 2011 

5. Financieel verslag  

6. Contributie 

7. Aftreden en herkiezen van (nieuwe) raadsleden  

8. Activiteitenkalender 

9. Schaduwraad 

10. Goede Doel 

11. Rondvraag / Sluiting 

 
 
Ook dit jaar stelt de raad haar kennis en/of arbeid weer beschikbaar.  
Suggesties kunnen t/m 11 november 2011 schriftelijk worden ingeleverd bij  
Barbara de Vries - van Egmond, Zwartemeerweg 44b te Kraggenburg 
 
Wij hopen jullie allen te mogen verwelkomen op 18 november. 
 
 
Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes 
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Lieve Kinderen van Kraggenburg,  

 

Zaterdag 19 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, bijzonder 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 we 

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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Op 19 en 26 november 2011 

Speelt St Genesius 
Om 20.00 uur in HCR van Saaze 

 
“INGESNEEWD” 

TRAGIKOMISCHE THRILLER 
IN DRIE BEDRIJVEN 

DOOR: CARL SLOTBOOM 
 

 

 

 

 

KORTE INHOUD: 

Toeristen zijn onderweg in de bergen als ze worden overvallen door een sneeuwstorm. 

Aan een doodlopende weg vinden ze een armzalig hotel, dat beheerd wordt door een sinistere 

man, bijgestaan door zijn hulp en haar vreemde broer. 

Waarom de kelderdeur op slot zit, begrijpt niemand. Daar willen ze meer van weten ….. 

 

Het huis schijnt verlaten te zijn. 

P: In een verlaten huis brandt geen open haard. Bovendien staat op het bord bij de  

    brievenbus dat je hier kunt overnachten. Er zal toch iemand moeten zijn om de gasten te 

    ontvangen? 

K: (Kijkt om zich heen) Overnachten? Hier? Zou je denken Piepie? 

P: Moment. Laten we even afspreken dat je me geen Piepie noemt. 

K: Maar zo noem ik je toch altijd? 

 

Ook zo benieuwd hoe het de gasten vergaat als ze  

het geheim van de kelder ontdekken? 

Komt kijken en beleef het spannende avontuur mee. 

 

Sint Genesius is altijd op zoek naar nieuw talent, zowel voor op de planken als achter de 

coulissen. Heb je hier interesse in, maar wil je eerst zien hoe één en ander er bij ons aan toe 

gaat? Neem contact met ons op om een keer mee te kijken bij een repetitie avond. 

St. Genesius en het Mysterie van Oud-Kraggenburg 

Op woensdag 14 september was St. Genesius te horen bij 

Radio Flevoland. In het kader van Hoorspelen op Radio 

Flevoland hebben we het mini-hoorspel: 

“Het mysterie van OUD-KRAGGENBURG” ten gehore gebracht. 

Het is geschreven door: Tonnie Kommers. De stemmen waren 

van: Gert Polhoud, Marjoleine Zielman en Erna Balk. 

De acteurs hebben ervan genoten en een leuke middag gehad. 

Heb je het gemist? Geen nood! 

Het wordt vervolgd! 

Stel je voor ….. kom en luister op de kerstmarkt naar het 

vervolg ….. “Wat is het mysterie van Oud Kraggenburg?” 

Dit is de link naar het hoorspel: 
http://www.omroepflevoland.nl/uitweek/fragmenten/detail?NewsID=84212 
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De jaarlijkse  busreis van de JVV 

 

Woensdag 6 Juli 2011 om 8.30 uur vertrok een groep van 30 JVV-ers met de bus vanuit 

Kraggenburg, via Ens om ook daar leden van de Soos Ens op te pikken, voor een (dit keer 

gecombineerd) dagje uit. 

De bestemming was Amsterdam en Volendam. Via De Witte Bergen in Eemnes, alwaar van de 

koffie “met” werd genoten, reden we naar Amsterdam, om daar met een rondvaartboot een 

tocht door de grachten te maken. Onderweg werd het steeds drukker. Wat een verkeersdrukte 

om ons heen, auto's bussen, trams, brommers, fietsers , voetgangers en alles zoekt en vindt 

zijn weg in de stad. 

Onze chauffeur en gids Klaas reed ons langs verschillende interessante punten en vertelde 

daar over. Je kwam ogen te kort om alle beelden in je op te nemen. We zijn het in de NOP ook 

niet gewend, die drukte. Leve het landelijk leven. We reden via de Munt, het Rokin en langs 

het Paleis op De Dam naar de steiger aan het Damrak, waar het een komen en gaan van de 

rondvaartboten is. Dus in de rij tussen toeristen uit allerlei landen. 

We zagen Amsterdam nu van een heel andere kant en in een rustig tempo. We zagen in de 

oude binnenstad van die prachtige smalle geveltjes uit de tijd dat men nog per meter gevel- 

breedte belasting betaalde, naar ook enorme façades van prachtige huizen van rijke 

Amsterdammers uit de gouden eeuw langs de Keizersgracht. We genoten van deze prachtige 

tocht en van het mooie, warme weer. Via het IJ voeren we achter het Centraal Station langs, 

waarvan de voorgevel echt veel mooier is dan de achterkant, zoals we konden zien tijdens 

vaart terug naar het Damrak. Na het ontschepen en instappen in de vlakbij staande bus 

vervolgden we onze reis, de stad uit. Als je rustig rond kan kijken zie je dat het centrum van 

Amsterdam een heel mooie stad is, met een gezellige drukte, zeker op zo'n mooie zonnige 

dag.   

Door het mooie landschap van Waterland gingen we verder, naar Volendam. Na enig zoeken 

vond onze chauffeur Klaas een parkeerplek midden in het dorp. Rustig kuierden we door het 

dorp opzoek naar de beroemde ”Dijk” langs de Volendamse haven. Daar was het ook weer 

gezellig druk met...toeristen.  Er was genoeg gelegenheid om te wandelen, rond te kijken en te 

smikkelen van allerlei lekkers dat daar te koop was. Maar... na een poosje werd het grijs in de 

lucht. Er kwam een bui opzetten die prompt z'n lading over Volendam uitstrooide. Iedereen 

zocht een schuilplaats, maar met zoveel horeca  langs de dijk was dat geen groot probleem. 

De groep vond onderdak in kroegen en op overdekte terrassen, om daar wat te nuttigen. Ook 

gezellig en je werd er niet moe of nat van. De tijd ging voorbij  en de bui ook. Na enige tijd 

kwam iedereen weer te voorschijn en werd de wandeling terug ingezet. Een groepje 

verdwaalde Noppers werd gered en op sleeptouw genomen naar de bus. Ze konden de weg 

terug niet meer vinden. Kwam dat nou door die regenbui?? 

In de bus: Is iedereen er? Tellen en nog  eens tellen en toen: ja rijden maar! We trokken 

verder door het mooie Noord-Hollandse land, langs Hoorn en Enkhuizen, over de andere 

beroemde IJsselmeerdijk naar ons Flevoland.  De vergezichten waren geweldig doordat het 

weer mooi zonnig en helder was geworden. Vanaf de Houtribsluizen hadden we een goed 

uitzicht op de haven bij Bataviastad, de mooie grote zeilschepen, de scheepswerf en de 

indrukwekkende gevels van de gebouwen aan de haven. Daarna gingen we langs de nieuwe 

spoorlijn van Lelystad naar Dronten, die vervolgens onder het randmeer door naar Kampen en 

Zwolle loopt. Vanaf Kampen-Zuid is de dat snelste spoorverbinding met Amsterdam en 

Schiphol. Alles leek klaar, maar...  geen trein te zien.  

In Elburg bij De Haas, genoten we samen van ons afscheidsdiner, met toet, waarna we weer 

op tijd naar huis reden. Het bestuur had op verzoek besloten de meestal lange dagtocht wat in 

te korten, om thuis een uurtje eerder te kunnen uitpuffen. Dat is velen goed bevallen mochten 

we vernemen.  Het was weer vermoeiend genoeg.......en we zijn per slot van rekening de 

Jongeren Van Vroeger.....toch??   

Het was voor mij een geslaagde dag.....en die paar druppels dan?  “Nou en”? 

Tot de volgende keer!!!                                                                           

 

Johan Sp. 
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Ruimte om te groeien, start van het nieuwe schooljaar. 

 

   

De Oecumenische basisschool De 

Lichtwachter opende maandag  

5 september het nieuwe schooljaar 

met het thema 'Ruimte om te groeien'. 

's Middags werd er rond dit thema in 

de klas gewerkt. Waar groei je van? 

De kinderen wisten hier wel antwoord 

op: van eten en drinken, maar ook 

van slapen, sporten, liefde, vragen en 

ontdekken.  

Spelenderwijs startte voor hen het 

nieuwe schooljaar en was er ruimte 

om elkaar te ontmoeten en bezig te 

zijn met het thema.  
 

De kinderen mochten deze eerste middag van het nieuwe schooljaar kiezen waar ze het liefst 

mee bezig gingen en zo werd er een liedje geleerd, een verhaal gelezen, een dansje 

ingestudeerd en er werden zaadjes geplant. In de kerk mochten ze een kaarsje branden en 

daarbij hun intentie opschrijven. ‟s Avonds brandden deze kaarsjes opnieuw, want toen lieten 

de kinderen in de PKN kerk in Kraggenburg zien en horen wat ze hadden geleerd en wat 

groeien is en kan zijn. Alle ouders en verzorgers waren hierbij uitgenodigd. Er was een mooie 

dans, waarbij kinderen uitgroeiden van een zaadje tot een prachtige boom. Er werd gezongen 

en geluisterd naar een verhaal. Aan het eind werden er voor het lokaal van groep één en twee 

na afloop vijf echte leilinden geplant, tussen zes palen en met zeven scheppen grond. De jonge 

leilindes mogen gaan groeien, naar elkaar toe, ze zullen elkaar de komende jaren gaan raken. 

Zo werd het nieuwe schooljaar op een bijzondere manier geopend. 
 

De Lichtwachter biedt ruimte om te groeien, 

straalt rust en warmte uit, 

betrokken, enthousiast en bevlogen, 
kortom bijzonder! 

 

 

 

Jeu d'Op 

  

We hebben een nieuwe enthousiaste regisseuse gevonden. Ze heeft ontzettend veel zin om 

met een groep met jeugdigen een stuk in te studeren. 

Het stuk zal geschreven worden door Reina Bartelink en zal worden opgevoerd tijdens het 

eenakterfestival dat op 31 maart 2012 zal worden gehouden in Kraggenburg. 

Iedereen die tussen de 13 en de 18 jaar is, kan hieraan meedoen. Na de Kerstvakantie gaan 

we wekelijks oefenen, maar in oktober, november en december zijn er 3 avonden gepland om 

kennis te maken met de regisseur en het toneelstuk. 

De oefenavonden zijn als altijd op de vrijdag en zullen bij HCR van Saaze zijn. 

Als je altijd al met een stuk van Jeu d'Op mee hebt willen doen, dan ligt hier je kans. Geef je 

op via het onderstaande e-mail adres. 

  

Koenie Wind - wind66@planet.nl 

 

 

 

bedankt 
 

Dankbaar kijken wij terug op ons 40-jarig huwelijk. 

We waren verrast door de vele felicitatiekaarten die wij ontvingen. 

Iedereen hartelijk bedankt hiervoor. 
 

Jan en Eef Kombrink – van der Scheer. 

https://linux75.webawere.nl/webmail/newmsg.php?tid=clean&lid=nl&to=wind66@planet.nl


 18 

Oppas 
 

Gaat u een avondje uit en heeft u oppas in Kraggenburg nodig? 
 

Mijn naam is Lorieke Tadema en in het weekend kan ik bij u oppassen. 

Ik heb ervaring in het oppassen daarnaast vind ik het leuk om te doen. 

Overdag ben ik op school, ‟s avonds ben ik bereikbaar op telefoon: 0527 250078 

 

 

 

55 jaar Prinses Beatrix Fonds collecte 
 

Sinds 1956 wordt er jaarlijks door duizenden vrijwilligers geld ingezameld om onderzoek naar 

spierziekten als Parkinson en Huntington te kunnen bekostigen. Ook in Kraggenburg wordt er 

gecollecteerd en elk jaar weer leverd dat een mooi bedrag op. 

Collecteren is echter niet populair en het aantal collectanten dat Kraggenburg rijk is neemt elk 

jaar verder af. Het is dan ook een vermelding in de Uitkijk waard dat zich plotseling een 

groepje jongeren bereid verklaarde om bij te springen. In de week van 11 tot 18 september 

hebben Kuba, Jessin, Kas en Yannick mij meegeholpen om van deur tot deur te gaan, aan te 

bellen en met de collectebus te rammelen. Daarnaast werd op de Hertenweg en de 

Paardenweg door volwassen vrijwilligers gelopen. 

Met de vier knapen heb ik het hele dorp en de buitenwegen in 5 dagen gedaan en daarbij is 

een bedrag van iets meer dan 650 euro opgehaald. Ook volgend jaar wil ik deze “formule” 

gebruiken om de collecte van het Prinses Beatrix Fonds nieuw leven in te blazen. Ik roep 

hierbij jongeren, die hun maatschappelijke stage voor school op deze manier willen vervullen, 

op om volgend jaar in de tweede week van september mee te doen.  
 

Wim van den Bergh 

Coordinator PBF collecte Kraggenburg 

 

 

 

Collecte KWF Kankerbestrijding 
 

Dit jaar vond de jaarlijkse collecteweek van de kankerbestrijding plaats van maandag 5 t/m 

zaterdag 10 september. Er is een totaalbedrag opgehaald van € 1468,91. 

Hiervoor willen wij u hartelijk danken. Ook willen we via deze weg onze collectanten bedanken 

voor hun inzet. Zonder hen was dit niet mogelijk geweest.  
 

Namens de Kankerbestrijding 

Willy Bremer 

Ellen de la Vieter 

 

 

 

Badmintonnen bij de buren? 
 

Hallo badminton liefhebbers in Kragenburg, 
 

Op nog geen 10 minuutjes rijden lekker badmintonnen? Het kan!  

Namens de badminton vereniging “Fly Up” uit Ens willen wij liefhebbers van de badminton 

sport uit Kraggenburg graag uitnodigen om eens gezellig mee te komen spelen in Ens.  

“Fly Up” is een recreanten vereniging opgericht op 10 november 1986 met momenteel zo‟n 70 

leden. Onze doelstelling is om op onze vaste donderdag avond de badminton sport te 

beoefenen, waarbij het plezier in de sport bovenaan staat.   

We kunnen zeggen dat wij gezond fanatiek bezig zijn met de mooie badminton sport die qua 

beoefening een van de meest intensieve sporten is die er bestaat. 

Onze commissies organiseren een veelvoud aan activiteiten per jaar voor jeugd en senioren. 

Wij hebben goede kontakten met andere badminton verenigingen in de omgeving, waardoor 
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wij met de jeugd en de senioren regelmatig deelnemen aan toernooien. 

Badminton; iedereen kan het en het is niet zo moeilijk als het soms lijkt. Met een racket , een 

shuttle en een tegenstander kun je binnen vijf minuten al een spelletje spelen. Misschien niet 

gelijk zo goed als de toppers, maar dat maakt niet uit, onze trainer en medeleden helpen u 

graag op weg met het leren van de techniek. 

Kom gewoon eens een paar keer meespelen in de Evert van Benthemhal om de sport te 

beleven en te kijken of onze vereniging je aanspreekt! 

Speeltijden: 17.30 – 18.45 basisschool jeugd 

18.30 – 19.40 oudere jeugd tot 18 jaar 

19.30 – 22.30 Senioren 

Wij kijken er naar uit om vele belangstellenden te ontvangen en op te nemen in onze club! 

Badminton: snel, flitsend, spannend en bij ons in Ens! 
 

Namens het bestuur van de “Fly Up” 

Paul Schilder – Voorzitter  tel. 0527-253329 

Lida Koeman – Secretaris  tel. 0527-251828 

Email: dcvanderwerff@hetnet.nl 

 

 

 

DRIVE-IN BIOSCOOP OP DE DEEL ZATERDAG 8 OKTOBER 
 

Wegens het succes van vorig jaar organiseert JCI (Junior Kamer) Groot Schokland op zaterdag 

8 oktober om 20.15 uur een Drive-in bioscoop op De Deel in Emmeloord voor alle inwoners 

van de Noordoostpolder en Urk. De Deel is voor personenauto‟s (geen busjes of pick-ups) 

toegankelijk vanaf 19.30 en de toegang is gratis. Er is ruimte voor 100 auto‟s. Het geluid van 

de film is te beluisteren via de autoradio. Tevens bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken 

van zitplaatsen op het plein. JCI zorgt voor Food & Drinks. 

 

JCI wil hiermee een leuk evenement organiseren voor de inwoners van de 

Noordoostpolder en Urk en geld inzamelen voor een goed doel. De opbrengsten komen ten 

gunste van het JCI fonds. Deze organisatie steunt goede doelen met raakvlakken met de 

inwoners van de Noordoostpolder en Urk. 

JCI is een wereldwijd netwerk van jonge ondernemende mensen en richt zich op persoonlijke 

ontwikkeling en op ontwikkeling van de maatschappij, o.a. door zich in te zetten voor goede 

doelen.  

www.jcigrootschokland.nl 

 

 

 

Jongeren 19Nu Flevoland 
 

Jongerenvereniging Jongeren 19Nu Flevoland staat momenteel op nummer drie in de tweede 

stemronde in de strijd om de titel “Leukste vereniging van Flevoland”. Voor de vereniging valt 

er een flink geldbedrag binnen te slepen, dat weer gebruikt kan worden voor de organisatie 

van leuke/informatieve activiteiten. Dus elke stem telt! 

 

Vicevoorzitter J19Nu NOP Krispijn van den Dries: ”We zijn met z‟n allen ontzettend hard bezig 

om stemmen binnen te krijgen, dit doen we samen met de afdelingen van de Noordoostpolder, 

Dronten en Lelywolde”. De vereniging telt ruim 2100 leden en is daarmee in Flevoland de 

grootste, vrijwillig georganiseerde jongerenvereniging. “De leefbaarheid van Flevoland wordt 

bevorderd, het bindt jongeren aan Flevoland en deze vereniging draait puur op vrijwilligers, de 

kracht van onze vereniging” aldus Krispijn.  

 

Draag je Jongeren 19Nu Flevoland een warm hart toe? Ben je vroeger ook lid geweest van 

Jongeren 19nu of zelfs nog van de KPJ of CJP? Wil jij hun activiteiten, feesten en diverse 

sport,- culturele,- informatieve- en vormingsactiviteiten ondersteunen, zodat zij deze kunnen 

blijven organiseren?  

Stem dan via de site www.leuksteverenigingvanflevoland.nl op Jongeren 19Nu Flevoland!  

mailto:dcvanderwerff@hetnet.nl
http://www.leuksteverenigingvanflevoland.nl/
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Meer Bewegen voor Ouderen 
 

Vrijdagmorgen  van 10.15 tot 11.15 wordt er in de gymzaal Meer Bewegen voor Ouderen 

gegeven. Wat doen we? 

We beginnen met een warming-up. Lekker lopen en ondertussen bewegingen met armen en 

benen maken. 

Hierna gaan we Of cardio-fitness oefeningen doen 

                       Of een eenvoudige Country line dans 

                        Of een spel aanleren, badminton, bal overgooien etc. 

 Of iets actiefs met hoepels. flyers, ballen etc 

Daarna wordt of een spel gespeeld, of wordt het hele lichaam dus alle spieren in beweging 

gezet. 

En er is altijd gelegenheid voor een grap en een lach. Bij al deze oefeningen geld alles mag, 

niks moet. Heeft U ergens problemen mee dan doet u of een andere oefening of u pakt even 

een stoel  indien nodig.  Vaak blijkt dat men na verloop van tijd toch makkelijker beweegt en 

ook meer kan. 

De les wordt altijd afgesloten met een cooling-down in de vorm van strekken of een rustige 

wandel of dans activiteit. 
 

Wilt U meer informatie de docent is Marry van der Sar, tel 0527-651501 

 

 

 

Uitslagen tuinenkeuring 2011 kraggenburg 
 

Boerderijtuinen 1. Fam. C. van der Kar Mammouthweg 32 

 2. Fam. P.J. Barendrecht Hertenweg 18 

 3. Fam. G. Verhulst Hertenweg 9 
 

Tuinen buitenwegen 1. Fam. J. Barneveld Zwartemeerweg 50a 

 2. Fam. J.J. Kapelle Neushoornweg 9b 

 3. Fam. G. van Heerwaarden Neushoornweg 22a 
 

Grote tuinen dorp 1. S. Edink/E. Friso Leemringweg 33 (chalet nr 62) 

 2. Mevr. Mooiweer Morenenlaan9 

 3. Fam. P. Galema Noordermeent 6 
 

Kleine tuinen dorp 1. Fam. T. Wullems A.J. Rennenstraat 8 

 2. Fam. H. v.d. Veen Middenweg 21 

 3. Fam. A. Woestenburg Pionierstraat 9 

 

 

 

Bibliotheek aan huis 
 

FlevoMeer Bibliotheek is er voor iedereen! Dus als u zelf niet naar de bibliotheek kunt komen, 

komt de bibliotheek naar u toe.  

Nadat u ons hebt laten weten dat u van deze dienst gebruik wilt maken, neemt een 

medewerker van de bibliotheek contact met u op.  

Vrijwilligers van de UVV, die begeleid worden door de bibliotheek komen bij u thuis. U kunt 

dan overleggen welke boeken u het liefst leest. 

Vervolgens komt de vrijwilliger regelmatig nieuwe materialen bij u thuis brengen. Als u nog 

geen lid bent van de bibliotheek kan de vrijwilliger u aanmelden als lid en de lenerspas namens 

u ophalen. 

In de eerste plaats kunt u natuurlijk boeken lenen. Maar de bibliotheek biedt nog veel meer. 

Wist u dat u ook tijdschriften, muziek, cd-rom‟s en films kunt lenen? 

Wanneer u slechter gaat zien, zijn Grote Letterboeken een uitkomst. FlevoMeer Bibliotheek 

heeft ook luisterboeken te leen, die u op elke cd-speler kunt afspelen. Speciaal voor mensen 

die moeilijk kunnen zien, zijn er ook gesproken boeken (Daisy roms). Deze zijn te beluisteren  
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met behulp van een daisy speler. FlevoMeer Bibliotheek geeft u graag en vrijblijvend 

informatie over diverse leeshulpmiddelen, zoals daisy spelers en vergrotende leshulpmiddelen.  

Voor het lidmaatschap van de bibliotheek betaalt u een jaarlijkse contributie. Boeken, 

tijdschriften, dvd‟s, luisterboeken en daisy roms worden gratis uitgeleend.  

Voor meer informatie neemt u contact op met de FlevoMeer Bibliotheek | Noordoostpolder. 

U kunt ons bereiken telefonisch: 0527-612059 of via e-mail : 

noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl 

 

 

 

 

 
 

Zaterdag 1 oktober 13.00 – 15.30 uur 

Open dag Wijkbeheer 

Gemeentewerf, Montageweg 5 in Emmeloord 
 

De medewerkers van de gemeentewerf laten u graag zien welke werkzaamheden zij doen en 

welk materieel hierbij wordt gebruikt.  

Ook kunt u een kijkje nemen in de bedieningskamer van de brug aan de Nagelerstraat.  

Voor de kinderen wordt een speurtocht georganiseerd en zij kunnen zich lekker uitleven op 

een springkussen. 
 

U bent van harte welkom! 

 

 

 

Alzheimer Café Emmeloord 
 

Het Alzheimer Café is een trefpunt voor mensen met dementie, hun partners, familieleden en 

vrienden. Ook hulpverleners en andere belangstellenden zijn van harte welkom. De gasten 

praten met elkaar over de dingen die ze meemaken, over dementie en over mogelijkheden 

voor hulp. En dat allemaal in een gemoedelijke sfeer, net als in een gewoon café. 

Iedere keer staat een thema centraal. Er kan op informele wijze, onder het genot van een 

kopje koffie, gepraat worden over dementie. We kunnen leren van elkaars ervaringen, kennis 

en kunde. Er is altijd gelegenheid om vragen te stellen. 

Kom gerust eens kijken. Iedereen is welkom. U hoeft zich niet aan te melden en de toegang is 

gratis. Elke tweede dinsdag van de maand organiseren we een bijeenkomst.  
 

Programma 2011/2012 

11 okt 2011.     Het Nieuwe Tij.     

                 Informatie dagbesteding jong dementerenden.                

08 nov 2011. Onzichtbare gevolgen van hersenletsel.               

 Hans van Dam, docent en consulent hersenletsel, gespecialiseerd  

 verpleegkundige neurologie.                            

13 dec 2011.    Film.     

     Jong dementerende man en de problematiek die dat met zich mee breng 

 

 

 

Dag van de ouderen 

Volop in beweging op de Dag van de Ouderen.  
 

Stichting Carrefour organiseert in samenwerking met FlevoMeer Bibliotheek, Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land, KBO, ANBO en PCOB de Dag van de Ouderen op zaterdag 1 oktober a.s. van 

13.30 tot 16.30 uur. 
 

Dit jaar is het thema “Volop in beweging”. Zowel lichamelijk, maar zeker ook geestelijk. 

Locatie is de Bosbadhal. Entree € 1,= 

mailto:noordoostpolder@flevomeerbibliotheek.nl
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De sportzaal wordt voor 2/3 deel als Informatiemarkt ingericht met in het midden een 

horecaplein. Het overige deel wordt vrijgehouden voor sport. Hier worden demonstraties 

gegeven waarna zeker de mogelijkheid geboden wordt om mee te doen.    

Er is een gevarieerd sportprogramma: 

14.00 – 15.15 uur sport door Optima Forma:  

 14.00 uur Optima Forma demonstratieteam, een parcours. 

 14.15 uur Instructie Zumba en demonstratie team.  

 15.00 uur sport voor senioren door demonstratieteam, een afsluitingsrondje.  

15.15 – 16.30u  sport door Sport en Bewegen van Carrefour  

 15.15 uur Country-line dans  

 15.40 uur Gymnastiek  

 16.05 uur Hatha yoga)  

De opening wordt verzorgd door Hans Veenhuis en het Zeebodemkoor. Daarnaast houdt 

Tineke Beishuizen 2 lezingen. Ook worden er workshops gehouden op het gebied van golf, jeu 

de boules en bloemschikken. En wordt een make-over verzorgd door Style Color en er is een 

rollatorcheck mogelijk. Aan de informatiemarkt nemen vele organisaties op het gebied van 

welzijn, zorg en sport deel. Er is een proeverij en een haringkar. Ook krijgt men bij de ingang 

een gratis goodiebag.  

Wilt u meer weten over deze Dag dan kunt u contact opnemen met Klaske Geerligs, 

Gebiedsgericht Seniorenwerker tel.nr. 630000 of u kunt kijken op www. Carrefour.nu 

 

 

 

Startbijeenkomst MOK 

 

Op zondag 2 oktober start MOK haar seizoen met als jaarthema: “hoe nieuw is de tijd?” . 

Het komende seizoen komt dit thema in de verschillende programmaonderdelen terug. 

Het jaarthema wordt gepresenteerd met zang, dans, poëzie en de muzikale medewerking van 

het saxofoonkwartet Saxfourmatie. Iedereen wordt van harte uitgenodigd om bij deze 

gevarieerde en stijlvolle openingsbijeenkomst van het MOKseizoen 2011-2012 aanwezig te 

zijn.  
 

Datum: 2 oktober 2011  

Tijd:    14.00 – 15.30 uur 

Plaats : Bantseliek te Bant 

 

                                                                       
 

B L I K V A N G E R S 

 

De Uitkijk zag en vernam 

 
- dat in juli 2011 “Blikkie” zijn laatste Blikvangers schreef. 

- dat hij zich dat op dat moment niet bewust was, omdat er toen nog niet bekend was  
  dat de situatie zou gaan veranderen. 

- dat de bedenker en eerste schrijver van “Blikkie” Bert van Dongen was. 

- dat Johan Voost hem verving tijdens zijn ziekte. 

- dat Johan het na het overlijden van Bert, op verzoek van de redactie, is blijven doen. 

- dat Johan vele malen een overgebleven ruimte in de Uitkijk vulde met “Blikkie”. 

- dat hij dat altijd op het laatste moment nog moest doen. 

- dat hij daar dan toch maar mooi tijd voor maakte, terwijl hij al zo druk was met het  
  drukwerk. 

- dat de redactie van de Uitkijk hem daar zeer dankbaar voor is. 

 

JOHAN BEBANKT! 
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

Begin van de herfst  

De vakanties zijn achter de rug. Het was een natte zomer en dat heeft de natuur gewaardeerd. 

Het voorjaar kende namelijk lange droge periodes. September is de maand van de vogeltrek. 

Vele andere zoogdieren zoals Wezel, Hermelijn, Bunzing, Boommarter en Steenmarter zoeken 

nieuwe territoria. Het zijn in de meeste gevallen jonge dieren die in het voorjaar geboren zijn. 

Tijdens hun zoektocht naar nieuwe leefgebieden vallen soms vele verkeersslachtoffers. Dit 

fenomeen zien we in de zomer en herfst ook bij de egels. 

 

Vogelsoorten 

Boven het Voorsterbos worden regelmatig overtrekkende roofvogels waargenomen, zoals 

Boomvalk, Buizerd en Wespendief. In de open gebieden kunnen Sperwer, Torenvalk en 

Kiekendieven plots boven de landerijen zweven. Bij de waterrijke terreinen, zoals 

Voorsterveld-Kadoelerveld zijn vooral Watersnippen talrijk. Langs de slikranden zijn steltlopers 

en reigers op zoek naar voedsel. Let maar eens op of u de Groenpootruiter, de Blauwe Reiger 

en Zilverreiger kan zien. Op 5 en 6 september werden op het Voorsterveld twee fouragerende 

Zwarte Ooievaars aangetroffen. Het gaat hier om twee jonge vogels. Dit was te zien aan de 

poten en de snavels. Deze waren nog niet rood gekleurd. Voor Nederland zijn dit bijzondere 

waarnemingen. De Zwarte Ooievaar broedt in Oost-Europa, Zuid Spanje en Portugal. De winter 

brengen ze door in Zuid- Oost Afrika en Zuid-Afrika. Langs de Wendelbeek stond ook een 

Purperreiger te loeren naar voedsel. 

De Kardinaalsmuts, die in het Voorsterbos overal staat, valt tijdens de wandeling zeker op. Op 

dit moment zijn de zaaddozen oranje/rood gekleurd en wanneer de zaaddozen zich openen 

komen de geel gekleurde zaden te voorschijn. Deze zaden worden door vogels gegeten. Voor 

mensen is de vrucht echter giftig. 

 

Paddenstoelen 

Bij de herfst horen natuurlijk de paddenstoelen. Voor de komende periode zullen ze talrijk uit 

de grond verrijzen. In het Waterloopbos zijn al de gekraagde en de slanke aardster gevonden. 

De slanke aardster staat op de Rode lijst als gevoelig aangemerkt. Op dit moment zijn (op 

dood hout) de Houtknotszwam, ook wel Dodemansvingers te vinden (.xylaria polymorpha). Ze 

hebben een grijs-achtige zwarte kleur en het zijn net een paar vingers van een stervende hand 

die boven de grond uitsteken. 

 

Kleinere diersoorten 

In de herfst zijn ook vaak kleinere insekten en amfibieën nog aktief. Op het gemaaide 

Kadoelerveld zijn wespspinnen, sprinkhanen en rugstreeppadden waargenomen. De 

rugstreeppad is vaak eenvoudig van andere soorten te onderscheiden door de gele streep op 

het midden van de rug. Als u ze vindt pak ze dan niet op. Bij gevaar gaat deze pad hoog op 

zijn achterpoten staan en kan zich iets opblazen om groter te lijken. Daarnaast scheidt het een 

gif uit. In de oevervegetatie van de kanalen van het Waterloopbos zijn Grote Gerande 

Oeverspinnen te zien. In het Waterloopbos is de rups van de Elzenuil gevonden. De Elzenuil is 

een nachtvlindersoort. Deze rups heeft een fraaie zwart gele tekening op zijn rug. Tevens heeft 

deze soort langs het lichaam spatelvormige haren wat andere rupsen niet hebben. Deze rups 

komt meestal voor op de Els. De rups van de Elzenuil wordt niet vaak gezien. Het is de eerste 

waarneming voor de Noordoostpolder.  

Wanneer de Baanbreker bij u door de bus valt is de herfst aangebroken. In dit jaargetijde is in 

de natuur veel te beleven. Overtrekkende vogels, zaden die afrijpen, paddenstoelen en 

kleurende bladeren. Natuurmonumenten nodigt u uit om het Voorsterbos te bezoeken voor een 

bijzondere wandeling met herfstkleuren en -geuren en mistflarden die de komende tijd steeds 

meer zullen voorkomen. Voor meer informatie over openingstijden en excursies en andere 

speciale herfst activiteiten kunt u de website van Natuurmonumenten bekijken  

www.natuurmonumenten.nl. 

 

 

Beheerteam Flevoland 
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Inleverdatum 2011 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Uiterlijke bezorging 

13 november 23 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 2011 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6 30,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 110,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 55,00 15,00 18x24 (hele pagina) 195,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 55,00 15,00    

 
Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
30-09 Klaverjasclub Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

01-10 Zonnebloem Boottocht Friese Meren  09.30 uur 

07-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ‟t Klokhuis 20.00 uur 

12-10 S.V. Be Fair Jaarvergadering ‟t Klokhuis 20.30 uur 

14-10 Zonnebloem Gezellige middag „t Klokhuis 15.00 uur 

14-10 Klaverjasclub Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

15-10 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

19-10 Chr. Vrouwenbeweging K‟burg mw. Jansen van Mémé uit Ens 
Verhalen en spelletjes vroeger 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

21-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ‟t Klokhuis 20.00 uur 

22-10 HCR van Saaze Apple Knockers Festival 

Inleveren taarten 

HCR van Saaze 11.00 uur 

22-10 HCR van Saaze Apple Knockers Festival 
Preuvement  

De Dam 15.00 uur 

28-10 Carrefour (voorheen S.W.N.) Koffiemorgen 55+ ‟t Klokhuis 10.00 uur 

28-10 Klaverjasclub Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

04-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ‟t Klokhuis 20.00 uur 

11-11 Klaverjasclub Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

11-11 CV de Zotte Leeuwkes Verjaardags Feest HCR van Saaze 21.00 uur 

16-11 Chr. Vrouwenbeweging K‟burg Anna Romkes e.a. uit Urk 
Moedige ouders van Urk 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

18-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ‟t Klokhuis 20.00 uur 

18-11 CV de Zotte Leeuwkes Jaarvergadering HCR van Saaze 20.30 uur 

19-11 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

19-11 Sint Nicolaas Aankomst in Kraggenburg De Loswal  

19-11 St. Genesius Thriller “Ingesneeuwd” HCR van Saaze 20.00 uur 

25-11 Klaverjasclub Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

26-11 St. Genesius Thriller “Ingesneeuwd” HCR van Saaze 20.00 uur 
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Van de redactie 

Ben ik stoer of een beetje laf? 

Dorpsbelang 

Werkgroep buitenlandse werknemers 

Stek 

FC Kraggenburg - nieuws 

Thuiswedstrijden FC Kraggenburg 

Seniorenvolleybal  

Leuk om te lezen: Telle Raudas – van der Horst 
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Zonnebloem nieuws / Uitslag Zonnebloemloterij 2011 

De Bataviawerf 

Nieuw telefoonnummer ‟t Klokhuis / Opbrengst collecte / Collectanten MS Fonds 

Unie voor vrijwilligers / Help Portrait 

Polderkampioenschap-griezel-wave boarden / Tiendorpentoernooi zaalvoetbal 

Natuurmoment Voorsterbos 
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Adverteren in De Uitkijk 
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VAN DE REDACTIE 
 

Ons redactie- en bestuurslid Crista Bos heeft aangegeven i.v.m. studie en werkzaamheden te 

moeten stoppen met haar bijdrage voor de Uitkijk. We vinden het jammer dat je maar kort 

deel hebt kunnen uitmaken van ons team. Crista zat ruim een jaar namens Be-Fair in de 

redactie. We willen je bedanken voor het mee lezen, originele manier van meedenken en de 

plezierige samenwerking. Succes met je opleiding.  

Namens Be-Fair maakt Joachim de Kruijk inmiddels deel uit van de redactie en bestuur. 

Joachim is eigenlijk weer terug bij de Uitkijk, want jarenlang was hij onze penningmeester en 

redactielid. Een paar vergaderingen hebben we al samengewerkt en we hebben het volste 

vertrouwen in een goede samenwerking. Joachim welkom en succes. 
 

De redactie. 

 

 

 

 

 

 

 

Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

BEN IK STOER OF EEN BEETJE LAF? 
 

Ja het is stoer om aan je vrienden (vriendinnen) te vertellen over acties die je hebt gedaan. 

Sportief succes of een leuke grap op school of bij je baantje is hartstikke leuk om te vertellen. 

Een baldadige actie of wat vernielen kan stoer lijken, maar dat is het natuurlijk niet! 
 

We schrijven dit omdat dorpsbelang gezien heeft dat er kleine vernielingen in ons dorp zijn 

gemaakt. Zo is het rooster (hek) voor het verzamelen van blad in de Voorstraat verbogen en is 

toen verdwenen. Het slot van de vlaggenmast bij het monument is kapot gemaakt. Ook aan 

naamplaten van de weg wordt gerommeld en er zijn vuurtjes geweest op het schoolplein. 

Niet erg stoer, maar een beetje laf om dit te doen, als niemand het ziet (en soms ook nog in 

het donker). 
 

Wij willen sommigen van jullie (onze jeugd van groep 7, 8 en de middelbare scholieren) 

vragen even na te denken over jullie acties en waar je mee bezig bent. Vernielingen in 

Kraggenburg zijn niet leuk en ze geven een vervelende sfeer! Ga nu niet leuke dingen 

verpesten!  

Voorbeelden van die leuke zaken zijn: dorpsbelang ondersteunt met een geldbedrag Jeu d'Op 

en ook voor het schoolplein is geld gegeven. We zorgen voor een nieuw sportveld (pannaveld) 

op de plaats van het oude basketbalveld. Ook is dorpsbelang verantwoordelijk voor de 

vakantieactiviteit en de nieuwjaars-in die door STEK georganiseerd worden. 
 

Dorpsbelang krijgt dit voor elkaar omdat er geen vernielingen zijn in Kraggenburg en ook niet 

tijdens Oud en Nieuw. Dorpsbelang is niet een klein groepje mensen in een bestuur, maar is er 

voor alle mensen in het dorp, dus ook jullie als jeugd horen daarbij. 
 

Wij willen samen ons dorp netjes houden. Iets kapot maken willen we natuurlijk niet. Andere 

inwoners en ouders kunnen en mogen er ook iets van zeggen, als zij zien dat jeugd wat al te 

baldadig wordt. 
 

Tenslotte; het is eigenlijk (een beetje) laf om spullen te vernielen. Het is stoer om samen 

leuke activiteiten te doen. Dat vindt dorpsbelang juist prachtig! Als jullie hulp nodig hebben, 

ideeën hebben, kun je het aan ons vragen. 
 

Bestuur Dorpsbelang Kraggenburg 
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Dorpsbelang 

Dubbel-Doelveld 

De realisatie van de sport- & spelkooi is weer een stap verder. Tegels en baskets zijn 

verwijderd en op de plaats van het oude basketbalveld ligt nu een mooie betonvloer. 

In december worden volgens planning de hekken, de doelen en nieuwe basketbalborden 

geplaatst. Het hek aan de Zuidermeent kant zal doorgetrokken worden tot voorbij het klimrek. 

Dorpsschouw 

Op 11 oktober zijn we met mensen van de gemeente door het dorp gelopen om de meldingen 

van u als bewoner te bekijken en is afgesproken welke acties worden genomen. Op 10 

november is er door de gemeente een bewonersavond gehouden in ons dorpshuis. Helaas was 

de opkomst zeer laag. Op deze avond is door de gemeente uitleg en antwoord gegeven op de 

aangemelde punten voor de schouw. Ook de verkeersveiligheid en het groenonderhoud in ons 

dorp is besproken en uitgelegd. Mocht u nog opmerkingen hebben over het „groen‟ en „grijs‟ in 

ons dorp, kunt u dit op de gemeentesite www.noordoospolder.nl melden door de link: “Melding 

openbare ruimte” aan te klikken. De rest wijst zich vanzelf en resulteert hopelijk in een 

bevredigend resultaat.  

Oud&Nieuw 

Ook deze jaarwisseling organiseert een groep jeugdige kraggenburgers weer een spetterend 

Oud&Nieuwfeest in het Klokhuis. Ze zijn al druk bezig met de organisatie en het wordt vast 

een knalfeest. 

 

Nieuwjaars-in 

En voor de jongere jeugd is er op de 4e januari weer de nieuwjaars-in gepland. Voor de drie 

leeftijdsgroepen wordt een zeer interessant programma opgezet. Maar daarover verder in deze 

Uitkijk meer. 

 

Voortgang Dorps-Ontwikkelings-Plan 

Samen met een bureau zijn de gemeente en Dorpsbelang aan de slag gegaan om ons 

„dorpsontwikkelingsplan‟ verder uit te werken en te vertalen in acties (een uitvoeringsplan). 

Hiervoor is een groep inwoners uitgenodigd om mee te denken en dat doen we weer samen 

met mensen van onze gemeente, van Mercatus, van scholenstichting AVES, Zorggroep Oude 

en Nieuwe Land en Natuurmonumenten. 

U wordt via aparte nieuwsbrieven op de hoogte gehouden van hetgeen aan de orde is geweest 

tijdens die avonden. Vervolgens komt er in januari een dorpsdebat voor alle Kraggenburgers. 

 

44 

In de gewone wereld mag dit geen jubileum heten, maar in carnavalskringen des te meer. 

„Onze‟ Zotte Leeuwkes vierden de 11e van de 11e hun 44-jarig bestaan. Als dank voor al hun 

activiteiten die ze voor en in Kraggenburg hebben uitgevoerd, hebben de prins, zijn raad en 

het bestuur een passend cadeau ontvangen. Proost en Alaaf. 

 

Tot slot wenst Dorpsbelang Kraggenburg u fijne feestdagen en een goed nieuwjaar toe. 

En u kunt alvast de 21e maart 2012 reserveren in uw agenda voor onze jaarvergadering. 

 

Namens Dorpsbelang Kraggenburg,  

Tonny Kommers (secretaris) 

 
 

 

 

 

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

 

http://www.noordoospolder.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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WERKGROEP BUITENLANDSE WERKNEMERS 

 
Het is al weer geruime tijd geleden dat u in De Uitkijk iets van ons heeft vernomen. U zou zich 

kunnen afvragen of de werkgroep nog wel actief is. Dat is zeker wel het geval.  

Ter afsluiting van ons eerste seizoen hebben we op zaterdag 28 mei 2011 “ Burendag” 

gehouden. Ondanks het koude, regenachtige weer was deze dag erg geslaagd.  

 

Deze burendag bood de mogelijkheid om in contact te komen met buitenlandse werknemers, 

de migranten. Dit is het belangrijkste doel van onze werkgroep en met dat doel voor ogen 

gaan we door. Contacten zijn noodzakelijk om meer van elkaar te weten te komen. Zo leren 

we elkaar beter begrijpen en kunnen we plezierig met elkaar samenleven. Dit is in het belang 

van de leefbaarheid van ons dorp. 

 

Een van de grootste moeilijkheden bij het leggen van contacten is de taal. Wij kennen de taal 

van de migranten niet, en de migranten de onze niet. Het is heel belangrijk dat de migranten 

die hier voor langere tijd verblijven, onze taal begrijpen. Als werkgroep zijn we, in samen-

werking met welzijnsorganisatie Carrefour, daarmee aan de slag gegaan. We zijn erg blij dat 

we kunnen melden dat er een Nederlandse taalcursus in Kraggenburg is gestart. De cursus 

wordt gegeven door dhr. Molle Stuiver, directeur van o.b.s. de Pionier. Eerder werkte hij met 

migrantenkinderen op de school van het Opvangcentrum te Luttelgeest. 

We hopen van harte dat de cursus een succes mag worden en voor herhaling vatbaar is.  

 

Inmiddels wordt er vanuit andere dorpen en het gemeentebestuur met belangstelling naar 

onze werkgroep gekeken. Het is nieuw in onze gemeente, dat er georganiseerd aandacht 

wordt geschonken aan de migranten.  

Om die reden zijn wij, met andere ervaringsdeskundigen, afgelopen maanden door een 

politieke partij en door de raadscommissie uitgenodigd om met hen mee te denken en onze 

ervaringen te delen. Doel van die bijeenkomsten was goed en breder geïnformeerd te worden. 

Dit ter voorbereiding op het gemeentelijke migratiebeleid. We mogen dit zeker als een 

compliment beschouwen. Hierover heeft u wellicht in de regiokranten gelezen. 

 

Activiteiten van onze werkgroep kosten geld. Iets wat we niet hebben. Om die reden doen we 

een beroep op ondersteuning bij de gemeentelijke IGW, Carrefour en Mercatus, die onze 

doelstelling een warm hart toedragen. We hebben ons ook aangemeld voor de wedstrijd “Kern 

met Pit” van de KNHM. Hiermee is een prachtig geldbedrag te winnen, dat heel welkom zou 

zijn. We kunnen ons als werkgroep voor deze wedstrijd presenteren op 14 januari 2012.  

Wilt u hier meer over weten, kijk dan op www.kernmetpit.nl/projecten. Klik op het ballonnetje 

–Samen- dat staat op de kaart bij Kraggenburg, of op Lijstweergave. Hier kunt meer lezen 

over onze werkgroep, aangevuld met enkele leuke foto‟s. Op deze site kunt u reageren, en 

positieve reacties vergroten onze kans op een prijs! 

 

Komend seizoen gaan we weer verder met het organiseren van activiteiten. Heeft u ideeën, 

vragen of opmerkingen, en/of wilt u mee helpen met het organiseren? Heel graag. Opgeven 

kan via de mail werkgroep@kraggenburg.nl  of bij ondergetekende. 

 

Namens de werkgroep:  

Harry Engels (tel: 252378) 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.kernmetpit.nl/
mailto:werkgroep@kraggenburg.nl
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De STEK is weer volop in beweging. Er hebben activiteiten plaats 

gevonden en er staan er weer een aantal aan te komen.  

Hier ons verslag. 

 

De Seniorenmiddag 

Op woensdag 28 september hebben wij samen met de JVV, de Zonnebloem en het SWN een 

seniorenmiddag georganiseerd in het dorpshuis. Het was prachtig weer die dag, maar dat 

weerhield de doelgroep niet om naar het dorpshuis te komen voor een binnen programma. Na 

een kopje koffie of thee werd de middag muzikaal ingeluid door het trio Zand, Zeep & Soda. 

Dit trio nam ons mee door de muziek naar vroegere tijden. Er was een leuke interactie met het 

publiek en de zanglustige onder hen konden naar hartenlust mee zingen. Tijdens de borrel 

hebben we SWINGO gespeeld. Een muzikale bingo waarin men de titel moest raden en 

aankruisen op zijn of haar kaartje. Er was een leuke prijs mee te verdienen. De middag werd 

afgesloten met een gezamenlijke maaltijd. Deze bestond uit een eenpansgerecht van groente, 

aardappelen en vlees of kip. Het was een geslaagde middag die zeker een vervolg zal krijgen. 

 

Intocht van Sinterklaas op 19 november 

Als u dit leest zijn Sinterklaas en zijn Pieten weer gearriveerd in Kraggenburg. Met de boot is 

de Sint aangemeerd aan de loswal in ons dorp. De zwarte pieten band zorgde voor de 

muzikale ondersteuning en er volgde een gezellig feestje in het dorpshuis. 

Wij wensen iedereen een gezellige Sinterklaas tijd toe. 

 

Kerstmarkt  

Ook aan de kerstmarkt op zaterdag 10 december zullen wij ons steentje bijdragen.  

Verder informatie hierover kunt u elders in de Uitkijk lezen. 

 

Nieuwjaars-in 

Voor alle kinderen van 4 t/m 16 jaar wordt er op woensdag 4 januari een nieuwjaars-in 

georganiseerd. Voor de onderbouw zal dit in de ochtend zijn, voor de bovenbouw in de middag 

en voor de middelbare schooljeugd in de avond. Deze nieuwjaars-in wordt georganiseerd 

samen met de FC, Be-Fair en Projeka. Over de invulling van het programma, de exacte tijden 

en de plaats, worden jullie nog geïnformeerd via affiches en het schoolnieuws. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie wordt gehouden op zaterdag 7 januari vanaf 16.00 uur in het dorpshuis. 

Ook dit jaar zal er weer een middag vullend programma zijn, een verloting, een warme hap en 

zal er gelegenheid zijn om je dorpsgenoten een goed Nieuwjaar toe te wensen. Ook zal dit jaar 

“het bloemetje” weer worden uitgereikt aan iemand die zich verdienstelijk heeft gemaakt voor 

het dorp en/of voor zijn dorpsbewoners. Weet u iemand die in uw ogen zo‟n bloemetje 

verdiend, laat het ons weten.  

Voor de kleine kinderen is er boven in het dorpshuis vermaak en oppas.  

 

Zoals u leest zijn er weer volop momenten om elkaar te ontmoeten, wij hopen u te mogen 

begroeten bij onze activiteiten.  

Wilt u als vereniging gebruik maken van het activiteiten bord, neem dan contact op met de 

STEK: Maya Kutschruiter tel: 252822 of mail: stek@kraggenburg.nl 

 

Tenslotte willen wij u alvast een goede decembermaand toewensen. 

 

De STEK: Maya Kutschruiter   

 Joan Langeweg      

 Barbara de Vries 

 Marjo van Diepen  
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            FC KRAGGENBURG 
 
             VOETBALJAARGANG 2010-2011 
 
 

 

 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

De voetbalcompetitie draait op volle toeren. Langzaam maar zeker gaan we weer richting de 

winterstop en de zaalvoetbalcompetitie voor de jeugd. Tot nu toe hebben we bij de senioren 

kans gezien om in sommige weekenden drie seniorenteams op de been te brengen. Hulde 

daarvoor en we hopen dat we die lijn kunnen doortrekken. Ook willen we u melden dat onze 

kantine er meer dan geweldig uitziet. Het deskundige sauswerk van stukadoorsbedrijf Peter 

Kreulen heeft, in combinatie met ons nieuwe meubilair, ervoor gezorgd dat we jaren vooruit 

kunnen. De kantine ziet er tip top uit. Dat geldt ook voor de omgeving rondom de kantine. 

Sinds kort verricht Ben Vonk op vrijwillige basis allerlei klussen en dat zien we dan ook terug. 

Een strak plein en bladvrije velden zorgen ervoor dat we met een gerust hart onze 

tegenstanders en scheidsrechters op sportpark de Brem kunnen ontvangen.  

 

Wie we ook graag in de nabije toekomst willen ontvangen is een groep enthousiaste dames die 

het damesvoetbal op het dorp van nieuwe impulsen willen voorzien. Op dit moment is een 

tiental dames bezig om dit op te starten. Na de winterstop zullen de eerste trainingen 

plaatsvinden. Om een elftal te vormen zijn er nog meer kandidaten nodig. Wie interesse heeft 

kan zich melden bij één van de bestuursleden. We hopen dat dit project een succes kan 

worden. Ook bij onze jeugdelftallen (met name bij F 2) hebben zich de nodige meisjes 

aangemeld. Een ontwikkeling die we binnen de vereniging van harte toejuichen. 

 

De prestaties van de seniorenteams zijn wat wisselend. Ons eerste team wint van de koploper 

maar heeft ook enkele zware nederlagen moeten incasseren. Lijfsbehoud moet echter mogelijk 

zijn. Ons tweede elftal draait mee in de top en wint bijna alles. Dat heeft met name te maken 

met de mix van enkele jonge honden in combinatie met de nodige routine. Het derde team 

heeft het wat moeilijker in de competitie, maar zal toch proberen om met verzorgd voetbal te 

blijven presteren. 

 

Ook de jeugdteams draaien goed mee. De A junioren draaien mee in de top van de competitie. 

C 1 heeft tot nu toe door allerlei omstandigheden te weinig duels  gespeeld. Ze spelen echter 

een hele competitie en zullen met name in het voorjaar nog wel aan hun trekken komen. Ook 

ons jongste team (F2) doet aardig mee. Twee wedstrijden wisten ze zelfs met winst af te 

sluiten. Gesponsord door Botter Trading zullen ze nog menig tegenstander een voet dwars 

zetten.  

 

In deze Uitkijk treft u ook nog een wedstrijdschema voor ons eerste team aan. Tijdens de 

laatste competitiewedstrijd thuis tegen Giethoorn op zondag 11 december wil het bestuur met 

een hapje en een drankje het voetbaljaar 2011 afsluiten. Al onze leden zijn hiervoor van harte 

uitgenodigd. 

 

Bestuur FC Kraggenburg.  
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Thuiswedstrijden FC Kraggenburg tot en met januari 2012 

Zaterdag 26 nov C1 - WIJC   9.30 uur 

Zaterdag 3 dec F2 - Veno 

F1 - DESZ 

E1 - SVM 

  9.30 uur 

  9.30 uur 

  9.30 uur 

Zaterdag 10 dec C1 - Nagele 

A1 - Urk 

  9.30 uur 

14.00 uur 

Zondag 11 dec FCK 3 - SC Emmeloord 6 

FCK1 - Giethoorn 

11.30 uur 

14.00 uur 

Zondag 29 jan FCK1 - MKV ´29 14.00 uur 
 
 

 

 

                                                                                                      

  
 

SENIOREN-VOLLEYBAL 
 

We zijn al weer even bezig met de competitie en een voorzichtige 

inschatting van de krachtsverhoudingen binnen de dames- en herenpoule 

kan gemaakt worden. 

Voor de dames pakt dit helaas nog niet al te goed uit, want het tekort aan inzetbare speelsters 

eist zijn tol. Met wisselende teamsamenstelling is het lastig je niveau te halen en een tiende 

plaats doet dan ook geen recht aan de capaciteiten van het team. 

Nu lijkt echter de kentering te hebben plaatsgevonden, want er worden wedstrijden gewonnen 

en daardoor keert de motivatie weer terug. Met de inzet, zoals die in afgelopen seizoenen werd 

getoond, moeten de meiden komende maanden zeker gaan stijgen in de rangschikking. De 

stijgende lijn is ingezet. 
 

Voor de heren geldt hetzelfde. Na een gewenningsperiode in de nieuwe klasse, met nieuwe 

teams en nieuwe gezichten van de tegenstanders, gaat ook dit team lekker draaien. Ook de 

heren zijn hun opmars in de rangschikking dus begonnen.  

En er was voor de heren nog een nieuwtje: 
 

NIEUWE SPONSOR HEREN 1 BE FAIR 
 

Het heren volleybalteam van Be Fair is, 

door sponsor Jaspers Techniek uit Creil, 

voorzien van nieuwe wedstrijdtenues. Dat 

de heren sinds de introductie van de 

nieuwe kleding de sterren van de hemel 

spelen kan geen toeval zijn. In de 

competitie staan ze inmiddels op de derde 

plaats met een riant uitzicht naar boven. 

Volgens de heren kan de verklaring 

gevonden worden in het feit dat ze, 

dankzij sponsor Jaspers (gespecialiseerd 

in aanleg van voer en drinksystemen) vol 

energie hun wedstrijden kunnen uitspelen. 
 

Wilt u eens een kijkje nemen op de 

competitiesite van de NeVoBo, dan kunt u 

via onderstaande link de teams van Be Fair 

(senioren en jeugd) volgen: 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249 
 

Misschien tot ziens in één der sporthallen 
 

Met vriendelijke groet namens Be Fair-volleybal, 

Tonny Kommers 

V.l.n.r.:Tonny Kommers, Jan Lampert, Raimond Lubbers, 
Richard Sikma, Vincent Berghuis, Alwin Koobs, Joachim de 
Kruijk en Bert Jaspers.  
Bert Scheer ontbreekt op de foto. 

 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249
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LEUK OM TE LEZEN: Telle Raudas-van der Horst, geboren en getogen 

in Finland, door de liefde in Kraggenburg beland. 
 

Telle van der Horst woonde tot haar 28ste in Finland. Door de liefde kwam ze naar Nederland 

en bij toeval streek ze neer in Kraggenburg. Wat mist ze, waar moest ze het meest aan 

wennen en wat zijn de grootste verschillen? 

 

Waar ben je geboren/opgegroeid? 

Ik ben geboren en getogen in een klein dorpje, zo'n 20 km van Tampere in het zuiden van 

Finland. Later heb ik handel, marketing & reclame gestudeerd in Virrat, iets meer dan 100 km 

van huis. Hier woonde ik op kamers. Later ben ik weer naar mijn geboortedorp teruggekeerd 

en ben gaan werken.  

 

Wat voor werk deed je? 

Ik ben begonnen als poetsdame in het ziekenhuis. Dat verdiende goed, dus dat was prettig. 

Daarna heb ik heel kort bij een lokale krant gewerkt, waarna ik als verkoopster in een 

warenhuis aan het werk ben gegaan. Later ben ik in een ander warenhuis afdelingshoofd 

geworden. Deze baan had ik nog toen ik naar Nederland kwam. Ik moest dus best een goede 

baan opzeggen om mijn hart te volgen.  

 

Waarom ging je naar Nederland? 

Drie jaar daarvoor had ik op vakantie in Griekenland André ontmoet en we werden verliefd en 

dat is zo gebleven. We reisden al drie jaar heen en weer, maar dat was geen doen.  

 

Was het gemakkelijk om naar Nederland te verhuizen? 

Finland hoorde toen nog niet bij de EU. André heeft allerlei papierwerk geregeld. Ik moest een 

verblijfsvergunning aanvragen. Deze moest ieder jaar vernieuwd worden. De werkvergunning 

moest weer apart aangevraagd worden en er waren nog allerlei dingen die geregeld moesten 

worden voor de belasting en andere zaken.  

 

Welke nationaliteit heb je nu? 

Ik ben altijd Finse gebleven. Ik ben er trots op dat ik uit Finland kom. De kinderen hebben een 

dubbele nationaliteit en kunnen op hun 18de kiezen of ze Nederlander/Fin willen worden of de 

dubbele nationaliteit willen houden.  

 

Kwam je gelijk in Kraggenburg wonen? 

Nee we woonden eerst in Delft, in een tweekamerappartement. Dat was leuk, omdat alles 

dichtbij was. Volop winkels en je was zo in Amsterdam of in Den Haag. Onze oudste dochter 

Erika werd hier geboren.  

 

Hoe/waarom ben je in Kraggenburg beland? 

Dat was eigenlijk per toeval. We vonden het erg druk en wilden rustiger gaan wonen. We zijn 

toen noordelijker in Nederland naar een huis gaan zoeken. Waarom in het noorden en niet in 

het zuiden weet ik niet. Misschien omdat het noorden richting Finland was. Oostelijk en 

zuidelijk Flevoland sprak ons niet aan en zo kwamen we in de Noordoostpolder.  

 

Waar kwamen jullie toen te wonen? 

Eerst aan de Paardenweg. Hier huurden we een boerderij. Later hebben we een huis in het 

dorp gekocht en zo'n vier jaar geleden zijn we naar het Zwartemeerpad verhuisd. Ik wilde toch 

wel graag meer ruimte om me heen.  

 

Inmiddels heeft het gezin drie kinderen: Erika, Karen en Jarno. 

 

Wat vonden de kinderen ervan dat jullie aan een buitenweg gingen wonen? 

In het begin mopperden ze wel, maar nu waarderen ze het heel erg. Voor ons was het 

natuurlijk ook een groot verschil. We moesten opeens veel rijden om de kinderen te brengen 

en te halen, naar school, naar vriendjes en vriendinnetjes in het dorp, naar sport enzovoort. 

Maar daar kies je voor als je buiten gaat wonen.  
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Ga je nog regelmatig naar Finland?  

Ja, één of twee keer per jaar. We gaan dan naar mijn moeder. De rest van de familie komt 

daar dan ook. 
 

Spreek je nog goed Fins? 

Jazeker, dat vergeet je niet. De kinderen spreken ook Fins.  
 

Heb je wel eens heimwee naar Finland? 

Nou, echt heimwee is het niet. Maar op dagen als Kerst denk je er wel aan. Dat is in Finland 

toch anders. Hartelijker, warmer, de hele familie blijft overnachten. Hier is dat ook wel met de 

familie, maar toch voelt het killer. En de enige echte Kerstman komt natuurlijk uit Finland. 

Door de sneeuw brengt hij de cadeautjes huis aan huis :) 
 

Wat vind je van ons Sinterklaasfeest? 

Een hele mooie traditie. Ik was op bezoek bij André in Schoonhoven toen ik voor het eerst 

zwarte pieten zag. Ik dacht wat zijn dat voor rare kleine zwarte mannetjes... We hebben dat 

jaar heel traditioneel met zijn ouders Sinterklaas gevierd met echte surprises en gedichten. 

Dat was toen voor mij best lastig, vanwege de taalbarrière, maar het was supergezellig.  
 

Zijn je nog meer dingen opgevallen in Nederland, die je niet kende? 

Ja, het koekjesblik. Ik dacht dat m'n schoonmoeder mij niet aardig vond. Ik snapte er niks 

van. Ik kreeg het koekjesblik voor m'n neus, mocht één koekje pakken en daarna ging het blik 

weer dicht. Ik wist echt niet wat ik ervan moest denken. Maar dat is hier heel gewoon. In 

Finland wordt de tafel helemaal vol met lekkers gezet als er gasten komen en mag je pakken 

wat je wilt en zoveel als je wilt.  
 

Ook de huizen zijn heel anders. Ik kende bijvoorbeeld geen doorkijkhuizen en ik vond alle 

huizen erg klein. En de sauna's miste ik natuurlijk. In Finland heb je altijd een sauna bij je 

huis, ook al woon je in een flat.  
 

Heb je hier een sauna bij huis? 

Nee, die staat nog op mijn verlanglijstje.  
 

Is er een echte Finse specialiteit op het gebied van eten?  

In Finland heerst een heel erge bakcultuur. Zelf koekjes bakken en zo. En dan niet van mix uit 

een pakje, maar zelf alle ingrediënten uitdenken.  
 

Verder wordt er veel vis gegeten, maar in de basis is het wel hetzelfde als hier. Met Kerst 

wordt er vaak traditioneel koude rosolli gegeten. Dit is een salade met groente, aardappels en 

haring of appel. Het hoofdgerecht is dan een grote ham.  
 

Zijn er nog bijzondere feesten in Finland, die wij niet kennen? 

Pasen lijkt een beetje op Sint Maarten, dan gaan de kinderen verkleed langs de deuren. Het is 

meer een combinatie van Sint Maarten en Halloween.  
 

Een oude gewoonte met oud en nieuw is het voorspellen van de toekomst door een stukje tin 

in het water te gooien. De vorm, die het tin aanneemt, vertelt hoe je volgende jaar wordt.  
 

En natuurlijk het midzomernachtfeest. We blijven dan de hele nacht wakker. De dames 

plukken dan zeven verschillende bloemetjes, elk bloemetje geven we een naam van een leuke 

jongen en die blaadjes leggen we dan onder het kussen. Het blaadje dat er de volgende dag 

nog het mooist uitziet, die jongen wordt je volgende lover.  
 

Je doet nu zelf aan Nordic Walking. Wordt er in Finland veel gesport? 

Ik heb heel veel gelanglauft en dat doe ik nog steeds graag. Wij woonden te ver van een 

skigebied om veel te skiën, maar dat wordt noordelijker in Finland wel veel gedaan. En de 

nationale sport is hockey, net als voetbal hier.  
 

Wil je nog iets kwijt over Finland? 

Ja, dat het schitterende natuur heeft.  

 

Margot Maljaars 
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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 12 december 2011, om 20.00 uur 

bij H.C.R. van Saaze te Kraggenburg. 
 

 

 

 

Agenda: 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen 

4. Ingekomen stukken 

5. Jaarverslag 

6. Verslag  penningmeester 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissie 

9. Bestuursverkiezing,  

     aftredend en herkiesbaar:   1. Adrie Janse 

                                             2. Jan Ruyter 

                                             3. Henk Hadders 

          Tegenkandidaten kunnen zich melden tot aanvang v.d. jaarvergadering. 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 
 
 
 
 

Kom op tijd, want vol is vol!!!!!! 

Het bestuur. 

 

 

 

 

KLAVERJASCLUB DE KEI 

 

Dinsdag 27 december wordt er in ‟t Klokhuis aan de Zuidermeent weer het jaarlijkse Open 

Kampioenschap Klaverjassen gehouden. Welke klaverjasser zal de kampioen van vorig jaar, 

Kees van Vilsteren, opvolgen? 

We beginnen om 19.00 uur, vanaf 18.30 uur kan er ingeschreven worden. Zoals gebruikelijk 

wordt u weer op een kopje snert getrakteerd. 

We hopen op een goede opkomst. 

 

Het programma van de competitie 2012 luidt als volgt: 

6 en 20 januari  

3 en 17 februari  

2, 16 en 30 maart 

13 en 27 april. 

 

Het bestuur. 
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Ouderensoos “Jongeren van vroeger” 

en contactdames van Carrefour voorheen  “S.W.N.”. 

Secr. Eef Kombrink-van der Scheer, 

Voorstraat 18, Kraggenburg.     Kraggenburg, november 2011. 

Tel. 0527-252853. 

 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de KERSTMIDDAG voor alle 55-plussers  van Kraggenburg en 

omgeving, verzorgd door Carrefour en de ouderensoos “Jongeren van Vroeger”(J.V.V.) 

 

Datum: woensdag 14 december 2011, tijd: 14.00 uur, plaats: Het Klokhuis. 

 

Een gedeelte van deze middag wordt verzorgd door het koor “Ever Young” uit Emmeloord. 

Zij zullen Kerstliederen zingen en ook wij krijgen de gelegenheid om zelf Kerstliederen mee te 

zingen. 

Voor de geestelijke noot heeft Pastoraal werker dhr. Harm Feijen weer zijn medewerking 

toegezegd. 

De middag wordt weer afgesloten met een gezamenlijke Feestelijke Kerstbroodmaaltijd. 

Het programma wordt zo nu en dan opgevuld met enkele kerstgedichten. 

 

PROGRAMMA:   Dit ziet er ongeveer als volgt uit: 

1. Ontvangst met koffie/thee. 

2. Gezamenlijk zingen van “Wij komen tezamen”. 

3. Opening door de voorzitter 

4. Eerste optreden koor. 

5. Pastoraal werker Harm Feijen. 

6. Pauze. (ongeveer 15.00 uur). 

7. Tweede optreden koor. 

8. Afsluiten eerste deel van de middag. 

9. Pauze – consumptie – tafels klaarmaken. 

10. Gezamenlijke Kerstbroodmaaltijd. 

11. Afsluiten van de middag. 

 

Kosten: Evenals vorig jaar is het voor de leden van de Soos gratis.  

 Niet leden betalen € 5,-- !! 

De lage kosten zijn dit jaar mogelijk gemaakt door een bijdrage uit het gemeentelijk I.G.W. 

Leefbaarheidsbudget. 

               

Opgave: graag uiterlijk 10 december 2011 via onderstaande invulstrook of bij het bestuur van 

Carrefour of J.V.V. Telefonisch kan ook. 

Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar Eva van Egmond (252846) 

 

Wij hopen en verwachten een goede opkomst op woensdag 14 december 2011. 

 

 

Invulstrook (hierlangs afknippen) Let op inleveren vóór 10 december ‟11!! 

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

 

 

Ondergetekende: NAAM------------------------------------------------------------------------------- 

 

Straat en huisnummer:-------------------------------------------------------------------------------- 

 

Komt op woensdag 14 december met één/twee personen (doorhalen wat niet van toepassing 

is).  

 

 

        Handtekening------------------------------------ 
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KRAGGENBURGSE KERSTMARKT 
HCR van Saaze, Carnavalsvereniging de Zotte Leeuwkes en STEK  

presenteren u de Kraggenburgse Kerstmarkt 
 

DATUM : ZATERDAG 10 DECEMBER 2011 

TIJD  : 14:00 – 19:00 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 2011 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 

Buiten zijn er tal van kerstkramen die u goed in de kerstsfeer brengen. Met hobbymaterialen, 

groen- en woondecoraties, kerstkoekjes, kerstkaarten, enz, enz. Voor ieder wat wils! 
 

Optreden 

Er zijn tijdens de kerstmarkt spetterende optredens van Danscentrum Artistique en Sint 

Genesius. 
 

Standhouder 

Wilt u nog deelnemen als standhouder, dan kunt u zich nog opgeven bij  

Maya Kutschruiter, tel. 252822 of mail via stek@kraggenburg.nl 

 

 

 

 

 

 

OUD EN NIEUW IN KRAGGENBURG 

 

Ook dit jaar zal er weer een feest georganiseerd worden in het Klokhuis om het nieuwe jaar 

met zijn allen in te luiden. Er worden verschillende activiteiten georganiseerd en er zal een  

DJ aanwezig zijn voor de muziek. 

 

Een kort overzicht: 

 

Wie:    Alle Kraggenburgers 

Waar:    Het Klokhuis 

Wanneer:   31 december 2011 

Aanvang:   22.00 uur 

Entree:   Voor 24.00 uur gratis daarna € 2,- 

 

 

Kortom een gezellige avond met een leuk thema voor jong en oud,  Zet 

het alvast in uw agenda! 

 

                                          De organisatie 
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Nieuwjaarsreceptie 

2012 
 
 

 
 

zaterdag 7 januari 2012 

16.00 – 20.00 uur 

in het Dorpshuis 
 

 
 

 

De STEK nodigt iedereen uit om samen een toast uit te brengen 

op het nieuwe jaar. We hebben weer een leuk programma met 

een verloting en een warme hap,  

dus komt allen! 

 

Voor kleine kinderen is er boven vermaak en oppas !! 
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Terugblik reünie Zotte Leeuwkes 44 jaar 
 

Beste mensen, wat kunnen wij terugkijken op een geslaagde reüniedag van de Zotte 

Leeuwkes! 

 

Bij aankomst werden alle reüniegasten op de foto gezet, zodat iedereen nog eens terug kan 

kijken wie er allemaal waren en om alles vast te leggen voor het nageslacht.   

 

John van Egmond, onze voorzitter, opende de middag toen de meesten gearriveerd waren. Met 

een terugblik door de jaren heen en het op een ludieke manier noemen van een aantal 

langstzittende raadsleden werd het startschot gegeven voor de middag. Als hoogtepunt van 

zijn speech werd er een nieuw erelid bij de carnaval gevoegd, namelijk Jan Smit. Hij is erelid 

geworden, door zijn inzet door de jaren heen voor de Zotte Leeuwkes, het opzetten van de 

kindercarnaval, veel pr- en computerwerk, fotograaf, twee keer prins geweest en zijn inzet 

voor de krant die gemaakt is ter ere van het 44-jarig bestaan van de carnavalsvereniging. Hij 

is onderscheiden met een oorkonde en een bloemetje voor Joke, omdat zij ook al die jaren een 

drijvende kracht is geweest. 

De huidige prins, Prins Karnaval, heeft zijn raad voorgesteld aan alle gasten.  

Tijdens de hele middag hebben de mensen kunnen genieten van een fototentoonstelling. Deze 

is door de hulp van veel mensen tot stand gekomen, waarvoor iedereen nogmaals dank. De 

tentoonstelling is onder grote belangstelling bekeken. 

Jules Overmars heeft namens het dorp een vat bier aan de Zotte Leeuwkes aangeboden, voor 

hun inzet, hun kennis en arbeid voor het dorp.  Bedankt daarvoor. 

Tevens werd er op een ludieke manier aandacht geschonken aan het bestaan van het 

buutreednen door de BBBF. We gaan het volgend jaar zien wat deze bond in petto heeft voor 

het buutreednen, dat zal worden gehouden op 11 februari 2012.  

 

Aansluitend aan de reünie, hebben er ruim honderd mensen meegegeten met het buffet bij 

HCR van Saaze. Gezellig bijkletsen met oude bekenden en oude verhalen ophalen. 

 

De avond werd afgesloten met een gezellige feestavond in de grote zaal. Hier waren ongeveer 

200 mensen aanwezig. Die hebben gezorgd voor een geslaagde avond onder begeleiding van 

de band X-Static en de huisband de Putkapel. Het feest duurde tot in de kleine uurtjes.  

 

Vanaf deze plek willen wij het bestuur, de raad van Elf, de schaduwraad, HCR van Saaze en de 

vele vrijwilligers bedanken voor hun bijdrage in welke vorm dan ook. Zonder jullie was het niet 

zo‟n succes geworden! Wij hopen dan ook dat iedereen een gezellige en leuke middag en/of 

avond heeft gehad. Wij kijken in ieder geval terug op een geslaagde dag! 

 

De 44-jaar commissie 

CV De Zotte Leeuwkes 
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CARNAVAL 2012 

 

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:  

 

07 januari 2012 Nieuwjaarsreceptie – Bekendmaking nieuwe Prins Carnaval 

11 februari 2012 Gezwam rond de Dam 

17 februari 2012 Kinderbuutreednen 

17 februari 2012 Jeugd Activiteit 

18 februari 2012 Groot Carnaval 

19 februari 2012 Katerloop en Kindercarnaval 

21 februari 2012 Seniorencarnaval 

 

Lid worden vanaf 16 jaar: 

Ben je dus 16 jaar en wil je lid worden van de CV De Zotte Leeuwkes meld je dan via een van 

de raadsleden of via info@zotteleeuwkes.nl. Je hebt dan gratis toegang tijdens het Gezwam 

rond de Dam en Groot Carnaval. 

Bekijk onze website: www.zotteleeuwkes.nl 

 

 

 

PEUTERSPEELZAAL “HET KWETTERNEST” 

 

De peuterspeelzaal “het Kwetternest” zit nu alweer anderhalf jaar in hun nieuwe onderkomen. 

We zitten nu in een prachtig lokaal in de o.b.s. “de Pionier” en daar zijn we heel blij mee. 

We hebben een eigen speelplaatsje, zodat de peuters veilig buiten kunnen spelen. In mei dit 

jaar is met behulp van de Raad van Elf ons speelplaatsje vergroot. Er worden nu plannen 

gemaakt om er een prachtige uitdagende speelplaats voor de peuters te gaan maken. We 

houden u op de hoogte van deze plannen. Wanneer we buiten spelen, “buurten” we gezellig 

met de kinderen van de Lichtwachter en de Pionier. 

Het lokaal is geverfd, er zijn nieuwe gordijnen gekomen en zo is het een gezellige 

peuterspeelzaal geworden.  

 

Er bezoeken op dit moment 13 peuters de peuterspeelzaal, zij komen 2 of 3 dagdelen.  

Op de peuterspeelzaal spelen we vooral rondom een thema. We hebben pas ons thema „Ziek 

zijn” afgesloten. Er werden heel wat pleisters geplakt, verbandjes gelegd en prikjes gegeven. 

Alle peuters zijn aan het eind van dit thema met een gevulde, zelf gemaakte, dokterstas naar 

huis gegaan.  Daarnaast zingen we, lezen we, spelen we en knutselen we over dit thema. Al 

spelend ontdekken we van alles hier over en hebben daarbij vooral heel veel plezier samen. 

 

Peuterspeelzaal “het Kwetternest” wil ook dit jaar alle donateurs heel erg bedanken voor uw 

steun aan ons, uw bijdrage zal dit jaar o.a. gebruikt gaan worden voor de buitenspeelplaats. 

Bent u nieuwsgierig geworden naar “het Kwetternest” of wilt u informatie, dat bent u altijd van 

harte welkom om eens te komen kijken. U kunt uw peuter al opgeven vanaf 0 jaar, en vanaf 2 

jaar mag uw peuter komen, 2 of 3 dagdelen. Ook kunt u een kijkje nemen op de website 

www.psz-nop.nl 

 

Tot ziens op “het Kwetternest‟ 

 

Met vriendelijke groeten, 

Jeanette Holtslag 

 

 

 

 

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

mailto:info@zotteleeuwkes.nl
http://www.zotteleeuwkes.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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ZONNEBLOEM NIEUWS 
  

Nog even terug naar 14 oktober. Toen hebben we een stamppottenmiddag in ‟t Klokhuis 

gehad. Als organisatie kunnen we terugblikken op een zeer geslaagde middag. Ongeveer 40 

gasten hebben op onze oproep gereageerd. Dus daar kunnen we heel tevreden mee zijn. 

De Odd Fellows uit Emmeloord hebben drie heerlijke stamppotten voor ons gemaakt, waar 

we allemaal ruim van konden toetasten.  

En onze dank gaat ook uit naar Sjaak en Elroy Ouderling, die de middag hebben opgevrolijkt 

met muziek.  

We werden net voor en tijdens het eten volledig verrast met een onverwacht optreden van de 

Toutenburgher Muzikanten, die na hun optreden ook gezellig een vorkje konden mee prikken. 

Al met al hebben we van menigeen begrepen dat het een zeer geslaagde en gezellige 

middag is geweest. 

  

Hieronder vindt u de trekkingslijst van de Zonnebloemloterij. Dus mensen die onze loten 

hebben gekocht, kunnen nakijken of ze een prijs hebben gewonnen. Mocht dat het geval zijn, 

maak dan even een kopie van het lot en volg de instructies op de achterkant van het lot op. 

  

Rest ons nog als Zonnebloem afdeling Kraggenburg: Voor u allemaal Prettige Kerstdagen en 

een Voorspoedig Nieuwjaar. En wij hopen u weer te zien in goede gezondheid in 2012. 
  

Met vriendelijke groet van al onze vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg 
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Tijdens de Kinderboekenweek stond het thema Helden volop in de belangstelling. In groep 7/8 

zijn acht helden uit de vaderlandse geschiedenis met de leerlingen behandeld. Naast Willem 

van Oranje, Hugo de Groot, Aletta Jacobs etc. is er ook aandacht besteed aan de Gouden 

Eeuw. Het project werd afgesloten met een excursie naar de Bataviawerf in Lelystad. Daar 

werd de nodige kennis vergaard over de tijd van de VOC en Michiel Adriaansz. de Ruyter. 

Hieronder het verslag van Tessa de Jong uit groep 7. 

 

 
 

 

 

Wij zijn naar de Bataviawerf geweest. We zijn er heen geweest voor de geschiedenisles. We 

hebben heel veel van de geschiedenis geleerd dankzij de gids die  ons veel informatie vertelde. 

We hebben daar ook van alles gedaan. Eerst hebben we een rondleiding gehad. Daarna 

hebben we een film gekeken. Die ging over hoe de Batavia gebouwd werd en hoe het jaren 

geleden op zee voer. Toen gingen we naar een kanon die ze in de zee hadden gevonden; echt 

van vroeger! Ook de houtsnijderei was erg leuk. Dat is waar ze allemaal dingen van hout 

maken die op het schip kunnen. Daarna gingen we naar buiten. We konden de Zeven 

Provincieën bezichtigen. Hieronder zie je het wapen van dat schip. De gids legde ook uit 

waarom er in die tijd maar zeven provincies meededen in de VOC.  

 

 
 

Aan het schip wordt nog gebouwd. Ook vertelt het wapen wat het precies beschermt. Het  

aller-leukste was dat we op het schip mochten! Toen gingen we naar de Batavia. Die is in 1985 

gebouwd. Er waren echt heel veel verdiepingen. Eerst gingen we naar de bovenste verdieping. 

Het voordek was voor de arme mensen en de achterkant was voor de rijke mensen. Als 

tweede  gingen we naar het stuur van de kapitein. Toen gingen we naar de directiekamer en 

ook waar ze plasten en poepten. Als voorlaatste liet de gids ons het stuur van de boot zien. 

Het was een ding waar een stok doorheen zat en als je er aan draaide kon je het anker 

ophijsen en laten zakken. En als laatste gingen we onder water. Wel in de boot hoor. Het was 

wel eng want de grond kraakte helemaal brrrrr. Als laatste mocht je iets voor je zelf gaan 

doen. Bijna de hele klas ging naar de smid daar kon je een soort spijker maken met echt vuur! 

Je kon ook nog een springtouw maken; dat hebben Jorn, Willemijn en Lisa gemaakt. 

 

Groetjes Tessa  

 

 

 

DE BATAVIA WERF 
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NIEUW TELEFOONNUMMER „T KLOKHUIS 

 

Het Klokhuis heeft een nieuw telefoonnummer: 0527 - 25 89 85. Het mobiele nummer 

komt hiermee te vervallen. 

 

Voor het maken van een reservering kunt u bellen met 0527 - 25 24 53 (beheerder) of 

het Klokhuis.  

 

 

 

 

OPBRENGST COLLECTE FONDS VERSTANDELIJK GEHANDICAPTEN 

  

Dit jaar vond de collecte van het Fonds verstandelijke gehandicapten plaats in de week van  

25 sep. t/m 1 okt. De opbrengst was 352,49 euro!  

Een mooi resultaat, wat nog mooier zou kunnen zijn als er ook aan de buitenwegen 

gecollecteerd zou worden. Dit jaar gebeurde dat aan slechts één buitenweg. Dus bij deze een 

oproep: Wie durft? volgend jaar collecteren langs een buitenweg? 

Langs deze weg wil ik ook graag alle collectanten hartelijk danken voor hun inzet en ik hoop 

dat ik volgend jaar weer op jullie mag rekenen. 

  

namens het Fonds verstandelijk gehandicapten, 

Tryntsje van Haaster 

 
 

 

 

16.000 MENSEN MET MS ZOEKEN 16.000 COLLECTANTEN  

 

Eén op de duizend mensen in Nederland krijgt de diagnose Multiple Sclerose, een niet te 

genezen ziekte van het centrale zenuwstelsel. De diagnose wordt vaak gesteld bij mensen 

tussen de 20 en 40 jaar, in een tijd dat je op het punt staat een studie te volgen of aan 

gezinsuitbreiding denkt. Opeens is de toekomst niet meer zeker. Wat kun je wel blijven doen 

en wat niet meer? Niemand weet hoe MS zich ontwikkelt. 

 

Het streven is om voor elke MS-patiënt, een collectant op straat te zien tijdens de MS 

collecteweek. 16.000 mensen met Multiple Sclerose verdienen net zoveel collectanten. De 

zoektocht naar 6.100 extra collectanten start nu! Doe mee! De collecteweek is van 21 t/m 26 

november. 

 

Het Nationaal MS Fonds zet zich in voor mensen met MS. Naast voorlichting en 

patiëntenondersteuning verricht zij onderzoek naar de ziekte en de problemen die mensen met 

MS ervaren. Het Fonds kan haar werk alleen doen dankzij giften. De huis aan huis collecte in 

november is de belangrijkste inkomstenbron. 

 

U kunt het Nationaal MS Fonds ook steunen door een gift over te maken naar giro 5057 te 

Maassluis. 

Wilt u meer informatie? Kijk dan op www.nationaalmsfonds.nl of bel met 010-5919839 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
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UNIE VOOR VRIJWILLIGERS 

 

Mensen bezoeken, blij maken, helpen? Dat kan via de unie voor vrijwilligers  

 

Wilt u zich een paar uur per maand of zelfs per week inzetten om het leven van een oudere, 

zieke of gehandicapte medemens prettiger te maken? Dan is hier een kans.  

Er zijn verschillende vacatures bij UVV Noordoostpolder.  

Aanmelden kan schriftelijk: UVV Noordoospolder Urkerweg 1 8303 BX Emmeloord,  

per telefoon via 0527 637378. Meer informatie kunt u vinden op www.uvvnop.nl 

 

In Talma Hof zijn vrijwilligers nodig om bewoners naar grote activiteiten, zoals bingo, sjoelen 

en dieren middag, te brengen, meestal per rolstoel. Het gaat om één keer per veertien dagen 

op dinsdag- of donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Bij het koffiebuffet De Brink zijn 

twee dagdelen per maand in het weekend mensen nodig van 10.30 tot 12.30 uur, van 14.30 

tot 16.30 uur en van 19.00 tot 20.30 uur.  

 

Bij MC Emmeloord zijn er mensen nodig op het behandelcentrum. 

 

In de Hof van Smeden zijn vrijwilligers nodig om bewoners naar de koffie en thee te brengen. 

Dit is tussen 9.00 en 11.00 uur. Er worden mensen gezocht die mee willen zingen met het 

Bewonerskoor van de Hof van Smeden op maandagmiddag van 14.30 tot 16.30 uur. De 

invallerslijst voor koffieschenkers moet worden aangevuld. Verder is er een vacature voor 

koffieschenken op de maandag- en vrijdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Ook wordt er een 

vrijwilliger gezocht om af en toe een rondje te fietsen op de duofiets of een eindje te wandelen 

met een bewoonster, de tijd en dag in overleg. Op maandagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur is 

er iemand nodig in de bewegingsruimte om gezelligheid en ondersteuning te bieden. Voor de 

winkel zijn invalkrachten nodig van maandag tot en met zaterdag van 9.30 tot 11.30 uur.  

 

De Speel-o-theek heeft iemand nodig die één keer per drie weken op vrijdagavond van 18.45 

tot 20.30 uur wil helpen bij het uitlenen van speelgoed 

 

 

 

 

HELP PORTRAIT  

 

Linda en Ron Rutgers uit Kraggenburg zetten zich in voor de landelijke actie Help Portrait op 

zaterdag 10 december. Samen met de fotografen Frank Doorhof, Pim van der Maden en Jim 

Hakvoort vormen zij de organisatie van Help Portrait in de Noordoostpolder. Bij Help Portrait 

draait het niet om de fotograaf, maar het draait om het geven van de foto aan iemand, die 

hem verdient.  

 

Help Portrait is bedoeld voor iedereen, die normaal geen portret van zichzelf of zijn familie zou 

kunnen laten maken, omdat hij of zij het geld niet heeft, gehandicapt of ziek is. Ron 

(fotograaf) en Linda (visagiste) doen mee aan Help Portrait omdat ze iets kunnen geven. “We 

willen deze mensen een herinnering meegeven. Niet alleen een foto als herinnering, maar ook 

een herinnering aan een mooi moment, een nieuwe ervaring. Het moment waarop je zelf mooi 

gemaakt wordt en geportretteerd wordt, een moment wat je nooit eerder beleefd hebt. We 

willen de mensen hoop geven. En we denken dat we er zelf heel veel voor terug krijgen. 

Dingen die niet te koop zijn als vertrouwen.”  

 

Hoort u bij de doelgroep van Help Portrait en wilt u op 10 december een foto laten maken? Dat 

kan. De fotografen zijn van 10.00 uur tot 18.00 uur te vinden in de Bonifatius Mavo in 

Emmeloord. Hier zijn zeven professionele studio's ingericht. Van tevoren aanmelden hoeft niet, 

maar wordt wel op prijs gesteld. Aanmelden kan via info@frankdoorhof.com. Meer informatie 

is te vinden op: help-portret.nl.  

 

 

http://www.uvvnop.nl/
mailto:info@frankdoorhof.com
http://www.help-portret.nl/


 20 

POLDERKAMPIOENSCHAP-GRIEZEL-WAVE BOARDEN  

 

   

 

 

 
 

In de kerstvakantie zal op woensdag 4 januari het polderkampioenschap griezel-wave boarden 

plaats vinden. Durf jij het aan? 

Tijdens de Huppel-in met het thema griezelen, kun je strijden om de titel: polderkampioen 

griezelwaveboarder. Er zal door de combinatiefunctionarissen sport een griezelparcours 

uitgezet worden waar de kinderen langs, onderdoor of omheen moeten wave boarden. Daarbij 

zullen er een beperkt aantal wave boarden beschikbaar zijn voor ieders gebruik. Beide dagen 

van de Huppel-in kan er geoefend worden. Het kampioenschap zal aan het einde van de 

woensdagmiddag zijn en is onderverdeeld in twee categorieën. Groep 1 t/m 4 en groep 5 t/m 

8. Deelname aan de wedstrijd is kosteloos. 

 

Voor wie:  Basisschoolkinderen 

Wanneer:  3 en 4 januari oefenen. Kampioenschap 4 januari 15.00 uur 

Inschrijven:  Tijdens de Huppelin op het aanmeldingsformulier in de sporthal.  

   Inschrijving sluit 4 januari om 13:00 

Waar:   Huppel-in (Bosbadhal Emmeloord) 

Tip:  Neem je waveboard mee!  

 

 

 

 

TIENDORPENTOERNOOI ZAALVOETBAL 

 

Zondag 8 januari 2012 PWA hal & Bosbadhal 

 

Zin in een sportief uitje overgoten met een sausje polderse gemoedelijkheid? Kom dan naar 

het vijftiende zaalvoetbal tiendorpentoernooi. Beleef mee hoe titelverdediger Ens er weer voor 

gaat. Ontdek de beleving bij de andere favorieten, die de felbegeerde beker maar al te graag 

terug willen pakken. Kijk mee of outsiders dit jaar voor een stunt gaan zorgen? 

U kunt het allemaal meemaken op zondag 8 januari 2012. Sportief poldervuurwerk dat te 

bewonderen is in de sporthallen van Emmeloord. De voorronde in de Bosbadhal begint om 

9.30 uur. In de PWA hal wordt er om 10.30 uur afgetrapt. Vanaf 15.10 uur vinden de 

finalewedstrijden plaats in een ongetwijfeld gezellig volle Bosbadhal. 

Meer informatie en het wedstrijdschema kunt U vinden op: www.tiendorpenzaalvoetbal.nl 

 

Steun uw dorpsteam en ontmoet elkaar op zondag 8 januari. 

Wij zien U graag!!! 

 

Groeten, 

Organisatie tiendorpen toernooi zaalvoetbal 

 

 

 

 

 

     
Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24 
                                                                            

http://www.tiendorpenzaalvoetbal.nl/
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NATUURMOMENT VOORSTERBOS 

 

De natuur beleeft gouden tijden in het Voorsterbos. Aan de bomen zitten goudgele bladeren 

(van bijvoorbeeld beuk en Amerikaanse eik), waardoor de laatste zonnestralen schijnen. Mist 

en nevel zullen vaker voorkomen. De wind zal de laatste bladeren van de bomen doen waaien. 

Dan komen weer de wintertakken te voorschijn.  

 

Overal in het bos zien we Merels, Roodborsten en Winterkoningen hun voedsel tussen de 

afgevallen bladeren zoeken. Rondom het Voorsterbos en Zwarte Meer gebied zien we de 

groepen Ganzen en Zwanen in aantal groeien. Veel van hen fourageren op graslanden en op 

bietenkavels. Op de bietenkavels blijven resten bietenafval liggen waar ze graag gebruik van 

maken. Heel bijzonder is dat op het Zwarte Meer grotere groepen Kleine Zwanen worden 

gezien. Zij laten een trompetachtig geluid horen. De Kleine Zwanen komen uit Noord Rusland, 

Nova Zembla en Noord-Siberie om hier te overwinteren. De Kleine Zwanen eten Kranswieren 

en de wortelknollen van Waterfonteinkruiden. Deze waterplanten nemen in het Zwarte Meer 

toe. 

 

Door het monitoren is aan het begin van de Voorsterbeek de libellen larve van de 

Weidebeekjuffer gevonden. Dit betekent dat het ecologisch beheer van de beek goed is. 

Ecologisch beheer betekent dat er altijd wat vegetatie blijft staan in de beek en aan de oevers. 

Dit is dankzij de inzet van de vrijwilligers van Natuurmonumenten die dit werk handmatig 

uitvoeren. De Weidebeekjuffer is nog niet eerder in het Voorsterbos gezien. In de rietoevers 

van het Zwarte Meer zijn verder vierendertig broedterritoria van de Grote Karekiet vastgesteld. 

Ook zijn er twee territoria van de Roerdomp gesignaleerd. Deze soort kwam altijd al voor 

in het Zwarte Meer, maar is een aantal jaren afwezig geweest. Langs de Flevolandse 

randmeren, Zwarte Meer en Vreugderijkerwaard worden regelmatig jonge en volwassen 

Zeearenden gespot.  

 

Het cultuurfestival H2ode in het Waterloopbos, dat op 23 oktober is gehouden, was een groot 

succes. Kunstenaars hebben in de natuur hun performances aan het publiek kunnen tonen. 

Mede door het goede weer was de sfeer perfect. 2500 bezoekers hebben het festival bezocht. 

In totaal zijn dit jaar (tot november 2011) 5000 bezoekers in het infocentrum geweest.  

 

Tot 13 december is de expositie van de schilderclub "de Penselen" uit Ens te bezichtigen in het 

Waterloopbos. Daarna zal Lina van de Burg uit St.Jansklooster olieverfschilderijen met het 

thema Landschappen exposeren. Het infocentrum zal in de kerstvakantie in kerstsferen worden 

gebracht. Het centrum is van 24 december tot 8 januari 2012 open van 13.30 uur tot 16.30 

uur. Eerste kerstdag, Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag is het infocentrum gesloten.  

 

Op zaterdag 12 november is met algemene stemmen de heer Hans Wijers (1951 )benoemd tot 

de nieuwe voorzitter van de verenigingsraad van Natuurmonumenten. Hij is de nieuwe 

opvolger van Cees Veerman. De heer Wijers was minister van Economische Zaken in het 

eerste paarse kabinet-Kok. 

 

Dit is het laatste Natuurmoment van dit jaar, en ik wil het afsluiten met de laatste twee 

gedichten van de vier jaargetijden. 

 

Dan komt de herfst, het blad verdort, 

met buien en veel wind. 

De nachten lang, de dagen kort, 

de kleuren prachtig vindt. 

 

De witte winter, koud en lang, 

gezelligheid, bij open haard. 

December, hoort het kerstgezang, 

en weer op weg naar Maart. 

 

Het beheerteam wenst u allen fijne kerstdagen en een voorspoedig 2012. 

Het beheerteam Flevoland 
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Inleverdatum 2012 voor kopij van De Uitkijk 
Kopij inleveren  

(voor 19.00 uur) 

Verschijningsdatum Kopij inleveren  

(voor 19.00 uur) 

Verschijningsdatum 

15 januari 25 januari 10 juni 20 juni 

  4 maart 14 maart 16 september 26 september 

15 april 25 april   4 november 14 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 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 

(€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 

(€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

9x6    33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 
02-12 Klaverjasclub de Kei Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

09-12 Klaverjasclub Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

10-12 Saaze, STEK, Zotte Leeuwkes Kerstbomenverkoop De Dam 10.00 uur 

10-12 Saaze, STEK, Zotte Leeuwkes Kerstmarkt De Dam 14.00 uur 

11-12 FCK Afsluiten voetbaljaar 2011 De Brem 14.00 uur 

12-12 IJsbaanver. Klein Cortina Jaarvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

14-12 JVV en Carrefour Kerstmiddag 55-plussers ‟t Klokhuis 14.00 uur 

16-12 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ‟t Klokhuis 20.00 uur 

17-12 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

23-12 Klaverjasclub Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

27-12 Klaverjasclub de Kei Open Kampioenschap ‟t Klokhuis 19.00 uur 

31-12  Oud en Nieuwfeest ‟t Klokhuis 22.00 uur 

03-01 Chr. Vrouwenbeweging K‟burg Nieuwjaarsmiddag 
Rina Arendse, Ens Hulphond Job 

Prot. Kerkcentrum 14.00 uur 

04-01 STEK, FC, Be-Fair, Projeka Nieuwjaars-In   

06-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ‟t Klokhuis 20.00 uur 

07-01 STEK Nieuwjaarsreceptie ‟t Klokhuis 16.00 uur 

13-01 Klaverjasclub Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

18-01 Chr. Vrouwenbeweging K‟burg J. Mensink, Fredriksoord 
St Maatschappij v Weldadigheid 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

20-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ‟t Klokhuis 20.00 uur 

21-01 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

27-01 Klaverjasclub Klaverjasavond ‟t Klokhuis 20.00 uur 

11-02 CV de Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HCR van Saaze 20.00 uur 

17-02 CV de Zotte Leeuwkes Kinderbuutreednen ‟t Klokhuis 14.00 uur 

17-02 CV de Zotte Leeuwkes Jeugd Activiteit HCR van Saaze 20.30 uur 

18-02 CV de Zotte Leeuwkes Groot Carnaval HCR van Saaze 21.00 uur 

19-02 CV de Zotte Leeuwkes Katerloop  start: HCR van Saaze 10.00 uur 

19-02 CV de Zotte Leeuwkes Kindercarnaval HCR van Saaze 14.00 uur 

21-02 CV de Zotte Leeuwkes Seniorencarnaval ‟t Klokhuis 14.00 uur 
 


