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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

Van Dorpsbelang 
 

Het zal u vast niet zijn ontgaan dat we dit jaar de slogan “Een briljant Kraggenburg” hebben. 

Hiermee willen we de aandacht vestigen op het feit dat Kraggenburg 65 jaar bestaat in 2014. 

De eerste activiteiten, zoals de bijeenkomst in 't Hoekje bij de jaarwisseling, de onthulling van 

de social sofa en de nieuwjaarsreceptie zijn al geweest. Een goed begin van het nieuwe 

briljanten jaar. 
 

Jaarkalender 

Er is goed gereageerd op de oproep van Dorpsbelang om activiteiten aan te dragen die passen 

in het kader van een briljant Kraggenburg. Daaronder vallen de feestweek, activiteiten van 

STEK en algemeen toegankelijke activiteiten van verenigingen in ons dorp. Van al deze 

activeiten is een jaaroverzicht gemaakt, de jaarkalender. U krijgt deze de komende dagen in 

de bus. Met de jaarkalender kunt u gemakkelijk per kwartaal zien wat er speelt in 

Kraggenburg. Dorpsbelang nodigt u dan ook van harte uit actief mee te doen aan deze 

activiteiten of ze te bezoeken. 
 

Social Sofa 

Vanuit Dorpsbelang een woord van dank en waardering aan de dames van STEK, de 

ontwerpsters en de vele vrijwilligers voor het samen realiseren van deze mooie zitbank. Aan de 

familie Meijs voor de schuur, zodat er een goede werkruimte was en aan onze gemeente die 

gezorgd heeft voor de betonplaten onder de bank. De bank heeft een prominente plaats 

gekregen aan de Voorstraat en valt zeker op. Een uitnodiging voor een praatje op de bank. 

We wachten met spanning af wanneer de bloembakken (naast de sofa) gereed zijn. 
 

Jaarvergadering op 26 maart 

We willen u alvast attent maken op onze jaarvergadering op woensdagavond 26 maart. 

In de volgende Uitkijk komen de uitnodiging en de verslagen te staan. 
 

Dorpsontwikkelingsplan 

In 2013 is door Dorpsbelang en diverse andere mensen en recreatieondernemers gewerkt aan 

actiepunten uit ons dorpsplan. Hieronder kunt u een verslag ervan lezen. 
 

Namens Dorpsbelang, Jules Overmars. 

 

 

DORPSPLAN KRAGGENBURG 
 

Dorpsbelang wil u bijpraten over de voortgang en stand van zaken betreffende ons dorpsplan. 

Diverse Kraggenburgers, bedrijven en organisaties zijn op dit moment betrokken bij het 

vormgeven van de plannen uit de vier speerpunten uit ons dorpsplan. Bij het begin van het 

nieuwe jaar een mooie gelegenheid om aan te geven waar we nu staan. Met het dorpsplan 

blijven we toekomst gericht denken en werken. We willen hierbij zoveel mogelijk inwoners 

betrekken. Een plan “van ons allen en voor ons allen” ten behoeve van de toekomst van 

Kraggenburg.  
 

Over het speerpunt wonen valt helaas weinig positiefs te melden. Zoals bekend zal zijn, is 

kavel Paauw weg uit de plannen (met instemming van Dorpsbelang) en gaat het nu alleen om 

nieuwbouw op kavel Penders. Het (voorontwerp)bestemmingsplan is in principe rond. Helaas 

worden de laatste handtekeningen nog steeds niet gezet vanwege allerlei financiële perikelen 

rondom projectontwikkelaar Megahome. Dat speelde al het gehele afgelopen jaar. 
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Dorpsbelang blijft gemeente en wethouder aan hun jas trekken. De door ons bepleite urgentie 

is bij hen bekend, maar Dorpsbelang is geen partij waar het geld en grond betreft. 

Met Mercatus (en samen met de andere dorpen) gaan we weer in gesprek om goed duidelijk te 

krijgen hoe toewijzing van huurwoningen verloopt en hoe dorpsbewoners en zeker ook de 

jongeren via huren in het dorp kunnen blijven wonen. We zien nu te vaak en te veel hun 

aanbod van “te koop” in plaats van “te huur” 
 

Bij het speerpunt accommodatie speelden in 2013 diverse zaken. Zo zijn er op beide scholen 

gesprekken gevoerd over de wens om tot één basisschool voor Kraggenburg te komen. 

Verheugend is dat alle betrokkenen hiermee hebben ingestemd. Daarnaast zijn in 2013 met de 

scholen afspraken gemaakt over de samenwerking in een kindcentrum. Binnen het 

kindcentrum werken de scholen, peuterspeelzaal, kinderopvang en buitenschoolse opvang 

samen. Kinderen van 0 tot 13 jaar kunnen daar terecht voor zorg, opvang en educatie. 

Aan het einde van vorig jaar heeft het parochiebestuur het besluit bekend gemaakt om in juni 

2014 de RK kerk in ons dorp te sluiten.  

Kortom een aantal zaken die nauw samenhangen met een multifunctionele accommodatie. Nu 

daarover duidelijkheid is, kan Dorpsbelang met dit gegeven verder overleg voeren met de 

diverse belanghebbenden. Daarbij gaat het vooral om wat organisaties willen ten aanzien van 

samenwerking en het gezamenlijk belang voor ons dorp. Vervolgens vanuit deze basis verder 

kijken naar een multifunctionele accommodatie, zo nodig dan maar op wat langere termijn. 
 

Binnen het speerpunt recreatie heeft Dorpsbelang de recreatieondernemers van Kraggenburg 

rond de tafel gebracht om samen te bekijken hoe “recreatie” rondom Kraggenburg versterkt 

kan worden. Op basis van een projectplan, gedragen door alle recreatieondernemers, wordt nu 

aan de uitwerking daarvan gewerkt. Dit plan is door de gemeente ondersteund met een 

financiële bijdrage van €13.000,-  

De gedachte is om te komen tot een route waaraan alle recreatiebedrijven in Kraggenburg met 

eigen en gezamenlijke arrangementen meedoen. Daarbij is de gezamenlijke aanpak van de 

promotie door o.a. website en brochures een belangrijk doel. De groep is druk aan de slag met 

de realisatie, want het streven is om het geheel begin april gereed te hebben.  
 

Rondom de zorg in brede zin gaat er veel veranderen. Met ons speerpunt zorg willen we 

daarop inspelen, zeker waar het vrijwilligers betreft en het zolang mogelijk blijven wonen in de 

eigen omgeving. Als start heeft Dorpsbelang de soos JVV, de Zonnebloem, Welzijn Ouderen en 

de beide kerken gevraagd mee te denken. Dit is een eerste begin, maar Dorpsbelang zoekt 

zeker ook naar inbreng van nog meer/andere mensen. Het eerste resultaat is er inmiddels. Er 

komt goede afstemming en samenwerking bij activiteiten die deze 3 partijen organiseren. In 

2014 zullen door JVV, Zonnebloem en Welzijn Ouderen een aantal activiteiten gezamenlijk 

worden gedaan. Zie hiervoor de jaarkalender die in het kader van “briljant Kraggenburg” is 

verspreid. Verder is de wens naar voren gekomen om in Kraggenburg op één punt informatie 

beschikbaar te hebben over allerlei vragen die met de zorg (in brede zin) te maken hebben. 

Lang niet altijd is bekend welke persoon of welke organisatie je moet hebben of waar je moet 

zijn. Eén aanspreekpunt in het dorp verlaagt de drempel om te vragen of de juiste informatie 

te krijgen. Dorpsbelang, tezamen met een werkgroep, is bezig om dit uit te werken en in te 

vullen. Er zijn gesprekken met wethouder en gemeente over veranderingen in de zorg en hoe 

vrijwilligers in het dorp hierbij een rol kunnen gaan spelen. Een lastige materie omdat vanuit 

Den Haag veel nog niet duidelijk is. Daarnaast zijn of komen er gesprekken met de Zorggroep 

Oude en Nieuwe Land, andere zorgverleners, Carrefour en bibliotheek om gezamenlijk te 

bekijken hoe voorzieningen in Kraggenburg in een of andere vorm behouden kunnen blijven. 

Als Dorpsbelang willen wij met die partijen daarover afspraken vastleggen.  
 

Nogmaals gezegd: Dorpsbelang ziet het dorpsplan als een belang voor alle Kraggenburgers. 

Gesprekken met de verschillende betrokkenen uit ons dorp en uitwerking van acties blijven 

doorgaan. Ook uw ideeën, vragen, actief meedoen, blijven altijd welkom! U kunt hiervoor 

contact opnemen met de trekkers van de speerpunten en dat zijn:  

Irene Gerritzen voor accommodatie 

Jules Overmars voor de zorg 

Wubbo de Raad voor wonen en recreatie 

 

Namens Dorpsbelang, Jules Overmars. 



 4 

 

 

 

 

                          FC KRAGGENBURG 
 
               VOETBALJAARGANG 2013-2014 
 

 

 

 

 

Beste leden, 

 

Vanaf deze plaats wil het bestuur van FC Kraggenburg u allen een gezond en sportief 2014 

toewensen.  In deze editie van de Uitkijk de nodige informatie over de jeugd en de senioren. 

 

De jeugdteams: 

Alle jeugdteams zijn op dit moment druk bezig in de zaal. Er wordt leuk gespeeld en we 

boeken ook resultaten. Ons A1 team wist hun zaalvoetbaltoernooi zelfs te winnen. Ook de 

andere teams doen goed mee in de diverse poules. Zelfs onze jongste kabouters hebben in de 

zaal hun debuut gemaakt in wedstrijdverband. Het is fijn om de conditie in de zaal wat op peil 

te houden. Winnen is meegenomen maar het voetbalplezier staat voorop. Ook super  dat we 

bij  de zaaldiensten de hulp krijgen van een aantal gemotiveerde jeugdleden. 

  

Ook zijn we binnen de jeugdafdeling alweer bezig met de voorjaarscompetitie en het 

voetbalseizoen 2014-2015. Na de zomervakantie willen we graag een doorstart maken met 

ons F team en het kaboutervoetbal. We zijn daarom dringend op zoek naar nieuwe jeugdleden. 

Kinderen die interesse hebben om mee te ballen kunnen contact opnemen met Margot 

Maljaars (jeugdcoördinator) of Molle Stuiver (trainer F jeugd/kabouters) Tot de 

voorjaarsvakantie trainen we op dinsdagmiddag van 16.30 tot 17.30 uur in de zaal. Na de 

voorjaarsvakantie gaan we op deze tijd op het veld trainen. 

 

Accommodatie: 

De meeste tijd is de afgelopen periode gaan zitten in het vervangen van een deel van de 

dakbedekking van onze kantine. Een aantal zwakke plekken zijn gerenoveerd. Ook hebben we 

in de kleedkamers een aantal zaken aangepakt en vernieuwd.  

 

Tot slot willen we graag de datum van zaterdag 7 juni alvast onder uw aandacht brengen. Op 

die dag organiseren we de FC dag. 

 

Namens het bestuur van FC Kraggenburg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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SPORTEN BIJ BE-FAIR                                 

 

Contributie schema voor seizoen 2013/2014  

Genoemde bedragen zijn per half jaar! Bij een automatische  

incasso krijgt u nog € 2,50 incasso korting. 
 

Gymnastiek  4 t/m 12 jaar € 39,75 

BBB (Buik, billen en benen)  € 45,25 

Trimloopgroep  € 37,25 

Sportiefwandelen  € 39,75 

Volleybal (incl. NEVOBO) t/m 12 jaar € 53,75 

 t/m 17 jaar € 66,25 

 senioren € 74,75 

In geval van meerdere sporten geldt een kortingsregeling. 
 

Voor informatie over betreffende sporten kunt u contact opnemen met 

Gymnastiek Bettie Kuipers 0527-651180 

BBB Paula Snellink 0527-250017 

Trimloopgroep Paula Snellink 0527-250017 

Sportiefwandelen Ans Bakker 06-23728659 

Volleybal, jeugd Rachel Zwartbol 06-15318993 

Volleybal, senioren Ton Kommers 0527-252558 

   

Of kijk op onze website www.svbefair.nl 

 

 

 

 

BE FAIR JEUGDVOLLEYBAL 

 
Populair  

Het jeugdvolleybal is populair in Kraggenburg. In 2008 zijn er, naar aanleiding van een 

scholenproject, ongeveer 12 nieuwe jeugdleden bij gekomen. In 2009 zijn we gestart met 2 

CMV teams in de competitie. (CMV = Cool Moves Volley = van 6 tot 12 jaar). 

Vorig jaar waren dit al 5 teams en we zijn dit seizoen gestart met 6 jeugdteams: 4 CMV 

(waarvan 1 jongensteam), 1 C en 1 B team. Versterking voor de seniorenteams is dus in 

aantocht. 

 

Wedstrijden  

Het C en B team presteren prima in de competitie. Ze staan op dit moment resp. op een 5e en 

4e plaats.  

De najaarscompetitie voor het CMV is inmiddels afgelopen en de 2e helft gaat bijna van start. 

De resultaten van de teams waren in de 1e helft als volgt: 

Niveau 3 5e plaats 

Niveau 4  kampioen! 

Niveau 5  6e plaats 

Niveau 6 kampioen! 

 

Ook volleyballen? 

Ben je 6 jaar of ouder en lijkt het je leuk om ook te komen volleyballen? Kom dan eens 

meedoen met een training of kom kijken bij een wedstrijd. Alle wedstrijden zijn te vinden op 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249  

 

Trainingstijden:  

Niveau 2 en 3 (6,7,8 jaar) woensdag van 17.00-18.00 uur 

Niveau 4 en 5 (9 en 10 jaar) woensdag van 18.00-19.00 uur 

Niveau 6 (11,12 jaar) maandag van 16.30-17.30 uur 

C jeugd (12,13 jaar) maandag van 17.30-18.45 uur 

B jeugd (14,15 jaar) maandag van 18.45-20.00 uur 

http://www.svbefair.nl/
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249
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De kampioenen 

 

 
Niveau 4: Staand vlnr: Angela van Strien, Iris van Dijk.  

Zittend vlnr: Marloes Westra, gastspeler Stijn Wullems en Nikky Middelkoop 

 

 

 
Niveau 6: Staand vlnr: Milou Kapelle, Daphne Versprille, Fleur Wellmann.  

Zittend vlnr: Julia van Haaster, Fleur de Boer en Anne Oosterhof 

 

 

www.svbefair.nl 
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Wedstrijdschema Be-Fair volleybal heren, dames en B jeugd   

      

Datum Tijd Team thuis Team uit Locatie Plaats 

Heren           

14-jan 20:45 v.c. Emmeloord HS 1 Be Fair HS 1 Bosbadhal  Emmeloord 

21-jan 20:45 Be Fair HS 1 v.c. Emmeloord HS 2 Evert v Benthemhal  Ens 

28-jan 21:15 Nakala HS 1 Be Fair HS 1 MFC 'Het Rietveld'  Nagele 

4-feb 20:45 Be Fair HS 1 Prota/Urk HS 2 Evert v Benthemhal  Ens 

11-feb 20:45 Be Fair HS 1 N.V.C. HS 2 Evert v Benthemhal  Ens 

4-mrt 20:45 Be Fair HS 1 Vovem'90 HS 4 Evert v Benthemhal  Ens 

11-mrt 20:00 Steevast HS 3 Be Fair HS 1 Sportcentrum De Waterwyck  Steenwijk 

18-mrt 20:30 Dalvo HS 2 Be Fair HS 1 WRZV-hallen  Zwolle 

25-mrt 20:45 Be Fair HS 1 S.V.M. HS 2 Evert v Benthemhal  Ens 

1-apr 20:45 Be Fair HS 1 Reflex HS 7 Evert v Benthemhal  Ens 

8-apr 19:30 C.S.V. HS 4 Be Fair HS 1 Deltion College  Zwolle 

        

Dames           

7-jan 19:30 Be Fair DS 1 Espel-Creil DS 1 Evert v Benthemhal  Ens 

14-jan 21:30 Prota/Urk DS 2 Be Fair DS 1 de Schelp  Urk 

21-jan 19:30 Be Fair DS 1 Rouveen DS 3 Evert v Benthemhal  Ens 

28-jan 20:45 VVSA DS 2 Be Fair DS 1 De Burght  Vollenhove 

11-feb 19:30 Be Fair DS 1 VC Zwolle DS 6 Evert v Benthemhal  Ens 

4-mrt 19:30 Be Fair DS 1 S.V.I. DS 4 Evert v Benthemhal  Ens 

11-mrt 20:00 DIOS DS 1 Be Fair DS 1 Dalzicht  Oldemarkt 

18-mrt 19:30 Bas Autowas/W DS 3 Be Fair DS 1 Het Anker  Zwolle 

25-mrt 19:30 Be Fair DS 1 S.V.M. DS 3 Evert v Benthemhal  Ens 

1-apr 19:30 Be Fair DS 1 Dalvo DS 3 Evert v Benthemhal  Ens 

8-apr 19:30 VCK'76 DS 1 Be Fair DS 1 De Botter  Kuinre 

        

B jeugd         

11-jan 12:00 vv Meppel AZ MB 2 Be Fair MB 1 Sporthal Koedijkslanden  Meppel 

18-jan 11:45 Bas Autowas/W MB 2 Be Fair MB 1 Het Anker  Zwolle 

8-feb 10:45 Be Fair MB 1 Steevast MB 1 Gymzaal Noordermeent  Kraggenburg 

15-feb 14:45 Be Fair MB 1 Dalvo MB 1 Gymzaal Noordermeent  Kraggenburg 

8-mrt 10:45 Be Fair MB 1 sv Steenwijkerwold MB 1 Gymzaal Noordermeent  Kraggenburg 

15-mrt 18:00 Steevast MB 1 Be Fair MB 1 Sportcentrum De Waterwyck  Steenwijk 

22-mrt 16:30 S.V.M. MB 1 Be Fair MB 1 De Triangel  Marknesse 

29-mrt 10:45 Be Fair MB 1 Rouveen MB 1 Gymzaal Noordermeent  Kraggenburg 

5-apr 10:00 DIOS MB 1 Be Fair MB 1 Dalzicht  Oldemarkt 

12-apr 10:45 Be Fair MB 1 Prota/Urk MB 1 Gymzaal Noordermeent  Kraggenburg 

We nodigen u van harte uit een keer te komen kijken naar één van bovenstaande wedstrijden.   

Er kan altijd een roosterwijziging doorgevoerd worden check daarom voor de aktuele informatie 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249.   

 

 

Vooraankondiging 

Avondvierdaagse 
2014 

 

Dit jaar organiseert Be Fair voor de 47ste keer in Kraggenburg de avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag 8 april t/m vrijdag 11 april. 

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u contact opnemen met 

Paula Snellink tel. (0527) 25 00 17 

http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249.
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LEUK OM TE LEZEN: Revue Kraggenburg 65 jaar 

 

De leuk om te lezen van deze maand is geschreven door Marloes Neefjes. Zij is één van de 

schrijvers van de Revue Kraggenburg 65 jaar.   

 

Marloes: 

In 2014 bestaat Kraggenburg 65 jaar, wat natuurlijk briljant is! 15 jaar geleden werd ter ere 

van het 50-jarig bestaan een revue gehouden. Sommige zullen het nog wel weten.  

Windows ’99 in het Koelhuis. Nu, 15 jaar later is het weer zover: Een revue. Met toneel, zang, 

muziek, dans, beeld en decor, voor en door Kraggenburg.  

 

commissie 

In 2012 is de Revue Commissie opgericht. Hierin zitten: Frans van Egmond, Tonnie Kommers, 

Jan Groot, Sjaak van Diepen en Wilma van Beekhuizen. In november zijn zij gestart met het 

benaderen van mensen.  
 

voorbereiding 

Voor een revue is nogal wat voorbereiding nodig. Ten eerste moet het geschreven worden. De 

stukken, typetjes, liedjes en ga zo maar verder.  
 

schrijversgroep 

Voor de schrijversgroep hebben ze de volgende mensen weten te strikken: Tonnie Kommers, 

Marco Nieuwenhuizen, Frans van Egmond, Liesbeth Winters, Wilma van Beekhuizen, Loes 

Botman, Klaas de Jong en Marloes Neefjes. 
 

schrijven 

In januari 2013 zijn de schrijvers gaan brainstormen. Wat is er afgelopen 15 jaar allemaal 

gebeurd? Veel, heel veel. Maar wat kan er in een revue? Na wat onderwerpen verdeeld te 

hebben is een ieder thuis verder gegaan met het uitwerken van de stukken en de liedjes.  
 

vorm 

Om de week kwamen ze weer samen om door te nemen wat ze hadden bedacht. De één nog 

enthousiaster als de andere. Met de maand begon het meer vorm te krijgen. 
 

rolverdeling 

In de tussentijd heeft de Revue Commissie Wim van Pelt benaderd als muzikaal leider van de 

revue. Daarnaast is Wilma van Beekhuizen de coördinator en ikzelf, Marloes Neefjes de 

regisseur.  
 

oefenen 

In november 2013 zijn we met de spelers begonnen met oefenen. Eerst de rolverdeling en de 

teksten doorlezen. Elke week komen we samen in het Klokhuis en elke week gaat het beter.  
 

muziek 

De muziek en zang is vanaf dit jaar begonnen. Eerst is de muziek uitgeschreven door Wim van 

Pelt en Jan Groot. Straks gaat het spel en de muziek samen een mooi geheel worden. 
 

beeld 

Dan hebben we ook nog het beeld, licht, geluid en decor waar verschillende Kraggenburgers 

zich voor gaan inzetten. 
 

vrijwilligers 

Kortom, een hoop vrijwilligers en talenten die zich inzetten voor de revue. 

Er is nog een hoop werk te doen, maar ik heb er alle vertrouwen in! Ik ben blij en trots dat we 

dit voor u mogen neerzetten! 
 

wanneer 

Donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei zal deze prachtige revue te zien zijn in de Feesttent! Wij 

hebben er zin in, ik hoop jullie ook! 

 

Marloes Neefjes 
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Uitnodiging algemene ledenvergadering 
 
Donderdag 23 januari 2014 
 
H.C.R. Van Saaze om 20:00 uur 
 

 

 

 
 

Agenda: 
 

1. Koffie / thee met wat lekkers 

 

2. Opening 

 

3. Vaststellen notulen van 30 mei 2013  

 

4. Mededelingen /ingekomen stukken  

 

5. Jaarverslag van de notulist Dianne Aarden 

 

6. Jaarverslag van de penningmeester Joost van Boven. 

 

7. Verslag kascontrolecommissie: Erna Balk en Marianne van der Ploeg.     

              Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (Erna verlaat deze) 

 

8. A)Plannen komend seizoen 

B)Mogelijkheid voor opgaven spel/regie/etc. 

 

9. Info betr. nieuwe lichtbalk Sint Genesius/bediening 

 

10. Website Sint Genesius 

 

11. Rondvraag. 

 

Nazit met bitterballen 
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Prins Sensation en zijn Briljante Raad van Elf  presenteert: 
 

JUNIOR BUUTREEDNEN 
Datum: Vrijdag 21 februari 2014 

Lokatie: ’t Klokhuis 

Tijd:   13.30 uur 

 

GEZWAM ROND DE DAM 
Datum: Zaterdag 22 februari 2014 

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 
 

JEUGD ACTIVITEIT  
Datum: Vrijdag 28 februari 2014 

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

Leeftijd: 12 t/m 15 jaar 

Entree: € 2,- voor jeugd uit Kraggenburg, mits verkleed / overige € 7,- 

 

GROTE  SENSATIONELE  CARNAVALSFEEST 
Datum: Zaterdag 01 maart 2014 

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

Tijd:  20.30 uur 

Muziek: Xposure 
 
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 02 maart 2014 

Lokatie: HCR Van Saaze 

Tijd:  10.30 uur 

 

KINDERCARNAVAL 
Datum: Zondag 02 maart februari 2014 

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

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

SENIOREN CARNAVAL 

Datum: Dinsdag 04 maart 2014 

Lokatie: ’t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

 

LIDMAATSCHAP:  
BEN JE 16 JAAR WORDT DAN LID VAN DE ZOTTE LEEUWKES! 

Stuur een mail naar: info@zotteleeuwkes.nl of via www.zotteleeuwkes.nl 

Volg ons via: twitter en facebook  
 

‘CARNAVAL MET PIT’ 

mailto:info@zotteleeuwkes.nl
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40 JAAR J.V.V.                                                                                 Info 2014   nr. 1. 

  
De JVV , de jongeren van vroeger, bestaat dit jaar 40 jaar. Dus dat moet gevierd worden. En 

dat gaan we met de leden dit voorjaar dan ook doen. Weet U nog hoe deze ouderenvereniging 

is ontstaan? Nee? Dan kijken we maar even terug in het verleden. Een terugblik. 

Het idee om een vereniging voor Kraggenburgse ouderen op te richten ontstond ten huize van 

mevrouw van Diepen-Nuchter, in 1974. De formele oprichting vond plaats op 12 december 

1974. Het voorlopige bestuur bestond uit: A. van Steen (vz.), mevr. I.Guittart-Alberda (secr.), 

de heer C. Rietveld (penn.mr.) en de leden mevr. P. Goedegeburen-van Driel en de heer J. van 

den Broek. Adviserend-lid was mevr. van Diepen-Nuchter. Het bestuur werd bewust 

samengesteld uit oude- en nieuwe bewoners van het dorp. De eerste vergadering vond plaats 

in het Klokhuis, de toenmalige gymzaal in het parochiehuis, dat door Pastoor Scholten daar toe 

beschikbaar werd gesteld. Met de oprichting van een vereniging voor ouderen was 

Kraggenburg het laatste dorp in de rij. Naar de mening van voorzitter van Steen: “.. wordt met 

de oprichting van een Soos de leefbaarheid in het dorp Kraggenburg sterk vergroot”. Er 

melden zich 67 leden aan bij de nieuwe vereniging.  

De eerste bijeenkomst van de soos was op woensdagmiddag 18 december 1974. 

De bijeenkomsten vonden na 15 januari 1975 voorlopig plaats in het Protestants centrum. De 

leden konden tijdens die eerste bijeenkomst voorstellen doen voor een naam voor de 

vereniging. Een ding was men met elkaar eens, het woord bejaarden diende in de naam 

vermeden te worden. Daarop merkte mevr. Swijghuizen op: “Bejaard zijn is geen schande!”   

Uit de voorgestelde namen werd gekozen: Algemene ouderensoos “Jongeren Van Vroeger”. 

Dus toen vond men ook al dat de JVV er was voor Jongeren Van Vroeger van alle gezindten, zo 

als men dat toen noemde. (Er is dus niets veranderd.) Timmerman Pettinga maakte de eerste 

sjoelbakken.  

Het startkapitaal a ƒ100,- kwam van Dorpsbelang, met vz. B. Polkerman en een subsidie van 

de Gemeente, groot ƒ800,-. Dus in kas ƒ900,-. De begroting voor het eerste jaar was ƒ1500,-. 

De leden betaalden ƒ1,50 lidmaatschapsgeld per maand. Dat was ƒ18,- per jaar, toen zeker 

een heel bedrag. Toentertijd kwamen dames van de “Wellfare” voor het opzetten en 

begeleiden van diverse activiteiten.                                                                            

Op 12 november 1975, werd tijdens de eerste Algemene ledenvergadering een definitief 

bestuur gekozen. Er waren meerdere stemronden nodig om tot een eindresultaat te geraken. 

Voorzitter bleef dhr. A. van Steen, de overige leden, die onderling de functies nog moesten 

verdelen, waren: de dames Gallast, Van Saaze en Van Diepen, alsmede dhr. Hamerling.   

Jaren later tijdens het 20 jarig bestaan van de JVV hebben de leden dat samen gevierd met 

een diner bij HRC van Saaze. En wat doen we dit jaar? Het antwoord op deze vraag ligt voor 

ons, dus kan  in deze terugblik niet gelezen worden.  

Dat de JVV nog steeds bestaat, komt niet alleen door dat het bestuur en de vrijwilligers zich 

daarvoor inzetten, maar zeker ook door onze trouwe leden die tot op hoge leeftijd blijven 

komen zolang de benen nog willen en we er samen plezier aan beleven. En juist daar doen we 

het voor. Toch wordt het ledental lager, logisch natuurlijk want dat is ook de natuur. Wel 

roepen wij u op om lid te worden van deze enige Algemene Vereniging voor de Ouderen in 

Kraggenburg. U hoeft u niet oud te voelen, ook niet oud te zijn of te jong te voelen. Het 

samenzijn en iets doen is leuk. Het gaat om het verminderen van het gevoel van 

eenzaamheid. Het geeft saamhorigheid en sociale aandacht van mens tot mens. We komen 

weer kaarters en biljarters tekort. Je pakt het ook na jaren zo weer op. Het is met meer 

spelers ook leuker en minder vermoeiend als we elkaar kunnen aflossen. Het gaat om de 

gezelligheid, niet om de punten. Dus kom uit uw huisje, stap over die drempel en kom gewoon 

even koffie drinken en de sfeer proeven. Doen!! Woensdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur of 

korter. U bepaalt. 

Ook vrijwilligers die vernieuwende activiteiten willen en kunnen opstarten zijn zeer welkom.       

Tot ziens, contact personen :  Piet Koster en Johan Speets. 
                                         

De Jaarvergadering voor J.V.V.-leden vindt dit jaar plaats op woensdag 5 maart 2014  

in het Klokhuis. De leden krijgen voortijds de uitnodiging. 
 

Het 40 jarig jubileum van de J.V.V. vieren wij met onze leden op woensdag 26 maart 2014 

Houdt u deze datum vrij! Wij zorgen voor vervoer. Nader bericht volgt.                            

 

Het  J.V.V.-bestuur.  



 12 

Uitnodiging  
Oud leerlingen, oud leerkrachten en ouders van nu.  
 
 

         
     

 
 
 

Reünie 65 jaar OBS De Pionier  
Zaterdag 5 april 2014 

  
19.00 uur Ontvangst  

19.30 uur Opening  
Hierna ontmoetingen met klasgenoten,  

oud-collega’s, bezichtiging school, bekijken van  
oude foto’s, dia’s en vooral tijd voor elkaar. 

  
Daarna voor de liefhebbers, op eigen kosten, een  

hapje en drankje in ‘t Klokhuis. 
  

Wij nodigen u en uw partner van harte uit!  
U komt toch ook? 

  
Graag (aantal personen) aanmelden  

voor 1 maart via: pionier65jaar@gmail.com 
 

 

1 april 
 

1949 - 2014 
 



 13 

KLAVERJASCLUB DE KEI 

  

Van de 72 deelnemers aan het open kampioenschap op 27 december 2013 kaartte de heer  

J. Rebel uit Emmeloord de meeste punten bij elkaar en dus kon voorzitter Brunia hem de beker 
overhandigen. 
De volledige uitslag, na enig rekenwerk van de heren Flikweert en van der Veen, is als volgt: 
 

1. J. Rebel 7486 punten  11. G. Tolsma 6694 punten 
2. G. Huizinga 7055 punten  12. F. van Egmond 6671 punten 
3. J. Voerman 6976 punten  13. T. Verecken 6661 punten 

4. J. Hemelrijk 6861 punten  14. R. van Seyen 6656 punten 
5. E. Hemelrijk 6854 punten  15. P. Mathysen 6563 punten 
6. S. v.d Maden 6820 punten  16. C. Driessen 6555 punten 
7. G. v. Heerewaarden 6776 punten  17. M. Kostwinder 6550 punten 
8. P. van Rijswijk 6776 punten  18. L. van Boven 6535 punten 
9. D. Rook 6705 punten  19. A. Kasper 6533 punten 

10. Westenbrink 6704 punten  20. R. Roskam 6528 punten 

(G. van Heerewaarden was de beste Kraggenburger) 

 
De bediening was weer in de vertouwde handen van Ria, Jannie en Bep. De snert was als van ouds weer 
heerlijk. Na afloop werd er nog lang nagekaart aan de bar. 
 
De kaartavonden in de tweede helft van dit seizoen zijn op: 

24 januari, 7 en 21 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april en 2 mei 2014. 
Aanvang 20.00 uur, iedereen is welkom. 

 

 

 

 

 

 
 

BILJARTVERENIGING KRAGGENBURG 

 

Dorpsgenoten, 

 

Even een klein berichtje van Biljartvereniging “Kraggenburg”. Er circuleren verschillende 

namen voor deze club, maar daar gaan we het op een ander tijdstip over hebben.  

Momenteel biljarten 12 leden regelmatig, zowel op dinsdagmiddag, als op woensdagmiddag en 

-avond. Het biljart is voorzien van een nieuw laken, de ballen rollen als nooit tevoren. Het is 

een leuke sport voor junioren en senioren, gezelligheid staat voorop. Voor de prijs van het 

lidmaatschap hoeft u het niet te laten. De contributie is €40,- per jaar (kan in termijnen 

worden betaald) en voor dit bedrag kunt u het gehele jaar biljarten op de bovengenoemde 

middagen en avond. Als u ook een keer een balletje wilt stoten of lid worden, schroom dan 

niet om een keer langs te komen. U bent altijd van harte welkom, zowel heren als dames.  

Op woensdagavond is er in de zomer ook Jeu de Boules (een echte club met een bestuur) dus 

afwisselend biljarten en/of Jeu de Boules is mogelijk. Des te meer mensen des te meer vreugd.  

 

Wilt u zich opgeven, dat kan bij Joop Stengs, liefst per e-mail.  

E-mail: joop.stengs@ziggo.nl of per telefoon 06-2154-8778 of 0527-251391  

Met vriendelijke groet Joop Stengs  

Stuwwal 21, 8317 BE Kraggenburg. 

mailto:joop.stengs@ziggo.nl
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NIEUWSBRIEF KINDCENTRUM KRAGGENBURG 

Jaargang 1  Nummer 2     Vrijdag 25 januari 2014 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

In deze nieuwsbrief willen we u graag bijpraten over de ontwikkelingen binnen het 

Kindcentrum Kraggenburg. Er is door de betrokken partners (beide basisscholen, PSZ ’t 

Kwetternest, SKN BSO) de afgelopen periode regelmatig met elkaar gesproken. In goed 

overleg hebben we voor de komende periode een Plan van Aanpak opgesteld. In het Plan van 

Aanpak hebben we een aantal doelstellingen geformuleerd waar we aan willen gaan werken. 

Centraal staat daarbij  ons motto “Wat ons bindt is het kind”. 

 

Een doorgaande lijn in de opvoeding en het onderwijs is daarbij één van de hoofddoelen. 

Daarvoor is het van belang dat wij  elkaar leren kennen. In het najaar hebben onze kleuters en 

peuters op een dagdeel samen met elkaar gespeeld. Erg leuk om te zien hoe de kinderen met 

elkaar omgingen. Ook werken we binnen de werkgroep op dit moment aan het in kaart 

brengen van het pedagogisch klimaat. Hoe willen we met onze kinderen omgaan? Hoe kunnen 

we gezamenlijke afspraken maken over hoe we de kinderen benaderen en andersom? Welke 

gedragsregels spreken we af? Binnenkort worden de schoolteams uitgenodigd door de 

peuterspeelzaal om te kijken hoe hun aanbod eruit ziet.  Al met al activiteiten waarbij het 

elkaar ontmoeten centraal staat. 

 

Daarnaast zijn we binnen de werkgroep in gesprek met externe partners die zich ook richten 

op zorg en ondersteuning. Op termijn moet blijken in hoeverre het maatschappelijk werk, het 

Muzisch Centrum, Carrefour en andere instellingen een rol binnen het Kindcentrum en het dorp 

Kraggenburg kunnen gaan spelen. 

 

Naast de ontwikkelingen binnen het Kindcentrum speelt ook het samenvoegingstraject van de 

beide basisscholen mee binnen de te ontwikkelen plannen. Het afstemmen van de plannen is 

hierbij natuurlijk wel van groot belang. De komende maanden zullen wij u blijven informeren. 

 

Namens alle partners Kindcentrum 

Peuterspeelzaal ’t Kwetternest/SKN BSO/beide basisscholen. 

 

 

          

 
 
 
 
 
 
 

NATIONALE MS COLLECTE TE KRAGGENBURG. 

 

Van 18 t/m 24 november 2013 is ook in Kraggenburg de Nationale MS collecte gehouden. De 

gelden die bijeen gebracht zijn, worden gebruikt om onderzoek (naar deze invaliderende, 

chronische ziekte) te bekostigen en om voorlichting te geven over deze ziekte.  

In Kraggenburg hebben zes collectanten meegeholpen en zij hebben in totaal 277,82 euro 

opgehaald. Ruim 92 euro meer dan vorig jaar! Klasse! Alle collectanten en alle gevers heel 

hartelijk bedankt. 

Het Nationaal MS Fonds hoopt bij de volgende collecte in november weer op uw gulle giften te 

mogen rekenen! 

 

Henk Wassink 

coördinator Nationale MS Collecte NOP. 
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TWEEDEHANDS KLEDINGINZAMELING KRAGGENBURG 

 

Het is al weer een poosje geleden dat er iets verteld is over de Ethiopië projecten. Nog steeds 

is de hulp van onze interkerkelijke stichting voor de mensen in Ethiopië hard nodig. De 

financiën voor de projecten lopen goed, maar er blijft geld nodig om alles te kunnen 

financieren. Wij zijn iedereen die hieraan bijdraagt erg dankbaar. 

De projecten voor voedsel- en watervoorziening lopen naar tevredenheid door. Hierin worden 

mensen begeleid om voor hun eigen familieleden voedsel te telen op hun eigen stukje grond 

rondom hun huis. Voor velen betekent dit elke dag vers voedsel en dus een kans om te 

overleven. Ook de vrouwenprojecten met microkrediet worden ondersteund en bieden veel 

kansen aan de lokale bevolking.  

Als u uw medemens in Afrika wilt steunen kan dat door tweedehands kleding in te leveren. Zo 

steunt u de projecten, want deze kleding wordt verkocht in het winkeltje van de Stichting 

Ethiopië te Urk. Het geld dat verdient wordt in de winkel, wordt direct ingezet om de 

verschillende projecten te financieren. 

Wanneer u via internet meer informatie wilt, kunt u dat vinden op www.isee-urk.nl 

  

U/jij kunt elke werkdag kleding inleveren bij fam. Remijnse, Paardenweg 4. Wij vragen u wel 

vriendelijk om de kleding schoon en heel aan te leveren in vuilniszakken of in dozen.  

 

Met vriendelijke groet,     

Willem Remijnse. 

 

 
 

 
 
Het nieuwe jaar is nog maar net begonnen en we hebben nog geen plannen kunnen maken 

voor het komend seizoen. Dus bij deze alleen maar even terugblikken. 

 

De uitslag van de zonnebloem loterij is in het vorig nummer van de Uitkijk gepubliceerd. 

Het is ons niet bekend of er een winnend nummer in Kraggenburg is gevallen, dus we vestigen 

uw aandacht erop dat u zelf eventjes de loten zult moeten nakijken. 

 

De Kerstmiddag op 18 dec. voor alle 55-plussers van Kraggenburg. 

Deze middag werd door u goed bezocht en als erg gezellig ervaren. We werden aangenaam 

onderhouden door de dames Rosa Groot en Ellen Bos, die een aantal liederen ten gehore 

brachten met begeleiding van Adrie Groot. Pastoraal medewerker Dhr. Harm Feijen vertelde 

ons een verhaal over eenzaamheid maar met de kerstgedachte in het hoofd leidde dat tot een 

gezamenlijke kerstmaaltijd. 

We hebben onder het genot van een drankje weer eventjes gezellig kunnen bijpraten. En van 

de gezamenlijke kerstbroodmaaltijd hebben we allemaal kunnen genieten, zodat we na afloop 

weer voldaan huiswaarts konden keren. 

De zieken in ons dorp die deze middag niet konden bijwonen, zijn verblijd met een kerststukje, 

gemaakt door Mevr. Sietske Huizing. Voor een ieder die deze middag tot stand heeft gebracht, 

onze hartelijke dank namens de Zonnebloem Kraggenburg. 

 

De lezing over Japan is in samenwerking met de Christelijke vrouwenbeweging Kraggenburg, 

JVV, SWN, en Zonnebloem tot stand gekomen. 

We mochten 42 gasten verwelkomen. Onze gastspreekster Mevr. G.Ijsendijk-Beekman 

vertelde ons over de gebruiken en leefgewoontes in Japan, die zij van dichtbij heeft mogen 

meemaken, over haar bezoeken aan dat land en met name aan de stad Tokio. Naar aanleiding 

van de vele positieve reacties op deze gezamenlijke middag, behoort een verdere 

samenwerking zeker tot de mogelijkheden. 
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LOOPGROEP VOOR MANNEN ??? MISSCHIEN. 

 

Tijdens een babbeltje  hier en daar  in ons dorp kwam  ik erachter dat er mogelijk behoefte is 

aan een loopgroep voor ”de wat oudere” mannen.  Ik weet dat er 

hardloopgroepen zijn  en dat er voor vrouwen ook twee loopgroepen zijn maar voor mannen  

ontbreekt  deze tak van sport.  Ik ben bereid een groep te vormen en er voor te zorgen dat 

deze groep eens per week lekker gaat bewegen.  

Hoe moet u dat zien. 

Er wordt ’s morgens gelopen van 8.30 tot 9.30 uur. In de zomermaanden vroeger. 

’s Morgens bewegen heeft een beter effect op lichaam en geest dan ’s avonds. 

De wat oudere man heeft het voordeel dat hij op dat tijdstip kan. 

De bedoeling is dat stevig wordt doorgelopen. Er wordt gelet op houding en voetafwikkeling. 

Tussentijds worden  oefeningen gedaan die de spieren van top tot teen soepel moeten houden. 

Met een beetje krachttraining gaan we de botten licht belasten hetgeen ze sterker maakt.  

Hardlopen kan het verouderingsproces versnellen , zeker bij personen die daarin niet getraind 

zijn, dus gaat dat weinig gebeuren. Hooguit stukjes van 25 meter afhankelijk van het niveau 

van de groep. 

We hoeven geen topatleten te worden als we maar zo lang mogelijk houden wat we hebben. 

 

Voelt u hiervoor en laat uw gezondheid het toe lekker een uurtje bezig te zijn, schrijf u dan in. 

U moet – ruim voor de tijd- een beetje eten en drinken. Neem geen zoetigheid want dat 

achtervolgt u de hele dag.  Als u medicijnen gebruikt, zorg dan dat die ingenomen zijn. 

Sportkleding aanschaffen is niet noodzakelijk. Ruim zittende kleding en een goede veterschoen 

met soepele zool volstaat.  

 

Ben ik als groepsleider capabel ?  

Ik heb de JAL gedaan. (Jeugd Atletiek Leider) 

Kinderen in alle disciplines van atletiek getraind. 

Bijna 12 jaar hardloopgroepen getraind tot marathonlopers toe. 

En 8 jaar lang ski-training gegeven 

 

Opgave, liefst per e-mail naar smoud@hetnet.nl (of telefoon: 239 247) 

Laat gelijk weten welke ochtend(en) u kunt. Waar de meeste voorkeur voor is, wordt dé 

ochtend  

 

Sybrand Oud 

 

 

 

 

 

 
 
OPBRENGST COLLECTE 

 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden van 27 oktober t/m 2 november 

2013, de opbrengst was het mooie bedrag van € 839,64. Alle gevers hartelijk bedankt. 

 

Met de opbrengst kan men wetenschappelijk onderzoek naar de oorzaken en behandeling van 

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

 

Namens het Diabetes Fonds, 

 

Afra van Diepen 

Collecteleider 

mailto:smoud@hetnet.nl
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Kraggenburg 65 jaar 
 

een briljant dorp 
 

regelmatig zag ik groepjes mensen 

naar de schuur van de familie Meijs gaan 

en dacht dat ze daar  

een oudejaarsstunt voorbereidden 
 

achter de schermen 

 mocht ik het wij-gevoel ervaren 

en het object van geheimzinnigheid 

bewonderen 
 

daar stond hij dan in volle glorie 

gedrapeerd met honderden mozaïekstukjes 

volgens eigen ontwerp  

steentje voor steentje 

geplakt door vele vingers 
 

de poes snorrend in de hoek 

een regenboog met Kraggenburg in de kleuren 

‘Kom er bij zitten’ uitnodigend op het front 

een mooi en evenwichtig ontwerp 
 

hier staat hij nu te stralen  

uitnodigend tot conversatie of tot rust 
 

de laatste dorpsverhalen 

klinken leuker dan 

fantastisch nieuws 
 

ook serieuze zaken worden besproken 

of problemen ter plaatste opgelost 
 

Kraggenburg 

dorp van compassie en saamhorigheid 

maakt het tot een droom 

om in te mogen wonen 
 

© John Stigter, december 2013 

 

 

 
 

SCHOOL MOVES VOLLEY  

 

Woensdagmiddag 19 februari 2014 van 13.30-17.00 uur vindt het project ‘School Moves 

Volley’ plaats . Het schoolvolleybal toernooi voor leerlingen uit de groepen 6, 7 en 8 is bedoeld 

voor alle basisscholen uit de Noordoostpolder. School Moves Volley wordt voor het derde jaar 

op rij georganiseerd door de volleybalvereniging Vovem’90 uit Emmeloord in samenwerking 

met de beweegcoaches van Carrefour. Locatie: Toernooihal Creil. 

 

Voorafgaand aan het toernooi worden twee volleybaltrainingen aangeboden tijdens de 

gymlessen van de basisscholen in Kraggenburg. Na deze gastlessen, mag de school een aantal 

teams opgeven om mee te doen met het grote toernooi in Creil. Basisschool ‘De Pionier’ heeft 

zich aangemeld voor de gastlessen op 21 en 28 januari. De jeugdvolleybaltrainer van 

volleybalvereniging Be Fair uit Kraggenburg zal deze trainingen aanbieden aan de groepen 6, 7 

en 8.  
 

Voor meer informatie: richard.koets@carrefour.nu  

mailto:richard.koets@carrefour.nu
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JONGERENHUISVESTING MERCATUS 
 

Vanuit de dorpen krijgt Mercatus regelmatig te horen dat het voor jongeren zo moeilijk is om 

een woning te huren en dat de wachtlijsten zo lang zijn. Wat wij ervaren en kunnen meten, 

komt hier niet mee overeen. Hier geven wij antwoord op de meest gestelde vragen. Hopelijk 

nemen we op deze manier een aantal vraagtekens weg. 
 

Mercatus verhuurt woningen aan mensen met een huishoudensinkomen tot € 34.229,=. 
 

Wat is een jongere? 

Jongere tot 23 jaar: 

• Reageren op woningen voor alle leeftijden en jongeren 

• Voorrang op woningen voor jongeren 

• Recht op huurtoeslag tot een huurprijs van € 374,44, afhankelijk van inkomen 

Jongere 23 jaar - 30 jaar: 

• Reageren op woningen voor alle leeftijden en jongeren 

• Recht op huurtoeslag afhankelijk van Inkomen 
 

Hoeveel woningen worden aangeboden aan jongeren? 

Alle leeftijden : 80%          Jongeren : 10%          Senioren : 10% 
 

Hoe lang is de gemiddelde zoektijd (2012)? 

Zoektijd is vanaf dat je gaat reageren op een woning totdat je een woning aangeboden krijgt. 

Emmeloord 9,5 maanden  Luttelgeest 4 maanden 

Bant 9 maanden  Marknesse 10 maanden 

Creil 7 maanden  Nagele 6 maanden 

Ens 4 maanden  Rutten 4 maanden 

Kraggenburg 4,5 maanden  Tollebeek 5 maanden 
 

Invloed op wachtlijst 

Crisis : mensen zijn minder geneigd te verhuizen en dus komen er minder 

woningen beschikbaar 

Herstructurering : mensen uit sloopwoningen moeten naar een andere woning 

Nieuwbouw : aantal beschikbare woningen neemt toe 
 

Het streven van Mercatus is dat jongeren in de toekomst binnen een jaar een woning kunnen 

vinden 

 

 
AANBIEDEN AANLEUNWONINGEN ANDERS DOOR NIEUW BELEID  
 

Mercatus verhuurt aanleunwoningen in Emmeloord en Marknesse. Daarvoor kwam u bij 

belangstelling als eerste in aanmerking, als u de meeste wachttijd had. Maar nu is dat van de 

baan en maakt u de meeste kans wanneer u de hoogste zorgindicatie heeft. 

Dit komt voort uit het nieuwe regeringsbeleid, specifiek: het zorgakkoord. Het kabinet wil 

mensen zo lang mogelijk zelfstandig laten wonen. Ook het beleid van Mercatus is hier op 

gericht. Een direct gevolg is, dat inwoners die reeds ingeschreven stonden om in aanmerking 

te komen voor deze aanleunwoningen, pas kans hebben op de woning als zij een zorgindicatie 

hebben. 
 

Hoe werkt het nu? 

De gang van zaken is als volgt: heeft u zorg nodig, dan krijgt u een indicatie via het CIZ 

(Centrum indicatiestelling zorg). Vervolgens bekijken wij samen met de Zorggroep Oude 

Nieuwe Land, op basis van de zwaarte van de indicatie, wie er voor de gewenste woning in 

aanmerking komt. 
 

Belangrijk om te weten 

De inschrijving voor een aanleunwoning is kosteloos. Om in aanmerking te komen voor een 

aanleunwoning, kunt u zich rechtstreeks inschrijven bij het zorgbemiddelingsbureau van ZONL, 

telefoonnummer 0527-614995. Ook kunt u zich nog altijd bij Mercatus inschrijven via 

WoningNet, www.mercatus.nl/ik-zoek-een-huurwoning/inschrijven.  

http://www.mercatus.nl/ik-zoek-een-huurwoning/inschrijven
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MINDFUL LEVEN 

 

Last van spanning hebben we allemaal weleens. Anders wordt het als het jou in de greep 

heeft. Vaak zijn we zo gewend om in de ‘doe-toestand’ te staan van altijd maar bezig zijn, ook 

in ons hoofd, dat we vergeten dat er ook nog zoiets iets is als ‘zijn met hoe het is’. Misschien 

vind je dit wat zweverig klinken maar lees dan eens onderstaand gedicht: 

 

Als ik blijf kijken zoals ik altijd heb gekeken, 

blijf ik denken zoals ik altijd heb gedacht. 

Als ik blijf denken zoals ik altijd heb gedacht, 

blijf ik geloven wat ik altijd heb geloofd. 

Als ik blijf geloven zoals ik altijd heb geloofd, 

blijf ik doen zoals ik altijd heb gedaan. 

Als ik blijf doen zoals ik altijd heb gedaan, 

blijft mij overkomen wat mij altijd overkomt. 

 

In  een mindfulnesstraining leer je anders te kijken en worden je ervaringen ook anders. In 

een achtweekse training oefen je je langzaam middels bewust bewegen en meditatie in het 

meer aanwezig zijn in het hier en nu. Eens te stoppen met hollen en rennen en juist te 

verstillen. Op een diepgaande manier maak je kennis met je automatische denk- en 

doepatronen en hoe je daar maar achteraan gaat. Door de oefeningen leer je anders of zelfs 

niet te reageren. Ik heb inmiddels aardig wat trainingen gegeven en sta eerlijk gezegd zelf 

iedere keer weer versteld over het effect ervan. Mensen die na de 1e keer al veel meer rust 

ervaren en goed slapen bijvoorbeeld. Of eindelijk eens los komen van hun gepieker…. 

Je kunt de reacties van cursisten zelf lezen op de website inafischer.nl. Daar staan ook de data 

voor de gratis kennismakingsworkshops en startdata van de trainingen. 

 

 
 

NAOMI 

kerkelijke werkgroep  

       Marknesse 

  ‘seksueel geweld’ 

 

In 2014 organiseert Werkgroep Naomi weer verschillende activiteiten voor vrouwelijke 

slachtoffers van seksueel misbruik. Wij weten door eigen ervaring of door ervaringen van 

anderen hoe seksueel misbruik het leven diepgaand kan beschadigen en beïnvloeden. Wij 

weten ook hoe waardevol het is als anderen een luisterend oor bieden. 
 

Op 15 februari 2014 kunnen we elkaar van 10 tot 16 uur ontmoeten in priorij De Essenburgh 

in Hierden . We beschikken daar over een eigen ruimte. Op de ontmoetingsdag is er ruimte om 

ervaringen te delen met mensen die weet hebben van de gevolgen van misbruik. Daarnaast is 

er ruimte voor ontspanning, wandelen, koken of creativiteit. 

Kosten voor deze dag zijn € 5,-  
 

Op 17 mei en 4 oktober 2014 zijn wandelingen gepland waarin we al pratend ontdekken dat 

we elkaar nabij kunnen zijn en elkaar iets te bieden hebben.  

Aan de wandeling zijn geen kosten verbonden. 
 

Bij opgave wordt doorgegeven waar we verzamelen of starten. Aanmelden bij: 

Evelyne Fleer, tel. 0527-201138  evelynefleer@hetnet.nl 

mailto:evelynefleer@hetnet.nl
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FLEVOMEERBIBLIOTHEEK NOORDOOSTPOLDER 
 

De Bibliotheek heeft de LuisterBieb-collectie uitgebreid met nieuwe literaire luisterboeken en 

hoorcolleges van bekende hoogleraren. Er is voor elk wat wils: of je nu wilt wegdromen bij een 

goed boek, je kennis wilt opschroeven met een hoorcollege, je kind wilt laten voorlezen of wilt 

luisteren voor je lijst. Op dit moment zijn er meer dan 25.000 vaste luisteraars die gebruik 

maken van de 250 luisterboeken. De collectie is gratis voor iedereen te beluisteren*.  

De app is ook een verrijking van de mogelijkheden voor mensen met een leesbeperking, zoals 

dyslexie, die niet alleen boeken willen lezen maar ook willen beluisteren.  

 

De collectie is gevarieerd: zo spreekt Herman Koch zelf zijn populaire roman “Het diner” in en 

zijn diverse colleges van Maarten van Rossem te beluisteren. Maar op het menu staan ook: 

bestsellers van Esther Verhoef, Simone van der Vlugt, Saskia Noort, Arnon Grunberg, Arthur 

Japin én “Inferno”, de nieuwste van Dan Brown. Verder zijn er kinderboeken van o.a. Francine 

Oomen, “Nijntje de musical” van Ivo de Wijs, “Kikker vindt een vriendj”e van Max Velthuijs en 

voor jongvolwassenen “De hongerspelen” van Suzanne Collins. 
 

De app ziet eruit als een afspeelapparaat (player), met daarin geïntegreerd een 

Luisterboekbibliotheek, reviewmogelijkheid en social media. Je kunt de player naar eigen 

behoefte instellen. Voor het beluisteren van de LuisterBieb-app is geen internetverbinding nodig. 

Je downloadt eenmalig je luisterboek, daarna kun je luisteren wanneer en waar je wilt. De 

luisterboeken worden namelijk opgeslagen in de app op je smartphone of tablet. Downloaden 

kan via de App Store of via Google Play. 
 

De Bibliotheek introduceert samen met middelbare scholen het concept ‘luisteren voor je lijst’. 

Het biedt leerlingen de mogelijkheid om ook boeken voor hun lijst te beluisteren. Daarvoor 

heeft de Bibliotheek een lijst samengesteld en de titels daarop ingekocht. Via hun smartphone 

of tablet luisteren leerlingen op die momenten dat hun oren beschikbaar zijn (van/naar school, 

tijdens het sporten, tijdens klusjes etc.). Na de herfstvakantie is een aantal middelbare 

schoolklassen met ‘luisteren voor je lijst’ van start gegaan. 
 

Stichting Bibliotheek.nl (BNL) ontwikkelt in opdracht van het ministerie van OCW en in nauwe 

samenwerking met de openbare bibliotheken de digitale bibliotheek. De LuisterBieb-app maakt 

deel uit van het pakket aan digitale diensten dat zij aan openbare bibliotheken beschikbaar 

stelt.  

 

*In de loop van 2014 zal een deel van de collectie van de LuisterBieb alleen door leden van de 

Bibliotheek te beluisteren zijn. 
 

Kijk voor meer informatie op http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken of bekijk de video op 

http://www.bibliotheek.nl/video/73005.de-luisterbieb-app-van-de-bibliotheek.html  

 

 
 

GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURINGEN IN EMMELOORD 
 

U kunt op 14 februari en 14 maart 2014 voor een voordelige rijbewijskeuring terecht in 

Verzorgingshuis Golfslag, Dr. Ir. Smedingplein 2, Emmeloord. Hiervoor dient u een afspraak te 

maken via het landelijk afsprakenbureau van Goedkope Keuringen, telefoon: 085 - 48 83 616 

of door zelf een datum te reserveren op de website www.goedkopekeuringen.nl. 

(Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.) 
 

Tarieven (incl. BTW): 75-plus B/E  € 25,00, medisch € 30,00, C/D/E € 45,00 en taxipas € 

50,00. 

(Met ingang van 1 januari 2014 gaat de keuringsleeftijd omhoog van 70 naar 75 jaar.) 
 

Meenemen naar de keuring:  

Keuringsformulier, medicijnenlijstje, klein beetje urine, bril of contactlenzen en het huidige 

rijbewijs. Het keuringsformulier (Eigen Verklaring) is verkrijgbaar bij de gemeente en via 

internet op mijn.cbr.nl (inloggen met DigiD). 

http://www.bibliotheek.nl/luisterboeken
http://www.bibliotheek.nl/video/73005.de-luisterbieb-app-van-de-bibliotheek.html
http://www.goedkopekeuringen.nl/
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NATUURMOMENT JANUARI 2014 

 

Het zal jullie als inwoners van Kraggenburg niet zijn ontgaan, dat medio december infocentrum 

Waterloopbos is heropend. Omdat het zo’n mooie, complete expositie is geworden en we nu 

ook vaker open zijn (zie onder) heet het vanaf nu “Bezoekerscentrum Waterloopbos”.  

Samen met inwoners uit Kraggenburg, Marknesse en Vollenhove is verder gewerkt aan de 

aanleg van de ATB-route door het Voorsterbos.  

 

In de natuur is het nu echt stil. Hoewel; op een zachte avond hoorde ik al een merel 

voorzichtig zingen en ik zie dat de mezen hun favoriete nestkastje aan het opzoeken zijn. Als 

Koning Winter op afstand blijft, zou het zo maar snel voorjaar kunnen worden. Maar natuurlijk 

zou het ook fijn zijn om nog eens een lekkere wandeling door een besneeuwd Voorsterbos te 

kunnen maken. We zullen zien wat het wordt. In ieder geval wens ik jullie veel natuurplezier 

komende periode.  

 

Voortgang nieuwe beheerkantoor 

Nu de pannen op het dak liggen en de zonnecollectoren geplaatst zijn, gaat het hard met de 

nieuwbouw. Door wat vertragingen in leveranties moeten we nog even geduld hebben, maar 

medio maart hopen we het nieuwe kantoor te betrekken. Wij kijken er naar uit. 

 

Nieuwe boswachter 

Het beheerteam van Flevoland, waaronder dus ook het Voorsterbos valt, is versterkt met 

boswachter Klaas de Jong. Hij zal zich vooral bezig houden met de vele contacten met 

gemeentes, waterschappen en de vele andere partijen waar Natuurmonumenten mee samen 

werkt.  

 

Bezoekerscentrum Waterloopbos 

Het infocentrum is omgedoopt tot bezoekerscentrum. Ook is het bezoekerscentrum vaker 

geopend dan voorheen. De openingstijden zijn nu: woensdag-, vrijdag- en zaterdagmiddag 

van 13.30 uur tot 16.30 en zondag van 11.00 uur tot 16.30 uur. Dankzij de inzet van onze 

vele vrijwilligers is verruiming van de openingstijden mogelijk. De reacties op de nieuwe 

inrichting zijn overigens allemaal heel positief en dat is natuurlijk heel fijn. Ben jij al wezen 

kijken? 

 

Waardevol Waterloopbos 

Het plan dat samen met omwonenden van het Voorsterbos is samengesteld, heet nu 

“Waardevol Waterloopbos”. Deze naam doet meer recht aan het meest unieke karakter van 

het hele Voorsterbos en dat is toch wel het Waterloopbos. 

De aanleg van de ATB-route door het Voorsterbos, voortkomend uit dit plan, vordert gestaag. 

Nog enkele zaterdagen hard weken en dan is het klaar en zullen we de route  feestelijk 

openen. Het deel dat al klaar is (van sluis Kadoelen tot de Leemvaart) kan al worden gefietst 

en wordt al veel gebruikt.  

Samen met een groep inwoners van Kraggenburg wordt ook nagedacht over het aanpassen 

van de ingang van het bos bij de jachthaven en de aanleg van een ‘speelbos’. Fijn om te 

merken dat zoveel mensen zich inzetten voor het bos.  

 

Meer weten of op de hoogte blijven? 

Volg ons dan op twitter: @de_boswachters of facebook/Voorsterbos. Natuurlijk kun je ook 

kijken op onze website of mail voor specifieke vragen: n.kwint@natuurmonumnenten.nl.  

Of bel ons: 0527 252570 

 

 

Norbert Kwint, boswachter 

 

 

 

 

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

mailto:n.kwint@natuurmonumnenten.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdata 2014 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

09 maart 19 maart 

13 april 23 april 

15 juni 25 juni 

31 augustus 10 september 

09 november 19 november 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk     

     kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-    Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en 

moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de 

oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

- 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 
23-01 Sint Genesius Ledenvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

24-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

07-02 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

15-02 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

19-02 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Greetje van Beusichem 
Schilderijenexpositie  

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

21-02 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

21-02 CV De Zotte Leeuwkes Junior Buutreednen ’t Klokhuis 13.30 uur 

22-02 CV De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam Tent bij HCR van Saaze 20.00 uur 

28-02 CV De Zotte Leeuwkes Jeugd activiteit Chez Marknesse  

01-03 CV De Zotte Leeuwkes Grote Carnavalsfeest Tent bij HCR van Saaze 20.30 uur 

02-03 CV De Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze 10.30 uur 

02-03 CV De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval Tent bij HCR van Saaze 14.00 uur 

04-03 CV De Zotte Leeuwkes Senioren Carnaval ’t Klokhuis 14.00 uur 

05-03 Jongeren Van Vroeger Jaarvergadering ’t Klokhuis  

07-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

12-03 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Piet Boersma, Diaserie over 
Hong Kong en Nieuw Zeeland 

Prot.Kerkcentrum 19.45 uur 

15-03 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

21-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

22-03 Sint Genesius 2 Eenakters  HCR van Saaze 20.00 uur 

26-03 Jongeren Van Vroeger 40 jarig Jubileum   

26-03 Dorpsbelang Jaarvergadering   

29-03 Sint Genesius 2 Eenakters  HCR van Saaze 20.00 uur 

05-04 OBS De Pionier Reünie OBS De Pionier 19.00 uur 

8/11-04 Be-Fair Avond 4 daagse   
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Eenenveertigste jaargang, nummer 2. maart 2014. 
 

Redactie: F.J. de Haan, namens Dorpsbelang 
J. de Kruijk, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 
Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 
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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. 
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Van de redactie 

Van Dorpsbelang  

STEK 

Dorpsbelang uitnodiging Algemene Ledenvergadering 

Dorpsbelang notulen ledenvergadering 20 maart 2013 

Dorpsbelang Jaarverslag over 2013 

Informatieavond over schaliegas op 31 maart 

FC Kraggenburg, nieuws  

Avondvierdaagse 2014 

Leuk om te lezen: Vrijwilligerswerk in Oeganda, Marjet vd Stelt en Laura Rijssen 

Voorstelling van Sint Genesius / LP avond na de voorstelling van St. Genesius 

Kraggenburg 65 jaar! Maar hoe is het ontstaan? / Reünie 65 jaar OBS De Pionier 

Eieren zoeken / S.W.N. Kraggenburg / 2de Paasdag eieren gooien 

Kraggenburg’s got talent / De Zonnebloem / Sport en spel 

Theatergroep Switch met “Remember me” / Revue 

Bergentocht tegen kanker 

Het verdwijnen van een speeltuin 

Volkstuinvereniging Kraggenburg / De Groene Tafel 

65 Kerststallen voor 65 jarig Kraggenburg / Open tennisdag ATV de Voorst 

Kennedymars Noordoostpolder / Home-start ondersteunt gezinnen 

Natuurmoment  

Inleverdata 2014 voor de kopij van De Uitkijk 

Adverteren in De Uitkijk / Activiteitenkalender 
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VAN DE REDACTIE 

 

Voor u ligt de tweede Uitkijk van 2014 en dit is wederom een uniek exemplaar. Het is namelijk 

de laatste keer dat de Uitkijk is gebundeld en geniet door de vrijwilligers van de JVV. Door 

veranderingen in de manier van afdrukken, wordt de Uitkijk namelijk in het vervolg als kant en 

klaar boekje aangeleverd, geniet en wel. Daarbij is er geen financieel voordeel meer voor de 

Uitkijk als het bundelen en nieten in eigen beheer gedaan zou worden. Hoewel het door de 

JVVers ook als een gezellige, sociale activiteit werd gezien, was de motivatie natuurlijk altijd 

de aanzienlijke kostenbesparing voor de Uitkijk.  

Omdat het financieel voordeel en dus ook dit werk nu is weggevallen, heeft de redactie op 

dinsdag 18 maart afscheid genomen van deze vrijwilligers met koffie en iets lekkers. We zijn 

deze vrijwilligers erg dankbaar voor hun inzet in alle voorgaande jaren en zijn erg blij dat ze 

dit voor de Uitkijk hebben willen doen. De kosten van het drukwerk zijn hierdoor altijd 

behapbaar gebleven voor onze dorpskrant. 

Ook basisschool de Pionier hartelijk bedankt voor het beschikbaar stellen van de 

accommodatie voor het bundelen en nieten en het verzorgen van de koffie voor de vrijwilligers 

de afgelopen jaren. Het klaarleggen van de Uitkijken voor de bezorgers zal wel gewoon door 

en bij de Pionier gedaan blijven worden. 

  

Heel veel leesplezier gewenst! 

 

Namens redactie de Uitkijk, 

Joachim de Kruijk 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

 

 

 

Jaarvergadering op woensdag 26 maart 

In deze Uitkijk vindt u de uitnodiging en verslagen voor de komende algemene 

ledenvergadering. Na het formele deel besteden we in het tweede deel van de avond aandacht 

aan het 65-jarig bestaan van Kraggenburg. Herinneringen aan diverse gebeurtenissen uit al 

die jaren zullen centraal staan. 

We nodigen u van harte uit en hopen op een grote opkomst. 

 

Recente ontwikkelingen 

Waarschijnlijk heeft u in de regionale kranten gelezen dat er plannen zijn voor woningen in de 

RK kerk en voor het Greenery terrein (de oude koelhuizen). Het college van B&W heeft positief 

gereageerd op beide initiatieven en wil deze mogelijk maken.  

Een projectontwikkelaar wil na sluiting van deze kerk hierin woningen bouwen, waarbij de 

buitenkant van de kerk intact zal blijven. 

Onze plaatselijke ondernemer Peter Matthijssen wil gaan bouwen op het Greenery terrein 

t.b.v. zijn wortelverwerkingsbedrijf. 

Vanzelfsprekend is Dorpsbelang verheugd over deze initiatieven en we werken er aan om op 

de jaarvergadering van 26 maart u meer informatie te kunnen geven. 

 

Landschapskunstwerk aan de Zwartemeerdijk 

Het ontwerp “Pier en Horizon” van de kunstenaar Paul de Kort is gekozen om uitgevoerd te 

gaan worden. Het zal gebouwd worden aan de Zwartemeerdijk. Een mooi object voor de 

versterking van de recreatieve mogelijkheden en waarden rondom Kraggenburg! Een positief 

punt voor het speerpunt recreatie uit ons dorpsontwikkelingsplan. 

 

Speelplaatsenbeleid 

De gemeente heeft in februari een inloopavond georganiseerd rondom speelplaatsen in de 

dorpen. Daarop is uit Kraggenburg door inwoners een reactie naar de gemeente gegeven dat 

de speelplaats achter de Voorstraat-Walstraat niet zomaar kan verdwijnen. Dorpsbelang heeft 

deze en ook andere reacties gekregen. Dorpsbelang heeft bij de gemeente aan de bel 

getrokken dat een beter overleg en gesprek met de dorpsbewoners nodig is, voordat er 

besluiten worden genomen. Dat zal gebeuren en we houden u op de hoogte. 

 

Schaliegas 

Op maandag 31 maart houdt de gemeente een informatieavond over boringen naar schaliegas 

in het oostelijk deel van de Noordoostpolder. Lees verder op in de Uitkijk meer hierover. 

 

Jaarkalender 

Deze mooie jaarkalender is huis aan huis bezorgd. Hopelijk heeft hij bij u thuis een duidelijke 

plaats gekregen om zo steeds te zien welke activiteiten er de komende weken in ons 65-jarig 

dorp georganiseerd worden en natuurlijk om deze te bezoeken. 

 

Namens Dorpsbelang 

Jules Overmars. 
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De STEK heeft een de eerste twee maanden van dit jaar een rustige 

periode gehad zonder activiteiten. Dat betekent dat ook wij weer de 

draad gaan oppakken. 

 
In de vorige Uitkijk is ons stukje van het STEK per abuis niet 

geplaatst, dit kan gebeuren, daarom nu nog even een korte  

terugblik van de nieuwjaarsreceptie. 

 
De nieuwjaarsreceptie. 

Op zaterdag 4 januari, voorafgaand aan de nieuwjaarsreceptie, werd de social sofa officieel 

onthuld door de ontwerpsters en werd er een prachtig gedicht, gemaakt door dhr. Stigter, 

voorgedragen. Waarna er een toast uitgebracht werd op de social sofa en het nieuwe jaar.  

Aansluitend mochten wij in een bomvol dorpshuis weer velen verwelkomen en blikte Jules 

Overmars (voorzitter DB) terug op de zaken waar dorpsbelang zich het afgelopen jaar mee 

heeft bezig gehouden. Het bloemetje werd dit jaar uitgereikt aan Marjo van Diepen voor haar 

vele werk bij het STEK en alle overige activiteiten voor Kraggenburg. De vakantiegangers, 

Marian Neefjes en Marco van Nieuwenhuizen, blikten op een ludieke manier terug op het 

afgelopen jaar waar menig Kraggenburger op de korrel werd genomen. En dan was er nog de 

bekendmaking van onze nieuwe prins carnaval. Het was een gezellige middag/avond met 

leuke ingrediënten, met als afsluiter een heerlijke kipsaté.  

 

Zoals gezegd hebben we dus afscheid genomen van Marjo van Diepen binnen het STEK en is 

Joost Potters ons komen versterken. Marjo, nogmaals bedankt voor je grote inzet binnen het 

STEK en we hopen nog eens een beroep op je te kunnen doen bij de verschillende activiteiten 

als vrijwilliger. 

 

Voor de komende tijd staan de volgende activiteiten op de agenda. 

 

Op zaterdag 5 april is er de 11 dorpenloop. De start en de finish zijn op de Bosbaan in 

Emmeloord. Tussen 10.30 en 11.00 uur zullen de lopers in Kraggenburg aankomen, om 

vervolgens om 11.02 uur te vertrekken richting Ens. Zij zullen door ons ontvangen worden 

met een versnapering van fruit. Kom kijken en moedig de hardlopers aan. 

 

In de Koningsnacht wordt voor de 5e maal de Kennedymars door de polder gelopen. Een 

wandelevenement van 80 km of door 2 personen 40 km. De start van deze wandeltocht is op 

25 april om 22.00 uur in Emmeloord. In de vroege ochtend zullen zij Kraggenburg passeren en 

is bij HCR v Saaze de stempel en verzorgingspost. Voor meer informatie en opgave zie 

www.stepnop.nl 

 

Op Koningsdag 26 april zullen er weer gezellige activiteiten worden georganiseerd in ons 

dorp. Wij zullen u zo spoedig mogelijk op de hoogte brengen van wat er gaat gebeuren. 

 

En als afsluiting van al deze sportieve evenementen is er op vrijdag 16 mei ons eigen 

hardloopevenement de Leeuwenronde van Kraggenburg. De volgende afstanden kunnen 

gelopen worden: de halve marathon, 11 km, 6 km en voor de basisschool kinderen de 2 en 4 

km. Zet het vast in je agenda. Verdere informatie volgt in de volgende Uitkijk. Wij wensen 

jullie een sportieve periode tegemoet. En mocht u zelf niet willen of kunnen deelnemen, kom 

dan om de sporters aan te moedigen. 

 

Activiteitenbord; 

Het activiteitenbord is helaas kapot gemaakt door enkele vandalen. Wij zullen gaan kijken of 

deze nog te herstellen is en of er nog gebruik van gemaakt kan worden.  

 

Mocht u vragen of suggesties hebben dan kunt u in ieder geval contact met ons opnemen via 

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

 

De STEK: 

Maya Kutschruiter, Joan Langeweg, Anne van der Lingen,  

Joost Potters en Barbara de Vries      

http://www.stepnop.nl/
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         1949 – 2014 

 

 

 

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 26 maart 2013 in dorpshuis ’t Klokhuis’ aan de 
Noordermeent 6 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00uur. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2.  Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 20 maart 2013 (zie de Uitkijk) 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Recente ontwikkelingen, jaarplan Dorpsbelang en ons DorpsOntwikkelingsPlan (DOP) 
6. Jaarverslag secretaris (zie de Uitkijk) 
7. Jaarverslag penningmeester (zie *) 
8. Verslag kascommissie 
9. Benoeming kascommissie 
10. Begroting 2014 en vaststellen contributie 
11. Bestuursverkiezing en afscheid Annemieke Wagenaar (zie **) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
Na sluiting van de jaarvergadering .............. 

 Briljant Kraggenburg in woord en beeld. Voor iedereen die nieuwsgierig is naar het 
(recente) verleden van Kraggenburg. Presentatie van Piet Paauw over de mensen die 
gedurende de afgelopen 65 jaar Kraggenburg bewonen. Irene Gerritzen en Erna Balk  
halen met beelden oude en recente herinneringen op. Uw inbreng hierbij wordt zeer 
gewaardeerd. 

 
 
*) De financiële stukken liggen vanaf 12 maart ter inzage bij de penningmeester, Pieter van 

der Veen, Walstraat 23 
 
**)  Toelichting bestuursverkiezing 
Statutair aftredend en herkiesbaar:  Inge van Dijk en Wubbo de Raad 
Statutair aftredend en niet herkiesbaar: Annemieke Wagenaar  
 
In de ontstane vacature stelt het bestuur stelt de volgende kandidaat voor:  Alice Polhoud 
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend 
bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 
 
 
Tot ziens op woensdag 26 maart a.s. 
 
Namens het bestuur, 
Inge van Dijk, secretaris                                          A.J. Rennenstraat 30,  Tel. 252542. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 20 maart 2013 

 
Aanwezig namens het bestuur:  
Jules Overmars (voorzitter),  
Annemieke Wagenaar (penningmeester),  
Inge van Dijk (secretaris),  
Pieter van der Veen, 
Harry Engels,  
Wubbo de Raad,  
Erna Balk,  
Irene Gerritzen (notulist),  
 
Afwezig met kennisgeving:  
Pieterke van der Schee van Mercatus,  
Gerard Akkerman – gemeente Noorsoostpolder,  
Helga Wiedijk (Partij van vrije Poldermensen, gemeenteraad),  
Argina Rotink (Zorggroep ONL) 
Klaas Jan Loosman (IGW) 
Maria Droog (CDA , gemeenteraad) 
 
Totaal aantal aanwezigen:  65 personen die de presentielijst hebben ingevuld 
 
 
1.  Opening:  
De voorzitter, Jules Overmars opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom, Jules attendeert 
iedereen op de posters in de zaal van ons dorpsontwikkelingsplan en blikt hier kort op terug. 
 
Wonen: Door de ontstane patstelling tussen gemeente en Megahome gebeurt er op dit moment weinig. 
Dorpsbelang houdt nadrukkelijk vinger aan de pols. Zij kan hier echter geen directe invloed op uitoefenen. 
Recreatie: Er zijn in de afgelopen periode overleggen geweest met recreatie-ondernemers en hier komen 
goede zaken uit. 
Zorg: Er zijn goede contacten gelegd met de zorggroep Oude Nieuwe Land, gezamenlijk wordt gezocht naar 
mogelijkheden om invulling te geven aan dit speerpunt. Op dit moment loopt een inventarisatie rondom zorg 
in Kraggenburg. 
Accommodaties: Dorpsbelang is hier in de afgelopen periode wat terughoudend in geweest. De scholen zijn 
bezig met hun eigen proces bij het ontwikkelen van een toekomstvisie op het onderwijs in Kraggenburg als 
ook de pilot Kindcentrum. Scholen zijn een belangrijke partner in een eventuele nieuwe gezamenlijke 
accommodatie. We houden vinger aan de pols en gaan met hen in gesprek als er meer duidelijkheid is in 
visie. 
 
Gemeente 
In oktober heeft Dorpsbelang met het College van Burgemeester & Wethouders door het dorp gelopen en 
aansluitend  gegeten. Het was bewust een informele bijeenkomst om uit te wisselen wat er allemaal speelt in 
het dorp. Dit was een goed gesprek en heeft Kraggenburg op verschillende aspecten weer onder de 
aandacht gebracht bij het college van B&W. 
 
De besluiten aangaande bezuinigingen op het groenonderhoud heeft in eerste instantie geleid tot het plan op 
de begraafplaats verschillende struiken etc. te rooien. Door inbreng van Dorpsbelang hebben we 
heestervakken kunnen behouden. Als tegenprestatie moet het dorp/Dorpsbelang de perken zelf 
onderhouden. 
De gemeente heeft op verschillende plekken in het dorp bomen gerooid en deels weer vervangen 
(Noordermeent en Voorstraat). Voor enkele andere groenvoorzieningen is er omvorming van heesters naar 
gras. Het bosdunnen is inmiddels uitgevoerd. De gemeente voert dit alles uit en Dorpsbelang is er alleen bij 
betrokken om te zorgen voor goede communicatie naar de aanwonende bewoners. 
 
Overige zaken die Dorpsbelang en zijn commissies in het afgelopen jaar hebben gedaan, heeft iedereen 
kunnen lezen in de Uitkijk en op de site.  
 
Jules Overmars attendeert iedereen erop dat Kraggenburg in 2014 65 jaar bestaat. Het lijkt ver weg, toch 
zijn op verschillende fronten de voorbereidingen al opgestart. Zo is er onder andere al een gesprek geweest 
tussen Dorpsbelang en de Feestcommissie en ook verenigingen worden erbij betrokken. Ideeën vanuit de 
gemeenschap zijn welkom. 
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De dorpsvoorzitter sluit zijn openingswoord af door iedereen die het afgelopen jaar zijn steentje heeft 
bijgedragen aan onze dorpsgemeenschap te bedanken voor de inzet.  
 
2. Notulen jaarvergadering 21 maart 2012 (verslag in Uitkijk) 
De notulen van de jaarvergadering van 2012 zijn gepubliceerd in de Uitkijk. 
Er zijn vanuit de zaal geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
3.  Notulen extra ledenvergadering d.d. 7 december 2012 (verslag in Uitkijk) 
In december heeft een extra ledenvergadering plaatsgevonden ter besluitvorming over het invoeren van 
automatische incasso van de contributie. 
 
Naar aanleiding van deze notulen: 
Dhr. A .v.d. Noort vraagt waarom er nu blijkt geen overeenstemming te zijn tussen gemeente en Megahome 
terwijl in de december-vergadering door Megahome is aangegeven dat dit wel het geval was. Wat is hier aan 
de hand? 
Megahome geeft wederom aan dat er wel overeenstemming is, dat alleen de puntjes nog op de i gezet 
moeten worden en dat gaat erg lastig. 
 
Dhr. P.Paauw memoreert dat woningbouw erg belangrijk is voor Kraggenburg. Ieder jaar weer wordt er 
gezegd dat er het volgend jaar een bestemmingsplan is en ieder jaar weer is het niet zo. Voorstel van de 
heer Paauw is om verder te gaan met kavel Paauw. De voorzitter geeft aan dat Dorpsbelang er alles aan 
doet, echter niet overal invloed op heeft. Dit onderwerp wordt geparkeerd en komt in de rondvraag aan de 
orde. 
 
Deze notulen worden ook goedgekeurd en vastgesteld. 
 
4. Ingekomen stukken en mededeling 
In het Waterloopbos zijn een aantal oude modellen Rijksmonument geworden. 
Jan Akkerman van Natuurmonumenten vertelt over het Waterloopbos en het feit dat elementen hiervan 
Rijksmonument zijn geworden. Hier is men erg verheugd over. 
Afgelopen maandag is een delegatie naar Eindhoven afgereisd voor bekendmaking van de nieuwe 
Rijksmonumenten. Het Waterloopbos hoorde hier bij.  
 
5. Jaarverslag secretaris: 
Er wordt een correctie toegevoegd: Zonnebloem is niet genoemd bij ouderenmiddag. Bij deze wordt dit 
aangevuld. 
Verder geen opmerkingen. 
 
6. Jaarverslag penningmeester: 
Penningmeester geeft aan dat de procedure voor totstandkoming van het jaarverslag dit jaar wat anders is 
gegaan. Vanwege de drukke werkzaamheden van de penningmeester is zij er zelf niet in geslaagd het werk 
goed af te ronden en is dit over genomen door Jules Overmars en Pieter van der Veen. De penningmeester 
bedankt hen voor hun inzet om de overzichten en de balans samen te stellen.  
De penningmeester geeft vervolgens aan dat zij dermate druk is met haar werk dat ze het 
penningmeesterschap niet goed kan uitvoeren en derhalve haar functie zal overdragen. Het bestuur 
Dorpsbelang regelt verder de invulling van de functie binnen de eigen geleding. 
 
De overzichten zijn in de zaal uitgedeeld en er worden via de beamer gepresenteerd en toegelicht door de 
penningmeester. 
 
7. Verslag kascommissie: 
De kascommissie bestaat uit de heren Jan Winters en Toon van de Wiel. De heer v.d. Wiel was op het 
moment van controle al met vakantie, het was uiteindelijk allemaal erg korte termijn. Gelukkig heeft dhr. Jan 
Winters de cijfers  bekeken. De heer Winters geeft aan erg tevreden te zijn over de cijfers en er zijn geen 
bijzonderheden geconstateerd. De vergadering gaat akkoord en verleent decharge aan het bestuur. 
 
8.  Benoeming kascommissie:  
De heer Jan Winters verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. 
De heer Toon van de Wiel blijft lid van de kascommissie. Vervolgens wordt de plaats van Jan Winters 
overgenomen door de heer Kees van Vilsteren. De vergadering gaat hiermee akkoord. 
 
9. Begroting 2013 
De penningmeester geeft een toelichting op de begroting.  
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We hebben vorig jaar een contributieverhoging vastgesteld. Voor 2013 handhaven wij deze contributie. We 
hebben onszelf wel de ambitie opgelegd om de inkomsten van de contributie op het hetzelfde niveau te 
houden als vorig jaar. De bijdragen van de Rabobank en de gemeente NOP blijven voor het komende jaar 
op hetzelfde niveau. 
 
De diverse vergaderkosten voor 2013 hebben we ongeveer op het niveau van 2012 gehandhaafd omdat we 
nog volop doorgaan met de speerpunten uit het DOP (=DorpsOntwikkelingsPlan). De bijdragen aan de 
feestcommissie en STEK blijven op hetzelfde niveau. Voor de Multiculti werkgroep stellen we deze voor op € 
1.100,-- (inclusief vergaderkosten), Hier wordt veel goed werk gedaan in de zin van taalcursus en 
ontmoetingsdag. 
 
Uiteindelijke verwachten we hiermee een positief resultaat te behalen van € 82. 

 
10. Contributievastelling en automatische incasso: 
Afgelopen extra vergadering van 7 december 2012 is een verandering vastgesteld vanwege de 
automatische incasso, nl. niet meer per persoon maar per huishouden (gezin). 
Dit betekent de volgende contributie voor 2013:  
€ 12,00 per huishouden (gezin) 
€ 6,00 per huishouden (gezin) van 65 jaar en ouder 
 
Er wordt een vraag gesteld over de consequenties voor het stemrecht. In de december vergadering is 
hierover afgesproken dat dit wordt nagezocht door Jules Overmars. Vanuit het Dorpsbelang is de visie dat 
we toe willen naar contributie per huishouden en dat de leden als afzonderlijk lid worden gezien met het 
daarbij behorende stemrecht. Hoe dit statutair zit moet nog worden uitgezocht en indien nodig moeten de 
statuten gewijzigd worden.  
 
De penningmeester legt uit dat we overgaan naar automatische incasso voor diegenen die dat willen. Bij 
mensen die echt niet willen komen wij gewoon aan de deur. 
 
Voorafgaand aan de besluitvorming omtrent de automatische incasso is er een gesprek gevoerd met de 
Rabobank en hebben we vanuit Dorpsbelang een peiling gedaan. Dit alles is besproken in de december 
vergadering en heeft tot besluitvorming geleid. Nu staan we aan de vooravond van de invoering en staan in 
de komende periode de volgende acties voor ons op de rol om de automatische incasso in te voeren: 

14. Dorpsbelang bestuur gaat de ronde voor de contributie doen met een formulier voor bankrekening 
en handtekening. 

15. Als deze allemaal binnen zijn dan gaan we naar de Rabobank en kan alles worden doorgevoerd.  
16. Indien u (nog) niet met de automatische incasso wilt meedoen, dan kunt u contant betalen.  

 
11. Bestuursverkiezing: 
Irene Gerritzen is statutair aftredend en herkiesbaar. Per acclamatie door vergadering geaccordeerd. 
 
Harry Engels treedt af. Het bestuur draagt  Freerk Jan de Haan voor. Er zijn geen tegenkandidaten 
aangemeld. Per acclamatie wordt de verkiezing van Freerk Jan door de vergadering geaccordeerd. 
 
Jules Overmars bedankt Harry Engels voor zijn 8-jarige bijdrage als bestuurslid. De traditionele pen wordt 
uitgereikt en een bloemetje.  
 
Harry bedankt iedereen en vond het een voorrecht om zoveel jaren in het bestuur van Dorpsbelang te zitten.  
 
 
12.  Rondvraag 
Jan Akkerman Natuurmonumenten vertelt kort over het proces waarin het toekomstbeeld Voorsterbos is 
ontwikkeld en bedankt voor alle inzet vanuit Kraggenburg, Ens en Marknesse. 
Er zijn veel projecten uitgevoerd in het afgelopen jaar, waaronder nieuwe fietspaden en paddentrek- netten. 
Komend jaar komt er een nieuw kantoor op de locatie Kraggenburgerweg. 
Jan Akkerman noemt nog het vertrek van de heer Zwanenburg na vele jaren dienst bij Natuur-monumenten. 
28 April is er een open dag in het Waterloopbos, iedereen is van harte welkom, tussen 12-16 uur. De dag 
wordt door de burgemeester geopend. 
 
Vanuit de zaal komt de opmerking dat het DOP toch al klaar was. Dat klopt, echter de genoemde 
speerpunten vragen in de komende periode nog veel aandacht. Vanuit Dorpsbelang wordt ook geprobeerd 
via subsidies (IGW – gemeente) meer middelen te genereren voor de activiteiten die moeten gebeuren. 
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Terugkomend op de vraag van de heer P. Paauw aangaande het wonen/bestemmingsplan. 
Dhr. Wubbo de Raad geeft een korte toelichting vanuit zijn rol als trekker van het speerpunt wonen vanuit 
het Dorpsbelang.  
 
DB gaat helaas niet zelf over het bestemmingsplan, we houden echter nauw de vinger aan de pols maar 
hebben niet overal invloed op. Ten aanzien van kavel Paauw is inmiddels een andere situatie ontstaan. 
Gemeentelijke visie is gemaakt aangaande uitbouwlocaties. Hieruit blijkt dat een aantal locaties in de dorpen 
niet meer als zodanig benoemd zijn, waaronder kavel Pauw. Deze kavel heeft weer agrarische bestemming 
gekregen en is in de gemeentelijke boekhouding afgeboekt. Dat betekent dat er dus nog 1 locatie over en 
dat is kavel Penders. 
Het beleid van zowel gemeente als Mercatus is gericht op inbreiding, dus in kern zelf. Ondanks dat er sprake 
is van krimp in de gemeente, blijft de uitbreidingslocatie van Kraggenburg in beeld en gewenst. 
 
Dhr. P. Paauw geeft aan dat de wens is zo spoedig mogelijk tot een bestemmingsplan te komen en 
voorbereid te zijn op betere tijden. Het blijft op dit moment uitstel. De wens vanuit Kraggenburg is dat het 
bestemmingsplan nu gemaakt wordt en er gelegendheid tot bouwen komt. De voorzitter geeft aan dat dit 
vanuit het Dorpsbelang ook bij voortduring de boodschap is aan de gemeente. Qua bestemmingsplan is 
gemeente aan zet. Daar geeft men aan dat als er overeenstemming is bereikt met Megahome, er verder 
wordt gegaan met het bestemmingsplan. 
 
De aanwezige wethouder mevrouw H. Bogaards-Simonse geeft nog kort aan dat het op het netvlies van de 
gemeente staat, dat men het nu wederom hoort en dat de onderhandelingen met Megahome afgerond 
moeten zijn alvorens men verder kan. De wethouder neemt het wederom mee naar het College. 
 
De oproep wordt gedaan aan Megahome om er spoedig uit te komen zodat vervolgens woningbouw 
gerealiseerd gaat worden. Ook Megahome wil eruit komen en heeft goede hoop dat men eruit komen. 
 
Vanuit de vergadering wordt een opmerking gemaakt (H. Swijghuizen) over het uiterlijk van de Uitkijk, kan dit 
in deze tijd niet mooier is de vraag. De voorzitter geeft aan dat de druk inmiddels door een drukker wordt 
gedaan en dat alles uiteindelijk een budgettaire kwestie is. Kraggenburg kiest voor een frequent verschijnen 
van de Uitkijk, 6x per jaar en deze worden goed gelezen. De genoemde frequentie is redelijk hoog ten 
opzichte van andere dorpen. 
 
Een andere vraag betreft de recreatielocatie de Kei en de stand van zaken daar. Vanuit Dorpsbelang weten 
wij daar niet veel van, het is er stil. Dorpsbelang heeft daar geen kijk op en geen invloed op. Hiervoor kan 
men zelf ook navraag doen bij de gemeente over stand van zaken. 
 
Vanuit de soos van de JVV is gevraagd naar het verdwijnen van de bibliotheekbus en of er gedachten zijn 
hoe we in het dorp zelf kunnen doen. 
Aangegeven wordt dat de bibliotheek twee pilots in uitvoering heeft, in Creil en Marknesse. Hier zijn in een 
gebouwtje( Marknesse) en in een school (Creil) uitleenpunten gestart om te kijken hoe dit werkt. De visie van 
de bibliotheek is om de bussen uit het dienstverleningspakket te halen. Ons is niet duidelijk wat de exacte 
toekomstvisie van de bibliotheek is. Er wordt wel gestreefd naar uitleenpunten in de dorpen. Vanuit het 
Dorpsbelang houden we dit in de gaten. 
Daarnaast is er enige verwarring rondom de exacte halte van de bibliotheek bus. 
 
 
13.  Sluiting: 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het officiële gedeelte van 
de jaarvergadering. 
 
Irene Gerritzen 
Bestuurslid Dorpsbelang 
 
 
Na de pauze twee lezingen en wel: 
Jacques van der Ploeg: Roofvogels, van hobby tot …… 
Annemieke Wagenaar: Annmar: ontwerp- en constructiebedrijf voor schepen 
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Jaarverslag Dorpsbelang Kraggenburg over 2013 
 
 
Tijdens de jaarvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg d.d. 20 maart 2013 waren 65 aanwezigen. 
Harry Engels neemt na een bestuursperiode van acht jaar afscheid en wordt bedankt voor zijn bijdrage. Hij 
wordt opgevolgd door Freerk Jan de Haan. Irene Gerritzen wordt herkozen voor haar 2

e
 termijn. 

 
De contributie zal dit jaar voor het eerst automatisch geïncasseerd kunnen worden. De contributie blijft 
gehandhaafd op hetzelfde bedrag als wat op 7 december 2012 tijdens de extra ledenvergadering is 
vastgesteld. 
 
In het afgelopen jaar hebben 10 bestuursvergaderingen plaatsgevonden, de jaarvergadering en zes 
vergaderingen in het 10-dorpenverband. Daarnaast zijn er wederom overleggen met de bewoners van 
Kraggenburg geweest met betrekking tot het Dorpsontwikkelingsplan (DOP), omvorming van groen en de 
entree van het dorp vanaf de Hertenweg.  
Met de gemeente zijn ook diverse gesprekken gevoerd vanwege de uitwerking van de speerpunten van ons 
DOP. 
 
De feestcommissie en STEK worden jaarlijks uitgenodigd tijdens een bestuursvergadering. Eén bestuurslid 
is actief bij de Uitkijkredactie en er is één bestuurslid aanwezig tijdens de Raad van Toezicht vergadering 
van het Dorpshuis. IGW (gemeente, politie, Mercatus en Carrefour) is dit jaar een keer aanwezig geweest 
tijdens de bestuursvergadering. 
 
Een jubileumjaar voor de dorpskrant ‘De Uitkijk’! De Uitkijk bestaat 40 jaar. De krant is zes keer verschenen 
en op de voorzijde voorzien van feestelijke leeuwen en ballonnen. In juli kreeg men een speciale editie 
waarin ingegaan werd op de afgelopen 40 jaar. 
 
 
Feiten en gebeurtenissen in 2013:  
 
6 april: Multi Culti Kraggenburg wint tweede prijs;  Werkgroep Multi Culti Kraggenburg is 2e geworden in de 
landelijke finale van de Kern met Pit actie 2012. Werkgroeplid Harry Engels zegt hierover: “De werkgroep 
vertegenwoordigde de provincie Flevoland, doordat ze in januari provinciaal kampioen waren geworden met 
het project Razem (=Samen): het inmiddels bekende project, dat de integratie van migranten en dorpelingen 
wil bevorderen en daarmee het plezierig samenwonen in ons dorp Kraggenburg.” 
 
April: Tulpen mozaïek; Traditioneel staat jaarlijks in alle dorpen op een prominente plek een tulpenmozaïek 
dat door vrijwilligers in elkaar is gestoken. Maar volgens organisator STEP bloeien de tulpen door het koude 
weer zo veel later dat de kunstwerken niet meer op tijd klaar kunnen zijn. Omdat veel dorpen de ondergrond 
van het mozaïek al wel klaar hebben, is besloten om het thema 'in de dierentuin' naar volgend jaar te 
verplaatsen. 
 
20 april: 11-dorpenloop; Op zaterdag 20 april werd de 11 dorpenloop weer door AV NOP georganiseerd. 
STEK heeft alle lopers na afloop een heerlijk flesje appelsap aangeboden. 
 
24 april: Dorpsschoonmaak; Gecoördineerd door STEK hebben alle kinderen van de basisscholen De 
Pionier en De Lichtwachter meegewerkt aan de jaarlijkse dorpsschoonmaak. Vooral in de perkjes werd veel 
vuil gevonden. De gemeente was aanwezig om het vuil af te voeren. Na een uur hard werken hadden alle 
kinderen wel een ijsje verdiend. 
 
28 april: Publieksdag Toekomstbeeld Voorsterbos. Er is een presentatie van de toekomstvisie voor het 
gehele Voorsterbos. Het dorp, Dorpsbelang en de scholen zijn betrokken bij de ontwikkeling. 
 
29 april: Kennedymars; In de vroege ochtend van 30 april fungeert Van Saaze wederom als stempel- en 
drinkpost. STEK en Ron Potters hebben de lopers in Kraggenburg ontvangen. 
 
30 april: Koninginnedag; Tijdens een zonnige dag werd onder begeleiding van onze dorpskapel Le Chapel 
de vlag gehesen. Door de kinderen van beide scholen werd er gedanst op de muziek van het thema 
“bewegen is gezond” daarna konden de kinderen hun fiets of skelter versieren en gingen in een optocht door 
het dorp met hun versierde fietsen. Natuurlijk ontbrak de Oranjebitter en Oranjekoek deze ochtend niet. 
STEK had deze dag de organisatie in handen. 
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4 mei: Plantjesdag; In samenwerking met IGW heeft Dorpsbelang een plantjesdag georganiseerd. Voor een 
kleine bijdrage werden vele bloempotten opgefleurd. Deze actie is zeker voor herhaling vatbaar. 
 
Mei: Contributie; In deze maand hebben de bestuursleden voor het eerst een contributieronde gelopen 
waarin aangegeven kon worden om over te gaan op automatische incasso. Het grootste deel van de 
huishoudens is overgestapt. Daarnaast kan men nog steeds contant betalen. 
 
5 mei: Steptocht; Onder leiding van Joost Potters en Marco van Diepen is er een groep jonge steppers 
vanuit Creil de polder rondgestept. Deze dag wisten Lars van Diepen, Marco van Diepen en Kees Tadema 
erepodium plaatsen te pakken. Om 13.00 uur kwamen de steppers Kraggenburg binnen. Ze behaalden deze 
dag de 5

e
 plaats. De Zotte Leeuwkes verzorgden de binnenkomst in Kraggenburg en de leden van STEK 

waren hierbij betrokken door als verkeersregelaars op te treden. 
 
8 t/m 12 mei: Feestweek; De Feestcommissie heeft dit jaar een “Hawaiaans feesweekie” op poten gezet. 
Ondanks het wisselvallige weer was het wederom een geslaagde feestweek. 
 
17 mei; Leeuwenronde; Tijdens de 35

ste
 Leeuwenronde waren er 217 lopers op verschillende afstanden. Het 

was een zeer geslaagde loop met o.a. 72 lopers op de 21 km, 83 op de 11 km, 32 op de 6 km, 13 op de 4 
km en 17 op de 2 km. STEK was verantwoordelijk voor de organisatie. 
 
19 juni: Koninklijk bezoek; Vertegenwoordigers uit Kraggenburg waren namens Dorpsbelang present tijdens 
het bezoek van het Koningspaar aan Emmeloord. Kraggenburg werd, net als de andere dorpen, in de 
gelegenheid gesteld om zich te presenteren via een kuubskist. Wij hadden ervoor gekozen om een typische 
Kraggenburger fruitboom te presenteren, met daarin allerlei zaken die de mooie en herkenbare dingen in 
Kraggenburg laten zien. De fruitboom werd beschikbaar gesteld door Vink Fruitboerderij. De 
donderdagavondtafel heeft de presentatie voor haar rekening genomen. Verder waren STEK en 
Dorpsbelang vertegenwoordigd bij de presentatie. 
 
Juli: 13.000 euro voor ontwikkeling recreatielaan; Dorpsbelang Kraggenburg en de recreatieondernemers 
hebben de handen ineen geslagen om het speerpunt Recreatie uit het dorpsontwikkelingsplan in te vullen. 
De gemeente Noordoostpolder heeft het verzoek om een financiële bijdrage voor de Recreatielaan 
gehonoreerd. 
 
6 augustus: vakantie-activiteit voor de kinderen; Op deze sportieve middag, die door Carrefour  in 
samenwerking met STEK is georganiseerd, werd er sportief gestreden bij diverse spelen.  
 
Augustus: ‘Wij gaan weer naar school’ banners ophangen; In de laatste week van de zomervakantie wordt er 
vanuit dorpsbelang bij iedere in- en uitgang van het dorp een vlag opgehangen. Dit keer twee nieuwe 
vlaggen nadat vorig jaar één vlag ontvreemd was en één vlag beschadigd.  
 
31 augustus: Informele bijeenkomst bestuursleden; deze middag hebben we besteed door onze taken te 
evalueren. Ter afsluiting hebben we een rondleiding gekregen van Jules Overmars door het Waterloopbos.  
 
September: uitslag dorpenkeuring; Bij de dorpenkeuring is Kraggenburg van de 10 dorpen dit keer als 9

e
 

geëindigd. Helaas zijn we drie stappen naar beneden gegaan in vergelijking met het jaar ervoor.  
 
30 oktober: 55+-er; seniorenmiddag; Georganiseerd door STEK, Zonnebloem, JVV en Welzijn Ouderen. Het 
was een zeer geslaagde “Oudhollandse” middag met natuurlijk Oudhollandse spelletjes en hapjes. Als 
afsluiting kregen alle aanwezigen een 3-gangen diner van onze vaste “koks” Henk Matthijssen en Willem 
van Beekhuizen. Een geslaagde middag voor zo'n 55 mensen. 
 
23 november: Aankomst Sinterklaas; Wat was het een feest dit jaar tijdens de intocht. Een grote groep 
pieten in het dorp en op de boot. In totaal 22 pieten die er samen met Sinterklaas een groot feest van 
hebben gemaakt. In het Klokhuis was het een groot feest voor de allerkleinsten en de kinderen van de 
onderbouw en in de gymzaal was een sportieve ochtend voor de bovenbouw kinderen. 
 
6 december; Met meerdere vrijwilligers hebben we de kerstboom van Natuurmonumenten geplaatst in het 
dorp. Dit jaar met nieuwe verlichting. Bruin Jongbloed heeft dit keer het transport geregeld en heeft 
vervolgens met de kraan geholpen de boom te plaatsen. 
 
8 december: Kerstmarkt; De Zotte Leeuwkes zorgden in samenwerking met STEK weer voor een geslaagde 
Kerstmarkt. Met verschillende kramen, kerstbomenverkoop, optredens van Le Chapel en de heerlijke 
lekkernijen was het weer een geslaagde en gezellige middag.  

http://www.kraggenburg.nl/index.php?page=dorpsplan
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4 januari: Onthulling Social Sofa & Nieuwjaarsreceptie; In oktober zijn wij met een grote, gezellige groep 
vrijwilligers gestart met het beplakken van onze Social Sofa bij de Familie Meijs in de schuur. Dit ging echt in 
een razend tempo en we zijn dan ook zeer trots op alle vrijwilligers die geholpen hebben. Op 4 januari was 
de onthulling met een lekker glaasje champagne. STEK nam hierin het voortouw. 
 
5 januari: Nieuwjaarsreceptie:Tijdens deze bijeenkomst, ook weer georganiseerd door STEK, kreeg Marjo 
van Diepen het bloemetje voor al haar werk de afgelopen jaren voor STEK en voor alle andere activiteiten 
binnen ons dorp. Anne van der Lingen en Joost Potters zijn de nieuwe gezichten binnen STEK. Ook werd 
deze middag de prachtige briljant voor 65 jaar Kraggenburg onthuld, die inmiddels dankzij de Zotte 
Leeuwkes een prominente plek heeft gekregen boven op een lantaarnpaal bij de ingang van ons dorp. 
 
Gedurende het jaar: 

 Website: Een kleine groep vrijwilligers heeft zich ook het afgelopen jaar ingezet om samen met 
Dorpsbelang de website www.kraggenburg.nl up to date te houden. 

 Straatversiering: We zijn trots op onze tuingroep die het afgelopen jaar 3 nieuwe bloembakken bij de 
entree van het dorp heeft ingericht. Al jarenlang zorgen zij voor een vrolijke aanblik van de ingang 
van ons dorp.  

 Als mensen een heel bijzonder jubileum vieren, brengen we graag een attentie om te feliciteren. Als 
mensen ernstig ziek zijn, doen we graag een kaartje in de bus om beterschap te wensen. Dat 
hebben we dit jaar ook weer diverse keren gedaan. We zijn echter niet altijd op de hoogte van 
bijzonderheden, daarom worden wij graag geïnformeerd als dat het geval is. 

 
Dorpsbelang wil uiteraard iedereen bedanken, die zich op welke manier dan ook heeft ingezet voor de 
leefbaarheid van ons dorp.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INFORMATIEAVOND OVER SCHALIEGAS OP 31 MAART 

 

Zoals u wellicht weet zijn er nog steeds plannen voor proefboringen naar schaliegas in het 

oostelijk deel van de Noordoostpolder. Het is mogelijk dat vanuit Den Haag al voor het einde 

van dit jaar opnieuw gekeken gaat worden of er in dit gebied geboord kan worden. 

Met name bewoners in dit deel van de polder hebben veel vragen over schaliegas en de 

(proef)boringen. 

Daarnaast heeft het college van B&W eind vorig jaar (mede naar aanleiding van een motie in 

de gemeenteraad) verklaard tegenstander van schaliegasboringen in Noordoostpolder te zijn. 

Kortom aanleiding voor de gemeente om met de Dorpsbelangen van Luttelgeest, Marknesse en 

Kraggenburg overleg te voeren. Hieruit is naar voren gekomen dat bewoners graag goede 

objectieve informatie willen en de gemeente haar standpunt aan bewoners wil toelichten en wil 

vertellen over de route van de komende besluitvorming in Den Haag. 

 

Dus als u meer wilt weten over schaliegas, proefboringen en de mening van onze gemeente 

kom dan naar de informatieavond: 

Bij Chez in Marknesse, op maandag 31 maart, aanvang .19.30 uur  

 

Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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                          FC KRAGGENBURG 
 
               VOETBALJAARGANG 2013-2014 
 

 

SENIOREN 
 

Na een “winterstop zonder winter” is de competitie weer hervat. Het eerste elftal sprokkelt 

momenteel wat punten bij elkaar. De kwaliteit van het geboden spel is daarbij sterk wisselend. 

Voor het nieuwe seizoen is er een nieuwe hoofdtrainer gecontracteerd. Ton Ernst uit 

Marknesse is aangesteld als hoofdtrainer voor het  seizoen 2014-2015. Hij gaat de selectie 

trainen en begeleiden. Ook zal hij één keer per week de A junioren onder zijn hoede nemen. 

We hopen hierdoor de betrokkenheid van een ieder te vergroten. Voor het volgende seizoen 

zoeken we nog wel senioren die een balletje willen trappen. Een iets bredere selectie voor  alle 

elftallen zou welkom zijn. Wilt u een keer een thuiswedstrijd bezoeken dan kan dat op 23 

maart tegen BEW, 13 april tegen Kuinre en op 4 mei tegen Scheerwolde. Zie ook de website. 

JEUGD 
 

Onze jeugd heeft genoten van de zaalcompetitie. Plezier in het voetballen stond daarbij 

voorop. Dat neemt niet weg dat alle teams goed hun best hebben gedaan en mooie resultaten 

hebben behaald. Er zijn zelfs vier teams kampioen geworden. Gefeliciteerd A1, D1, E1 en E3! 

 

Inmiddels is de voorjaarscompetitie op het veld weer begonnen. We hebben er zin in; lekker 

weer naar buiten. We spelen met alle teams (behalve de A1) nu gemengd. Vandaar dat er 

vanaf nu een G achter de teams staat, dus F1G, E2G, D1G en C1G. Voor het volgend seizoen 

zoeken we nog een jeugdtrainer voor één van onze teams. 

 

Tijdens de voorjaarscompetitie is er ook weer een pupil van de week bij de thuiswedstrijden 

van het eerste. 

 

"Pupil van de week" - 16 februari 

Naam: Luuk Langeweg 

Leeftijd: 9 jaar 

Team: F1 

Positie: liefst in de spits 

Favoriete club: Feyenoord 

Hobby`s: voetballen, motorcrossen, werken 

bij papa in de werkplaats. 

"Pupil van de week" - 9 maart 

Naam: Alyssa Schra 

Leeftijd: 9 jaar 

Team: FCK F1 

Positie: Middenveld 

Favoriete club: Niet echt 

Hobby`s: Voetballen, Schaatsen, Buiten 

spelen, tekenen. 

 

De keepers Daan van den Berg van de E2G en Remco van der Ploeg van de D1G zijn in de 

voorjaarsvakantie naar de Frans Hoek keepersdag in Kampen geweest en hebben daar goede 

tips gekregen om nog beter te keepen. Op het veld zullen we dat vast te zien krijgen.   

 

Toer Buijnink van de C1G is geslaagd voor zijn pupillen scheidsrechtersdiploma. Gefeliciteerd! 

Op de zaterdagen dat hij zelf niet hoeft te voetballen kunnen we heminzetten als 

scheidsrechter bij de wedstrijden van de F'jes of de E's.  

 

De D's krijgen de komende maandagen een extra training van Lars van Diepen, die één van 

zijn stageopdrachten bij ons vervult. Hij studeert sport en beweging aan Landstede in Zwolle. 

Veel succes en plezier, Lars. 

  

Wil jij ook komen voetballen bij onze vereniging? Stuur dan even een mailtje naar 

margotmaljaars@xs4all.nl. Pupillen zijn vanaf 5 jaar van harte welkom. Maar ook als je naar 
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het voortgezet onderwijs gaat, kun je bij ons instromen. Vanaf het najaar hebben we weer 

plaats in de basis bij de C1G en A1G. Meld je nu alvast aan en train in het voorjaar mee. 

Wisten jullie al dat wij een mooie actuele facebookpagina hebben? Like hem snel: 

https://www.facebook.com/pages/FC-Kraggenburg/335374073271452 
 

Jeugdcoördinator Margot Maljaars 

 

Noot: de jaarlijkse FC dag is op ZATERDAG 14 JUNI A.S. 

 

 

 

 

 

AVONDVIERDAAGSE 2014 
 

Geef u op … geef u op …..geef u op…… 

 

Dit jaar wordt er gelopen van 7 tot en met 11 april.  

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Maandag 7 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 8 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 9 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 10 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 11 april vierde avond 17.30 uur starten bij Het Klokhuis 
 

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

De kosten voor de avondvierdaagse bedragen € 5,00 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, voor zover 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, tel:0527-250017 *** 

 
 

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

 
Antwoordstrook Avondvierdaagse 2014 
 

Ja, ik loop mee. 
 

Mijn naam is …………………………………………………………………………………………. 
 

En ik wil graag herinneringsmedaille nummer ………... 
 

Deze antwoordstrook en de bijbehorende € 5,00 kunt u inleveren bij: 
  
Paula Snellink 

Neushoornweg 23 – I, 8317 PV Kraggenburg, Tel.: (0527) 250017 
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LEUK OM TE LEZEN: Vrijwilligerswerk in Oeganda 

 Marjet van der Stelt en Laura van Rijssen 
 

De reis is al geboekt. In juli gaan Marjet (18) uit Kraggenburg en Laura (19) uit Hattem voor 

de tweede keer naar Oeganda om vrijwilligerswerk te doen. Vorig jaar nog met een 

organisatie; nu hebben ze alles zelf geregeld en ze hebben er zin in, maar eerst worden er nog 

sponsoracties in Nederland georganiseerd om geld in te zamelen. Geld dat rechtstreeks naar 

de kinderen gaat, die het nodig hebben en besteed wordt op het moment dat Marjet en Laura 

er zijn, bijvoorbeeld aan nieuwe schoolspullen of bedden. Veel geleerd hebben ze vorig jaar. 

Daarom worden er nu geen kleren, maar kleine speeltjes ingezameld. Makkelijk mee te nemen 

en de kinderen in Oeganda worden er blij van. Wilt u na het lezen van hun verhaal ook geld of 

spullen doneren?  

Stuur dan een mail naar Laura, laura11295@hotmail.nl of Marjet, marjetvdstelt@hotmail.com. 

 

Waarom Oeganda? 

We waren vorig jaar naar een open dag van Commundo, de organisatie waarmee we toen 

reisden, en dit project 'Arise and Shine Uganda' sprak ons erg aan. We kenden elkaar toen nog 

niet, maar maakten kennis met elkaar via een gezamenlijke vriendin. Dat klikte en we hebben 

contact gehouden en gaan nu weer samen naar Oeganda. Over wat je daar hebt meegemaakt, 

kun je eigenlijk alleen goed kletsen met iemand, die er ook geweest is. Die snapt precies wat 

je bedoelt. Voor een ander is het onvoorstelbaar.  

 

Wat gaan jullie daar doen? 

Vorig jaar hebben we vrijwilligerswerk gedaan in een opvanghuis. Hier werden kinderen tot 

vier jaar opgevangen, die geen ouders meer hadden of geen moeder, die voor hen kon zorgen. 

Vaak zaten de kinderen er tijdelijk of werden voor adoptie aangeboden. We hebben toen een 

uitje gedaan naar de sloppenwijken van Kampala, de hoofdstad van Oeganda. Dit jaar gaat 

Laura vooral werken in de sloppenwijken. Marjet blijft in het opvanghuis en dit jaar wil ze 

graag meelopen in het ziekenhuis. Vorig jaar hebben we een schooltje gemaakt. Of we nu weer 

zo'n dergelijk project kunnen doen, weten we niet. Dat bepalen we pas daar.  

 

Laura doet de PABO en wil in de sloppenwijken 'iets van les' gaan geven. 'Hoe dat precies zal 

gaan en wat dat weet ik nu nog niet. Het kan ook zijn in de vorm van samen zingen of samen 

sporten. De wat oudere kinderen leren Engels op school, dus dat is wel handig. Met de 

kleintjes praat je met handen en voeten, maar ook dan begrijp je elkaar wel.' 

 

Marjet studeert verpleegkunde aan Windesheim in Zwolle. Vandaar haar wens om zichzelf 

nuttig te maken in het ziekenhuis. 'Ik verwacht niet dat ik daar al heel veel kan doen, maar ik 

wil er zeker een paar dagen rondkijken. Alles gaat daar zo anders dan hier. Maar het lijkt me 

ook wel heel ingrijpend. De gemiddelde levensverwachting in Oeganda is bijvoorbeeld maar 40 

jaar. Je ziet daar dus ook bijna geen oudere mensen. Heel bizar! Ik denk dat ik veel activiteiten 

voor de kinderen ga bedenken en deze met hen ga doen.' 

 

Hoe hebben jullie je verblijf in Oeganda ervaren? 

Geweldig! We hebben nu al ontzettend veel zin om terug te gaan. We zaten in een goed 

guesthouse, waar alles goed bewaakt was. We hebben ons geen moment onveilig gevoeld, 

maar ik zou bijvoorbeeld niet zo maar alleen in Kampala rond gaan lopen. Vanaf het taxipark 

daar is er ook altijd iemand, die even met je meeloopt.  

 

Hoe zijn de mensen in Oeganda? 

De kinderen en de mensen van het opvanghuis zijn gewoon heel blij dat je er bent. De 

kinderen zijn heel aanhankelijk.  

 

Mannen kunnen hier meerdere vrouwen hebben. Als je te oud wordt of je houdt het huis niet 

goed schoon, sturen ze hun vrouw gewoon weg en 'nemen' een nieuwe. Vrouwen kunnen ons 

wel eens zo observeren alsof ze bang zijn dat we hun mannen inpikken. Zij zien ons dan 

waarschijnlijk als een soort van indringers. Mannen vragen ook heel snel: 'Wil je met me 

trouwen?' De vrouwen hebben  veel ambachtelijke winkeltjes en werken op de plantages. De 

kinderen zorgen voor elkaar. Daarnaast zitten er veel vrouwen en kinderen in de prostitutie. 
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Veel mensen zijn besmet met aids/hiv. Wij hebben 1000 condooms gekregen om uit te delen.  

 

In Oeganda zijn de meeste mensen Christen. Er zijn ook wel Moslims, maar dat gaat hier heel 

goed samen.  

 

Verder is het heel bijzonder dat je 10 minuten van de sloppenwijken, hele grote huizen hebt. 

Er is een enorm verschil tussen arm en rijk. Opvallend is wel dat iedereen hier een mobiel 

heeft, terwijl ze amper kleren hebben.  

 

Welke acties gaan jullie doen voor Oeganda? 

Op 25 april organiseren we een sponsorloop op De Lichtwachter en De Pionier in Kraggenburg. 

Kinderen kunnen zich dan per rondje laten sponsoren door familie, buren, vrienden en zo geld 

inzamelen voor de kinderen in Oeganda.  

 

In Hattem hebben we een flessenactie georganiseerd samen met de Albert Heijn. Wij krijgen 

het statiegeld van de flessen, die worden ingeleverd. Verder maakt Laura foto's van kinderen 

en huisdieren. De opbrengst hiervan gaat ook naar het goede doel.  

 

En wie weet komen er nog wel meer acties. Het geld gaat overigens rechtstreeks naar de 

kinderen in Oeganda. Onze tickets en onze uitjes daar betalen we zelf, daar gaat zeker geen 

sponsorgeld heen.  

 

En we zijn natuurlijk op zoek naar spulletjes/speeltjes voor de kinderen. We nemen allebei 

twee koffers mee. Eén met onze eigen spullen en één met spullen voor de mensen in Oeganda.  

 

Naar wat voor spullen zijn jullie op zoek? 

Vooral kleine lichte speeltjes, dus bijvoorbeeld tolletjes, gum, potloden, kleine ballen. En het 

hoeft niet nieuw te zijn, tweedehands is prima. We hebben bijvoorbeeld al krijtjes gekregen en 

kleine luiertjes.  

 

Wat willen jullie verder nog kwijt? 

We hopen veel sponsorgeld en spulletjes op te halen zodat we de arme kinderen in Oeganda 

blij kunnen maken. Het geld besteden we echt alleen aan activiteiten voor de kinderen en aan 

spullen die ze echt nodig hebben.  

 

Heeft u nog lege statiegeld flessen? Laat het ons weten, dan halen wij ze bij u 

op of u mag ze natuurlijk ook brengen!!!! Alvast bedankt!  
Laura, laura11295@hotmail.nl of Marjet, marjetvdstelt@hotmail.com. 

 

Wij hebben vorig jaar geleerd, dat we echt blij mogen zijn, dat we hier leven met onze 

families. Geniet van wat je hebt en zeur niet over nutteloze zaken als de niet precies goede 

kleur van je nagellak ;)  

 

Voor wie op vakantie naar Oeganda wil: 

Oeganda is een heel mooi en groen land. Het wordt wel de parel van Afrika genoemd. Het 

klimaat is er heerlijk. Het hele jaar tussen de 22 en 27 graden. Wij waren er in het 

regenseizoen, maar hebben geen regen gezien. Jinja is het toeristische centrum van het land 

met luxe resorts en vele outdoormogelijkheden, zoals raften op de Nijl.  

 

Margot Maljaars 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Zaterdag 
22 en 29 maart 

 
Twee eenakters 

Waar gaat ’t over? – van Wim T. Schippers 

Sneldate  - van Petra Daalman 

 

 

             
 
 

 
 
 
 
 
 

Waar: H.C.R. van Saaze 
Aanvang: 20.00 uur  (Zaal open: 19.30) 
Entree: Basisschoolkinderen € 2,50    

Volwassenen € 4,50 
   

 

 

 

 

 

 

 

LP AVOND NA DE VOORSTELLING VAN ST GENESIUS 

 

In het feestjaar van 65 jaar Kraggenburg draagt St Genesius zijn culturele steentje bij. Twee 

toneelgroepen studeren twee eenakters in. Deze worden zoals vanouds opgevoerd in de zaal 

van HCR Van Saaze. De data zijn zaterdag 22 en 29 maart.  

 

Hotel van Saaze viert dit jaar dat opa en oma Van Saaze 60 jaar geleden op 26 maart de 

deuren openden van hun gelijknamige hotel café Van Saaze.  

Na afloop van de voorstelling op 29 maart is er een LP avond in het café. Een nostalgische 

avond met muziek uit lang vervlogen tijden. Behalve muziek zijn er voor en na de voorstelling 

nog een paar leuke verrassingen. Dus mis het niet en beleef op zaterdag 22 en 29 maart een 

gezellige, bijzondere, hoogstaande, culturele avond in eigen dorp. 

 

Voor meer info zie www@hotelvansaaze.nl 

mailto:www@hotelvansaaze.nl
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KRAGGENBURG 65 JAAR! MAAR HOE IS HET ONTSTAAN? 

 

Op zaterdag 29 maart en zondag 30 maart kunt u een leuke en boeiende presentatie bijwonen 

over het ontstaan van de Noordoostpolder en in het bijzonder van Kraggenburg en omgeving. 

De digitale presentatie, van ca. 1.5 uur, wordt getoond op een groot scherm en het verhaal 

wordt u verteld door Vincent. 

De presentatie vindt plaats in Hoeve Marant en hierna is er, geheel vrijblijvend, de 

mogelijkheid een kijkje te nemen in het nieuw ingerichte pioniersmuseum in Paviljoen T127. 

 

Wanneer: zaterdag 29 maart, aanvang 14.00 uur 

 zondag   30 maart, aanvang 14.00 uur 

 

De toegang is gratis en vooraf aanmelden is NIET nodig. 

 

Marant Recreatie 

Zwartemeerweg 25 

8317 PA Kraggenburg 

Tel 0527-258417 

www.marantrecreatie.nl 

 

 

 

 

 

NIEUWS REUNIE 65 JAAR OBS DE PIONIER (1949 - 2014) 

 

In de vorige editie van de Uitkijk hebben we een oproep geplaatst waarin men zich kon 

aanmelden voor de reünie op zaterdag 5 april a.s. Ook heeft er een persbericht in de 

polderkrant en de Flevo Post gestaan. Tot nu toe hebben zich voor de reünie 150 mensen 

aangemeld. De reüniecommissie is blij verrast met de aanmeldingen. 

 

Zij hoopt op zaterdag 5 april de deelnemers om 19.00 uur op de school te mogen begroeten. 

Voor koffie e.d. zal worden gezorgd. Om 19.30 uur zal de officiële opening plaatsvinden. 

Gedurende de avond zal er op gezette tijden een AV-show vertoond worden. Oud- directeur 

Gerrit Hof heeft met het door hem verzamelde beeldmateriaal een leuke presentatie in elkaar 

gezet. Daarnaast zal er een lokaal ingericht worden waar foto’s uit het verleden van de school 

bekeken kunnen worden. Ook wordt op de aanwezige digitale schoolborden nog het nodige 

beeldmateriaal vertoond. 

Het elkaar ontmoeten en even bijpraten staat echter centraal op deze informele avond. 

Degenen die de foto’s e.d. hebben bekeken kunnen, uiteraard op eigen kosten, nog een hapje 

of een drankje verkrijgen in het Klokhuis.  

 

Ook met onze leerlingen wordt het 65 jarig bestaan gevierd. Vrijdag 4 april staat in het teken 

van het circus. Dan zal er de hele dag geoefend worden om ’s avonds met een spetterende 

circusvoorstelling uit te pakken. Deze voorstelling wordt in de gymzaal opgevoerd en start om 

19.00 uur. Per gezin zullen er twee vrijkaartjes verstrekt worden. Om de kosten enigszins op 

te vangen zullen er door de leerlingen toegangsbewijzen voor € 2,00 per stuk verkocht gaan 

worden. We rekenen op een goede opkomst. 

 

Namens de reüniecommissie 65 jaar OBS de Pionier 

Aanmelden voor de reünie kan nog tot 19 maart via pionier65jaar@gmail.com. Bellen mag 

ook: telefoonnummer school: 0527-252345 of bellen met Molle Stuiver 0527-252453 

 
 

 

 

mailto:pionier65jaar@gmail.com
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EIEREN ZOEKEN 

 

In vele landen waaronder Polen is het op 1 juni Nationale Kinderdag. De kinderen staan op die 

dag in het middelpunt van de belangstelling. Er worden dan allerlei activiteiten voor hen 

georganiseerd. Vanuit deze gedachte wil werkgroep MCK in ons dorp iets organiseren voor alle 

kinderen in de basisschoolleeftijd.  

 

Dat gaan we doen op Paaszaterdag 19 april.  

Wat gaan we doen? Heel toepasselijk: EIEREN ZOEKEN.  

Het begint om 14.00 uur op het plein bij HCR van Saaze. Kinderen kunnen zich daar opgeven. 

Kosten zijn € 3,- per kind. 

Daarna gaan alle kinderen mee naar een onbekende terrein, waar de eieren zijn verstopt. 

Tussen al deze eieren zijn drie fel gekleurde eieren te vinden. Wie die vindt heeft de 1e , 2e of 

3e prijs.  

Het zoeken is alléén voor de kinderen, dus niet voor de ouders, of grotere broers of zussen. 

 

Na het zoeken gaan we samen terug naar HCR van Saaze. Daar kunnen de kinderen hun 

gevonden eieren gaan beschilderen. De kinderen die een fel gekleurd ei hebben gevonden 

krijgen dan ook hun prijs. 

Intussen zorgen wij voor drinken en patat. Uiterlijk om 17.00 uur is het afgelopen.  

 

Als u als ouder mee wil helpen met deze activiteit, zou dat wel heel mooi zijn. U kunt zich 

hiervoor opgeven bij Ron Potters tel. 0527-252353. 

 

De organisatie van deze middag is in handen van Multi Culti Kraggenburg 

 

 

 

S.W.N. KRAGGENBURG 

 

Wij nodigen alle 55 plussers van Kraggenburg uit voor een gezellige voorjaars-, paas 

koffiemorgen. 

Op donderdag 17 april om 10.00 uur in het Klokhuis staat de koffie en thee met …….. klaar. 

Tot 12.00 uur gaan we brainstormen en luisteren naar iemand die iets te vertellen heeft. Het 

wordt verrassend. Daarna wordt er een lunch geserveerd, ook de (paas)eieren ontbreken niet. 

 

Voor de nodige onkosten vragen wij € 5,00 per persoon. 

Dit is een eenmalige uitnodiging en het staat ook vermeld op de dorpskalender. 

Opgave graag voor 12 april bij: Sietske Huizing tel. 252851 of Annie van Diepen tel. 252418 

 

Tot ziens op donderdag 17 april. 

Groetjes van de vrijwilligers van S.W.N. 

 

 

 

2
E
 PAASDAG 21 APRIL EIEREN GOOIEN  

 

Ook dit jaar is er op 2e Paasdag weer het eieren gooien. Op het grasveld voor HCR van Saaze 

staan de kruiwagens met eitjes klaar voor de vlucht. Nieuw dit jaar is het eieren gooien voor 

(groot)ouder en kind.  

 

jeugd basisschool 15.00 uur 

ouder – kind (t/m groep 5 basisschool) 15.30 uur 

volwassenen 16.00 uur 

  

inschrijven per koppel  vanaf 14.30 uur 

kosten deelname € 1 ,- per koppel,  meerdere combinaties mogelijk 

Voor meer informatie kijk op www.hotelvansaaze.nl      
 

http://www.hotelvansaaze.nl/
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KRAGGENBURG’S GOT TALENT! 

 

Wij zoeken talenten! Ter ere van het Briljanten jubileum van Kraggenburg en het 60 jarig 

bestaan van H.C.R. Van Saaze, organiseren De Zotte Leeuwkes en H.C.R. Van Saaze op  

25 april 2014 een talentenshow, aanvang 20.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur. 

Kan jij heel goed zingen, dansen, playbacken, een instrument bespelen, heel vaak een bal 

hooghouden of heb jij een ander uniek talent?  

Geef je dan snel op voor KRAGGENBURG’S GOT TALENT!  

 

Inschrijfformulieren zijn te vinden bij H.C.R. Van Saaze, ’t Hoekje en de voetbalkantine van F.C 

Kraggenburg. Je kunt je ook inschrijven door een e-mail te sturen naar 

talentaanmelden@gmail.com Vermeld in je e-mail dan het volgende: 

- Naam/namen van de deelnemer(s) 

- Leeftijd(en) 

- Talent 

- Eventuele benodigdheden (microfoon, tafel etc.) 

Inschrijven kan tot 20 april 2014! 

 

 

 

BOOTTOCHT 

 

De jaarlijkse boottocht met de Zonnebloem valt  

voor Kraggenburg op woensdag 7 mei 2014. 

We zijn ingedeeld samen met onze zusterverenigingen 

uit Brederwiede, Ens, Tollebeek en Rutten. 

Het vertrekpunt is ook dit jaar de haven van Vollenhove, waar we vanaf 9.15 uur kunnen 

inschepen.  

Om 10.00 uur vertrekt de boot. Met de jas aan zoeken we een plaatsje in de boot. Daarna 

worden de jassen per tafel opgehaald en opgeborgen beneden in de garderobe. 

Van elke dorpsafdeling gaat een vrijwilliger mee, voor u dus een bekend aanspreekpunt. 

We varen met de prachtige nieuwe boot de “Jan Plezier”, via Genemuiden en Hasselt naar 

Zwolle, zo mogelijk zelfs naar Hattem over de IJssel. Al varend krijgen we koffie, thee met iets 

lekkers erbij en een hapje en een drankje. Tussen de middag kunnen we genieten van een 

warme maaltijd. Er is ruimte voor een gesprek of een spelletje en ook zal er een verloting 

worden gehouden. Tevens is er muzikale begeleiding aanwezig.  

Rond de klok van 16.30 uur worden we weer terug verwacht in de haven van Vollenhove. 

De kosten van deze dag bedragen € 30,00 per persoon.  

Voor vervoer heen en terug wordt gezorgd. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:  

Mevr. G.Mooiweer tel. 252700 en bij Mevr. G.Rinsma tel. 252061. 

Wel graag opgeven voor maandag 14 april.  

 

 

 

 

SPORT EN SPEL 

Kraggenburg – dubbeldoelveld 

 

Wie? Kinderen uit groep 4 t/m 8 

Wat? Allerlei sport- en spel activiteiten 

Waar? Dubbeldoelveld 

Wanneer? Dinsdag 25 maart, 1 en 8 april, Van 15.30 – 16.30 uur 

Mee doen? Mail je naam en groep aan: Karin.schwering@carrefour.nu 

 

Deelname is gratis! Kom jij ook? 

Carrefour 

mailto:talentaanmelden@gmail.com
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VOORAANKONDIGING:  

THEATERGROEP “SWITCH” MET “REMEMBER ME” 

 

Op zondag 25 mei a.s. speelt om 16.00 uur in de feesttent van Kraggenburg theatergroep 

“Switch”. Deze theatergroep verzorgt voor ons de oecumenische viering in de tentdienst. Deze 

viering is niet een viering zoals de meeste mensen voor ogen hebben, als ze denken aan een 

traditionele kerkviering. Deze viering is interactief en wordt ingevuld met toneel, muziek en 

symboliek; al met al een “heilige chaos”. Wordt u al nieuwsgierig? Kom dan en vier met ons 

mee of kijk vast op de website van Switch: www.switchweb.nl 

 

Namens de oecumenische werkgroep 

Alice Polhoud 

 

 

 

 

REVUE 

 

De weken vliegen voorbij en de revue komt steeds dichterbij. Er worden elke week weer 

stappen en soms sprongen gemaakt om dit te doen slagen. De groep die zich hiervoor inzet 

wordt steeds groter. Want hoe meer je naar het einde gaat, hoe meer puntjes er op de i 

moeten.  

Het decor moet gemaakt worden, de kleding moet afgestemd zijn, de techniek moet kloppen. 

Allemaal verschillende dingen waar bepaalde mensen het kunnen maken. De spelersgroep en 

de muziek hebben er al vele oefenavonden op zitten. Elke week met meer vooruitgang. Ik ben 

ook erg trots op de inzet die zij geven!  

Weken hebben we geoefend in ’t Klokhuis, wat erg fijn was dat we daar terecht konden. Nu 

oefenen we bij Lau Oosterwijk in de schuur, hier hebben we een mooie grote ruimte waar we 

alles kunnen samenvoegen.  

Coördinator Wilma van Beekhuizen is van alles aan het regelen om het zo soepel mogelijk te 

laten draaien. 

Daarnaast is de Feestweek Commissie achter de schermen ook druk aan de gang. Uiteraard 

voor de hele feestweek, maar ook voor de revue. Daar zijn we natuurlijk ook heel erg blij mee!  

Wat gaat er allemaal in voorkomen?! Een aantal dorpsbewoners kunnen we niet onvermeld 

laten. Gebeurtenissen waarvan een groot deel van het publiek zal zeggen: “Oh ja, dat weet ik 

nog wel!” 

Een revue voor én door Kraggenburg.  

Een lach en een traan.  

Verbazing en verwachting.  

 

De laatste loodjes wegen het zwaarst, maar dat kunnen we aan! 

We gaan een mooie show voor u neerzetten! 

Ik hoop dat wij u allen zien op donderdag 29 mei en vrijdag 30 mei! 

 

Mocht u naar de Revue van 65 jaar Kraggenburg willen gaan, dan kunt u alvast kaarten halen 

in de voorverkoop. 

 

Met vriendelijke groet, 

Marloes Neefjes 

 

 

  

Voorverkoop Revue Kraggenburg 2014 

 

 

Datum:    Tijd: Locatie: 
Dinsdag 6 mei 2014   19.00 tot 20.30 uur Dorpshuis ’t Klokhuis 
Donderdag 8 mei 2014   19.00 tot 20.30 uur Noordermeent 4 

Maandag 12 mei 2014   19.00 tot 20.30 uur 8317 AA Kraggenburg 
Woensdag 14 mei 2014   19.00 tot 20.30 uur  

http://www.switchweb.nl/
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Beste allemaal,  

 

Weten jullie nog welke doelen je hebt gesteld voor dit jaar?  

Wat gaat het bereiken van die doelen je opleveren?  

En,…wat gaat het opleveren voor anderen?  

 

Ik ben Remco Bakker en sinds februari 2011 weet ik dat ik een 

hersentumor heb. De diagnose werd gesteld na een lange periode 

van hoofdpijn. Na verschillende huisartsbezoeken en uiteindelijk  

een scan in het ziekenhuis in Meppel, bleek dat er iets niet in orde  

was. Ik werd doorverwezen naar het UMC in Groningen.  

Hier onderging ik in een week tijd twee operaties, waarna ik mij een stuk beter voelde. In april 

datzelfde jaar onderging ik de laatste operatie waarbij het grootste deel van de tumor kon 

worden verwijderd. Sinds de laatste operatie moet ik ieder halfjaar voor een MRI-scan om 

eventuele groei van de tumor zo vroeg mogelijk te signaleren.  

 

Sinds 2010 zet ik mij in voor de strijd tegen kanker. Tot 2014 deed ik dat voor ‘KWF 

Kankerbestrijding’, dit jaar zal ik dat doen voor ‘Stichting Stop Hersentumoren. ‘Sinds 1968 is 

de gemiddelde levensduur van een hersentumorpatiënt slechts verlengd van zes naar vijftien 

maanden!’ Een actie die de onderzoeken van deze stichting ondersteunt is de stichting 

‘Bergentocht tegen kanker’. Dit jaar organiseren zij voor de tweede maal een tocht over de 

Utrechtse heuvelrug. Er kan worden gekozen voor verschillende afstanden en disciplines.  

 

Ik heb mij ingeschreven voor de 125 km op de racefiets. Een kleine actie t.b.v. een groot doel. 

Op 29 juni 2014 zal deze tocht samen met vele andere mensen plaatsvinden. Voor mij 

persoonlijk is het natuurlijk erg leuk om een zo hoog mogelijke opbrengst bij elkaar te krijgen. 

Mochten jullie vragen hebben over de actie dan kunnen jullie terecht op de volgende website: 

www.bergentocht.nl. Hier vinden jullie ook mijn persoonlijke site onder ‘Deelnemers’ en 

‘Alfabetisch overzicht’. Daarnaast kunnen jullie mij natuurlijk altijd bereiken via onderstaande 

gegevens.  

 

Oproep  

Om mij te ondersteunen kun je helpen/meedoen met een leuke fietstocht in deze regio. Lijkt 

het je leuk hierbij te helpen, dan kun je mij vinden via onderstaande gegevens. Het zou mooi 

zijn als dit voor juni kan plaatsvinden. Afhankelijk van de reacties en andere initiatieven 

kunnen we dit organiseren.  

 

Ik hoop dat ook jullie, op wat voor manier dan ook, een steentje willen bijdragen aan de 

bestrijding van kanker. Wil je mij financieel steunen, dan kan dat via de volgende website: 

www.bergentocht.nl/remco-bakker.  

Bij de opening van de mountainbikeroute door Natuurmonumenten, wordt er een openingsrit 

gehouden, ook hier is het mogelijk een donatie te doen.  

 

Alvast bedankt!!  

 

Hartelijke groet,                                      

Remco Bakker  

Paardenweg 11b  

06 5227 2662  

Remcobakker21@hotmail.com 

 

 
 

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

 
 of Neushoornweg 24 

mailto:Remcobakker21@hotmail.com
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HET VERDWIJNEN VAN EEN SPEELTUIN 

 

De gemeente zegt te moeten bezuinigen op de portefeuille speeltuinen. Meer dan 

vijftigduizend euro in onze polder, wat neerkomt op de opheffing van 55 speeltuinen.  

Onlangs is hiervoor een informatie avond geweest op het gemeentehuis, waaruit bleek dat de 

speeltuin aan de Voorstraat/Finsestraat/Walstraat op de nominatie staat om opgeheven te 

worden. De gepresenteerde plannen liggen nu voor iedereen ter inzage in Annie en Leo’s 

Buurtsuper.  

 

Ik als moeder van twee kleine kinderen, wonende aan de Finsestraat, ben het hier natuurlijk 

absoluut niet mee eens. De drie straten waaraan de speeltuin ligt, vormen in mijn ogen de 

“starterswijk” van Kraggenburg. Er wonen veel jonge kinderen geconcentreerd (33) en daar 

onttrek je geen speeltuin aan, mijns inziens. Bezuinigen moet ook anders kunnen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Om ons dit niet zomaar te laten gebeuren, heb ik onder de directe omwonenden een 

handtekeningenactie gehouden en deze aangeboden aan de gemeente. Ook hebben we met 

een mooie foto en tekst in de krant gestaan. Aansluitend hierop kunnen alle kinderen van 

Kraggenburg (of klein-/achterkleinkinderen) een mooie kleurplaat of tekening maken van een 

speeltuin, die na de gemeenteraadsverkiezingen ook aan de gemeente worden aangeboden. 

Hiermee willen we laten zien dat het niet zomaar kan dat een speeltuin opgeheven wordt. De 

tekeningen/kleurplaten mogen ingeleverd worden in de mapjes bij de Peuterspeelzaal en Annie 

en Leo’s Buurtsuper of aan huis (Finsestraat 16).  

 

Na de gemeenteraadsverkiezingen gaat de gemeente verder in gesprek met ondermeer 

Dorpsbelang over de verdere invulling van de bezuinigingen in ons dorp. 

 

Met vriendelijke groet, 

Sandra Luten 
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VOLKSTUINVERENIGING KRAGGENBURG 

 

Hoge opkomst jaarvergadering Volkstuinvereniging Kraggenburg. 

 

Begin februari heeft de algemene ledenvergadering plaats gevonden, met een voor de 

volkstuinvereniging gebruikelijk hoge opkomst van zo'n 90% van de leden. 

 

Tijdens de vergadering werden prijzen verloot welke beschikbaar gesteld werden door de 

volgende bedrijven: 

Concordia Meppel 

Dier all-in Vollenhove 

Intratuin Emmeloord 

Mts. Looise Kraggenburg 

Profyto Emmeloord 

Slagerij Pees 

Welkoop Emmeloord 

 

Enkele lege tuinen worden dit voorjaar met een akkerrand – bloemenmengsel ingezaaid. 

Voor potentiële nieuwe leden is er dus ruimte om te starten met een eigen groente-, kruiden 

en of fruittuin.  

 

Bij interesse graag contact opnemen met: 

 

Reijer Keijzer - 252821 

Johan van der Wekken - 852737 

Jan Hindrik Spriensma - 240300 

 

 

 

 

DE GROENE TAFEL 

 

Beste Kraggenburgers 

 

Het is erg spijtig dat wij in het jubileumjaar van ons dorp moeten  

besluiten om te stoppen met klaverjasclub “de Groene tafel”.   

Gedurende vele jaren is er door verschillende personen met  

enthousiasme inzet geweest om 1 keer in de 14 dagen te klaverjassen in het Klokhuis. Twee 

jaar geleden werd door het toenmalige bestuur aangegeven te willen stoppen vanwege 

terugloop van het aantal deelnemers. Wij hadden het gevoel dat erdoor een andere opzet 

meer kaartliefhebbers geactiveerd konden worden. Dit is ons helaas niet gelukt. Wij betreuren 

het dat een club met een lange historie ophoudt te bestaan.  

 

Op 11 april is de laatste klaverjasavond van “de groene tafel”. 

Voor u als kaartliefhebber blijft gelukkig op de andere vrijdagen de mogelijkheid om te kaarten 

bij “de Kei”. 

 

Wij danken iedereen voor de gezellige avonden 

Marianne v.d. Ploeg 

Gert Polhoud 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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65 KERSTstALLEN VOOR 65 JARIG KRAGGENBURG 

 

U zult wel denken, is die niet een beetje in de war? Maar het gaat om het volgende: Zoals 

jullie allemaal weten, bestaat Kraggenburg 65 jaar. En aan het eind van het jaar, ergens in 

december, in het weekend van de Kerstmarkt, wil ik een expositie organiseren van 65 

kerststallen. De locatie is nog niet bekend. De bedoeling is dat iedereen, die dat wil, een 

weekend lang z’n kerststal ter expositie aanbiedt. Alle soorten van kerststallen zijn welkom. 

Traditionele, moderne, zelfgemaakte, gehaakte, geboetseerde, glazen, van brooddeeg 

gemaakte of houten kerststallen. Hele grote of juist piepkleine, of misschien wel een kerststal 

van lego, papier of naar eigen fantasie, een drieluik, een schilderij of een kerststal die van 

generatie op generatie is overgedragen. Hoe aparter, hoe leuker, maar gewoon is ook goed 

genoeg. Lijkt het je leuk om jouw kerststal(len) een keer ten toon te stellen, meld je dan aan. 

Als je hier verder nog  ideeën over hebt, laat het me dan weten. Een levende kerststal lijkt me 

ook heel goed passen. 

 

Groeten  

Annemieke Janse tel: 06-10750006 

 

 

 

 

OPEN TENNISDAG ATV DE VOORST 

 
Gratis een balletje slaan bij tennisvereniging  ATV De Voorst  

op de Punt in Marknesse. Maak Kennis met Tennis. 

 

Tennisvereniging ATV De Voorst houdt op zaterdag 29 maart  

van 10.00 tot 14.00 uur een OPEN TENNISDAG. Iedereen die 

kennis wil maken met de tennissport is van harte welkom op  

het tennispark. 

Tijdens de Open Tennisdag krijgt u informatie over de tennisvereniging, de lessen en de 

tennismaterialen. Natuurlijk kunnen de deelnemers zelf ook geheel vrijblijvend een balletje 

slaan en aan oefeningen mee doen. Voor de kinderen in de leeftijd van 5 tot 12 jaar zijn er 

aangepaste tennismaterialen, zoals kleinere rackets en zachtere ballen. 

 

Deze dag is bedoeld om niet-tennissers in alle leeftijdsgroepen kennis te laten maken met de 

sport. Tennis daagt je uit en is een leuke, gezonde maar ook heel sociale sport. Samen met de 

vrijwilligers hoopt de organisatie dit jaar nog meer mensen de baan op te krijgen. Mensen die 

al tennissen en lid zijn van de vereniging kunnen hun familieleden, vrienden en kennissen 

uitnodigen om samen de Open Tennisdag te bezoeken. Geïnteresseerden kunnen natuurlijk 

ook op eigen initiatief binnenstappen op het vrij toegankelijke park. Rackets en ballen worden  

deze dag ter beschikking gesteld. Tijdens enkele oefeningen zijn er leuke gadgets te winnen. 

ATV De Voorst  beschikt over 3 kunstgras tennisbanen, waarop het gehele jaar gespeeld kan 

worden, zowel overdag als ’s avonds met verlichting. Kortom: tennis is 7 dagen in de week 

mogelijk. 

Meer informatie is te vinden op www.atvdevoorst.nl 

 

De toegang is 29 maart natuurlijk gratis en u wordt ontvangen met koffie. 

Op de dag zelf is er een zeer aantrekkelijke aanbieding voor nieuwe leden, 

er zal hen een eenmalig gezinsabonnement worden aangeboden voor  

€ 50,= voor dit seizoen. 

 

De Open Tennisdagen zijn een initiatief van de Koninklijke Nederlandse 

Lawn Tennis Bond (KNLTB) en zijn tennisverenigingen. 

 

 

 

 

http://www.atvdevoorst.nl/
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KENNEDYMARS NOORDOOSTPOLDER 

 

Durft u de uitdaging aan? 

Op vrijdag 25 april om 22.00 uur ’s avonds wordt het startschot weer gegeven voor de 

Kennedymars Noordoostpolder. Binnen 20 uur een wandeltocht van 80 kilometer lopen langs 

o.a. de 11 dorpen en tulpenvelden die de Noordoostpolder rijk is. Voor hen die dit te ver 

vinden, is er de mogelijkheid om 40 kilometer te lopen. 

Midden in het feestgedruis van de “Xantes Nacht van Oranje” begint u te lopen en komt u 

langs plekken waarvan u misschien niet eens wist dat de Noordoostpolder die te bieden heeft. 

Bent u enthousiast geworden en denkt u: ‘deze uitdaging wil ik aangaan’ of wilt u meer 

informatie over de tocht? Kijk dan op www.stepnop.nl/kennedymars. 

Naast enthousiaste lopers kunnen wij tijdens de tocht niet zonder vrijwilligers. Wilt u zich 

inzetten tijdens de Kennedymars Noordoostpolder,  dan kunt u voor meer informatie mailen 

naar kennedymars@stepnop.nl 

Wij hopen u op welke manier dan ook te mogen ontmoeten tijdens de Kennedymars 

Noordoostpolder van 2014. 

 

 

 

 

HOME-START ONDERSTEUNT GEZINNEN MET JONGE KINDEREN 

 

Emmeloord - Kinderen opvoeden en een gezin draaiende houden gaat niet altijd even 

gemakkelijk. Elk gezin maakt wel eens een moeilijke periode mee, dus jij waarschijnlijk ook. 

Meestal ben je wel in staat om de problemen aan te pakken en op te lossen. Maar soms raak 

je overbelast of zie je door de bomen het bos niet meer. Dan is hulp welkom. Vrijwilligers, 

getraind en begeleid door Home-Start, bieden ondersteuning. 

 

Het 'goud' van Home-Start is de vrijwilliger, vaak is ze een ervaren moeder (of vader). Ze 

komt een dagdeel per week bij je op bezoek. Zij helpt je door bijvoorbeeld naar je te luisteren, 

ze denkt mee over hoe het gaat met de kinderen en ze biedt soms ook praktische hulp. Je 

kunt jouw verhaal kwijt bij de vrijwilliger. Je kunt ook concrete hulp bij het oplossen van 

je problemen krijgen, denk aan het zoeken naar een peuterspeelzaal of een plaats waar je 

andere ouders kunt ontmoeten. Jullie kunnen ook ervaringen uitwisselen, bijvoorbeeld over de 

opvoeding van de kinderen te praten. Uit onderzoek is gebleken dat ouders heel tevreden zijn 

over de steun van vrijwilligers. Ouders voelen zich prettiger en gaan positiever met hun 

kinderen om. 

Home-Start richt zich op jou als ouder. Het idee hier achter is dat als jij goed in je vel zit en 

als jij zelfvertrouwen hebt, jij ook goed voor je kinderen kunt zorgen. Gezinnen uit de 

Noordoostpolder met ten minste één kind jonger dan zeven jaar kunnen ondersteuning 

krijgen.  

 

Je kunt je aanmelden bij de coördinator. Na aanmelding kom ik bij je langs om te praten over 

wat jij wilt. Jouw vragen zijn daarbij het uitgangspunt; de ondersteuning wordt afgestemd op 

wat voor jou, of jouw gezin, nodig is. Later wordt er een vrijwilliger aan je voorgesteld. Als het 

klikt komt de vrijwilliger elke week bij je thuis. In het begin leer je elkaar kennen en gaande 

weg raak je vertrouwd met elkaar. Samen bespreek je op welke wijze je steun wilt of een 

helpende hand bij praktische zaken. 

 

Je kunt bellen met Astrid de Vries, 06- 35118877 of a.devries@humanitas.nl   

 

Home-Start heeft kantoor bij Carrefour op dinsdag en woensdag de hele dag en op 

vrijdagmorgen. Meer informatie is te vinden op www.home-start.nl 

http://www.stepnop.nl/kennedymars
mailto:kennedymars@stepnop.nl
mailto:a.devries@humanitas.nl


 27 

Natuurmoment maart 2014 

 

 

In maart is er druk gezaagd in het Voorsterbos, vooral in de omgeving van camping De Voorst. 

Hieronder lees je daar meer over. De aanleg van de MTB-route is ook voltooid, dit voorjaar 

wordt hij feestelijk geopend. Al geopend is de Ramspoltoren, die nu een informatie- en 

natuurbeleefpunt is geworden. Verder breekt nu vooral de tijd aan van het genieten van het 

voorjaar: het fluitenkruid dat al boven de grond staat, de miauwende buizerds boven het bos 

en de knetterende appelvinken hoog in de bomen. Een machtige tijd waar jullie hopelijk even 

veel van genieten als wij. 

 

Nieuwbouw beheerkantoor 

Vrijdag 14 maart is ons nieuwe beheerkantoor opgeleverd. Het is een prachtig pand geworden, 

waarin veel duurzame elementen zijn verwerkt, zoals een houtgestookte cv, herplaatsing van 

zonnecollectoren en gebruik van veel duurzaam hout. Aannemer Bos uit Emmeloord heeft er 

met zijn onderaannemers iets moois van gemaakt. Leuk om hier nog te vermelden is, dat het 

ontwerp van onze vrijwilliger Leo Nederlof is. Hij is een gepensioneerd architect en heeft zijn 

tijd en creativiteit beschikbaar gesteld voor dit project. In de tweede van helft maart zullen wij 

met onze vrijwilligers onze nieuwe werkruimtes betrekken. In het voorjaar volgt nog een 

officiële opening. Maar we zijn er nu al trots op. 

 

Ramspoltoren 

Op 5 maart hebben wethouder Poppe, heemraad Nieuwenhuis en beheerder Jan Akkerman van 

Natuurmonumenten de Ramspoltoren geopend. Dit gemeentelijke monument heeft op initiatief 

van Natuurmonumenten nu de functie van natuurbeleef- en informatiepunt gekregen. De toren 

is dagelijks van 09.00 tot 17.00 uur geopend en vrij toegankelijk. Peter Leijten uit Ens is 

torenwachter geworden en houdt als vrijwilliger toezicht op de toren. 

 

Speelnatuur bij Kraggenburg? 

In de gesprekken met inwoners van Kraggenburg is eerder de wens geuit om bij de ingang van 

het Voorsterbos bij de jachthaven een soort speelplek te maken voor kinderen. Met enkele 

bewoners is hierover verder nagedacht en wordt nu gewerkt aan een eerste schets. In de 

komende maanden volgt hier meer informatie over.  

 

MTB-route 

Vanaf het najaar van 2013 is door tientallen vrijwilligers uit Kraggenburg en andere dorpen 

gewerkt aan de MBT-route. Dankzij deze inzet ligt er nu een 24 km. lange MBT-route door het 

Voorsterbos (en Kadoelerbos), een fantastische resultaat. Nu al wordt de route veel gebruikt 

door fietsers uit de buurt. Dit voorjaar wordt de route nog officieel geopend.  

 

Werkzaamheden in het bos 

In maart is er flink gezaagd in het Voorsterbos, vooral in de omgeving van camping De Voorst. 

De zaagwerkzaamheden zijn de voorbereiding voor de aanleg van natuurvriendelijke oevers in 

de Zwolse Vaart. Hierbij werkt Natuurmonumenten samen met de provincie Flevoland die de 

opdracht heeft om natuurvriendelijke oevers aan te leggen. Deze aanleg vindt vanaf het einde 

van de zomer plaats. Na aanleg ontstaat hier een prachtige overgang van het bos naar de 

vaart, waar vele planten en dieren zullen kunnen leven. Om de grond die hierbij vrij komt op 

te kunnen slaan, is bij het dagkampeerterrein een (tijdelijk) gronddepot aangelegd. Hiervoor is 

een perceel dennen gekapt. Als het gronddepot wordt opgeheven, worden hier opnieuw bomen 

aangeplant. 

 

Meer weten of op de hoogte blijven? 

Volg ons dan op twitter: @de_boswachters of facebook/Voorsterbos. Natuurlijk kun je ook 

kijken op onze website of mail voor specifieke vragen: n.kwint@natuurmonumnenten.nl. Of bel 

ons: 0527 252570 

 

 

Norbert Kwint, boswachter 

 

mailto:n.kwint@natuurmonumnenten.nl
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Inleverdata 2014 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

13 april 23 april 

15 juni 25 juni 

31 augustus 10 september 

09 november 19 november 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk     

     kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-    Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en 

moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de 

oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

- 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 
21-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

22-03 Sint Genesius 2 Eenakters  HCR van Saaze 20.00 uur 

25-03 Carrefour Sport- en spel groep 4 t/m 8 Dubbeldoelveld 15.30 uur 

26-03 Jongeren Van Vroeger 40 jarig Jubileum   

26-03 Dorpsbelang Jaarvergadering ’t Klokhuis 20.00 uur 

29-03 Vincent Oosterwijk Presentatie ontstaan NOP Hoeve Marant 14.00 uur 

29-03 Sint Genesius 2 Eenakters  HCR van Saaze 20.00 uur 

29-03 HCR van Saaze LP avond HCR van Saaze na ‘t toneel 

30-03 Vincent Oosterwijk Presentatie ontstaan NOP Hoeve Marant 14.00 uur 

31-03 Gemeente NOP, Dorpsbelang Informatieavond schaliegas Chez Marknesse 19.30 uur 

01-04 Carrefour Sport- en spel groep 4 t/m 8 Dubbeldoelveld 15.30 uur 

04-04 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

05-04  11 Dorpenloop De Dam 10.30 uur 

05-04 OBS De Pionier Reünie OBS De Pionier 19.00 uur 

08-04 Carrefour Sport- en spel groep 4 t/m 8 Dubbeldoelveld 15.30 uur 

 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

09-04 Chr. Vrouwenbeweging K’burg Cabaret Tine van tut’n Prot.Kerkcentrum 19.30 uur 

8/11-04 Be-Fair Avond 4 daagse   

17-04 S.W.N. Kraggenburg Voorjaars-, paas koffiemorgen 
55 plussers 

’t Klokhuis 10.00 uur 

18-04 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

19-04 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

19-04 Multi Culti Kraggenburg Eieren zoeken voor kinderen plein bij HCR v Saaze 14.00 uur 

21-04 HCR van Saaze Eieren gooien grasveld HCR v Saaze 15.00 uur 

25-04 HCR v Saaze, Zotte Leeuwkes Kraggenburg’s got talent HCR van Saaze 20.00 uur                                                            

02-05 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

07-05 De Zonnebloem Jaarlijkse boottocht haven Vollenhove 09.15 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Eenenveertigste jaargang, nummer 3. april 2014. 
 

Redactie: F.J. de Haan, namens Dorpsbelang 
J. de Kruijk, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 
Advertenties: H. Hadders, 06 51207854 

C. Matthijssen - Veldt, 0527-252482  
Leuk om te lezen: M. Maljaars 
Typewerk: E. Lelieveld 
Lay-out advertenties: A. Goossens 
Drukwerk: Drukkerij Feiko Stevens 
Nietwerk: J.V.V. 
Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 

Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 
Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 15 juni 2014 vóór 19.00 uur, 
altijd voorzien van een naam en telefoonnummer, bij voorkeur per e-mail in een Office Word-bestand: 

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 minimaal één week 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. 
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Van Dorpsbelang  

STEK 

Be-Fair jeugdvolleybal 

Be-Fair seniorenvolleybal 

FC Kraggenburg, nieuws  

Leuk om te lezen: Mountainbikeroute Voorsterbos 

Feestweek 2014 een Briljanten jaar / Voorverkoop Revue Kraggenburg 2014 

De uitdaging / Theatergroep Switch / Plantjesdag op 10 mei 

Herontwikkeling R.K. kerk in Kraggenburg 

De Leeuwenronde 

25 Juni reisje JVV 

65 Jaar o.b.s. de Pionier / Hallo creatieve kids 

SKN start buitenschoolse opvang in school 

Opbrengst collecte Reumafonds / K-City Klokhuis Boulers seizoen 2014 

Nieuws van het Klokhuis 

Opening Body Stress Release praktijk 

Blinden en slechtzienden collecte 

Uit-jeTent is meer dan kamperen / E-book café in bibliotheek Noordoostpolder 

Keepersdag bij Flevo Boys / Toon HermansHuis 

Inleverdata 2014 voor de kopij van De Uitkijk 

Adverteren in De Uitkijk / Activiteitenkalender 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

 

 

10 mei plantjesdag 

Op zaterdagochtend 10 mei houdt Dorpsbelang in samenwerking met IGW weer een 

plantjesdag. Wij komen bij u langs in het dorp. Zie verder de aankondiging in deze Uitkijk. 

 

Innen van de contributie 

De contributie van Dorpsbelang zal omstreeks 27 mei via automatische incasso worden geïnd.  

Wij zullen in de eerste 2 weken van mei langskomen bij de mensen die nog contant willen 

betalen. 

 

Feestweek en revue 

In de vorige Uitkijk en ook in dit nummer kunt u lezen over onze feestweek en de revue. Zowel 

de feestcommissie als ook de revuegroep zijn druk in de weer om de feestweek, met daarin de 

revue, een succes te laten worden. Wij rekenen op een grote deelname en op veel 

belangstelling van alle dorpsbewoners! 

Kijk ook eens op http://www.feestweekkraggenburg.nl/ en vergeet niet kaartjes te kopen voor 

de revue. 

 

Entree bij Hertenweg – Walstraat 

Deze dorpsentree is ruimer en lichter geworden door het weghalen van bosschage. Er is nu 

gras ingezaaid en er zijn een aantal nieuwe sierbomen gepland. Een mooi resultaat, maar we 

wachten nog op een bankje.  

Dit project is door Dorpsbelang gedaan in nauwe samenwerking met aanwonenden, IGW en 

Wijkbeheer van de gemeente. 

 

Speelplaatsenbeleid gemeente 

Het zal u via de regionale pers niet ontgaan zijn dat een groep ouders zich sterk maakt voor 

het behoud van de speelplaats in het centrum van ons dorp. Gemeente en wethouder hebben 

de reacties in ontvangst genomen. 

De komende tijd gaat Dorpsbelang met gemeente en ook met ouders in gesprek om te kijken 

hoe we tot een goede oplossing kunnen komen rondom de speelplaatsen, met daarbij zeker 

aandacht voor het onderhoud. Voor dit laatste zal er een actieve bijdrage van 

ouders/dorpsbewoners worden gevraagd. 

 

Terugblik jaarvergadering 

Het bestuur kijkt met een goed gevoel terug op deze avond. De opkomst was duidelijk hoger 

dan voorgaande jaren en het tweede deel van de avond viel goed in de smaak. 

Was u niet aanwezig en wilt u weten wat er besproken is, kijk dan op de website van 

Kraggenburg voor de voorlopige notulen: http://www.kraggenburg.nl onder de kop 

Dorpsbelang en dan het onderdeel Vergaderingen / bijeenkomsten. 

 

Namens Dorpsbelang 

Jules Overmars. 

 

 

 

 

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

http://www.feestweekkraggenburg.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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De afgelopen periode zijn we weer begonnen met de organisatie  

van vele activiteiten waarvan sommige al zijn geweest en andere  

nog gaan komen.  

Een kort verslag hiervan willen wij u niet onthouden. 

 

De 10-dorpenloop. 

Een hardloopevenement van dorp naar dorp, georganiseerd op 5 april, waaraan maar liefst 88 

teams deelnamen. Er waren 4 teams uit Kraggenburg vertegenwoordigd; de loopgroep 

Kraggenburg (20e), damesloopgroep van Be-Fair (82e), loopgroep uit naam van FC 

Kraggenburg (24e) en de loopgroep van Fit-arrangement (81e). Bij de finish werden de lopers 

verwelkomd met een flesje appelsap van Fruit in de Fles. 

 

Dorpsschoonmaak. 

Op woensdag 9 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 met 

een lekker ijsje en een leuke rugzak van Nederland Schoon. Wij bedanken de scholen voor hun 

medewerking. 

 

Wat er komen gaat de komende periode:  

 

Kennedymars. 

In de nacht van 25 op 26 april is er voor de 5e keer een Kennedymars georganiseerd door 

Step Emmeloord. De verzorgingspost is wederom bij HCR van Saaze.  

 

Koningsdag. 

Op 26 april zullen we ook dit jaar weer een gezellige ochtend organiseren voor alle 

Kraggenburgers. We starten om 10.00 uur met het hijsen van de vlag o.l.v. Le Chapel bij het 

monument aan de Voorstraat. Er is een speciaal lied geschreven door een Kraggenburger, wat 

gezongen wordt door alle basisschoolkinderen speciaal voor 65 jaar Kraggenburg. 

Vervolgens zal er op het plein bij HCR van Saaze tot 12.00 uur een gezellige VRIJMARKT zijn. 

Neem je kleedje mee voor de verkoop van huisraad, speelgoed, eigen gemaakte creaties of 

baksels. De kinderen, en natuurlijk ook volwassenen, mogen vlaggen schilderen en er zijn 

houten briljanten gemaakt ter ere voor 65 jaar Kraggenburg die ook beschilderd mogen 

worden. Dit alles onder het genot van koffie en wat lekker op het plein bij van Saaze. 

 

De 10-dorpen steppentocht. 

Op zondag 4 mei is de Level-One Steppentocht gepland. De groep van Kraggenburg is al 

zwaar in training en hopen op een goede eindklassering. Prins Sensation en zijn briljante raad 

zorgen voor de entourage in het dorp. Vindt u het leuk om de steppers aan te moedigen kom 

dan rond 15.15 uur naar HCR van Saaze. De steppers vertrekken om 15.35 uur weer richting 

Ens. 

 

De Leeuwenronde. 

Op vrijdag 16 mei staat de Leeuwenronde weer gepland. Met zoveel hardlopers in 

Kraggenburg kan het niet anders zijn, dan dat er veel lopers meedoen. U heeft nog even om te 

trainen en dit jaar hebben we in het kader van 65 Kraggenburg een leuke attentie voor alle 

deelnemers. 

Voor verdere informatie zie elders in deze Uitkijk. 

 

Wij hopen u te zien op één van onze activiteiten! 

 

STEK 

Maya Kutschruiter, Joan Langeweg, Anne v.d. Linge,  

Joost Potters en Barbara de Vries 
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Be Fair jeugdvolleybal 
 

Einde competitie 

De competitie is inmiddels afgelopen en we kunnen terug kijken op 

een geslaagd wedstrijdseizoen. Het B team heeft een prachtige 3e  

plaats behaald, met slechts 1 punt achterstand op de nummer 2,  

terwijl ze pas voor het eerste jaar in de B jeugd spelen. Dat belooft  

nog wat....  

Ook het jonge C team heeft goed gepresteerd, ze hebben zich  

dapper staande gehouden in een poule met veel 2e jaars C teams  

en zijn uiteindelijk in de middenmoot geëindigd op een 7e plaats.  

Kers op de taart was toch wel de winst op koploper Pegasus uit Zwartsluis, het team dat  het 

gehele seizoen verder geen enkele wedstrijd verloor, behalve dan van onze dametjes. En dat 

terwijl met name de jongens van Pegasus gemiddeld een kop groter waren.  

 

De meiden van niveau 6 hebben het weer voor elkaar, ze zijn weer kampioen geworden in de 

2e helft van de competitie! Een fantastische prestatie. Afgelopen zaterdag ontving het team in 

Nagele een heuse fles kinderchampagne van de beheerder van het MFC en de coaches hadden 

gezorgd voor taart!  

 

 

 
 

Spelers vlnr: Fleur Wellmann, Julia van Haaster, Anne Oosterhof, Milou Kapelle,  
Fleur de Boer en (niet op de foto wegens afwezigheid) Daphne Versprille 

 

 

Ons enige jongensteam bij Be Fair heeft ook keurig gepresteerd in de 2e helft van het seizoen. 

Hun spel is in vergelijking met het begin al veel beter geworden, zeker de opslagen zijn soms 

onhoudbaar voor tegenstanders, en de mannen hebben zichtbaar plezier in het volleyballen 

(ook vooral tussen de wedstrijden door, maar dat terzijde…). Een 4e plaats voor hen.  

Onze teams op niveau 4 en 3 hebben beiden een knappe 3e plaats behaald. 
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Nieuwe tenues 

Omdat niet alleen het aantal jeugdspelers doorgroeit, maar ook de spelers zelf niet op dezelfde 

lengte blijven steken, was het nodig om nieuwe tenues aan te schaffen voor de B en C jeugd. 

De sponsoren Body Stress Release Kuma de Korpo (voor de foto, kijk bij het artikel over de 

opening van het nieuwe pand) en AT Finance hebben het B en C team geheel in het nieuw 

gestoken.  

 

 

 
 

Staand vlnr: Lisa de Kruijk, Rachel Zwartbol (coach), Marleen van Dijk, Larissa van Veldhuijsen,  
Liset van de Stelt (trainster), Tessa de Jong en Agnes Tijsma (sponsor)  

Zittend vlnr: Anita Ruiter, Danisha Koobs en Danee Winter 

 

 

Scholenvolleybal 

Door Liset van de Stelt, jeugdtrainster van Be Fair, zijn 2 gastlessen verzorgd op OBS De 

Pionier, ter voorbereiding op het Scholenvolleybaltoernooi in Creil. Dit vond plaats op 

woensdag 19 februari voor de groepen 6,7 en 8. Groep 7 is kampioen geworden en mag  op 23 

april meedoen aan het Provinciaal Kampioenschap in Assen.  

 

Jong geleerd… 

Het team van niveau 3 is naar een wedstrijd van Vovem Emmeloord dames 1 gaan kijken, dat 

1e divisie speelt. Het is altijd goed om al heel jong de kunst af te kijken bij de professionals. 

Daar heb je later alleen maar voordeel van. Helaas verloor Vovem met flinke cijfers maar de 

pret bij ons team was er niet minder om. Wellicht kwam dat ook door de patat die erna 

gegeten werd bij ’t Hoekje. 

 

En verder 

Er wordt nog even doorgetraind tot en met eind juni, het seizoen wordt geëvalueerd en we 

gaan nog een aantal leuke dingen doen ter afsluiting. Een van die dingen is het jubileum van 

Be Fair op zaterdag 28 juni. Zet deze datum alvast in je agenda, want voor de jeugd (ook niet-

leden) belooft het een superleuke middag te worden.  
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Be Fair seniorenvolleybal. 
 

Het seizoen '13-'14 zit er op. De wedstrijden zijn gestreden, het stof is opgetrokken en de 

rangschikking is gemaakt. Een bewogen jaar; met het damesteam, wederom, in de tweede 

klasse en het herenteam in de derde klasse van het rayon. Dit seizoen streden de beide teams 

weer mee op twee fronten; althans, dat was de insteek. In de bekercompetitie konden we 

helaas geen potten breken zodat beide teams, ondanks een leuke wedstrijd, in de eerste ronde 

al 'sneuvelden'. Zowel de dames, als de heren moesten hun meerdere erkennen in de tweede-

klasse-teams van CSV uit Zwolle. De pijlen konden worden gericht op de reguliere competitie. 

Hierin hebben de dames leuk meegespeeld. In spannende wedstrijden werd gewonnen, maar 

er werd soms ook onnodig verloren van lager geplaatste tegenstanders. Het hele seizoen 

hebben de dames in en onder het midden van de ranglijst gestaan. En na de laatste wedstrijd 

zat er niet meer in dan een 9e plaats. Toch een compliment voor een team van negen 

speelsters welke er een 'sociaal wisselbeleid' op na houdt in een competitie waar enorm 

gefocust wordt op winnen. Gelukkig gaat het team in dezelfde samenstelling beginnen aan een 

nieuw seizoen, waarin de opdracht van de trainer luidt: eindigen bij de bovenste 6. 

 

Voor het nieuwe seizoen veranderen er bij de dames toch een paar dingen: van de drie 

scheidsrechters met een licentie om tweede klasse te fluiten zijn er twee niet meer 

beschikbaar. Dat betekent dat we een scheidsrechter te kort gaan komen voor onze dames. 

We proberen om met een buurvereniging een “scheidsruil” op te zetten, maar dit loopt nog 

niet zo soepel. Ook heeft de trainer te kennen gegeven, dat hij na dit seizoen het trainersbijltje 

er bij neer gooit. Nog een vacature met betrekking tot het damesteam (en twee heren).  

Dus weet/bent u een scheidsrechter of een trainer die we aan onze dames kunnen 

koppelen, geef dat a.u.b. zo spoedig mogelijk door aan ondergetekende! 

 

Voor wat betreft onze heren is het ook een bijzonder seizoen geweest. Aan het begin hebben 

twee spelers aangegeven, dat dit hun laatste seizoen zou zijn. Of dit van invloed op de 

resultaten is geweest kan ik niet met zekerheid zeggen, maar na een pechvolle competitie zijn 

de heren op de laatste plaats van de derde klasse geëindigd. En tegen het einde van het 

seizoen hakte een derde speler de knoop door en gaf ook aan te willen stoppen na dit seizoen. 

De kans is dus huizenhoog dat er komend seizoen geen herenteam meer zal zijn als gevolg 

van een nijpend spelerstekort. Hoewel er een paar gegadigden zich hebben gemeld, moeten er 

toch nog zeker drie nieuwe aanmeldingen komen om ook volgend jaar met een herenteam Be 

Fair te vertegenwoordigen in het rayon. Dat dit in de vierde klasse zal zijn is wel duidelijk, 

omdat het team is gedegradeerd. 

Bent u één van de drie geïnteresseerde nieuwe spelers? Geef u dan zsm met die 

andere twee aspirant spelers op bij ondergetekende! Er moet namelijk in mei al een 

teamopgave worden gedaan i.v.m. de invulling van de nieuwe competitie. 

 

Tot slot nog een bedankje mijnerzijds voor alle inzet van scheidsrechters, aanvoersters/-ders, 

supporters, tellers etc. die aan een sportieve competitie hebben bijgedragen!! 

Ave, tene quod bene! 

 

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

Tonny Kommers 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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                          FC KRAGGENBURG 
 
               VOETBALJAARGANG 2013-2014 
 

 

Nieuws van FC Kraggenburg. 
 

Inmiddels is de voorjaarscompetitie op het veld in volle gang. De spelers voetballen lekker 

mee in de competitie met wisselend resultaat.  

 

Bij de thuiswedstrijden van het eerste komt er iedere keer een pupil van de week in actie: 

 

"Pupil van de week" - 23 maart 

naam: Bas de Baat 

leeftijd: 9 jaar 

team: F1G 

positie: keeper of spits 

favoriete voetbalclub: Pec Zwolle 

hobby's: Hut maken, voetballen,  

computeren en met vriendje Anne spelen 

"Pupil van de week" - 13 april 

naam: Matthijs gouweleeuw 

leeftijd: 8 jaar 

team: F1G 

positie: achterin 

favoriete voetbalclub: Barcelona 

hobby's: voetbal, computer, lego. 

 

Vanaf 19 april is gestart met de trainingen voor kinderen vanaf 4 jaar, de zogenaamde 

kabouters. Spelenderwijs leren de kinderen voetballen. De trainingen worden afwisselend 

gegeven door Wout van Keulen & Joost Potters en Rens Hupkes & Rik Beekman.  

 

Wil jij ook komen voetballen bij onze vereniging? Stuur dan even een mailtje naar 

margotmaljaars@xs4all.nl. Kabouters zijn vanaf 4 jaar van harte welkom. Maar ook pupillen en 

junioren zijn van harte welkom. En ook als je naar het voortgezet onderwijs gaat, kun je bij 

ons instromen.  

 

De FC dag is op zaterdag 14 juni a.s. 

 

Wisten jullie al dat wij een mooie actuele facebookpagina hebben? Like hem snel! 

Margot Maljaars, jeugdcoördinator 

 

 

Feesttent op trainingsveld. 
 

Omdat er nog al wat verschillende geluiden rondgaan in het dorp naar aanleiding van ons 

besluit over de feesttent op het trainingsveld, willen als bestuur van de FCK hier wij graag een 

toelichting geven. 

 

In 2011 was er sprake van het verbieden van feesttenten op gemeentelijke sportvelden. De FC 

heeft toen in overleg met de eigenaar een feestterrein aangelegd op kavel Penders. Het 

voorgenomen besluit werd door de gemeente niet omgezet in een definitief besluit, dus de tent 

kwam de daarop volgende jaren gewoon op het trainingsveld. 

 

Sinds april 2013 is de FC zelf verantwoordelijk voor  het onderhoud van haar velden en draagt 

daar tevens de kosten van. Met de gemeente is toen de afspraak gemaakt  dat het opknappen 

van het trainingsveld nog volledig vergoed zou worden door de gemeente. Omdat de 
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feestweek ook vrij vroeg in het  voorjaar viel was er voor ons geen reden om de tent niet op 

het trainingsveld toe te laten. 

 

In 2014 is de feestweek erg laat in het voorjaar en zijn de kosten voor het onderhoud en het 

opknappen van het trainingsveld volledig voor de FC. Omdat wij geen invloed hebben op  de 

weersomstandigheden tijdens en na de feestweek en door het late tijdstip het risico groter was 

dat het veld in september niet speelklaar zou zijn, hebben wij in oktober aan dorpsbelang 

meegedeeld dat de tent niet op het trainingsveld kon. 

 

In februari 2014 kregen wij van dorpsbelang  te horen dat de feesttent niet op het aangelegde 

evenementen terrein mocht van de eigenaar. In overleg met dorpsbelang en de gemeente 

hebben wij toen besloten dat de tent alsnog op het trainingsveld mag tegen een vergoeding 

van alle kosten. Dus dit jaar staat de feesttent nog gewoon op het trainingsveld. 

 

Wij hopen hiermee een en ander wat nader te hebben toegelicht, want ook wij willen, net als 

elke Kraggenburger, niets liever dan een spetterend briljanten feest. 

 

Bestuur FC Kraggenburg.  

 

 

 

 

 

 

LEUK OM TE LEZEN: Mountainbikeroute Voorsterbos 

  
Rien en Bento (11) Maljaars uit Kraggenburg werkten vrijwillig mee aan de aanleg van de 22 

kilometer lange MTB route in het Voorsterbos. 

 

Waarom werkten jullie vrijwillig mee aan de aanleg van de MTB route in het Voorsterbos? 

Rien: Met verschillende activiteiten van Natuurmonumenten hadden we al aangegeven dat we 

graag een MTB route door het Voorsterbos wilden. Als deze er dan daadwerkelijk komt en dat 

kan alleen met de hulp van vrijwilligers om de kosten in bedwang te houden, dan vind ik het 

logisch dat je meehelpt. Zeker als je zelf ook gebruik wilt gaan maken van het pad.  

Bento: Ik vond het leuk om met papa mee te gaan als ik niet hoefde te voetballen. Ik ben 3x 

mee geweest.  

 

Wat hebben jullie allemaal gedaan? 

Bento: De eerste keer dat ik meeging mocht ik takken wegknippen met de snoeischaar. Dat 

vond ik erg leuk. Dat was nodig om het pad vrij te maken, zodat je niet met je hoofd tegen de 

takken fietste. Ik heb ook veel met de kruiwagen verplaatst, zoals harken, scheppen, 

piketpaaltjes en jassen. Ik heb ook zelf bordjes op paaltjes geschroefd.  

Rien: De eerste keer begonnen we met harken om een pad te banen. De vaste routecommissie 

had toen al piketpaaltjes geplaatst waar de route langs gelegd moest worden. Verder heb ik de 

hele route voorzien van routemarkeringspaaltjes.  

 

Wat was het leukst om te doen? 

Bento: Ik mocht het eerste bordje op een paaltje schroeven. Daar is een foto van gemaakt en 

die stond ook in de krant. 

Rien: Ik kreeg een bakwagen van Natuurmonumenten mee om de paaltjes en gereedschappen 

mee te nemen en haalde de vrijwilligers op voor de lunch enzovoort. Altijd leuk crossen door 

de bossen of het nou op de fiets of met de auto is :) 

 

Hoe lang is er totaal gewerkt aan de route? 

8 zaterdagen met gemiddeld zo'n 15 vrijwilligers uit de buurt, Vollenhove, Kraggenburg en van 

fietsclub FTC Marknesse. 

 

Wat was de rol van Natuurmonumenten? 
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Zij hebben het mogelijk gemaakt dat de route er is gekomen en begeleidden en coördineerden 

het werk en stelden materialen en gereedschappen beschikbaar. Samen met de vaste 

routecommissie onder leiding van Jan Nauta van FTC Marknesse hebben zij bepaald waar de 

route langs kon. Hierbij moest gelet worden op de flora en fauna in het bos. Daarnaast stelden 

zij de catering en het transport beschikbaar. Ook de vrijwilligers van Natuurmonumenten 

hebben veel geholpen. Zij zorgden bijvoorbeeld elke keer dat er voldoende routepaaltjes 

beschikbaar waren.  

 

Wat is jullie leukste herinnering? 

Bento: de broodjes kroket :) 

Rien: Op één zaterdag hebben we een heel groot deel van de route, van de camping tot de 

jachthaven, in één keer klaar gemaakt, waarbij veel gezaagd moest worden. Dat ging heel 

snel, daar hou je een goed gevoel aan over. Leuke herinneringen heb ik ook aan het 

bruggetjes bouwen, schilderen en timmeren met Hein en Jan. 

 

Hoe wordt het onderhoud nu verder geregeld? 

Er is een vaste vrijwilliger, Johan, die het onderhoud wekelijks bij houdt. Maar om de zoveel 

tijd moet er extra onderhoud gepleegd worden door vrijwilligers.  

 

Mountainbiken jullie zelf ook? 

Beide: Ja! 

 

Wat vinden jullie het mooiste stuk van de route? 

Bento: Achter de beheerschuur van Natuurmonumenten bij het water en het hele donkere 

stuk. En de kombocht bij camping De Voorst.  

Rien: Van camping De Voorst tot aan de jachthaven, door de sloten. Ook het dijkje is 

bijzonder, tussen de koeien door is leuk. De dennenzaadtuin is ook mooi.  

 

Waar begint de route?  

Eigenlijk kun je overal beginnen, maar wij beginnen altijd bij de rotonde bij Kraggenburg en 

gaan dan links af de Beukenlaan in. Je komt daarna op het Beverpad. Dat is een heel bijzonder 

pad door het omgewaaide ravenbos. Daar kon je eerder nooit komen, omdat er geen pad was. 

Het is daar altijd 5 graden warmer dan in de rest van het bos. Wij noemen het het Beverpad, 

omdat het net lijkt dat de omver liggende bomen door bevers zijn omgeknaagd.   

 

Fietsen jullie altijd samen? 

Bento: Ik fiets nog wel altijd samen met papa, maar papa gaat ook wel eens alleen of met 

anderen.  

 

Wie fietst het hardst? 

Bento: papa.  

Rien: Maar dat zal wel niet lang meer duren... 

 

Hoe hard ga je dan?  

Bento: Ik kan gemiddeld ongeveer 15 km per uur over het MTB pad.  

 

Wat is het moeilijkste stuk? 

Bento: Het stuk omhoog bij het zanddepot. 

 

Als iemand wil gaan mountainbiken wat moet hij dan in ieder geval aanschaffen? 

Een helm en een bril zijn het belangrijkst. En op de stuiterpaadjes zijn klikschoenen wel fijner 

dan gewone schoenen.  

 

Wanneer wordt de route officieel geopend? 

Op 23 mei om 16.00 uur door Mark van den Tweel, algemeen directeur Natuurmonumenten en 

burgemeester Aucke van der Werff, beide fervent mountainbikers. 

 

Willen jullie nog iets zeggen? 

We hopen dat veel mensen plezier beleven aan de MTB route. 
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FEESTWEEK 2014 EEN BRILJANTEN JAAR 
 

Ons Leeuwendorp bestaat dit jaar 65 jaar en dat moet gevierd worden! 

Dat doen we bijvoorbeeld met de Kraggenburger Revue, maar natuurlijk met nog veel meer 

festiviteiten. We hebben voor alle leeftijden wat te doen. Deze feestweek zit BOMVOL sfeer, 

gezelligheid en saamhorigheid. Mis het dus niet en noteer in uw agenda: van 24 mei 2014 tot 

31 mei 2014 een Briljanten Feestweek. 

Wij als commissie kunnen niet wachten tot het zover is. 
 

Natuurlijk willen wij alvast alle vrijwilligers, sponsoren, wijkvertegenwoordigers en 

verenigingen die de feestweek mogelijk maken, bedanken. Zonder hen is er absoluut geen 

feestweek mogelijk! 
 

Houd de website in de gaten www.feestweekkraggenburg.nl en volg ons op Facebook en 

Twitter!  
 
 

Datum Wanneer Wat 

24-5-2014 Zaterdagavond Glitterbal met Stageline 

25-5-2014 Zondagmiddag Bespiegeling 

28-5-2014 Woensdagmiddag Groeibriljantjes 

28-5-2014 Woensdagavond Fonkelballen 

29-5-2014 Donderdagmiddag Blinkende brunch with sparkling events 

29-5-2014 Donderdagavond Skitterende revue 

30-5-2014 Vrijdagochtend Fietstocht langs de juwelen van Kraggenburg 

30-5-2014 Vrijdagavond Skitterende revue 

31-5-2014 Zaterdagmiddag Chrystal boot camp 

  Aansluitend: Briljante dorpsbbq 

 

 

 

 

VOORVERKOOP REVUE KRAGGENBURG 2014 

 

 

  

 

 

Datum:    Tijd: Locatie: 

Dinsdag 6 mei 2014   19.00 tot 20.30 uur Dorpshuis ’t Klokhuis 

Donderdag 8 mei 2014   19.00 tot 20.30 uur Noordermeent 4 

Maandag 12 mei 2014   19.00 tot 20.30 uur 8317 AA Kraggenburg 

Woensdag 14 mei 2014   19.00 tot 20.30 uur  

 

Prijzen entreekaartjes Revue Kraggenburg 2014: 

Voorverkoop € 10,-  p.p. Prijs aan de deur: € 12,- p.p. 

Schooljeugd basisschool: € 5,- p.p. Prijs aan de deur schooljeugd basisschool: € 6,- p.p. 
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DE UITDAGING 
 

Gezocht 65 breiende mannen, jong en oud voor het breien van een kunstwerk voor het  

65-jarig Kraggenburg. Om 15.00 uur geven Sanne en de Mannen het startschot voor deze 

breimarathon met een spetterend optreden. De vrouwen van Stitch ’n Bitch staan klaar om de 

lappen tot een bijzonder creatief geheel te maken. Wol en naalden zijn aanwezig. Er wordt een 

klein vergoeding gevraagd voor de wol. Lijkt het je leuk om mee te doen, neem dan contact op 

met Bregina Tuinstra 06-13272327 of mail naar andre.bregina@telfort.nl 

 

De Haak- en Breipicknick wordt gehouden in het Uit-je Tent weekend.   

http://www.uit-jetent.nl/kamperen/haak-breipicknick/ 
 

Wanneer:   zaterdag 24 mei van 11.00 tot 17.00 uur 

Waar:        op veld bij Hotel Van Saaze (bij slecht weer binnen) 

Adres:       Dam 16, Kraggenburg 

Entree:      gratis 

 

 

 

 

 

 

THEATERGROEP “SWITCH” MET “REMEMBER ME” 

 

Zondag 25 mei a.s., tijdens de feestweek, speelt om 16.00 uur theatergroep “Switch” in de 

feesttent van Kraggenburg. Deze theatergroep verzorgt voor ons de oecumenische viering in 

de tentdienst. De kern van de viering is de vraag wie jij bent als persoon en welk welke 

invloed jij kan hebben op wie je wordt en hoe je herinnerd zal worden. Deze viering is niet een 

viering zoals de meeste mensen voor ogen hebben, als ze denken aan een traditionele 

kerkviering. Deze viering is interactief en wordt ingevuld met toneel, muziek en symboliek; al 

met al een “heilige chaos”. Wordt u al nieuwsgierig kom dan en vier met ons mee of kijk vast 

op de website van Switch: www.switchweb.nl 

 

Namens de oecumenische werkgroep 

Alice Polhoud 

 

 

 

 

 

PLANTJESDAG OP 10 MEI 

 

Op zaterdagochtend 10 mei houdt Dorpsbelang in samenwerking met IGW de plantjesdag. We 

komen bij u in het dorp langs van 9.30 uur tot ongeveer 12.00 uur. 

De bedoeling van plantjesdag is dat u per huis in de gelegenheid bent om één plantenbak te 

vullen. Het plantgoed bestaat uit perkgoed en zomerbloeiers.  

Wij vragen daarvoor een bijdrage van 1 euro. 

 

Wij zien graag dat u persoonlijk bij de kar komt, omdat Dorpsbelang het ook ziet als een 

ontmoeting met u en met uw buren in de straat. 

Vorig jaar hebben in enkele straten de bewoners gezamenlijk voor een plantenbak bij ieder 

huis gezorgd. Dat werd het een fleurig gezicht in de straat. Een idee voor uw straat? 

 

Deze actie is in het dorp, maar wilt u als bewoner van de buitenweg ook een bloembak vullen, 

dan bent u welkom. U zult de kar met plantjes vast wel kunnen vinden in het dorp. 

 

Dorpsbelang. 

mailto:andre.bregina@telfort.nl?subject=Haak-%20%26%20Breipicknick
http://www.uit-jetent.nl/kamperen/haak-breipicknick/
http://www.switchweb.nl/
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HERONTWIKKELING RK KERK IN KRAGGENBURG 

 

 

Informatie avond 

herontwikkeling  RK Kerk in Kraggenburg 

tot 

5 HERENHUIZEN 

                                   

 
Woensdag 7 mei 2014  

in de in de R.K. kerk in Kraggenburg 

Aanvang 20.00 uur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oost & Van Tilburg Ontwikkeling ontwikkelen samen met Korfker architecten uit Emmeloord 

een 5-tal Herenhuizen in de R.K. kerk van Kraggenburg.  

Een herontwikkeling van een kerkgebouw kan voor de één een emotionele gebeurtenis zijn en 

voor de ander weer een interessante, omdat hij of zij op zoek is naar een grote woning. Of 

iemand is gewoon nieuwsgierig naar wat de plannen zijn.  

 

Daarom nodigen wij u allen uit om naar de informatie avond op 7 mei a.s. in de R.K. kerk te 

komen. Wij willen daar onze plannen presenteren en laten zien dat we met respect voor het 

gebouw en haar omgeving, en met respect voor de historie, een mooie functie aan het gebouw 

kunnen geven. Een functie waar ook het dorp Kraggenburg wat aan heeft. Want een prachtig 

gebouw als de Johannes de Doper verdient een mooie herbestemming! 

 

Wij hopen u te mogen ontvangen  op woensdag 7 mei.  

 

Jeroen Oost 

Willem van Tilburg 

info@ovtontwikkeling.nl 

 

 

 

 

 

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

 

mailto:info@ovtontwikkeling.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Organiseert: 
  

  
  

  

  

DE LEEUWENRONDE 
van 

KRAGGENBURG 

  

Vrijdag 16 mei 2014 

  
Halve Marathon 21,1 km   Start 19.00 uur 

  

Prestatieloop  6 en 11 km  Start  19.02 uur 

    4 km (alleen basisschool)  19.04 uur 

    2 km (t/m 10 jaar)   19.06 uur 

  

  

Inschrijven vanaf 18.00 uur bij HCR Van Saaze 

      

Kosten:    Halve Marathon:    € 5,00 

    Overige afstanden:  € 4,00 

    t/m 15 jaar:    € 2,00 
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25 JUNI REISJE JVV 

 

WOENSDAG 25 JUNI 2014 MET DE JVV EEN DAGJE UIT. 

GAAT U OOK WEER MEE? 

 

De JVV heeft ook dit jaar een reisje georganiseerd voor de 55 plussers uit Kraggenburg en 

Ens. 

 

We gaan via Meppel, Pesse, Westerbork en Borger naar Nieuw Buinen, waar we onze eerste 

stop houden voor koffie of thee en koek. Na de koffie bezoeken we hier de Royal 

Goedewaagen, dit is een aardewerk fabriek, waar u in de ateliers en werkplaatsen kunt 

bekijken hoe keramiek van wereldklasse wordt gemaakt.  

Vervolgens gaan we via Stadskanaal, Musselkanaal en Ter Apel bij Rütenbrock de Duitse grens 

over naar het Hebelermeer, waar een uitgebreide koffietafel voor u gereed staat. 

Na de lunch komt u bij Klazienaveen weer terug in Nederland en brengt u een bezoek aan 

Erica. In Erica maakt u met een veentreintje een tocht door een mooi gebied, er wordt gestopt 

bij de enige turfstrooiselfabriek van ons land. Na deze rit wordt nog een kopje koffie of thee 

geserveerd. 

Daarna rijden we verder via Coevorden, Hardenberg en Ommen naar Vilsteren, waar u een  

3-gangen diner wacht. Langs Dalfsen, Zwolle en Kampen komt u via Ens weer terug in 

Kraggenburg. Aankomst rond 20.00 uur. 

 

De kosten voor deze reis bedragen €  62,00 p.p., dit is inclusief busreis, 2x koffie met koek, 

entrees, koffietafel, treintje, 1x koffie met cake en 3-gangen diner. 

 

Vertrektijd: 08.00 uur bij van Saaze te Kraggenburg 

 08.10 uur van Marktplein te Ens. 

 

De aanmeldingsstrook kunt u inleveren op de JVV soos-middag of bij mevr. Dijk tijdens de 

soos in Ens. De strook kan ook ingeleverd worden bij mevr. T. van Diepen, Walstraat 29. 

 

U kunt contant betalen aan de penningmeester of op bankrekening NL48 RABO 0346 5927 04 

t.n.v. mevr. T. van Diepen-Heddes, o.v.v. JVV Kraggenburg. 

 

We verwachten u weer een leuke interessante dag te bieden. 

 

         Het bestuur JVV. 

 

 

Aanmelden en betalen graag uiterlijk 15 juni 2014. 

 

 

Aanmelding voor busreisje JVV op woensdag 25 juni 2014. 

 

Naam: ………………………………………………………met …..personen. 

 

Adres: ……………………………… Woonplaats…………………………… 

Met rollator?  Ja/neen. 

 

Bij calamiteiten tel nr. …………………………... 

Ik/wij stappen op om 8.00 uur in Kraggenburg of om 8.10 uur in Ens. 



 15 

65 JAAR OBS DE PIONIER 

 

Met een circusactiviteit voor de leerlingen en een reünie hebben de leerlingen, oud- leerlingen, 

oud- leerkrachten, ouders en het schoolteam het 65-jarig jubileum van OBS de Pionier 

gevierd. Op vrijdag 4 april gaven de leerlingen een spetterende circusvoorstelling in de 

gymzaal. De zaal was goed gevuld met ouders, broertjes en zusjes, opa’s en oma’s. Onder 

leiding van circusdirecteur Daan van STT producties zetten de leerlingen hun beste beentje 

voor. Klaas Eissens nam de hele voorstelling op. Ook de hulpouders die de hele 

woensdagavond en vrijdag onze kinderen meehielpen, hebben hun beste beentje voor gezet.  

 

Op zaterdag 5 april maakten 165 mensen gebruik van de gelegenheid om elkaar te ontmoeten. 

Onder het genot van een kop koffie of thee werden er herinneringen met elkaar gedeeld. De 

audio-visuele show van Gerrit Hof was een groot succes. Het oude schoolgebouw aan de 

Zuidermeent, de verhuizing naar de Voorstraat, de schoolreizen en de floralia; alle beelden van 

destijds kwamen weer voorbij. Ook de fototentoonstelling die door de oud-leerlingen Lida 

Langeweg, Agnes Muijsers en huidig ouder Alet de Boer was opgezet trok de nodige 

belangstelling. Alle deelnemers aan de reünie konden zoeken naar hun voormalige 

leerlingkaart en deze meenemen naar huis. Vanaf begin 1950 waren er nog inschrijfbewijzen 

en leerlingkaarten bewaard gebleven. Reüniegangers die  in het schoolgebouw uitgekeken 

waren konden een biertje of een andere verfrissing in het Klokhuis halen. Ook daar was het 

gezellig druk. 

 

Vanaf deze plaats willen we een ieder die een steentje heeft bijgedragen aan ons 65-jarig 

bestaan bedanken voor hun inzet.  

 

Schoolteam OBS de Pionier 

 

 

 

 

 

 

HALLO  CREATIEVE  KIDS 

 

Zit je op de basisschool dan is dit een bericht voor jou! Per september gaan wij 

starten met een creaclub in de Lichtwachter. Iedere week ga je iets leuks maken, 

met wol of je gaat tekenen, schilderen of aan de slag met natuurlijke materialen.   

                   We werken daarbij met de seizoenen mee. 

 

Dinsdagmiddag 15.15 uur – 16.30 uur               

groep 1 t/m 4                

start 2 september 

 

Donderdagmiddag 15.15 uur – 16.30 uur 

groep 5 t/m 8 

start 4 september 

 

De kosten  zijn  € 45.00 voor de maanden september t/m december   

 

Opgave en info bij: Bregina Tuinstra                

andre.bregina @telfort.nl 

06-13272327 

 

 En . . . . . . . . .  we zien jullie graag op de CREACLUB! 

Anita Lampert, Sandra Maayen en Bregina Tuinstra 
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Stichting Kinderopvang Noordoostpolder start buitenschoolse opvang in school. 

Op woensdag 26 maart jongstleden, heeft de SKN een informatie bijeenkomst gehouden voor 

geïnteresseerden in buitenschoolse opvang in Kraggenburg  Helaas viel deze bijeenkomst gelijk met de 

jaarvergadering van het dorpsbelang. De buitenschoolse opvang is bedoeld voor kinderen van de 

Pionier en van het Lichtschip en zal plaatsvinden binnen het kindcentrum  (momenteel is er een lokaal 

ingericht in de Pionier). 

De avond is goed verlopen, er is inhoudelijk veel verteld en middels presentatie laten zien, over  wat 

een middag BSO inhoudt. Hoe gezellig het voor de kinderen is en het beleid met achtergrond informatie 

is gedeeld met de aanwezigen. Mijn reden om deze avond te organiseren zijn de signalen geweest die 

ik van verschillende mensen heb ontvangen, met de boodschap dat er echt behoefte en draagvlak is 

om buitenschoolse opvang te hebben in het dorp zelf. Buitenschoolse opvang in school, net als de 

peuterspeelzaal, een doorgaande weg van ‘s morgens vroeg tot ‘s avonds laat. 

 

Om geïnteresseerden alsnog in de gelegenheid te stellen informatie te verkrijgen zit onderaan de 

pagina een invulstrook, bij meerdere geïnteresseerden, geef ik graag nog een informatie avond. Het 

zou mooi zijn voor de leefbaarheid in het dorp en de samenwerking van verschillende instanties. 

Hier afknippen--------------------------------------------------------------------------------------------- 

Buitenschoolseopvang Kraggenburg (SKN): 

Naam ouder: 

Telefoonnummer:                                       Mailadres: 

Naam kind(eren): 

 

School: 

Informatie gewenst: ja/nee Opvang gewenst per: 

 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 

Blok 1 
12.00-15.00 

     

Blok 2 
15.00-18.00 

     

U kunt bovenstaand strookje inleveren bij de directeur van uw school. 

Met vriendelijke groet, 

Bianca Sikma  teamleider.                                                                                                                       

 

werkdagen: maandag, dinsdag en donderdag. 

t: 0527-620613 

e: bianca.sikma@sknop.nl 

w: www.sknop.nl 

mailto:bianca.sikma@sknop.nl
http://www.sknop.nl/
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OPBRENGST COLLECTE REUMAFONDS 

 

De collecte voor het reumafonds, die plaats heeft gevonden van 10 t/m 15 maart 2014, heeft 

het mooie bedrag van € 954,75  opgebracht. 

Alle gevers en collectanten hartelijk dank. 

 

Namens het Reuma Fonds 

 

Emmy koster  

Collecteleider 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

                                K-CITY KLOKHUIS BOULERS 

     SEIZOEN 2014 

 

Wanneer u dit stukje leest zijn wij, de Kraggenburg-City Klokhuis 

Boulers, alweer  voor het tweede seizoen in training op de Jeu de 

Boulesbaan naast het Klokhuis. Afgelopen jaar kijken we terug op 

een geslaagde speelperiode waarbij de boules wellicht honderden 

keren over de baan stuiterden. Onze activiteiten hebben zelfs 

meerdere keren de krant gehaald. 

 

Het hoogtepunt van het eerste clubjaar was 28 september j.l. toen  de eerste 

clubkampioenschappen werden gehouden in ons eigen dorp. Daarbij speelden wij tegen een 

team van “The Flying Boules” uit Emmeloord. De wisselbeker echter ging naar de 

Emmeloordse club met Dick Osinga mee. De 2e en volgende prijzen gingen wél naar onze 

spelers! Ook dit jaar, zo rond september, hopen we weer een clubkampioenschap te houden. 

Het is dan wel de bedoeling de wisselbeker weer naar Kraggenburg te halen! 

 

Wij, K-City Klokhuis Boulers kunnen nog wel wat actieve Kraggenburgers gebruiken die de 

Boules willen hanteren. De spelregels zijn eenvoudig, het lidmaatschap gratis, je leeftijd doet 

er niet toe, en wie weet wordt JIJ de Jeu de Boules Kampioen van dit jaar! Het zou mooi zijn, 

dat Kraggenburg op zijn 65-ste verjaardag over een echte Jeu de Boules kampioen beschikt! 

 

Er wordt elke woensdagavond gespeeld van 19.00 uur tot 21.00 uur op de baan naast het 

Klokhuis. In het Klokhuis zijn zelfs zo’n 10 professionele Jeu de Boules sets beschikbaar. 

Natuurlijk kun je ook op andere momenten de baan uittesten met je eigen boules als de 

woensdagavond eens niet goed uitkomt. Mag ik zeggen “welkom” en “tot ziens”? 

 

Namens de K-City Klokhuis Boulers, 

Hans Dunsbergen 

klokhuisboulers@hotmail.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:klokhuisboulers@hotmail.nl


 18 

NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

Bestuurswisseling 

 

Tijdens de laatst gehouden jaarvergadering met de Raad van Toezicht zijn 2 bestuursleden 

afgetreden. 

 

Dick Bos verlaat het bestuur in verband met zijn aanstaande verhuizing naar Meppel.  

Met het vertrek van Dick verliest het bestuur een penningmeester die er, mede door zijn 

financieel beleid, voor gezorgd heeft dat het Dorpshuis een gezonde financiële positie heeft. 

Hierdoor zijn wij instaat het noodzakelijke onderhoud aan het gebouw uit te voeren, waar 

nodig te renoveren en voldoende financiële reserve in kas hebben voor onverwachte 

noodzakelijke uitgaven.   

Wij zijn verheugd de ontstane vacature te kunnen invullen middels de persoon van Jan 

Rinsma. Jan woont al meer dan 10 jaar in Kraggenburg aan de A.J.Rennenstraat en heeft de 

nodige ervaring met het beheer van de financiën. 

 

Ook hebben we afscheid moeten nemen van Klaas de Jong, die wegens toenemende drukte in 

zijn agenda zijn bestuursfunctie heeft beëindigd.  

Klaas was binnen het bestuur verantwoordelijk voor de activiteiten. Dit is een breed terrein. Zo 

was hij onze vertegenwoordiger in het HOK (horeca-ondernemers-kraggenburg) welke 

organisatie betrokken is bij de feestweek en andere dorpsactiviteiten. De kontakten met STEK, 

de carnaval en de jeugd, bij het organiseren van activiteiten in het Klokhuis, behoorden 

eveneens tot zijn portefeuille.  

Daarnaast was Klaas betrokken bij het renoveren van de bovenzaal in het Klokhuis waarbij de 

bar door hem ontworpen is. Tevens hebben we dankbaar gebruik gemaakt van zijn kennis van 

elektra en alles wat daarmee samenhangt. De nieuwe geluidsinstallatie in de boven en 

benedenzaal is er mede door zijn kennis en inzet gekomen. 

Voor de vacature van Klaas hebben we gelukkig John van Egmond bereidt gevonden deze taak 

van Klaas over te nemen.  

 

We vertrouwen er op dat we met Jan en John de positieve lijn van het Klokhuis kunnen 

vasthouden en verder kunnen uit bouwen.  

 

Klussendag 

 

Op zaterdag 22 maart hebben we weer een klussendag georganiseerd. We waren bijzonder 

verheugd een 15 tal klussers te mogen verwelkomen. Deze hebben zich bezig gehouden met 

verschillende werkzaamheden. 

o.a. Het schilderen van de pergola 

Het schilderen van de dakrand 

Het verwijderen van het bushokje (rookplek) en het aanbrengen van tegels op het 

terras voor het Klokhuis 

Het aanbrengen van de nieuwe geluidsinstallatie in de benedenzaal. 

Het aanbrengen van sfeerverlichting in de bovenzaal. 

Het schilderen van de bloembakken en nieuwe plantjes daarin. 

 

Onze beheerder Abel v/d Zwaag en zijn vriendin zorgden tussen de middag voor soep en 

broodjes en ook Sita van Egmond had een pan soep gemaakt. 

 

Dankzij de belangeloze inzet van al deze vrijwilligers is het frontaanzicht van het Dorpshuis 

verfraaid, de inrichting verder verbeterd en het noodzakelijke onderhoud uitgevoerd. 

Wij zijn onze vrijwilligers daarvoor veel dank verschuldigd in het vertrouwen dat zij ons de 

volgende keer weer bij zullen staan. 

Tevens willen we Klaas Jan Loonstra van IGW en Johan Buijnink danken voor het beschikbaar 

stellen van steiger en ladders   

 

Piet Paauw - voorzitter 
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OPENING BODY STRESS RELEASE PRAKTIJK  
 

De praktijk voor Body Stress Release Kuma de Korpo is verhuisd. Na 5,5 jaar gevestigd te zijn 

geweest in Kraggenburg waar menigeen de weg naartoe heeft gevonden, is de verhuizing naar 

de Oosterringweg in Marknesse een feit. De feestelijke opening was op zaterdag 19 april. De 

hele dag door waren er releases, werd er informatie gegeven en konden vragen beantwoord 

worden.  
 

Zaterdag 12 april mochten de spelers van het B-team van volleybalclub Be Fair uit 

Kraggenburg al een kijkje nemen in de nieuwe praktijk. Zij zijn enthousiast over de nieuwe 

locatie en hebben tijdens de open dag in hun nieuwe outfit van BSR Marknesse een handje 

geholpen. 
 

Hoewel Body Stress Release (BSR) nog een relatief onbekende gezondheidstechniek is, hebben 

al veel mensen kunnen ervaren wat BSR kan betekenen voor hun gezondheid. Veel klachten, 

begrepen of onbegrepen, kunnen worden teruggebracht tot een logische oorzaak: Bodystress 

(= teveel lichaamsspanning). Body Stress Release (BSR) is een zachte gezondheidstechniek  

die het lichaam stimuleert om de vastgezette spierspanning los te laten. Het zelf herstellend  
 

 
Foto: Sonja Kamminga met het B-team van Be Fair volleybal voor de nieuwe 
praktijk. 
 

vermogen kan hierdoor 

weer zorgen voor een 

gezond en fit lichaam. 

 

BSR heeft al vele 

duizenden mensen van 

baby’s tot ouderen, 

succesvol kunnen helpen 

bij uiteenlopende klachten 

zoals: rugpijn, hoofdpijn, 

nekpijn, pijn of tintelingen 

in armen of benen, 

vermoeidheid, depressie, 

overgang, 

maag/darmstoornissen, 

huilbaby’s, 

zwangerschapskwalen en 

nog veel meer.  

 

Tijdens de behandeling 

zijn cliënten volledig 

gekleed. BSR stelt geen  

diagnose en behandelt geen ziekten, het kan daarom samen gaan met elke vorm van medisch 

handelen. De techniek krijgt steeds meer bekendheid. Cliënten ervaren meer ontspanning en 

vermindering dan wel verdwijnen van klachten en pijn. Zij zitten weer lekker in hun vel en 

gaan met plezier weer sporten en werken. 
 

Voor Body Stress release wordt een speciale, in Zuid Afrika gemaakte behandelbank gebruikt. 

Deze bank legt je op een ontspannen manier neer en zet je weer op je voeten terug na de 

release. Dus geen “geklauter” op de BRS-bank, en ook geschikt voor mensen die slecht ter 

been zijn of in een rolstoel zitten. 
 

Body Stress Release practitioner Sonja Kamminga volgde haar opleiding aan de BSR-academy 

in Zuid-Afrika. De techniek wordt daar sinds 1981 met veel succes toegepast. In 1998 opende 

de eerste praktijk in Nederland, inmiddels zijn er meer dan zestig praktijken verspreid door het 

land aanwezig. In de praktijk van Sonja Kamminga werken inmiddels nog twee collega’s. Zij 

zijn aangesloten bij de beroepsvereniging voor Body Stress Release Associatie Nederland 

(BSRAN). BSR wordt vergoed door diverse zorgverzekeraars. 
 

Voor meer informatie: 0527-852290 of kijk op www.bsr-marknesse.nl. Op de website zijn ook 

ervaringen van klanten opgenomen die ze zelf hebben geschreven. 

http://www.bsr-marknesse.nl/
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WORD ORGANISATOR EN/OF COLLECTANT VOOR BLINDEN EN 

SLECHTZIENDEN 

350.000 mensen met een visuele beperking in Nederland 

Als je (bijna) niets kunt zien, heeft dat ingrijpende gevolgen. Informatie opzoeken op internet, 

reizen met de trein of de weg vinden in een gebouw: voor mensen met een visuele beperking 

is dit zonder steun of hulpmiddelen echt een probleem. 

 

Bartiméus Sonneheerdt zet zich sinds 1915 in voor blinden en slechtzienden. Om geld in te 

zamelen houden wij jaarlijks een landelijke huis-aan-huiscollecte. Dit jaar is de collecte in 

Kraggenburg van 20 t/m 25 oktober. De opbrengst besteden we aan belangrijk 

wetenschappelijk onderzoek, vernieuwende hulpmiddelen en specifieke begeleiding. U kunt 

denken aan onderzoek naar erfelijke oorzaken van oogaandoeningen, slimme geleidestokken, 

aangepast lesmateriaal voor schoolkinderen en coaching voor jongeren. Voor ons telt dat je 

ook met een visuele beperking gelijkwaardig moet kunnen meedoen in de maatschappij. 

 

We zoeken vrijwilligers! Alle vrijwilligers voor de collecte zijn van harte welkom. Met een paar 

uurtjes van uw tijd maakt u het verschil voor blinden en slechtzienden.  

Wilt u collecteren of de collecte organiseren in uw woonplaats, of Bartiméus Sonneheerdt op 

een andere manier steunen? U kunt zich direct aanmelden bij Leonie Tadema,  

 

ltadema@steunbartimeus.nl of 06-18467107. 

Hartelijk dank voor uw inzet!  

Meer informatie: www.steunBartimeus.nl 

mailto:ltadema@steunbartimeus.nl
http://www.steunbartimeus.nl/


 21 

UIT-JETENT IS MEER DAN KAMPEREN   

 

Uit-jeTent is meer dan alleen kamperen op unieke plekken in de Noordoostpolder. Het is ook 

hét moment om de bodem van de voormalige Zuiderzee te ontdekken. Om polderinspiratie op 

te doen en streek producten te proeven. Het weekend vindt dit jaar plaats van 22 tot en met 

26 mei.   

Kamperen op bijzondere plekken waar het anders niet mag, bijvoorbeeld op het strand, tussen 

de fruitbomen, in het Waterloopbos of op Oud-Kraggenburg. Overnachten met paard of boot? 

Ook dat is mogelijk. Voor slechts 5 of 10 euro per plaats per nacht. Een prikkie dus. 

   

Maar de organisatie van Uit-jeTent lokt kampeerders ook letterlijk uit hun tent. Speciaal 

hiervoor is een uitgebreid amusementsprogramma samengesteld. Een golf clinic, 

weilandsurfen, musea, workshops, fietsen en wandelen langs polderslootjes en 

streekproducten proeven; bezoekers kunnen kiezen op welke manier zij de polder willen 

verkennen.   

Er is keuze uit ruim tachtig veelzijdige activiteiten op het gebied van kunst, cultuur, muziek, 

dans, theater, wandelen, fietsen, open tuinen, sport en spel, workshops en het bezoeken van 

boerderijen. Voor iedereen die de polder wil verkennen.   

 

Nieuw zijn de Polderinspiratieroute en de Lichtjestocht. De Noordoostpolder werd ooit gemaakt 

door moedige avonturiers, die niet bang waren voor het onbekende. Ze reisden af naar een 

kaal, vlak en winderig ‘nieuw land’ om een nieuw leven te beginnen. Hun pioniersmentaliteit is 

nooit verloren gegaan.   

Bezoekers kunnen tijdens Uit-jeTent deze bevlogenheid proeven en polderinspiratie opdoen 

tijdens de Polderinspiratieroute door het Waterloopbos. Enkele aansprekende polderbewoners 

doen op een sinaasappelkistje midden in het bos hun verhaal.   

De Lichtjestocht is op werelderfgoed Schokland, dat rijk is aan mooie verhalen. Eén legende 

staat centraal tijdens Uit-jeTent: de motketel van Schokland. In een mythische tocht van 

Museum Schokland naar de Zuidpunt worden de bezoekers vermaakt met muziek, 

heksenverhalen, een versnapering en lichtjes.  

  

Natuurlijk kunnen ook de bewoners van de Noordoostpolder genieten van al deze activiteiten. 

Maar beleef het niet alleen mee, word ook ambassadeur! Nodig vrienden, familie en bekenden 

van buiten de polder uit voor Uit-jeTent. Een promotiefilmpje sturen? Dat kan via www.uit-

jetent.nl   

 

Tips voor Uit-jeTentactiviteiten inen om Kraggenburg:  

- stap in en vaar mee van Sluit tot Sluis of de rondvaart Oude en Nieuwe land 

- breng een bezoek aan Aromana, Netl, Vink Fruitbedrijf of Hoeve Marant  

- eet mee op Oud Kraggenburg of ga heerlijk wandelen in het bos 

- volg een djembee workshop of ga naar een vertel voorstelling 

 

 

 

 

 

 

E-BOOK CAFÉ IN FLEVOMEER BIBLIOTHEEK 

 
Vanaf begin dit jaar kunnen bibliotheekleden e-books lenen via www.bibliotheek.nl/ ebooks. De 

e-books zijn te lezen op tablet, smartphone, computer en deels op e-reader. 

Het lenen van e-books is gratis voor leden en voorlopig bestaat het volledige aanbod uit ruim 

5.000 titels. 

Op de website veelgestelde-vragen.bibliotheek.nl staat meer uitleg over het downloaden en 

het lenen van e-books. Nog vragen? Kom dan naar het e-book café in FlevoMeer Bibliotheek 

Noordoostpolder op 20 mei en 17 juni van 15.00 tot 17.00 uur voor ondersteuning door één 

van onze medewerkers. Neem uw eigen apparatuur mee, zoals een tablet, smartphone, e-

reader of laptop. De toegang tot het e-book café is gratis. 
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Keepersdag bij Flevo Boys 

 

Maandag 28 april van 10.00 uur tot 16.00 uur, organiseert Flevo Boys 

de regionale Keepersdag samen met Frans Hoek Sport en de KNVB. 

Alle lokale, regionale en nationale keepers (jongen en meisjes) zijn 

van harte welkom op deze eerste maandag van de meivakantie op 

sportpark Ervenbos in Emmeloord voor een hele dag professionele 

keeperstraining.  

De Keepersdag in Emmeloord staat in het teken van de  

Districtsvoorronde Noord. De winnaars mogen daarna in mei strijden om de titel Beste keeper 

van Nederland.  

Ongeveer 125 keepers kunnen meedoen aan de Keepersdag. Per leeftijdscategorie trainen en 

spelen keepers met elkaar onder begeleiding van professionele keepertrainers. 

Voor meer informatie en opgave, kijk op de website www.flevoboys.nl. 

 

 

 

 

 
 

 

TOON HERMANSHUIS  

 

Het Toon HermansHuis Emmeloord, ontmoetingsplaats voor (ex-) 

kankerpatiënten en hun naasten, gaat het voorjaar van start met  

een nieuw programma. Naast de wekelijkse vrije inloopochtenden  

op woensdag van 09.30 tot 12.00 uur, zijn we ook gestart met een 

inloopavond op elke eerste maandagavond van de maand.  

Deze avonden duren van 19.30 tot 22.00 uur en zijn bedoeld voor iedereen die niet in de 

gelegenheid is om op woensdagochtend het Toon HermansHuis te bezoeken. Op de 

inloopmomenten kunnen belangstellenden binnenwandelen voor een goed gesprek onder het 

genot van een kop koffie of thee. Een afspraak hoeft niet te worden gemaakt. Bovendien is het 

mogelijk om mee te doen aan een van de aangeboden activiteiten. 

Zoals Yogalessen o.l.v. Monique Wijnants, een fotocursus van Pim van der Maden en 

ontspanningsmassage (waarvoor telefonisch een afspraak gemaakt kan worden). Daarnaast is 

het Toon HermansHuis bezig met het organiseren van een lezingencyclus over onderwerpen 

die gerelateerd zijn aan kanker. Deze lezingen zullen worden georganiseerd op iedere eerste 

donderdagavond van de maand. De eerste lezing zal plaatsvinden in mei. Publicatie hierover 

verschijnt zodra er meer bekend is over het onderwerp. 

Iedereen die geïnteresseerd is in een van de bovenstaande activiteiten, is van harte welkom. 

Het adres van Het Toon HermansHuis Emmeloord is Nijenbeek 4b in Emmeloord.  

Telefoon 06 12061991. www.thhemmeloord.nl 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 of Neushoornweg 24 

 

http://www.thhemmeloord.nl/
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Inleverdata 2014 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

13 april 23 april 

15 juni 25 juni 

31 augustus 10 september 

09 november 19 november 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk     

     kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-    Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en 

moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de 

oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

- 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 
25-04 HCR v Saaze, Zotte Leeuwkes Kraggenburg’s got talent HCR van Saaze 20.00 uur                                                            

26-04 STEK Koningsdag, hijsen van de vlag monument Voorstraat 10.00 uur 

26-04 STEK Koningsdag, vrijmarkt Plein bij HCR v Saaze 10.00 uur 

02-05 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

04-05  Steppentocht in Kraggenburg HCR van Saaze 15.15 uur 

07-05 De Zonnebloem Jaarlijkse boottocht haven Vollenhove 09.15 uur 

07-05 Oost & van Tilburg Info herontwikkeling RK kerk RK kerk 20.00 uur 

10-05 Dorpsbelang en IGW Plantjesdag Dorp 09.30 uur 

16-05 STEK Leeuwenronde HCR van Saaze 19.00 uur 

17-05 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

22/26-5 Uit jeTent Diverse activiteiten Hele Polder  

24/31-5 Feestweekcommissie Feestweek : www.feestweekkraggenburg.nl  

24-05 Stitch ’n Bitch Breimarathon Veld bij HCR v Saaze 11.00 uur 

25-05 Oecumenische werkgroep Oecumenische viering met 
theatergroep “Switch” 

Feesttent 16.00 uur 

14-06 FC Kraggenburg FC dag De Brem  

21-06 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

25-06 JVV Busreisje HCR van Saaze 08.00 uur 
 

http://www.feestweekkraggenburg.nl/
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J. de Kruijk, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 
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uur, altijd voorzien van een naam en telefoonnummer, bij voorkeur per e-mail in een Office Word-
bestand: 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 minimaal één week 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. 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

De maand mei heeft bol gestaan van activiteiten, waar we als Dorpsbelang met een goed 

gevoel op terugkijken. Het doet ons goed dat heel veel mensen uit Kraggenburg hierbij 

betrokken zijn geweest als vrijwilliger en als deelnemer. Mooi om te zien dat we zo samen een 

dorpsgemeenschap vormen. Nu eerst de komende activiteiten en dan een korte terugblik. 

 

Zomervakantie en STEK. 

Over enkele weken is het zomervakantie en we wensen iedereen een gezellige en fijne tijd toe 

met mooi weer, vrije dagen en lekker ontspannen. Dan worden er in de laatste week van de 

zomervakantie spetterende activiteiten georganiseerd door STEK. Lees hierover meer in deze 

Uitkijk. Verder de complimenten aan STEK voor de organisatie van de Koningsdag, de 

succesvolle Leeuwenronde en de medewerking aan de steppenrace. 

 

Klussendag op 18 oktober 

Net als twee jaar geleden gaat Dorpsbelang weer een klussendag organiseren voor het dorp. 

Reserveer alvast deze datum en we hopen op net zo´n groot succes als twee jaar geleden. 

 

Feestweek en feestcommissie 

De feestcommissie heeft een prima feestweek neergezet. Een wat andere opzet dan 

voorgaande jaren en met 2 keer de “Skitterende revue”. Het weer werkte niet altijd mee  

(volleybal), maar we hebben de feestweek goed afgesloten met mooi weer tijdens de 

dorpsbarbecue. Complimenten voor dit alles en onze dank aan de feestcommissie!. 

Voor deze feestweek in ons briljanten jaar hebben alle wijken meegewerkt aan fleurige 

dorpsstraten en mooie poorten bij de ingangen van ons dorp. Ook hier onze waardering en 

dank aan alle vrijwilligers die er aan hebben meegewerkt. 

Heeft u ook de mooi ingepakte brug bij de loswal gezien? Een actie van VARK. 

 

Dorpsrevue 

Op de twee avonden hebben spelers, muzikanten, regisseur en veel medewerkers al hun zeer 

verdiende applaus gekregen. Het is fantastisch dat zo'n revue door dorpsgenoten kan worden 

gerealiseerd. Naast de vele mensen op het podium hebben ook zeer veel andere vrijwilligers 

hun bijdrage geleverd bij het bedenken en schrijven van de revue, hand en spandiensten, 

decorbouw, kleding, grime enz. En niet te vergeten de oefenruimte. Kortom een bundeling van 

vele krachten en talenten in ons dorp om zo'n revue te realiseren en op te voeren. Daar 

mogen we met zijn allen trots op zijn en ook hier de grote waardering van Dorpsbelang voor 

deze prestatie. 

 

Plantjesdag 

Op zaterdag 10 mei heeft Dorpsbelang samen met IGW en Wijkbeheer plantjes “verkocht” in 

het dorp. Veel individuele bewoners en ook bewoners gezamenlijk als straat hebben hieraan 

meegedaan. Ondanks de regen toch een succesvolle actie en fleurige straten als resultaat. 

 

Route 8317 

In het kader van het speerpunt recreatie hebben de recreatie-ondernemers en Dorpsbelang 

gewerkt aan de versterking van recreatie en promotie van Kraggenburg. Op zaterdag 17 mei is 

route 8317 geopend. U heeft dit o.a. in de regionale pers kunnen lezen. De route is 

beschikbaar bij onze plaatselijke recreatie-ondernemers en zeer de moeite waard om te 

fietsen. Kijk ook eens op de speciale website http://www.route8317.nl/   

 

Namens Dorpsbelang 

Jules Overmars. 

http://www.route8317.nl/
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18 OKTOBER: KLUSSENDAG 

KRAGGENBURG 

 

Geef u op als vrijwilliger. 

Meldt u aan voor een klus die u zelf  

niet kunt doen. 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

Twee jaar geleden heeft Dorpsbelang een klussendag georganiseerd die erg succesvol was: er 

waren ruim 90 vrijwilligers die gezamenlijk met heel veel enthousiasme heel veel mooie 

klussen hebben geklaard. Daarom willen we dit jaar – ons briljanten jubileumjaar – weer een 

klussendag organiseren, en wel op zaterdag 18 oktober. 

Tijdens de klussendag willen we samen de handen uit de mouwen steken voor zowel 

gemeenschappelijke zaken (scholen, dorpshuis, gemeenschappelijke voorzieningen, 

verenigingen) als voor medebewoners die zelf niet alles meer kunnen. Door elkaar te helpen 

en dingen samen op te pakken, blijft ons dorp een prettige ‘briljanten’ plek om te wonen.  

 

We willen verenigingen en individuele dorpsbewoners in Kraggenburg vragen om hieraan mee 

te doen. We zoeken vrijwilligers voor allerhande werkzaamheden. Je mag je ook inzetten voor 

je eigen vereniging. We zoeken in ieder geval: handige timmerlui, tuinlieden, schilders, en 

mensen die (groot) materieel ter beschikking willen stellen. 

En: We zoeken klussen. Bent u (lid van) een vereniging en moet er nodig iets gebeuren aan 

het clubgebouw? Of bent u wat ouder, en heeft uw tuin dringend een goede snoeibeurt nodig, 

moet uw zolder opgeruimd worden, moet er een schilderijtje opgehangen worden of een tegel 

recht gelegd? En kunt u dat niet zelf? Vraag het ons! We hebben ook een beperkt budget 

beschikbaar om materialen aan te schaffen (hout, verf, etc.) voor gemeenschapsvoorzieningen 

en de gemeente helpt mee door groot materieel beschikbaar te stellen. 

We hanteren hierbij de regel: wie het eerst komt, wie het eerst maalt. 

 

U kunt uw klus of uw vrijwillige inzet melden bij Dorpsbelang:  

Irene Gerritzen: igerritzen@hetnet.nl of tel. 251933 (na 19.00 uur)  

of Freerk Jan de Haan: fjtekrag@hotmail.com of tel. 06-51681482 (na 19.00 uur).  

Als u zich aanmeldt als vrijwilliger, laat dan weten wat u graag wilt doen. Wilt u een klus laten 

uitvoeren, laat dan weten wat er precies moet gebeuren en hoeveel mensen u ongeveer nodig 

heeft. Wij proberen vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen.  

 

Op zaterdag 18 oktober zijn alle vrijwilligers om 8.30 uur welkom in Het Klokhuis voor de 

aftrap met een kop koffie. Om 12.00 uur bieden we alle vrijwilligers een lunch aan (in het 

Klokhuis). En om 15.00 uur ontvangen we graag alle vrijwilliger in het Klokhuis voor een 

afsluitende borrel. 

 

Op www.kraggenburg.nl houden wij u op de hoogte van de nieuwste ontwikkelingen. We 

hopen op veel aanmeldingen en een buitengewoon productieve en gezellige dag op 18 oktober! 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens Dorpsbelang Kraggenburg, 

Irene Gerritzen, Freerk Jan de Haan en Erna Balk 

 
 
 

 

27 december: De briljanten finale 

 

Het is nog lang niet zo ver, maar op zaterdag 27 december wordt ons briljanten jubileumjaar 

feestelijk afgesloten met een Briljanten Finale, georganiseerd door Dorpsbelang Kraggenburg. 

Annemieke Janse, Klaas Eissens en Erna Balk zijn aan de slag om een mooi programma samen 

te stellen. Houdt deze avond vrij, want het wordt een zeer gevarieerde avond, vóór en dóór 

Kraggenburg. Locatie: Hotel van Saaze. 

mailto:fjtekrag@hotmail.com
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De afgelopen maanden zijn er weer vele activiteiten in ons dorp geweest 

zoals de Kennedymars, Koningsdag, de Steppentocht  

en de Leeuwenronde. Daarbij hebben wij hulp gehad van veel dorpsgenoten. Onze hartelijke 

dank daarvoor, wij kunnen altijd 

weer een beroep op vele mensen doen en dat waarderen wij  

enorm.  

Ook al lijkt er een rustige tijd aan te komen, wij zijn al druk aan het nadenken over de tweede 

helft van 2014.  

 

Uitslagen Leeuwenronde: 

We mochten dit jaar het recordaantal van 231 lopers verwelkomen aan de start. Ook dit jaar 

weer veel dorpsgenoten. En er liepen veel kinderen mee dit jaar. Ga zo door! Iedereen kreeg 

na afloop een bidon ter ere van 65 jaar Kraggenburg. 

 

Halve Marathon 

1. Gerard Hesselmans 1.28.08 

2. Lendert van Leeuwen 1.28.49 

3. Tjerk Dijkstra 1.29.33  

 

11 km: 

1. Gert-Jan Tichelaar 43.44 

2. Maurice Mulder 44.37 

3. Jan Ruijter (Kraggenburg) 45.36  

 

6 km: 

1. Jens Dijkstra 24.32 

2. Dennis Wagenaar 28.15 

3. Wiebe Jan Elgersma 28.20  

 

4 km: 

1. Ayrton Koobs 17.27 

2. Mart Schulting 18.37 

3. Maurice Zijlstra 19.22 

 

2 km:  

1. Dione Schipper 08.20 

2. Jesse Jongbloed 08.26 

3. Jesper Elgersma 08.32 

 

Vakantieactiviteiten 

Op woensdagmiddag 13 augustus organiseren we weer een gezellige vakantieactiviteit op het 

grasveld achter de scholen. Verdere info volgt via een flyer. Noteer de datum alvast, want het 

wordt zeker spectaculair! 

 

Jeugdactiviteit 

Ook voor de leeftijd vanaf 16 jaar tot 25 jaar gaan we dit jaar wat organiseren in het kader 

van 65 jaar Kraggenburg. De datum voor een gezellige activiteit staat gepland op zaterdag 16 

augustus. Houd de social media in de gaten voor verdere info.  

 

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 
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Gymwedstrijd Be Fair 

 

Hallo allemaal, 

 

Zaterdag 22 Februari hadden wij (Yulie de Ridder en Jorja van den Berg) 

een gymwedstrijd in Emmeloord. In de nieuwe grote BosBadhal. Er waren 

heel veel onderdelen, zoals de balk, lange mat, de rekstok en trampoline 

springen. Ik (Yulie) vond de balk het leukst. En ik (Jorja) vond de rekstok 

het leukst. We moesten best wel moeilijke oefeningen doen. Helaas 

hebben we allebei geen medaille gewonnen. Mijn zusje Floortje de Ridder 

heeft wel een medaille gewonnen en werd derde. 

We hopen natuurlijk dat we volgend jaar wel een medaille winnen. 

                                                                                                      Groetjes Yulie en Jorja         

 

Zoals bovenstaand verslagje al aangeeft, heeft Be Fair meegedaan aan gymwedstrijden en met 

veel plezier! Het was de 2de keer dat we aan een gymwedstrijd meededen, vorig jaar in Ens, 

dit jaar in Emmeloord. De nieuwe Bosbadhal bood als locatie de mogelijkheid tot een massale 

deelname van verenigingen aan de wedstrijden. Naast Be Fair deden er mee : 

-T.G.V. Emmeloord 

-G.V. Creil 

-G.V.Tollebeek 

-C.G.V. Urk 

-G.V.Espel 

-S.V. Marknesse 

 

In totaal  waren er  ongeveer 200 deelnemers. Het is dan ook heel super dat wij als Be Fair 

met "maar " 9 deelnemers nog 2 prijzen hebben behaald. Die prijzen werden behaald door 

Floortje de Ridder en Nikkie Middelkoop. Bijzonder vind ik ook dat van de jongens gymnasten 

Luca de Ridder als jongste deelnemer van 5 jaar weliswaar geen medaille behaalde, maar toch 

op de 4de plaats wist te komen. Hij moest het opnemen tegen 6- en 7 jarigen!    

 

Onze andere gymnasten waren: 

-July de Ridder 

-Jorja van den Berg 

-Nikita Warner 

-Maartje Meesters 

-Rhode Kers 

-Melinda Bakker  

Ook zij hebben hun "beste beentje" natuurlijk voor gezet. Heel fijn was het, dat elk kind voor 

deelname uit een aantal niveaus kon kiezen, zodat het voor geen enkel kind te moeilijk was  

(of juist te gemakkelijk).  

 

Alle kinderen  kregen een diploma met daarop hun behaalde cijfers en daarnaast nog eens een 

prachtig vaantje als herinnering aan de wedstrijden. 

Bij deze spreek ik ook even mijn waardering uit voor de massale aanwezigheid van ouders, 

opa's, oma's en andere familieleden van de kinderen. Tezamen met al die andere 

belangstellenden van overige verenigingen zorgden zij voor een volle tribune, wat toch altijd 

een leuke sfeer met zich meebrengt.    

De organisatie van de wedstrijden was in handen van Carrefour, alles verliep prima!  

 

Hopelijk kunnen  we een volgende keer met nog meer leden meedoen...uw dochter  of zoon is 

na de zomervakantie van harte welkom om voor een aantal keren de lessen, zonder verdere 

verplichtingen, bij te wonen. 

De les is op donderdagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur. Samen met Nancy de Ridder 

verzorg ik de lessen. 

Wilt u meer informatie, komt u dan na de vakantie even langs of bel mij op (0527651180). 

 

Namens bestuur Be Fair,                                                                                 

Bettie Kuipers 
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Leuk om te lezen: Geslaagd! Gefeliciteerd! 

 
Veel jongeren uit Kraggenburg zaten 11 en 12 juni in spanning. Geslaagd of gezakt? Gelukkig 

zijn de meesten geslaagd. Een aantal van hen vertellen hoe ze het examen beleefden en wat 

ze nu gaan doen.  

 

Melchior Bakker, 16 jaar  

 

VMBO BB aan het Groenhorst College  

 

Voorbereiding: boeken door lezen en leren. 

 

Hoe heb je de examens ervaren? De examens 

leverden eerst stress, maar toen het eerste 

examen klaar was, leek het net een gewone 

toets. 

 

Feesten: Ik denk dat ik eerdaags wel weer 

feest heb van de keet. Dit gebeurt met een 

hoop lol. 

 

Vakantie: Ik ga in de vakantie heel veel 

werken, naar de keet. 

 

Toekomst: Ik ga een opleiding monteur 

mobiele werktuigen doen. Dit is een opleiding 

van 1 dag school en 4 dagen werken. Ik hoop 

met deze opleiding te kunnen doorstromen 

naar niveau 3 en dan te beginnen met werken 

als monteur in de werkplaats van een 

groenvoorziener of mechanisatiebedrijf. 

Jessin Kamphuis, 16 jaar  

 

VMBO-TL aan Deltion Sprint Lyceum 

 

Hoe heb je je voorbereid op je examens? 

Eigenlijk heb ik me niet echt voorbereid. 

 

Hoe heb je de examens ervaren? Ik vond het 

zelf allemaal wel meevallen, ik was niet 

gespannen of wat dan ook. 

 

Ga je nog feesten? Zo ja hoe? Met een 

groepje jongens uit het dorp hebben we even 

bij Youri gezeten, en donderdag ben ik naar 

geslaagdenfeest bij Chez geweest! 

 

Wat doe je in je vakantie? Veel sporten en 

lekker uitslapen 

 

Wat zijn je toekomstplannen? 

Ik ben van plan om veva (veiligheid en 

vakmanschap) te gaan doen, dus uiteindelijk 

kom ik terecht bij defensie (landmacht -> 

luchtmobiel) 

Lieke van der Kolk, 16 jaar 

 

VMBO KB aan het Groenhorst College 

 

Hoe heb je je voorbereid op examens? Ik heb 

veel oefentoetsen en samenvattingen 

gemaakt, ook heb ik hulp gehad van Willy van 

Os van Wilskracht. 

 

Hoe heb je de examens ervaren? Ik had 

gedacht dat de examens moeilijk waren, maar 

ze vielen best mee. Maar voor de uitslag was 

ik echt heel zenuwachtig! 

 

Ga je nog feesten? Ja tuurlijk! 

 

Wat doe in je vakantie? Ik ben een weekje 

naar Frankrijk geweest, ik ga nog een week 

naar Italië met m'n ouders en nog een weekje 

naar Terschelling. En natuurlijk nog werken. 

 

Toekomst plannen? Volgend jaar ga ik 

opleiding Medewerker Styling doen op het 

Deltion. Ik weet alleen nog niet goed wat ik 

daarna ga doen, het liefst zou ik nog wel een 

wereldreis willen maken. 

 

Thirsa van der Stelt, 16 jaar 

 

VMBO TL aan de Bonifatius Mavo 

 

Hoe heb je je voorbereid op je examens? Ik 

heb oefenexamens en samenvattingen 

gemaakt. 

 

Hoe heb je de examens ervaren? Ik vond het 

spannend, maar de meeste examens vielen 

mee. 

 

Ga je nog feesten? Ja zeker. 

 

Wat doe je in de vakantie? Werken en nog 

een week naar Terschelling en ik ben net naar 

Frankrijk geweest. 

 

Wat zijn je toekomstplannen? Ik ga volgend 

jaar de opleiding recreatie doen op het Deltion 

in Zwolle, verder zie ik van zelf wel wat ik ga 

doen. 

 

 

 

 

 



 7 

Gerleen de Mareé, 15 jaar  

 

VMBO GL/TL aan Pieter Zandt 

Scholengemeenschap 

 

Voorbereiding examens: Rooster gemaakt 

voor elke dag. Ik wisselde leren af met vrije 

tijd. Bijvoorbeeld 's ochtends leren, ‘s 

middags vrij en 's avonds leren. 

 

Ervaring examens: Ik heb de examens 

relaxed ervaren. We moesten op school vaak 

examens maken om te oefenen, dus ik wist 

wat ik kon verwachten. Ik vond het meer op 

belangrijke toetsen lijken, dan op examens! 

 

Ga je nog feesten? Zo ja hoe? Al mijn 

vrienden zijn ook geslaagd. Dus daar gaan we 

zeker op proosten! 

 

Vakantie: Ik ga van de zomer een maand 

naar Canada naar mijn oom en tante. 

 

Toekomstplannen: Ik wil later 

maatschappelijk werk gaan doen. Bijvoorbeeld 

met probleemjongeren, verslavingszorg, of 

gevangenis. Dit is een MBO niveau 4 opleiding 

en ik wil misschien nog verder leren op het 

HBO. 

 

Kas van Egmond, 15 jaar 

 

VMBO TL aan het Zuyderzee College 

 

 

Hoe heb je je voorbereid op je examens? Niet, 

zo nu en dan een proefexamen. 

 

Hoe heb je de examens ervaren? Rustig, maar 

ik was strontverkouden en had koorts! met 

bloedneuzen tijdens de examens. 

 

Ga je nog feesten? Ja zeker! Met een paar 

vrienden die ook zijn geslaagd. 

 

Wat doe je in je vakantie? Tot nu toe niet zo 

veel, maar binnenkort aan het werk. 

 

Wat zijn je toekomstplannen? Ik ga de 

opleiding bedrijfsadministratie mbo niveau 4 

volgen, daarna zou ik graag verder willen 

studeren. 

Erika van der Horst, 17 jaar 

 

HAVO aan het Emelwerda college 

 

Hoe heb je je voorbereid op je examens? Ik 

heb ruim van te voren een goede planning 

gemaakt en deze zo goed mogelijk gevolgd, 

gelukkig heeft dat dus goed uitgepakt want ik 

ben erg blij met mijn cijfers. 

 

Hoe heb je de examens ervaren? Heel 

spannend! Ook vond ik de examens erg lang 

duren, 1 examen duurt wel 3 uur!  

 

Ga je nog feesten? Heb ik al gedaan, haha! 

 

Wat doe je in je vakantie? In de vakantie ga 

ik werken en op vakantie naar een warm land, 

waar we precies heen gaan zijn we nog niet 

over uit. 

 

Wat zijn je toekomstplannen? Ik ga de 

opleiding pedagogiek doen en daarna zou ik 

heel graag de master ortho-pedagogiek willen 

halen op de universiteit. 

 

 

 

 

 

 

Alle geslaagden van harte gefeliciteerd! 

Fijne vakantie! 

Veel succes met wat je ook maar gaat doen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Margot Maljaars 
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digitalisering 

 

vroeger 

toen de tijd leek 

stil te staan 

kon ik met iedereen 

over van alles praten 

 

nieuws kwam van de buren 

de kranten, de radio 

of de kruidenier 

 

nu voel ik mij geïsoleerd 

dom en vooral eenzaam 

terwijl velen spreken 

over de eeuw van de communicatie 

en de nieuwe media 

 

ik ben 

niet met de vooruitgang 

meegegaan 

ik heb geen computer 

iPhone of tablet 

 

termen die ik geacht word 

te kennen zoals 

Skype, Twitter 

of WhatsApp 

doen mij duizelen 

 

krijg ik post of moet ik bellen 

dan krijg ik een email adres 

waarop ik geacht word te reageren 

 

dus wacht ik maar  

op post of telefoon 

terwijl dat meestal leidt 

tot een deurwaarder 

 

deze digitale revolutie 

maakt mij nog verdrietiger 

nog eenzamer en alleen 

 

ik pak mijn fotoboek 

en verdwijn in vroeger 

de mooie en rustige tijd 

 

 

 

© John Stigter, maart 2014 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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ZONNEBLOEM NIEUWS 
 

Eventjes terugblikken op de activiteiten van de afgelopen maanden. 

 

High tea. 

                        Op maandag 14 april hebben we een gezellige High tea aangeboden gekregen   

                        van de Odd Fellows uit Emmeloord. Deze activiteit hebben we verkregen via 

de Beursvloer en op maandagmiddag hebben 20 gasten en 5 vrijwilligers kunnen genieten van 

diverse lekkere zoete en hartige hapjes met een kopje thee of koffie in het Klokhuis. Tijdens 

deze middag hebben we ook nog een fotoquiz gedaan over Kraggenburg, waarbij diverse oude 

foto’s aan bod kwamen. Het is dus ook niet verwonderlijk dat de winnaars behoren tot de echt 

oude inwoners van Kraggenburg, namelijk de dhr. en mevr. Harsevoort, die een bos tulpen 

kregen als prijsje. Gefeliciteerd. Ook de leden van de Odd Fellows die die middag aanwezig 

waren kregen als dank een bos tulpen aangeboden. 

 

Pasen. 

Net voor de Paasdagen hebben we de zieken in ons dorp kunnen verblijden met een prachtige 

bos tulpen. Deze attentie is verzorgd door de Fa. A. Looise, Leemringweg 16 te Kraggenburg. 

Onze hartelijke dank daarvoor. 

 

Boottocht. 

Op woensdag 7 mei was de boot bestemd voor ca. 100 gasten uit Kraggenburg, Ens, Rutten, 

Tollebeek, Vollenhove , St.Jansklooster en Blokzijl en vertrok de Jan Plezier om 9.55 uur uit de 

haven van Vollenhove. De boottocht begon met koffie, thee en een koek. We hadden vanaf de 

boot een prachtig uitzicht over het water. Helaas was het een regenachtige dag, dus niet 

geschikt om naar het bovendek te gaan en er te gaan zitten. Wel waren er 2 accordeonisten 

aan boord, die voor een vrolijke noot zorgden. De boot bracht ons via de Kadoelen het 

Zwartemeer op richting Genemuiden, Hasselt en Zwolle. Om 11.00 uur was er tijd voor een 

drankje en een bitterbal. Ook werden er spelletjes gedaan. Rond 12.00 uur konden de gasten 

genieten van een driegangen maaltijd. De gerechten werden op de boot bereid en aan de 

gasten uitgeserveerd. Het eten was afgestemd op het voorjaar. We begonnen met een lente 

crème soep, gevolgd door een gehaktbal, patat en een mix van lentegroenten als gele en 

oranje wortels, sperziebonen en bloemkool. Ook de appelmoes ontbrak niet. De maaltijd werd 

afgesloten met een calorie arme chocolademousse met slagroom!!! De boottocht ging tijdens 

het eten verder via Zalk, IJsselmuiden en Kampen. Aan boord kon men kiezen uit diverse 

souvenirs, zoals balpennen, sleutelhangers, handdoeken en bekers, alles voorzien van het logo 

van de Jan Plezier. Ook was er weer tijd voor thee/koffie en iets lekkers. Natuurlijk ontbrak de 

loterij van de Zonnebloem niet. Alle loten werden verkocht. Er waren maar liefst 55 leuke 

prijzen te winnen. Om 15.30 uur kwamen bij de Ramspolbrug zo’n 15 verklede mannen aan 

boord. Het bleek het Vollenhoofs visserskoor te zijn. Dit koor bracht leuke liedjes ten gehore. 

Er werd door iedereen flink meegezongen. Via de Kadoelen kwamen we om 16.30 uur terug in 

Vollenhove. Een ieder was tevreden en had genoten van een heerlijke boottocht. 

Verslag gedaan door Marianne Galama-Koopman. 

 

Zonnebloem lotenverkoop. 

Evenals voorgaande jaren komen wij tijdens de zomermaanden bij u aan de deur voor de 

verkoop van de zonnebloemloten. 

Met de opbrengst kan de Zonnebloem mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking 

een leuke dag of vakantie bezorgen. Een deel van de verkoopopbrengst krijgt Kraggenburg 

teruggestort, waar wij dan weer onze eigen gasten uit ons dorp en buitenwegen, een leuke 

activiteit van kunnen gunnen. Mochten wij u niet thuis treffen , maar u wilt toch wel een lot 

kopen, bel dan even met mevr. Mooiweer, tel. 252700 of met mevr. Rinsma, tel. 252061. 

Rest ons nog u allen een fijne vakantie toe te wensen en tot horens of tot ziens. 

 

Namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 
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FITTWALKGROEP OP DE HAVELTERBERG 

 

De Fittwalkgroep van dinsdagmorgen 

onder leiding van Ans Bakker heeft 

10 juni een prachtige wandeling 

gemaakt over de Havelterberg. Met 

schitterend weer vertrokken we met 

15 dames uit Kraggenburg. Bij 

Theehuis ’t Hunebed begonnen we 

natuurlijk met koffie en heerlijk 

appel- of citroengebak. Ingesmeerd 

met zonnebrand, muggenspray en 

deet begonnen we vol goede moed 

de tocht van ruim 12 kilometer. De 

route ging gedeeltelijk door het bos, 

over hei, fiets-en zandpaden. 

Onderweg passeerden wij de 

hunebedden, zagen we een 

schaapskudde, moesten we langs de 

Schotse Hooglanders (een uitdaging) 

en trapte Ans bijna op een 40 cm 

 

lange adder. De wandeling werd onderbroken voor een picknick waarbij we lekker konden 

bijkletsen. Als we dat nog niet hadden gedaan!!!!! Het vervolg van de route ging afwisselend 

langs vennetjes, met prachtige uitzichten. Met een temperatuur van 24 graden moesten we 

regelmatig een drinkpauze nemen. Wat kan water toch lekker zijn. Met rode bezwete gezichten 

eindigden we na 3,5 uur onze tocht weer bij het Theehuis in Darp (Havelte) waar wij nog even 

wat dronken voor we weer huiswaarts gingen. Een geslaagde dag. 

 

Betty Zuidberg 

 

 

 

 

OPEN TUINDAGEN NOORDOOSTPOLDER 2014 BIJ BANT 

 

Op zaterdag 28 en zondag 29 juni worden de Open Tuindagen Noordoostpolder georganiseerd, 

dit jaar in en om Bant. Er zijn dan tien tuinen open van 11.00 uur tot 17.00 uur. De eerste tuin 

in de route is de boerderijtuin van Gea en Jelle Bruin, Wellerzandweg 2, ten oosten van Bant. 

Hier zijn tijdens de Open Tuindagen entreebewijzen te koop met een boekje waarin alle Open 

Tuinen met hun standhouders staan aangegeven. De route is geschikt om te fietsen, ook zijn 

alle tuinen per auto bereikbaar. De entree bedraagt 3 euro per dag. 

De Open Tuindagen van Groei en Bloei Noordoostpolder worden ieder jaar rond een ander dorp 

in onze polder georganiseerd, zodat het tuinaanbod zeer wisselend is. Er zijn grote 

boerderijtuinen te bezichtigen, maar ook tuinen in het dorp. Alle tuinen hebben bijzondere 

elementen. In de meeste tuinen zijn standhouders of kunstenaars aanwezig, die hun objecten 

of werk tonen, zodat er veel te zien is. 

 

Groei en Bloei Noordoostpolder 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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FEITJES UIT DE PROTESTANTE GEMEENTE KRAGGENBURG (PGK) 

 

Vooraankondiging 60 jaar kerkgebouw 

In het briljante jubileumjaar van het dorp Kraggenburg viert ons kerkgebouw ook een feestje. 

Het kerkgebouw bestaat namelijk 60 jaar. Dit feit willen wij als gemeente niet onopgemerkt 

voorbij laten gaan. Op zondag 14 september a.s. willen wij dit feest met alle dorpsgenoten 

vieren. Hoe we dat doen dat hoort en leest u nu nog niet, maar houdt in ieder geval deze dag 

vrij! 

 

Afscheid Harm Feijen 

Zoals u misschien al wist is onze pastoraal werker een nieuwe uitdaging aangegaan. Harm kon 

uitbreiding van uren krijgen in Swifterbant. Deze uitbreiding viel niet te combineren met de 

functie binnen onze gemeente. Het moment van afscheid nemen hebben wij als gemeente met 

Harm en zijn gezin al achter de rug. De invulling was geheel in de stijl van Harm. Niet teveel in 

de belangstelling, of zoals Harm het verwoorde: ‘het liefst een gewone kerkdienst’. Dit hebben 

we dan ook gedaan. Na afloop kreeg Harm een prachtig schilderij van ons kerkgebouw, 

gemaakt door de heer Visser. Ook een gedenkboek met de herinneringen aan 12 jaar trouwe 

dienst aan onze gemeente en een fotolijst met een afbeelding van ons prachtige 

gebrandschilderde raam.  

 

Toekomst Protestante Gemeente Kraggenburg (PGK) 

Dit afscheid brengt met zich mee, dat de PGK voor een nieuwe uitdaging staat. Wij waren al 

begonnen met het bezinnen op de toekomst. Onze leden hebben middels een enquête 

aangegeven te willen veranderen en vernieuwen. Als het financieel mogelijk is, willen we dat 

ons jubilerende kerkgebouw voor onze kerkleden en alle inwoners van Kraggenburg behouden 

blijft. Wat willen wij dan veranderen en vernieuwen? Wij willen graag een gemeente zijn voor 

en met het dorp. Hoe? Dat weten wij nog niet precies. Wij willen op weg, samen met onze 

gemeenteleden, de parochianen en alle dorpsbewoners. Waar wij elkaar vinden willen wij 

samen optrekken. Een droom? Nee een uitdaging!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERANDERING IN ZORG EN ONDERSTEUNING 

 

De komende maanden verandert er een aantal wetten voor  

wie ondersteuning krijgt. Het gaat om de AWBZ, de Wmo,  

de WWB, de WSW, de Wajong en de Jeugdzorg. Ontvangt 

u een uitkering, budget of ondersteuning vanuit één van  

deze wetten? Dan verandert er wellicht ook iets voor u.  

 

Meer weten? 

Uw zorgleverancier of bestaande uitvoerende organisatie kent uw situatie het beste en is uw eerste 

aanspreekpunt bij concrete vragen. Omdat er nog steeds onduidelijkheden zijn over de details, zal 

uw contactpersoon niet op alles een antwoord weten. Wellicht kunt u dan terecht op 

noordoostpolder.nl>Doe mee. Daar vindt u (algemene) informatie over de achtergronden, de 

wetgeving en taken van de gemeente. Staat uw vraag daar ook niet bij? Mail dan naar 

info@noordoostpolder.nl. De gemeente zet zich ervoor in om u binnen 48 uur antwoord te geven.  

 

mailto:info@noordoostpolder.nl
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Dijkfeest Jongeren19nu 

 

Ondanks de kleine verhuizing die Dijkfeest mee maakt beloofd het ook dit jaar weer een groots 

feest te worden. De organisatie heeft namelijk de bands Barcode en Band Zonder Banaan 

weten te strikken voor de 39e editie op 28 juni aan de dijk in Espel. Uiteraard ontbreekt DJ 

Mark niet.  

De Band zonder Banaan (BZB) speelde in 2002 ook al op Dijkfeest. Deze Nederlandse band uit 

Volkel speelt al ruim twintig jaar samen en heeft enkele eigen albums gemaakt. Volgens 

zanger Fred van Dijk is de term Nederfolkrock een goede weergave voor het melige karakter 

van de muziek die de band maakt. Als afwisseling nemen de muzikanten van Barcode de 

bezoekers vanuit de polder en ver daarbuiten mee in een muzikale achtbaan die dendert door 

een wereld van hits, krakers en knallers. 

De 3000 bezoekers van het feest hoeven zich niet te vervelen in de pauzes van de bands. Net 

zoals de afgelopen jaren laat polder DJ Mark (Mark Hettinga) het feest de hele avond door 

gaan. Voor, na en tussen de bands door zorgt hij ervoor dat de sfeer niet verloren gaat met 

zijn muziek.  

De 39e editie van het jaarlijkse Dijkfeest, georganiseerd door een commissie van 

Jongeren19nu, vindt dit jaar aan de vertrouwde Dijk plaats, maar aan de andere kant van het 

Schapenpad. Wegens de bouw van het Windmolenpark heeft de organisatie gekozen voor deze 

verhuizing. De organisatie van Dijkfeest, oftewel de ‘Dijkco’, is erg blij dat het Dijkfeest wel 

aan de dijk bij Espel plaats kan vinden. 

 

De kaartverkoop van Dijkfeest is in de tweede week van juni van start gegaan. De verkoop 

gaat, vanwege het succes van het afgelopen jaar, ook dit jaar weer volledig digitaal. Via de 

website, www.dijkfeest.nl, kunnen kaarten gekocht worden.  

http://www.dijkfeest.nl/
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VRIJWILLIGERSWERK, GEZELLIG EN AFWISSELEND 

 

Na 40 jaar werken stopt José Brinkman uit Rutten als leerkracht in het basisonderwijs. Ze 

maakt bewust de keus om meteen te beginnen met vrijwilligerswerk. Via Stichting Carrefour, 

van wie ze weet dat zij bij scholen actief zijn en met wie ze al ervaring heeft, gaat ze aan de 

slag bij het project Taal voor het leven. Door haar vrijwilligerswerk ontmoet ze veel mensen, 

het is gezellig en afwisselend en ze kan veel betekenen voor jong en oud. José vindt 

vrijwilligerswerk een aanrader als je je wilt inzetten voor anderen.  

 

“Ik ben na 40 jaar werken gestopt als leerkracht in het basisonderwijs”, vertelt ze. “Ik heb er 

bewust voor gekozen om meteen met vrijwilligerswerk te beginnen, omdat in Nederland en in 

de eigen buurt dat helaas steeds meer nodig is.” In november 2013 stapt ze binnen bij 

Stichting Carrefour en maakt een afspraak met Dieuwke van het Vrijwilligerspunt. Zij adviseert 

om op de website van het Vrijwilligerspunt te kijken naar de tientallen vacatures. Dieuwke 

geeft uitleg over de mogelijkheden en hoe het Vrijwilligerspunt werkt. 

“Eind november zag ik een advertentie voor een nieuw project ‘Taal voor het leven’. Hiervoor 

werden mensen gezocht om laaggeletterden te helpen bij het beter leren lezen. Hen te helpen 

om de Nederlandse taal te begrijpen en te schrijven en om allochtonen Nederlands te leren. 

Dit project zou in januari starten.” José besluit om zich hiervoor op te geven. Dit project sluit 

zo mooi aan bij haar werk als leerkracht.  

José volgt een cursus en gaat daarna aan de slag met collega Gini. “Ik geef nu taal, lees en 

spellingslessen aan 3 Poolse dames en een Chinese mevrouw. Het is erg leuk, afwisselend en 

een hele nieuwe ervaring.” Maar ze blijkt meer te betekenen voor deze vrouwen. “Naast de 

Nederlandse lessen met de 4 dames in de Bibliotheek ben ik ook bij hen thuis op visite 

geweest, samen met mijn collega. Ik hoorde over hun leven en de gewoonten in hun 

geboorteland. Ik mocht zelf wat proeven van de sfeer door de gerechten die we kregen.” 

 

Het blijft voor José niet bij deze ene vrijwilligersfunctie. Via het Vrijwilligerspunt vindt ze nog 

twee functies die passen bij haar achtergrond en die passen bij haar als persoon. “Ik begeleid 

het ouderenkoor in verzorgingshuis De Golfslag en in het Dienstencentrum verzorg ik de koffie 

en thee tijdens het bridgen en klaverjassen,” vertelt ze. “Al snel blijkt dat ik hier ook meer kan 

betekenen. Naast het zingen met de ouderen ging ik met een bewoonster naar de paasmarkt 

in De Golfslag en hielp bij het cup cakes versieren. Bij het Dienstencentrum begon ik met 

koffie en thee schenken. Nu maak ik ook verslagen en schema’s op de computer. Er is volop 

werk en uitdaging voor me en vooral de uitdaging vind ik nog steeds belangrijk voor mezelf.” 

 

José vindt vrijwilligerswerk een aanrader als je je voor anderen in wilt zetten. “Ik ontmoet veel 

mensen en merk dat ze dankbaar zijn, dat geeft een goed gevoel. Vrijwilligerswerk is voor mij 

geen vrijblijvend iets. Je moet er wel voor gaan, het kost tijd en de mensen rekenen op je.” 

 

Vrijwilligerswerk en José zijn al jaren met elkaar verbonden. Ze legt uit hoe belangrijk 

vrijwilligers zijn in haar eigen dorp Rutten. “De vele verenigingen draaien op vrijwilligers, of 

het nu gaat om de sportvereniging, roeiclub, dorpsbelang of buurtvereniging. Zonder 

vrijwilligers zouden we geen tulpenmozaïek hebben, geen Zonnebloemuitjes, boeken uitleen of 

vrouwenorganisaties, ga zo maar door.  Samen met andere vrijwilligers schoffel ik het 

plantsoen in Rutten. Taken die de gemeente afstoot worden nu door vrijwilligers gedaan. Dat 

is voor veel zaken zo. Zonder vrijwilligers draait het niet. José droeg ook haar steentje bij als 

jeugdsecretaris bij de voetbalvereniging R.K.O., in de buurtvereniging en bij de 

vakantieactiviteiten. Al 30 jaar verzorgt José het typewerk en de lay-out van de dorpskrant de 

Rep en Roer. De activiteiten in haar dorp deed zij naast haar werk in het onderwijs.   

 

Bent u enthousiast geworden door het verhaal van José en wilt u ook vrijwilligerswerk gaan 

doen? Neem dan contact op met het vrijwilligerspunt via telefoonnummer 0527-630000 of kijk 

op de website www.vrijwilligerspuntnop.nl welke vacatures open staan.  

 

Bent u van een maatschappelijke organisatie en bent u op zoek naar vrijwilligers? U kunt uw 

vacature plaatsen op de website van het vrijwilligerspunt. Heeft u vragen of advies nodig? Dan 

kunt op contact opnemen met Simone van Hees via bovenstaand telefoonnummer of via 

simone.van.hees@carrefour.nu 

http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/
mailto:simone.van.hees@carrefour.nu
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Natuurmoment juni 2014 

 

Het voorjaar, waar we zo lang naar hebben uitgekeken, loopt alweer op zijn eind. Maar er is 

natuurlijk nog genoeg te beleven in het Voorsterbos. Ik wil jullie graag een aantal tips aan de 

hand doen. Hieronder verder een samenvatting van de belangrijkste gebeurtenissen van de 

laatste maanden en geplande werkzaamheden voor de komende periode. 

 

Officiële opening MTB-route 

Op 23 mei was het dan zover. De MTB-route waar de hele afgelopen winter aan is gewerkt, 

werd geopend. De burgermeester klom er zelfs voor op een fiets, evenals de directeur van 

Natuurmonumenten. En dan is nu de meer dan 20 km lange route een feit. Door tientallen 

omwonenden van het Voorsterbos is eraan gewerkt en het is prachtig om zo in 

gezamenlijkheid aan iets te werken. De reacties op de route zijn goed. Het is vooral een 

technisch parcours, meer dan een uitputtingsslag vanwege lengte of hellingen.  

 

Fietspad Zwarte Meer 

Wij zijn verheugd dat het fietspad langs het Zwarte Meer dit voorjaar eindelijk open blijft. 

Samen met anderen hebben wij al eerder aangegeven dat deze afsluiting wat ons betreft geen 

doel diende. Nu kan iedereen gaan genieten van de zingende grote karekieten en rietzangers 

in het riet langs de Zwartmeerdijk en van de vogels op het water.  

 

Bijzondere dieren 

Op het fietspad in het Kadoelerbos werd een ringslang waargenomen en gefotografeerd. Met 

name dat laatste levert een mooi bewijsstuk op dat dit reptiel de weg naar Flevoland heeft 

gevonden. In de Zwarte Hoek verbleven begin juni 2 steltkluten, een zeer zeldzame vogel in 

Nederland. Langs de Voorsterbeek vliegen steeds meer weidebeekjuffers: een vlinderachtig 

vliegende juffer met donkere vleugels.  De hoeveelheid bloeiende rietorchissen neemt nog 

steeds toe. Vooral op het Kadoelerveld bloeien er inmiddels duizenden.  

 

Activiteiten en informatie 

Natuurmonumenten organiseert in het Waterloopbos wekelijks excursies onder leiding van 

oud-medewerkers van het Waterloopkundig laboratorium. Ook kunt u met de boot over het 

Zwarte Meer naar het Vogeleiland. Kijk voor alle informatie en data op onze website: 

www.natuurmonumenten.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het Voorsterbos volg ons dan op twitter 

via @de_boswachters of facebook/Voorsterbos.com. Ook kunt u op de website van 

natuurmonumenten kijken onder Voorsterbos of Waterloopbos. En u kunt bellen met ons 

beheerkantoor: 0527 252570.  

 

Boswachter Norbert Kwint 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

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

 
 of Neushoornweg 24 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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Inleverdata 2014 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

31 augustus 10 september 

09 november 19 november 
 

 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk     

     kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-    Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en 

moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de 

oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

- 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 
13-08 STEK Vakantieactiviteit zie flyer  

16-08 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

16-08 STEK Jeugdactiviteit zie social media  

14-09 Protestantse Gemeente 
Kraggenburg 

60 jaar kerkgebouw   

18-10 Dorpsbelang Klussendag ’t Klokhuis 08.30 uur 

27-12 Dorpsbelang Briljanten Finale HCR van Saaze avond 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Van Dorpsbelang  

18 oktober: Klussendag 

STEK 

FC Kraggenburg, nieuws 

Jaarvergadering FC Kraggenburg 

Jaarvergadering Be Fair 

Sporten bij Be Fair / Sport en spel voor peuter  

Vrijwilligers Groep / Receptie 60 jaar H.C.R van Saaze  

Leuk om te lezen Eline Engels, Miss Juni 

De Fladderiep 

Multi Culti Kraggenburg  

Mini Bibliotheek / Klaverjasclub de Kei / Apple knockers festival 

St. Genesius en H.C.R van Saaze Theaterdiner 

K-City Klokhuis Boulers 

Intocht Sinterklaas  

Tennisbanen de Voorst / Clubkampioenschap tennis Mix Toernooi. 

Viering 60 Jaar kerk kraggenburg 

Workshop internationaal dansen / Peuterspeelzaal ‘het Kwetternest’ 

Campagne doe mee. / I-pad cafe in Bibliotheek 

Vrijwilligerswerk N.O.P / Melania Fietstocht 

E.H.B.A. / Franse start filmhuis Emmeloord 

PCOB nodigt U uit / Seniorenmiddag Pieperfestival 

Ritueel Kunstenaars 

Vogel vreugd Ens / Het rode kruis  

Voor de jeugd: Zoek de 6 verschillen 

Natuurmonumenten 

Natuurmoment september 2014 

Inleverdata 2014 voor de kopie van Uitkijk / Adverteren in Uitkijk 

Activiteitenkalender 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

De vakantieperiode is voorbij. Heeft u ook genoten van het mooie weer (behalve de laatste 

week) en een fijne en plezierige vakantie gehad? 

Wij als bestuur van dorpsbelang kijken al weer vooruit en zijn bezig met voorbereiden van 

diverse activiteiten voor de komende maanden. 
 

Begin nieuwe schooljaar 

Kraggenburg heeft als eerste dorp in Noordoostpolder één basisschool voor alle kinderen in het 

dorp. Bestuur Dorpsbelang wil alle betrokken mensen bij de school van harte feliciteren met de 

“nieuwe” school de Fladderiep. 

Na een intensief jaar van overleg en samenwerken gaan de voormalige Pionier en Lichtwachter 

nu samen verder. Allen veel inspiratie en succes gewenst in het nieuwe schooljaar. 
 

Vrijwilligersgroep 

Ons Dorpsplan heeft het speerpunt “Zorg” en van daaruit werkt Dorpsbelang met een 

werkgroep “Zorg”. Een van de onderwerpen is het vormen van een vrijwilligersgroep. We zijn 

erg content dat hiervoor zich al zo'n 35 mensen hebben opgegeven. 

Verder in deze Uitkijk leest u meer over deze vrijwilligersgroep. 
 

Klussendag 18 oktober 

In de vorige Uitkijk van juni heeft u hierover al uitgebreid kunnen lezen. Dit project komt op 

stoom en ook in deze Uitkijk leest u er meer over. Er is nog altijd de mogelijkheid om zich aan 

te melden om samen een klus uit te voeren. Ook kunnen inwoners nog klusjes aanmelden die 

ze zelf niet meer kunnen uitvoeren. 
 

Wandelpad het Boslint 

Door Dorpsbelang is begin jaren ‘90 samen met vrijwilligers een natuurpad aangelegd door de 

bosrand achter Morenelaan, Stuwwal en voetbalveld. Toen is met de gemeente de afspraak 

gemaakt dat Dorpsbelang verantwoordelijk is voor het onderhoud. Dit komt dus neer op 

zelfwerkzaamheid van de Kraggenburgers.  

De gemeente heeft vanwege onderhoud twee jaar geleden bomen gekapt en veel gesnoeid in 

deze bosrand. Daarmee komt er extra groei van lage struiken en kruiden, met als gevolg dat 

het wandelpad wat overgroeid raakt. 

Dorpsbelang heeft in juni voor een eerste maaibeurt gezorgd. Maar zoals gezegd, we moeten 

samen onderhoud plegen en om die reden staat ook onderhoud aan het boslint gepland voor 

de klussen dag 18 oktober. 
 

Speelplaatsen 

Vóór de vakantie heeft Dorpsbelang, samen met Ens, weer een gesprek gehad met onze 

gemeente. Daaruit is gebleken dat de gemeente werkt aan een nieuw beleidsplan over de 

speelplaatsen, mede naar aanleiding van de vele reacties in het voorjaar. Helaas moeten we 

dit even afwachten en kunnen we nog geen verdere stappen zetten voor de speelplaats in 

Kraggenburg. 
 

65-jaar Kraggenburg 

Veel bijzondere activiteiten in dit jubileum jaar zijn er al geweest. Maar er staan nog meer op 

de rol. Bekijk de jaarkalender (begin dit jaar bij iedereen in de bus) nog eens voor activiteiten 

in de komende maanden. Zie ook het overzicht van activiteiten op één van de laatste pagina's 

in deze Uitkijk. 
 

Namens Dorpsbelang 

Jules Overmars. 
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KLUSSENDAG: DE EERSTE KLUSSEN ZIJN AANGEMELD 

 

Op 18 oktober a.s. tussen 8.30 uur en 15.00 uur organiseert Dorpsbelang een klussendag 

vanwege het briljanten jubileumjaar van ons dorp. We vinden dat een mooie gelegenheid om 

een dag lang met z’n allen de handen uit de mouwen te steken om samen ons dorp weer mooi 

te maken.  

We zoeken vrijwilligers die mee willen helpen om vele klussen te doen voor de gemeenschap: 

opknappen van het dorpshuis, het schoolplein en de kerk. Maar ook: klussen bij mensen thuis 

die dat zelf niet meer kunnen omdat hun gezondheid dat niet meer toelaat.  

 

De eerste klussen zijn inmiddels binnengekomen: 

 Basisschool De Fladderiep: diverse werkzaamheden waaronder opknappen ondergrond 

onder de speeltoestellen; 

 onderhoud van de tuin rondom de PKN kerk; 

 Dorpshuis: diverse werkzaamheden; 

 tuin- en straatwerkzaamheden bij diverse mensen die dat zelf niet meer kunnen: struik 

verwijderen, boom flink snoeien, tuinpaadje ophogen, conifeer verwijderen; 

 opknappen wandelpad boslint; 

 onderhoud perken op de begraafplaats; 

 schoonmaken kunstwerken en leeuwen; 

 schilderen podium St. Genesius. 

 

En niet alleen de klussen, maar ook de eerste vrijwilligers hebben zich gemeld: 

 Wijkbeheer van de gemeente Noordoostpolder stelt materiaal beschikbaar; 

 IGW Noordoostpolder (samenwerkingsverband van gemeente, politie, Carrefour en 

Mercatus) helpt mee; 

 RTK Riooltechniek stelt een kraantje met machinist beschikbaar voor diverse 

werkzaamheden; 

 vrijwilligers van het Dorpshuis, de PKN kerk, de school, St. Genesius en de 

bestuursleden van Dorpsbelang. 

 

Wilt u ook meedoen, met een klus of als vrijwilliger, meldt u dan bij Dorpsbelang:  

Irene Gerritzen: igerritzen@hetnet.nl tel. 251933 (na 19.00 uur) of  

Freerk Jan de Haan: fjtekrag@hotmail.com tel. 06-51681482 (na 19.00 uur).  

 

Als u zich aanmeldt als vrijwilliger, laat dan weten wat u graag wilt doen. Wilt u een klus laten 

uitvoeren, laat dan weten wat er precies moet gebeuren en hoeveel mensen u ongeveer nodig 

heeft. Wij proberen vraag en aanbod zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen. 

 

 

 

 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Het STEK heeft de laatste weken van de zomervakantie de draad weer opgepakt met 

verschillende activiteiten. 

 

Jeugd-activiteit 

“Er wordt weinig voor ons georganiseerd”, wordt er wel gezegd door de jongeren. In het kader 

van 65 jaar Kraggenburg hebben wij gemeend ook voor de doelgroep 16 t/m 25 jaar iets te 

organiseren. Op zaterdag 9 augustus moest de jeugd om 15.00 uur verzamelen bij 't Hoekje. 

Allereerst zijn we wezen paintballen bij de Strandhoeve en daarna als afsluiting een gezellige 

BBQ bij 't Hoekje. Maar liefst 27 jongeren hebben deelgenomen aan de activiteit, waarbij op 

het laatst diverse jongeren hebben afgezegd i.v.m. hun werk. Het is dus zeker de moeite 

waard geweest en misschien wel voor herhaling vatbaar elk jaar. 

 

Vakantie-activiteit 

Op woensdagmiddag 13 augustus is de vakantie-activiteit georganiseerd voor alle kinderen 

van de basisschool. Het werd een Brullll-jante middag, welke in het teken stond van de jungle. 

Maar liefst 40 kinderen hebben een super gezellige middag gehad waarbij ze allerlei spelletjes 

mochten doen zoals de stormbaan, klimmen in de apentoren, dieren masker kleuren, 

boogschieten etc... De middag werd afgesloten met pannenkoeken en een heerlijk ijsje! 

 

Feestmiddag voor Senioren 

De JVV, SWN, De Zonnebloem en STEK organiseren ook dit jaar weer een feestelijke 

programma op woensdag 29 oktober van 14.00 uur tot 19.00 uur.  

Net als vorig jaar hebben we weer een leuk programma in elkaar gezet en dit jaar met een 

extra feestelijk tintje. De rode loper wordt namelijk voor de senioren uitgerold. De vaste 

ingrediënten zullen ook dit jaar niet missen, gezellig samenzijn, een leuke activiteiten, lekker 

eten en een heerlijke borrel. Kortom geef u op! 

 

U kunt zich voor 21 oktober opgeven bij: 

JVV/Zonnebloem: Mw. G. Mooiweer, Morenelaan 9                    tel. 252700 

SWN:   Mw. S. Huizing, AJ Rennenstraat 13          tel. 252851 

STEK:   Mw. B. de Vries, Zwartemeerweg 44b  tel. 252065  

 

Sinterklaas-intocht 

Eigenlijk duurt het nog wel even maar wij hebben begrepen dat Sinterklaas zich al aan het 

klaar maken is voor de reis naar Nederland.  

Op zaterdag 22 november om 10.30 uur komt Sinterklaas en zijn zwarte pieten aan bij de 

kade. 

 

Versterking 

Vanaf het voorjaar is Marian Neefjes het STEK komen versterken. We zijn erg blij met wat 

extra handjes en kunnen zo de taken meer verdelen. 
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                                                       FC KRAGGENBURG 

 
             VOETBALJAARGANG 2014-2015 
 

 

 

FC KRAGGENBURG SEIZOEN 2014-2015 

 

Het voetbalseizoen 2014-2015 begon voor FC Kraggenburg met de organisatie van de 

trainingskampen van de topamateurclubs Harkemase Boys en Genemuiden. De laatste 

vereniging wist het afgelopen seizoen zelfs te promoveren naar de Topklasse. Beide 

verenigingen maakten gebruik van onze optimale accommodatie en de gastvrijheid van HCR 

van Saaze. Daarnaast werd op zondag 31 augustus het traditionele Fruittoernooi voor lagere 

seniorenteams door FC Kraggenburg georganiseerd. 

 

Zowel de senioren alsmede onze jeugdteams hebben ook de eerste bekerduels er al op zitten. 

De senioren gaan dit jaar met drie teams van start. Onder leiding van onze nieuwe 

hoofdtrainer Ton Ernst uit Marknesse hopen we op een voetbalseizoen waarbij naast het 

nodige plezier ook voetballend gepresteerd gaat worden.  

Op zondag 7 september gaat voor de senioren de competitie beginnen. Dat geldt ook voor ons 

3e elftal dat uitgebreid is met een nieuwe technische staf. Frans van Egmond sr en Arie 

Nieuwenhuizen zullen de lijnen bij dit elftal gaan uitzetten. We hebben er alle vertrouwen in 

dat beide leiders het elftal naar tevredenheid gaan begeleiden.  

 

JEUGD 

Onze jeugd is druk aan het trainen en heeft de bekerwedstrijden er inmiddels opzitten. Zij 

hebben allemaal goed gepresteerd. Wij verwelkomen drie nieuwe trainers: Youri Potters en Job 

Dekkers trainen de E2 en Sander Ernst traint de C's en zal zich daarnaast met het technisch 

jeugdbeleid bezighouden. Ook verwelkomen we drie nieuwe leiders: Marco Kok en Brigitte 

Zijlstra voor de D1 en René Botter voor de E2. Wij wensen jullie allemaal veel plezier en 

succes in jullie nieuwe rol! Voor de C1 is de competitie inmiddels gestart. Voor de drie 

pupillenteams (E1, E2 en D1) start deze op 13 september. Zij hebben er allemaal veel zin in. 

Nieuw is de regionale competitie voor kabouterteams. Hiervoor hebben wij twee teams 

ingeschreven en zij spelen de eerste wedstrijd op 27 september.  

 

Samen met Be Fair zijn we bezig met het opzetten van een pilot 'sport en spel' voor peuters. 

Hierover leest u meer elders in deze Uitkijk. 

 

Op de website www.fckraggenburg.nl is alle informatie over de teams, leiders, trainers en 

wedstrijden te vinden. ook vind je hier alle informatie over het lidmaatschap en kun je je 

online aanmelden. 

  

GROTE CLUBACTIE 

Vanaf maandag 15 september gaan we weer langs de deuren met loten voor de grote 

clubactie. De loten zijn € 3,00 per stuk en hiervan gaat maar liefst 80% (€ 2,40) naar onze 

vereniging. We hopen ongeveer 500 loten te verkopen. Van de opbrengst willen we in ieder 

geval een extra trainingsdoel voor onze pupillen kopen en nieuwe tenues voor het 

kabouterteam.  
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Beste FC-leden en ouders/verzorgenden van FC-leden 

Zoals elk jaar wordt het voetbalseizoen 2013/2014 weer afgesloten met een jaarvergadering 
op:  

Maandag 27 oktober a.s. om 20.00 uur in de voetbalkantine  
 

Agenda 
 
1. Opening 

2. Notulen jaarvergadering 10 oktober 2013 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslag 

5. Financieel overzicht 

5a. verslag kascommissie door: Marco Klaver& Chris van Steen   

5b. Benoeming nieuw lid kascommissie 

5c. Verhoging contributie/prijzen kantine 

5d. Begroting 2014-2015 

6. Bestuursverkiezing 

7. Periodiek aftredend en niet herkiesbaar 

 Yvonne Meester (secretariaat)  
Kandidaat : Mart van Keulen 

 Koen Schulting (sponsoring/accomodatie) 
Kandidaat : Henrieke van Steen 

Tegenkandidaten kunnen zich tot een uur voor de vergadering melden. 

8. Pauze 

9. Beleid bestuur 

10. Aanname nieuwe statuten 

11. Gebruik trainingsveld door feestcommissie 

12. Lopende voetbalzaken 

13. Rondvraag 

14. Sluiting 

 
 
 
Bestuur FC Kraggenburg 

 

Jaarvergadering 
2012/2013 

FC Kraggenburg 

Sportpark ‘De Brem’ 

Winstonstraat 26 

Kraggenburg 

Tel: 0527-252639 
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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 8 oktober in ’t Klokhuis, aanvang 20.30 uur. 

 

Agenda 

 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslagen 

 Gymnastiek 

 BBB 

 Trimloopgroep 

 Sportief wandelen 

 Volleybal jeugd 

 Volleybal senioren 

 Avondvierdaagse 

 Stratenvolleybal 
 

Pauze 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

 Contributieverhoging 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Bestuursverkiezingen: 

 Aftredend en niet herkiesbaar 

     Tonny Kommers (senioren volleybal) 

          Yvonne Schra (secretariaat) 
 

 Kandidaten 

           Liset van der Stelt 

 Toine Wullems 
 

           Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering       

aangemeld worden bij de voorzitter. 

 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Graag zien wij u op deze vergadering 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Be Fair 
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SPORTEN BIJ BE-FAIR 

 

Contributie schema voor seizoen 2013/2014  

Genoemde bedragen zijn per half jaar! Bij een automatische incasso  

krijgt u nog € 2,50 incasso korting. 

 

Gymnastiek   4 t/m 12 jaar € 39,75 

BBB (Buik, billen en benen)  € 45,25 

Trimloopgroep   € 37,25 

Sportiefwandelen   € 39,75 

Volleybal (incl. NEVOBO) t/m 12 jaar € 53,75 

  t/m 17 jaar € 66,25 

  senioren € 74,75 

 

In geval van meerdere sporten geldt een kortingsregeling. 

 

Voor informatie over betreffende sporten kunt u contact opnemen met 

Gymnastiek Bettie Kuipers 0527-651180 

BBB  Paula Snellink 0527-250017 

Trimloopgroep Paula Snellink 0527-250017 

Sportiefwandelen Ans Bakker 06-23728659 

Volleybal, jeugd Liset van der Stelt 06-55926929 

Volleybal, senioren Rachel Zwartbol 06-15318993 

 

Of kijk op onze website 

www.svbefair.nl 

 

 

 

 

 

 

 

SPORT EN SPEL VOOR PEUTERS 

 

Na de herfstvakantie starten SV Be Fair en FC Kraggenburg een pilot 'sport en spel' voor 

peuters (2,5 - 4 jaar). Iedere dinsdagmiddag drie kwartier lekker spelen en sporten in de 

gymzaal in Kraggenburg.  

Het is de bedoeling op speelse wijze kinderen te stimuleren samen met leeftijdgenoten bezig te 

zijn tijdens sport en spel. O.a. het leren omgaan met de bal en  evenwichtspelletjes staan 

centraal. Hiermee worden de motorische ontwikkeling en de spierontwikkeling van het kind 

gestimuleerd, waarbij alles natuurlijk is afgestemd op de leeftijd van het kind.  

Wanneer de peuter naar de basisschool gaat, kan hij of zij dan gemakkelijk doorstromen naar 

de gymles van Be Fair of de kaboutervoetbal van FC Kraggenburg.  

De pilot duurt tot en met juni. Hierna gaan we evalueren en mede afhankelijk van het aantal 

peuters dat meedoet, wordt dan de beslissing genomen of we er mee doorgaan. 

 

Wilt u op de hoogte gehouden worden van 'sport en spel voor peuters', dan kunt u mailen naar 

befair-kraggenburg@gmail.com of info@fckraggenburg.nl.  

 

Namens Be Fair, Irma Verschure (voorzitter) 

Namens FC Kraggenburg, Margot Maljaars (jeugdcoördinator) 

 

 

 

http://www.svbefair.nl/
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VRIJWILLIGERS-GROEP  

 

Dorpsbelang werkt samen met enkele dorpsgenoten (uit het plaatselijke welzijnswerk) aan het 

speerpunt “Zorg” uit ons Dorpsplan. Eén van de acties is te komen tot een vrijwilligers-groep. 

U heeft hierover voor de zomervakantie thuis een flyer in de bus gekregen. Aan onze 

uitnodiging voor 17 juni jl. heeft een redelijk grote groep mensen gehoor gegeven. Op deze 

avond heeft de werkgroep “Zorg” uiteengezet wat de bedoeling is van deze vrijwilligers-groep. 

Ook hebben die avond zich al zo'n 35 vrijwilligers zich opgegeven! We vinden dit een mooi en 

bemoedigend resultaat en gaan hiermee nu (na de zomervakantie) verder mee aan de slag. 
 

Doel van de vrijwilligers-groep is om mensen in ons dorp te ondersteunen met kleine klusjes. 

Denk daarbij aan hulp bij computergebruik, een keer een klusje in de tuin of rondom huis, 

vervoer/begeleiden naar het ziekenhuis, boodschappen doen, samen wandelen, enz. Maar ook 

hulp bij bijvoorbeeld het organiseren van lezing of voorlichting, hulp bij koffieochtend, enz. 

De eerste punten noemen we bewust omdat er het komend jaar veel gaat veranderen in de 

zorg. Er zal een groter beroep worden gedaan op vrijwilligers, familie en mantelzorgers. 

Met onze vrijwilligers-groep willen we gaan bereiken dat alle mensen in een goede sociale 

omgeving in ons dorp kunnen blijven wonen. Maar ook dat onze bewoners zelfstandig kunnen 

blijven wonen en dat het veilig en vertrouwd is. Dat zal gebeuren met behulp van professionele 

partijen, met familie en aangevuld door vrijwilligers.  
 

Het doel is ook tweeledig. Mensen uit de vrijwilligers-groep kunnen in een deel van hun tijd de 

eigen talenten en vaardigheden of “ambitie” inzetten. Ook zullen er zeker inwoners zijn die een 

steuntje in de rug of af en toe enige hulp best kunnen gebruiken.  

Vooruitlopend op de definitieve invulling hoe de vrijwilligers-groep gaat werken, kunt u nu al 

contact opnemen met ondergetekenden, wanneer u een hulpvraag heeft of wanneer u zich 

alsnog wilt aanmelden. 
 

Medio oktober gaan we een volgende bijeenkomst met de vrijwilligers organiseren. Zij 

ontvangen (u ontvangt) hierover persoonlijk bericht. 

Met de gemeente zijn we in gesprek om in Kraggenburg een informatieavond te organiseren 

over alle veranderingen in de zorg. U hoort hier meer over wanneer de vele zaken duidelijk 

zijn geworden. 
 

Namens de werkgroep “Zorg”: 

Harry Engels, tel. 252378, e-mail: HarryEngels@planet.nl  

Jules Overmars, tel. 612648, e-mail: Jules.Overmars@hetnet.nl 

 

 

 

 

 

RECEPTIE 60 JAAR HCR VAN SAAZE 

 

Zestig jaar geleden openden opa en oma Van Saaze de deuren van hun Hotel Café van Saaze 

in Kraggenburg. De huidige generatie wil een ieder graag de gelegenheid geven om dit 

heugelijke feit samen met hen te vieren.  

Daarom bent u van harte welkom op zondag 2 november van 15.00 uur tot 18.00 uur. Om 

onder het genot van een hapje en een drankje een toost uit te brengen op deze bijzondere 

mijlpaal. 

 

Families Ron en Max Potters                                                                                                                          

& medewerkers 

 

mailto:HarryEngels@planet.nl
mailto:Jules.Overmars@hetnet.nl
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Leuk om te lezen: Eline Engels, Miss Juni op de boerinnenkalender 2014  
 

Hoe word je een 'calendargirl'?  

Via via belandde ik in juni 2013 op de site van de boerinnen kalender. Ik zag meteen in beeld 

staan dat je je kon opgeven voor de kalender van 2014. Ik heb het inschrijfformulier ingevuld, 

ook waarom ik op de kalender wilde en wat mijn connectie was met het boerenleven. Na het 

doorsturen van het formulier met enkele foto’s was het wachten op de uitslag. Van de totaal 

143 aanmeldingen uit zowel Nederland als België werd er een voorselectie gemaakt van 25 

meiden. Ik kreeg een mailtje met de felicitaties dat ik hierbij zat. Nu was het wachten op de 

volgende selectieronde. Als ik bij de laatste 15 zou zitten was ik verzekerd van de fotoshoot, 

maar nog niet van een plaatsje op de kalender. Tot mijn grote verbazing kreeg ik weer een  

e-mail met felicitaties. Een aantal weken na de fotoshoot kreeg ik het bericht dat ik op de 

kalender van 2014 zou komen te staan.  
 

Waarom heb je het gedaan? 

Over het algemeen worden boerinnen en plattelandsmeiden nog te vaak bestempeld als lomp 

en mannelijk, bijvoorbeeld op televisie of internet. Zoals ik al aan de foto’s van voorgaande 

jaren kon zien was het doel van de boerinnen kalender om hier korte metten mee te maken. Ik 

ben trots dat ik geboren en getogen ben op een boerderij en dat wilde ik op deze manier graag 

met iedereen delen.  
 

Waarom juni? Kun je zelf bepalen welke maand?  

Bij de lancering van de kalender, bij een uitzending van Radio 538 kwamen alle 

kalendermodellen pas te weten welke maand zij mochten vertegenwoordigen. Een aantal 

dagen voor de lancering kreeg iedereen haar mooiste foto toegestuurd, wat meteen ook je 

kalenderplaat zou worden. Aan de foto kon je soms wel inschatten welke maand je ongeveer 

zou worden, maar je had hier zelf niets over te zeggen. Gezien mijn kleding had ik wel 

verwacht dat ik een zomermaand zou vertegenwoordigen.  
 

Zoek je zelf je kleding uit of word je gekleed?  

De organisatie mocht via een lingeriewinkel een aantal setjes lenen voor de modellen. Verder 

hadden zij zelf verschillende kledingstukken meegenomen, maar omdat iedereen natuurlijk 

een andere maat heeft, werd je verzocht zelf ook het één en ander mee te nemen. In overleg 

werd besproken wat je aan zou doen. Ieder model werd in 2 of 3 verschillende settings 

gefotografeerd, maar dit werd op het moment zelf steeds overlegd en we zaten nergens aan 

vast. We konden in overleg ook de kleding of setting aanpassen, mocht je je er niet prettig bij 

voelen.  
 

Wat vonden je ouders en vrienden ervan dat je dit ging doen?  

Totdat ik uitgenodigd werd voor de fotoshoot had ik het bijna niemand verteld, op mijn vriend 

en ouders na. Zij reageerden verrast maar zeker positief. Ze waren net zo benieuwd als ik hoe 

ver ik zou komen. Door op Facebook te zetten dat ik uitgenodigd was voor de fotoshoot van de 

boerinnen kalender wist ik in één keer familie en vrienden te bereiken. Ik kreeg er veel 

positieve reacties op, mensen vonden het stoer van me, waren trots, vroegen regelmatig of ik 

al zeker wist of ik op de kalender zou komen en waar hij te bestellen was. Erg leuk! Er zullen 

vast ook mensen zijn die zich af vroegen waarom ik hieraan mee deed. Heel begrijpelijk, ik 

heb het mezelf ook nog weleens afgevraagd namelijk ;) 
 

Hoe waren de reacties daarna?  

Toen bekend werd dat ik op de kalender kwam en DE kalenderfoto te zien was op internet, 

televisie en via telefoons werd doorgestuurd, kreeg ik weer erg veel positieve reacties. 

Natuurlijk horen er bij zo’n schaars geklede foto ook tal van schuine opmerkingen, daar had ik 

al op gerekend en daar zette ik me best makkelijk overheen, je krijgt natuurlijk ook niet alle 

reacties te horen en dat is in sommige gevallen misschien maar beter ook. Ik ben er trots op 

en iedereen mag er een mening over hebben, of het nou positief of negatief is.  
 

Herkenden mensen je van de kalender? 

Nee ik heb geen mensen gehad die het tegen me zeiden. Eerder omgekeerd. We waren 

aanwezig bij Serious Request in Leeuwarden, daar verkochten we kalenders waarvan de 

opbrengst naar het goede doel ging. Sommigen vroegen voor de grap: ‘Sta je er zelf ook op?’ 
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Als je dan je foto liet zien geloofden sommigen het nog steeds niet en ging hun hoofd van de 

kalender naar mij en weer naar de kalender, erg grappig, want ik vind mijzelf juist nogal 

herkenbaar. Tijdens de nieuwjaarsreceptie in het Klokhuis werd er ook aandacht aan 

geschonken, zodat het hele dorp het gelijk wist. Ik hou er niet van als alle ogen ineens op mij 

gericht zijn maar ik kwam er niet onderuit. En eigenlijk is het ook wel prima, dan weet 

iedereen het meteen en wordt er niet omheen gedraaid. 
 

Hoe was de fotoshoot?  

Ik had nog nooit een fotoshoot gedaan dus wist niet wat ik ervan moest verwachten. Zonder 

make-up reed ik in mijn eentje naar een boerderij in Laag Zuthem, waar de foto’s geschoten 

werden. We werden erg welkom ontvangen, alles werd rustig uitgelegd. Haar en make-up 

werden gedaan en kledingsetjes werden uitgezocht. Tijdens de fotoshoot zelf kreeg ik uitleg en 

tips, erg fijn. Het was een ontspannen sfeer. Ik voelde me erg op mijn gemak, het was een 

team met jonge mensen en het klikte goed.  
 

Waren de andere meiden daar ook bij? 

Er waren 3 dagen waarop de fotoshoots gedaan werden. Totaal waren er 15 meiden voor 

uitgenodigd, dus er waren er 5 per dag. We waren zoveel mogelijk per regio ingedeeld. De 

aanvangstijden van de fotoshoots waren verschillend. Ik heb de andere vier meiden wel gezien 

die dag. Het was erg gezellig en ontspannen.  
 

Hebben jullie lol gehad? Kun je hier iets leuks over vertellen? 

Het was erg gezellig met het team en de andere modellen. Wat je niet op de kalenderfoto 

terugziet is dat ik schoenen aan had in maat 37, die de organisatie mee hadden genomen. Dat 

zat niet zo lekker met mijn maat 41. Op een aantal foto’s die gemaakt zijn zie je mijn 

schoenen, maar op de kalenderfoto zag je ze niet eens haha! Wie mooi wil zijn moet pijn 

lijden, ik heb het geweten. 
 

Hoe vind je zelf dat jouw foto geworden is? 

Zeker ben ik tevreden met de foto. Op de dag zelf werden er honderden foto’s van me 

gemaakt. De organisatie pikte er ongeveer 10 foto’s uit die ze mij opgestuurd hebben. De ene 

foto is mooier dan de andere en elke foto heeft wel iets wat ik er niet mooi aan vind. En dan 

bedoel ik bijvoorbeeld mijn gezichtsuitdrukking, benen of buik. Maar ik denk dat de 

gemiddelde kalenderbezitter zich daar minder druk om maakt dan ikzelf.  
 

Hoeveel zijn er verkocht? Waar hangen deze kalenders denk je? 

De kalender van 2014 is 4500 keer verkocht. Ze zijn voornamelijk te koop en verkocht in het 

oosten van het land en ik denk dat ze vooral te vinden zijn op de bouw, in schaftketen en 

kantines in de agrarische sector. 
 

Zou je het nog een keer doen? 

Het was echt een leuke ervaring en ik zou het best nog een keer willen doen. Maar juist de 

nuchterheid van het team en de modellen in combinatie met de landelijke setting waren de 

factoren waardoor ik het prettig vond. 
 

Zou je het andere meiden aanraden?  

Zeker! Het is echt niet eng of raar. Je moet alleen wel nagaan of je de aandacht er omheen 

ook fijn vindt. Maar ik heb er ook een aantal gezellige boerinnen-contacten aan over 

gehouden, meiden die ik nog steeds spreek, heel erg leuk. 
 

Wat je verder nog wilt vertellen: 

De kalender en de kalendermodellen werden gepresenteerd op de zogenaamde releaseparty, 

in een discotheek vlakbij Deventer. Het was een enorm gezellig feestje, mede dankzij de 

familie en vrienden die mee waren, nogmaals bedankt dat jullie erbij waren! 

Ik heb de uitgever van de boerinnen kalender gesproken en hij vertelde me dat er vanuit 

Duitsland interesse is getoond in de foto’s van 3 kalenderplaten, waaronder die van mij. Dus 

misschien dat ik ook nog te vinden ben op de Duitse boerinnen kalender van 2015! 

 

Margot Maljaars 
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Daltonschool “De Fladderiep” opent haar deuren. 

 

Maandag 18 augustus j.l. opende Daltonschool “De Fladderiep” haar deuren. In de afgelopen 

jaren is er door de ouders en de schoolteams hard gewerkt om in ons dorp tot één school te 

komen. Met ingang van dit cursusjaar is dat een feit. Als dorp en gemeenschap mogen we er 

dan ook trots op zijn dat we kans hebben gezien om met één school verder te gaan.  

 

De school werd geopend door de voorzitter van de Stichting Aves, de heer Leo Breukel. Samen 

met de directrice van de school, Anne-Marie van Fraeijenhove, onthulde hij het nieuwe 

schoollogo dat door Angela Goossens is ontworpen. 

 

De naam van de dorpsschool is bedacht door Alie van Kampen. Zij werd geïnspireerd door een 

artikel in de Noordoostpolder. In dat artikel kwam naar voren dat Landschapsbeheer Flevoland 

in de polder op zoek is naar de fladderiep. Het betreft hier een zeldzame boom die voedselrijke 

grond nodig heeft en goed groeit op leemgrond. Een grondsoort die ook in ons dorp veelvuldig 

voorkomt. Het is bovendien een boom waar vele soorten vogels een veilige plek vinden om 

elkaar te ontmoeten, te nestelen en zich kunnen ontwikkelen tot unieke en vrije vogels. 

 

Ook de beide basisscholen bieden, net als de fladderiep, een voedselrijke basis om te groeien. 

De stam staat voor betrokken ouders en de uitgebreide kroon van leerkrachten staat garant 

voor een veilige plek waar kinderen hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarnaast heeft de 

schoolnaam een duidelijke relatie met de Stichting Aves. De naam van deze stichting verwijst 

naar een vogel uit de Griekse mythologie die, net als onze school, talent vleugels wil geven. 

 

De nieuwe school is gestart met acht groepen en heeft 121 leerlingen. De leerlingen krijgen les 

in   twee gebouwen. Het is de bedoeling om op termijn toe te werken naar één schoolgebouw. 

Gedurende het schooljaar zullen we regelmatig in onze dorpskrant “de Uitkijk” van ons laten 

horen.  

 

Met vriendelijke groeten, 

Schoolteam, leerlingen en ouders van Daltonschool “De Fladderiep”.  
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migrantenwerkgroep sinds 22 november 2010 

 

 

 

Net als vele andere verenigingen pakken we nu, na de vakantie, de draad weer op met onze 

activiteiten. Activiteiten die tot doel hebben de integratie van de in ons dorp wonende 

migranten te stimuleren. Zodat we elkaar beter kunnen leren kennen, en begrijpen.  

 

 

Met elkaar kunnen praten is hiervoor wel erg belangrijk. Daarom gaan we ook dit jaar weer 

verder met het aanbieden van een Nederlandse Taalcursus. Molle en Ria Stuiver zijn hier sinds 

1 september weer mee begonnen. Zo’n 25 cursisten volgen één maal per week op de vaste 

maandagavond de lessen. Het lesblok tot de kerstvakantie bestaat uit 15 lessen. Molle en Ria 

genieten en halen veel inspiratie uit het feit dat de cursisten enorm gemotiveerd en gedreven 

zijn om onze Nederlandse taal zo goed en zo snel mogelijk te leren. De Taalcursus wordt in ons 

dorp gegeven op basisschool “De Fladderiep”.  

Het succes van de Taalcursus is o.a. te danken aan het feit dat het betaalbaar is, gegeven 

wordt door bekende mensen uit het dorp, en het dichtbij is. Daarbij komt ook dat de cursus op 

maat wordt gegeven. Er wordt ingespeeld op de behoefte en mogelijkheden van de migrant. 

Deze kan bijv. woorden leren die op het werk nodig zijn, of oefenen met het maken van een 

sollicitatiebrief.  Hiermee onderscheidt deze manier van lesgeven zich van andere 

taalcursussen.  

Ter afsluiting van de cursus ontvangen de cursisten een certificaat. Dit als compliment voor de 

cursisten, want het valt niet mee de moeilijke Nederlandse taal te leren. Het vraagt van hen 

veel doorzettingsvermogen. Het certificaat is een bewijs van hun inzet. Voor meer informatie 

en het aanmelden van nieuwe cursisten kunt u contact opnemen met dhr. Molle Stuiver (tel. 

0527-252453  of  per mail: molle_stuiver@hotmail.com)  

Als onze taal in het begin voor de migrant nog een beperking is, dan bieden wij daarbij nog 

een helpende hand. Alice Polhoud  (tel. 252772 of agpolhoud@hotmail.com) wil daarbij 

ondersteunen bij wat praktisch zaken, o.a. bij het invullen van formulieren of het voeren van 

een telefoongesprek naar instanties of bedrijven. 

 

 

Dit seizoen willen we als werkgroep ook inspelen op de verschillende eetgewoontes, met de 

bijbehorende recepten. We willen dat gaan doen door het gezamenlijk koken en bereiden van 

de verschillende recepten. U wordt als dorpsgenoten uitgenodigd om al deze lekkernijen te 

komen proeven. We willen dit op gezette tijden gaan doen.  

Ook gaan we op gebied van creativiteit aan de slag. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd. 

Als werkgroep willen we graag in contact komen met de nieuwe migranten die in ons dorp 

komen wonen. Soms is dat voor ons lastig, omdat we er geen weet van hebben. U kunt ons 

daarbij helpen door het aan ons door te geven.  

 

 

Zo krijgt u weer een indruk waar we zoal mee bezig zijn.  

Meer informatie is te vinden op onze site: www.multicultikraggenburg.nl   

U kunt ons ook volgen op Facebook en Twitter. 

 

Als u geïnspireerd bent door al het bovenstaande, wilt helpen bij een activiteit, ideeën, vragen 

of opmerkingen heeft, dan kunt u ons natuurlijk altijd benaderen.  

 

Dat kan bij boven genoemde personen, via de mail: multiculti@kraggenburg.nl, of  

bij Harry Engels (tel. 252378  of  06-30877169)  

 

 

 

 

mailto:molle_stuiver@hotmail.com
mailto:agpolhoud@hotmail.com
http://www.multi/
mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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MINI BIBLIOTHEEK 
 

Wist u dat er in de buurtsuper een mini bibliotheek is. 

U kunt er boeken lenen voor € 0,50 per boek. Ook kunt u uw eigen gelezen boeken inleveren. 

Wij hebben ook cadeau artikelen van Sanfleur en handwerk artikelen van Bregina. 
 

Annie en Leo’s buurtsuper 

 

 

 

 

 

 

 

KLAVERJASCLUB DE KEI 
 

Vrijdag 19 september 2014 beginnen wij weer te klaverjassen in ’t 

Klokhuis, dus wie zin heeft in een potje klaverjassen is welkom. We 

spelen 4 boompjes. Er zijn leuke vleesprijzen te winnen.  

 

De speeldatums voor 2014 zijn als volgt, aanvang 20.00 uur: 

3, 17 en 31 oktober 

14 en 18 november 

12 december, en het Open kampioenschap op maandag 29 december, aanvang 19.00 uur. 

 

Tot ziens in ’t Klokhuis. 

Sjouke, Izak en Herman.     

 

 

 

 

 

 

 

APPLE KNOCKERS FESTIVAL OP ZATERDAG 18 OKTOBER 
 

Ja mensen, de appelpluk is alweer aan de gang.  

In ons fruitdorp heerst een drukte van belang. Tijd ook om de heerlijke geur van vers 

gebakken appeltaart door je huis te laten stromen. Ben jij benieuwd wat een ander van jouw 

taart vindt en wil je een ander ook eens laten proeven, dan nodigen we je uit om een lekkere 

taart te bakken en die zaterdag 18 oktober voor 15.00 uur bij Van Saaze te brengen.  

Een vakjury beoordeelt de taarten en voor de winnaars is er een leuke prijs.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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Toneelvereniging St. Genesius en H.C.R. Van Saaze presenteren 

 

TWEE MILKSHAKES EN ÉÉN FIASCO, 
ALSTUBLIEFT 

 
Een modern theaterdiner gebaseerd op Amerikaanse filmscripts 

Onder leiding van Sanne Potters en Joselyn Janse 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

  

  Onder het genot van een drankje, een diner, theatraal- en muzikaal vertier, bieden St. Genesius 

  en H.C.R. van Saaze u een spetterende, totaal verzorgde theateravond vol verrassingen.   

“Het diner, hèt moment van de dag waarop iedereen zich verheugt. Bijna iedereen. Want wat  

 als een  depressieve ober, twee criminelen, twee arrogante zakenmannen en een gezin dat op 

 ontploffen staat  samenkomen in één restaurant? Wat als niet iedereen er geheel onbeschadigd  

weg komt? Een fiasco.” 

 

Don’t let anyone eat the cheese of your bread, we want YOU to join us: 

Zaterdag 22 en 29 november 

Meer info www.hotelvansaaze.nl (tevens voor reserveren) en www.sintgenesius.nl  

Houdt uw brievenbus in de gaten, because we want YOU! 

 

 

http://www.hotelvansaaze.nl/
http://www.sintgenesius.nl/
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K-City Klokhuis Boulers 
 

Najaar 2014 

 

De activiteiten op de jeu de boules baan naast het Klokhuis gaan in het komende najaar nog 

even door. Wel is de speelavond verschoven van de woensdag- naar de donderdag avond. We 

beginnen om 19.00 uur. Komt deze avond jou ook beter uit? Kom dan eens gezellig langs om 

kennis te maken met jeu de boules of gewoon lekker mee spelen. In het Klokhuis is een ruime 

voorraad boules voorhanden, er is geen leeftijdsbeperking en we heffen GEEN contributie! 

 

Sinds afgelopen voorjaar trainen we voor de “pauze” even op de diverse worp- en kets-

technieken (het tireren). Daardoor wordt het spel wel veel spannender.  

Na een bakje koffie, spelen de ad hoc samengestelde teams natuurlijk een paar echte 

wedstrijden. Zolang het niet al te koud is spelen we nog door tot november, wat mogelijk is 

door de aangelegde, vaste baanverlichting! 

Er wordt ook nog bekeken of we een eigen T-shirt of polo met het club-logo kunnen (laten) 

maken. Dat wordt zeker actueel wanneer wij nationale wedstrijden willen gaan spelen. En het 

staat natuurlijk wel professioneel stoer! We houden jullie op de hoogte. 
  
De komende maanden zijn de volgende activiteiten gepland:  

 
Op donderdagavond 18 september hopen we een bezoek te brengen aan de jeu de boules 

vereniging van Joure. Wil je mee? Dan om uiterlijk 18.15 uur verzamelen bij Het Klokhuis. In 

Joure worden vanaf 19.00 uur de nationale Euro-kampioenschappen gehouden. Eens kijken 

welke tactiek zij toepassen . 

 
Dit najaar worden door de K-City Klokhuis Boulers weer de jaarlijkse open kampioenschappen 

gehouden op zaterdagmiddag 25 oktober van 14.00 uur tot ca. 17.00 uur op de baan naast 

het Klokhuis. We zijn op zoek naar de best boulende Kraggenburger! Vorig jaar ging de 

wisselbeker naar Dick Osinga van de Emmeloordse boules vereniging. Daar gaat Kraggenburg 

dit  jaar wat aan doen toch? Opgeven kan als volgt: 

- Telefonisch (0527) 253988 (Hans Dunsbergen) of (0527)252700 (Gé Mooiweer).   

- Een mailtje naar klokhuisboulers@hotmail.nl 

- Ruim voor de wedstrijden opgeven bij de jeu de boulesbaan 

Het inschrijfgeld voor 16+ is €2,- en voor 16- slechts €1,- 

Natuurlijk is aanmoedigend publiek hartelijk welkom op het Klokhuisterras en wie weet, komt 

de wisselbokaal weer in handen van een Kraggenburger!  

Mogen we zeggen “tot ziens bij Het Klokhuis?” 

 
Hans Dunsbergen 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

mailto:klokhuisboulers@hotmail.nl
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 Lieve Kinderen van Kraggenburg,  

 
 
 

Zaterdag 22 november – 10.30 uur  
kom ik, Sinterklaas, samen met mijn zwarte pieten  

weer in Kraggenburg aan bij de Loswal. 
 

Vanaf 10.00 uur lopen er een heleboel zwarte pieten door het dorp om alle  
kinderen op te halen en gezamenlijk naar de Loswal te gaan. 

 
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.  
 

Je kunt je aanmelden bij: 
Joan Langeweg tel. 06-10051808 

Barbara de Vries tel. 252065 
of mail: stek@kraggenburg.nl 

Brievenbus: 
Vanaf 12 november staat bij Annie en Leo’s Buurtsuper 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,  

oppas moeders 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. 
 

Tot 22 november, 

 
 

Sinterklaas  
en de Zwarte Pieten 

 
               P.S. Voor alle bovenbouw-kinderen, die het leuk vinden,  is er  
              dit jaar weer een leuk spel in de gymzaal. Neem je gymschoenen mee! 
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TENNISBANEN DE VOORST 

 

Zoals wellicht bekend maakt ATV de Voorst geen gebruik meer van de tennisbanen in het 

Voorsterbos. De huur is per eind 2013 opgezegd i.v.m. te weinig belangstelling en 

noodzakelijke bezuinigingen. De gemeente Noordoostpolder is van plan om het gehele park in 

2015 op te ruimen, waarna Natuurmonumenten het terrein weer als bosgrond in gebruik gaat 

nemen. 

Enkele Kraggenburgers hebben onlangs het plan opgevat om zich in te zetten voor het behoud 

van deze uniek gelegen tennisbanen. Recent heeft hierover een verkennend gesprek plaats 

gevonden met de gemeente en Natuurmonumenten. Beide instanties willen in principe 

meewerken, maar uiteraard zijn hieraan voorwaarden verbonden. Eén van die voorwaarden is, 

dat er voldoende draagvlak is onder de bevolking van Kraggenburg en omstreken.  

Wij zoeken daarom enthousiaste vrijwillig(st)ers, die af en toe een balletje willen slaan maar 

zich ook willen inzetten voor het behoud van de mooist gelegen tennisbanen van de 

Noordoostpolder (en misschien wel van heel Nederland). 

Iedereen die belangstelling heeft, kan zich opgeven bij ondergetekende via een mailtje naar 

abelvanderzwaag@gmail.com of via 06-10312720. Graag reageren vòòr 22 september a.s. 

Bij voldoende interesse zal er op korte termijn een bijeenkomst worden belegd. 

 

Abel van der Zwaag 

 

 

 

 

 

 

 

CLUBKAMPIOENSCHAP TENNIS MIX TOERNOOI TE MARKNESSE 
 

ATV “De Voorst” organiseert van maandag 16 tot en met zaterdag 20 september 2014 het MIX 

toernooi op de drie kunstgrasbanen van de Punt te Marknesse. De finale zal dus op zaterdag 

gespeeld worden. 
 

Alle leden van de tennisvereniging ATV “De Voorst” zijn bij deze uitgenodigd hieraan deel te 

nemen. Men kan zich tot en met donderdag 11 september 19.30 uur opgeven telefonisch bij 

mevr. Ellen Schudde tel. 0527-239211 of 06-21132897 en/of per email wtcdevoorst@live.nl   

Daar kun je ook één avond aangeven waarop je niet kunt. 

Kosten € 5,00 p.p. 

Er zullen elke avond vanaf 18.00 uur spannende wedstrijden te zien zijn op sportpark De Punt 

in Marknesse. De eerste opzet is elk team te laten spelen in een poule, zodat je in ieder geval 

een aantal wedstrijden op de baan kan staan! 
 

Dus zoek een partner om mee te doen en kom en ontmoet elkaar sportief in Marknesse! 

En natuurlijk zijn supporters en andere belangstellenden ook van harte welkom. 
 

Namens Wedstrijd- en toernooicommissie 

Corry Matthijssen 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=abelvanderzwaag%40gmail.com
mailto:wtcdevoorst@live.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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14 SEPTEMBER VIERING 60 JAAR KERK IN KRAGGENBURG 

 

 
Iedereen uit Kraggenburg en omstreken is deze dag van harte welkom om 

eens een kijkje te nemen in ons mooie gebouw dat dit jaar 60 jaar midden 

in ons prachtige dorp staat. Het thema van deze dag is dan ook 

‘ontmoeten!’  

 

Vanaf 9.30 uur is de kerk open voor een feestelijke viering onder leiding 

van onze oud pastoraal werker Harm Feijen. Tijdens de dienst blijven de 

deuren open staan, zodat iedereen die wat later is toch naar binnen kan. 

 
Vanaf 10.45 uur biedt de kerk in de feesttent naast de kerk iedereen een kopje koffie met wat 

lekkers aan en is de kerk open voor bezichtiging. Onze kerk herbergt diverse geheimen en wij 

willen iedereen in de gelegenheid stellen die geheimen te zien en te ontdekken wat de 

betekenis hiervan is. 

In alle zalen van ons gebouw zijn activiteiten, zoals knutselen. Er is een maquette van de 

oorspronkelijke bouwtekeningen. En ook een rondgang met uitleg door ons gebouw. Er wordt 

verteld wat we als kerk doen aan zorg in ons dorp voor ouderen, maar zeker ook voor 

jongeren en kinderen. Ook is er informatie te krijgen over de projecten die we steunen als kerk 

of als individuele kerkleden en is er een leuke quiz ... 

 
Voor de kinderen hebben de jongeren van onze kerk leuke spellen, een springkussen en een 

panna-kooi toernooi georganiseerd. Zorg dus dat je sportief gekleed bent! 

 
Om 13.00 uur biedt de kerk alle aanwezigen een ontmoetingsbrunch aan.  Kom even bijpraten 

onder het genot van een heerlijke brunch die door onze vrijwilligers wordt verzorgd. 

 
Na de brunch kunt u het programma vervolgen 

en rond 15.00 uur willen we dit feest besluiten 

met het oplaten van ballonnen met een 

vredeswens. 

 
Kortom:  kom, vier, ontdek, eet en drink, maar 

bovenal ontmoet…. 

 
Weet u nu al dat u komt dan vinden we het wel 

fijn als u zich opgeeft.  

Bel hiervoor met de fam. Polhoud: tel 252772 of 

stuur een mailtje: agpolhoud@hotmail.com 

 
U mag altijd vrij binnenkomen en mee vieren! 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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WORKSHOP INTERNATIONAAL DANSEN IN KRAGGENBURG  

 

Je vakantie gevoel opnieuw beleven? Kom dan naar de workshop internationaal dansen in het 

Klokhuis in Kraggenburg. 

 

Wat wordt er aangeboden: dansen uit allerlei landen bv. Israël, Roemenië, Griekenland, 

Bulgarije, Engeland. De bedoeling is om een beginnerscursus aan te bieden, bedoeld voor alle 

leeftijden. In acht lessen de basispassen aanleren en beginnen met wat gemakkelijke dansen. 

Daarna kijken we wat de mogelijkheden zijn, óf doorgaan óf doorstromen naar een gevorderde 

groep. 

 

Wat kunt u verwachten: 

Acht lessen voor de prijs van € 10,00 te beginnen op vrijdag 19 september van 9.15 uur tot 

10.00 uur in het Klokhuis . 

 

Opgeven? Bel of mail me dan, Janneke Bos. 

06-30896154 of bos-woord@home.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Peuterspeelzaal ‘het Kwetternest’ is op zoek naar een 

Enthousiaste vrijwilligster 

Vanaf 8.45uur tot 11.30uur 
 

 
Peuters kunnen 2 of 3 dagdelen de peuterspeelzaal bezoeken. Lijkt het jou leuk om 1 ochtend 

of 2 of 3 ochtenden te komen helpen? Wil je eerst informatie of wil je eens komen kijken of het 

iets voor je is? 

Neem dan even contact met ons op, tel.:  0621457880, of kom langs op de peuterspeelzaal. 

Dan het liefst na 11.30uur. 

Wij zitten in een lokaal van de basisschool “de Fladderiep” 

Vrijwilligers moeten wel een VOG (verklaring van goed gedrag) bij  

de gemeente aan vragen. De kosten hiervan kunnen bij de  SPN 

(stichting peuterspeelzalen Noordoostpolder)worden gedeclareerd.  

 

Met vriendelijke groet 

Froukje Veurink en Jeanette Holtslag 

Pedagogisch medewerkers 

 

 

 

mailto:bos-woord@home.nl
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DE CAMPAGNE DOE MEE 

 
Vrijwilligerswerk, even bij de buren langs, activiteiten opzetten voor kinderen en elkaar naar 

het ziekenhuis brengen. Bijna iedereen doet iets voor een ander in de gemeente. Dit soort 

hulp, in vertrouwde omgeving, wordt steeds belangrijker. Alle gemeenten, ook 

Noordoostpolder, krijgen straks een kwart minder budget voor het bieden van ondersteuning. 

En dat betekent dat hoe meer we iets voor elkaar doen, hoe beter we kunnen zorgen voor wie 

het echt nodig heeft. Of het nu gaat om werk, zorg voor kinderen of ondersteuning van wie 

(tijdelijk) het niet redt.  

  

Campagne 

Doet u iets voor ander, zet u zich in voor een vereniging of zorgt u voor iemand die een 

steuntje in de rug kan gebruiken? En vindt u het leuk daar iets over te vertellen en aandacht 

te vragen voor uw inzet? Meld u dan aan voor de campagne Doe Mee. Uit de aanmeldingen 

wordt een aantal inwoners gekozen die de kans krijgen zijn of haar inzet toe te lichten op de 

website www.noordoostpolder.nl. Ook volgt aandacht met billboards, posters, filmpjes. De 

campagne begon in oktober vorig jaar en kreeg een vervolg in het voorjaar. Wellicht dat uw 

initiatief komend najaar de aandacht krijgt? 

  

Omdat er veel verandert 

De campagne belicht de kracht die er is in de gemeente. Een kracht die we nodig hebben om 

de komende veranderingen goed op te kunnen vangen. Noordoostpolder wordt 

verantwoordelijk voor de Jeugdzorg, de AWBZ/Wmo en de Participatiewet.  

De gemeente krijgt minder budget, maar wil wel dezelfde kwalitatief goede ondersteuning 

bieden aan wie het echt nodig heeft. Dat betekent dat een aantal voorzieningen verandert, dat 

ondersteuning wellicht verandert en dat iedereen die kan werken volop kansen krijgt om aan 

de slag te gaan.  

  

Aanmelden van voorbeelden en uw inzet, kan via:  

www.noordoostpolder.nl>doe mee &  Maak elkaar sterk>campagne.  

U kunt ook uw gegevens sturen naar: e.degelder@noordoostpolder.nl.  

Meer informatie over de veranderingen vindt u op: 

www.noordoostpolder.nl>Doe mee & maak elkaar sterk.  

 

 

 

 

 

 

I-PAD CAFÉ INLOOPMIDDAGEN IN DE BIBLIOTHEEK  

 

Iedere derde dinsdagmiddag van de maand organiseert FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder 

in samenwerking met Seniorweb “i-Pad café inloopmiddagen”. 

Het eerste i-Pad café start dinsdag 16 september a.s. van 14.00 uur tot 16.00 uur. 

Het I-Pad café is voor iedereen die een i-Pad gebruikt en er meer over wil leren.  

Aan bod komen onder meer hoe een app gedownload moet worden, tips en trucs van andere 

tabletgebruikers en antwoord op allerhande vragen. Net als in een regulier café kan iedereen 

gewoon even binnenlopen. Deelname is gratis.  

Om het beste resultaat te behalen wordt geadviseerd een eigen tablet mee te nemen. 

Data: 16 september, 21 oktober, 18 november en 16 december 2014. 

 

http://www.noordoostpolder.nl/
mailto:e.degelder@noordoostpolder.nl
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VRIJWILLIGERSWERK IN DE NOORDOOSTPOLDER 

 

Donderdag 11 september organiseert het Vrijwilligerspunt een vrijwilligersmarkt waar bijna 40 

organisaties aanwezig zijn. Wilt u kennis maken met vrijwilligerswerk van de verschillende 

organisaties? Iedereen is van harte welkom. De markt is van 16.00 uur tot 22.00 uur in de 

tent van het Pieperfestival.  

Een greep uit de bijna 40 aanwezige organisaties: Sociaal Team Doen!, de Bataviawerf, het 

Theehuis en zwemvereniging Zignea. Er zijn veel verschillende soorten vrijwilligerswerk zoals 

het ondersteunen van wijkgenoten, verzorgen van dieren, administratieve taken en meehelpen 

bij creatieve workshops. Er zijn mogelijkheden voor jong en oud, in Emmeloord en de dorpen. 

Kortom, voor ieder wat wils. 

De markt biedt bezoekers de gelegenheid om vrijblijvend te kijken wat vrijwilligerswerk is en 

welk vrijwilligerswerk bij hen past. Zonder vrijwilligers zouden veel organisaties hun werk niet 

kunnen verrichten. Kom langs en bepaal voor welke organisatie u zich in wilt zetten! 

Als aanvulling op deze algemeen georiënteerde markt geldt dat organisaties en verenigingen in 

Kraggenburg ook steeds op zoek zijn naar vrijwilligers. Denk bijvoorbeeld aan de 

sportverenigingen, toneel, ouderensoos JVV, Zonnebloem en met name ook aan de 

vrijwilligersgroep die Dorpsbelang gaat opzetten binnen het speerpunt “Zorg” uit het 

dorpsplan. 

 

 

 

 

 

MELANIA FIETSTOCHT VOOR GOEDE DOELEN 

 

Een mooie fietstocht van ongeveer 30 kilometer lengte, wordt op zondag 5 oktober 

georganiseerd door Melania Flevoland. De start is om 13.00 uur aan de Ramsweg op nummer 

6 bij Ens. De tocht voert voor een groot deel over Kampereiland. De kosten zijn 10.00 Euro per 

persoon. Kinderen kunnen gratis meefietsen. Dit bedrag wordt helemaal gebruikt voor een 

nieuw project van Melania Ontwikkelingssamenwerking op het eiland Luzon op de Filippijnen. 

Melania Flevoland wil een nieuw opgezet project gaan steunen van 123 arme boeren gezinnen 

in de gemeente Bayambang op het eiland Luzon, Filippijnen. Deze gezinnen kunnen moeilijk 

rond komen door gebrek aan water en magere oogsten. Er wordt, wanneer er voldoende geld 

is, begonnen met het organiseren van een nieuwe vrouwengroep. Vervolgens wordt met 

educatie en trainingen gewerkt aan ontwikkeling van deze vrouwen. Melania werkt met 

microkredieten en heeft op deze manier al veel vrouwen op de Filippijnen kunnen helpen en 

daardoor veel gezinnen een beter leven kunnen bieden. 

Wanneer u van fietsen houdt en kansarme gezinnen op de Filippijnen wilt steunen, kom dan 

meedoen met de fietstocht op zondag  5 oktober. Neem familie, vrienden en collega’s mee en 

maak er een gezellig en nuttig evenement van. Onderweg worden gesponsorde 

versnaperingen aangeboden. Opgeven kan bij de start van de fietstocht.  

 

Meer informatie:  

Melania Flevoland, tel. 06-23230353 of per E-mail: mgjlowenthal@yahoo.com  

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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EERSTE HULP BIJ ADMINISTRATIE (EHBA) 
 

Zijn je financiële middelen beperkt door een scheidingproces, verlies van werk, 

bijstandsuitkering, ziekte of opgelopen schulden? Is er werkelijk geen ruimte te vinden om er 

even tussenuit te gaan, het gezin een vakantie verzetje te gunnen? Vaak wel, als je bereid 

bent eens kritisch te kijken en consequent te werken aan je financiële positie. 

 

Maar hoe? Vrijwilligers van het Rode Kruis Eerste Hulp Bij Administratie 

(EHBA) in de Noordoostpolder helpen je samen die vakantie en 

ontspannings- mogelijkheden te zoeken. Wekelijks bij je thuis 

ondersteunen ze je bij het ordenen van je administratie , overzicht te 

krijgen over inkomsten-uitgaven-schulden, en te zoeken naar financiële 

ruimte. 

Gedegen opgeleide vrijwilligers helpen financiële orde en rust terug te 

krijgen. En in die rust zijn mensen in staat de juiste keuzes te maken. Keuzes die vaak leiden 

tot het bereiken van gestelde doelen, b.v. sparen voor een ontspannende vakantie. 

Zo zal ook jij enthousiast kunnen vertellen aan familie, vrienden en buren hoe jij de rust hebt 

beleefd aan die heerlijke vakantie. 

 

Neem contact op met het Rode Kruis EHBA, 06-57833873 of via e-mail 

ehba.jabosker@rodekruisnop.nl om te werken aan financiële rust. Geef aan dat je bereid bent 

samen met de EHBA vrijwilliger te werken en te komen tot de nodige inzicht en ontspanning.  

 

 

 

 

 

FRANSE START FILMHUIS EMMELOORD 

 

Filmhuis Emmeloord start het nieuwe seizoen 20 september op z’n Frans. De openingsfilm 

‘Deux jours, une nuit’ is van de meermalen onderscheiden Waalse regisseursbroers Dardenne. 

Nagenieten van de film kan in ’t Huyscafé. Tijdens de afterparty is ‘Oscar draait plaatjes,’ 

aanwezig, een dj die ouderwetse vinylplaatjes draait. 

 

Aansluitend bij de film zal Oscar Prinsen zoveel mogelijke Franstalige plaatjes draaien. 

Bezoekers mogen ook singletjes van thuis meenemen. Daar draaien de meeste mensen ze niet 

meer, des te leuker om ze dan door Oscar op zijn platenspeler te laten leggen. Een kraakje, of 

de naald blijft hangen? Geen probleem, de lol wordt daar alleen maar groter van. 

 

Vanaf oktober is er iedere eerste woensdag van de maand weer een arthousefilm te zien in 

Movieskoop in Emmeloord. Om de start van het filmhuisseizoen te vieren, draait de eerste film 

op een zaterdag en is er een speciale nazit in ’t Huyscafé.  

 

Deux jours, une nuit’ kreeg afgelopen zomer veel media-aandacht en beleefde een grootse, 

Nederlandse première in filmmuseum Eye in Amsterdam. Het is een psychologisch filmdrama 

zonder opsmuk, dat aanzet tot denken.  

 

Hoofdpersoon Sandra raakt haar baan kwijt, tenzij haar collega’s van de zonnepanelenfabriek 

bereid zijn hun bonus van 1000 euro in te leveren. Dat is de keuze: 1000 euro of een baan 

voor Sandra? Wat zal uiteindelijk winnen? Menselijk mededogen of een onmenselijk systeem, 

dat mensen een prijskaartje geeft?  

 

De film begint 20 september om 20.30 uur. Meer info: www.filmhuisemmeloord.nl. 

 

 

 

mailto:ehba.jabosker@rodekruisnop.nl
http://www.filmhuisemmeloord.nl/
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PCOB NODIGT U UIT. 

 

Beste mensen in Kraggenburg en omgeving. 

Misschien kent u de PCOB? Wij van de ouderenbond willen niet alleen de inwoners van 

Emmeloord, maar iedereen in onze gemeente op de hoogte brengen van onze activiteiten. Wij 

maken ons sterk voor de ouderen/senioren, over zorg en welzijn, veiligheid en woonomgeving, 

maar ook bieden we een jaarprogramma met onderwerpen waarin ouderen zich herkennen. 

Daarom brengen wij u met de agenda hieronder op de hoogte van onze activiteiten. U bent 

altijd hartelijke welkom om hieraan mee te doen. Het verplicht u tot niets, de toegang is gratis 

en ook de koffie/thee. Wij hopen dat wij wat voor u mogen betekenen en dat wij uw interesse 

hebben gewekt. 
 

Met vriendelijke groet,  

namens de PCOB, Klaas Bouma, Emmeloord. 
 

Planning ledenmiddagen PCOB afdeling Noordoostpolder  2014 – 2015 

( iedereen is hartelijk welkom, koffie/thee en toegang gratis, aanvang van de ledenmiddag 

altijd om 14.00 uur in zaal van MFC Nieuw Jeruzalemkerk in Emmeloord) 

 

2014 

23 september:  Alzheimer, inleiding met Diet Maissan, Voorzitter van het Alzheimer - café 

Emmeloord  

21 oktober: Veilig wonen’  door Enorm Meijering, Slotenexpert Henk Meijering en Rijk 

van Veldhuizen, oud politieagent  

18 november:  Overlijden en dan…. Informatie door J. Holtland, Uitvaartondernemer  

16 december:  Kerstviering medewerking het koor ‘Scheppingsgave’  

aansluitend een kerstmaaltijd 

 

 

2015 

7 januari:  Nieuwjaarsreceptie  samen met ANBO en KBO? 

20 januari:  Microkrediet in Ghana, project van H. Beukenveld uit Groningen 

17 februari:  Presentatie over gedichtenbundel en boek. Thema; ‘Hoe liep u(w) weg?’ 

Ria Kragt en Jaap Diederiks verzorgen deze middag 

18 februari:  Toneel samen met ANBO en KBO 

17 maart:  Jaarvergadering met Bingo 

21 april:  Verslag van een reis naar Israël met power point, door G. Knoeft uit 

Zwartsluis. Reisleider bij Goed Idee Reizen 

 

Op donderdag 25 september ’14 organiseert de reiscommissie van de PCOB een reisje naar  

Barneveld, het kip-en-ei-verhaal, met koffie en appeltaart. Dus een soort excursie en  

vervolgens naar de Ooijpolder bij Millingen aan de Rijn, met diner.  

En als afsluiting een grensregio-rondje Kleef in Duitsland. 

  

 

 

 

 

SENIORENMIDDAG PIEPERFESTIVAL 

Komt u ook naar de gezellige seniorenmiddag tijdens het Pieperfestival in Emmeloord? 

Op vrijdagmiddag 12 september 2014, aanvang 14.00 uur in de feesttent op de Deel. 

Met optredens van Saskia en Serge en Vocal Group Flevox. 

De entree bedraagt € 7,50 inclusief gratis frites, koffie/thee. 
 

U wordt gratis gehaald en weer terug gebracht vanuit- en naar een centrale plaats in uw dorp.  

TCE Luchtmeijer verzorgt uw reis met een touringcar naar Emmeloord en terug. U wordt 

opgehaald tussen 12.30 uur en 13.30 uur. 

 

Opgave : Familie A. Mintjes, telefoon 0527-616043 
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WAT BEWEEGT DRIE ARCHITECTEN EN DRIE KUNSTENAARS OM, OP 13 EN 

14 SEPTEMBER, IN VIERENTWINTIG UUR EEN RITUEEL UIT TE VOEREN? 

  

De Noordoostpolder was voor ons Randstedelingen onontgonnen gebied. Drie jaar achter 

elkaar bouwden we als Stichting Herbergen in de polder bij Bergen een paviljoen en toonden 

ons werk. We wilden nadenken over een volgende stap in onze ontwikkeling als collectief van 

drie kunstenaars en drie architecten. 

Op zoek naar een nieuw landelijk gebied streken we in het voorjaar van 2013 neer aan de 

Hertenweg 22 bij Kraggenburg. Op uitnodiging van de ontwerpers Rianne Makkink en Jurgen 

Bey verbleven we vier dagen in hun boerderij. We verdiepten ons in de geschiedenis van de 

polder, in de architectuur en de sociale aspecten van de nieuwe gemeenschap. Rijdend door de 

polder raakten we gefascineerd door het gebied, zo dichtbij en toch zo ongekend. Een sobere 

schoonheid van bedrieglijke eenvoud. 

  

De vraag was, "Zouden we hier kunnen werken en wat zouden we kunnen laten zien?" Onze 

verwondering over de geschiedenis met de ontberingen tijdens de ontginning, de bebouwing 

bepaald door de schaarste na de oorlog, de selectie van de bewoners uit alle delen van het 

land met gelijke delen van alle gezindten, hoe je vanuit die gegevens een gemeenschap op 

bouwt, dat is het uitgangspunt geweest voor de manifestatie 24 uur Noordoostpolder die wij u, 

bewoners van de polder aanbieden. Vierentwintig uur waarin we een aanbouw aan een 

karakteristieke schokbetonschuur zullen afbouwen, het feestelijk in gebruik zullen nemen met 

alle rituelen die daar traditioneel voor ingezet worden, met muziek, verhalen, eten en drinken 

en dan 's morgens het hele terrein zullen ontruimen. 

  

Het thema van de landelijke monumentendagen, 13 en 14 september, is "de reis". Onze 24 

uur Noordoostpolder sluit daar wonderwel bij aan. Immers, ondernamen niet de eerste 

bewoners een reis van hun geboortegrond van overal, uit het oude land naar het nieuwe land. 

En is na 70 jaar, de Noordoostpolder niet een jong monument met een bijzonder unieke 

geschiedenis. 

  

Wij hebben onze vrienden, familie en netwerk uit het oude land uitgenodigd om met ons en u 

dit land te verkennen en het spektakel van 24 uur Noordoostpolder te ondergaan. Ook u bent 

van harte uitgenodigd, natuurlijk hoeft u niet vierentwintig uur aanwezig te zijn. Kom wanneer 

het u past. 

  

24 uur Noordoostpolder begint zaterdag om 12 uur met de openingsceremonie: een 

optocht met polderdichter Joop Masséus 

13.00 markeren van de laatste dakpannen met aardappelstempels en lunch 

14.00 leggen van de laatste dakpannen: we sluiten het dak 

15.00 ingebruikname van ons onderkomen en Eva Vriend vertelt haar verhaal over de 

         Noordoostpolder 

17.00 bereiden van de maaltijd met gewassen uit de polder en het dekken van de tafels,  

         een toost door de burgemeester 

19.00 er wordt gezongen door koren, getoost en gegeten 

21.00 oude films over de opbouw van de Noordoostpolder met live muziek 

22.00 rituele verhalen en muziek rondom het vuur 
  
programma zondag 14 september 

00.00 slapen in de aanbouw 

05.00 ochtendritueel: een bewogen vertelling door Annemiek Tuinhof de Moed 

07.00 ontbijt 

08.00 ochtendvertelling over de natuur in de NOP 

09.00 start van de afbouw: wegnemen van de dakpannen 

11.00-12.00 slotceremonie: in triomf naar de uitgang 

  

Gewoon rondhangen op en om het terrein, toiletgebruik en limonade drinken zijn niet 

opgenomen, maar daar is voldoende ruimte voor. 
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VOGEL VREUGD ENS E/O 
 

“Vogel vreugd Ens e/o” is opgericht in 1962 en bestaat momenteel uit 41 leden. Deze leden 

komen zowel uit de N.O.P als van ver daar buiten. Maandelijks komen we bij elkaar in het 

Roefje om ervaringen uit te wisselen waarbij we regelmatig gastsprekers uit nodigen, om zo 

kennis over te dragen op het gebied van houden- en kweken van vogels. De vereniging 

kenmerkt zich door enthousiaste vogelliefhebbers, waar gemoedelijkheid en gezelligheid voor 

op staat.                                                                                                                                              

Zo hebben we onze nieuwjaarsreceptie, ons jaarlijks uitje en diverse andere activiteiten.  

Bent u ook vogelliefhebber en u wilt meer kennis van uw vogels op doen? Dan bent u hartelijk 

welkom bij “Vogel vreugd Ens”. U kunt zich aanmelden op onze site 

www.vogelverenigingens.nl 
 

Als vogelliefhebbers probeer je zo goed mogelijk je vogels te verzorgen, wat kan resulteren in 

het kweken van diverse vogelsoorten die vertegenwoordigd zijn binnen onze vogelvereniging. 

Als er vogels gekweekt zijn, wil je deze vogels ook tonen aan andere vogelliefhebbers en aan 

het publiek. 

Elk jaar organiseren wij onze eigen onderlinge show, op deze show worden vogels beoordeeld 

op conditie, kleur, tekening en dergelijke. Hierna wordt er een kampioen aangewezen door de  

keurmeesters van de N.B.V.V. (Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers) waar “Vogel vreugd” 

bij aangesloten is. 

Wij  nodigen u van harte uit om onze show eens te bezoeken om zo de kleurenpracht te zien 

van tropische vogels, kromsnavels en kanaries. 

 

Opening van de show: 

Vrijdag     14 november 2014 vanaf 13.00 uur tot 22.00 uur 

Zaterdag  15 november 2014 vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur 

 

Het adres: Het Roefje, Gillotstraat 29, 8307 BN Ens. 

 

 

 

 

HET RODE KRUIS 

 

Aan de inwoners van Noordoostpolder en de collectanten van het Nederlandse Rode Kruis 

 

Hartelijk dank voor uw bijdrage aan de collecte, het resultaat € 3.153,83 wordt geheel besteed 

binnen onze afdeling Noordoostpolder. Er worden materialen van aangeschaft en opleidingen 

van betaald, waardoor we in staat zijn om onze vrijwilligers hun werk zo goed  mogelijk te 

laten uitvoeren. We zullen er ook dit jaar weer alles aan doen om de kwaliteit van de 

hulpverlening zo hoog mogelijk te laten zijn. 

De collecte opbrengst was dit jaar wat lager dan voorgaande jaren, o.a. doordat er minder 

collectanten beschikbaar waren. We hopen volgend jaar weer een beroep op meer vrijwilligers 

te kunnen doen. Juist het feit dat de gehele opbrengst ten goede aan de eigen afdeling komt, 

moet mensen toch stimuleren om te collecteren en om gul te geven! Mocht U interesse hebben 

in ons werk dan kunt u te allen tijde contact met ons opnemen, vrijwilligers zijn altijd welkom 

bij hulpverlening en/of collecte. 

 

Namens de afdeling Noordoostpolder van het Nederlandse Rode Kruis wil ik u bedanken voor 

uw bijdrage, steun en vertrouwen die u ons geeft, waardoor wij ons vrijwilligerswerk kunnen 

blijven doen. 

 

Frank Lemmens, 

Collecte coördinator Noordoostpolder 

Informatie over onze afdeling kunt U vinden op: www.rodekruisnop.nl. 

 

http://www.rodekruisnop.nl/
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De verborgen schatten van het Waterloopbos  

Cultuur Monumenten Maand bij Natuurmonumenten  

 

In het kader van de Cultuur Monumenten Maand van Natuurmonumenten  

staat het Waterloopbos 13 en 14 september bol van de activiteiten.                

Startpunt: parkeerplaats Bezoekerscentrum Waterloopbos,  

Voorsterweg 36, 8316 PT Marknesse.  

Bekijk het complete overzicht van alle activiteiten tijdens de Cultuur 

Monumenten Maand op: www.natuurmonumenten.nl/cultuurmonumenten  

 

Mysterieus Waterloopbos 

Nergens is zo goed zichtbaar dat cultuur, cultuurhistorie en natuur verweven kunnen zijn. In 

het Waterloopbos met haar schaalmodellen van havens en waterwegen is de basis gelegd voor 

Nederlands faam als waterexpert. Een aantal modellen blijft behouden. Oud-medewerkers van 

het Waterloopkundig Laboratorium vertellen op 13 en 14 september om 11.00 en 14.00 uur 

over hun voormalige functie. Er kan een beperkt aantal mensen mee, dus van te voren 

reserveren! Mossen en varens nemen langzaam de andere proefmodellen in bezit. Het is een 

ideaal decor voor theatergroep Draadloos. 

 

Theatergroep Draadloos 

Op zondagmiddag 14 september om 13.30 en 15.00 gaat Draadloos ‘op reis’. De theatergroep 

neemt jong en oud met zich mee. Bij Draadloos kan alles, als het maar theater is. Draadloos 

maakt geen statements, maar is nieuwsgierig. Ze trekt conclusies, maar niet zonder er daarna 

weer aan te gaan twijfelen… 

 

Cultuur Monumenten Maand  

Natuurmonumenten beheert zo’n 3200 cultuurhistorische bouwwerken, waaronder 550 

monumenten. In september is het Cultuurmonumentenmaand bij Natuurmonumenten. Het 

publiek kan dan kastelen, landhuizen, oranjerieën, boerderijen, buitenplaatsen, hoeves en 

forten van zowel buiten als binnen bekijken. Het zijn stuk voor stuk “verborgen schatten”, 

boordevol verhalen. Ook het Waterloopbos is zo’n schat. Het is niet voor niets dat het op de 

nominatie staat om Rijksmonument te worden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/cultuurmonumenten
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NATUURMOMENT SEPTEMBER 2014 

 

Al halverwege augustus barstte de paddenstoelenbom en nu is al een groot deel van de vele 

honderden soorten paddenstoelen in het Voorsterbos te zien. Ik geniet daar enorm van en blijf 

het bijzonder vinden. Al die verschillende soorten met allemaal hun functie in de natuur: als 

opruimer van dood hout , als samenwerker met bomen of planten of als moordenaar. Ja, die 

heb je ook. Sommige soorten maken hardhandig een einde aan het bestaan van een boom of 

plant. Mede dankzij de prachtige nazomer vliegen er ook nog volop libellen en vlinders. 

Kortom, ik nodig  jullie van harte uit om te voet, op de fiets of paard of op de mountainbike 

van het bos te komen genieten.  

 

Speelnatuur Kraggenburg 

Samen met enkele inwoners van Kraggenburg en leerlingen van de (toen nog) scholen is een 

plan gemaakt voor de aanleg van speelnatuur voor de kinderen uit het dorp en omgeving. 

Deze speelnatuur komt bij de ingang naar het bos naast de haven. Mooi om te zien hoe 

enthousiast ouders, leraren en leerlingen hierop gedoken zijn!!! Eind september gaan we de 

werkzaamheden in het bos weer bespreken en dan starten we in het najaar met de aanleg. 

Daarbij zullen we ook een beroep op jullie als inwoners van Kraggenburg doen: mouwen 

opstropen dus.  

 

Speelmodel Waterloopbos 

Bij het Bezoekerscentrum Waterloopbos wordt begin september de laatste hand gelegd aan 

een zogeheten speelmodel: een nagebouwd waterloopkundig model waar water doorheen 

stroomt en waar kinderen kunnen spelen met water. Dit model komt naast de bestaande 

zandbak waar natuurlijk nog steeds geulen en kuilen kunnen worden gegraven. De aanleg van 

dit model is mogelijk gemaakt door een particuliere gift.   

 

Aanleg natuurvriendelijke oevers 

Het is alweer even stil rond de aanleg van de natuurvriendelijke oevers achter camping De 

Voorst. In juli en augustus zijn er wel de laatste bomen gekapt en afgevoerd. De vergunning 

voor het grond- en graafwerk zijn niet op tijd rond gekomen. Daarom zal hier pas na de zomer 

van 2015 verder worden gewerkt en vindt dan dus pas de daadwerkelijke aanleg van de 

oevers plaats.  

 

Waterloopbos=cultuurmonument 

September is cultuurmonumentenmaand en dit jaar is het Waterloopbos het monument van de 

maand! Dat resulteert in extra veel aandacht in diverse media voor het Waterloopbos en dat is 

natuurlijk prachtig. In deze maand vinden ook weer de excursies door oud-medewerkers van 

het Waterloopkundig Laboratorium plaats. In het weekeinde van 13 en 14 september  is 

deelname zelfs gratis en op zondag de 14e is er ook nog de familietheatervoorstellen In ‘zeven 

sloten’ (13.30 uur en 15.00 uur bij het Bezoekerscentrum Waterloopbos; toegang gratis). 

Ondertussen zijn we nog steeds in afwachting van de officiële aanwijzing van het Waterloopbos 

als Rijksmonument; die wordt dit najaar verwacht.  

 

Activiteiten en informatie 

Natuurmonumenten organiseert in het Waterloopbos regelmatig  excursies onder leiding van 

oud-medewerkers van het Waterloopkundig laboratorium. Ook kunt u met de boot met over 

het Zwarte Meer naar het Vogeleiland. Kijk voor alle informatie en data op onze website: 

www.natuurmonumenten.nl. 

Wilt u op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het Voorsterbos volg ons dan op twitter 

via @de_boswachters of facebook/Voorsterbos.com. Ook kunt u op de website van 

natuurmonumenten kijken onder Voorsterbos of Waterloopbos. U kunt ook bellen met ons 

beheerkantoor: 0527 252570.  

Boswachter Norbert Kwint 

 
 

 

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

http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdata 2014 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

09 november 19 november 

18 januari 2015 28 januari 2015 

 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk     

     kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-    Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en 

moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de 

oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

- 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. 
 
 



 31 

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 
13-09 Natuurmonumenten  De verborgen schatten van 

waterloopbos 
P Bezoekerscentrum 
Waterloopbos 

 

14-09 
 

Natuurmonumenten  De verborgen schatten van 
waterloopbos  

P Bezoekerscentrum 
Waterloopbos 

 

14-09 
 

Protestantse Gemeente Viering 60 jaar Kerk in 
Kraggenburg 

Protestants 
kerkcentrum 

09.30 uur 

15-09 
 

F.C.Kraggenburg Loten verkoop Grote Clubactie Huis-aan-huis  

18-09 K-City Klokhuis Boulers Euro-kampioenschap Joure Klokhuis 18.15 uur 
 

19-09 
 

Volksdansgroep K’burg Workshop Internationaal 
Dansen 

Klokhuis 09.15 uur 

19-09 
 

Klaverjasclub de Kei Klaverjassen  Klokhuis 20.00 uur 
 

16-09  
20-09 

ATV “De Voorst” Mix Toernooi De Punt Marknesse 18.00 uur 
 

20-09 
 

Bassisschool OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

22-09 Chr. Vrouwenbeweging K”burg Ds.Vis:  Verhalen, 

spreekwoorden in de Bijbel 

Protestants 

Kerkcentrum 

19.45 uur 

03-10 
 

Klaverjasclub de Kei Klaverjassen  Klokhuis 20.00 uur 

08-10 S.V. Be Fair 
 

Jaarvergadering Klokhuis 20.30 uur 
 

17-10 
 

Klaverjasclub de Kei Klaverjassen  Klokhuis 20.00 uur 
 

18-10 
 

Bassisschool OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

18-10 
 

Dorpsbelang Klussendag ’t Klokhuis 08.30 uur 

18.10 
 

H.C.R. van Saaze Apple Knockers Festival H.C.R. van Saaze 20.30 uur 
 

25-10 
 

K-City Klokhuis Boulers Open kampioenschap  Klokhuis 14.00 uur 

27-10 
 

F.C. Kraggenburg Jaarvergadering  Voetbalkantine 20.00 uur 
 

29-10 JVV, SWN, STEK en 
Zonnebloem 

Feestmiddag Senioren  14.00 uur 

29-10 Chr. Vrouwenbeweging K”burg Werken onder de bergbevolking 
in ZW China en Stichting Gave 

Protestants 
Kerkcentrum 

19.45 uur 

31-10 
 

Klaverjasclub de Kei Klaverjassen  Klokhuis 
 

20.00 uur 
 

02-11 
 

H.C.R. van Saaze Receptie 60 jaar H.C.R. van 
Saaze 

H.C.R. van Saaze 15.00 uur 
 

14-11 
 

Klaverjasclub de Kei Klaverjassen  Klokhuis 20.00 uur 
 

15-11 
 

Bassischool  OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

18-11 
 

Klaverjasclub de Kei Klaverjassen  Klokhuis 20.00 uur 
 

19-11 
 

Chr. Vrouwenbeweging K”burg Fa. Drok Vollenhove  
Kleur in huis 

Protestants 
Kerkcentrum 

19.45 uur 

22-11 
 

Stek In tocht Sinterklaas Loswal Kraggenburg 10.00 uur 
 

22-11 
 

St. Genesius en  
H.C.R. van Saaze 

Theaterdiner H.C.R. van Saaze  

29-11 

 

St. Genesius en  

H.C.R. van Saaze 

Theaterdiner H.C.R. van Saaze  
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

 

Dorpsbelang wil u graag bijpraten over een aantal zaken sinds afgelopen september 

 

De klussendag op 18 oktober was succesvol. Zo'n 75 vrijwilligers zijn gezamenlijk aan de slag 

geweest op veel plaatsen in het dorp en zo ook rond het Klokhuis met de aanleg van een 

tweede Jeu de Boulesbaan. Allen nogmaals dank voor jullie inzet. 

 

Als u dit leest is op 19 november een avond geweest waarin Dorpsbelang met u heeft 

vooruitgekeken naar de toekomst van Kraggenburg. De rode draad hierbij is ons eigen 

dorpsplan. 

 

De werkgroep “Zorg” is erg actief. Er is een tweede avond geweest met de vrijwilligersgroep 

en op 25 november komt de gemeente meer uitleg geven over de veranderingen in de zorg in 

2015. Over beide punten leest u in deze Uitkijk meer. 

Ook zijn er veel contacten en gesprekken met de gemeente over de zorg. 

 

Voor de maand december staan diverse activiteiten op stapel, waarover meer in deze Uitkijk 

valt te lezen. Van Dorpsbelang o.a. zaterdag 27 december bij van Saaze waar wij ons 65-jarig 

jubileumjaar samen met u willen afsluiten. 

 

Als u het jaar in eigen kring van familie, vrienden of kennissen heeft afgesloten, hopen wij u te 

ontmoeten op onze nieuwjaarsreceptie van 2015. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 
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STEL UW HULPVRAAG AAN DE VRIJWILLIGERSGROEP 

 

Het is duidelijk dat er per 1 januari 2015 veel gaat veranderen bij zorg en verpleging, bij 

jeugdzorg en bij huishoudelijke hulp.  

Bovendien wordt bij deze zaken (door gemeente en het Rijk) meer hulp en inzet verwacht van 

familie, vrienden en vrijwilligers.  

Daarom heeft Dorpsbelang het initiatief genomen om een vrijwilligersgroep te gaan 

organiseren. Er hebben zich al zo'n 35 mensen aangemeld! 

 

Doel van deze groep is om inwoners van Kraggenburg, die dat nodig hebben, te helpen en 

ondersteunen bij klusjes in- of rondom huis, bij boodschappen doen, bij rijden naar de dokter, 

een keer wandelen of spelletje doen, enz. 

De professionele zorg en verpleging blijft gegeven worden, maar zal beslist gaan veranderen. 

De vrijwilligers kunnen dan hand en spandiensten verlenen die aanvullend zijn op de 

professionele zorg. En zeker niet in plaats van. 

Op deze manier willen we gezamenlijk proberen dat onze inwoners zo lang mogelijk, met 

goede sociale contacten, in een bekende, prettige en veilige omgeving in Kraggenburg kunnen 

blijven wonen. Op die manier willen we daarmee de kwaliteit van de zorg zo goed mogelijk 

houden, ondanks de bezuinigingen die er aan komen.  

 

Iedereen zal te maken (gaan) krijgen met het feit dat het verlenen van zorg en verpleging 

verandert, dat de manier van werken zoals dat tot nu toe gebeurt niet meer kan.  

Dus langzaam maar zeker gaat er voor u ook één en ander veranderen.  

Misschien kunt u een beroep doen op mantelzorger, familie of kennissen.  

Soms zal dat niet lukken, is familie ver weg. 

 Dan is het goed te weten dat u een beroep kunt doen op de vrijwilligers. 

 

De vrijwilligersgroep staat voor u klaar. Heeft u een hulpvraag, schroom dan niet om actie te 

ondernemen.  

Dat kan nu al via e-mail vrijwilligers@kraggenburg.nl. De vragen komen zo op één punt binnen 

bij onze coördinator voor de vrijwilligers, mevrouw Helma Langeweg.  

We denken nog na over hoe we met een telefoonnummer kunnen gaan werken. 

 

De vrijwilligersgroep is aanvullend op de professionele zorgverlening. Deze kan gegeven 

worden door veel organisaties en u mag kiezen.  

In Kraggenburg heeft de werkgoep “Zorg” veel contact met het Oude en Nieuwe Land. In ons 

dorp is één team van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land werkzaam voor het geven van zorg 

en verpleging. 

Het team is te bereiken via e-mail zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl   

of telefoon 0527-630300 (24 uur per dag en ook in de weekeinden) 

 

Namens de werkgroep “Zorg” van Dorpsbelang 

Harry Engels, tel. 252378, e-mail HarryEngels@planet.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl
mailto:harryengels@planet.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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Uitnodiging 
 

 

 

Informatie-bijeenkomst over zorg en ondersteuning in 2015 
 

 

Datum: dinsdag 25 november 

Aanvang: 20.00 uur 

Plaats: “Het Klokhuis”, Noordermeent 6 

 

 

Dorpsbelang organiseert in samenwerking met onze gemeente een bijeenkomst over de vele 

veranderingen die er in 2015 aan komen en wat dit voor u gaat betekenen. Op deze avond 

komen aan de orde: 

 Hoe ziet ondersteuning en zorgverlening er uit vanaf 2015? 

 Waar kunt u straks terecht met uw vragen op het gebied van jeugdzorg en opvoeding, 

zorg en verpleging, langer thuis blijven wonen, huishoudelijke hulp, uw sociale 

contacten, financiële ondersteuning t.b.v. eigen levensonderhoud, enz. 

 Voorstellen van het gemeentelijke sociale team, het team Doen! 

 Inzet van de vrijwilligersgroep Kraggenburg 

 

Op deze avond zal wethouder mevrouw Hennie Bogaards vertellen waarom zaken veranderen 

en wat er verandert. 

Medewerkers van de gemeente geven een verdere en concrete uitleg wat deze veranderingen 

voor u betekenen. 

Jules Overmars zal aangeven wat de vrijwilligers kunnen doen in ons dorp in aanvulling op en 

in samenwerking met de professionals. 

 

Er is gelegenheid vragen te stellen over deze onderwerpen en de gevolgen er van, bijvoorbeeld 

wat te doen als u het (even) niet meer redt op eigen kracht. U kunt via tafelgesprekken uw 

vraag voorleggen aan leden van het sociaal team en medewerkers van de gemeente. 

 

Wij nodigen u van harte uit op 25 november. Vanaf 19.45 uur staat de koffie klaar. 

Als u een probleem heeft met vervoer, dan halen en brengen wij u naar het Klokhuis. 

Hiervoor kunt u contact opnemen met de heer Piet Koster, telefoon 252565. 

 

 

 

Werkgroep “Zorg” van Dorpsbelang. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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OPENBARE RUIMTE 

 

Dorpsbelang heeft samen met aanwonenden en onze gemeente het voor elkaar gekregen dat 

de hoek van de Walstraat en de A.J. Rennenstraat flink is opgeknapt. Geen (verwilderde) 

bosschage meer maar een mooi grasveld met bomen. 

Ook de kinderen hebben dat ontdekt en spelen graag op dit grasveld. Dan is het erg jammer 

dat honden dit veld ook gebruiken. Dus hondenbezitters...... 

Voor u en uw hond is er genoeg ruimte op andere plekken. In ons dorp zijn als losloopgebied 

voor honden aangewezen: het pad door de bosrand van de Walstraat, het grasveld aan het 

einde van de Voorstraat richting Hertenweg en het wandelpad door de bosrand langs 

voetbalveld en achter de Stuwwal. 

 

Op de klussendag van 18 oktober hebben we gezamenlijk veel bollen geplant tussen de 

struiken (openbaar groen) in de straten en rondom de 3 speelplaatsen. Zo hopen we op een 

kleurrijke lente in 2015. 

 

Onze gemeente vraagt aandacht voor de openbare ruimte: 

Er is op het gemeentehuis een folder beschikbaar, waarin bijv. wordt uitgelegd dat er 

bezuinigingen zijn in opdracht van onze gemeenteraad, dat burgers ook zelf kunnen 

meehelpen aan onderhoud en schoonhouden van openbare ruimte. 

Verder is het goed te weten dat u altijd een “Melding Openbare Ruimte” kunt doen bij de 

gemeente via 0527–633911 of via de website van de gemeente www.noordoostpolder.nl en 

daar kunt u (rechterkant bij Ik wil) klikken op “melding openbare ruimte” voor het invullen van 

een formulier. 

Het gaat bijvoorbeeld om overvolle afvalbakken, kapotte verlichting, losse tegels, omgewaaide 

boom, enz. 

 

Dorpsbelang Kraggenburg. 

 

 

 

 

 

 

VERANDERINGEN OP DE BEGRAAFPLAATS 

 

Onze gemeente wil de ligusterhagen achter en tussen de graven gaan vervangen door 

buxushagen. De reden is dat buxushagen minder onderhoud vragen. 

Dorpsbelang heeft deze vraag gekregen en naar onze mening kan dit uitgevoerd worden. 

Niettemin horen wij ook graag uw mening. Pas daarna sturen wij een antwoord naar de 

gemeente. 

 

Hoe het er met de buxushagen komt uit te zien, kunt u nu al bekijken. Het achterste deel van 

de algemene begraafplaats (dat is aan uw rechterhand) is reeds ingedeeld met buxushagen. 

 

Verder is het goed te weten dat Dorpsbelang regelmatig met onze gemeente in gesprek is over 

de begraafplaats. Hieruit is twee jaar geleden de afspraak gemaakt dat we het karakter van de 

begraafplaats willen behouden. Dus niet te erg bezuinigen en veel gras inzaaien. Om die reden 

zijn de 4 grote vakken tussen de graven, met daarin o.a. hortensia's, blijven bestaan. 

Dorpsbelang is verantwoordelijk voor het onderhoud hiervan. 

 

Uw reactie of opmerking op bovenstaande vraag kunt tot 15 december sturen naar Jules 

Overmars, telefoon 612648 of e-mail jules.overmars@hetnet.nl 

 

Dorpsbelang Kraggenburg. 

http://www.noordoostpolder.nl/
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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AED IN ONS DORP EN CURSUS REANIMATIE 

 

Het bestuur van het dorpshuis heeft gezorgd voor een AED in het Klokhuis. Vrijwilligers van 

het Klokhuis worden getraind in het gebruik ervan. 

Verder zal er in januari of februari 2015 een cursus reanimatie worden georganiseerd. In 

eerste instantie voor vrijwilligers van het Klokhuis, maar ook andere geïnteresseerden kunnen 

zich aanmelden. De heer Jan Rinsma neemt de coördinatie op zich en u kunt zich bij hem 

aanmelden. Zijn telefoonnummer is 252061 of gebruik zijn e-mail rinsma8317@hetnet.nl  

 

Deze nieuwe AED geeft ons aanleiding om weer onder de aandacht te brengen dat we nog  

twee algemeen toegankelijke AED's hebben. Zij zijn door Dorpsbelang geplaatst bij van Saaze 

(is zeer groot deel van de dag open) en bij Hoeve Marant (in het buitengebied). Voor deze 

AED's zijn vrijwilligers beschikbaar en zij volgen ieder jaar een opfriscursus. 

 

Bestuur dorpshuis en Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het STEK draait op volle toeren.......... 

 

Seniorenmiddag 

Op 29 oktober hebben we alweer voor de 6de keer een seniorenmiddag gehouden in 

samenwerking met JVV, De Zonnebloem en SWN. Bijna 60 personen hadden zich van te voren 

opgegeven voor de gezellige middag waarbij we, in het kader van 65 jaar Kraggenburg, de 

rode loper hadden uitgelegd. Iedereen werd ontvangen met een kopje koffie en iets lekkers in 

Amerikaanse sfeer. Na de koffie begonnen we met de casino middag, met black jack, roulette, 

pokeren en yahtzee. De middag werd afgesloten met een heerlijk, Amerikaans 3-gangen diner 

waarna iedereen voldaan huiswaarts ging. De koks, Willem en Margje van Beekhuizen, Henk 

en Corry Matthijssen kregen een groot applaus voor de voortreffelijke maaltijd. 

 

Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 22 november is het dan eindelijk zover, Sinterklaas met zijn zwarte pieten komen 

dan aan in Kraggenburg. Om 10.00 uur starten de zwarte pieten met een ronde door het dorp 

om alle kinderen op te halen. Om 10.30 uur komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten aan op de 

Loswal. Heeft u nog informatie die Sinterklaas moet weten?  

Geef het dan door via stek@kraggenburg.nl of aan Joan Langeweg tel. 06-10051808 

 

Kerstmarkt 

De voorbereidingen zijn alweer in volle gang en ook dit jaar is er weer een vernieuwend 

programma bedacht voor de kerstmarkt. In samenwerking met carnavalsvereniging Zotte 

Leeuwkes zal er traditie getrouw een gezellige kerstmarkt georganiseerd worden en wel op 

zaterdag 13 december. Verderop in de Uitkijk staat het volledige programma vermeld……… 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 3 januari staat de nieuwjaarsreceptie op de agenda. Noteer de datum alvast. 

Verder informatie volgt. 

 

Bloemetje 

Ook dit jaar zal tijdens de nieuwjaarsreceptie het bloemetje weer worden uitgereikt aan een 

persoon die zich heeft ingezet voor Kraggenburg. Kent u iemand, waarvan u denkt: die 

verdient een bloemetje voor zijn/haar inzet, laat het ons dan weten. U kunt contact opnemen 

met Maya Kutschruiter, tel. 252822 of mailen naar: stek@kraggenburg.nl 

mailto:rinsma8317@hetnet.nl
mailto:stek@kraggenburg.nl
mailto:stek@kraggenburg.nl
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SPORTEN BIJ BE-FAIR 

 
Contributie schema voor seizoen 2014/2015  

 

Gymnastiek   4 t/m 12 jaar € 42,25 

BBB (Buik, billen en benen)  € 47,75 

Trimloopgroep   € 42,25 

Sportiefwandelen   € 44,75 

Volleybal (incl. NEVOBO) t/m 12 jaar € 56,25 

  t/m 17 jaar € 68,75 

  senioren € 77,25 

In geval van meerdere sporten geldt een kortingsregeling. 

 

Voor informatie over betreffende sporten kunt u contact opnemen met 

Gymnastiek Bettie Kuipers 0527-651180 

BBB  Paula Snellink 0527-250017 

Trimloopgroep Paula Snellink 0527-250017 

Sportiefwandelen Ans Bakker 06-23728659 

Volleybal, jeugd Liset van der Stelt 06-55926929 

Volleybal, senioren Rachel Zwartbol 06-15318993 

 

Voor meer informatie kijk op onze website www.svbefair.nl 

 

 

 

Volleybal jeugd 
 

Met de jeugdafdeling van Be Fair volleybal gaat het erg goed. We hebben 6 jeugdteams en het 

aantal jeugdleden groeit nog steeds.  

We zijn met 4 trainers druk bezig om de volleybalvaardigheden bij de kinderen aan te leren en 

te verbeteren. Daarnaast besteden we veel aandacht aan sportiviteit en respect. We leren ze 

dat ze beter kunnen zijn door acties, niet door een opmerking of een onsportieve houding. 

Belangrijker is om je te focussen op jezelf, omdat je daar invloed op hebt. Niet strijden om de 

ander te manipuleren, maar strijden om zelf beter te worden. Zonder tegenstander geen 
wedstrijd en zonder wedstrijd geen maximale ontwikkeling.  

In het kader van Fair Play en Veilig Sportklimaat is er in de volleybalwereld een nieuwe regel 

geïntroduceerd. Drie minuten voordat de wedstrijd begint schudden alle spelers elkaar de 

hand. Dit gebeurt op elk niveau van jong tot oud. Een mooie regel die wij allemaal toepassen. 

We heten niet voor niets Be Fair. 

Rachel Zwartbol 

 

 

 

Volleybal dames 
 

We (het damesteam van Be Fair) zijn al een aantal maanden druk bezig met volleyballen. In 

de zomer heeft iedereen bijgetankt, een beetje gebeachvolleybald, wat aan de conditie 

gewerkt, of lekker helemaal niets gedaan.  

Ondertussen waren we nog wel op zoek naar een nieuwe trainer en dat viel niet mee. Hoewel 

Tonny was gestopt als trainer, voelde hij zich nog wel verantwoordelijk voor het welzijn van 

“zijn dames”. We moesten wel onder de juiste leiding verder kunnen, eerder was hij niet 

tevreden. Daarnaast zochten we ook nog iemand die een aantal dameswedstrijden wilde gaan 

fluiten. 

 

http://www.svbefair.nl/
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Beide missies zijn geslaagd kan ik u melden. De trainer is gevonden in de persoon van 

niemand minder dan Ewald van Unen. Voor sommigen die dit lezen een oude bekende. Ewald 

was jaren geleden al trainer van de volleybalteams van Be Fair. Er werd toen nog in Het 

Klokhuis gevolleybald. 

Er wordt inmiddels fanatiek getraind en onze trainer is niet te beroerd om hier en daar de 

puntjes op de i te zetten. Wij schijnen bijvoorbeeld een heel vreemd verdedigingssysteem te 

hebben……niet dat we daar zelf last van hebben, maar het is zeer ongebruikelijk en kan veel 

effectiever volgens Ewald. Volgzaam als we zijn volgen we alle aanwijzingen op en dat levert 

resultaat op. Van de 6 wedstrijden is er nog maar 1 verloren en dat was van een team dat 

voor de helft bestond uit oud 3e divisie speelsters. Geen schande. De overige wedstrijden 

werden gewonnen met als gevolg een voorlopige 3e plaats op de ranglijst. Wie weet waar dat 

nog heen gaat… 

 

Een aantal van onze thuiswedstrijden wordt gefloten door onze vaste scheidsrechter Jan 

Lampert. Naast Jan hebben we Wil Galama bereid gevonden een aantal keren voor ons te 

fluiten. We zijn heel blij met de inzet van deze mensen, want zonder scheidsrechters geen 

wedstrijd.  

 

We hebben een royaal team met 9 speelsters. Naast wat kleine blessures zijn het ook de 

drukke agenda’s die er voor zorgen dat iemand wel eens een wedstrijd of training mist. Tijdens 

de trainingen doen er altijd een paar speelsters uit de B jeugd mee. Een win-win situatie. De 

jeugd trekt zich op aan het niveau van de dames en hun techniek wordt nog wat verder 

bijgeschaafd door de trainer. En de dames lijken een stapje harder te lopen door het 

enthousiasme van de jonkies.  

 

Rachel Zwartbol 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                       FC KRAGGENBURG 

 
             VOETBALJAARGANG 2014-2015 
 

 

 

Beste Kraggenburgers, leden 

 

Bij deze weer de nodige informatie vanuit de plaatselijke voetbalclub. 

 

Onze website 

Op de website www.fckraggenburg.nl is alle informatie over de teams, leiders, trainers en 

wedstrijden te vinden. Op onze Facebookpagina vind je alle actuele informatie. Wil je komen 

voetballen bij FC Kraggenburg, dan kun je je ook aanmelden via de website of stuur een 

berichtje via Facebook. Ook mag je drie keer vrijblijvend meetrainen. De trainingstijden van de 

betreffende teams, het aanmeldingsformulier en de bedragen voor de contributie vind je op de 

website.  

 

Bestuur 

Tijdens de jaarvergadering op maandag 27 oktober hebben twee bestuursleden afscheid 

genomen; Koen Schulting en Yvonne Meester. Henrieke van Steen en Mart van Keulen volgen 
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hen op. Mart is de nieuwe secretaris en Henrieke wordt penningmeester. De volledige lijst met 

bestuursleden en functies is te vinden op de website.  

 

Seniorennieuws 

Ook dit seizoen zijn we weer met drie seniorenteams gestart. Dit keer geen tekort aan spelers 

maar een luxeprobleem van “teveel” spelers. Alle drie de teams doen het voortreffelijk in de 

competitie. Ons eerste team onder leiding van trainer Ton Ernst doet het meer dan goed. 

Verzorgd voetbal, de nodige beleving en een uitstekende trainingsopkomst zijn de 

noodzakelijke randvoorwaarden om samen te presteren. Dat geldt ook voor het 2e team dat 

onder leiding van Wout van Keulen ook prima presteert. Ook hier worden de trainingen prima 

bezocht. Ons derde elftal speelt mee bij de bovenste drie in de competitie. Nieuwe leiders en 

een aantal “gerichte” aankopen spelen hierbij zeker een belangrijke rol. 

 

Nieuw is ook het opstarten van een damesteam. Een paar enthousiaste dames hebben dit met 

succes opgepakt. We zijn gestart met 15 dames en zijn nog op zoek naar nieuwe 

aanmeldingen. Er wordt onder leiding van Sander Ernst getraind op donderdagavond om 20.00 

uur. Bij voldoende animo zal tijdens de voorjaarscompetitie een damesteam (leeftijd vanaf 16 

jaar) mee gaan doen aan de competitie. Heb je zin om mee te doen: aanmelden kan via 

dick@rtk-riooltechniek.nl 

 

Jeugdnieuws 

De najaarscompetitie is in volle gang. De jeugd doet lekker mee in de competitie. De E1G en 

E2G staan zelfs bovenin en de C1G en D1G draaien goed mee in de middenmoot. De C's 

hebben dit weekend een wedstrijd in de tweede ronde van het bekertoernooi gespeeld. De 

kabouters hebben onderlinge toernooitjes gespeeld met SV Blokzijl en SVM.  

 

De opbrengst van de grote clubactie is gebruikt voor nieuwe trainingsdoeltjes. Voor de lagere 

teams zijn er twee 3x1 m doeltjes aangeschaft en er is één groter licht aluminium doel 

aangeschaft, zodat we er hier nu ook twee van hebben. Bedankt dat jullie allemaal loten 

hebben gekocht en spelers bedankt voor de verkoop! 

 

Regelmatig blijven er na de trainingen of de wedstrijden spullen liggen. Deze liggen in de kist 

met gevonden voorwerpen in de hal van de kantine. Spullen die te lang blijven liggen worden 

weggegooid. Heeft u nog goede kindervoetbalschoenen of scheenbeschermers dan ontvangen 

wij die graag. Wij kunnen hier andere kinderen weer blij mee maken.  

 

Zaalvoetbal 

De zaalcompetitie voor de jeugd start op 20 december. Er wordt gespeeld in De Burght in 

Vollenhove en de Triangel in Marknesse. We doen mee met 7 teams, B1, C1, D1, D2, E1, E2, 

F1. Onze kabouters spelen mee in het mixtoernooi.  

 

Pupil van de week 

Bij iedere thuiswedstrijd van het eerste elftal is er natuurlijk weer een pupil van de week. De 

pupillen van dit seizoen tot nu toe: 

 

7 september - Niels Pronk, 10 jaar, spits E1G, supporter van PEC Zwolle 

21 september - Nick Botter, 9 jaar, middenvelder E2G, supporter van Feyenoord 

5 oktober - Bor Kommers, 9 jaar, middenvelder E2G, supporter van Feyenoord 

26 oktober - Bart Wlodarczyk, 8 jaar, spits E2G, supporter van Legia Warszawa 

 

De volgende pupil is Jesse Jongbloed op 23 november. Hij speelt in de E1G.  

 

Pietentraining 

Op zaterdag 29 november van 14.00 uur tot 16.00 uur is er een pieten techniek training voor 

alle jeugdspelers van FC Kraggenburg. Natuurlijk met pepernoten en een cadeautje. Wij 

verwachten jullie allemaal. Kun je echt niet? Meld je dan even af bij Sander, Joan of Margot.  

 

Bestuur  FC Kraggenburg. 

mailto:dick@rtk-riooltechniek.nl
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LEUK OM TE LEZEN: Henk Hadders liep de New York City Marathon 2014 
 

Op 2 november liepen Henk Hadders (59) uit Kraggenburg en zijn zoon Ruud Hadders (28), 

Amsterdam de New York City Marathon. Er waren 50.000 deelnemers. Henk kwam in een tijd 

van 03.46.00 als 8.492ste over de finish. Een ontzettend knappe prestatie. Ruud was de 

snelste Nederlander in een tijd van 02.49.57. Tweede Nederlander was Erben Wennemars. Hij 

eindigde 5 minuten achter hem. Totaal deden er 1.200 Nederlanders mee.  

 

Hoeveel marathons heb je gelopen? 

Dit was mijn achtste marathon. Op m'n dertigste liep ik mijn eerste marathon. Deze marathon 

in New York is echt de mooiste marathon ter wereld, het summum onder de marathons.  

 

De mooiste marathon ter wereld? 

Ja, de mentaliteit van de Amerikanen geeft een enorme boost. In Amerika zijn sporters helden. 

De hele weg word je toegejuicht en opgepept. Daarnaast is New York van een indrukwekkende 

schoonheid. De impact van Manhattan geeft je gewoon kippenvel. Je start op Staten Island, 

dan  kijk je op Manhattan, zo indrukwekkend! Halverwege kom je Manhattan binnen, al die 

hoge gebouwen, zo imposant.  

 

De marathon van Berlijn heb ik ook gelopen. Dat is ook mooi, maar toch weer heel anders. In 

Berlijn worden veel records gelopen. Een toploper is in Berlijn 6 tot 7 minuten sneller dan in 

New York. Bij recreanten scheelt dat wel een kwartier of meer. Het verschil zit hem in het 

klimmen. In New York heb je veel bruggen, in Manhattan loop je veel omhoog.   

 

Zowel de marathon in Berlijn als in New York heeft Henk één keer gelopen.  

Ik vind zelf dat je dingen altijd één keer moet doen. De eerste keer is het mooiste! 

 

Hoe train je voor de marathon? 

Een hele marathon kun je niet ongeoefend doen. Ik begin 12 weken van tevoren met de 

voorbereiding. Dat is voor een geoefende loper voldoende. De eerste week loop ik 40 

kilometer, de laatste week 120 kilometer verdeeld over 6 dagen, dus twintig kilometer per 

dag. Ik probeerde de trainingsdagen zo efficiënt mogelijk in te delen. Vaak plakte ik de training 

dan aan m'n werk vast. Soms liep ik in Rotterdam. Dan was ik wel later thuis, maar had ik de 

avond verder vrij. Toch ben je zelf op een gegeven moment ook wel klaar met de trainingen en 

is het mooi dat het tijd is voor de marathon. De laatste week neem je rust. Ik denk dat dit 

mijn beste voorbereiding voor een marathon was. Je bereikt dit door te luisteren naar 

deskundigen en door ervaring op te doen. Loop je de eerste keer niet goed, dan ervaar je wel 

dat je gedoseerd moet lopen.  

 

Voor mij is Gerard Hesselmans een topper in de indeling van de wedstrijd. Fysieke 

voorbereiding is  belangrijk. Maar daarbij geldt voor iedereen hetzelfde en dan moet je nog 

lopen. Gerard kan dat met z'n verstand. Een goede marathon loop je met je verstand, waarbij 

je het tweede deel sneller bent dan het eerste. Een positieve split loop noemen ze dat. 

Wanneer je in de eerste helft 5% te hard gaat, heb je in de tweede helft zo maar 20% verlies. 

In New York is dit bijna niet mogelijk door de hoogteverschillen. In de tweede helft ga je meer 

omhoog. Daarom ben ik er wel trots op dat ik over de tweede helft maar 8 minuten langer heb 

gedaan. Ruud zelfs maar twee minuten meer. 

 

Dit was overigens wel mijn laatste marathon.  

 

Hoezo was dit de laatste marathon? 

Fysiek heeft het een grote impact en de leeftijd gaat ook meespelen. Je loopt niet zomaar een 

marathon. Je traint er 12 weken heel intensief voor. En je moet er een keer een punt achter 

zetten en New York is een hoogtepunt om mee af te sluiten.  

Wat is het zwaarst? 

De omstandigheden tijdens de marathon waren redelijk zwaar. Het was 9 graden met zon en 

veel wind. We moesten 3 uur wachten voor de start. Dan krijg je het koud en verlies je veel 

energie. Mijn geluk was dat ik al in het tweede vak mocht starten vanwege de tijden die ik in 

de voorbereiding had gelopen. Degenen die in het laatste vak starten, komen pas drie kwartier 
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later over de startlijn. Bij de eerste verzorgingspost op 3 tot 4 kilometer ben ik gelijk gaan 

drinken. Dat heeft me goed gedaan. Na 30 kilometer start de marathon eigenlijk pas. Heb je in 

het eerste deel teveel energie gegeven, dan komt de man met de hamer. Dan is het net of de 

mens er niet voor gebouwd is.  

 

Bij de trainingen heb je wel een loopmaatje nodig om het vol te houden. Mijn trainingsmaten 

Vincent van Dijk en Molle Stuiver moesten afhaken vanwege blessures en dan is het wel heel 

moeilijk.  

 

Verschil tussen de loop van Henk en zoon Ruud 

Dat is het verschil tussen een wedstrijdloper en een recreant. Ruud is echt met tijd bezig. Ik 

ben alleen maar bezig met 'hoe kom ik die marathon goed door?' Als ik omhoog ga, denk ik 

'hoe gebruik ik de minste energie om boven te komen'. Ruud gaat versnellen om het tempo 

vast te houden.  

 

Omdat ik weet wat Ruud ervoor gedaan heeft, wist ik ook wat voor prestatie hij kon leveren. 

De marathon startte om half 10. We waren er al om 07.00 uur. Ruud was heel rustig en 

gefocust. Een half uur voor de start gingen we uit elkaar. Hij startte in het eerste vak en ik in 

het tweede vak. Hij beleeft de marathon echt heel anders dan ik. Hij wil een tijd zetten, een PR 

lopen. Niet alleen voor zichzelf, maar ook voor de atletiekvereniging Phanos, waar hij lid van is 

en begeleiding heeft gehad. Dat is overigens gelukt, een verbetering van ongeveer 5 minuten.  

 

De tijd is voor hem heel belangrijk. Nu liep hij 2.49.57 dus hebben we een hele leuke avond 

gehad. Als hij er 4 seconden langer over had gedaan (2.50.01), zou hij chagrijnig zijn geweest.  

 

Wanneer je in New York de marathon hebt gelopen krijg je applaus, ben je een held. 's Avonds 

als je uit eten gaat, hou je je medaille om. Bij restaurants krijg je gratis gebak, in de metro 

staan mensen voor je op. In Amerika zijn sporters helden. New York geeft energie! Fantastisch 

om mee te maken.  

 

Ruud liep in een shirt met zijn naam erop. Publiek langs de kant riep 'come on Ruud, you can 

do it' en met de finish in zicht riepen toeschouwers 'you can run below 2.50'. Dat stimuleert 

ontzettend. Het publiek leeft echt met de sporters mee. En ook bij de laatste sporters staan ze 

nog te applaudisseren. Er zijn lopers die er 6 uur overdoen. Het is echt heel bijzonder! Toen ik 

zelf richting finish kwam, werd er 'you got him' geroepen. Dat doet je goed.  

 

De reis naar New York was kort: op vrijdag heen op dinsdag terug. Nog wel iets van New York 

gezien? 

Ruud heeft een jaar in New York gewoond en Ans (echtgenote) en ik zijn toen 10 dagen in New 

York geweest. De dag na de marathon zijn we wezen fietsen in New York. Dat was goed voor 

de spiertjes en je ziet een hoop. New York kent veel nieuwe fietspaden. 

 

Nieuw doel 

Weer één dag per week naar AVNOP om snelheidswerk te doen en halve marathons. Ik zoek 

nog trainingsmaatjes.  

 

Margot Maljaars 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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MULTI CULTI KRAGGENBURG  

MIGRANTENWERKGROEP SINDS 22 NOV. 2010 

 

 

Hello everyone,  

 

Would you like to now/reed what this magazine the Uitkijk of Kraggenburg has to offer?  

It is possible! Especially for you we will make a short summary in English and Polish.  A small 

piece will be put in every Uitkijk itself. The rest you can reed on the website of Multi-Culti 

Kraggenburg; www.multicultikraggenburg.nl, or throughout a newsletter in your mail when 

you sign in at; multiculti@kraggenburg.nl. Have fun reading and hopefully we will be seeing 

you on one of the many activities you will now be informed about. 

 

The Multi-Culti working group 

 

----------------------------------------------News----------------------------------------------- 

 

On the 22th of November at 10.00 hour Sinterklaas will be visiting Kraggenburg, starting 

across the road at the harbour. From here the entry will be closed for all children at the 

Klokhuis community centre. 

 

On the 13th of December there will be a Christmas market near van Saaze. 

 

On the 27th of December the Brilliant festivities of Kraggenburg will be closed in a great 

evening whit lots of performances. Location is at van Saaze and the entrance is free. 

 

- The editors of the Uitkijk are not responsible for the content of the summary - 

 

 

 

Witamy  wszystkich, 

 

Czy chcecie  również wiedzieć/przeczytać to  co jest w lokalnej gazetce Uitkijk Kraggenburg? 

Teraz jest to mozliwe! Wykonalismy krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim. Nie 

przegapcie tego. Teraz możecie przeczytać sami jakie imformacje zawiera uitkijk i co sie dzieje 

w kraggenburg. Wiecej imformacji mozna zobaczyc  na stronie internetowej Multi- Culti 

Kraggenburg; www.multicultikraggenburg.nl, mozesz tez otrzymac pocztą e-mail wiadomosci, 

zamelduj sie  na nasz adres wiadomosci; multiculti@kraggenburg.nl. Miłej lektury, zabawy i 

mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w jednym z wielu działań, o których zostaniecie 

poinformowani. 

 

Multi Culti Kraggenburg 

 

--------------------------------------Imformacje-------------------------------------------- 

 

22 listopada o godzinie 10.00 Sw.Mikolaj odwiedzi Kraggenburg, rozpoczecie w porcie,potem 

przejscie przez kraggenburg i ostatnia stacja w centrum Wspólnoty Klokhuis. 

 

13 grudnia będzie Jarmark Bożonarodzeniowy w pobliżu van Saaze. 

 

Na 27 grudnia jubileuszowe uroczystości miasta Kraggenburg zostana  zamknięte, bedzie  

mnóstwo występów. Lokalizacja w hotelu van Saaze i wstęp jest bezpłatny. 

- Redakcja nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za tlumaczenie  - 

 

http://www.multicultikraggenburg.nl/
mailto:multiculti@kraggenburg.nl
http://www.multicultikraggenburg.nl/
mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

In het kader van de klussendag op zaterdag 18 oktober is er bij ‘t Klokhuis een huzarenstukje 

verricht die zijn weerga niet kent. Door eendrachtige inzet van vrijwilligers en het bedrijfsleven 

van Kraggenburg zijn we er in geslaagd om in één dag een compleet nieuwe, tweede, jeu de 

boules baan aan te leggen. 

Om negen uur was de start het uitfrezen van de boomstronk door Vincent van Dijk met de 

boomfrees van A. de Jonge. Daarna begon Bruin Jongbloed met zijn kraan met het uitgraven 

van de grond en later met de aanvoer van de 1500 kg. zware zakken met steenslag. 

Dick v/d Stelt van RTK met de laser zorgde voor de juiste diepte en tevens voor de drainage 

van de baan en zoon Rico met de minikraan voor het uitvlakken van het zand en de verharding 

laag. Daarnaast zorgde de trekker met kipper van Ad v/d Noort en die van Tonny Kommers 

voor de afvoer van de grond en was de mini-shovel van Jan Kutschruiter aanwezig voor 

assistentie bij de aanvoer van zand en ander materiaal. 

Door deze belangeloze inzet van de Kraggenburger bedrijven en de noeste arbeid van vele 

vrijwilligers lag de nieuwe baan er om 15.00 uur bij zoals het hoort: aangetrild, vlak, strak en 

waterpas. Een prestatie van formaat. Dank aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen. 

Met deze tweede baan voorziet het Klokhuis in de behoefte van de Jeu de boules club aan 

meer speelruimte. 

Tijdens de klussendag is er echter nog veel meer gebeurd in, om en aan Het Klokhuis. Zo 

hebben een aantal dames de keuken en het glas en vaatwerk grondig gereinigd. De wanden 

van de benedenzaal hebben een frisse kleur gekregen. De dakrand is geschilderd, de goten 

gereinigd, de struiken gesnoeid, de verlichting gedeeltelijk aangepast, begonnen met het 

afwerken van de geluidsinstallatie in de benedenzaal en in de bovenzaal is een gedeelte van de 

muur bekleed om de akoestiek te verbeteren. 

Kortom: dank zij de vrijwilligers is Het Klokhuis weer klaar om u allen te ontvangen. 

 

AED in het Klokhuis. 

Om tegemoet te komen aan de wens van JVV om ook in het Klokhuis een AED te hebben, is 

het bestuur overgegaan tot de aanschaf hiervan en hangt de AED in de hal van het Klokhuis. 

Hoewel in eerste instantie bedoeld voor noodgevallen tijdens gebruik van Het Klokhuis is de 

AED ook beschikbaar voor noodgevallen in de buurt van het Klokhuis. 

De sleutel van het Klokhuis is hiervoor verkrijgbaar bij: 

Jan Rinsma A.J. Rennenstraat 6 tel. 252061  

Mevr A. Besseling     Noordermeent 33   

Mevr. J. v. Haaster   Noordermeent 21    

Abel v/d Zwaag      Jacob Bruintjesstraat 63   

Zoals U heeft kunnen lezen bij de informatie van Dorpsbelang organiseren wij samen met hen 

een cursus reanimatie en instructie gebruik AED. 

 

Nieuwe stoelen in Het Klokhuis 

Het bestuur heeft besloten om de stoelen in het Klokhuis te vervangen voor nieuwe, lichtere 

stoelen. De oude stoelen zijn gratis beschikbaar voor de inwoners van Kraggenburg. 

Indien u interesse heeft, neem dan contact op met S. Oud tel. 239247 of 06 28957834 

 

Nieuwe Consumptie prijzen in Het Klokhuis 

Het bestuur heeft besloten om met ingang van 1-1-2015 de consumptie prijzen te wijzigen. 

Enerzijds betekend dit een verhoging, maar voor koffie/thee een verlaging. 

Voor alle niet alcohol houdende dranken wordt de normale prijs   € 1,50 

Voor alle       alcohol houdende dranken wordt de normale prijs   € 1,70 

De prijs voor koffie en thee wordt € 1,00 per kop/glas  

Bij partijen en speciale bijeenkomsten worden andere prijzen berekend. 

 

Bar vrijwilligers gevraagd 

Zoals u weet kunnen wij het Klokhuis in stand houden dankzij de inzet van veel vrijwilligers. 

Voor de groep bar vrijwilligers zijn wij op zoek naar versterking, zodat we wat meer kunnen 

rouleren en tevens ter vervanging van vrijwilligers die uit Kraggenburg zijn vertrokken of om 

andere reden niet meer beschikbaar zijn. 



1x digitale foto 

in kerstsfeer 

€ 5,00 

Warme chocolade 

melk 

€ 1,00 

 KERSTBALLEN KORTING 

Knip de kerstballen uit of 

neem de pagina mee naar 

de kerstmarkt  en maak 

gebruik van  deze leuke 

aanbiedingen! 

KERSTMARKT—KRAGGENBURG 

Warme wafel 

€ 0,50 

10 + 2  GRATIS 

Oliebollen 

€ 7,00  

KERSTMARKT 

PLATE - WILD 

€ 14,95 p.p. 

HCR Van Saaze 



  GEZELLIGE KERSTMARKT   

De kerstmarkt barst dit jaar van de ac�viteiten en gezellige kramen. De ingrediënten zijn: 

 

Kerstbomen verkoop 

Leuren met bomen hoe� allang niet meer in Kraggenburg. Voor een ruime keuze qua soort en maat van 

alle soorten kerstbomen gaat u gewoon langs de kerstmarkt. Dit jaar hebben we een nieuwe leverancier 

met prach�ge bomen in diverse maten, zorg dus dat u op �jd bent want op = op. Natuurlijk worden de 

kerstbomen op verzoek gra�s thuisgebracht.   

Let op: de kerstbomen verkoop start om 10:00 uur ’s ochtends. 

 

Kerst– en Winterkramen 

Buiten zijn er weer tal van kerstkramen die u goed in de kerstsfeer brengen. Dit jaar met unieke kerst- en 

woondecora�es, prach�ge sieraden, heerlijke chocolade, lekkernij voor in de kerstboom, steigerhout  

decora�e in kerstsfeer en nog veel meer…. 

U kunt naar hartenlust inkopen doen om uw huis in kerstsfeer te brengen. 

 

Wedstrijd Kerstpudding maken 

Wie maakt de lekkerste kerstpudding van Kraggenburg? Wie dur� de uitdaging aan te gaan? 

Maakt een heerlijke kerstpudding en lever deze tussen 14.00 en 15.00 uur in �jdens de kerstmarkt. Een 

deskundige jury zal alle inzendingen kri�sch beoordelen en aan het einde van de dag de winnaar bekend 

maken. De winnaar krijgt een fantas�sche prijs.  

 

Rad van Fortuin 

Prach�ge prijzen zijn samengesteld voor 3 rondes Rad van Fortuin. Zorg dat u het niet mist! 

 

Skihut 

Natuurlijk ontbreekt de skihut niet voor een heerlijk warme glühwein , chocolademelk of een biertje. 

 

 

ZATERDAG 13 DECEMBER 

14.00 — 19.00 UUR 



   IN KRAGGENBURG 

TOT 13 DECEMBER 

CV DE ZOTTE LEEUWKES, HCR VAN SAAZE & STEK 

Foto-shoot voor de kerst 

Wilt u dit jaar met het gezin of alleen een leuke foto in kerstsfeer? Dan kunt u deze laten maken op de 

kerstmarkt. In samenwerking met LM-fotografie hebben we een leuke se<ng op de kerstmarkt wat      

gegarandeerd voor mooie foto's zorgt. Ideaal voor de kerstkaart van dit jaar of als cadeau voor opa en 

oma. 

 

Optreden Cantabile en Le Chapel 

Het fantas�sche koor Cantabile, met maar liefst 40 leden uit heel de Noordoostpolder, zal �jdens de 

kerstmarkt 2x optreden en verschillende prach�ge kerstliederen ten gehore brengen.  

 

Le Chapel, Kraggenburgse blaaskapel, kan natuurlijk ook niet ontbreken. Zij hebben een oproep gedaan 

om samen kerstliederen te zingen �jdens de kerstmarkt in samenwerking met St. Genesius. We laten ons 

verrassen. 

 

Wensboom 

Elk jaar staat midden in het dorp een grote kerstboom, geplaatst door Dorpsbelang. Nu is ons ter ore  

gekomen dat de kerstboom erg saai is met alleen lampjes. In samenwerking met Dorpsbelang kunt u uw 

wens voor 2015 op een boomstam schijf schrijven of tekenen. Wij zullen er dan samen voor zorgen dat 

deze schijven in de kerstboom worden gehangen na afloop van de kerstmarkt 

 

Kinder - Ac$viteiten 

Dit jaar zal het springkussen niet ontbreken voor de kinderen. We hebben leuke ac�viteiten bedacht zoals 

het schilderen van een kerstbal, gezellig knutselen met verschillende materialen en heerlijke marshmal-

low boven het vuur warm maken. Vergeet niet je gekleurde of versierde kerstboom in te leveren en  

misschien win jij een leuke prijs!  

 

Standhouder 

Wilt u nog deelnemen als standhouder?  

Dan kunt u zich nog opgeven bij:   

Maya Kutschruiter, tel. 252822  

of mail via stek@kraggenburg.nl 



Versier de kerstboom en lever deze in �jdens de kerstmarkt en misschien win jij wel een fantas�sche prijs 

Naam: __________________________________________________________________________ 

Groep: __________________________________________________________________________ 

KLEUR WEDSTRIJD 

KERSTMARKT—KRAGGENBURG 
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Bar vrijwilliger zijn betekend dat u aanwezig bent voor aanvang van een activiteit in Het 

Klokhuis om de deur open te maken, de verwarming hoger te draaien en koffie te zetten. 

Tijdens de activiteit schenkt u de koffie en de drankjes, rekent u af, zet de kopjes en de glazen 

in de afwasmachine en na afloop zet u de verwarming lager dooft de lichten en sluit af. 

Dit is in kort bestek wat wij van een bar vrijwilliger verwachten. 

Meestal zijn er per activiteit 2 vrijwilligers aanwezig. De meeste activiteiten vinden plaats op 

de middag en de avond. Wilt u zich inzetten voor de leefbaarheid van het dorp en spreekt het 

werk als bar vrijwilliger u aan. 

Neem dan contact op met onze beheerder Abel v/d Zwaag, tel. 06 10312720 

 

Piet Paauw  voorzitter Het Klokhuis 

 

 

 
 

 
 

Uitnodiging jaarvergadering “Klein Cortina” 
 

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van ijsvereniging 

“Klein Cortina” 
Deze wordt gehouden op maandag 15 december 2014 om 20.00 uur bij 

H.C.R. van Saaze te Kraggenburg. 
 

 
Agenda: 

 
1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 
3. Notulen 

 
4. Ingekomen stukken 

 
5. Jaarverslag 

 
6. Verslag penningmeester 

 
7. Verslag kascommissie 

 
8. Benoeming kascommissie 

 
9. Bestuursverkiezing 

 
10.Rondvraag 

 
11.Sluiting 

 

 

Het bestuur. 



 15 

Op de foto v.l.n.r.  Frans van Egmond, Henri Loos, 
 Gé Mooiweer en Sanne-Mayke Dunsbergen (zittend) 

 

Op de foto v.l.n.r. de jeugdspelers Omar, Angela 

(Winnares), Aida, Luuk en Bor 

 

K-City Klokhuis Boulers 
 
Donderdagavond 13 september heeft onze K-City Klokhuis Boulers Club 

deelgenomen aan de Clubkampioenschappen in Lemmer, georganiseerd 

door Jeu de Boules vereniging Lemsterland. Wij hebben de uitnodiging 

van Gerjan de Roos (secretaris van Lemsterland) natuurlijk graag 

aangenomen. 

Gé, Henk, Tina, Frans, Sanne-Mayke, Jasper en Hans hebben daar de 

boules flink laten rollen en speelden 3 wedstrijden tegen verenigingen uit 

Lemmer, Joure en Emmeloord. Uiteindelijk haalde Sanne-Mayke de meeste punten (29) van 

iedereen uit de 3 wedstrijden en werd eerste van alle deelnemers. Proficiat! Zo wordt 

Kraggenburg weer flink op de kaart gezet in Boules-land. 

 

Zaterdag 25 oktober hebben wij voor de 

tweede keer de jaarlijkse Kraggenburgse 

clubkampioenschappen gehouden. De club 

draait nu 1½  jaar. Dit jaar hebben zowel de 

Kraggenburgse clubleden en jeugd aan deze 

kampioenschappen deelgenomen.  

De wisselbeker, die vorig jaar september in 

handen kwam van Dick Osenga uit 

Emmeloord is dit jaar overgegaan in handen 

van de Kraggenburgse clubkampioene 

Sanne-Mayke Dunsbergen, die als eerste 

eindigde met +16 punten. De tweede t/m 

gedeelde derde plaats waren voor 

respectievelijk Frans van Egmond (+14p), Gé 

Mooiweer (+4p) en Henri Loos (+4p) uit drie 

wedstrijden.   

De winnares van de Kraggenburgse jeugd 

werd Angela van Strien. Aida Omićeviĉ werd 

tweede. De K-City Klokhuis Boulers konden dit jaar voor het eerst gebruik maken van de op de 

“klussendag” aangelegde tweede jeu de boulesbaan naast het Klokhuis. Heel hartelijk bedankt 

voor het vele werk van de vrijwilligers en 

Dorpsbelang. Wij zijn er erg blij mee!                 

Op de wedstrijddag meldden zich zelfs nog 

twee nieuwe boulers aan om te komen 

spelen! Henri en Joke hartelijk welkom! De 

club werd gesponsord door Fruitbedrijf Vink 

met enkele van hun luxe fruitproducten. 

HollyWoodFoto sponsorde de clubkas en 

stelde twee lampen voor de baanverlichting 

beschikbaar. Sinds enkele weken hebben we 

zelfs een wit poloshirt met eigen clublogo.                  

Bij goed weer kunnen we nog tot eind 

november doorspelen. Heb je zin? Kom 

gerust eens buurten. Het kost NIKS, het is 

reuze gezellig en oer spannend om mee te 

doen! De vereniging van Lemsterland heeft 

een internetsite waarop je kunt lezen hoe het 

spelletje werkt met wat ondersteunende 

Youtube filmpjes om in de Zuid-Franse jeu de 

boules sfeer te komen op http://jbvlemsterland.weebly.com/index.html Veel plezier met 

bekijken! Wij Klokhuis Boulers zitten ook op Facebook, waar evenementen op worden 

aangekondigd. 

Namens de K-City Klokhuis Boulers,  

Hans Dunsbergen 

http://jbvlemsterland.weebly.com/index.html
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FEITJES UIT DE PROTESTANTE GEMEENTE KRAGGENBURG (PGK) 

 

Terugblik 60 jaar kerk 

Genoot u ook, van de volle kerkzaal, een vrolijk kinderkoor, een stralende Harm, een goede 

band, een met passie spelende organist, de gewone kerkganger, het meelevende 

gemeentelid/parochiaan, de nieuwsgierige dorpsbewoner, de oud predikanten, de grote groep 

kinderen voor de kindernevendienst of zomaar een voorbijganger? Wij vonden het een 

prachtige dag, waarin ruimte was om te horen over de gebruiken in de kerk, het ontstaan van 

het gebouw, de uitleg van de gebrandschilderde ramen, het spelen en knutselen van de 

kinderen. Er was zeker ook ruimte om elkaar te leren kennen en te ontmoeten. Anton de Bruin 

sprak namens het parochiebestuur mooie woorden en gaf onze gemeente een kaarsenrek 

cadeau. Wij willen het parochiebestuur hier voor bedanken en hebben het inmiddels een 

passende plek gegeven. Misschien is onderstaande tekst wel een mooie gedachte als er een 

kaars wordt aangestoken: 

“Als iemand een kaars en een lucifer pakt en die kaars voor iemand anders aansteekt, dan is 

er toch sprake van warmte van de ene mens voor de ander. Zo vindt door het lichtje een 

verbinding in troost tussen mensen plaats en dat is een grote kracht in de samenleving”. 

Wij vonden het fijn dorpsgenoten te mogen ontmoeten. Vanaf deze plaats willen wij iedereen 

nogmaals bedanken die een bijdrage groot of klein heeft geleverd om deze dag tot een feest te 

maken.  

 

Brievenbus bij de ingang van de kerk 

Het is u misschien niet ontgaan, maar onze kerk heeft een heuse nieuwe brievenbus aan de 

voorkant van de kerk. Deze brievenbus is bestemd voor de post, maar ook kunt u in deze bus 

suggesties doen waarvan u denkt dat wij dat moeten weten. Misschien wilt u de gemeente 

vragen om voor iemand te bidden of dat u denkt dat iemand een bezoekje vanuit de kerk wel 

kan gebruiken. Dit alles kan in de bus. Wel willen wij graag dat het briefje voorzien is van een 

naam, zodat wij als het nodig is navraag bij u kunnen doen. 

 

Klussendag 

Tijdens de klussendag zijn er door een aantal vrijwilligers bollen geplant rondom onze kerk die 

door dorpsbelang ter beschikking zijn gesteld. Wij willen iedereen  bedanken die heeft 

geholpen. Het was een prachtige dag met een goed samen gevoel. Nu maar wachten op het 

voorjaar als de bollen tot bloei komen.  

 

Kerststal 

De PGK heeft van de parochie een kerststal mogen ontvangen. In een van de vergaderingen 

van de KIK (kerken in kraggenburg) is door de parochie de vraag gesteld of wij als gemeente 

belang hadden bij de kerststal. Er werd wel bij  aangegeven, dat de kameel in de loop van de 

tijd zoekgeraakt was. Op een regenachtige zaterdag in de namiddag hebben wij  de kerststal 

opgehaald en wat schetste onze verbazing de kameel lag boven op de doos. Zo zie je maar 

niet alleen een schaap kan verdwaald zijn en wordt gevonden dit geldt zeker ook voor de 

kameel van de kerststal. Rondom de kerst zullen wij de stal in de kerk een plek geven. 

Uiteraard is iedereen welkom om hem, weliswaar op een nieuwe stek, te bekijken. Vanaf deze 

plek nogmaals dank aan de parochie voor deze prachtige stal. 

 

Namens de PGK 

Gert en Alice Polhoud 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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ZONNEBLOEM NIEUWS 

Even terugblikken op de activiteiten van de afgelopen maanden. 

 

Tijdens de zomermaanden zijn we weer bij u langs gekomen voor de verkoop van de bekende 

zonnebloemloten. Het is ons weer gelukt om alle aan ons beschikbaar gestelde loten te 

verkopen. Onze hartelijke dank voor het feit dat u weer zo gul was. Met de opbrengst van de 

loten kan de Zonnebloem mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking een leuke dag 

of week bezorgen. 

Een deel van de opbrengst van de loten die in Kraggenburg wordt verkocht mogen we weer 

aan onze eigen gasten besteden. De uitslag van de nationale zonnebloemloterij 2014 wordt in 

deze Uitkijk gepubliceerd. Dus kijk allemaal u loten even na en mocht u in het bezit zijn van 

een winnend lot, maak daar voor uzelf een kopietje van. Veel geluk allemaal. Trekkingslijst ook 

te vinden op www.zonnebloem.nl. 

 

Jubileum 35 jaar Zonnebloem Kraggenburg. 

Op vrijdag 12 september jl. hebben we ons jubileum gevierd, met ongeveer 30 personen zijn 

we om 10.00 uur naar de Grachthof in Giethoorn gegaan. We werden daar ontvangen met 

koffie/thee en appelgebak met slagroom. Daarna hebben we een rondvaart met een boot door 

Giethoorn gemaakt met uitleg door een gids over de bezienswaardigheden. Het was een 

prachtige zonnige dag om te varen door de grachten van Giethoorn en op het Gieterse meer. 

Na weer veilig op de wal te zijn gekomen hebben we genoten van een heerlijke lunch in de 

Grachthof. Om 15.00 uur waren we allemaal weer thuis. 

 

Feestmiddag voor Senioren. 

Op woensdag 29 oktober jl. hebben STEK, JVV, SWN en Zonnebloem een gezellige middag 

georganiseerd met aansluitend een heerlijke maaltijd voor de senioren van Kraggenburg. We 

werden ontvangen met koffie, thee, koek en cakejes in overvloed. Daarna hebben we een 

casino middag gehad. We werden verdeeld in groepjes en speelden met de verkregen fiches 

aan de roulettetafel, de pokertafel, de blackjack(21-en)tafel en de yahtzeetafels. Na afloop 

bleek dat Dhr. J. Kaak de meeste fiches over had gehouden. Of dat nou wijsheid was of meer 

geluk, daar komen we niet achter. 

En daarna een heerlijke maaltijd, gekookt en klaargemaakt door Willem en Margje van 

Beekhuizen en Henk en Corrie Matthijssen. Hartelijk bedankt voor een heerlijke maaltijd. En de 

leden van STEK hartelijk bedankt voor de bediening. We hebben genoten van een heerlijke en 

gezellige middag. 

 

Cabaret van het duo “JONG BELEGEN” voor de Zonnebloem. 

Op donderdagmiddag 27 november treedt dit duo voor u op in het MFC Nieuw Jeruzalem in 

Emmeloord. Twee vrouwen die op eigen wijze naar de wereld kijken en of het nu over de 

wereldproblemen gaat of over huis-, tuin- en keukentoestanden, ze hebben overal een mening 

over en verkondigen die op ludieke wijze. En situaties voor ons allen misschien wel heel 

herkenbaar. 

De middag begint om 13.15 uur en eindigt om 16.00 uur. De kosten zijn € 8,00 per persoon. 

Voor vervoer van en naar Emmeloord wordt gezorgd. Opgeven kan bij Mevr. G. Mooiweer tel. 

252700 en Mevr. G. Rinsma tel. 252061. graag zo spoedig mogelijk in verband met het aantal 

zitplaatsen. 

 

Kerstmiddag. 

Samen met SWN, JVV en Zonnebloem wordt op woensdagmiddag 17 december een 

Kerstmiddag georganiseerd voor de senioren. Deze middag begint om 14.00 uur in het 

Klokhuis te Kraggenburg. De kosten voor de zonnebloem gasten die geen lid zijn van de SOOS 

(woensd.middag klokhuis) bedragen €10,00 per persoon. Mocht u belangstelling hebben, dan 

kunt u zich opgeven bij Mevr. G. Mooiweer tel. 252700 en Mevr. G. Rinsma tel. 252061. 

 

Aangezien dit de laatste Uitkijk is van dit jaar, rest mij nog u allemaal  

Prettige Kerstdagen en een voorspoedig Nieuwjaar 2015  
toe te wensen namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

http://www.zonnebloem.nl/
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Theater-Diner 
Twee milkshakes en één fiasco, 

alstublieft 
 
 
 
 
 
 
 

‘Twee milkshakes en één fiasco, alstublieft’ is gebaseerd op de Amerikaanse (eet)cultuur. De 

oppervlakkigheid, het drama, de hamburger en dat 'the sky the limit is'. Het script is een 

combinatie van bestaande filmscènes en zelfgeschreven stukken.  

 

Het stuk bestaat uit de drie verhalen van tafel 1, 2 en 3 die elkaar afwisselen. Alle drie de 

tafels worden bediend door een ietwat depressieve ober met de beste bedoelingen. 

 

1. Maria runt haar gezin als een ware manager. Haar man Dirk lijkt te moe om hier nog 

weerstand tegen te bieden terwijl hun puberende dochter überhaupt gestopt is deel te nemen 

aan het gezin.  

 

2. Joyce denkt er over na om haar carrière als overvaller te beëindigen. Samen met haar 

partner-in-crime Trudie maakt ze het plan voor hun laatste grote klapper.  

 

3. Walter is een succesvol zakenman op de beurs. Na een dag werken neemt hij groentje 

Maurits mee naar zijn 'favoriete tent'. 

 

 
 

 

zaterdag 22 november (uitverkocht), zaal open: 18.30, aanvang: 19.00 

zaterdag 29 november, zaal open: 18.30, aanvang: 19.00  

zondag 30 november, zaal open: 16.30, aanvang: 17.00 

Prijs: 25 euro (inclusief welkomstdrankje) 

 

 

Reserveer snel, want vol=vol! 

             info@hotelvansaaze.nl                                                                

0527-252353 
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KLAVERJASCLUB DE KEI 

 

Op maandag 29 december 2014 is er weer het jaarlijkse klaverjassen om het kampioenschap 

van Kraggenburg, aanvang 19.00 uur. Inschrijven kan vanaf 18.30 uur. De locatie is zoals 

gebruikelijk ’t Klokhuis aan de Noordermeent. We spelen vier ronden. De kampioen van 2013, 

de heer Rebel uit Emmeloord, zal zijn titel verdedigen. Zal dit jaar een Kraggenburger er met 

de beker van door gaan? De koffie en snert staan weer voor u klaar. 

 

De volgende avonden klaverjassen wij in 2015: 

9 en 23 januari, 

6 en 20 februari, 

6 en 20 maart, 

3 en 17 april. 

Deze avonden beginnen wij om 20.00 uur. 

 

Tot ziens in ’t Klokhuis, 

Het bestuur. 

 

 

 

 

65 KERSTSTALLEN EEN MAKKIE 

 

Kerststallen expositie in voormalige RK-kerk  

In een eerdere Uitkijk heeft een  oproep gestaan om 65 jaar Kraggenburg te symboliseren in 

65 kerstallen. Dit aantal is al ruimschoots gehaald, dus gaan we nu voor: “Meer is nog leuker”. 

Daarom nogmaals een oproep om uw kerststal(len) te exposeren. En ik ben vooral ook op zoek 

naar bijzondere kerststallen of een kerststal met een verhaal. Alle uitvoerbare ideeën zijn 

welkom. 

  

De expositie zal worden gehouden in het weekend van 12, 13 en 14 december. In dat weekend 

valt ook de Kerstmarkt en een bijzondere aflevering van de oecumenische Kerstsamenzang. Er 

is dus veel te doen in ons dorp en dat zorgt weer voor een levendige sfeer. Willem van Tilburg 

en Jeroen Oost van OVT Ontwikkeling hebben voor deze gelegenheid de oud RK-kerk 

beschikbaar gesteld. 

 

Precieze openingstijden en het programma zullen nader worden bekend gemaakt.  

 

Verder ben ik op zoek naar mensen die mij willen helpen met de organisatie en aankleding van 

de expositie. Er zijn tafels, voorraadkisten, behangtafels etc. nodig en misschien wel 

verlichting. Zolang de tentoonstelling open is, zal er iemand aanwezig moeten zijn. Dus lijkt 

het je leuk om deel te nemen aan dit initiatief, meld je dan bij mij.  

 

Annemieke Janse 

tel: 06-10750006 

an.janse@kpnmail.nl  

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

 

mailto:an.janse@kpnmail.nl
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KERSTWANDELING MET ETEN 

 

Op zondag 14 december om 17.00 uur is er voor jong en oud een interactieve kerstwandeling 

door Kraggenburg, georganiseerd door de oecumenische werkgroep van de kerken. 

 

We verzamelen om 17.00 uur in de protestantse kerk waarna je in groepjes een route gaat 

afleggen, waarbij je langs verschillende plekken komt waar “iets” met kerst gebeurt.  

De precieze inhoud blijft nog even een verrassing! De wandeling duurt ongeveer een uur en 

om 18.00 uur willen we dan ook eindigen met een maaltijd voor iedereen, bestaande uit snert 

met brood en/of warme chocolademelk met een koekje.  

 

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Zowel op eigen initiatief als gezamenlijk, kom 

gewoon kijken wat er allemaal te zien/doen is. 

 

Met vriendelijke groet, 

De Oecumenische werkgroep Kraggenburg 

 

 

 

 

 

KINDJE IN DE KRIBBE 

 

Op 1e kerstdag om 15.00 uur word het kerstverhaal op een leuke en eenvoudige manier 

verteld voor alle kleine kinderen (t/m groep vier) die dan in Kraggenburg zijn.  

Het verhaal zal inclusief het zingen van liedjes een klein halfuurtje duren.  

Natuurlijk zijn oudere kinderen, vaders, moeders en opa’s  en oma’s ook van harte welkom. 

Een gezellige onderbreking van de middag in de Protestantse kerk te Kraggenburg.  

 

Hopelijk tot dan! 

Sandra Luten 

 

 

 

 

 

VAN SAAZE’S EINDEJAARS FESTIVITEITEN 

 

Darttoernooi & Top 100 en FIFA Toernooi 

 

Zondag 28 december 

15.00 uur FIFA toernooi 

Inschrijven tot 24 december  

Inschrijfgeld € 5,- 

18.00 uur FIFA/Dart Buffet 

Schuif gezellig aan 

19.00 uur Voorronden darten voor alle Kraggenburgers vanaf 12 jaar 

 

Maandag 29 december 

17.00 uur Top 100 + Finale Darten 

Voor meer informatie bezoek onze website www.hotelvansaaze.nl 

De invullijsten voor de Top 100 zijn te krijgen in het café.  

Of stuur je top 10 naar info@hotelvansaaze.nl 

 

Woensdag 31 december 

Vanaf 15.30 uur sluiten we het feestjaar gezellig af met elkaar. 

Wij zorgen voor de oliebollen en de hapjes.  

Om 19.00 uur sluiten we de deuren en vrijdag 2 januari bent u weer van harte welkom. 

http://www.hotelvansaaze.nl/
mailto:info@hotelvansaaze.nl
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Ouderensoos                                                                    

“Jongeren van Vroeger”  

Contactdames van Carrefour  

voorheen “S.W.N.” 

Secr. Marianne Galama 

Finsestraat 21, Kraggenburg 

Tel. (0527) – 25 29 33    

 

 

Kraggenburg, november 2014 

 

 
     

Hierbij nodigen wij u uit voor de KERSTMIDDAG, die gehouden wordt voor alle 55-plussers van 

Kraggenburg en omgeving, verzorgd door Carrefour en de ouderensoos “Jongeren van 

Vroeger. 

 

Deze wordt gehouden op woensdag 17 december 2014 om 14.00 uur in het Klokhuis. 

 

Conny van de Graaff zal voor de muzikale begeleiding zorgen. 

Het bestuur heeft besloten om dit jaar geen pastor uit te nodigen. 

Het pastorale gedeelte zal dan ook door de leden van de JVV en SWN verzorgd worden. 

De middag zal worden afgesloten met een gezamenlijke feestelijke kerstbroodmaaltijd. 

Verder zullen er nog enkele gedichten voorgedragen worden. 

     

De kerstmiddag zal begonnen worden met koffie en thee en een openingswoord door de 

voorzitter. Daarna volgt een kerstlied en een muzikaal optreden door Conny van de Graaff. 

Vervolgens zal er een kerstverhaal voorgelezen worden en is er tijd voor een 2e kopje koffie. 

 

Na de pauze weer een optreden van Conny van de Graaf, gevolgd door samenzang van 

kerstliederen en het vervolg van het kerstverhaal. 

 

Tijdens de 2e pauze kunt u een consumptie bestellen en zullen de tafels worden gedekt voor de 

kerstbroodmaaltijd. 

De dames van de Zonnebloem zullen assisteren bij de bediening. 

 

Kosten: Voor leden van de soos gratis. Niet leden betalen € 10,00. 

 

Opgave: Graag uiterlijk vóór zaterdag 13 december 2014 via onderstaande invulstrook bij het 

bestuur van Carrefour (SWN) mevr. S. Huizing tel. 252851 of J.V.V. tel. mevr. G. Mooiweer 

252700. 

 

Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar mevr. A. van Diepen 252418 of 

dhr. P. Koster 252565. 

 

Wij hopen op een goede opkomst en rekenen op uw aanwezigheid. 

 

  

Invulstrook (hierlangs afknippen).              Let op, inleveren vóór zaterdag 13 december 2014.  

 

 

 

Ondergetekende: NAAM …………………………………………………………………. 

 

 

Straat en huisnummer …………………………………….Komt met een/twee personen. 
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OPBRENGST COLLECTE 
 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden van 26 oktober t/m 1 november 

2014. De opbrengst was het mooie bedrag van € 816,25, waarvoor alle gevers hartelijk 

bedankt! 

Met uw steun geeft het Diabetes Fonds mensen met diabetes een betere toekomst en draagt u 

bij aan een toekomst zonder diabetes!  
 

Namens het Diabetes Fonds, 

Afra van Diepen 

Collecteleider 

 

 

 

 

 

Hersenstichting zoekt vrijwilligers 

 

De Hersenstichting is op zoek naar 

collectanten voor de jaarlijkse collecte.  

De opbrengst wordt besteed aan 

wetenschappelijk onderzoek, voorlichting en 

projecten voor patiënten. Vier miljoen mensen hebben te maken met een hersenziekte of een 

hersenaandoening. Daarbij kunt u onder andere denken aan ADHD, Beroerte, Coma, 

Dementie, Depressie, Migraine. Onze missie is hersenaandoeningen voorkomen en genezen en 

ervoor zorgen dat patiënten zo volwaardig mogelijk leven kunnen leiden. Helpt u ons mee in 

februari 2015 als collectant of  als hulp bij de organisatie? U bent van harte welkom! 

Geef u op als vrijwilliger tijdens kantooruren tel. 070–3604816 of via info@hersenstichting.nl  

Of neem een kijkje op de website www.hersenstichting.nl   

Alvast heel hartelijk dank! 

 

 

 
 

MS COLLECTEWEEK START OP 17 NOVEMBER 
 

Op maandag 17 november gaat de MS Collecte weer van start. Een bijzonder jaar, omdat de 

MS Collecteweek 10 jaar geleden voor de eerste keer werd georganiseerd met 500 

collectanten. Dit jaar gaan ca. 14.000 vrijwilligers in het hele land op pad om zoveel mogelijk 

geld op te halen voor Multiple Sclerose (MS). Ook in Kraggenburg is er een aantal  

mensen die enthousiast mee collecteert 

Laat u de collectant niet in de kou staan? Elke MS-collectant kan zich legitimeren. Het 

Nationaal MS Fonds is te herkennen aan het oranje vlinderlogo. Wie de collectant mist, kan 

uiteraard ook een gift overmaken op giro 5057. 

Eén op de duizend Nederlanders krijgt de diagnose MS. MS is de meest voorkomende 

invaliderende aandoening onder jongeren in Nederland. Het Nationaal MS Fonds strijdt voor 

een beter leven met MS. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een 

beter leven nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting 

 

Wilt u meer informatie? Kijk op www.nationaalmsfonds.nl  
Alvast hartelijk dank namens het Nationaal MS fonds, 

 

Coördinator MS collecte Noordoostpolder 

Henk Wassink 

mailto:info@hersenstichting.nl
http://www.hersenstichting.nl/
http://www.nationaalmsfonds.nl/
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FLEVOMEER BIBLIOTHEEK TRAKTEERT TIJDENS NEDERLAND LEEST 

 

De hele maand november staat in het teken van de campagne Nederland Leest.  

FlevoMeer Bibliotheek trakteert haar volwassen leden dan op een gratis boek “Een vlucht 

regenwulpen” van Maarten ’t Hart. Verder maakt iedereen met de fotowedstrijd kans om een 

tablet te winnen. 

 

“Een vlucht regenwulpen” 

Het Nederland Leestboek 2014 is een klassieker uit 1978. “Een vlucht regenwulpen” gaat over 

een jongen die met het geloof opgroeit en daar niet los van kan komen. Zijn angsten worden 

verzacht door zijn grote opmerkingsgave en een diepe liefde voor de natuur. Op het moment 

dat zijn moeder sterft, ziet hij een vlucht regenwulpen overvliegen. Ook leerlingen uit 

HAVO/VWO 4 krijgen het boek cadeau van FlevoMeer Bibliotheek en gaan daar mee aan de 

slag. De middelbare schoolklassen 1 en 2 kunnen zich aanmelden voor een workshop over 

privacy en de do’s en don’ts op internet. FlevoMeer Bibliotheek nodigt ook leerlingen uit mee te 

doen aan de “shelfiewedstrijd”. 

 

Laat zien wat jij leest 

Op digitaal gebied wordt tijdens ‘Nederland Leest’ een originele “shelfiewedstrijd” 

georganiseerd. Maak een bijzondere foto van jezelf met een shelf (boekenplank) vol favoriete 

boeken of een foto met jouw gezicht dat deel uit maakt van de voorkant van een boek. 

Laat dus zien wat jij leest en maak zo kans op het winnen van een tablet. Mail de foto uiterlijk 

zondag 30 november 2014 naar shelfie@flevomeerbibliotheek.nl of plaats de foto op 

facebook.com/flevomeerbibliotheek. Op flevomeerbibliotheek.nl staan de wedstrijd-

voorwaarden en activiteiten in de verschillende vestigingen. 
 

 

 

 

 

 

 

‘VERLICHTE BOERDERIJENROUTE’ IN NOORDOOSTPOLDER 

 

Er komt een tweede Verlichte Boerderijenroute in de Noordoostpolder. Op 12, 13 en 14 & op 

19, 20 en 21 december aanstaande kan de route gereden worden.  

 

De Lichtroute voert door het buitengebied aan de oostelijke kant van de Noordoostpolder, van 

Voorsterbos naar Kuinderbos, slingerend rond Luttelgeest en Marknesse. De route is zo’n 60 

km lang en voert langs een 80-tal speciaal verlichte boerderijen en arbeiderswoningen. Maar 

ook een boomgaard en een windmolen worden verlicht. 

Er zijn geen speciale startplaatsen. Routeboekjes, met informatie over de uitgelichte objecten, 

zijn te koop (€2,00) bij een achttal verkoopadressen op de route. In Luttelgeest bij: de Wipkip, 

Hoekstra Fruitverkoop, de Orchideeënwinkel en Verhage Fruitverkoop. In Marknesse bij: de 

Strandhoeve, Maronesse en de Vuurtoren.  

 

Vaak wordt gedacht dat in de winter de boerderijen in diepe rust zijn. Niets is minder waar. 

Daarom stellen diverse agrarische ondernemingen tijdens de route hun deuren open voor 

publiek. Van 16.00 tot 22.00 uur. Welk bedrijf wanneer in deze twee weekenden opendag 

houdt, is te vinden op de website. 

 

De Verlichte Boerderijenroute is een initiatief van leden van de land- en tuinbouworganisatie 

LTO Noordoostpolder. Het evenement is uniek in Flevoland. Gemeente Noordoostpolder is 

hoofdsponsor. Ander sponsoren zijn LTO Noord, Leijten & v.d. Linde, Streekfonds Flevoland en 

Stichting Ontmoet het Platteland. 

 

Op de website www.lichtroutenoordoostpolder.nl is vanaf half november alle informatie te 

vinden. 

http://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/
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Inleverdata 2015 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

11 januari 21 januari 

08 maart 18 maart 

19 april 29 april 

14 juni 24 juni 

23 augustus 02 september 

08 november 18 november 
 

 

 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk     

     kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd 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 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-    Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en 

moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de 

oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

- 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    
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Activiteitenkalender 

 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

22-11 Sinterklaas en de pieten Intocht Sinterklaas Loswal 10.30 uur 

22-11 St.Genesius, HCR van Saaze Theater-Diner HCR van Saaze 19.00 uur 

25-11 Dorpsbelang, Gemeente Informatie Zorg en 

Ondersteuning in 2015 

’t Klokhuis 20.00 uur 

27-11 Zonnebloem Cabaret duo Jong Belegen MFC Nieuw Jeruzalem 

Emmeloord 

13.15 uur 

29-11 FC Kraggenburg Pietentechniek training 

jeugdspelers 

 14.00 uur 

29-11 St.Genesius, HCR van Saaze Theater-Diner HCR van Saaze 19.00 uur 

30-11 St.Genesius, HCR van Saaze Theater-Diner HCR van Saaze 17.00 uur 

12-12 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

12/14-12 Annemieke Janse Kerststallenexpositie RK Kerkgebouw  

13-12 Zotte Leeuwkes, Stek,  

HCR van Saaze 

Kerstmarkt Plein bij HCR van 

Saaze 

14.00 uur 

14-12 Oecumenische werkgroep Kerstwandeling Protestantse kerk 17.00 uur 

15-12 IJsvereniging Klein Cortina Jaarvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

17-12 SWN, JVV, Zonnebloem Kerstmiddag senioren ’t Klokhuis 14.00 uur 

20-12 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

22-12 Chr. Vrouwenbeweging Kerstbroodmaaltijd en kerst 

met Martine Dubois 

Prot. Kerkcentrum 18.00 uur 

25-12  Kindje in de kribbe voor 

kinderen t/m groep 4 

Protestantse kerk 15.00 uur 

27-12 Dorpsbelang, HCR van Saaze Briljanten Finale HCR van Saaze 20.00 uur 

28-12 HCR van Saaze FIFA toernooi HCR van Saaze 15.00 uur 

28-12 HCR van Saaze FIFA/Dart buffet HCR van Saaze 18.00 uur 

28-12 HCR van Saaze Darten HCR van Saaze 19.00 uur 

29-12 HCR van Saaze Top 100 + finale darten HCR van Saaze 17.00 uur 

29-12 Klaverjasclub de Kei Kampioenschap ’t Klokhuis 19.00 uur 

31-12 HCR van Saaze Afsluiten feestjaar HCR van Saaze 15.30 uur 

05-01 Chr. Vrouwenbeweging Nieuwjaarsmiddag Prot. Kerkcentrum 14.00 uur 

09-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

17-01 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis Ochtend 

21-01 Chr. Vrouwenbeweging Helene vd Burg E’oord, Straling 

en behandelingsmethodes 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

23-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 
 
 

 
 

 

 
 


