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Van Dorpsbelang 
 

Als ik dit stukje schrijf, heeft de sneeuw een winters en wit landschap gecreëerd. Voor de 

volgende week wordt vorst voorspeld. Bij mij, en ik denk bij velen van u, komt een wens en 

een soort heimwee naar winterpret en schaatsen naar boven. Maar helaas, wat vroeger was is 

nu niet meer vanzelfsprekend. Denk bijvoorbeeld in dit geval aan de klimaatverandering. In de 

natuur gebeuren ingrijpende veranderingen en de toekomst zal echt anders worden. 

Dit bovenstaande wil ik ook betrekken op de leefbaarheid in Kraggenburg. Misschien denkt u 

ook wel met enige nostalgie terug naar mooie en goede zaken en initiatieven die er geweest 

zijn. Dat mag zeker, maar als bestuur Dorpsbelang willen we ook naar de toekomst blijven 

kijken, naar nieuwe ontwikkelingen. Daarbij beseffen we ons ter dege dat veel uit het verleden 

niet zo maar doorgetrokken kan worden naar de toekomst. Nee we zullen nadrukkelijk van het 

heden, van de huidige situatie op velerlei terrein moeten uitgaan (zoals zorg, de politieke en 

economische situatie).  Dat is voor velen van u denk ik lang niet altijd gemakkelijk, maar het 

is wel de realiteit. Dat brengt me op drie onderwerpen: 
 

WONINGBOUW 

Er is de bijeenkomst geweest in oktober vorig jaar en een verslag hiervan staat in de vorige 

Uitkijk. Wij kunnen op dit moment alleen melden dat onze gemeente in gesprek is met de 

curator over “kavel Penders”. Die gesprekken moeten we eerst afwachten voordat we andere 

stappen kunnen zetten. 
 

NIEUWE INITIATIEVEN 

Bestuur Dorpsbelang roept u op, daagt u uit, met plannen en initiatieven te komen die ten 

goede komen aan ons dorp, aan onze gemeenschap. Je kan ook zeggen: “We gaan werken aan 

een dorpsplan 2.0”. Samen met meerdere partijen is Dorpsbelang bezig met een verkenning 

hoe we in samenwerking het gebied van het industrieterrein Kraggenburgerweg, de loswal met 

de steiger, de ijsbaan, de jachthaven en de ingang van het bos bij de rotonde kunnen 

opknappen en mogelijk wat anders kunnen inrichten. In deze verkennende fase werkt 

Dorpsbelang samen met de ondernemersvereniging, de watersportvereniging, de ijsclub en de 

gemeente. Zodra deze verkenning de gunstige kant op gaat, zullen ondernemers, dorpelingen 

en andere belanghebbende partijen er ook bij betrokken worden.  

Zie hier een stap die Dorpsbelang zet. Wie van de dorpsgenoten, ondernemers, verenigingen 

volgt met ook een plan of idee? 
 

NETWERKEN 

Dorpsbelang is samen met de andere dorpen momenteel in gesprek met de provincie. 

Daarnaast houden we regelmatig ook contact met onze gemeente via ambtenaren en 

wethouders. Om velerlei reden vinden wij als bestuur deze contacten belangrijk en ook dat 

overheden weten wat er leeft, waar wensen liggen en welke initiatieven er zijn. Samengevat: 

“Kraggenburg op de kaart zetten en houden”! Een van de punten die nu speelt is de 

toekomstige inrichting van Flevoland en dus ook van Noordoostpolder. Deze toekomstplannen 

of visie wordt de Omgevingsvisie genoemd. Met gezamenlijke gesprekken tussen de dorpen, 

gemeente en provincie gaan wij onze bijdrage leveren bij het opstellen van deze 

toekomstplannen. Wij leggen de prioriteit bij een krachtige en leefbare dorpsgemeenschap. 
 

Wij willen u vast attenderen op de Algemene Ledenvergadering (Jaarvergadering) die zal zijn 

op woensdag 22 maart a.s. 
 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 
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Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 19 november kwam de Sint op tijd aanvaren aan de Loswal, in de regen! Toch 

waren er gelukkig aardig wat mensen op de been en ging Sinterklaas te paard richting het 

Klokhuis, waar hij vele kinderen met hun ouders mocht verwelkomen. Vele kinderen zijn op de 

foto gezet samen met de Sint. De kinderen van de bovenbouw hebben zich prima vermaakt in 

de gymzaal. 

 

De nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 7 januari mochten we vele dorpsbewoners welkom heten en blikte voorzitter van 

dorpsbelang Jules Overmars terug op de zaken waar dorpsbelang zich het afgelopen jaar mee 

heeft bezig gehouden.  

Het bloemetje werd dit jaar uitgereikt aan Harry Engels. Harry, een stille kracht achter vele 

projecten, zoals o.a. de carnaval, het schoolbestuur, Multi Culti en niet te vergeten de gezellige 

koffieochtend elke dinsdagmorgen in het Klokhuis. 

Uiteraard hadden we weer een geweldige verloting, hierbij willen we alle sponsoren hartelijk 

bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen. 

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 heerlijk broodje rookworst! 

Hierbij willen wij nogmaals alle vrijwilligers van het dorpshuis bedanken voor hun 

medewerking. Zonder hen, kunnen wij geen leuke en gezellige nieuwjaarsreceptie organiseren. 

 

Ook werd er een nieuwe “Stekker” gepresenteerd. Wesley van der Heiden bood zich spontaan 

aan, hij vind het leuk om dingen te organiseren. 

 

Verder willen we iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen bij een activiteit 

en wij hopen dit jaar ook weer van jullie diensten gebruik te mogen maken. 

 

Stek heeft nu een tijdje rust, en daarna gaan we ons voorbereiden op de activiteiten van het 

komende jaar. Noteer alvast in uw agenda:  

8 april  11 dorpenloop 

26 op 27 april Kennedymars 

27 april Koningsdag 

7 mei Steprace 

19 mei  Leeuwenronde 

30 augustus Vakantieactiviteit 

25 oktober Seniorenmiddag 

25 november  Sinterklaasintocht 

 

Stek Kraggenburg 

Joost Potters, Anne van der Lingen, Agnes Jongbloed, Liesbeth van Egmond, Marian Neefjes en 

Wesley van der Heiden 
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Sport en Spel van Be-Fair  

 

Op donderdagmiddag is er in de gymzaal Sport en Spel van Be-Fair. Kinderen kunnen hier 

actief bezig zijn op allerlei manieren. Beginnend met een spel met daarna allemaal bewegingen 

voor een goede motoriek. Klimmen in het klimrek en over banken, zwaaien aan touwen, 

springen en kruipen door hoepels en springen over kasten met de trampoline. Allerlei 

manieren om lenigheid, kracht, evenwicht en behendigheid te trainen met diverse toestellen 

en materialen. 

 

Donderdag van 15.15 tot 16.00 uur voor kinderen van 4 t/m 6 jaar 

 16.15 tot 17.15 uur voor kinderen van 7 t/m 12 jaar 

 

Kom eens kijken of meedoen, 

de eerste drie keer is gratis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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LEUK OM TE LEZEN: De lens van Rien 
 

Achterin het Voorsterbos, lopend op het sintelpad naar de speelweide, zie ik in een schicht een 

ree met vlak daarachter, in blauw tenue, overstekende mountainbikers. Voorop Bento Maljaars 

en in bevlogen achtervolging zijn vader Rien. Behendig en de focus op een onderling gevecht 

want zij zien niets van mij en hun omgeving. Nou moet je met het crossen natuurlijk geen 

moment verslappen want één stuurfout en de laatste stand van het gezicht staat geheel 

afgedrukt in de modder. Of door het gejaag zie je een greppel over het hoofd. Met als gevolg 

een salto over de kop en als je geluk hebt alleen een zoektocht naar je bril. Een paddenstoel, 

wandelende tak, vlinder of kikker, alles gaat aan je oog voorbij. Wellicht de reden dat Rien van 

fotografie zijn hobby heeft gemaakt om meer te willen zien. Of heeft deze oorspronkelijk een 

andere drijfveer? Misschien eens leuk om te lezen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enkele jaren geleden ging ik mee naar een beurs in Utrecht. Het begon al na twintig minuten 

te duizelen. Rien’s fascinatie voor de techniek is onuitputtelijk. In een leuk gesprek voor de 

Uitkijk vertelt hij dat de passie voor de spiegelreflexcamera is ontstaan door deze interesse. In 

de loop van het verhaal geeft Rien weer dat, na het defect van de lens, het een uitdaging was 

om de camera geheel uit elkaar te halen en deze vakkundig te repareren. Vurig vertellend over 

belichting,  diafragma en de sluitingstijd. Weer haak ik al binnen enkele minuten af. 

Allemachtig wat een kennis en onvoorstelbare energie. Dankzij de passie voor diverse 

technische hoogstandjes werd het geleidelijk duidelijk. Zo ontstond de passie om prachtige 

beelden te schieten en vast te leggen. 

  *Rien hoe kunnen wij jou nu zien als fotograaf? 

Ik ben een echte gelegenheidsmaniak en houd meer van onverwachte situaties of acties. De 

mens en zijn emotie speelt daarin een grote rol. Bijvoorbeeld het voetbalveld, kijkend naar een 

wedstrijd, sta ik te kletsen met Jacques van de Ploeg en klik ik onverwachts op de knop. Ik 

wacht niet op een mooie actie want dan komt deze niet. Hier zie je een prachtige actie foto. 

Tissingh met een sliding en een uiterste inspanning met zijn spierbundels vol in beeld. Of 

koppend te zien met een bijna voor de helft ingedeukte bal. Ongelooflijk wat een kracht die 

harde kop van Erwin. Zonder een foto niet waarneembaar, en daar gaat het om. Je ziet veel 

meer door  

middel van de foto. Of in een oud Frans dorpje, kijkend door een lange smalle steeg, dan 

iemand de hoek om te zien gaan en dat nog net even vastleggen. Of foto’s genomen met het 
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effect van scherpte in de gezichten van Bento en de fotogenieke Jasmijn met vaag afgebeeld 

de armen alsof deze in beweging zijn. Volgens Rien wordt dit bereikt met het spelen met de 

sluitingstijd en de belichting. Echter ik begrijp er geen snars van. Wel zie ik de schoonheid en 

ben onder de indruk van zijn behaalde effecten.  

   *Is het dan alleen de mens in volle actie met zijn of haar gelaatstrekken? 

Nee joh, ik vind landschappen en de natuur met haar seizoenen ook prachtig. Zoals 

bijvoorbeeld  de huidige winterse taferelen af te drukken of de mist met haar onberekenbare 

vlagen. Ik zie Bento nog, met mijn gerepareerde camera, langzaam uit het zicht lopen door 

nog maar 100 meter te kunnen zien. Prachtige plaatjes achter het zwembad van Vollenhove 

over het kronkelende fietspad naar Moespot. Of een springend hert geschrokken vanwege 

kakelende mensen. Kortom genoeg om vast te leggen. De oprechte beleving en enthousiasme 

twinkelen in de ogen van Rien. 

  *Zal het voorgoed een hobby blijven? 

Wanneer het opdrachten of wensen worden ben ik niet meer vrij in mijn eigen keuzes. Poses 

zijn niet mijn ding. Ook het vastleggen van bijvoorbeeld de finish van alle deelnemende 

sporters vind ik geen uitdaging. Het onverwachte en spontane maakt het voor mij zeg maar 

avontuurlijk en daarvan wil ik niet wijken. Fotografie zal dus nooit voor mij een verdienmodel 

worden en blijft zoals het is; pure liefhebberij en dat zal nimmer veranderen. 

  *Rien net als bij het fietsen, treedt Bento in jouw voetsporen? 

Hij heeft mijn eerste spiegelreflexcamera overgenomen en is zich daarmee gaan toeleggen op 

de natuur. Kleine beestjes fotograferen en uitvergroten, dan zie je vervolgens de details waar 

je normaal geen weet van hebt. Ook hij ontdekt dat je door middel van de camera veel meer 

gaat zien. Je ontwikkelt het oog meer en meer door oog te krijgen voor de dingen. 

  *Waar wordt je uiteindelijk blijvend door geïnspireerd? 

Na 65.000 foto’s zijn er mensen die zich afvragen: wil je nog meer fotograferen. Middels 

sociale media verneem ik hoeveel interesse er is voor mijn foto’s en welke veel worden 

aangeklikt. Dat geeft mij toch een stukje 

waardering en daardoor word ik steeds weer 

getriggerd. 

Je kunt de foto’s van Rien bekijken via: 

fotorien.nl en op Facebook of Instagram. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Na een fijn en interessant gesprek ben ik tot de 

conclusie gekomen dat Rien een verrijkende 

hobby heeft gevonden. Echter hij is de baas over 

zijn camera en schiet alleen bij gelegenheid.  

De foto’s afgebeeld op deze pagina’s zijn 

genomen door Rien, Bento is met het statief te 

zien op vakantie in Millau te Frankrijk. Op de 

andere foto is Bento met camera en attributen op 

weg naar ontdekkingen in de Natuur.  

http://fotorien.nl/
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NATIONALE MS COLLECTE IN KRAGGENBURG 

 

Van 21 t/m 26 november 2016 is ook in Kraggenburg de Nationale MS collecte gehouden.  

Het Nationaal MS Fonds ontvangt geen subsidies en is volkomen afhankelijk van donaties en 

giften. 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 vijf collectanten meegeholpen en zij hebben in totaal 291,02 euro 

opgehaald en dat is ongeveer hetzelfde vorig jaar. Klasse! Alle collectanten en alle gevers heel 

hartelijk bedankt. 

Heeft u de collectant gemist? Het is ook mogelijk om een donatie over te maken op  

NL 92 INGB 000000 5057 of met een sms STOPMS naar 4333 eenmalig € 2,= te doneren. 

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

mogen rekenen! 

 

Henk Wassink 

coördinator Nationale MS Collecte NOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

Wij mochten als kerstcommissie een kaartje ontvangen van de Vereniging van ouders van 

kinderen met kanker (VOKK) Deze vereniging, die vrijwel alleen met vrijwilligers werkt, 

bedankt ons in deze kaart voor de fantastische bijdrage van € 1618,41. Dit was het 

totaalbedrag dat, na aftrek van de onkosten, tijdens de kerstmarkt van 21 december jl. werd 

ingezameld. Mede door de inzet van heel veel vrijwilligers en de vele sponsoren kijken we met 

een goed gevoel terug op deze gezamenlijke kerstactiviteit. Een activiteit waarbij we opnieuw 

hebben kunnen ondervinden wat we onder “gemeenschapszin’ mogen verstaan. De inzet en 

betrokkenheid van alle deelnemers was hartverwarmend. Er heerste een ontspannen sfeer op 

het schoolplein en op de verlichte Voorstraat. We willen dan ook nogmaals een ieder die zich 

heeft ingezet voor het goede doel hartelijk bedanken. Zonder jullie hulp en de komst van 

betrokken Kraggenburgers was dit niet mogelijk geweest. 

 

Schoolteam, ouders en leerlingen van Daltonschool “De Fladderiep” 

Leden kerstcommissie Kraggenburg 

 

 

 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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KLAVERJASCLUB DE KEI 

 

27 december werd weer het jaarlijkse open kampioenschap klaverjassen van Kraggenburg 

georganiseerd door klaverjasclub De Kei. Net als in 2015 was het Henk Matthijssen die met de 

wisselbeker naar huis ging. 

 

Na een spannende en sportieve avond kon de voorzitter de wisselbeker (beschikbaar gesteld 

door Het Hoekje) en de awards (beschikbaar gesteld door Het Klokhuis) uitreiken. 

 

Van de 90 deelnemers waren de 20 besten van de avond: 

1. H. Matthijssen 7.533 punten 

2. E. van der Veen 7.496 punten 

3. G. Bronsvoort  7.204 punten 

4. E. Hemelrijk  7.142 punten 

5. W. Snikkenburg 7.015 punten 

6. R. Besseling  6.975 punten 

7. J. Voerman  6.928 punten 

8. M .Kostwinder 6.928 punten 

9. P. Bols   6.865 punten 

10. A. Westra  6.838 punten 

11. G. Robers  6.800 punten 

12. P. de Goede  6.788 punten 

13. T. Boes  6.786 punten 

14. R. Rebel  6.675 punten 

15. Dhr. Huizinga  6.659 punten 

16. A. Nipius  6.630 punten 

17. L. van Boven  6.601 punten 

18. K. van Egmond 6.592 punten 

19. A. Matthijssen 6.562 punten 

20. H. Lok   6.540 punten 

 

Tussen de tweede en derde ronde werden de deelnemers getrakteerd op een heerlijke kop 

snert. Na afloop werd er aan de bar nog lang nagekaart.  

 

 

 

 

 

 

 

 

TUINCLUB BEDANKT! 

 

Erg blij en verrast waren we door de schenking van de kerstmarktopbrengst van 2016 van de 

tuinclub. Uit handen van Vera Verbeem ontvingen we maar liefst € 230,00! Een mooi gebaar, 

waarmee onze toneeljeugd veel mooie dingen kan doen. 

 

Namens Alyssa, Anne, Bento, Danee, Esmee, Evelien, Jarno Marielle, Marloes, Remco, Selle, 

Annabel en Michelle hartelijk bedankt. 

 

Jeu d’op 

Rian Winter en Annette Hazenberg 
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GROEP 8 BIJ HOEVE MARANT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wij zijn de afgelopen vier weken om de 

beurt naar Hoeve Marant geweest. Daar 

werden wij warm verwelkomd door de 

medewerkers en ouderen van Hoeve 

Marant. Hoeve Marant is een 

verzorgingstehuis voor ouderen met 

dementie. Het eerste groepje ging met de 

ouderen cakejes bakken, het tweede 

groepje ging een verhaal over de herfst 

maken, het derde groepje ging een herfst 

stukje maken. En het laatste groepje ging 

armbandjes en kettinkjes maken. We 

vonden het heel leuk en gezellig, de 

ouderen deden ook heel leuk mee. Er 

waren een paar die in slaap vielen of weg 

liepen maar daar hadden wij geen last 

van.  

 

 

Woensdag 23 november 2016  gingen we 

met de hele klas naar Hoeve Marant, daar 

werden we in twee groepen verdeeld en 

de ouderen ook. We hebben toen twee 

actieve spelletjes gedaan, gezongen en 

spreekwoorden af gemaakt. Het eerste 

actieve spelletje was tegen een hele grote 

bal aan schoppen. Het tweede spelletje 

was met een groot doek met ballonnen 

erop en dan moesten ze het doek 

schudden. En als laatste met de hele klas 

hebben we het liedje mijn opa gezongen 

en de coupletten voorgelezen uit het 

prentenboek. Wij willen namens heel 

groep 8, Hoeve Marant, Martine en Else-

Marije bedanken. Het was heel gezellig en 

niemand klaagde dat het saai was! 

 

 

Groet groep 8 van de basisschool De Fladderiep.  
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

Oud en Nieuw feest 

Jaap Veldhuis, Samantha Bosma en John van Egmond hebben samen met vele anderen uit 

Kraggenburg een fantastisch feest opgezet. Het Klokhuis was omgetoverd tot een heuse 

huiskamer waar vanaf 21.00 uur al vele Kraggenburgers onder het genot van een hapje en een 

drankje, allerlei spelletjes gespeeld hebben tot 24.00 uur. Rond 0.30 uur waren er meer dan 

200 personen die genoten hebben van een prachtige vuurwerkshow. Daarna is er nog tot in de 

kleine uurtjes gezellig gefeest. Een initiatief dat zeker voor herhaling vatbaar is. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Traditiegetrouw hebben we in samenwerking met Stek en Dorpsbelang weer de 

nieuwjaarsreceptie gehouden. Het was, zoals vanouds, gezellig druk ondanks dat velen elkaar 

al tijdens het oud en nieuwfeest hadden getroffen. 

 

RABO clubactie 

De Rabobank clubactie heeft voor het Klokhuis het geweldige bedrag van € 606,86 opgebracht. 

We zijn bijzonder verheugd en ook wel een beetje trots dat zoveel Kraggenburgers op ons 

gestemd hebben. We willen allen dan ook hartelijk danken voor hun steun. 

 

Repair Café  zaterdag 4 februari 

Op zaterdag 4 februari houden we het eerste Repair Café in 2017. Piet van het Westende zal 

weer aanwezig zijn om uw elektrische-, mechanische- en elektronische apparatuur indien 

mogelijk van een tweede leven te voorzien. In deze tijd waarin duurzaamheid en hergebruik 

van grondstoffen centraal staan, is het een goede zaak wanneer u kapotte apparaten niet 

meteen weggooit, maar ter reparatie bij Piet aanbied. De reparatie is gratis, u betaald alleen 

eventuele nieuwe onderdelen. Wij zien u graag op zaterdag 4 februari. De koffie staat klaar. 

 

Gezamenlijke wintersoepen maaltijd 

Zoals u elders in deze Uitkijk heeft kunnen lezen houden we weer een gezamenlijke maaltijd. 

Dit keer staan er wintersoepen op het menu. We serveren snert en bruine bonensoep. Geef u 

tijdig op want bij 90 personen stopt de inschrijving. 

 

Piet Paauw - voorzitter  

 

 

 

 

 

 

 

ZOEKHULP GEZOCHT 

Beste Kraggenburgers, 

 

Afgelopen vrijdag 8 januari, ben ik gebeld door Henk Sweighuizen. Helaas was ik op dat 

moment niet aanwezig. Hij heeft zijn naam ingesproken op de voicemail, maar niet zijn 

telefoonnummer. Zijn vraag op de voicemail was: “Ben jij Egbert Oldengarm die aan de 

Zwartemeerweg heeft gewoond? Ik wil graag wat informatie van jou.” 

Ik heb inderdaad aan de Zwartemeerweg gewoond van 1949 tot 1957. Mijn vraag aan 

jullie is: Kunnen jullie mij in contact brengen met Henk? Mocht iemand Henk kennen of ben jij 

Henk, mijn e-mail adres is edoldengarm@yahoo.com.  

 

Graag jullie ZOEKhulp. 

Groet uit Apeldoorn van Ed Oldengarm, 

 

 

 

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

mailto:edoldengarm@yahoo.com
http://www.kraggenburg.nl/
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UITNODIGING JAARLIJKSE UITVOERING JEU D’OP  

Weet je niet wat “brommers kieken” betekent???? 

 

Woest is de Gooise puber Vlinder wanneer ze door omstandigheden met haar vader en zus op 

het platteland moeten gaan wonen tussen “de stinkende koeien en vette klei”. Gelukkig, denkt 

ze, is het maar tijdelijk en zijn ze binnen de kortste keren weer in de bewoonde wereld……. 

 

Boerenzoon Teun, de ideale schoonzoon, wil wel eens wat anders “dan altijd de drankjes halen 

en een beetje kletsen en de aardige gozer uithangen” en iedereen heeft het maar over 

‘brommers kieken’… maar wat is dat dan en hoe pak je het aan? 

 

Onder leiding van Michelle Wiegmink en Annabel de Boer hebben de spelers van Jeu d’op dit 

jaar een prachtig stuk ingestudeerd waarbij de verschillen tussen de twee werelden van het 

Gooi en het platteland toch minder groot blijken dan je op t eerste gezicht zou denken….. 

Namens  onze spelers: Alyssa Schra, Anne Oosterhof, Bento Maljaars, Dannee Winter, Esmee 

Zijlstra, Evelien Kok, Jarno van der Horst, Mariëlle ten Brinke, Marloes Westra, Remco van der 

Ploeg en Selle Buijnink willen we jullie allemaal van harte uitnodigen voor de jaarlijkse 

uitvoering van Jeu d’op op 4 februari 2017 om 20.00 uur in HRC van Saaze. De zaal is open 

vanaf 19.30 uur. 

 

Namens Jeu d’op 

Rian Winter en Annette Hazenberg  

 

 

 

 

 

 

 

 

CREATIEVE DAG VAN JONGEREN19NU 

De creativiteit in de polder barst opnieuw los 
 
De creatieve Jongeren19Nu leden strijden op zondag 12 maart weer voor de eerste plaats tijdens de 
creatieve dag. Tijdens deze dag, georganiseerd door Jongeren19Nu, komen deze jongeren uit de 
Noordoostpolder bij elkaar in Theater ’t Voorhuys om zich van hun beste kant te laten zien. 
 
Op deze middag laten de verenigingen 
Crespa, JOEK, Mix-ML en N.E.T. zien wat 
zij in huis hebben. Elke vereniging voert 
een toneelstuk op, brengt een live act 
ten gehore, laat zijn beste playback act 
zien en komt verassend uit de hoek 
tijdens de improvisatie. Daarnaast 
maakt elke vereniging een werkstuk 
voor in het verengingsgebouw De 
Buren. De stukken worden beoordeeld 
door een jury vol creatievelingen uit de 
polder. N.E.T. was vorig jaar de grote 
winnaar. 
 
Wie zal er dit jaar met de eerste prijs 
vandoor gaan? Dat gaan wij zien op 
zondag 12 maart. Van 13.00 uur tot 
17.00 uur is het mogelijk om in en uit te lopen. De prijsuitreiking vindt plaats in verenigingsgebouw “de 
Buren” en begint om 18.00 uur. Voor een entreeprijs van € 5,- is iedereen welkom.  
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HAKKEND EN GRAVEND 2017 IN ONDER LEIDING VAN PRINS MOFFEL 

 

U heeft in de afgelopen maanden vast al gemerkt dat het weer begint te jeuken om in de 

carnavalssferen te komen. De eerste activiteiten van de Zotte Leeuwkes zitten nog vers in ons 

geheugen, maar vanaf half februari zal Kraggenburg weer in het teken staan van carnaval. We 

nodigen u allen van harte uit om dit samen met ons te vieren.  

 

Tijdens de nieuwjaarsreceptie heeft de raad van elf zijn prins bekend gemaakt. Dit jaar zal 

niemand minder dan Jordy van der Ploeg, alias Prins Moffel, het heft in handen nemen. Samen 

met zijn adjudant Piertje, Chris van Steen, en de volledige raad van elf is dit jaar het motto 

‘hakken en graven’.  

 

De voorbereidingen voor het Gezwam rond de Dam en daarop volgend het carnavalsweekend, 

zijn in volle gang en op de volgende pagina kunt u de huidige planning alvast in uw agenda 

noteren. U zult het boekje begin februari ontvangen, waarin u meer informatie kunt vinden. 

We zorgen voor een leuke twist op het carnavalsprogramma. 

 

Met de algemene ledenvergadering op de elfde van de elfde hebben wij helaas afscheid 

moeten nemen van raadslid Arno Matthijssen, die in 2001 aan het roer stond als Prins Libero. 

Hij heeft achttien jaar trouwe dienst verleend voor de vereniging en zich op talloze wijzen 

ingezet voor de verscheidene evenementen. Mike Temmink neemt het stokje van Arno over in 

de raad. 

 

De foto’s van alle evenementen zijn terug te 

vinden op de Facebookpagina en de website 

van De Zotte Leeuwkes 

(www.zotteleeuwkes.nl). Hier kunt u ook 

meer informatie vinden over onze andere 

activiteiten of zich aanmelden als lid van de 

vereniging, waardoor u voor een 

gereduceerd tarief toegang heeft tot onze 

evenementen. 

 

 

 

     ALAAF,   

     ALAAF,   

     ALAAF! 

 

 

 

               De Zotte Leeuwkes 

 

 

 

http://www.zotteleeuwkes.nl/
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Prins Moffel en zijn Raad van Elf  presenteert: 
 

JUNIOR BUUTREEDNEN 

Datum: Vrijdag 17 februari 2017 

Locatie: ’t Klokhuis 

Tijd:   13.30 uur 

 

GEZWAM ROND DE DAM 

Datum: Zaterdag 18 februari 2017 

Locatie: 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 € 12,50 / Onder de 16 jaar € 5,00 

 

JEUGD ACTIVITEIT  

Datum: Vrijdag 24 februari 2017 

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

Leeftijd: 12 t/m 17 jaar 

 

GROOT CARNAVAL 

Datum: Zaterdag  25 februari 2017 

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

Tijd:  20.30 uur 
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 26 februari 2017 

Locatie: HCR Van Saaze 

Tijd:  10.30 uur 

 

KINDERCARNVAL 

Datum: Zondag 26 februari 2017 

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

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

 

SENIOREN CARNAVAL 

Datum: Dinsdag 28 februari 2017 

Locatie: ’t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

 

WORD LID VAN DE ZOTTE LEEUWKES VANAF 16 JAAR! 

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

 
‘HAKKEN EN GRAVEN’ 

 

 

mailto:info@zotteleeuwkes.nl
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Zaterdag 18 en 25 maart 2017 

   
Klucht “Laat mij maar lekker zitten” 

van Peter Daamen 

 

 

 

 

             
 
 
 

 
Waar:   H.C.R. van Saaze 
 
Aanvang:   20.00 uur  (Zaal open: 19.30) 
 
Entree:   Basisschoolkinderen € 3,00    
 

Volwassenen € 5,00 
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STAMPPOTMAALTIJD VALT IN DE SMAAK 

 

Met meer dan negentig gasten was de stamppotmaaltijd vrijdagavond in dorpshuis het 

Klokhuis helemaal volgeboekt. De hutspot, boerenkool en zuurkool met daarbij een flink stuk 

worst vielen goed in de smaak bij zowel jong als oud. Een verrassing van het kookteam was 

het toetje na de tijd.  

Voor het nieuwe jaar staat er een snertmaaltijd op het programma.  

 

    

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GEZAMENLIJKE WINTERSOEPEN MAALTIJD  

op vrijdag 10 februari 

 

Na het grote succes van de stampotten maaltijd met 92 deelnemers, houden we weer een 

gezamenlijke maaltijd voor alle Kraggenburgers. 

Ons kookteam heeft deze keer gekozen voor 2 echte wintersoepen, te weten: 

SNERT en BRUINE BONEN SOEP  

 

Wanneer: Vrijdag 10 februari 

Waar:   Het Klokhuis 

Hoe laat: Aanvang maaltijd 18.00 uur,  

het Klokhuis is vanaf 17.15 uur open voor een aperitief. 

 

Opgeven voor maandag 6 februari bij: 

P.Paauw     tel. 252771      email : pjmpaauw@gmail.com 

J.Rinsma    tel. 252061      email : rinsma8317@hetnet.nl 

Geef u zo snel mogelijk op. We stoppen de inschrijving bij 90 personen. 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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Vooraankondiging 

Avondvierdaagse 

2017 

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

avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van maandag 3 april t/m vrijdag 7 april. 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 
 

Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 
Paula Snellink tel. (0527) 250017 of 06-23272799 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Feestweek 2017 

Zet in uw agenda: 

 
Datum Activiteit Wie 

Dinsdagavond  

23 mei 

Doe avond voor het 

hele gezin 

Iedereen  

Woensdagmiddag  

24 mei 

Kindermiddag 2 tot 12 jaar 

Woensdagavond  

24 mei 

Band avond Vanaf 16 jaar 

Donderdagmiddag  

25 mei 

Volleybal Iedereen 

Donderdagavond  

25 mei 

Bingo avond voor 

het hele gezin  

Iedereen 

Vrijdagochtend  

26 mei 

Rondje door het 

bos 

Iedereen 

Vrijdagavond  

26 mei 

Familieavond Iedereen 

Zaterdagmiddag  

27 mei 

Zeskamp  Vanaf 12 jaar 

Zaterdagmiddag  

27 mei 

Dorps BBQ Iedereen 

Zondagochtend  

28 mei 

Oecumenische 

dienst  

Iedereen 

 

 

 

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

http://www.kraggenburg.nl/
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Het Toon Hermans Huis Emmeloord is er voor mensen die zelf of in hun 

omgeving te maken hebben (gehad) met kanker. Voor deze doelgroep 

organiseert het Toon Hermans Huis verschillende activiteiten, zoals: 

 

Bloemschikken 

Huid en body 

Indonesisch koken 

Shawls knopen 

Fotografie 

Schrijven 

Make-up 

High tea 

Wandelen 

Creatieve ochtenden 

 

Meer informatie, zoals kosten, tijdstip, locatie, maximale groepsgrootte en aanmelding vindt u 

op onze website: www.thhemmeloord.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAGEN HULP OF ZORG 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via onze coördinator mevr. Annie van Boven. 

 e-mail:  vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-23254810 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 e-mail zorgteam voor Kraggenburg en Ens: thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-

onl.nl  

 telefoonnr zorgteam: 0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

 algemeen telefoonnummer 0527–630300 (24 uur per dag bereikbaar en voor 

 spoedgevallen) 

 website Zorggroep: https://www.zorggroep-onl.nl/  

 

Onze buurtwerker Nancy Kamstra. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting" 

 e-mail Nancy: nancy.kamstra@carrefour.nu    

 telefoonnummer Nancy: 06–83526465 

 

Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, jeugdzorg, 

ondersteuning, WMO, werk en inkomen, enz. 

 algemene e-mail van team DOEN: doen@noordoostpolder.nl   

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN: 0527–633933 

 Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente: 

 https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 

 

Begin februari krijgt u een flyer van het sociaal team DOEN in de bus. Hierop info waar team 

DOEN u bij kan helpen. De medewerkers van team DOEN (voor de regio waar Kraggenburg 

ook onder valt) maken zich bekend.  

http://www.thhemmeloord.nl/
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
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Inleverdata 2017 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

05 maart 15 maart 

07 mei 17 mei 

02 juli 12 juli 

17 september 27 september 

19 november 29 november 
 
 
Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 

-    Eenmalige 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 Wat Tijd 
03-02 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

04-02 ’t Klokhuis Repair Café ’t Klokhuis 
 

04-02 Jeu d’op Jaarlijkse uitvoering HCR van Saaze 20.00 uur 

10-02 ’t Klokhuis Wintersoepen maaltijd ’t Klokhuis 18.00 uur 

17-02 CV de Zotte Leeuwkes Junior Buutreednen t Klokhuis 13.30 uur 

17-02 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

18-02 CV de Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam Tent bij van Saaze 20.00 uur 

22-02 Chr. vrouwen beweging Flora en fauna in de Noordoostpolder Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

24-02 CV de Zotte Leeuwkes Jeugd activiteit Chez Marknesse 
 

25-02 CV de Zotte Leeuwkes Groot Carnaval Tent bij van Saaze 20.30 uur 

26-02 CV de Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze 10.30 uur 

26-02 CV de Zotte Leeuwkes Kindercarnaval Tent bij van Saaze 14.00 uur 

28-02 CV de Zotte Leeuwkes Senioren carnaval t Klokhuis 14.00 uur 

03-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

15-03 Chr. vrouwen beweging Evangelie in woord en beeld rondom Pasen Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

17-03 Klaverjasclub de Kei Open kampioenschap t Klokhuis 19.00 uur 

18-03 Sint Genesius Klucht: Laat mij  maar lekker zitten HCR van Saaze 20.00 uur 

22-03 Dorpsbelang Algemene ledenvergadering   

25-03 Sint Genesius Klucht: Laat mij  maar lekker zitten HCR van Saaze 20.00 uur 

3/7-04 Be-Fair Avondvierdaagse   

23/28-05 Feestweekcommissie Feestweek   
 
 


