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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

 
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  

 
 
Deze wordt gehouden op woensdag 22 maart 2017 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ aan de 
Noordermeent 4 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00 uur. 
 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 16 maart 2016 (in de Uitkijk van maart 2017) 
Notulen extra Algemene Ledenvergadering (woningbouw) d.d. 18 oktober 2016 (in de Uitkijk 
van maart 2017)  

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen, waaronder 
 stand van zaken woningbouw 
 informatie over het boerderijenboek 
 ontwikkelingen bij Natuurmonumenten/Voorsterbos 

5. Jaaroverzicht secretaris over 2016   
 Het jaaroverzicht staat in de Uitkijk van maart 2017 

6. Jaarverslag penningmeester over 2016   
 De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen,  
 Walstraat 23. 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissie 

9. Begroting 2017 en vaststellen contributie 
 Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per  
 huishouden.  

10. Bestuursverkiezing   
 Statutair aftredend en herkiesbaar is de heer Wubbo de Raad 
 Statutair aftredend en niet herkiesbaar is mevrouw Alice Polhoud 
 Tussentijds aftredend is de heer Freerk Jan de Haan. 
  
 In de ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor:   
 mevrouw Yvonne de Hamer en de heer André Verwer. 
 Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen kandidaten voor deze vacatures 
 schriftelijk worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

 vervolg op de volgende pagina 
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11. Jaarplanning Dorpsbelang. Deze wordt op de vergadering gepresenteerd. 

12. Rondvraag 

13. Sluiting van het eerste deel van de vergadering 

 

PAUZE 
 
Na de pauze....... 

  
Wat gebeurt er toch allemaal op Oud-Kraggenburg? 

  
De heer Johan Woolderink komt vertellen over activiteiten die nu plaatsvinden bij Holistisch 
Centrum de Bron dat gevestigd is op deze voormalige vluchthaven in de Zuiderzee. 
 
 
Namens het bestuur, 
Alice Polhoud, secretaris. 
 
Zwartemeerpad 14,  8317 PG  Kraggenburg,  e-mail:  dorpsbelang@kraggenburg.nl  

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 16 maart 2016 

 

Aanwezig namens het bestuur:  

Jules Overmars (voorzitter)     Erna Balk  

Alice Polhoud (secretaris en notulist)  Inge van Dijk  

Pieter van der Veen (penningmeester)  Freerk Jan de Haan 

Irene Gerritzen (vicevoorzitter)   Wubbo de Raad 

 

Afwezig met kennisgeving:  

Klaas Loosman, (IGW). Afvaardiging dorpsbelang Ens, Lia Broeders, team DOEN,  

Jan Huizing ( wijkagent) 

 

Totaal aantal aanwezigen:  74 personen hebben de presentielijst getekend. Niet alle leden 

hebben getekend. 

 

1.  Opening en inleiding door Jules Overmars 

De voorzitter, Jules Overmars, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In 

het bijzonder wethouder Haagsma, vertegenwoordigers van de politieke partijen in de 

gemeenteraad van Noordoostpolder, Mercatus, zorggroep Oude en Nieuwe Land, 

Natuurmonumenten, De Fladderiep, dorpsbelang Marknesse en Carrefour. Tevens heet Jules 

Overmars kunstenaar Paul de Kort  welkom, die na de pauze iets zal vertellen over zijn 

kunstwerk in het Zwartewater “Pier en Horizon”. 

Jules geeft aan dat de beleving van een actief dorp als Kraggenburg verschillend wordt beleefd 

door haar dorpsbewoners. De een zal zeggen er zijn veel activiteiten, terwijl een ander zal 

aangeven dat er niets te doen is in het dorp. Hij maakt van de gelegenheid gebruik en 

attendeert de aanwezigen op het jaarverslag waarin de activiteiten en de werkzaamheden van 

dorpsbelang staan benoemd. 

 

2. Notulen jaarvergadering 25 maart 2015 (verslag in de Uitkijk) 

De notulen van de jaarvergadering van 2015 zijn gepubliceerd in de Uitkijk. 

Er zijn vanuit de zaal geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken 

Afmeldingen voor deze vergadering staan hierboven vermeld . Er zijn geen vragen ingediend 

en er zijn geen  ingekomen stukken. 

 

4. Mededelingen 

Jules Overmars meldt dat hij van wethouder Poppe heeft begrepen, dat er schot komt in het 

project “fietspad over de Zwartemeerdijk”. De diverse partijen zijn ambtelijk met elkaar in 

gesprek. Het is een project van Waterschap, provincie en gemeente. Dorpsbelangen Ens en 

Kraggenburg zullen eventueel aanhaken als er een projectgroep is gevormd. Vanuit de kant 

van Overijssel is er ook positieve belangstelling voor dit project om het ‘rondje Zwarte Meer’ 

mogelijk te maken. Jules geeft aan dat Dorpsbelang de voortgang nauwlettend volgt. 

Tevens meldt de voorzitter dat op het terrein van BHC (Booth Health Centre, voormalig 

camping De Kei) aan de Kraggenburgerweg weinig schot in de activiteiten zit. De heer Winkel 

is niet bereikbaar en Jules meldt dat de kavel opgedeeld is in drie percelen met verschillende 

eigenaren. Tevens is er beslag gelegd op een stuk kavel in verband met niet betaalde leges 

aan de gemeente Noordoostpolder. 

Over de voortgang van de woningbouw geeft hij aan dat een korte impressie is beschreven in 

het jaarverslag. Aanvullend geeft hij een stand van zaken weer tussen eind 2015 en heden. Er 

zijn veel overleggen geweest met de heer Paauw, werkgroep Paauw, wethouders en met de 

raadsfracties. In alle overleggen heeft Dorpsbelang benadrukt dat Kraggenburg voor woningen 

kiest op de uitbreidingskavel Penders en voor de korte termijn ook kan instemmen met enkele 

aangewezen inbreidingslocaties. M.b.t. de kavel Paauw is bij het gemeentebestuur 

(wethouders en raadfracties) bepleit om deze kavel vooralsnog niet te gaan verkopen zolang 

er geen duidelijkheid is m.b.t. de beschikbaarheid van kavel Penders. De heer Rinsma vraagt 

waarom niet meer buurtbewoners zijn gehoord omtrent inbreiding en waarom er alleen 

gesproken is met een aantal personen, die zich initiatief groep kavel Paauw noemen. Jules 

geeft aan, dat de initiatiefgroep om een gesprek gevraagd heeft bij Dorpsbelang en dat deze 



 5 

groep niet door Dorpsbelang is samengesteld, maar zichzelf heeft georganiseerd. Vanuit de 

vergadering komt naar voren dat  op de bijeenkomst van 16 december jl. er weerstand was 

tegen het inbreiden. Jules geeft aan dat in het belang van de leefbaarheid van Kraggenburg 

gekeken moet worden naar alle mogelijkheden. Inbreiden is een van deze mogelijkheden die 

kleinschalig en op korte termijn gerealiseerd kan worden. Als burgers daar bezwaar tegen 

hebben, kunnen zij dat in een reguliere inspraakprocedure op de wijziging van het 

bestemmingsplan kenbaar maken. 

 

Er zijn boerderijenboeken uitgegeven over Oostelijk Flevoland. Vanuit het 10-dorpenoverleg 

kwam de vraag of zo’n soortgelijk boek niet iets is voor de Noordoostpolder. De voorzitter 

geeft aan, dat het boek van Oostelijk  Flevoland ter inzage ligt. Hij vraagt of er belangstelling 

bestaat vanuit Kraggenburg om mee te doen in een werkgroep om een soortgelijk boek over 

de Noordoostpolder uit te geven. Je kunt je opgeven bij Jules. 

Anne-Marie van Fraaijehove (directeur basisschool De Fladderiep) geeft een toelichting op de 

stand van zaken van de verbouw/aanbouw. Zij meldt dat de tekening voor de (ver)bouw van 

de basisschool ingediend is bij de gemeente. Stichting het Overstigt wil nog met de architect 

spreken. Anne-Marie geeft aan dat de leerlingen tijdelijk worden ondergebracht in het gebouw 

van de voormalige Pionier. Na de verbouw en uitbreiding van de voormalige Lichtwachter 

zullen alle leerlingen “onderdak” vinden in dit gebouw. De Pionier wordt afgebroken. De 

tekening van de nieuwe Fladderiep kan in de pauze bekeken worden. Het hele proces gaat 

ongeveer driekwart jaar in beslag nemen. 

Daarna geeft de voorzitter Jan Akkerman van Natuurmomenten het woord. Hij deelt mee dat 

de bospaden van het Voorsterbos slecht begaanbaar zijn, dit heeft en te maken met het 

dunnen en kappen van bomen, en door werkzaamheden in opdracht van de provincie met 

betrekking tot de natuurlijke oevers aan de kant van de Zwolsevaart. Jan belooft dat 

Natuurmonumenten zijn uiterste best zal doen om de paden in het bos weer goed begaanbaar 

zijn als de Avondvierdaagse wordt gelopen. Tevens meldt hij dat er langs het fietspad aan de 

Leemringweg op verzoek van de wegbeheerder diverse snoeiwerkzaamheden zijn verricht in 

verband met de overhangende takken over het fietspad. Jan constateert dat er veel gebruik 

gemaakt wordt van het MTB pad. Vanuit de zaal wordt opgemerkt dat bij de ingang van het 

bos tegenover de rotonde veelvuldig auto’s worden geparkeerd. Of  er een mogelijkheid is om 

dit tegen te gaan. Jan zal kijken wat hieraan te doen is. Tot slot meldt Jan dat er rond/in het 

bos nieuwe bebording is geplaatst. 

 

5.  Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag van Dorpsbelang wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

6. Jaarverslag penningmeester 

Pieter van der Veen licht nog een aantal posten toe. Het jaarverslag van de penningmeester 

wordt goedgekeurd en vastgesteld. 

 

7. Verslag kascommissie 

De heren Van der Zwaag en Van der Noort hebben de boekhouding gecontroleerd en geen 

onregelmatigheden geconstateerd. Namens de kascommissie vraagt  de heer Van der Zwaag 

om  de penningmeester en het bestuur decharge te verlenen.  

 

8. Benoeming kascommissie 

De heer Van der Zwaag treedt af als lid van de kascommissie. Jules bedankt hem voor de 

werkzaamheden. Tevens vraagt Jules aan de heer Van de Noort of hij voor een tweede termijn 

wil plaatsnemen in de kascommissie, de heer Van de Noort zegt dit toe. De heer Stengs wordt 

bereid gevonden om  in de kascommissie plaats te nemen. 

 

9. Begroting 2016 en vaststellen contributie 

Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per 

huishouden. Met ingang van het peiljaar 2014 (ingangsdatum automatische incasso) wordt er 

geen onderscheid meer gemaakt in het aantal personen per huishouden en wordt er ook geen 

onderscheid meer gemaakt in  leeftijd onder en boven 65. 

Huishoudens waarvan de personen 65+ waren per maart 2014, behouden hun oude situatie en 
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daarmee de afwijkende contributie van € 6,00. De vergadering stemt in met de begroting 2016 

en het voorstel met betrekking tot de contributie. 

 

10. Bestuursverkiezing 

Statutair aftredend en herkiesbaar is de heer Freerk Jan de Haan. De heer Freerk Jan de Haan 

wordt herkozen als lid van Dorpsbelang. 

Statutair aftreden en niet herkiesbaar is mevrouw Irene Gerritzen. In haar plaats wordt 

voorgesteld mevrouw Annemieke Janse. Er is geen tegenkandidaatuur binnengekomen bij het 

bestuur. Jules heet Annemieke van harte welkom binnen het bestuur van Dorpsbelang. Jules 

bedankt Irene voor de jaren waarin er samen opgetrokken werd binnen het bestuur. Hij 

bedankt haar voor haar kennis van zaken en positief kritische houding. Irene ontvangt een bos 

bloemen. 

Tussentijds aftredend is mevrouw Inge van Dijk. In haar plaats wordt voorgesteld Jan van 

Benthem. Er is geen tegenkandidaatuur binnengekomen bij het bestuur. Jules heet ook Jan 

van Benthem welkom, Jan is op dit moment niet aanwezig, omdat er in Rutten afscheid 

genomen wordt van Jan als wijkagent. Jules bedankt Inge voor haar altijd positieve kijk en de 

vele ad hoc werkzaamheden die zij verrichtte voor Dorpsbelang. Inge ontvangt een bos 

bloemen. 

 

11.  Jaarplanning Dorpsbelang 

Jules geeft aan dat een aantal zaken voor 2016 op de rol staan, zoals het verder ontwikkelen 

van het “digitaal dorpsplein”, wat Dorpsbelang Kraggenburg samen met een aantal andere 

dorpen binnen de Noordoostpolder gestalte geeft.  

Belangstelling vanuit ons dorp voor Duurzaamheid. Hier wordt bedoeld om samen op te 

trekken als dorpsgenoten met betrekking tot duurzaamheid. In Marknesse is een werkgroep 

die zich bezig houdt met duurzaamheid in de breedste zin van het woord. Dorpsbelang 

Kraggenburg wil dit jaar een informatie avond organiseren met dit thema. 

Het intensiveren van de samenwerking tussen de sportverenigingen binnen ons dorp. Hierin 

wordt ook betrokken het maatschappelijke vastgoed dat in Kraggenburg aanwezig is. Samen 

met de sportverenigingen, gemeente en natuurlijk de leden zelf zullen antwoorden gevonden 

moeten worden hoe hieraan  binnen ons dorp handen en voeten te geven is. 

Natuurlijk staan ook de geijkte activiteiten, zoals plantjesdag en klussendag op het 

jaarprogramma. 

 

12.  Rondvraag 

De heer Engels doet een oproep om de archieven welke in de loop van de tijd opgebouwd zijn 

te bundelen in een boekje, zodat ze voor het nageslacht bewaard blijven. 

De heer Stuiver merkt op dat de brug over de havenkop erg glad is en dat MTB fietser wel 

gebruik maken van die brug. Jan Akkerman geeft aan dat er borden worden geplaatst, waarop 

gewaarschuwd wordt voor de gladde brug.  

De heer Paauw jr. vraagt zich af hoe lang wij als Kraggenburgers nog gaan wachten op 

nieuwbouw. Jules geeft aan dat dit binnen afzienbare tijd af gestemd gaat worden.  

 

13. Sluiting 

Jules sluit het officiële gedeelte van de vergadering. 

 

Pauze 

 

De heer De Kort laat een impressie zien van zijn landschapskunstwerken. Aan de hand van een 

presentatie vertelt hij gepassioneerd en op ludieke wijze over zijn project “Pier en Horizon”, 

wat geplaatst wordt in het Zwartemeer. 

 

Jules bedankt de heer De Kort en wenst hem en ons allen voor straks wel thuis. 

 

Alice Polhoud-Strijker 

secretaris Dorpsbelang 
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Notulen van de extra algemene ledenvergadering op 18 oktober 2016. 
 

Deze vergadering is gehouden op schriftelijk verzoek van een groep leden van Dorpsbelang om 

met elkaar te discussiëren over de huidige en toekomstige visie van Dorpsbelang over 

woningbouw in Kraggenburg. 

 

Voorzitter Jules Overmars opent de vergadering om 20.00 uur en kan zo'n 50 personen 

welkom heten. Hij geeft aan dat het onderwerp woningbouw sterk leeft in het dorp, een al 

jaren slepende zaak is en ook een emotioneel onderwerp is. Hij spreekt de wens uit dat we, 

ondanks de emotie die er soms is, met zijn allen een goede discussie kunnen voeren. 

 

Wubbo de Raad, die trekker is van het speerpunt wonen, geeft een uitgebreide uiteenzetting 

van de visie van het bestuur, de gesprekken die er zijn geweest met de gemeente, de 

communicatie met het dorp en keuzes die door het bestuur zijn gemaakt. 

Hij doet dit ondersteund door een PowerPoint-presentatie en gaat in op de ontwikkelingen 

vanaf 2012 tot nu toe. 

De hoofdlijnen van zijn betoog zijn: 

1) Er zijn ontwikkelingen, waarover rapporten beschikbaar zijn, en nieuwe inzichten waarmee 

gemeentelijk beleid wordt gemaakt. Noordoostpolder krijgt te maken met geen of minimale 

bevolkingsgroei en dat geldt ook voor Kraggenburg. Het zoeken naar inbreidingslocaties heeft 

hier mee te maken, naast het vitaal houden van de dorpskernen. Het is niet altijd meer alleen 

uitbreiden. Daarbij moet iedereen beseffen dat de gemeenteraad beslist over beleid en 

bestemmingsplannen op voorstel van het college van B&W. 

2) We hebben te maken met twee sporen en wel “ontwikkelingsperspectieven dorpen” en de 

herziening bestemmingsplan Kraggenburg. In de ontwikkelingsperspectieven staat één en 

ander over inbreiding, maar nadrukkelijk ook over uitbreiding. De visie van het bestuur 

Dorpsbelang is steeds: inbreiden voor de korte termijn en uitbreiden voor de langere termijn. 

Daarmee wil het bestuur meewerken aan mogelijkheden voor woningbouw in het dorp, zo snel 

mogelijk op korte termijn, maar ook woningbouw voor de (verdere) toekomst. Dorpsbelang 

heeft voorkeur voor kavel Penders omdat die qua locatie en verkeersveiligheid het meest 

geschikt is. 

3) De herziening bestemmingsplan Kraggenburg geeft de gemeente de mogelijkheid nu al in te 

spelen op inbreidingslocaties. Om pragmatische reden (woorden van wethouder Haagsma) is 

gekozen voor de locatie Walstraat. Zo komen er op korte termijn mogelijkheden, maar 

ontwikkelaars en/of geïnteresseerde kopers moeten nog wel toehappen. 

4) Diverse gesprekken met wethouder(s) en acties richting gemeenteraad worden genoemd. 

Dat heeft o.a. er in geresulteerd dat in het ontwikkelperspectief naast inbreiding ook 

nadrukkelijk uitbreiding staat vermeld, dat het college van B&W zich nadrukkelijk inspant om 

“kavel Penders” (uitbreidingslocatie Jacob Bruintjesstraat) te verkrijgen en dat “kavel Paauw” 

in deze collegeperiode niet wordt verkocht. Als er geen mogelijkheden blijken te zijn voor 

woningbouw op kavel Penders, komt er nieuw overleg hoe verder met “kavel Paauw”. 

5) Wubbo de Raad memoreert ook diverse momenten van communicatie via de Uitkijk en de 

jaarvergaderingen in maart van de afgelopen jaren. 

 

De gebruikte PowerPoint presentatie kunt u lezen op onze website: 

 www.kraggenburg.nl  ->Dorpsbelang – > Vergaderingen/Bijeenkomsten 

 

Vervolgens krijgt de heer Frans van Egmond jr., de schrijver van de brief, de gelegenheid een 

en ander toe te lichten. Dat doet hij met de opmerking dat het merendeels zijn eigen opvatting 

is. In zijn betoog stelt hij een aantal vragen aan bestuur Dorpsbelang met name over visie en 

wat motieven zijn geweest om op een aantal punten met de visie van de gemeente in te 

stemmen. Ook is hij van mening dat het bestuur van Dorpsbelang op dit belangrijke thema 

voor het dorp onvoldoende heeft gecommuniceerd met de leden. Een aparte discussieavond 

over dit onderwerp heeft immers niet eerder plaatsgevonden. 

Hij benadrukt dat de ondertekenaars van de brief van mening zijn dat de mening van 

Dorpsbelang een groot gewicht heeft bij de gemeente, waardoor het ingenomen standpunt 

door (bestuur) Dorpsbelang van groot belang is. Tenslotte is Frans van Egmond van mening 

dat het niet logisch is dat door het bestuur Dorpsbelang niet eerder de koers is verlegd naar de 

optie “kavel Paauw gereed maken voor woning”. Deze kavel is immers in het bezit van de 

http://www.kraggenburg.nl/


 8 

gemeente en zal naar zijn mening op vrij korte termijn ontwikkeld kunnen worden voor 

woningbouw. 

Wubbo de Raad geeft antwoord op de verschillende opmerkingen en vragen en komt daarbij 

ook weer terug op elementen uit zijn eerdere betoog. Met nadruk wordt herhaald dat bestuur 

Dorpsbelang grote waarde hecht aan het mogelijk maken van woningbouw op zowel korte als 

langere termijn. Het belang van het gehele dorp staat voorop en dat is helaas soms niet het 

belang van enkele mensen. 

 

Los van de groep vragers om deze vergadering, komt ook uit de zaal het verwijt dat bestuur 

Dorpsbelang te weinig heeft gecommuniceerd met de leden over de woningbouw. Hoewel 

iedereen wel via de Uitkijk en ook op jaarvergaderingen steeds is ingelicht over de stand van 

zaken, wordt het te veel als een eenzijdig 'zenden' ervaren. Er is volgens een aantal 

vragenstellers ook behoefte aan gesprek, meningsvorming en discussie over dit belangrijke 

onderwerp. Het bestuur heeft zich ook afgevraagd wel of niet een extra bijeenkomst over de 

woningbouw te moeten organiseren. Na rijp beraad is hiervan afgezien. Aanvullend zegt 

Wubbo de Raad, namens het bestuur, dat er wel voldoende aanleiding en belang van 

onderwerpen moeten zijn om een ledenvergadering bijeen te roepen. Toegezegd wordt dat het 

bestuur de gemaakte opmerkingen wel zal meenemen en nog meer zorg zal besteden aan alle 

vormen van communicatie over de ontwikkelingen rondom woningbouw. 

 

Vervolgens is op een goede manier verder met elkaar gediscussieerd waarbij nog diverse 

meningen naar voren zijn gebracht en ook weerwoord / mening / visie van het bestuur is 

gegeven. 

Hoofdpunten hieruit zijn: 

Iedereen vindt nieuwbouw belangrijk en legt nadruk op het uitbreiden. Daarbij wordt gezegd: 

let niet te veel op de locatie. Verdere opmerkingen in dit verband zijn: “kavel Penders” kent al 

een lange geschiedenis, het schiet niet op en nu moeten we blijven wachten tot de gemeente 

hem kan verwerven. Probeer het proces, dan wel de uitkomst, te versnellen en blijf niet 2 jaar 

wachten. Het bestuur geeft aan dat de gemeente zijn uiterste best doet voor het verwerven 

van deze kavel, ze zijn in gesprek met de curator. Niettemin wil het bestuur zich inspannen op 

het punt van uitbreiding zaken proberen te versnellen aangaande de verwerving van “kavel 

Penders” en aandringen om alvast voorbereidingen te treffen voor het gereed maken van het 

bestemmingsplan voor deze kavel. Eerst maximaal inzetten op “kavel Penders” met een 

beslissing hierover op zo kort mogelijke termijn, dan zo nodig verder met “kavel Paauw”. 

Verschillende mensen in de vergadering geven aan dat ze ook voor inbreiding zijn. Het is goed 

dat er op korte termijn mogelijkheden voor woningbouw komen, want er wordt erkend dat een 

bestemmingsplan voor de uitbreiding ook nog enkele jaren tijd kost. 

 

Bij de discussie, de vragen en de antwoorden komen in de loop van de avond vaak dezelfde 

punten weer naar voren en leiden er (bijna) toe dat we in een cirkel van min of meer dezelfde 

vragen en dezelfde antwoorden terecht komen. Daarop kan de conclusie getrokken worden dat 

er deze avond voldoende is gezegd. 

 

De heer Piet Paauw merkt aan het einde van de discussie op dat de indieners van een 

zienswijze op het bestemmingsplan doorgaan met verder bezwaar maken nu het 

bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Van de rondvraag is geen gebruik meer gemaakt. 

 

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en 

het goede verloop en wenst ieder wel thuis. 

 

Bestuur Dorpsbelang 
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 Jaaroverzicht Vereniging  
 Dorpsbelang Kraggenburg  
 2016 in vogelvlucht 

 
 
 

Samenstelling bestuur: 

Jules Overmars (voorzitter)  
Alice Polhoud (secretaris) 
Pieter van der Veen (penningmeester) 
Wubbo de Raad (vice-voorzitter) 
Annemieke Janse 

Freerk Jan de Haan 
Jan van Benthem 

Erna Balk 
 
Voortgang speerpunten in ons Dorpsontwikkelingsplan 

Speerpunt wonen: 

Dorpsbelang heeft gedurende het hele jaar diverse malen gesproken met de gemeente (wethouders, 

gemeenteraads-leden, ambtenaren) om weer beweging te krijgen in de woningbouw in Kraggenburg. In 
de commissievergadering van 4 april is het standpunt van Dorpsbelang met betrekking tot 
inbreiden/uitbreiden nogmaals onder de aandacht gebracht. De gemeenteraad heeft toegezegd, dat zij er 
moeite voor doet om kavel Penders in bezit te krijgen. In de gemeenteraadsvergadering van 16 april is 
besloten om kavel Paauw voorlopig niet te verkopen. 

Het punt inbreiding/uitbreiding is een aandachtspunt binnen ons dorp gebleven. Op verzoek van een 

aantal dorpsbewo-ners is een extra ledenvergadering gehouden op 18 oktober 2016. Het verslag van 

deze extra ALV is gepubliceerd in de Uitkijk en op de website. De PowerPoint presentatie van deze avond 

staat op de website. 

Er is een informatiebijeenkomst van Mercatus omtrent hun vastgoed- en toewijzingsbeleid bezocht. 

Daarna heeft Dorpsbelang een aanvullend gesprek gehad met Mercatus over hun nieuwe strategie en 

visie specifiek voor Kraggenburg. Wij hebben het belang van voldoende huurwoningen in Kraggenburg 

benadrukt. Dorpsbelang heeft de plattelandsontwikkeling,  in het bijzonder van de Noordoostpolder, 

onder de aandacht gebracht tijdens een bijeenkomst van de provincie Flevoland over de nieuwe 

omgevingsvisie. In 2017 wordt dit verder opgepakt met provincie, gemeente en de 10 dorpen. Zie ook: 

http://www.visieopflevoland.nl/ 

Speerpunt accommodatie:    

Mede door de lobby vanuit Dorpsbelang heeft de gemeenteraad  besloten om basisschool de Fladderiep 
door verbouw/nieuwbouw om te vormen tot Kindcentrum. De tekeningen zijn gemaakt. Bij de aanvang 
van het schooljaar 2016-2017 zijn de kinderen tijdelijk allemaal verhuisd naar het gebouw van De 
Pionier. Door vertraging in de voorbereiding  staat de verbouw/nieuwbouw medio 2017 gepland. 

Speerpunt zorg: 

Digitaal dorpsplein 
Samen met zes andere dorpen in de Noordoostpolder wordt onderzocht of het mogelijk is om een Digitaal 
Dorpsplein te ontwikkelen: een zogenaamde portal (website met veel interactiemogelijkheden) waar alles 

te vinden is van het dorp en voor de dorpsbewoners. Zo kan er bijvoorbeeld gestart worden met vraag en 
aanbod van kleine zorgvragen, maar vooral het kunnen verbinden en het uitwisselen van informatie 
staan centraal. 
Er is een informatiebijeenkomst geweest met alle geledingen binnen ons dorp waar Marian Uitdewilligen, 
trekker van dit plan vanuit Luttelgeest, informatie heeft gegeven omtrent het thema digitaal dorpsplein 
en wat de mogelijkheden hiervan zijn. Inmiddels is de aanvraag voor subsidie (een Leader aanvraag) 
voor het ontwikkelen van het digitale dorpsplein ingediend, waarbij Kraggenburg ook haar aandeel in de 

cofinanciering van de gemeente voor de Leadersubsidie heeft ingezet. 

Koffieochtenden 
Er worden wekelijks koffieochtenden georganiseerd in ’t Klokhuis om de sociale cohesie te onderhouden 
en te verbeteren. Eens per maand wordt een spreker uitgenodigd. 

http://www.visieopflevoland.nl/
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Speerpunt recreatie: 

Dit speerpunt is wat betreft Dorpsbelang afgerond, omdat  ‘Route 8317’ is gerealiseerd. Deze club van 

recreatieondernemers, verenigd in Route 8317, is ondergebracht bij de OVK (OndernemersVereniging 
Kraggenburg).  
 
Overige projecten/ideeën: 

Vanuit Dorpsbelang heeft er in september een gesprek plaatsgevonden met een delegatie vanuit Be Fair 

en de FC Kraggenburg. Gekeken is naar de toekomst van beide verenigingen, waarbij de vraag is gesteld 
wat daarvoor nodig is.  
 
Dorpsbelang heeft in samenwerking met de OVK gekeken naar de vitaliteit van het industrieterrein aan 
de oostzijde van Kraggenburg, het gebruik van de loswal en het herstellen van het industrieel erfgoed 
“De Bietenburg”,  gecombineerd met mogelijkheden van “een ommetje”. Begin 2017 wordt dit 
projectidee verder uitgebreid met wensen van de watersportvereniging (gebruik loswal en ligplaatsen) en 

gaat ook gekeken worden naar andere gebruiksmogelijkheden van  de ijsbaan in de zomerperiode. 
Natuurmonumenten wordt ook bij dit project betrokken.  
 

Werkgroepen: 

STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) 
De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook dit jaar weer vele activiteiten georganiseerd waar 
veel Kraggenburgers aan hebben meegedaan: 

 13 april: Dorpsschoonmaak. Gecoördineerd vanuit STEK hebben alle kinderen van de Fladderiep 
meegewerkt aan de jaarlijkse dorpsschoonmaak.  

 16 april: 11-dorpenloop. Georganiseerd door AV NOP georganiseerd. Bij de finish werden de 
lopers verwelkomd met een lekkere appel uit Kraggenburg.  

 26 april: Kennedymars. Hoofdsponsor HCR Van Saaze fungeerde als stempel- en drinkpost. STEK 
en Ron Potters hebben de lopers in de vroege ochtend in Kraggenburg ontvangen..  

 20 mei: 38e Leeuwenronde.  
 24 augustus: vakantie-activiteit voor de kinderen met veel waterpret en een kampvuur. 
 26 oktober: seniorenmiddag in Franse sferen met wijnproeverij en diner. Georganiseerd door 

STEK, JVV en Welzijn Ouderen.  
 19 november: aankomst Sinterklaas.  

 7 januari: Nieuwjaarsreceptie met o.a. het bloemetje en de bekendmaking van de nieuwe prins 
der Zotte Leeuwkes.  

 
STEK bestaat uit: Marian Neefjes, Joost Potters, Agnes Jongbloed, Anne van der Lingen en Liesbeth van 
Egmond. Nieuw lid is Wesley van der Heiden. 
  
MultiCulti Kraggenburg 
Ook dit jaar heeft de werkgroep activiteiten georganiseerd om de autochtone bewoners van Kraggenburg 
en de nieuwe arbeidsmigranten plezierig met elkaar te laten samenleven, wonen en werken: 

 Poolse mis: Met Pasen met migranten naar de Paasviering geweest in de katholieke kerk in 

Marknesse met een Poolse voorganger. In deze mis worden meegebrachte paasmandjes, een 
Poolse traditie, gezegend.  

 Paaseieren zoeken en verven: Een traditionele kinderdag, dit jaar georganiseerd naast en in ‘t 

Klokhuis.  

 Documentaire: Eline Flipse maakt een documentaire over migranten in de polder/Nederland. 

Vanuit dit oogpunt heeft zij bovenstaande activiteiten evenals een vergadering bijgewoond en in 
beeld gebracht. 

 Evaluatie Beleid Arbeidsmigranten: bijdrage geleverd aan de evaluatie van het gemeentelijk 

beleid door in drie bijeenkomsten de ervaringen in Kraggenburg te delen. 

 Koffieochtend ’t Klokhuis: voor verschillende lekkere koffiehapjes gezorgd en een quiz gespeeld. 

 Apple Nockers festival: Hier hebben wij een Portugese BBQ verzorgd. 

 Ondersteuning aan Syrische vluchteling (statushouder): Hij woont bij ons in Kraggenburg. Hij is 

al een jaar in Nederland en spreekt Arabisch en Nederlands, geen Engels. Hij wil graag onder de 
mensen komen en (vrijwilligers)werk doen. 

 Elke maandagavond taalles bij meester Molle. Door een verminderde opkomst is besloten om de 

taallessen in 2017 niet voort te zetten. We willen Molle en Ria Stuiver en Marja Engels bedanken 
voor hun inzet voor de afgelopen periode. 

 Kerstmarkt: Hier zijn we aanwezig geweest met een verloting. We hebben oliebollen verkocht bij 

de kerstactiviteit van de Fladderiep. 
 

MultiCulti bestaat uit: Sonia Soeiro, Bregina Tuinstra, Ron Potters, Sandra Luten en Annie van Boven. 
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Feestweek 2016 

De feestweekcommissie, bestaande uit Koenie, Gerrald, Marco, Mark, Daphne, Peter, Kees en Alet heeft 

met het thema “Camping life” een prachtige week georganiseerd. De feestweek vond plaats van 3 tot en 
met 8 mei. De week startte met een gezellige familiebingo op dinsdagavond. Op woensdagmiddag vond 
de Kids Animatie plaats en vanwege de dodenherdenking was er ’s avonds geen programma. Op 
Hemelvaartsdag vond de campingvolleybal plaats, gevolgd door een feestavond met band. De vrijdag 
was voor de toerfietsers en –motoren, gevolgd door de bonte avond. Op zaterdag vond de camping life 

survival challenge plaats, gevolgd door een BBQ. De week werd afgesloten met een Oecumenische 
Camping Dienst. Met de feestcommissie kijken we terug op een zeer geslaagde zonnige feestweek en we 
hopen iedereen ook dit jaar weer te mogen begroeten. 

 
Landschapskunst 

Op 22 juli is gestart met de aanleg van het 7de landschaps-kunstwerk “Pier + Horizon”. Op 7 oktober is 
het kunstwerk onthuld. Dorpsbelang heeft hierbij diverse contacten gehad met provincie en kunstenaar 
voor hand- en spandiensten en promotie. Tenslotte vond op 14 december de première plaats van de film 
die gemaakt is over dit project. 

 

Boerderijenboek Kraggenburg  

Dit  is een polderbreed initiatief op voorspraak van het 10 dorpenoverleg en wordt dus ook gesteund door 
Dorpsbelang Kraggenburg. Daarom is ook in Kraggenburg een schrijversgroep geformeerd om interviews 
af te nemen van de bewoners van alle uitgegeven boerderijen/fruitteeltbedrijven vanaf de uitgifte tot de 
huidige bewoners. Door het lokaal op te pakken wordt het  een boek van, door, over en met 
Kraggenburger(s). Daarnaast  is er een groepje fotografen actief voor het maken van de foto’s van de 

boerderijen. 
 
Fietsverbinding over de dijk 

Er zit voortgang in het fietspad op de dijk (Kadoelen – Ramspol). Wethouder Poppe heeft dit medio 2016 
aangegeven. In eerste instantie zou de provincie trekker worden van het project, maar schijnbaar is dat 
toch in handen gelegd van het waterschap Zuiderzeeland (beheerder van de dijk). Volgens de 

verwachting van de wethouder zal in 2017 gestart worden met de aanleg.  
 
Feiten Dorpsbelang 

Het bestuur heeft 11 keer vergaderd.                                    

Binnen ons dorp is overleg geweest met:  
14. Be Fair en FC Kraggenburg 
15. Feestcommissie 

16. STEK 
17. OVK 
18. Basisschool De Fladderiep 

 
Bestuur Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met: 

19. College B&W 
20. Gemeenteraadsleden 

21. Verschillende wethouders en ambtenaren 
22. IGW en wijkbeheer van de gemeente 
23. Mercatus 

 

Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in: 
 10-dorpenoverleg 

 Provincie Flevoland over Leader en “vitaal platteland” en Omgevingsvisie 
 Overleg over “digitaal dorpsplein”  

 
Activiteiten door bestuur Dorpsbelang: 

 Plantjesdag (14-05-2016) 

 Klussendag (22-10-2016) 

 
www.kraggenburg.nl 
dorpsbelang@kraggenburg.nl 
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/  

https://twitter.com/dbkraggenburg 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/
https://twitter.com/dbkraggenburg
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FC KRAGGENBURG 
 

VOETBALJAARGANG 2016-2017 
 
 
 

De teams JO13-b en JO15-2 van FC Kraggenburg werden in Marknesse kampioen in het 

regionale zaalvoetbaltoernooi.  

 
 
 

 

Foto JO13-b  

 

v.l.n.r. staand:  

Bart Wlodarczyk,  

Matthijs Gouweleeuw,  

Bor Kommers.  

 

Zittend: 

Nick Botter,  

Sava de Vries,  

Bas de Baat  

en Jens Wullems 

 

 
 

 

 

 

 

 

Foto JO15-2  

 

v.l.n.r. staand: 

Leroy Rodermond, 

Jurjen Gouweleeuw, 

Ramon van Keulen, 

Maurice Zijlstra en 

leider Marco Kok.  

 

Zittend:  

Karlien Botter,  

Evelien Kok 

en Mare Botter.  

 

Liggend:  

Remco van der Ploeg 
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LEUK OM TE LEZEN: Gunther’s gezwam rond de Dam 2017 

  

Jaap Veldhuis pakt een pils en vol zelfvertrouwen aanschouwt hij zijn vijf belagers.  

Na het afbijten van de spits en het verlaten van de ton voel ik de adrenaline in mijn lijf. Na 11 

minuten zwammen geeft dat een heerlijk opgelucht gevoel. Wat een immense kick in de ton! 

Ik krijg al direct na afloop reacties uit het publiek, hetgeen mijn gevoel bevestigt. Het is mij 

gelukt de zaal te pakken en het was lachen gieren en brullen. Echt gaaf die complimenten. De 

scherpe grappen, met name over Jos Besseling, Kris Rol, Ron en Max Potters, zijn door die 

gasten sportief en enthousiast ontvangen. Daar was ik natuurlijk blij mee want het is nooit 

echt de bedoeling hen te kwetsen. Het oordeel hangt veelal af van de karakters van de 

personen, hoe scherp de grappen ook zijn. En die zijn bij de mannen groots. Zelfs kreeg ik van 

Kris een high five met een brede grijns. Ron tegen Jos; zullen wij die Jaap eens even flink 

aanpakken en Jos meteen; nee joh, ik vind het echt prachtig. 

 

Bij het zwaailicht weet ik het zeker. Kat in 

bakkie! “Ik ga hier winnen”. Met een groeiende 

zelfverzekerdheid sluit ik af met een Duitse 

kanonnade; met donderend Duits getier; “der 

krieg wieder angevangen”, schiessen, 46, NSB; 

schrik in de zaal; Stilte en gepuf en gepuf 

pffff……….;“filmset”! Ja joh, het valt en staat 

met de juiste timing en intonazi. Oh ja Harold 

Bachhausen met racefiets op kop, hij is zo breed 

en een waaier is niet nodig maar dan, op het 

fietspad totale “sperre” en Jan Kutrschruiter 

horizontaal met beide voeten nog in de clips. 

Ook in deze fase bij mijn buut, heb ik mijn 

gehoor vast weten te houden en voel dat het 

goed zit. Oh jee, als halverwege de aandacht 

verslapt dan ben je echt in de aap gelogeerd. 

Dan komt het niet meer goed en lijken de 

resterende minuten wel een uur. Dat hoop je 

nooit mee te maken. Immers je kunt niet weg 

en je staat compleet voor joker. De grappen 

slaan gelukkig aan en ik heb de lachers op mijn 

hand. Ook neem ik twee juryleden op de korrel 

en dat wordt sportief ontvangen. Ik kijk ze aan 

en voel hun sympathie gedurende mijn spot. 

Eerst juf Marijke die zelf een zwammer 

aanlevert dat kan natuurlijk niet. En vervolgens 

Hassan die altijd bij ons op bezoek kwam zonder 

sleutel als wij niet thuis waren. Waar was zijn 

moeder met die snor. Jan Dekkers zie  

je genieten. Ik ben vervolgens niet meer te stoppen. “Zij die weigert mijn schaamhaar te 

knippen”; staat toch bekend als kut kapper? En de tulpendate van Jos, hij is ook de klos. Zijn 

kans op een geslaagde match is net zo groot als de start van een 22e Elfstedentocht te houden 

in Gambia. Of even groot als Kris Rol die Wimbledon wint met een memorabele backhand. Ook 

de slippende bandjes van Bergsma & Buchner worden direct begrepen. Max en Ron, alias 

Bassie en Adriaan, moeten er aan geloven met hun ballen tent en oude hut. Daarom staan wij 

hier in deze tent. Vanaf de start begint Gunther te kletsen over de Dam. Gunther uit Duitsland 

Nedersaksen bezoekt de Dam na zijn zoektocht op google naar de Dam en is teleurgesteld. Ik 

zie geen duif louter vogels als de Haan, Pauw en Vink. Het is al eerder fout gegaan met Duitse 

optredens, dat wordt spannend. Nu ga ik het 750 man tellende publiek vol overgave 

entertainen. Na bloedstollende stilte; schnaps uitdelend naar de ton. Hier begint direct de 

intonatie. 

 

Ik moet straks optreden en wij horen het geroezemoes van een verwachtingsvolle 

mensenmassa. Samen met de andere buters wachten wij in het naastgelegen zaaltje. Bij het 

zitten begint het tobben, dat moet ik niet doen. Zelf begin ik te ijsberen en pak een biertje. Ik 
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ben niet extreem gespannen wetende wat wij als team er voor hebben gedaan. Marco 

Nieuwenhuizen (notuleerder en chef harde grappen), Klaas de Jong (creatieve gevatte 

stukken), Frans van Egmond junior (altijd met een verassende kwinkslag), Ella van Kampen 

(de juiste kleding) en natuurlijk mijn lieve vrouw Sylvia voor de lekkere hapjes tijdens de 

avonden om te oefenen. In december zijn wij reeds begonnen te schrijven en geleidelijk krijgt 

het gestalte. Om de twee weken oefenen met Marco als sterke sparring partner. Hij heeft 

natuurlijk al drie keer in de ton gestaan en hij is voor mij van enorme waarde. Het is op de 

oefensessies proesten van het lachen en ontzettend gezellig. Straks ga ik er vol in en ik weet 

zeker dat de menigte plat gaat. Als de jury faalt dan is de publieksprijs voor ons. Dat is voor 

ons het beste compliment. Ik zie straks de gezichten vanaf 1 meter voor mij, echt gaaf!  

 

Note: het is warempel de publieksprijs geworden!!!! Was de jury toch gekwetst? Ik had eerst 

de grootste moeite om dit te verwerken. Maar goed; Marlou Bols uit Luttelgeest was werkelijk 

goed. Ook nog eens mijn schoonzus. Echter Marco, gaat er voor zorgen dat de ton (prijs) 

volgend jaar weer in Kraggenburgse handen komt. En dan hopen wij omringd te zijn met 

1.000 man publiek. Onder begeleiding van Frans en zijn performance groeien wij tot grote 

hoogtes en dat gaat lukken! 

 

 

 

 

 

 

 

VACATURE UITKIJK 

 

De Uitkijk is op zoek naar iemand de lay-out van de Uitkijk kan verzorgen. Hoewel we dit werk 

altijd het typewerk noemen, wordt er tegenwoordig niet zoveel meer getypt. Het is meer 

knippen en plakken van alle stukjes die digitaal worden aangeleverd via de mailbox van de 

Uitkijk. Deze stukjes moeten verzameld worden en samengevoegd tot één groot document dat 

vervolgens naar de drukker wordt verstuurd.  

 

Het werk bestaat dus uit het verzamelen van de stukjes die binnenkomen via het mailadres 

uitkijk@kraggenburg.nl en doorsturen naar de redactieleden. De redactie leest alle stukken en 

maakt waar nodig een correctie of aanpassing. Deze kleine correcties die door de redactie 

worden voorgesteld, worden vervolgens door jou verwerkt, waarna alle stukjes kunnen worden 

samengevoegd en in de lay-out en lettertype van de Uitkijk worden gezet. Vervolgens stuur je 

het document naar de drukker, die het samenvoegt met de vaste advertentie pagina’s. Ben je 

handig met computers en/of Word en lijkt het je leuk om mee te werken aan het dorpsblad 

van Kraggenburg, meld je dan bij de redactie of Ella Lelieveld. Samen kunnen we ervoor 

zorgen dat het dorpsblad van de verenigingen uit Kraggenburg zes keer per jaar bij iedereen in 

de brievenbus valt. Voor meer informatie kan je Ella bereiken op 0527-252477 of 

ondergetekende via 06-51991864.  

 

Joachim de Kruijk, namens redactie de Uitkijk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
mailto:uitkijk@kraggenburg.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 
 
 



 16 

AVONDVIERDAAGSE 2017 

 

Geef u op … geef u op …..geef u op…… 

 

Dit jaar wordt er gelopen van 3 tot en met 7 april. Het programma ziet er als volgt uit: 

 

Maandag 3 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 4 april eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 5 april tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 6 april derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 7 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 bijgevoegd antwoordstrook of op de startavond zelf. U 

dient gelijktijdig met uw opgave te betalen. 

 

Bij deze alvast heel veel loopplezier gewenst. 

 

Namens Be Fair, 

 

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. *** 

 

 

 

 

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

 

 

 

Antwoordstrook Avondvierdaagse 2017 

 

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   06-23272799 
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OECUMENISCHE GEZINSVIERING  

Op zondag 9 april a.s. (Palmpasen) staat de oecumenische 

gezinsviering gepland. Deze viering wordt in samenwerking met de 

Fladderiep, onze dorpsschool, voorbereid. De viering begint om 10.00 

uur en wij nodigen iedereen uit voor deze viering . 

 

DOORDEWEEKSE OPENSTELLING VAN DE KERK 

Elke laatste dinsdag van de maand tussen 15.00 uur en 16.00 uur staan de kerkdeuren open.  

U kunt de kerk bezoeken voor het branden van een kaars, bezinning of stil te zijn. Wij heten u 

van harte welkom. Noteert u alvast de eerstkomende data: 28 maart, 25 april en 30 mei 2017.  

Er is dan ook de mogelijkheid om uw kleding voor ISEE in te leveren.  

 

JEUGDCLUB 

Er zijn alweer een aantal clubavonden geweest. Wij hebben jeu de boules gespeeld bij onze 

plaatselijke jeu de boules vereniging en dit is zeker voor herhaling vatbaar. Ook hebben wij 

een sinterklaasavond gehad, hilarisch en leuk. In januari hebben wij met elkaar hapjes 

gemaakt en natuurlijk heerlijk opgegeten. Afgelopen keer zijn wij wezen zwemmen in het 

nieuwe zwembad van Kampen en voor 24 maart a.s. staat de volgende clubavond gepland. Op 

deze avond komt Hanneke Veldhuis ons vertellen over haar werk in Namibië. De avond begint 

om 19.30 uur en is in het zaaltje van de kerk. Wij vinden het fijn, dat er zoveel jongeren uit 

ons dorp de club bezoeken.  

 

de clubleiding Marije, Joani, Tanja, Ivy en Rense. 

 
Kerkdiensten in het Protestants Kerkcentrum 
Dag datum aanvang 

dienst 

Bijzonderheden Voorganger 

zo 19 maart 2017 10.00 3e lijdenszondag Dhr. R.Pasterkamp 

zo 26 maart 2017 10.00 4e lijdenszondag doopdienst Ds. J.C. Sent 

zo 2 april 2017 10.00 5e lijdenszondag kinderkerk Dhr. R.Pasterkamp 

zo 9 april 2017 10.00 

Palmzondag;  

Oec. Dienst gezinsviering i.s.m. 

de dorpsschool 

Ds A.Palland 

do 13 april 2017 19.00 
witte donderdag, avondmaal 

tafel 

Mw. Ds. C. Aalbersberg-

van Loon 

vr 14 april 2017 19.00 goede vrijdag viering 
Mw. Ds. C. Aalbersberg-

van Loon 

za 15 april 2017 19.00 stille zaterdag viering 
Mw. Ds. C. Aalbersberg-

van Loon 

zo 16 april 2017 10.00 1e paasdag 
Mw. Ds. C. Aalbersberg-

van Loon 

zo 23 april 2017 10.00   Mw. Pastor C.Boven 

zo 30 april 2017 10.00   Ds. W.J. Menkveld 

zo 7 mei 2017 10.00 kinderkerk 
Mw. R.K.Schoonveld-

van der Zwan 

zo 14 mei 2017 10.00   Mw. Pastor H.Kramer 

zo 21 mei 2017 10.00 jeugddienst Ds. R. van Putten 

zo 28 mei 2017 11.00 Oec. Dienst in feesttent Dhr. P. Koster 

 



 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PASEN IN DE KERK 2017 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd de komende Paasvieringen samen te vieren in de kerk met 

als thema “de boom des levens” 

 

Donderdag 13 April 19.00 uur 

Deze Witte donderdag viering staat in het teken van het Heilig Avondmaal. 

U bent allen uitgenodigd deel te nemen. Aan het einde van de dienst doven we de lichten 

en worden we stil. 

 

Vrijdag 14 April 19.00 uur 

De Goede vrijdag viering met een meditatieve inslag. In stilte komen we binnen en luisteren 

we naar gesproken woorden uit de bijbel en liederen. De paaskaars wordt gedoofd... 

 

Zaterdag 15 April 19.00 uur 

In de Stille Zaterdag viering wordt de stilte doorbroken. 

De brandende Paaskaars komt binnen en wij belijden ons geloof en gedenken onze doop. 

 

Zondag 16 April 10.00 uur 

Het is 1e Paasdag; We vieren uitbundig het feest van de Opgestane Heer met veel liederen. 

We starten om 9.45 met het zingen. 

 

Onze voorganger is mw. ds. Aalbersberg-van Loon uit Emmeloord 

  

DE PROTESTANTE GEMEENTE KRAGGENBURG HEET U WELKOM! 
 

 
 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD OP VRIJDAG 24 MAART 

 

Het wordt de laatste keer van dit seizoen dat we weer in het Klokhuis bij elkaar komen om met 

vele Kraggenburgers te genieten van het samen eten. Ons kookteam heeft deze keer gekozen 

voor internationale gerechten. Zij serveren:      

Pilav, kip met o.a. perzik en rijst 

Chili con Carne, bruine bonen met gehakt en rijst 

Kip/kerrie, kip met rijst en kerrie 

Voor jong en oud de ideale gelegenheid om met deze gerechten kennis te maken in een 

gezellige ongedwongen sfeer. 

De maaltijd begint om 18.00 uur. Vanaf 17.15 uur is het Klokhuis open voor een aperitief. 

De kosten zijn € 2.50 per persoon. 

 

Opgeven voor maandag 20 maart bij: 

Piet Paauw   tel. 252771    email  pjmpaauw@gmail.com 

Jan Rinsma   tel. 252061    email  rinsma8317@hetnet.nl 

Geef u snel op, we hebben plaats voor maximaal 90 personen. 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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Tip: Neem je eigen 

emmertje mee! 

WE GAAN WEER PAASEIEREN ZOEKEN! 

 

Op zaterdagmiddag 15 april organiseren we vanuit Multi-

Culti Kraggenburg weer het traditionele paaseieren zoeken, 

voor alle kinderen die dan in ons mooie Kraggenburg zijn.  

 

We beginnen om 14.00 uur bij ’t Klokhuis met de uitleg en het zoeken  

van de eieren. We verstoppen er altijd wel meer dan 100 zodat alle 

kinderen wel een eitje vinden. Hierna gaan we ze op onze eigen 

creatieve manier versieren met verf. De mooist versierde en gevonden 

eieren worden beloond met een prijsje. We sluiten de middag af met  

wat te drinken en een lekker patatje. Deelname kost €0,50. 

 

Met het paaseieren zoeken willen we aandacht gegeven aan de 

buitenlandse traditie van een kinderdag. Het is een sociale en gezellige 

middag waarbij alle peuters en kinderen van de basisschool welkom zijn.  

 

Tot dan! 

 
 

 

NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

EHBO cursus 

Bij voldoende deelname willen we in het Klokhuis een EHBO cursus organiseren. Er is ons van 

verschillende kanten naar gevraagd. Bij deze cursus willen we ook het gebruik van de AED 

meenemen. Zodat meerdere Kraggenburgers in staat zijn om in noodgevallen op adequaat 

wijze hulp te verlenen. Met degene die zich opgeven gaan we overleggen wanneer en op welke 

dag/avond de cursus van start gaat. Bent u geïnteresseerd geef u dan zo snel mogelijk op bij 

Jan Rinsma tel. 252061, email rinsma8317@hetnet.nl 

 

ZONNEPANELEN op het dak van het Klokhuis met subsidie via het Postcoderoos project. 

Ook in Kraggenburg starten we met een Postcoderoos project. Op dit moment hebben we 10 

deelnemers die samen 100 zonnepanelen gaan leggen op het dak van het Klokhuis. Omdat we 

nog ruimte hebben voor 70 panelen zoeken we nog enkele deelnemers in dit project. Door 

gemeenschappelijke inkoop is er een lage aanschafprijs van de panelen. 

De subsidie bedraagt 10 cent per opgewekt kWh gedurende 15 jaar. De terugverdien tijd ± 10 

jaar en de levensduur installatie ± 25 jaar. Minimale deelname 1 paneel, maximaal 25 panelen 

Bent u geïnteresseerd om deel te nemen of wilt u meer informatie neem dan contact op met 

Piet Paauw, telefoon 252771 

 

 

 

SPORTIEF WANDELEN 

 

Er begint een nieuwe groep Sportief Wandelen in pittig tempo in het Voorsterbos op 

maandagmorgen van 9.00 uur tot 10.15 uur. Kom gewoon meedoen en kijk of je het leuk 

vindt. We starten om 9.00 uur bij HCR Saaze in Kraggenburg. U bent van harte welkom.  

 

Lekker buiten werken aan je fitheid, conditie en aan de extra kilootjes door middel van: 

-  Warming up 

-  Wandelen met tempoverhogingen, aangepast aan jouw conditie op dat moment 

-  Afwisselende spierversterkende oefeningen 

-  Oefeningen in spelvorm 

-  Cooling down  

 

Informatie en opgave:  

Ans Bakker: ans_bakker@hotmail.com of 06-23728659 

mailto:rinsma8317@hetnet.nl
mailto:ans_bakker@hotmail.com
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Feestweek 2017  - sprookjes 
 

 

 

 

 

 

Nog heel even wachten en dan gaat de feestweek van start.  

Dit jaar start de feestweek op dinsdag 23 mei met een nieuw 

onderdeel. 

 

DINSDAG 23 MEI KNUTSELAVOND  - voor het hele gezin.  

Laat uw creativiteit de vrije loop en bouw een sprookjesachtig knutselwerk. Deze knutselavond 

biedt u meteen de gelegenheid de feestweek gezellig te beginnen. 

De knutselavond start om 20.00 uur en is rond 22.00 uur afgelopen. U komt toch ook?  

 

WOENSDAG 24 MEI BAND AVOND - vanaf 16 jaar. 

Een bekend recept maar dit jaar op de woensdagavond. Dit jaar komt de allround coverband 

“de koffer” in ons sprookjesdorp de feesttent op zijn kop zetten. Deze 7 koppige band zorgt 

gegarandeerd voor interactie, spektakel en natuurlijk gezelligheid. 

De band begint om 21.00 uur de tent is open vanaf 20.30 uur. 

   

Wij als commissie hebben er zin in en wij hopen dat u allemaal komt! 

 

Verder willen wij alvast alle vrijwilligers, sponsoren, wijkvertegenwoordigers en verenigingen 

die de feestweek mogelijk maken, bedanken. Zonder hen is er absoluut geen feestweek 

mogelijk! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Datum Activiteit Voor wie Aanvang 

Dinsdagavond  

23 mei knutselavond 

Sneeuwwitje en de  

7 knutseldwergen 

Iedereen  19.30 uur 

Woensdagmiddag  

24 mei kindermiddag 

Hans en Grietje 

middag 

2 tot 12 jaar 14.00 uur 

Woensdagavond  

24 mei band avond 

De sprookjes koffer 

band 

Vanaf 16 jaar 20.30 uur 

Donderdagmiddag  

25 mei volleybal 

De vliegende 

Hollander 

Iedereen 13.30 uur  

Donderdagavond  

25 mei bingo 

Magische sprookjes 

bingo   

Iedereen 20.00 uur 

Vrijdagochtend  

26 mei fietstochtje 

Tweewielers in het 

sprookjesbos 

Iedereen Tijd volgt 

Vrijdagavond  

26 mei familieavond 

Het sprookjesboek 

Er was eens.. 

Iedereen 19.30 uur 

Zaterdagmiddag  

27 mei zeskamp 

De Efteling Vanaf 12 jaar 13.00 uur 

Zaterdagmiddag  

27 mei dorps BBQ 

Holle bolle BBQ Iedereen 16.00 uur 

Zondagochtend  

28 mei Oecumenische dienst 

En ze leefden nog 

lang en gelukkig 

Iedereen 11.00 uur 
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Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

 

“Koffietijd” is voor velen uit het dorp en van de buitenwegen al een begrip geworden. Er is een 

gezellige ongedwongen sfeer. En dat is heel mooi, want dat is één van onze doelen: 

Een centraal meld- en informatiepunt op gebied van zorg en welzijn, met daarbij de nodige 

gezelligheid.  

Om de koffiemorgen gevarieerd te houden, is er elke 3 á 4 weken een thema-presentatie door 

iemand die er verstand van heeft. Bij voorkeur iemand uit ons eigen omgeving. Op die manier 

leren we onze eigen bewoners ook veelzijdiger kennen. De thema’s zijn afwisselend van luchtig 

tot meer informatief, welke passen in het kader van gezondheid, wetenswaardigheden of 

hobby’s. Zo hebben we de afgelopen maanden weer kunnen genieten van onderwerpen als:  

Kleur en Stijl, Voetverzorging, Houtbewerking, Spreekwoorden en puzzels, Zweefvliegen, 

Migranten, Suikers en Zoetigheid, Roofvogels etc. U heeft hierover vast wel eens enthousiaste 

verhalen gehoord. Ook voor de komende maanden staan al weer boeiende onderwerpen in de 

planning, o.a. Ontwikkelingswerk in Ethiopië.  

 

We kondigen de thema’s aan via Facebook en Twitter, de weekbladen, op de Kraggenburger 

dorpssite bij de agenda en het aankondigingsbord bij het Klokhuis. Dus het is haast niet te 

missen. Na zo’n themaochtend kunt u in een kort verslag hierover lezen op de nieuwssite van 

ons dorp. De bezoekers kunnen zelf ook allerlei onderwerpen aandragen, en daar spelen we als 

het kan graag op in.  

 

Op gebied van zorg en welzijn kan men op deze ochtenden ook bij ons terecht met vragen, of 

zaken doorgeven die aandacht nodig hebben. Wij zoeken dan contact met gemeente, 

zorggroep, verenigingen of instanties, om één en ander aan te kaarten. Mooie voorbeelden van 

de afgelopen periode zijn b.v. dat er klachten zijn dat er té hard gereden wordt in de 

Zuidermeent. We hebben dat aangekaart bij de gemeente en er is toen een snelheidsmeter 

geplaatst. Afhankelijk van de resultaten (nu nog onbekend) worden er maatregelen genomen. 

Ook waren er klachten dat er nabij de Winstonstraat heel veel afvalcontainers gewoon op de 

straat geplaats worden. Dit bij gebrek aan een verharde plaats en schuine trottoirranden aan 

de goede kant voor de route van de vuilniswagen. Deze aanpassing zal binnenkort worden 

aangelegd. Met dank aan de gemeente. 

 

De vaste bezoekers vinden het ook leuk om te horen wat er zoal te doen is in ons dorp. 

Daarom geven we elke “Koffietijd” een overzicht van de diverse activiteiten voor de dan 

komende week. Want we willen als “Koffietijd” geen concurrent zijn, maar juist meehelpen  

bekendheid te geven aan allerlei activiteiten. U kunt de activiteiten aan ons doorgeven.  

 

Bent u ook nieuwsgierig geworden? Kom eens langs, neem gerust iemand mee, schuif gewoon 

aan, het is voor alle leeftijden, en u hoeft geen lid te zijn. De entree is vrij.  

U bent natuurlijk van harte welkom, en! hoe meer zielen, hoe meer vreugd. 

 

“Koffietijd” is er elke dinsdagmorgen tussen 10 uur en 12 uur in het Klokhuis. 

 

Werkgroep Koffietijd:  

Gien Rinsma, Helma Langeweg, Ymke Wolters en Harry Engels 
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 K-City Klokhuis Boulers 
 

Wij gaan weer beginnen!  

Na een winterstop van 4 maanden wordt het tijd de boules weer uit het 

vet te halen. De eerste speelavond is donderdagavond 23 maart a.s. 

vanaf ca. 7 uur totdat we het welletjes vinden toch?  

Locatie: op de Jeu de Boules banen naast het Klokhuis. 

 

Natuurlijk nodigen wij graag alle sportieve Kraggenburgers uit om mee te komen spelen. 

Twijfel je nog? Kom dan eens gewoon lekker langs om te kijken. Het spel is erg aanstekelijk 

om te zien: Je wil gelijk meedoen! Eigen boules zijn niet nodig, we hebben genoeg sets op 

voorraad. Als je wat fanatieker wordt, is het wel prettiger om je eigen boules-set te hebben. 

Daar raak je dan beter aan gewend en je persoonlijke gooi-resultaten worden dan steeds 

beter! Onnodig te zeggen dat er halverwege de avond een gezellig koffiemoment is. Lekker 

bijkletsen en dan weer spelen. 

Jeu de Boules is gelukkig geen sport voor 

alleen ouderen, ook de jeugd van  

Kraggenburg is sportief! Vlak voor de 

zomervakantie is de jeugdclub van de PG 

gemeente nog komen spelen. Het was erg 

gezellig met elkaar.  Dus aarzel niet en kom 

kijken. 

Hoe eerder je komt, hoe beter je getraind bent 

wanneer we in het voorjaar de jaarlijkse 

clubkampioenschappen weer hopen te 

organiseren. 

 

Tot donderdag!!! 

Namens de K-City Klokhuis Boulers, 

Hans Dunsbergen, voorzitter 

 

 

 

 

HARTSLAGNU 

 

Ondergetekende woont sinds juli 2016 aan het Zwartemeerpad in het buitengebied. Ik heb mij 

aangesloten bij HartslagNu, een burgerhulpverleningsorganisatie die in actie komt bij hartfalen 

HartslagNu.nl bestaat uit een groeiende groep vrijwilligers die een geldig reanimatie diploma 

hebben met AED aantekening. Een AED is een automatische defibrillator die ingezet kan 

worden bij een hartfalen, levensreddend en van vitaal belang bij de reanimatie. Via 112 komt 

een melding van hartfalen bij een groep vrijwilligers binnen op een speciale app of via SMS. 

Vrijwilligers krijgen direct de instructie om te gaan reanimeren of om een AED op te halen. 

Om het 'netwerk' van hulpverleners en beschikbare AED's bij elkaar te brengen en daarmee de 

kans op overleven bij een hartfalen te vergroten, kom ik graag in contact met jouw bedrijf of 

instantie in of rondom Kraggenburg waar een AED is geplaatst. In onderling overleg bespreken 

we dan de mogelijkheden voor het beschikbaar stellen. De AED's bij de school en in het 

dorpshuis hoeven niet meer doorgegeven te worden. 

 

Dank! 

Berry Bakker: glmbakker@gmail.com of 06-10309610 

https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=glmbakker%40gmail.com
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TENNISVERENIGING ATV DE VOORST  

 

Tennisvereniging ATV De Voorst houdt op zaterdag 1 april van 10.00 uur tot 15.00 uur een 

open tennisdag op de Punt in Marknesse. 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 onder het motto van “Bring a friend” 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 

 

Komend seizoen zal Janka Mulder-Duursema de lessen gaan verzorgen voor de jeugd en voor 

volwassenen. Zij geeft les in meerdere polderdorpen. De eerste les is dinsdag 4 april. Voor 

vragen: jankaduursematennis@gmail.com of 06-31193211.    

Nieuwe leden die ook graag les willen, kunnen zich aanmelden voor de lessen en als lid van 

ATV de Voorst via de aanmeldformulieren op de website http://www.atvdevoorst.nl/downloads  

         

De toegang is 1 april 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. (t/m 31 okt.2017) 

De Open Tennisdagen zijn een initiatief van de Koninklijke Nederlandse Lawn Tennis Bond 

(KNLTB) en zijn tennisverenigingen 

 

 

 

VRIJWILLIGERSACADEMIE  

 

Sinds enige tijd is, als onderdeel van het Vrijwilligerspunt, de Vrijwilligersacademie gestart.  

Wij bieden scholing aan voor vrijwilligers in organisaties maar ook voor individuele mensen die 

zich belangeloos inzetten voor anderen. Bent u een betrokken inwoner van Noordoostpolder, 

die op eigen initiatief iets voor een ander doet? Ook dan bent u van harte welkom. De scholing 

van de Vrijwilligersacademie wordt gratis of tegen een zo laag mogelijke financiële bijdrage 

aangeboden. Op deze manier wil de Vrijwilligersacademie scholing zo toegankelijk mogelijk 

houden voor en aanbieden aan mensen die als steunpilaar in onze maatschappij functioneren. 

Hieronder vind u een greep uit ons aanbod de komende tijd. 

 

Maak uw eigen Loesje poster (kosteloos) 18 april 

Zin in vriendschap 2 mei 

Vind en Bind Vrijwilligers (VBV) 9 en 23 mei 

Sociale Hygiëne 10, 17 en 31 mei 

Schminken, dat kunt u ook 4 en 11 juli 

 

Voor meer informatie en aanmelden: www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleidingen. 

 

 

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

http://www.atvdevoorst.nl/
mailto:jankaduursematennis@gmail.com
http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/academie/opleidingen
http://www.kraggenburg.nl/
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BOSWACHTERSNIEUWS 

Door: Rutger de Vries, Natuurmonumenten 

 

Echt een beauty is het! De waterspreeuw. Deze bijzondere vogel heeft zo’n beetje de hele 

winter doorgebracht in het Waterloopbos. Wie een tijdje naar een waterspreeuw kijkt kan niet 

anders dan blij worden. Deze vogel wipt niet alleen grappig met zijn staart, nee, zijn hele lijf 

doet mee. Als een waterspreeuw op jacht gaat duikt hij onder water op zoek naar insecten. Ze 

vliegen onder water met een apart ooglid als duikbril. Dat aparte ooglid kun je soms nog zien 

als wit vlies over de ogen. Met een vaart springen ze weer op de kant om hun prooi op te eten. 

En dat kan uren zo doorgaan. Wat een geluk om zo’n fraaie vogel zo dicht bij huis te kunnen 

bekijken. 

 

Padden aan de wandel 

De paddentrek is een jaarlijks terugkerend fenomeen waarbij padden en andere amfibieën van 

hun winterverblijven naar het water trekken om zich voort te planten. De paddentrek vindt 

plaats in de periode februari tot april. De combinatie van temperatuur (minimaal 6°C) en 

luchtvochtigheid (hoe natter hoe beter) zijn belangrijk voor het op gang komen van de 

paddentrek. Het Voorsterbos kent hoge aantallen padden die aan de wandel gaan. Daarbij 

steken ze de Voorsterweg of de Leemringweg over. Vrijwilligers zetten in de trekperiode zoveel 

mogelijk padden veilig over de weg. In het voorjaar van 2016 ging het om meer dan 40.000 

stuks! De vrijwilligers zijn herkenbaar aan het fluorescerende hesje. Zij steken met emmers 

vol padden vanzelfsprekend vaak de weg over. U kunt uw steentje bijdragen door uw 

rijsnelheid naar beneden aan te passen. 

s 

Opening gerestaureerde Romijnstuw Waterloopbos 

Gedeputeerde Rijsberman (Provincie Flevoland), wethouder Haagsma (Gemeente 

Noordoostpolder) en gebiedsmanager Akkerman (Natuurmonumenten) stelden op maandag 13 

februari 2017 de gerestaureerde Romijnstuw in het Waterloopbos in werking. Hiermee gaven 

zij de aftrap voor de grootschalige restauratie van Rijksmonument Waterloopbos in de 

Noordoostpolder. Met zijn civiele technische achtergrond kon Gedeputeerde Rijsberman het 

nationaal en internationaal belang van het Waterloopbos goed duiden. Wethouder Haagsma 

sprak de wens en het vertrouwen uit dat Natuurmonumenten zoveel mogelijk mensen laat  
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maken met het Waterloopbos:                            

zonder daarbij de hoge natuurwaarde  

uit het oog te verliezen. Gebiedsmanager  

Akkerman roemde de grote inzet van  

vrijwilligers en sprak zijn waardering uit  

voor de samenwerking met de Rijksdienst  

Cultureel Erfgoed. Tenslotte bedankte hij  

de diverse particuliere fondsen voor hun  

bijdrage aan dit project. 

 

Activiteiten en informatie 

Kijk voor alle activiteiten en informatie op  

www.natuurmonumenten.nl   

Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen  

via twitter @de_boswachters of Facebook  

Voorsterbos.com. Het beheerkantoor van  

Natuurmonumenten Flevoland is bereikbaar  

via telefoon 0527-252570 

 

  

  
 
 
 
 
 
 

 
De meeste ouders willen graag een leuk 
verjaardagsfeestje organiseren voor dochter of 
zoon. Vaak ontbreekt het aan tijd of zijn zij ieder 
jaar weer opzoek naar iets origineels. Wij nemen u 
alle zorgen uit handen en organiseren voor u het 
leukste, sportieve en onvergetelijke kinderfeestje 
waar zij nog vaak aan terug zullen denken! 
Wij nemen u alle zorgen uit handen en organiseren 
voor uw kind een leuk, sportief en onvergetelijk  

                                        kinderfeestje. 

  
 
Voor meer informatie kijk op: 
www.partysports4kidz.nl   
of bel naar: 
Mark van der Zwaag 
06-14198946 

 

 
 

 

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 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 

http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.partysports4kidz.nl/
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.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 

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 
17-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

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

22-03 Dorpsbelang Algemene ledenvergadering ’t Klokhuis 20.00 uur 

24-03 ’t Klokhuis Gezamenlijke maaltijd ’t Klokhuis 18.00 uur 

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

31-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

3/7-04 Be-Fair Avondvierdaagse ’t Klokhuis 18.00 uur 

14-04 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

15-04 MultiCulti Kraggenburg 
Paaseieren zoeken voor alle peuters  
En kinderen van de basisschool 

’t Klokhuis 14.00 uur 

28-04 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 19.00 uur 

23/28-05 Feestweekcommissie Feestweek   
 

 

 

 

 

 

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