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Dorpsbelang - Kraggenburg kan gaan uitbreiden 

 

Het zal u waarschijnlijk niet zijn ontgaan dat op 17 november jl. onze gemeente de “kavel 

Penders” heeft aangekocht. Een bijzondere mijlpaal omdat na zo'n 20 jaar er nu echt gestart 

kan worden met het ontwikkelen van woningbouw op deze kavel. Het zal de leefbaarheid van 

Kraggenburg ten goede komen. Denk aan school, verenigingsleven, kerk,  etc. Er komen 

nieuwe kansen en mogelijkheden voor woningbouw voor verschillende groepen in ons dorp, 

waarop lang is gewacht. 

 

Al vele jaren heeft het bestuur van Dorpsbelang er energie ingestoken om te komen tot 

mogelijkheden voor nieuwbouw in ons dorp. In de vele gesprekken met de wethouders is 

gezocht naar verschillende mogelijkheden. Daarbij is inbreiding een tussenoplossing, maar 

altijd is gezegd dat een uitbreidingskavel ook zeer noodzakelijk is. Van weerskanten was de 

insteek en het vertrouwen dat we er gezamenlijk uit zouden komen.  

Wij hebben u daarover diverse malen geïnformeerd en gesproken. In de vorige Uitkijk 

(september) heeft nog een uitgebreid artikel gestaan over de stand van zaken en welke zaken 

er spelen. Daarbij is in onze visie “kavel Penders” de meest geschikte uitbreidings-locatie. Het 

bestuur is daarom verheugd dat dit nu gelukt is. 

 

We zijn ons er van bewust dat 20 jaar discussie over woningbouw bij velen van u (grote) 

emotie oproept, mede door veel onzekerheden die ermee gepaard gingen. Er zijn bij groepen 

mensen twijfels ontstaan of het wel gaat lukken. Rondom “kavel Penders” zijn alternatieven en 

verschillende visies naar voren gebracht. Die visies hebben zo hun eigen mogelijkheden, 

onmogelijkheden en kans van slagen.  

Maar nu is er een bijzondere mijlpaal bereikt en daarmee is een grote stap gezet voor nieuwe 

woningbouw in ons dorp. U allen als dorpsbewoners en ook het bestuur van Dorpsbelang zijn 

nu gezamenlijk aan zet. Denk daarbij aan promotie van Kraggenburg als mooie 

woonomgeving, een goede medewerking van u allen bij het maken van het bestemmingsplan 

voor deze kavel en eventueel aangeven dat u belangstelling heeft voor een nieuwbouwwoning. 

 

De gemeente wil zo snel mogelijk starten met de planvorming voor “kavel Penders”. Dat kost 

voorbereiding en in januari volgend jaar komt daarover een eerste algemene bijeenkomst voor 

het hele dorp. Het zal een open gesprek zijn over ideëen en wensen die er leven. Voorafgaand 

hieraan is er in december een eerste gesprek tussen de gemeente, bestuur Dorpsbelang en de 

direct aanwonenden van “kavel Penders”. Laat daarom ook aan Dorpsbelang weten aan welk 

type woningen naar uw mening behoefte bestaat.  

Aan ons allen is nu de uitdaging om in goed overleg tussen dorp en gemeente het hele traject 

t/m de definitieve vaststelling van het bestemmingsplan zo mogelijk al in 2018 volledig af te 

ronden. 

Plannen alleen zijn niet genoeg. Het gaat er ook om daadwerkelijk met bouwen te starten. 

Daar zit de grote uitdaging. Misschien wilt u ook zelf op deze kavel wel een nieuw huis laten 

bouwen. Bij deze de oproep aan u om bij de gemeente (en eventueel bij Dorpsbelang) kenbaar 

te maken als u belangstelling heeft. Richting de gemeente kunt u dat doen via 

mijnbouwkavel@noordoostpolder.nl. Bedenk ook dat bij verdere ontwikkeling het belangrijk is 

te weten voor welk type woning belangstelling is. Dus geef dat aan en laat ook Dorpsbelang dit 

weten. 

In persberichten over de nieuwe bouwkavel wordt gesproken over 20 woningen. Dat is een 

eerste aanzet, de eerste fase. In volgende fasen volgt er uitbreiding met nog meer woningen. 

Een ander belangrijk punt is dat wij best trots mogen zijn op ons dorp en de omgeving. Alle 

bewoners kunnen dat uitstralen naar iedereen van buiten het dorp. Wij en u kunnen er nu aan 
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toevoegen dat er nieuwe mogelijkheden komen om te gaan wonen in ons mooie  Kraggenburg. 

 

Een bestemmingsplan maken kost tijd. Zoals gezegd kunnen we als dorp meewerken om dit 

vlot en zorgvuldig te laten verlopen. Optimistisch bekeken kan misschien eind 2018 worden 

begonnen met bouwen of anders in 2019.  

Los daarvan hebben we ook de inbreidingslocatie aan de Walstraat, die als bouwlocatie blijft. 

De gemeente heeft aan drie ontwikkelaars de vraag voorgelegd om daarvoor een plan te 

maken. Binnenkort besluit de gemeente hierover en kan er begonnen worden met de bouw 

van 6 woningen. Mocht u hiervoor belangstelling hebben, dan kan dat ook via het 

bovenstaande mailadres aangegeven worden. 

 

Het bestuur van Dorpsbelang kan 2017 positief afsluiten. Een lang gekoesterde wens gaat in 

vervulling. Voor 2018 liggen er nu mooie uitdagingen (o.a. plannen om te bouwen) en we gaan 

er van uit dat bij het 70-jarig bestaan in 2019 Kraggenburg zoemt van bouwactiviteiten. 

 

Bestuur Dorpsbelang Kraggenburg. 

email:  dorpsbelang@kraggenburg.nl   

 

 

 

Dorpsbelang vraagt subsiDie aan voor “De brug” 

 

Rond 2012 werd zowel in het Dorpsplan van Kraggenburg als ook in de Toekomstvisie van 

Natuurmonumenten over het Voorsterbos, al gesproken over een fiets-voetgangers verbinding 

over de Zwolsevaart. Dit was bedoeld om het Waardevol Waterloopbos te verbinden met het 

meer op de recreatie gerichte Voorsterbos. Vóór 2012 werd ook al gesproken over een 

trekpontje, maar zowel Netl als Natuurmonumenten spraken vanwege het beheer en 

onderhoud ervan de voorkeur uit voor een fiets-voetgangersbrug (bijvoorbeeld gemaakt van 

composiet). 

Meer recent is dit plan weer in beeld gekomen toen onder aanvoering van Dorpsbelang 

nagedacht werd over het realiseren van ideeën rond de Loswal en de huidige entree en 

parkeergelegenheid naar het Voorsterbos bij de rotonde. Daarvoor is begin dit jaar een 

initiatiefgroep ingesteld, bestaande uit vertegenwoordigers van Dorpsbelang, 

Watersportvereniging Kraggenburg, Ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK), 

Natuurmonumenten en IJsbaanvereniging Klein Cortina (op afstand). Alle deelnemende 

partijen hebben wensen en ideeën ten aanzien van de ontwikkeling van dit gebied. Denk aan 

het creëren van meer aanlegplaatsen voor de Watersportvereniging, het aantrekkelijk maken 

van de Loswal met daarin de cultuurhistorische bietenbrug als uitkijkpunt en welke 

attractiewaarden kan de ijsbaan bieden buiten het schaatsseizoen? Daarnaast biedt het bos 

voldoende mogelijkheden om nieuwe wandelroutes (“ommetjes”) te realiseren, waardoor het 

gehele gebied aantrekkelijker wordt om te bezoeken, zeker ook als de bereikbaarheid inclusief 

parkeermogelijkheden wordt verbeterd. 

Kortom, allemaal ideeën die de recreatiemogelijkheden voor de Kraggenburgers en voor de 

toeristen vergroten. 

 

De initiatiefgroep wordt momenteel bijgestaan door de Koninklijke Nederlandse 

Heidemaatschappij die destijds ook Natuurmonumenten heeft ondersteund bij het opstellen 

van de Toekomstvisie Voorsterbos. 

In onze gesprekken met de KNHM is besloten om ons eerst te richten op de fiets- en 

voetgangersverbinding over de Zwolse vaart. De andere wensen en ideeën, zoals hiervoor al 

genoemd, worden vervolgens als spin off gerealiseerd. De brugverbinding wordt dus als 

vliegwiel hiervan gezien. Tegelijkertijd was bekend dat de provincie het fonds Leefbaarheid 

Landelijk Gebied in het leven had geroepen voor subsidies. De eerste mogelijkheid voor 

subsidie-aanvragen was van 1 september tot 1 november voor projecten in 2018. In het najaar 

van 2018 vindt de tweede mogelijkheid plaats voor projecten in 2019.  

M.a.w. als we nog een kans willen maken voor subsidie in 2018 moest het projectplan voor 1 

november zijn ingediend. Dit is gelukt! De recreatieondernemers uit Kraggenburg (verenigd in 

Route 8317) staan achter dit plan en ook de gemeente steunt het plan van harte (en ook 
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financieel). In januari 2018 neemt het provinciaal bestuur, op aangeven van de door haar 

ingestelde adviescommissie, een besluit welke van de 29 ingediende projecten allemaal 

subsidie ontvangen. Het beschikbare bedrag voor 2018 (€ 850.000,-) is zeker niet voldoende 

om alle projecten te ondersteunen. Dus dat is nog even afwachten. 

 

Toch hoeven we niet helemaal stil te zitten. Immers de ideevorming over de versterking van de 

recreatieve mogelijkheden in dit gebied kan gewoon doorgaan. Daarom is het zeker de 

bedoeling om als initiatiefgroep avonden te gaan beleggen, waarin wij juist de mening en 

ideeën van de Kraggenburgers willen horen. Maar dat zal pas plaatsvinden als er duidelijkheid 

is over onze subsidieaanvraag. 

Daarom nog even geduld en hopen dat ons plan met de gevraagde subsidie gehonoreerd 

wordt. 

 

Namens de leden van de initiatiefgroep, 

Wubbo de Raad. 

 

 

 

Be fair - Hotel Van Saaze sponsort Be Fair Meisjes A1 

 

Het Meisjes A team van Be Fair volleybal groeit. Ze gaan steeds beter volleyballen en worden 

mentaal sterker. In de lengte groeien ze overigens ook nog steeds. Daarom was het hard 

nodig om de dames van nieuwe shirts te voorzien. Ron en Max Potters van Hotel Van Saaze 

hebben deze gesponsord, zodat de dames weer een paar jaar vooruit kunnen. Heel fijn! 

Staand vlnr: Milou Kapelle, Marloes Westra, Tessa de Jong, Marleen van Dijk, Anita Ruiter en 

sponsor Max Potters. Zittend vlnr: Julia van Haaster, Danee Winter en Lisa de Kruijk. 

 

 
 

 



 

 

5 

Dit team speelt nu voor het eerst in de A categorie 1e klasse en dat is best pittig. De meeste 

tegenstanders zijn al ouder, dus fysiek vaak sterker. Maar de dames weren zich kranig. Ze 

hebben de eerste 5 wedstrijden weliswaar verloren, maar de wedstrijden waren spannend en 

prachtig om te zien. Het niveau en het vertrouwen groeien nog steeds en dat resulteerde in de 

eerste klinkende overwinning op zaterdag 18 november tegen Set Up uit IJsselmuiden. Als u 

enigszins bekend bent met de volleybalhal in IJsselmuiden weet u dat dit een enorme 

heksenketel kan zijn, met veel gezang, gejoel en geroep. Lastig om je daarin staande te 

houden. Maar het is gelukt!   

 

Mocht u dit team eens in actie willen zien, ze spelen hun thuiswedstrijden in Ens. Hier onder 

staan de resterende thuiswedstrijden. 

 

09-12-2017 10:30 Be Fair MA 1 VVSA MA 1 

13-01-2018 10:30 Be Fair MA 1 sc Bant MA 1 

27-01-2018 10:30 Be Fair MA 1 Reflex MA 2 

10-02-2018 10:30 Be Fair MA 1 Wythmen MA 1 

10-03-2018 10:30 Be Fair MA 1 Set Up (IJsselmuiden) MA 2 

24-03-2018 10:30 Be Fair MA 1 Rouveen MA 1 

14-04-2018 10:30 Be Fair MA 1 N.V.C. MA 1 

 

 

 

Be Fair - Niveau 4 in het nieuw gestoken door 

Hypotheek Visie 

 

 
 

Op de foto van links naar rechts (bovenin): Lysanne Gouweleeuw, Fleure Vellinga, Tanja 

Kostwinder en Maartje Tromp Meesters, (onder): Sofia van der Wekken, Xanne de Jong, Caro 

Wullems en Maaike van Haaster. 

 

Voor de nieuwe teamleden Sanne Vink en Lieke Pronk  zijn binnenkort ook nieuwe shirts 

beschikbaar! 

 

Namens Be Fair willen wij Evelien en Peter Vellinga van Hypotheek Visie hartelijk bedanken! 
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FC Kraggenburg 

 

Ledenvergadering  

Op maandag 16 oktober 2017 heeft de jaarlijkse ledenvergadering plaatsgevonden. Tijdens de 

vergadering is het beleidsplan gepresenteerd. Vorig jaar werd voorgesteld om een beleidsplan 

op te stellen zodat leden op de hoogte zijn van de afspraken en verwachtingen van de 

vereniging. Het beleidsplan is via de mail verstuurd naar alle leden en is te vinden op onze 

website.  

 

Er is veel te doen binnen een vereniging. Wij kunnen alle hulp goed gebruiken. Om de juiste 

persoon op de juiste plek te zetten hebben we een opgaveformulier verstuurd naar alle leden 

en ouders/verzorgers van jeugdleden. Hierop kan iedereen zijn voorkeur aangeven wat betreft 

de vrijwilligerstaken voor het seizoen 2017/2018. Opgaves mogen gemaild worden naar 

secretariaatfck@hotmail.com. Alvast bedankt voor jullie medewerking!  

 

We hebben afscheid genomen van onze bestuursleden Margot Maljaars en Mart van Keulen. 

Margot heeft inmiddels 4 jaar in het bestuur gezeten waarvan zij het laatste jaar het bestuur 

heeft ondersteund. Mart heeft ook een aantal jaren het secretariaat gedaan. Bedankt voor 

jullie jarenlange inzet voor FC Kraggenburg! Gelukkig hebben we 2 vervangende bestuursleden 

gevonden. Paul de la Vieter voor het secretariaat en Ramon Willeman als jeugdcoördinator. Als 

bestuur zijn wij hier erg blij mee. We zijn bezig met het opzetten van een jeugdcommissie 

zodat de vele taken verdeeld kunnen worden. We gaan er als bestuur weer een mooi jaar van 

maken!  

 

Grote clubactie 

In de week van 18 september zijn onze leden weer langs de deuren gegaan om loten te 

verkopen voor de jaarlijkse ‘Grote clubactie’. Er zijn 500 loten verkochten waarvan 80% van 

de opbrengst rechtstreeks naar onze club gaat! We gaan dit jaar het geld deels besteden aan 

de aankleding van de kantine zodat de gezelligheid behouden en vergroot kan worden. Dit jaar 

is er een actieve bijdrage geweest van alle teams! Nogmaals bedankt hiervoor.  

 

Rabobank clubkascampagne  

We hebben dit jaar een cheque van €357,05 in ontvangst mogen nemen van De Rabobank 

clubkascampagne. Hier zijn we erg blij mee! Het geld zullen we besteden aan materialen voor 

de Jeugd. Iedereen bedankt voor zijn of haar stem!  

 

Poldercuptrofee  

Spelers van FC Kraggenburg hebben het dit jaar goed gedaan in de Poldercuptrofee. In 

verschillende categorieën hebben 4 van onze spelers prijzen behaald:   

Jeroen Pipping   Beste Keeper 

Erwin Tissingh   Topscorer 

Jesper Oosterwijk   2e plaats Talent  

Angelo Olaer    2e plaats speler van het jaar  

Gefeliciteerd mannen, top prestaties! 

 

Evenementen 

29 november: Pietentraining voor de Jeugd 

17 december:  Jaarafsluiting        

 

Een sportieve groet,  

Het Bestuur  
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Het STEK  

 

Het “oktoberfest” van de senioren – Duits thema 

Op woensdag 25 oktober hebben we alweer voor de 9e keer een 

seniorenmiddag gehouden in samenwerking met de JVV en de Zonnebloem. 

35 personen hadden zich van te voren opgegeven voor de gezellige middag. 

Iedereen werd ontvangen met een kopje koffie en een heerlijke berlinerbol. 

Na de koffie begonnen we met een rondje bingo. De Duitse getallen vlogen 

om je oren. 

Daarna hadden we een Duitse quiz waar ze per tafel de vragen konden 

beantwoorden. De tafel die won kreeg een lekker drankje van de organisatie. 

We hebben nog twee rondes bingo gespeeld en de winnaars gingen met een heerlijk 

etenspakket naar huis.  

De middag werd afgesloten met een heerlijke maaltijd, waarna iedereen voldaan huiswaarts 

ging.  Zoals elk jaar zijn we blij dat we in het Klokhuis terecht kunnen en de bediening was 

weer perfect.  

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 6 januari van 16.00 uur tot 20.00 uur, staat de nieuwjaarsreceptie op de 

agenda. Noteer de datum alvast. Op die dag willen we graag met alle Kraggenburgers het 

nieuwe jaar inluiden onder het genot van een hapje en een drankje. Een gezellige middag met 

een woordje van onze dorpsvoorzitter, uitreiking van het “Bloemetje”, diverse rondes verloting 

en bekendmaking van Prins Carnaval van de Zotte Leeuwkes. 

Ook aan uw kinderen is gedacht. er is boven een aparte ruimte voor de kinderen met 

begeleiding (geen oppas).  

 

Bloemetje 

Ook dit jaar zal tijdens de nieuwjaarsreceptie het bloemetje weer worden uitgereikt aan een 

persoon die zich heeft ingezet voor Kraggenburg. Kent u iemand, waarvan u denkt die verdient 

een bloemetje voor zijn/haar inzet, laat het ons dan weten. Graag voor 20 december. U kunt 

contact opnemen met Liesbeth van Egmond tel. 06 23848797 of mailen naar: 

stek@kraggenburg.nl  

Tijdens de kerstmarkt in het dorp (9 december), zal er een brievenbus staan, waar u uw keuze 

voor wie “Het bloemetje” mag krijgen, in mag doen. Graag onderbouwd met info over 

haar/zijn inzet.  

 

Met een gezellige groet van STEK, 

Anne van der Lingen, Joost Potters, Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed, Wesley van der 

Heijden, Dick de Boer en Wilma van Beekhuizen. 

 

 

Leuk om te lezen - KUIPVREES IN ROTTERDAM 

 

Als 4 jarig ventje zaterdagmiddag gedompeld in een teil ijskoud water. Een keteltje heet water 

hielp natuurlijk geen bal. In 1959, wonende Onder de Toren 26 te Emmeloord, wekelijks deze 

martelgang. Een stalen kuip met twee metalen hengsels krampachtig vastpakkend. Deze 

huiverige vijf minuten leken een uur. Alles kromp in de kou, daar was ik mij gelukkig nog niet 

van bewust. Elke keer weer in die helse kuip was een kwelling en het zou nooit meer stoppen. 

In 1963 verhuisden wij naar De Oost 24 te Dronten en dus eindelijk verlost van het ritueel. 

Heerlijk onder een lauw warme douche. De geiser deed zijn werk en ik stond heerlijk douchend 

te dromen. Of was het later in 1968 aan de Terminator in “bungalowpark” de Boerenhemel? 

(alleen boeren konden zich dit veroorloven) Nog in ‘63 stonden, door de strenge vorst, de 

bloemen op de binnenkant van de ramen. Met een stalen kruik kokend water in bed. De luxe 

nam vervolgens in een sneltrein vaart toe. Voorgoed was ik gelukkig verlost van die verrekte 

Kuip. Of toch niet……..? 

 

Het moet ergens in 1964 zijn geweest; met mijn vader mee naar voetbal in de Maasstad. Hij 

vertelde mij op Coentje Moulijn te letten want de rest was niet interessant. Met hem gebeurt 
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er altijd wel wat. Bijvoorbeeld In het jaar 1965 toen Coen het aan de stok kreeg in een 

Europacup wedstrijd tegen de Madrilenen. Bijna heel het elftal van Real Madrid stortte zich met 

man en macht op Coen. Gelukkig was Moulijn die Spanjaarden te snel af. Maar goed dit 

terzijde; voor het eerst zag ik in het echt een voetbalwedstrijd. Ik kreeg de opdracht zijn 

passeerbewegingen goed in mij op te nemen en de snelheid waarmee dat gepaard ging. De 

voetbalkenner naast mij zegt halverwege de wedstrijd; “die moet naar Amsterdam”. Tijdens de 

terugrit in de auto vroeg hij of ik de naam van het stadion had gezien. Nee dus. Ik kon het niet 

geloven; onwetend had ik 1,5 uur in de Kuip gezeten. Het voelde achteraf niet als een 

aangenaam bad, dat was vanaf dat moment duidelijk. Gelukkig was het droog want bij regen 

en wind zit je daar, het schijnt kletsnat en steenkoud. “Kuipvrees?” Zelfs meeuwen durven niet 

meer over Rotterdamse stadions te navigeren want zij worden zomaar door afgedwaalde 

ballen uit de lucht geschoten. De keeper van Feyenoord Eddy Treijtel schiet in 1970 een 

meeuw geheel aan flarden. De aversie tegen de Kuip neemt soms te grote vormen aan. Een 

vriend loopt daar zijn snelste marathons omdat de Kuip aan het parcours ligt. Aldaar versnelt 

hij alsof de finish in zicht is. Schijnt ook een stank waar te nemen maar dat is mogelijk zijn 

eigen geur. De enige verklaring zou kunnen zijn dat men er louter werkvoetbal speelt. Hij ruikt 

zijn eigen lijf, immers een marathon lopen op ons niveau, is ook louter werken. Nou het even 

over de 42 km gaat; Het is bij de Kuip een mooie locatie om de lopers aan te zien komen via 

de Stadionweg vervolgend over de Coen Moulijnweg. In 2012 moest en zou ik daar onze zoon 

zijn tweede marathon zien lopen. Op de ringweg was de afslag naar de Kuip volledig afgezet 

met hekken. Ik had haast! Deze versperring negerend reed ik 4 km, zonder overig verkeer, 

linea recta naar de Kuip. Maar oh jee daar stond een kordon van zo’n 8 Rotterdamse 

politieagenten. Snel en zogenaamd verward stap ik uit en vertel de diender volledig de kluts 

kwijt te zijn. Met droge ogen verklaar ik hem dolgraag de Kuip eens te willen zien, maar weet 

niet waar ik ben. De totaal verbouwereerde agent verwijst ons 200 meter rechtdoor, zonder 

boete op te leggen vanwege mijn enthousiasme. Twee oudere mensen, met de fiets achterop 

de auto, volledig de weg kwijt, dat was duidelijk. In hemelsnaam, zeg nou zelf, wie wil nou 

naar de Kuip om daar rondjes te fietsen? 

 

Eerlijkheidshalve; De Kuip is een voetbaltempel daar kan geen enkele voetballiefhebber 

omheen. Het schijnt een sensatie te zijn als Feyenoord scoort in de Kuip. Een stadion dat 

helemaal op en neer deint. Gelukkig heb ik dat met twee wedstrijden tegen Ajax niet 

meegemaakt. Natuurlijk zou ik dat een keer willen ervaren. Mogelijk is het een optie om een 

wedstrijd te bezoeken als het grote Feyenoord speelt tegen PSV. De provincieclub ligt 

Feyenoord goed en dan kan ik een keer genieten van de sfeer in het mooiste voetbal stadion 

van ons land. Misschien over een aantal jaren met de kleinkinderen. In elk geval hoeven onze 

toekomstige peuters niet terug naar de Middeleeuwse taferelen in teiltjes met koud water. 

Maar of de Kuip voor hen ooit een warm bad wordt dat blijf ik betwijfelen. Alhoewel? Johan 

Cruijff gaf een seizoen voetballes in de Kuip en het Kampioenschap was een feit. Een paar 

technisch begaafde spelers op de prachtige voetbalmat zou alles in mijn opinie kunnen 

veranderen. Misschien moeten wij die technische gastjes van Ajax uit de Arena verbannen en 

een jaar laten voetballen in de Kuip. Zeker weten; dan zijn onze kinderen helemaal verkocht 

en ben ik wellicht eindelijk verlost van die eeuwige krankzinnige vrees. 

 

 

KLAVERJASCLUB DE KEI 

 

Woensdag 27 december is er weer het jaarlijkse open kampioenschap klaverjassen van 

Kraggenburg, aanvang 19.00 uur. Inschrijven kan vanaf 19.30 uur in het Klokhuis aan de 

Noordermeent. Zal de kampioen van voorgaande jaren, Henk Mathijsen er weer met de beker 

van door gaan? We spelen 4 rondes tussen de 2e en 3e ronde is er weer de snertronde. 

 

Het programma van 2018 is als volgt: 

5 en 19 januari 2018 

2 en 16 februari 2018 

2, 16 en 30 maart 2018 

13 april 2018 

 

Het bestuur 
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Kerstmiddag 

 

Ouderensoos  
“Jongeren van Vroeger”  

Secr. Marianne Galama 

Finsestraat 21, Kraggenburg 

Tel. (0527) – 25 29 33  

 

 

   

Kraggenburg, november 2017. 

     

 

 

 
Hierbij nodigen wij u uit voor de KERSTMIDDAG, die gehouden wordt voor alle 55-plussers van 

Kraggenburg, verzorgd door de ouderensoos “Jongeren van Vroeger” en de Zonnebloem. 

 

Deze middag wordt gehouden op dinsdag 19 december 2017 om 14.00 uur in het 

Klokhuis. 

 

Het muzikale gedeelte staat onder leiding van Wim v.d. Pelt. 

 

De kerstmiddag zal begonnen worden met koffie, thee en iets lekkers en een openingswoord 

door de voorzitter. 

 

Piet Koster zal dit jaar een kerstverhaal vertellen. Ook zullen er een paar gedichten worden 

voorgedragen.  

 

De middag zal worden afgesloten met een gezamenlijke feestelijke kerstbroodmaaltijd. 

     

Kosten: voor leden van de soos gratis. Niet leden betalen € 12,50 incl. koffie, thee, een 

drankje en de broodmaaltijd. 

 

Opgave: Graag uiterlijk vóór 14 december 2017 inleveren via onderstaande invulstrook bij de 

bestuursleden Piet Koster 25 25 65 of Jan Rinsma 25 20 61. 

 

Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar Jan Rinsma 25 20 61 of naar Gina Speets  

25 81 82. 

 

Wij hopen op een goede opkomst en rekenen op uw aanwezigheid. 

 

 

 

  

Invulstrook (hierlangs afknippen). Let op, inleveren vóór 14 december 2017.   

     

 

Ondergetekende: NAAM …………………………………………………………………. 

 

 

Straat en huisnummer …………………………………….komt met een/twee personen. 
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Jaarvergadering IJsvereniging Klein Cortina 

 

Hierbij nodigen wij u graag uit voor de jaarvergadering van IJsvereniging Klein Cortina. 

Deze wordt gehouden op maandag 18-12-2017 bij H.C.R. Van Saaze, aanvang 20.00 uur. 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Mededelingen 

3. Notulen jaarvergadering 2016 

4. Ingekomen stukken 

5. Jaarverslag 

6. Verslag penningmeester 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissie 

9. Bestuursverkiezing 

▪ statutair aftredend en herkiesbaar: Jan Lampert 

▪ statutair aftredend en herkiesbaar: René Kapelle 

▪ statutair aftredend en niet herkiesbaar: André v.d. Vegt 

 

Kandidaten voor bestuursverkiezing 

▪ Mark Gouweleeuw 

▪ Arno Matthijssen 

▪ Extra vacature i.v.m. werkverdeling tijdens vorstperiodes 

Kandidaten graag aanmelden voor 15-12-2017 bij A. v.d. Vegt, 06 23586884 

 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

 

 

Wat is NOPagenda? 

 

NOPagenda is een (gratis) regioagenda voor de Noordoostpolder. Het laat alle evenementen 

zien die er in dit gebied zijn. Overzichtelijk en duidelijk. 

 

Je kunt denken aan een toneeluitvoering in Creil, een sportweekend in Emmeloord of een 

muziekfestival in Bant. Maar ook een sportdag, schuurfeest, theatershow, jeu de boules 

toernooi, lezing, open dag, carnaval of dancenight. Zolang het geen besloten evenement is. 

 

Het idee is ongeveer 5 jaar geleden ontstaan. Er mistte een regionale agenda in dit gebied, 

vandaar dat we zelf de stoute schoenen aan hebben getrokken om dit te maken. Het ontwerp 

en bouwen ervan was een behoorlijke klus, het idee is dat het voor iedereen makkelijk is om 

een evenement aan te melden. 

 

Zo kunnen we samen de NOP nog beter op de kaart zetten.  

Er is machtig veel te doen hier!   :-) 

 

Kijk snel op www.nopagenda.nl 
 

Mijnvormgever.nl - Marius de Vries 

 

 

 

 

 

 
 

http://www.nopagenda.nl/
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CARNAVALS AGENDA 2017-2018 
  

Kerstmarkt   9 december 2017 

Nieuwjaarsreceptie  6  januari 2018  Bekendmaking Prins  

Gezwam rond de Dam 3 februari 2018   

Kinder buutreednen 9 februari 2018   

Groot Carnaval  10 februari 2018   

Katerloop   11 februari 2018   

Kindercarnaval  11 februari 2018 

Seniorencarnaval  13 februari 2018 

 

Lidmaatschap: 

Ben je 16 jaar en ouder, dan kun je lid worden van onze carnavalsvereniging ‘De Zotte Leeuwkes’. 

Daarmee heb je gratis toegang tot onze evenementen. Het lidmaatschap kost €10,-. 

Mail je adresgegevens door naar: info@zotteleeuwkes.nl en wij zorgen dat de rest geregeld wordt. 

Kijk voor alle informatie over onze geschiedenis, activiteiten, foto’s en agenda op onze website: 

www.zotteleeuwkes.nl 

 
 

 

mailto:info@zotteleeuwkes.nl
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KERSTBOMEN VERKOOP 

ZATERDAG 9 DECEMBER VANAF 10 UUR 

Zaterdagochtend staan er schitterende kerstbomen voor u klaar op De Dam in Kraggenburg, die 

uw huiskamer helemaal in de winterstemming zullen brengen.  

Voor een scherpe prijs (vanaf €15,-) bent u de trotse eigenaar van een kwaliteitsboom in 

verschillende soorten en maten, met en zonder kluit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Met uw kerstboom 

geen geleur,  

 

op verzoek brengen 

we ze gratis tot aan 

uw deur! 
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 KERSTMARKT 

               ZATERDAG 9 DECEMBER       MET LIVE 

    15:00 - 19:00 uur                MUZIEK ! 

      

 

Zaterdagmiddag staat de kerstmarkt volledig in het teken van de winterse sferen met live muziek. 

Zoals u kunt verwachten van een kerstmarkt zijn er winterse kramen en gezellige eettentjes. 

Natuurlijk mag de skihut met glühwein en warme chocomelk, maar ook fris en bier niet ontbreken 

op de kerstmarkt. 
Er vallen daarnaast ook prachtige prijzen te winnen bij het Rad van Fortuin. Dit mag u niet missen! 

 

Voor de kinderen  zijn er op de kerstmarkt ook allerlei leuke activiteiten! Er is de mogelijkheid om 

een rondje te rijden met paard en wagen en er is een springkussen. Binnen zal de tv aan staan met 

een winterse tekenfilm. 

  

 

 

 

 

 

Wilt u als individu, een groep of namens een vereniging    deelnemen als 

standhouder op de kerstmarkt? U bent van  harte welkom!  U kunt zich 

aanmelden bij Jeroen Paauw: 

 06-50814025 / jeroenpaauw@home.nl    
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 

Nacht zonder dak actie 

In september hebben een aantal kinderen van ons dorp op het plein 

naast de kerk geslapen. Het doel was om zelf te ervaren wat het is om 

geen dak boven je hoofd te hebben. Met deze actie hebben ze meer 

dan 700 euro opgehaald voor daklozen! We zijn heel trots op deze 

kanjers. 

 

Kindje in de Kribbe, kerstavond 19.00 uur 

Op kerstavond vertellen we het kerstverhaal op een leuke en eenvoudige manier aan alle 

kleine kinderen (t/m groep vier) die dan in Kraggenburg zijn. Het verhaal zal inclusief het 

zingen van liedjes een klein halfuurtje duren. Natuurlijk zijn oudere kinderen, vaders, moeders 

en opa`s en oma`s ook van harte welkom. Om 21.30 begint hierna de kerstnachtdienst waarin 

we weer veel prachtige kerstliederen zingen. 

Hopelijk tot dan! 

 

Steun gezinnen in onze polder en geef aan de voedselbank 

Wat hebben we het goed in ons mooie Kraggenburg! Helaas zijn er ook 

in onze polder huishoudens/gezinnen die het minder goed hebben en 

nauwelijks of niet rond kunnen komen.  

 

Dit was het onderwerp bij een van de koffie ochtenden van het Klokhuis 

(www.kraggenburg.nl). Daarom lijkt het ons een mooi initiatief om het 

gehele jaar door als Kraggenburgers etenswaren en goederen in te 

zamelen voor de voedselbank in onze polder.  

 

Elke maand staat er een ander houdbaar product centraal welke ingezameld wordt. Bij uw 

wekelijkse boodschappen kunt u dit product kopen en vervolgens doneren. Als de maand 

voorbij is wordt alles weggebracht. De producten verzamelen we op meerdere locaties: 

- Op maandagen op school de Fladderiep  

- Op zondagen in de hal van de kerk/zaal A 

- De laatste dinsdag van de maand bij de openstelling van de kerk van 15.00 tot 16.00 uur 

- Op dinsdagen tijdens het koffiedrinken bij het Klokhuis 

 

Voor het komende 1/2 jaar is er de volgende lijst gemaakt: 

 

November  Luiers maat 1 t/m 3    

December  Potjes babyvoeding 

Januari  Groente in blik/pot 

Februari  Houdbare halfvolle melk 

Maart   Soep 

April   Houdbaar broodbeleg (20+ smeerkaas, pindakaas, jam enz.) 

Mei    WC papier  

Juni   Zilvervlies- of meergranenrijst 

 

Iedereen alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!  

Gert & Sandra Luten (Finsestraat 16 – 252585) 

 

Doordeweekse openstelling van de kerk 

Elke laatste dinsdag van de maand tussen 15.00 – 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. Er is dan ook de mogelijkheid om uw kleding voor ISEE in te leveren. ISEE 

is een stichting uit Urk die kleinschalige projecten in Ethiopië stimuleert en tot nu toe zeer 

succesvol is. Namens onze kerk is Willem Remijnse hierbij betrokken. Ook kunt u spullen 

inleveren voor de voedselbank. Kom eens aan om een rustpunt in de week te ervaren en neem 

uw buur mee! 

 

 

Hier is de grootste 

behoefte aan, daar 
beginnen we dus 

mee! 
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Trefwoord-extra loopt goed! 

In het voorjaar gaan we weer verder met trefwoord extra voor de kinderen van de basisschool. 

Trefwoord-extra begint altijd met samen iets drinken waarna er een Bijbelverhaal wordt 

verteld. We doen dat met behulp van poppetjes en ander materiaal zodat kinderen het verhaal 

niet alleen horen maar ook voor zich zien. Er volgt een gesprek over het verhaal. Kinderen 

worden aan het denken gezet. Wat betekent zo’n oud verhaal? Tenslotte kunnen kinderen 

knutselen en spelen naar aanleiding van het verhaal en het gesprek. Het accent van 

Trefwoord-extra ligt op het ontdekken wat geloof kan betekenen. Aanmelding en info: Liesbeth 

Winters, tel 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl)  

 

Humor in de kerk…. 

Wij hadden de juwelier opdracht gegeven om in onze trouwringen de verwijzing “1 Joh. 4: 19” 

op te nemen. Een Bijbeltekst waar staat: “Wij hebben lief, want God heeft ons eerst 

liefgehad.” Bij het ophalen bleek de juwelier ervan te hebben gemaakt: “Joh. 4: 18”. Wij 

zochten de tekst op. Jezus in gesprek met de Samaritaanse vrouw: “Terecht zegt gij: ik heb 

geen man. Want gij hebt vijf mannen gehad en die gij nu hebt, is uw man niet!” 

 

 

 

Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

 
dag datum tijd Bijzonderheden Voorganger 

di 28-nov 15.00 Open kerk op dinsdag middag 

zo 3-dec 10.00 1e advent Ds. I. Postma 

zo 10-dec 10.00 2e advent; jeugddienst+koffie Mw. K. Schoonveld 

zo 17-dec 10.00 3e advent Mw. Pastor C.Boven 

zo 24-dec 19.00 kindje in de kribbe 

zo 24-dec 21.30 4e advent, kerstnachtdienst Dhr. R. Pasterkamp 

ma 25-dec 10.00 Kerstmis Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

zo 31-dec 10.00   Ds. D. Wolters 

zo 7-jan 10.00 Nieuwjaar, morgengebed+koffie 

zo 14-jan 10.00   Dhr. R. Pasterkamp 

zo 21-jan 10.00 Avondmaal, kring Ds. M.A.F. Westermann 

zo 28-jan 10.00 Jeugddienst Mw. Pastor H. Kramer 

di 30-jan 15.00 Open kerk op dinsdag middag 

zo 4-feb 10.00 Gemeentevergadering+koffie Mw. Pastor C. Boven 

zo 11-feb 10.00   Dhr. R. Pasterkamp 

zo 18-feb 10.00 1e lijdenszondag Dhr. H. Feijen 

zo 25-feb 10.00 2e lijdenszondag Ds. W.L. Dekker 

di 27-feb 15.00 Open kerk op dinsdag middag 

zo 4-mrt 10.00 3e lijdenszondag Ds. H.J.H. Pap 

 
 
Volg de kerk in Kraggenburg op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl 

mailto:pastorliesbethjonas@hetnet.nl
http://www.pknkraggenburg.nl/
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Haar & huidsalon “Geniet” in Kraggenburg opent medio februari! 
 

Vanaf medio februari is Kraggenburg een haar & huidsalon rijker! 

In de oude supermarkt starten Judith Langeberg-de Lange en Marlou 

den Dekker-Bols, beiden woonachtig in Luttelgeest, hun haar & 

huidsalon. 

 

De dames hebben bewust voor de naam “Geniet” 

gekozen, want een bezoek aan de salon draait 

vooral om ontspanning en je mooi voelen. Het 

interieur is hier dan ook op afgestemd. 

Combineer dit met het enthousiasme van 

Judith en Marlou en een bezoek aan Geniet 

voelt als een warm bad! 

 

 

Het dienstenpakket van Geniet is het volgende:    

▪ Kapsalon 

▪ Schoonheidssalon 

▪ Visagie 

▪ Permanente make-up 

▪ Ontharing 

▪ Barbier (knippen), binnenkort wordt dit uitgebreid met 

scheren 

 

Experts: 

Marlou heeft al een aantal jaren haar salon By Marlou in 

Luttelgeest, door het openen van de salon in Kraggenburg sluit By 

Marlou. Judith heeft diverse opdrachtgevers gehad en werkt de 

laatste jaren voor zichzelf. Beide dames volgen regelmatig 

opleidingen om de laatste trends toe te kunnen passen.  

UITNODIGING OPENING! 
Medio februari staan de deuren van de salon open en kun je een 

kijkje nemen! In januari volgt de datum van de opening.   

Voel je welkom, maak kennis met Judith en Marlou en plan je eerste 

afspraak in voor een echt Geniet-moment! 

 

In december gaat de website van Geniet online, deze is te vinden 

op www.salongeniet.nl. Voor informatie kun je al contact opnemen 

met de dames via de mail info@salongeniet.nl en telefoon 06-28 13 

15 21. 

http://www.salongeniet.nl/
mailto:info@salongeniet.nl
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Erika4air 

 

 

 

200km schaatsen voor de strijdt tegen CF (taaislijmziekte)  

 

 

Ik ben Erika Bremer, 22 jaar, doe de opleiding fysiotherapie in Groningen en 

ben lid van de Groninger studenten schaatsvereniging Tjas. De afgelopen 2 

jaar is er al een team van Tjas voor skate4air afgereisd naar de Weissensee. 

Beide keren was ik heel erg enthousiast maar was het studie technisch niet 

haalbaar. Dit jaar lukt dat wel! Al vanaf jongs af aan doe ik aan 

langebaanschaatsen en rijd ik wedstrijden van 500 tot 1500 meter.  

 

Dit jaar ruil ik de trainingen voor deze afstanden in voor Tourtrainingen om de alternatieve 

Elfstedentocht (200km) te volbrengen! Als groot schaatsliefhebber moet je toch ooit de 

(alternatieve) elfstedentocht hebben gereden en al helemaal als je  deze afstand aflegt voor de 

strijd tegen CF! 

 

Deze 200 km rijd ik voor onderzoek naar Cystic Fibrosis (taaislijmziekte), CF is een erfelijke en 

ongeneeselijke ziekte, waarbij patiënten last hebben van taai slijm in voornamelijk hun longen 

en spijsverteringssysteem. Dit leidt tot terugkerende luchtweginfecties en beschadigingen van 

deze organen, wat uiteindelijk zorgt voor een verminderde longfunctie en het verminderde 

vermogen om voedingsstoffen op te nemen. Hierdoor is het voor hen dus een stuk minder 

vanzelfsprekend om een sportieve uitdaging aan te gaan. 

  

Met 7 andere gemotiveerde Tjassers vormen wij het Tjas skate4air Team dat 2 februari de 

uitdaging aan gaat. De komende maanden gaan wij veel schaatsen, fietsen, hardlopen en 

buikspierkwartieren om zo goed mogelijk aan de start te staan. Maar daarnaast zeker ook niet 

onbelangrijk: We gaan vooral veel acties voeren om zoveel mogelijk geld op te halen voor 

skate4air! 

 

Help jij ons mee om het verschil te maken voor patiënten met CF door mij met zo veel 

mogelijk geld de finish te laten bereiken! Dit kan door mij te sponsoren! Doneren kan via: 

  

https://www.skate4air.nl/actie/erika-bremer 

 

Iedere donatie helpt!!  

 

Al het geld wat opgehaald wordt gaat rechtstreeks naar de Nederlandse Cystic Fibrosis 

Stichting om verder te kunnen onderzoeken naar CF zodat deze ziekte de wereld uit geholpen 

kan worden!  

 

Alvast bedankt!  

 

  

It giet oan! 

 

 

 

 

Doneren via: https://www.skate4air.nl/actie/erika-bremer 

https://www.facebook.com/skate4airTjas/ 

https://www.skate4air.nl/actie/erika-bremer
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Uitslag enquête onder ouderen 

 
De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) heeft voor de zomervakantie een 

enquête gehouden onder de senioren in ons dorp (de doelgroep). Hierover willen we u 

informeren en onderstaand kunt u de samenvatting van deze enquête lezen. Bijna 

onvermijdelijk worden de nodige percentages genoemd. Van de andere kant geeft het wel een 

helder inzicht wat zoal de meningen zijn. 

 

De werkgroep heeft er om praktische reden voor gekozen om de doelgroep een willekeurige 

selectie te maken. Deze selectie omvatte 40 huishoudens en die zijn persoonlijk benaderd. We 

hebben uitleg gegeven en gevraagd om mee te werken. Daarna zijn de formulieren met 

vragen weer opgehaald. De werkgroep heeft voor deze aanpak gekozen om op deze manier 

een goede respons te krijgen. 

De vragenlijst bevat 3 hoofdonderwerpen en wel: over wonen/woonomgeving (11 vragen), 

over welzijn (6 vragen) en over zorg en hulp (7 vragen). 

 

Over wonen en woonomgeving: 

Van de huishoudens woont 73% al langer dan 25 jaar in Kraggenburg. 

Over de woonomgeving en ook over het huis zelf is 89,2% tevreden. In het vervolg daarop 

worden genoemd: “rust en ruimte” 71%, “mooie omgeving met natuur en veel groen” 51,6% 

en “sociale contacten/gezelligheid/omzien” 48,4%. Er mochten meerdere antwoorden worden 

gegeven bij dit onderwerp. 

Nadelen van het wonen in Kraggenburg zijn ook aangegeven. Ook hier waren meerdere 

antwoorden mogelijk. Als nadeel zijn genoemd: “geen winkel” 40,6%, “geen voorzieningen” 

37,5%, “auto nodig vanwege grote afstand tot winkel, dokter, enz.” 25%, “geen nieuwbouw” 

25%. 

Op de vraag:“Denkt u er aan om weg te gaan uit Kraggenburg?” antwoordde 81,1% met nee 

en 18,9% met ja. Wel is door 66,6% aangegeven dat aanpassingen in de woning gewenst zijn 

om te kunnen blijven wonen. Er is weinig animo (86,5%) om binnen Kraggenburg te 

verhuizen.  

 

Over welzijn 

We hebben gevraagd of de mensen verenigingen en organisaties binnen Kraggenburg kunnen 

opnoemen. Daarop heeft 86,5% geantwoord met het noemen van meerdere namen. Er zijn 

wel 22 verschillende organisaties/verenigingen genoemd. 

Over onderlinge contacten die mensen hebben binnen het dorp of aan de buitenwegen 

antwoordt 83,8% met ja. Contacten met de buren ligt nog iets hoger met 86,5%. 

Er is een lijst met activiteiten voorgelegd, waarop meerdere activiteiten konden worden 

aangekruist, die men belangrijk vindt. Het hoogst scoorden gezamenlijke maaltijd 67,6%, 

ouderensoos 59,5%, elkaar ontmoeten/koffietijd 56,8%, wandelen met een groep 40,5%, 

sport / bewegen ouderen 40,5%. Verder scoorden dorpsbibliotheek, bezoek voor een 

gesprekje, samen wandelen, creatief bezig zijn, ook hoog met getallen tussen de 24% en 

35%. Opmerkelijk is dat 83,8% van de ondervraagden aangeeft dat kerk of geloofs-

gemeenschap voor hen belangrijk is. 

Er is gevraagd aan welke voorzieningen in Kraggenburg behoefte is. Hierop kon één of 

meerdere antwoorden gegeven worden, waarbij de mensen zelf de missende voorziening 

moesten aangeven. Diverse voorzieningen zijn genoemd, met als hoogste het missen van een 

buurtsuper, 37,8%. Van de andere kant heeft 43,2% niets ingevuld bij deze vraag. Kunnen 

deze mensen omgaan met minder voorzieningen?  

We hebben ook gevraagd of er een belemmering is om activiteiten te bezoeken. Daarop zijn 

diverse antwoorden gekomen, maar 56,8% heeft deze vraag niet ingevuld (te interpreteren als 

geen belemmering). 

 

Over zorg en hulp 

We hebben gevraagd of u weet waar u professionele zorg en hulp kunt vragen. Het antwoord 

daarop was 67,6% ja en 21,6% nee. Aandachtspunt is wel het percentage dat nee heeft 

ingevuld.  

Bij ons is bekend dat mensen het lastig vinden om hulp te vragen. Om die reden is bij de 

vragen ook de mogelijkheid gegeven om niets in te vullen (“laat ik in het midden”). Van de 
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andere kant willen we wel graag een en ander hierover weten, dus toch een aantal vragen 

over dit onderwerp. 

We kennen in Kraggenburg een vrijwilligersgroep (zie laatste pagina van de Uitkijk). Van de 

mensen zegt 35,1% hiervan wel gebruik te willen maken als dat nodig is. Daarnaast hebben 

we in de enquête ook de volgende vragen opgenomen: 

Vraagt u buren/goede bekenden/vrienden wel eens om hulp? Antwoord met ja is 67,6% 

Vraagt u familie, waaronder de kinderen, wel eens om hulp?. Antwoord met ja is 73,0% 

Maakt u onderscheid tussen familie – vrienden of buren – de vrijwilligersgroep, als u vraagt om 

hulp?. Antwoord 59,5% ja en 35,1% nee of niet belangrijk. 

Bij deze vragen is aanvullend door 77,3% van de mensen aangegeven dat familie of kinderen 

als eerste worden benaderd voor een hulpvraag. Daarna komen met 63,6% de buren als de 

volgende optie voor een hulpvraag. 

 

De werkgroep Omzien gaat op basis van de uitkomsten van deze enquête actiepunten voor 

2018 bepalen. Te zijner tijd hoort u daar meer over. 

 

De werkgroep is nu bezig voor de doelgroep jongeren en jonge gezinnen ook een enquête op 

te zetten met daarin een aantal specifieke vragen voor deze doelgroep. 

 

Tenslotte: heeft u naar aanleiding van dit artikel vragen, opmerkingen of ideeën/wensen dan 

kunt u via e-mail Harry Engels  harryengels@planet.nl  of Jules Overmars  

jules.overmars@hetnet.nl  benaderen. 

 

 

Werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) 

 

 

 

OPBRENGST COLLECTE Diabetes Fonds 

 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden van 30 oktober t/m 4 november 

2017. De opbrengst was het mooie bedrag van € 944,62. Alle gevers hartelijk bedankt! 

 

Een miljoen Nederlanders hebben diabetes, een slopende ziekte. Het is dan ook de droom van 

iedereen met diabetes om er ooit van te genezen. 

 

Met uw steun geeft het Diabetes Fonds mensen met diabetes een betere toekomst en 
draagt u bij aan een toekomst zonder diabetes!  
 

Namens het Diabetes Fonds, 

 

Afra van Diepen 

Collecteleider 

 

 

 

 
Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

                                 uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Stuwwal 19 

mailto:harryengels@planet.nl
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Boswachtersnieuws 

 

Door Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten Flevoland 

 

Het Waterloopbos staat flink in de belangstelling. Van heinde en verre komen wandelaars 

genieten van dit bijzondere stukje Nederland. De boeiende combinatie van natuur en cultuur 

spreekt veel mensen aan. Met de uitvoering van de ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos 

zorgen de boswachters van Natuurmonumenten dat het Waterloopbos voor iedereen 

toegankelijk blijft, de natuurwaarde flink vergroot wordt en de cultuurhistorie weer een flinke 

tijd mee kan. Zo kunnen volgende generaties zich ook verwonderen over het stromende water 

en de verstilde waterloopkundige modellen. 

 

Restauratie stuw valt in de prijzen. 

De Stichting Historische Sluizen en Stuwen Nederland heeft aan Natuurmonumenten de eerste 

prijs voor het stuwherstelproject in Rijksmonument Waterloopbos uitgereikt. De bekendmaking 

vond plaats tijdens de Nationale Sluizendag op 26 oktober j.l. Het juryrapport: “De jury heeft 

grote waardering voor de wijze waarop dit unieke object in oude glorie is hersteld. Dat geldt in 

cultuurhistorisch opzicht maar ook voor de technische kwaliteit van de restauratie. Het 

oorspronkelijke concept als eenvoudig opgebouwde stuw als waterbouwkundig meet- en 

regelwerk komt hiermee volledig tot zijn recht. De direct bij de entree gelegen, voor publiek 

zichtbare, terughoudend gerestaureerde stuw verhoogt bovendien de belevingswaarde van het 

Waterloopbos.” 

 

Flinke bijdrage voor Waterloopbos 

Woensdagavond 8 november heeft de Provinciale Staten van Flevoland besloten €1.3 miljoen 

beschikbaar te stellen voor de verdere ontwikkelingen van het Waterloopbos.  

Boswachter Norbert Kwint: ‘Dit bedrag komt boven op de 1.5 miljoen die eerder deze week is 

toegekend vanuit de Zuiderzeelijngelden. In totaal draagt Provincie Flevoland daarmee 2.8 

miljoen bij aan de ontwikkeling van dit unieke gebied. Wij zijn erg blij dat we nu van start 

kunnen met de uitvoering van de ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos 2016-2026.’  

 

Groene harten gezocht 

Natuurmonumenten kan niet zonder de enorme inzet van vrijwilligers. Vrijwilligers zorgen 

ervoor dat bezoekers worden ontvangen in het bezoekerscentrum, dat geïnteresseerden mee 

kunnen met excursies en ze werken hard in de natuur van het Voorsterbos e.o. Er is dus een 

heel breed pakket aan vrijwilligersfuncties. We vertellen je er graag meer over tijdens de 

informatieavond op 10 januari 2018. Dus als je interesse hebt, meld je dan snel aan via Rutger 

de Vries r.devries@natuurmonumenten.nl  

 

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. 

mailto:r.devries@natuurmonumenten.nl
http://www.natuurmonumenten.nl/
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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  

 telefoonnummerr 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 

 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op internet – 

www.kraggenburg.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 2018 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

14 januari 24 januari 

4 maart 14 maart 

15 april 25 april 

3 juni 13 juni 

16 september 26 september 

11 november 21 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 2018 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per 
jaar (€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6  33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 
pagina) 

60,00 15,00 18x24 (hele 
pagina) 

215,00 40,00 

18x6 (1/4 
pagina) 

60,00 15,00    

 

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 

29-11 FC Kraggenburg Pietentraining voor de jeugd FC Kraggenburg  

09-12 De Zotte Leeuwkes Kerstbomenverkoop HCR van Saaze 10.00 

09-12 De Zotte Leeuwkes Kerstmarkt HCR van Saaze 15.00 

17-12 FC Kraggenburg Jaarafsluiting FC Kraggenburg  

19-12 Jongeren van Vroeger Kerstmiddag Klokhuis 14.00 

27-12 Klaverjasclub De Kei Open kampioenschap klaverjassen Klokhuis 19.00 

06-01 STEK Nieuwjaarsreceptie Klokhuis 16.00 

10-01 Natuurmonumenten Informatieavond vrijwilligers   

03-02 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HCR van Saaze  

09-02 De Zotte Leeuwkes Kinder Buutreednen HCR van Saaze  

10-02 De Zotte Leeuwkes Groot Carnaval HCR van Saaze  

11-02 De Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze  

11-02 De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval HCR van Saaze  

13-02 De Zotte Leeuwkes Seniorencarnaval HCR van Saaze  
 


