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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Stuwwal 12,  8317 BC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Als ik dit schrijf hebben we er al weer 2 weken opzitten in het nieuwe jaar. 

Ik hoop dat u het nieuwe jaar goed gestart bent. 

Wij in ieder geval wel, want we hebben op 5 januari in het Dorpshuis een zeer geslaagde 

nieuwjaarsreceptie gehad. 

 

Onze evenementen commissie ‘STEK’ had dit zorgvuldig voorbereid. Zoals gewoonlijk krijgen 

wij, als bestuur Dorpsbelang, ook de gelegenheid om wat dingen uiteen te zetten. 

 

Uit mijn toespraak wil ik hier nog graag 2 bijzondere momenten uit 2018 voor Kraggenburg 

benoemen: 

De eerste is natuurlijk onze nieuwe school, waarbij alle kinderen nu onder één dak les krijgen. 

Dit was een lang gekoesterde wens. 

Als tweede vind ik het Boerderijenboek een geweldig resultaat. Meer dan 30 mensen zijn 2 

jaar bezig geweest om dit tot stand te brengen. We horen veel mooie reacties over dit boek. 

 

Ook is het progamma ’70 Jaar Kraggenburg’ gepresenteerd en is de zeer mooie  

zelf ontworpen ‘banner’ onthuld. Heeft u ze al gezien bij binnenkomst in het dorp? Als extra 

activiteiten door Dorpsbelang wordt er zaterdag 7 september een Drive in bios georganiseerd 

en eind december komt er een grote dorpsquiz. Daarnaast zijn er ook nog andere activiteiten 

in het kader van het ’70 Jaar Kraggenburg’. 

 

Over de woningbouw kan ik u melden dat de bouw van de inbreidingslocatie aan de Walstraat 

medio mei gaat aanvangen. 

Ook hebben we goed nieuws over ‘Kraggenburg Zuid’. Het ontwerpbestemmingsplan van 

Kraggenburg Zuid (kavel Penders) heeft geen bezwaarschriften opgeleverd. Dit was mogelijk 

tot 20 december 2018. Het is u vast niet ontgaan dat we daarna op 21 december samen met 

de wethouder het bouwbord, kruising Hertenweg/ Zuiderringweg hebben onthuld. Dit voelde 

voor mij als een historisch moment. 

 

Onze nieuwe burgemeester wil graag de dorpen en wijken bezoeken om kennis te maken. 

De burgemeester komt naar ons dorp in de gele bus van het ‘rondreizend gezelschap’.  

In de bus wil hij zoveel mogelijk inwoners de gelegenheid geven om kennis te komen maken. 

Dit geldt ook voor verenigingen, bedrijven, school en kerk. 

Een mooi moment om, ongedwongen, een ontmoeting met de Harold Bouman te hebben. 

De datum voor dit bezoek zal zijn op zaterdagmiddag 9 februari 15.30 - 17.00 uur waarbij er 

tijd is ingedeeld voor genodigden. Wilt u ook kennis komen maken met onze nieuwe 

burgemeester? Kom dan vooral ook een kopje koffie (of thee) met hem drinken. 

 

We kunnen wel stellen dat 2019 voor Kraggenburg een uitdagend jaar is. 

Ik hoop dat u volop kan genieten van alle extra activiteiten die door het jaar heen 

georganiseerd worden en dat we na dit jaar tevreden kunnen terug kijken. 

 

André Verwer 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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BELEIDSREGELS VOOR HUISVESTING ARBEIDSMIGRATEN 
 

De huisvesting van de arbeidsmigranten is vele malen onderwerp van gesprek geweest in het 

10 dorpenoverleg. Aan de ene kant is de beschikbaarheid van arbeidskrachten hard nodig en 

vraagt dat om deugdelijke huisvesting, aan de andere kant moet voorkomen worden dat de 

woon- en leefsituatie van de arbeidsmigranten tot overlast en problemen leidt. 

Vanuit het 10 dorpenoverleg is medio vorig jaar hierover met het college van B&W gesproken 

en zijn aandachtspunten meegegeven voor de evaluatie van het beleid. Op basis daarvan zijn 

eind vorig jaar nieuwe beleidsregels door B&W vastgesteld en zijn per 8 november 2018 van 

kracht. (voor de volledige regeling zie ook www.noordoostpolder.nl/officiele-bekendmakingen 

:“beleidsregel ander woongebruik kernen in Noordoostpolder 2018”). Een aantal belangrijke 

regels wordt hierna vermeld. 

 

I. Belangrijke regels die gelden voor de bewoning binnen het dorp 

▪ Onder een arbeidsmigrant wordt verstaan iemand die om economische motieven 

tijdelijk naar de gemeente NOP komt om een inkomen te verwerven; 

▪ In een woning mogen maximaal 4 personen gehuisvest zijn; 

▪ Maximaal 3% van het totaal aantal woningen in het dorp mag gebruikt worden voor 

ander woongebruik (hieronder wordt o.a. verstaan de gezamenlijke huisvesting van 

arbeidsmigranten) 

▪ In een straal van 40 m. rond een woning die gebruikt wordt voor de huisvesting van 

arbeidsmigranten, mag geen andere woning voor datzelfde doel gebruikt worden; 

▪ Tussen een woning, die gebruikt wordt voor de huisvesting van arbeidsmigranten, zijn 

tenminste 4 andere woningen gelegen; 

▪ Het gemeentelijk parkeernormen beleid is van toepassing. M.a.w. deze normen gelden 

ook voor de woningen met arbeidsmigranten; 

▪ De initiatiefnemer voor de huisvesting van arbeidsmigranten (bijvoorbeeld de eigenaar 

van de woning) zorgt voor informatie aan de buren en doet er alles aan om eventuele 

overlast te voorkomen. 

Naast voormelde regels gelden er nog specifieke regels voor maatschappelijk- of 

horecagebouwen. Verder gelden de regels natuurlijk niet voor een arbeidsmigrantengezin, dat 

gezamenlijk al of niet met kinderen, in een (huur)woning in het dorp woont. 

 

II. Beleidsregels huisvesting arbeidsmigranten in het buitengebied (is buiten de bebouwde 

kom) 

Voor het landelijk gebied onderscheidt men vier categorieën van huisvesting, afhankelijk van 

de omvang van de huisvesting. (0= 0-20 voor maximaal 12 weken; 1= 0-20 arbeidsmigranten 

jaarrond; 2= 21 – 150 arbeidsmigranten en 3= 151 – 300 arbeidsmigranten). 

Voor alle vier categorieën gelden een aantal algemene toetsingscriteria zoals: 

▪ Huisvesting vindt altijd plaats in gebouwen; 

▪ Huisvesting in losse units of (sta)caravans is niet toegestaan. Uitzondering hierop zijn 

de tijdelijke losse units of (sta)caravans op erven met een agrarische bestemming en 

bestemd voor huisvesting voor ten hoogste 12 weken aaneensluitend (eerste 

categorie). Dit geldt alleen voor de arbeidsmigranten die werken voor het bedrijf waar 

ze gehuisvest zijn. Hiervoor dient een speciaal meldingsformulier gebruikt te worden; 

▪ Parkeren gebeurt op het erf waar men gehuisvest is; 

▪ Voor de 2e categorie huisvesting (tot max. 20 arbeidsmigranten jaar rond) geldt 

aanvullend nog:  

- per cluster van erven is maximaal één huisvestingscategorie 1 toegestaan 

- huisvesting vindt plaats in logiesgebouwen, in de bestaande bebouwing of 

in de bedrijfswoning 

- binnen een straal van 400 m. van een bestaande huisvestingcategorie 1, 

2 of 3 wordt geen  

- nieuwe huisvestingscategorie 1 gerealiseerd. Dit geldt niet voor 

glastuinbouwgebieden. 

 

Uitgezonderd de bestaande grootschalige huisvestingslocatie aan de Zwartemeerweg spelen 

deze categorieën (nog) geen rol voor het buiengebied van Kraggenburg.  

http://www.noordoostpolder.nl/officiele-bekendmakingen
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In de gesprekken met B&W is in het 10 dorpenoverleg aangegeven dat de overlast in de 

meeste dorpen erg meevalt. In de Kraggenburgse situatie is mede door de inzet van de 

werkgroep Multi-Culti sprake van goede onderlinge relaties. Daarnaast houdt Level One streng 

toezicht op een ordelijke bewoning. Zij zorgen ook voor het schoon houden van de meest 

gangbare verkeersroutes. 

 

Voor het bestuur van Dorpsbelang ontbreekt veelal het zicht op de verschillende vormen van 

huisvesting voor arbeidsmigranten. Daarom geldt in principe zowel voor Dorpsbelang als ook 

voor de gemeente zelf het piepsysteem. M.a.w. pas als er klachten worden geuit, komt men in 

actie. B&W heeft de dorpen opgeroepen om bij excessen bij vermeende illegaliteit van 

bewoning, aan de bel trekken bij de gemeente. De gemeente treedt na controle, dan 

handhavend op.  

Het bestuur van Dorpsbelang vertrouwt er evenwel op dat in goede harmonie samengewoond 

wordt zowel in het dorp als in het buitengebied. 

 

Bestuur Dorpsbelang 

 

 

 

AED, BURGERHULPVERLENING EN HARTSLAGNU 
 

In ons land worden elke week ruim 300 mensen buiten het ziekenhuis getroffen door een 

plotselinge hartstilstand. In circa 80% van de gevallen gaat het om 55-plussers in de 

thuissituatie.  

Reden voor het bestuur van Dorpsbelang om de AED en wat hier mee samenhangt onder uw 

aandacht te brengen. 

 

Hoe werkt het? 

Iemand wordt onwel en er wordt 112 gebeld. De centralist stelt vast dat het gaat om een 

mogelijke hartstilstand. Er wordt een ambulance gestuurd. Tegelijkertijd worden aangesloten 

burgerhulpverleners opgeroepen om een AED op te halen, naar het slachtoffer te gaan en te 

gaan reanimeren totdat de ambulance er is.  

De cruciale tijd bij een hartstilstand is de eerste 6 minuten. Hoe sneller iemand gereanimeerd 

wordt, hoe groter de kans op leven én leven met minimale schade. Als burgerhulpverlener 

start jij in die kritieke minuten de eerste hulp op.  

Het oproepen van burgerhulpverleners gaat via het systeem van HartslagNu. Hulpverleners 

krijgen via een App of SMS bericht om naar de plaats van het incident te gaan en andere 

hulpverleners de opdracht om een AED op te halen. Belangrijk blijft dat direct met reanimeren 

wordt begonnen. De AED kan daarbij helpen. Het systeem HartslagNu kijkt of er binnen een 

straal van 750 meter van het slachtoffer hulpverleners zijn en of er binnen een straal van 500 

meter een AED aanwezig is. Dat gebeurt allemaal automatisch. 

 

Wat is belangrijk en hoe aan te melden? 

U zult begrijpen dat het systeem van alarmering voor Kraggenburg en de buitenwegen pas 

echt goed werkt als er voldoende AED's en hulpverleners bekend zijn in het systeem 

HartslagNu. Het is bekend dat er in Kraggenburg en bij de buitenwegen nog te weinig 

aanmeldingen zijn!  

Vandaar de oproep om u aan te melden als u gecertificeerd bent voor reanimatie. Dat kan zijn 

via een (herhalings)cursus of dit behoort bij een EHBO- of BHV-cursus. Onze tweede oproep is 

om de AED van uw bedrijf aan te melden.  

Beide aanmeldingen kunnen via de website https://hartslagnu.nl/. Bij de aanmelding kunt u 

aangeven welke uren/dagen u zelf beschikbaar bent. Datzelfde geldt ook voor de AED.  

 

Stand van zaken in Kraggenburg 

We kunnen melden dat er in Kraggenburg en buitengebied de volgende AED's 24/7 

beschikbaar zijn en wel bij: 

▪ buitenzijde gymzaal aan de Noordermeent in het dorp 

▪ bij Hoeve Marant, bij de zorgafdeling. Hier is dag en nacht verpleging aanwezig en 

daardoor is de AED altijd op te halen. 

https://hartslagnu.nl/
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▪ bij RioolTechniek Kraggenburg aan de Paardenweg 19. Het erf op en ga naar de 

kantoorunit achter de schuur. Daar is verlichting en de AED hangt buiten aan het 

kantoor. 

▪ bij recreatiepark (=camping) de Voorst. Leemringweg 33. De AED hangt buiten aan het 

blauwe gebouwtje, rechts van de ingang (dat is de receptie). 

Deze AED's zijn ook aangemeld bij HartslagNu en altijd beschikbaar.  

Er zijn ook AED's in: 

▪ het Klokhuis, als deze geopend is voor activiteiten. 

▪ bij Netl, Leemringweg 19. Deze zijn bereikbaar als de slagbomen open zijn, dus alleen 

te gebruiken tijdens openingstijden.  

 

De aanmeldingen van de hulpverleners bij HartslagNu blijven binnen dit systeem en worden 

niet verder bekend gemaakt. Daarom is er vanwege de privacy niets bekend over 

hulpverleners in ons dorp. Van de andere kant merkt het bestuur van Dorpsbelang dat er 

binnen ons dorp wel de vraag leeft wie gecertificeerd burgerhulpverlener is en in geval van een 

hartstilstand kan reanimeren. 

Dit punt en het oproepsysteem voor reanimatie (zie hierboven) zijn twee grote redenen 

waarom het erg belangrijk is dat er voldoende hulpverleners in het dorp en aan de 

buitenwegen bekend zijn bij HartslagNu. 

Daarom willen we u stimuleren om u als gecertificeerd hulpverlener aan de melden.  

 

Mogelijkheid om een reanimatiecursus te volgen 

Er bestaat de mogelijkheid om in de Noordoostpolder een reanimatiecursus of herhalings-

cursus te volgen. Dat kan bij voldoende deelname ook in het eigen dorp. Zie hiervoor de 

website  https://www.reanimatie-aed-nop.nl/   

Verschillende ziektekostenverzekeraars vergoeden de kosten van de cursus. Dat zit dan wel in 

het aanvullende pakket. 

Ondertussen is er in januari een cursus in Kraggenburg geweest, met wel 16 deelnemers 

(georganiseerd door BeFair). 

 

Bestuur Dorpsbelang. 

 

 

 

AANBESTEDING OPENBAAR VERVOER 
 

Het openbaar vervoer in de Noordoostpolder verandert wellicht binnenkort iets. Er wordt een 

nieuwe aanbesteding gedaan (het huidige contract verloopt) waarop de vervoerders kunnen 

inschrijven. In de polder is Pascal Boonstra degene die meekijkt of alles goed verloopt en of 

alles wordt meegenomen. Zijn er aandachtspunten waarvan u denkt dat ze zeker weten 

meegenomen moeten worden in dit traject, geeft u ze dan door aan Pascal Boonstra via 

pascalboonstra@ziggo.nl. 

 

Namens het bestuur Dorpsbelang 

 

Yvonne de Hamer 
 

 

 

65 JARIG JUBILEUM SPORTVERENIGING “BE FAIR” 
 

Op de valreep ontdekte het bestuur eind 2018 dat Be Fair op 3 november 2018 

exact 65 jaar zou bestaan. Aangezien Kraggenburg dit jaar zijn 70 jarig 

jubileum viert, zijn ze er destijds dus vlot bij geweest om ook een 

sportvereniging op te richten voor de inwoners van Kraggenburg en omgeving. 

Een mooie aanleiding om nog eens naar de oude statuten te kijken. 

 

https://www.reanimatie-aed-nop.nl/
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De statuten van Be Fair dateren alweer van 24 juli 1979. Op voordracht van de algemene 

ledenvergadering d.d. 3 april 1979 werd destijds verzocht tot aanpassing van de statuten. De 

statuten die toen zijn opgesteld zijn tot op de dag van vandaag nog steeds geldig. De 

eerlijkheid gebiedt te zeggen dat na doorlezen van deze statuten er wellicht wat zaken in staan 

die wel weer eens opgefrist zouden kunnen worden. Zo mocht je jezelf bijvoorbeeld destijds 

begunstigd lid (donateur) noemen als je jaarlijks minimaal een bijdrage van (gulden) Fl. 7,50 

betaalde, zo’n €3,40. Maar het grootste deel van wat destijds is beschreven is nog steeds 

actueel. 

 

Zie hieronder voor een stukje uit deze notulen, waar het doel en de activiteiten van 

Sportvereniging Be Fair worden omschreven en welke nog steeds van toepassing zijn. 

 

 

 
 

 

Hoe gaat het dan nu? Op dit moment heeft Be Fair nog steeds Volleybal, Gymnastiek (is iets 

breder getrokken en heet nu Sport en Spel), Sportief wandelen en Body-Fit en organiseert het 

jaarlijks een stratenvolleybal toernooi en de avondvierdaagse. Het ledental is na een terugloop 

de laatste jaren nu weer redelijk stabiel en schommelt, waarschijnlijk ter ere van het 65 jarige 

bestaan, rond de 65 leden. Voor sommige sporten zit het aantal leden wel op het minimum, 

maar gelukkig slagen we er over het algemeen altijd weer in om voor iedereen een passend 

aanbod te organiseren. Natuurlijk kunnen we dat niet zonder onze trainers en overige 

vrijwilligers waar we vanzelfsprekend erg blij mee zijn.  

 

Ter ere van het 65-jarig jubileum hebben alle leden een Be Fair bidon ontvangen. Degene die 

deze nog niet hebben ontvangen kunnen deze ophalen bij hun trainer. Ik hoop dat we er met 

elkaar weer een mooi en sportief jaar van kunnen maken en dat Sportverenging “Be Fair” nog 

heel veel jaar sporten in Kraggenburg kan blijven organiseren.  

Mocht je ook graag iets willen doen voor Kraggenburg en/of Be Fair, meld je dan bij het 

bestuur, we kunnen alle hulp gebruiken. 

 

Namens het bestuur, 

Joachim de Kruijk, voorzitter. 
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JAARVERGADERING SPORTVERENIGING BE FAIR 
 
Graag nodigen wij leden en ouders van jeugdleden uit voor de jaarvergadering van Be Fair.  

Deze zal gehouden worden op woensdag 30 januari 2019 om 20.30 uur in ’t Klokhuis.   

 

Agenda: 

 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslagen van de verschillende sporten 

- Sport en Spel 

- Body Fit  

- Trimloopgroep 

- Volleybal 

- Avond4Daagse 

- Stratenvolleybal 

5. Pauze 

6. Jaarverslag van de penningmeester 

7. Vaststellen contributie seizoen 2019-2020 

8. Verslag kascommissie 

9. Benoeming nieuwe kascommissie 

10. Rondvraag 

11. Sluiting 

 

Natuurlijk hopen we op een hoge opkomst, zodat we met elkaar het afgelopen seizoen kunnen 

evalueren en de doelen voor het komende seizoen kunnen bespreken. 

 

Graag tot ziens op 30 januari. 

 

Namens het bestuur, 

Joachim de Kruijk, voorzitter Be Fair 

06-51991864 

 

 

 

OPBRENGST RABOBANK CLUBKAS CAMPAGNE BE FAIR 
 

Graag willen wij alle leden van de Rabobank die tijdens de Clubkas Campagne een stem 

hebben uitgebracht op Be Fair hartelijk bedanken. De opbrengst van de Rabobank Clubkas 

Campagne is mede dankzij uw steun uitgekomen op het mooie bedrag van € 453,46, super! 

Van dit bedrag hebben we een leuk aandenken gekocht ter ere van ons 65 jarige jubileum, 

namelijk een bedrukte Be Fair sportbidon voor alle leden. De rest draagt bij aan het 

organiseren van extra activiteiten gedurende het huidige seizoen. 

 

Namens de leden en het bestuur van Be Fair, hartelijk dank voor uw stem! 
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BE FAIR SPORT EN SPEL 
 
Samen sporten en spelletjes spelen, dat kan op 

donderdagmiddag voor alle kinderen van de basisschool. 

Beginnen met een spelletje, even lekker rennen.  

Daarna over banken en kasten klimmen, balanceren en 

springen, zwaaien aan de touwen. Iedere week heeft Kirsten 

weer een ander programma met materiaal en spelletjes, 

waar de kinderen flink in beweging zijn en met elkaar leren 

omgaan. 

Zelfvertrouwen krijgen en beter leren bewegen (motoriek) 

Kom eens kijken of gelijk meedoen, de eerste 3x is gratis. 

 

Donderdagmiddag in de gymzaal 

15.15-16.00 uur 4 t/m 7 jaar 

16.15-17.15 uur 8 t/m 12 jaar 

 

 

 

BE FAIR BODY FIT DINSDAGAVOND 
 

De feestdagen zijn weer voorbij, we hebben iets meer gegeten en natuurlijk genoten. De 

spieren zijn wat verslapt, het lichaam ingezakt! Kom naar Body Fit, dan wordt het lijf weer 

strak. 

Weer even lekker sporten er tegenaan om het lichaam in een goede conditie te krijgen? 

Een warming up, gevolgd met spierversterkende oefeningen voor benen, armen en romp. 

Springen om het uithoudingsvermogen te verbeteren, grondoefeningen snel en rustig 

uitgevoerd. 

Iedere week een andere training, met iedere 6 weken een les met materiaal (steps, gewichten, 

dynaband o.a.) 

Lijkt het je wat, kom vrijblijvend eens meedoen, rustig beginnend en na 6 weken al merken 

dat de conditie beter wordt. 

De eerste 3x is gratis, dinsdagavond van 20.00-21.00 uur in de gymzaal. 

Iedereen is welkom vanaf 18 jaar tot ……… 

 

Paula Snellink 
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BE FAIR CMV VOLLEYBAL NIVEAU 4, 5, 6 
 

De eerste helft van het volleybalseizoen zit er alweer op. We kunnen terugkijken op een mooi 

resultaat waarin de meiden van niveau 5 zelfs kampioen geworden zijn! Als gevolg van enkele 

wijzigingen binnen de teams gaan we na de kerstvakantie verder met één C en één niveau 4 

team. 

 

Be Fair is wederom erg blij met de sponsoring van shirts door Hypotheek Visie. De meiden van 

niveau 6 hebben al met de nieuwe shirts gespeeld en straks zal het C team hierin verder gaan. 

Familie Vellinga hartstikke bedankt! 

 

 

 

 

 

(van boven naar beneden en van 

links naar rechts) 

 

Rachelle van Zoelen, Caro 

Wullems, Daniek Bonthuis, 

Maaike van Haaster, Fleure 

Vellinga, Xanne de Jong, Anouk 

Pronk, Nikita Warnaar, Lieke 

Pronk, Sanne Vink, Carice 

Warnaar en Ise Paauw. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

Kampioensfoto niveau 5!  
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         Feestweek 2019 Rock&Roll!! 
 
 

 

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

de feestweek op zondag 26 mei t/m zaterdag 1 juni.  

Begin mei komt de feestgids door uw brievenbus met verdere informatie.  

 

Woensdag 29 mei playbackshow (kinderen) 

Dit jaar hebben wij een kinderplaybackshow voor kinderen tot 12 jaar op het programma 

staan. Wij hopen dat er veel kinderen mee willen doen zodat wij er een leuke middag van 

kunnen maken.  

Kinderen kunnen zich opgeven via: info@feestweekkraggenburg.nl  

 

Donderdag 30 mei playbackshow (volwassenen)  

Ook dit jaar hebben wij na het grote succes van vorig jaar een rock&roll playbackshow voor 

volwassenen. Gaan je hersens al kraken met welk nummer je mee gaat doen? Wij hebben 

onze ideeën in ieder geval al op papier staan. Je kan je opgeven via: 

info@feestweekkraggenburg.nl 

 

Activiteitenschema 
 
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 

Zondag 26 mei Oecumenische 

kerkdienst met 

PopUp  

Iedereen  

Maandag 27 mei Tent en poort 

opbouwen 

Iedereen 

Dinsdagavond 28 mei Bingo Iedereen 

Woensdagmiddag 29 mei Kindermiddag met 

o.a. 

playbackshow  

Kinderen basisschool 

Woensdagavond 29 mei Band avond Vanaf 16 jaar 

Donderdagmiddag 30 

mei 

Zeskamp Vanaf 12 jaar 

Donderdagavond 30 mei Playbackshow  Vanaf 12 jaar 

Vrijdagmiddag en 

vrijdagavond 31 mei 

De musical Iedereen (kaartjes van te voren 

verkrijgbaar) datum volgt zo snel 

mogelijk 

Vrijdagavond 31 mei DJ Olaf Iedereen (na afloop musical)  

Zaterdagmiddag  1 juni Volleybal Iedereen 

Zaterdagmiddag 1 juni Rock&Roll je buik 

VOL! Lekker eten met 

elkaar 

Iedereen (bonnetjes zijn deze dag 

beschikbaar)  

mailto:info@feestweekkraggenburg.nl
mailto:info@feestweekkraggenburg.nl
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

De ster straalde… 

 

Een helder licht over een volle kerk met kerst. Hoe mooi was het om 

samen de kerstavond en dagen erna te mogen vieren. Beginnende met 

het koor Rejoice uit Ens tijdens het lichtjesfeest van de Fladderiep. De 

mooie kerstavond dienst o.l.v. Pastor Liesbeth Jonas-Winters waarin er 

samen uitbundig is gezongen. Daarvoor het Kindje in de Kribbe met de 

kleine kinderen. En de dienst op 1e kerstdag… We hopen dat iedereen 

een fijne kerst heeft gehad en we vonden het fijn om deze dagen met u allen te mogen vieren! 

Iedereen een gezegend 2019 gewenst. 

 

Openstelling kerk op zaterdagavond 

 

In Kraggenburg is de dorpskerk op de laatste zaterdag van de maand open van 18.00 tot 

19.00 uur. U kunt dan een kaarsje branden of een moment van rust vinden. Er is ook ruimte 

voor een gesprek en soms worden we verrast door een lokale organist die het orgel bespeelt. 

U kunt dan ook weer tweedehands kleding inleveren voor Ethiopië/Eritrea en producten voor 

de voedselbank Noordoostpolder. Van harte welkom en warm aanbevolen! 

 

Kraggenburg doet mee aan Estafette-kerkdienst in Den Haag  

 

In de Bethelkerk in Den Haag gebeurt iets bijzonders: predikanten spreken daar in 

estafetterondes onafgebroken door om de uitzetting van de Armeense familie Tamrazyan te 

voorkomen. Zolang er een kerkdienst is, luidt de regel namelijk, mogen de autoriteiten niet 

binnenvallen. De kerkdiensten gaan dag en nacht door en de landelijke kerken steunen dit 

initiatief. Vanuit onze kerk hebben we op 29 december 2 uur lang onder leiding van Liesbeth 

Winters-Jonas een dienst verzorgd. Harm Batterink verzorgde het orgelspel. Inmiddels hebben 

honderden kerken 1 of meerdere diensten verzorgd. De Armeense familie is al 9 jaar in 

Nederland, de kinderen spreken goed Nederlands en wij vinden dat je het als overheid niet 

kunt maken om deze mensen nu nog terug te sturen. Zo ga je niet met mensen om! Wij 

vinden dat de overheid gebruik moet maken van het kinderpardon. Het was emotioneel om 

hierbij aanwezig te zijn. Ook tijdens onze dienst (en ook midden in de nacht) bellen er nog 

belangstellenden aan om mee te doen aan deze bijzondere religieuze viering. Samen luisteren, 

bidden, zingen en branden zij kaarsen….. 

 

Uitnodiging klusdag  'Land van Verwondering' 

 

Door de giften die zijn gedaan en de materialen die zijn aangeboden kunnen wij op 

zaterdagochtend 9 februari werken aan verhalen voor 'land van verwondering'. Op deze 

werkdag willen we graag verhalen maken van hout. Het gaat hierbij om figuurzagen, lijmen, 

schilderen e.d. De gereedschappen en materialen worden verzorgd, inclusief de catering. 

  

De werkdag start om 10:00 uur en zal rond 11:30 uur worden afgerond. 

  

Mensen die zich hiervoor willen opgeven kunnen dat doen bij Liesbeth Winters, Wilma vd Berg 

of Remco Bakker. Bedankt!  

 

Remco Bakker 
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Let’s share the music 

 

Dit jaar bestaat Kraggenburg 70 jaar en dat willen we graag met elkaar vieren. Daarom 

organiseren wij als opwarmer het muziekevenement  LET’S SHARE THE MUSIC met als thema: 

“De Kraggenburger TOP40”.  

 

Wanneer/waar: zaterdag 16 maart in de dorpskerk aanvang 19:30 uur.                                  

 

De songs worden gespeeld door de huisband van de Mariakerk uit Vollenhove m.m.v. Aline 

Rook (piano) en Hans Hooijer (gitaar). De leadzangeres is Annelies Winters-Jansen, een oud 

inwoonster van Kraggenburg.  

 

De band heeft een groot aantal popliederen en religieuze songs geselecteerd waaruit u kunt 

kiezen. U heeft deze lijst onlangs met een stemformulier apart ontvangen. Om er de 

Kraggenburger TOP40 van te maken kunt u stemmen op uw favoriete TOP 3. U kunt ook 

motiveren waarom…. Vul daarom het stemformulier met eventuele motivatie in en lever het 

voor 4 februari in bij: 

▪ de brievenbus van de dorpskerk  

▪ de stemdozen bij Van Saaze, ’t Hoekje of het Dorpshuis, 

▪ mail naar: pdelavieter@home.nl  

▪ appen naar: Ellen de La Vieter, mobiel: 06-86624900 

 

Tot slot willen wij iedereen van harte uitnodigen om te luisteren, te genieten en mee te zingen.  

De entree is gratis, maar een vrijwillige bijdrage ter dekking van de onkosten is altijd welkom. 

 

Verder nieuws 

▪ U kunt kerkdiensten van onze dorpskerk ook beluisteren via internet (‘kerkomroep.nl’)  

 

Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

 

dag datum tijd bijzonderheid  Voorganger 

za 26-jan 18.00 open kerk op zaterdag avond 

zo 27-jan 10.00 Jeugddienst Ds. I. Postma 

zo 3-feb 10.00 Gemeentevergadering+kinderkerk Mw. Ds. I. Terlouw 

zo 10-feb 10.00   Dhr. G. Doorn 

zo 17-feb 10.00   Ds. J. Renkema 

za 23-feb 18.00 open kerk op zaterdag avond 

zo 24-feb 10.00   Mw. Pastor C. Boven 

zo 3-mrt 10.00  Er is ook kinderkerk Mw. Pastor H. Kramer 

zo 
10-

mrt 
10.00 1e lijdenszondag Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

za 
16-

mrt 
19.30 Let’s share the music: Kraggenburger top 40 

 

* Bij alle ochtenddiensten is er oppas aanwezig 

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

 

 

 

 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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Blik voor-ruit met Prins Avantime der Zotte Leeuwkes 

 

Jeroen Paauw werd zaterdag 5 januari tijdens de nieuwjaarsreceptie in Kraggenburg gepresenteerd als 
de nieuwe Prins Carnaval van de Zotte Leeuwkes; Prins Avantime. Hij treedt hiermee in de voetsporen 
van zijn vader, die in 1983 aan het hoofd van de carnavalsvereniging stond als Prins Pieter. De Prins is 
in goed gezelschap met ervaren adjudant Frans - Alpine - van Egmond, zijn overige tien raadsleden 
en de dansmariekes. Dit was tevens het einde van het prinsenjaar van Arno van den Berg, alias Prins 
Rodeo. 

  

Nieuw in de raad werd verwelkomd Joost - Talento - van Diepen. Terug van weggeweest is Dick - Pik 
Up - de Boer, ditmaal als voorzitter van de Zotte leeuwengroep.  

 

Prins Avantime en zijn adjudant Frans – Alpine – van Egmond na de nieuwjaarsreceptie (Foto: Rien Maljaars) 

 

De naam van de Prins Avantime heeft twee verschillende betekenissen: 1) het is een verwijzing naar 
de voorliefde van Jeroen voor ‘zijn’ Renaults, 2) letterlijk vertaald: avant = vooruit, time = tijd. Dit jaar 
bestaat Kraggenburg, “Het Leeuwendorp”,namelijk 70 jaar. Ook de Zotte Leeuwkes zullen daarom dit 
jaar groots uitpakken. Op  www.zotteleeuwkes.nl vindt u binnenkort alle ins and outs over alle activiteiten. 
Het thema van dit carnavalsseizoen is ‘Back to the 70’s’. Onder het motto ‘Blik voor-ruit’ van Prins 
Avantime zullen we er onder zijn leiding een gezellig carnaval van maken! 

 

Deze Uitkijk is een mooi moment om ook even terug te kijken op een geslaagde kerstmarkt op 9 
december jl. Het was een gezellige middag, waar voor jong en oud allerlei activiteiten werden 
georganiseerd en er kraampjes waren met lekkernijen en diverse winterse producten. Ook muzikaal 
genot en een ware kerstman mochten niet ontbreken.  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.zotteleeuwkes.nl%2F%3Ffbclid%3DIwAR385nMk_usoBq5Lh1DMkskdfbmzMiQUYZa8I-5fY3WHPsaK51OuvVXxxzE&h=AT2gLlkWNdv716E3dBupokCvHYmZPRbgWIIckQEOhh_RzyrJ6sydkcA9sQ93rE9BKWi9VCuC4YzKSV157XcI5-wKUXS_-nU6Iorvk6gENtfX2iY-cMDiW2YSjnJCdY8u84c03Ao1KZX_wzwNw9sRMQUAomXMkcUKw48JtCQwiXM1puKOhBkxYYGaV-6txRoXTIO8v4xS-e2c2EMLVvkiayo-362AHJgK5pblXeNYTNgwGDe32WanIwLNuGPfuYfA-Xg13JiqMCJ6H6Z68w5_YaZx6opW24p51e3AILpEnrjkNac3brm-hAiKv_INXsjEi2D95AWmfHNs2_UvinQ7sQRDK12MNU8lq4WZYhmYalLrRj9YlS1oR8NGVUvoYEqXih1t12Bc4KDWkc0J8LlMfoyBfKzDQUGDRaOU8jacu2Z2kQbGaIQG52cpkDbI2wa2Md7rHN_vbUXTTqlRNdFbUji_ptGwke7xDxdekU5oimMgTodu2KfSbmCI3cBvcPyJP5mmCkJ4VKdScTMKT0uQvBeftXxjc6iyJufvgmqpzk-1FNV3fK6KUvjRUUz0iPldzLiRY5tMse6c99Bq8c8PFnQp4BBFgjQFs3Z0L52R7FVNTEEl-FLrb9oFcfEqkrDFgBRYPQ
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De voorbereidingen voor alle andere evenementen in 2019 zijn ook weer in volle gang. De plannen 
voor het Gezwam rond de Dam op 23 februari en het daarop volgende carnavalsweekend zijn al 
gesmeed en de eerste buutreedners zijn bezig om hun buut voor te bereiden. Op de volgende pagina 
kunt u het programma van al onze activiteiten bekijken en in uw agenda noteren. Nadere informatie 
over de activiteiten zult u later teruglezen in het carnavalsboekje, welke halverwege februari bij u op de 
mat zal vallen.  

 

Omdat we begrijpen dat u opgaat van de zenuwen, hierbij alvast een klein tipje van de sluier…. Vorig 
jaar werd onze nieuwe activiteit op de vrijdagavond ‘WHO DONE IT?’ gelanceerd. U kunt alvast een 
groepje medespeurders verzamelen, want we zeggen u in ieder geval toe dat er een tweede, nog 
spannendere editie komt. Ook zal het programma op de scholen en bij het kindercarnaval een leuke 
twist krijgen. Veel meer kunnen we er nog niet over loslaten… 

 

Als vereniging willen we tot slot stilstaan bij al het werk dat door vele vrijwilligers verzet wordt en de 
(financiële) steun van sponsoren, om voor u weer een bomvol carnavalsprogramma samen te stellen. 
Tevens willen we iedereen bedanken die tijdens de Rabobank Clubkas Campagne zijn stem heeft 
uitgebracht! 
Als vereniging willen we iedereen van harte uitnodigen om deel te nemen aan onze activiteiten. De 
Zotte Leeuwkes is namelijk een vereniging voor en door Kraggenburg, en voor alle mensen uit de 
verschillende windrichtingen. Dan voegen wij alleen nog een beetje confetti toe ☺  
 
 
.               
 

Alaaf, Alaaf, Alaaf,  

                   De Zotte Leeuwkes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lidmaatschap: 
 
Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je lid van onze carnavalsvereniging ‘De Zotte Leeuwkes’ worden. 
Daarmee heb je gratis toegang tot onze evenementen. Het lidmaatschap kost €10,- per jaar. 
 
Stuur een mail naar De Zotte Leeuwkes 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 of volg ons via Facebook en Instagram. 
 
 
 
 
 
 

 #Zotte Leeuwkes  #dezotteleeuwkes  info@zotteleeuwkes.nl 

http://www.zotteleeuwkes.nl/
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 GEZWAM ROND DE DAM  
Datum:  Zaterdag 23 februari 2019  
Locatie:  Hol der Zotte Leeuwkes – Tent bij HCR Van Saaze  
Tijd:   20.00 uur (zaal open vanaf 19.00 uur) 
Entree:  leden GRATIS |niet-leden tot 16 jaar €5,00 / vanaf 16 jaar €12,50  

 
 JUNIOR BUUTREEDNEN  

Datum:  Vrijdag 1 maart 2019 
Locatie:  ’t Klokhuis  
Tijd:   13.30 uur 
 
WHO DONE IT?  (NA HET SUCCES VAN VORIG JAAR!) 
Datum:  Vrijdag 1 maart 2019 
Locatie:  ’t Hoekje 
Tijd:   20.00 uur 
Entree:  leden en niet-leden GRATIS (vanaf 12 jaar) 
 
GROOT CARNAVAL 
Datum:  Zaterdag 2 maart 2019 
Locatie:  Hol der Zotte Leeuwkes – Tent bij HCR Van Saaze 
Tijd:   20.30 uur 
Entree:  leden GRATIS | niet-leden vanaf 16 jaar €10,00 
Iedereen die voor 21 uur binnen is, krijgt een gratis lot met kans op grote prijzen! Loten zijn niet te koop. 

 
ZOTTE KATERLOOP (EEN FRISSE WANDELING VOOR ALLE KRAGGENBURGERS) 
Datum:  Zondag 3 maart 2019 
Locatie:  HCR Van Saaze 
Tijd:  10.30 uur 
Entree:  leden en niet-leden GRATIS, buffet bij HCR Van Saaze na afloop €7,50  
 
KINDERCARNAVAL 
Datum:  Zondag 3 maart 2019 
Locatie:  Hol der Zotte Leeuwkes – Tent bij HCR Van Saaze 
Tijd:  14.00 uur 
Entree:  leden + kinderen GRATIS | Niet-leden ouderen €2,00 / kinderen €1,00  
 
RETRO CARNAVAL (VOOR DE JONGEREN VAN TOEN) 
Datum:  Dinsdag 5 maart 2019 
Locatie:  ‘t Klokhuis 
Tijd:   15.00 uur 
Entree:  leden GRATIS | niet-leden €2,00  
 
POLONAISE BUFFET – VOOR JONG ÉN OUD  
Datum:  Dinsdag 5 maart 2019 
Locatie:  ‘t Klokhuis 
Tijd:   17.30 uur 
Entree:  €5,00 (opgeven vóór 5 maart bij Hanneke Rasing: hannekejm@hotmail.com) 
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SAMEN VOOR EEN VEILIGE BUURT 
 

IGW staat voor Integraal Gebiedsgericht Werken en is een samenwerkingsverband tussen 

gemeente Noordoostpolder, politie Dronten-Noordoostpolder-Urk, Carrefour welzijnsorganisatie 

en Mercatus woondiensten. IGW zet zich samen met bewoners in voor leefbaarheid en 

veiligheid in alle wijken en dorpen in de Noordoostpolder. De leden van het IGW team 

onderhouden nauwe contacten met het bestuur van Dorpsbelang Kraggenburg. Dorpsbelang 

Kraggenburg heeft IGW gevraagd om in de dorpskrant informatie te geven over het opzetten 

van zogenaamde ‘Whatsapp buurtpreventie app’-groepen.  
 

U weet zelf wat normaal is in uw straat of buurt. U weet wanneer er bekende of onbekende 

mensen langslopen. Of welke plekken logisch zijn om stil te staan met een auto. Afwijkend 

gedrag kan betekenen dat er een inbreker op onderzoek uit is. Via een Whatsapp-groep of de 

Veilige buurt-app kunt u dit soort verdachte situaties delen met uw buren. 
 

Veiligebuurt-app 

Deze app is speciaal ontwikkeld voor buurtpreventie. Meldingen 

van buren, politie, Burgernet, AmberAlert en meer worden 

gecombineerd in één app. U wordt automatisch ingedeeld in een 

groep met uw buren, maar u kunt ook zelf een groep starten. U 

kunt zelf instellen welke meldingen u wilt volgen. En u kunt lid zijn van meerdere groepen, 

zonder dat daarvoor uw email adres of telefoonnummer gedeeld hoeft te worden. Ook de 

wijkagenten volgen de groepen in hun betreffende dorpen en wijken. De app is 

gebruiksvriendelijk en heeft een aantal voordelen ten opzichte van Whatsapp groepen, 

bijvoorbeeld dat er geen persoonlijke informatie gedeeld hoeft te worden en dat er geen kans 

privé berichten en/of discussies gedeeld kunnen worden. 

 

Whatsapp 

Whatsapp is een gratis berichtendienst voor mensen met een smartphone. 

Bij het opstarten van een Whatsapp buurtpreventie groep zijn er een aantal 

spelregels waar rekening gehouden mee moet worden: 

Spelregels voor Whatsapp groepen 

▪ Er is één beheerder van de groep. Hij of zij is aanspreekpunt voor de 

leden van de groep en kan mensen aan de groep toevoegen. 

▪ Groepen moeten niet groter zijn dan 40 deelnemers. 

▪ Deelnemers van de groep zijn tenminste 18 jaar. 

▪ Laat aan de wijkagent weten dat de groep bestaat en hoe groot die is. De wijkagent 

maakt zelf geen onderdeel uit van de groep. De politie komt alleen in actie als er 

melding is gemaakt bij 112. 

▪ Gebruik de Whatsapp groep alleen waarvoor deze bedoelt is en niet voor onderling 

contact of privé berichten. 
 

Algemene tips 

▪ Volg de volgende stappen bij het zien van een verdachte situatie (SAAR methode): 

Signaleer 

Alarmeer 112 

App (de groep om u waarneming bekend te maken. Laat ook weten of 112 gebeld is) 

Reageer (maak bijvoorbeeld contact met de persoon, alleen als u zich veilig voelt) 

▪ Dader-kenmerken (geslacht, huidskleur, lengte) of voertuig-kenmerken (kleur, merk, 

type, kenteken) kunnen heel bruikbaar zijn.  

▪ Let op taalgebruik, houd mededelingen zakelijk, speel geen eigen rechter en overtreed 

geen wetten en regels. 

Gemeente Noordoostpolder hecht grote waarde aan de 

bestaande Whatsapp buurtpreventie groepen. Bij alle ingangen 

van de bebouwde kom van Kraggenburg zijn speciale borden 

geplaatst die waarschuwen dat er Whatsapp buurtpreventie 

groepen actief zijn. Wel denkt gemeente Noordoostpolder dat 

een app als Veiligebuurt.nl grote voordelen heeft t.o.v. de 

reguliere Whatsapp buurtpreventie app groepen. 
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GEZAMENLIJKE MAALTIJD WINTERSOEPEN  

 
VOOR ALLE KRAGGENBURGERS 

                         OP VRIJDAG 1 FEBRUARI 

 
Dorpshuis Het Klokhuis organiseert in het nieuwe jaar weer een gezamenlijke maaltijd voor 

alle Kraggenburgers. Doel van deze maaltijd is het bevorderen van het onderlinge contact van 

onze Kraggenburger bewoners van jong tot oud. Dat dit doel ook gedragen wordt door onze 

Kraggenburger gemeenschap blijkt wel uit deelname bij de eerdere maaltijden waarbij we 

tussen de 70 en 85 gasten mochten verwelkomen. 

 

Ons kookteam heeft deze keer gekozen voor WINTERSOEPEN 

Ze maken naast de traditionele  SNERT ook BRUINEBONEN- en GOULASHSOEP 

In 3 gangen kunt u proeven van alle 3 verschillende soepen.  

 

Wanneer: vrijdag 1 februari 

Waar:  HET KLOKHUIS 

Hoe laat: Het klokhuis is open om 17.15 uur voor een aperitief 

Om 18.00 begint de maaltijd 

 

Opgeven vóór maandag 28 januari 

 

Waar opgeven: Piet Paauw – tel 06-46213112 – Email pjmpaauw@gmail.com 

Jan Rinsma – tel 0527-252061 – Email rinsma8317@hetnet.nl 

 

 

 

HEEFT U OOK WAT OVER NA DE KERST OF UIT EEN 
KERSTPAKKET? 
 

Vanuit heel Kraggenburg zamelen we houdbare producten in voor mensen 

die zelf voor hun boodschappen naar de voedselbank moeten in 

Emmeloord. 

 

De komende maanden staan de volgende producten centraal: 

 

Januari    Alles wat je kwijt wil uit je kast of kerstpakket 

Februari    Zilvervlies of meergranenrijst + potjes saus 

Maart     WC papier  

 

Hoe werkt het ook al weer? Elke maand staat er een houdbare productgroep centraal welke 

ingezameld wordt. Bij de wekelijkse boodschappen kan dit product gekocht en vervolgens 

gedoneerd worden. Als de maand voorbij is wordt alles weggebracht naar de voedselbank. De 

producten worden verzameld op de volgende locaties: 

 

▪ Op de school de Fladderiep  

▪ Op zondagen in de hal van de kerk of zaal A 

▪ Elke laatste zaterdag v/d maand tijdens de openstelling van de kerk 18.00-19.00 uur 

▪ Op dinsdagen tijdens koffiedrinken bij het Klokhuis 

 

Iedereen alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!  

Gert & Sandra Luten 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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AANGEBODEN TUINKAS RUIMTE (24M2) 
 
Zelf je groente en fruit zaaien, stekken, kweken, verzorgen en 

vervolgens gebruiken in eigen gemaakte gerechten; een trend voor 2019! 

Is tuinieren je grote hobby maar heb je hier zelf weinig ruimte voor?  

Dan hebben wij een oplossing. 

 

Een tuinkas is een prachtige uitbreiding van de mogelijkheden in je 

(moes)tuin. Je vervroegt en verlengt het tuinseizoen, maar het stelt je 

ook in staat om planten te kweken die het in ons koude kikkerklimaat niet 

of slecht willen doen.  

Zo heb je een ideale plaats om te werken en te genieten van je eigen 

groenten en fruit! 

 

In onze tuin aan de Zuiderringweg hebben wij een prachtige tuinkas staan van 24 m2. Wij 

zoeken iemand die het leuk vindt om in deze kas planten (zelf te bepalen) te verbouwen. Je 

kunt gebruik maken van de meeste accessoires en materialen die wij verkopen en op voorraad 

hebben. Daarnaast kan je gebruik maken van water en stroom.  

 

Wij willen deze kas graag als ‘demokas’ tonen aan onze klanten en bezoekers van de 

showroom en verwachten wel dat de kas netjes onderhouden wordt.  

 

Jij geniet het hele jaar door van groente en fruit uit eigen tuin en wij hebben een mooie 

gevulde tuinkas. 

 

Lijkt het je wat, neem dan contact met ons op. Dat kan door te bellen naar 0527 - 240 

374 of een e-mail te sturen naar: info@hazenbergtuinkassen.nl 

 

Van zelfgekweekte tomaatjes tot aardbeien, het groeit allemaal in de tuinkas! 

 

 
 
 

CONTRIBUTIE EN AUTOMATISCHE INCASSO IJSVERENIGING 
KLEIN CORTINA 
 

Een paar weken geleden heeft u een brief ontvangen (blauw A4tje) waarin stond dat er iemand 

bij u langs zou komen voor het ophalen van de contributie en om te vragen of u een 

machtiging wilt tekenen voor het automatisch afschrijven van het ledengeld in de komende 

jaren. 

 

Er is echter vertraging opgetreden doordat er bij de KVK nog een aantal zaken aangepast 

moesten worden voordat de bank groen licht geeft voor het opzetten van een automatische 

incasso voor onze vereniging. 

 

Hopelijk zijn de zaken snel op orde en kunnen wij alsnog samen met een aantal vrijwilligers 

langs de deuren gaan met de formulieren voor de automatische incasso. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Het bestuur van ijsclub Klein Cortina 
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NIEUWS VAN DALTONSCHOOL DE FLADDERIEP 
 

De keuzekast op de Fladderiep. 

 

Wij zijn Carice en Nuri en wij gaan wat vertellen over de keuzekast. De 

keuzekast is een kast met leuke spelletjes en opdrachten. Je mag een 

opdracht uit de keuzekast pakken na de korte pauze. Als al je werk klaar 

is. Bijvoorbeeld muziekknap, woordknap, getalknap  en samenknap.  

 

In groep drie en vier is een opdracht van de wal in de sloot en dat is en bordspel, en je kunt 

ook nog letters maken met een sneeuwpop. Groep vijf zes heeft ook een leuke opdracht met 

een waterfluit en een top 10; daarmee kun je een top 10 maken van je leukste liedjes.  Groep 

zeven en acht hebben moeilijke puzzels, een ganzenbord met nieuwsbegrip, daarbij moet je 

met de dobbelsteen gooien, en als je  op een rood vakje komt dan moet je iets doen met de 

tekst van Nieuwsbegrip van de week. Elke groep die opdrachten uit de keuzekast doet vindt 

het leuk om te doen. Juf Marjan maakt alle keuzekast opdrachten. Groep 3 t/m 8 werkt uit de 

keuzekast. Maar groep 1 en 2 niet. 

 

De meeste keuzekast opdrachten maak je binnen, maar sommige keuzekast opdrachten maak 

je buiten.  

 

Groeten van Carice Warnar en Nuri Spithoff (groep 5 en 6) 

 

 

 

NIEUWE BUURTWERKER IN KRAGGENBURG 
 
Beste bewoner van Kraggenburg, 

 

Sinds kort mag ik mijzelf buurtwerker van o.a. jullie mooie dorp Kraggenburg noemen. Ik ben 

de opvolgster van Nancy Kamstra. Zij is nu volledig werkzaam voor het Sociaal Team van de 

gemeente Noordoostpolder voor o.a. Kraggenburg.  

 

Via deze weg wil ik mij graag voorstellen. Ik ben Atalja Visser en ik woon in Emmeloord samen 

met mijn man en onze twee dochters. Privé vind ik het heerlijk om creatief bezig te zijn, te 

wandelen of lekker te fietsen.  

Ik heb erg veel plezier in mijn nieuwe werk. Een aantal van jullie heb ik als buurtwerker via 

diverse wegen al gesproken. Over initiatieven in Kraggenburg zoals de ouderensoos en 

koffietijd, ben ik erg enthousiast en ben bij beide al eens binnengewandeld. Graag wil ik 

Kraggenburgers ook op andere plekken en gelegenheden ontmoeten. 

 

Mijn doelen als buurtwerker voor Kraggenburg zijn: 

▪ in contact komen met de dorpsbewoners, 

▪ meedenken als u/je iets wilt veranderen of wat wilt opzetten, 

▪ helpen als u/je vragen hebt op gebied van zorg en welzijn, 

▪ aanspreekpunt en contactpersoon zijn als u zich zorgen maakt over een mede 

dorpsgenoot, 

▪ gezamenlijk met Mercatus, politie en gemeente werken aan de leefbaarheid in 

Kraggenburg, 

▪ er zijn voor alle bewoners, (sport-) verenigingen, scholen enz. 

 

Tevens ben ik ben ook buurtwerker van de dorpen Ens, Nagele, Espel, en Tollebeek. 

 

Tot snel! 

 

Groetjes Atalja Visser, buurtwerker Carrefour 

bereikbaar via e:  atalja.visser@carrefour.nu  en t: 06-83529025  

 

mailto:atalja.visser@carrefour.nu
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AFVAL HVC 
 

Aanbieden van uw container 

Op de website van HVC kan je vinden waar je u container neer kunt zetten. Kijk voor de data 

in de afvalkalender op www.hvcgroep.nl<http://www.hvcgroep.nl> of in de afval-app. Hou 

daarbij de onderstaande punten in acht zodat we gemakkelijk en zonder overlast voor anderen 

het afval bij u kunnen ophalen. 

 

▪ Zet uw container niet eerder dan de avond voor inzameling aan de weg (19:00) 

▪ Laat uw container niet leeg de volgende dag aan de straat staan (let op gemeente kan 

bekeuren hiervoor) 

▪ Zet uw container op de juiste aanbiedplaats, zoals aangewezen is voor uw straat; 

▪ Zet de container met de wielen van de rijbaan af; 

▪ Houd ruim een stoeptegel (30 cm) tussen uw container en die van de buren; 

▪ Zorg ervoor dat er geen obstakels (auto's, bomen, paaltjes, verkeersborden) voor, vlak 

achter, of naast de containers staan (anders kan HVC er niet goed bij); 

▪ Zet de container niet voor of op een in- uitrit. Zo bent u niemand tot last; 

▪ Zet de container met de deksel gesloten op de aanbiedplaats; 

▪ Zet geen los afval naast of op uw container. HVC neemt dit niet mee. 

 

Grof afval naar milieustraat 

Heeft u andere materialen, zoals piepschuim, frituurvet, grote folies van banken/koelkasten of 

bijvoorbeeld chemisch materiaal, het zogeheten grof afval. Dit kunt u met uw milieupas naar 

de milieustraat brengen. U kunt hiervoor als u dat wenst gratis een aanhangwagen lenen. Die 

kunt u aanvragen via: http://www. noordoostpolder.nl/aanvraag-lenen 

aanhangwagen/formulier>. 

 

Er zijn gratis en betaalde afvalstromen op de milieustraat 

Gratis afvalstromen kunt u altijd brengen. Voor het betaalde gedeelte heeft u de milieupas 

nodig. Jaarlijks heeft u een gratis tegoed van 2 bezoeken aan de milieustraat voor 1m³ (kleine 

aanhanger vol) grof afval. Daarna kosten de volgende 3 bezoeken € 5,- per keer. Het 6e tot en 

met het 10e bezoek kosten € 10,- per keer. Komt u vaker dan 10 keer dan zijn de kosten  

€15,- per bezoek. U kunt alleen pinnen bij de milieustraat. Op de volgende pagina’s vindt u de 

plattegrond van de Milieustraat zodat u kunt zien waar u welk afval kwijt kunt. Deze kunt u 

ook vinden op onze website https://www.noordoostpolder.nl/plattegrond-milieustraat. 

 

De afvalkalender van HVC 

De inzameldagen voor uw rest, Gft, PMD en papier container kunt u vinden op de afvalkalender 

van HVC: www.hvcgroep.nl<http://www.hvcgroep.nl> en in de gratis HVC afval-app. Op de 

afvalwijzer die in de app staat, kunt u ook zien welk afval waar hoort. 

 

Heeft u nog vragen? 

Voor vragen over afval scheiden kunt u terecht op onze site 

www.noordoostpolder.nl/afval<http://www.noordoostpolder.nl/afval> of die van HVC 

www.hvcgroep.nl<http://www.hvcgroep.nl>  Wilt u liever bellen? Belt u dan met de 

Milieustraat 0527-633856. 

 

Samen houden we de buurt netjes! 

 

 

http://www.hvcgroep.nl/
http://www.hvcgroep.nl/
https://www.noordoostpolder.nl/plattegrond-milieustraat
http://www.hvcgroep.nl/
http://www.hvcgroep.nl/
http://www.noordoostpolder.nl/afval
http://www.noordoostpolder.nl/afval
http://www.hvcgroep.nl/
http://www.hvcgroep.nl/
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VRIJWILLIGERSVERZEKERING 
 

Er wordt in dit dorp heel veel vrijwilligerswerk gedaan en dan kan er onbedoeld ook wel eens 

iets verkeerd aflopen. Hiermee wordt bedoeld een ongelukje of iets dergelijks. Dan wordt de 

vraag gesteld: Is dat ook verzekerd? 

 

De Gemeente Noordoostpolder heeft een vrijwilligersverzekering voor alle inwoners 

afgesloten. 

 

In onderstaande artikel kunt u lezen hoe dat er uitziet. Zie ook www.carrefour.nu/verzekering 

 

Vrijwilligersverzekering 

Gemeente Noordoostpolder heeft een verzekeringspakket voor vrijwilligers afgesloten, dat de 

risico's van vrijwilligerswerk zo goed mogelijk afdekt. De gemeente vindt het belangrijk om 

ook op deze manier het belang van het vrijwilligerswerk te benadrukken en vrijwilligers 

(organisaties) te ondersteunen. 

 

Voor wie? 

De collectieve verzekering is bedoeld voor iedere vrijwilliger woonachtig in de gemeente 

Noordoostpolder die 'in enig organisatorisch verband onverplicht en onbetaald werkzaamheden 

verricht ten behoeve van anderen en/of de samenleving waarbij een maatschappelijk belang 

wordt gediend'. 

 

Alle vrijwilligers zijn verzekerd: 

▪ Ongeacht hun leeftijd 

▪ Ook bij eenmalige activiteiten 

▪ Geen minimum aantal uren 

▪ Ook bij kerkelijk werk, sport- en buurtactiviteiten. 

 

Vrijwillige brandweerlieden en vrijwillige politiemedewerkers zijn uitgesloten van dekking voor 

deze verzekeringen. Dit vloeit voort uit de speciaal voor hen getroffen rechtspositieregelingen. 

Voor mantelzorgers geldt uitsluitend de ongevallendekking van deze verzekering.  

 

Verzekeringspakket 

▪ Ongevallen- en persoonlijke eigendommenverzekering voor vrijwilligers 

▪ Aansprakelijkheidsdekking voor vrijwilligers 

▪ Aansprakelijkheidsdekking voor Rechtspersonen 

▪ Bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering voor Vrijwilligers 

▪ Verkeersaansprakelijkheidsverzekering voor Rechtspersonen 

▪ Rechtsbijstanddekking voor vrijwilligers. 

 

Deze verzekeringspakketten bieden een zeer ruime dekking. Een bijkomend voordeel is, dat er 

geen administratie of registratie van de vrijwilligers nodig is. Dus iedere vrijwilliger die woont 

in de gemeente Noordoostpolder, zoals bijvoorbeeld de voetbalvader die meegaat met een 

uitwedstrijd van zijn kind, is verzekerd! 

 

Schade... en dan? 

Je kunt een schadeformulier downloaden van de website en ingevuld opsturen naar het 

Vrijwilligerspunt. Kom je er niet uit, dan kunt je een afspraak maken om het gezamenlijk met 

een medewerker in te vullen. 

  

Een vrijwilliger zet zich in voor een organisatie buiten de Noordoostpolder. Als er 

schade ontstaat waar moet die dan ingediend worden? 

De schade moeten worden ingediend in de gemeente waar de schade ontstaan is. Dus, 

bijvoorbeeld, zet een vrijwilliger uit de Noordoostpolder zich in voor een organisatie in Lelystad 

en er ontstaat schade dan moet de schade worden ingediend in de gemeente Lelystad. Is een 

vrijwilliger uit Lelystad aan de slag bij een organisatie in de Noord oostpolder dan moet de 

schade bij ons worden ingediend. 
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schadeformulier 

toelichting op het schadeformulier 

folder vrijwilligersverzekering downloaden  

 

voorwaarden vrijwilligersverzekering 

  

Meer informatie: 

Simone van Hees 

t: 06-12696792 of 0527-630000 

e: simone.van.hees@carrefour.nu 

 

 

 

NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 
 

Pieter van der Veen Klaverjaskampioen van Kraggenburg 

Op vrijdag 28 december heeft Het Klokhuis het Kraggenburger Klaverjas Kampioenschap 

georganiseerd. Met 56 deelnemende Kraggenburgers en oud Kraggenburgers hadden we een 

goed bezet toernooi. Aan de 14 tafels is in 3 ronden gestreden voor het Kraggenburger 

Kampioenschap. Het was uiteindelijk Pieter van der Veen die met de eer ging strijken en zich 

een jaar Kraggenburger Klaverjas Kampioen mag noemen. 

 

De eerste 5 plaatsen waren voor: 

Pieter van der Veen  5930 punten 

Cor Driessen   5904 punten 

Leo van Boven  5723 punten 

Tim van de Zwaag  5525 punten 

Henk Matthijssen  5522 punten  

 

RABO Clubactie  

Het Klokhuis heeft het fantastische bedrag van € 719 mogen ontvangen bij de Rabo clubactie. 

Wij willen alle Kraggenburger RABO leden van harte bedanken voor hun steun aan Het 

Klokhuis. Het is hartverwarmend om te mogen ervaren dat zovele Kraggenburgers ons een 

goed hart toedragen en stimuleert het bestuur om van Het Klokhuis nog meer een 

ontmoetingsplek te maken voor alle Kraggenburgers. 

  

Oudejaarsnacht 

Samen met het Hoekje heeft het Klokhuis er voor gezorgd dat er tijdens de jaarwisseling voor 

de jeugd een plek was om het oudejaar te vieren. Op het plein voor het Hoekje hebben we een 

toost uitgebracht op het nieuwe jaar, op 70 jaar Kraggenburg en op de start van de uitbreiding 

op Kraggenburg Zuid. Daarna was er aan de Voorstraat een groot vuurwerk. Na afloop is tot in 

de kleine uurtjes het feest voortgezet in het Hoekje. 

 

Tweede Biljart 

Begin december is het 2e biljart in het Klokhuis geplaatst. Nu kunnen meer mensen 

tegelijkertijd biljart spelen. Door de groei van het aantal biljarters voorziet dit 2e biljart in de 

behoefte en verwachten we dat meer mensen de weg naar het Klokhuis weten te vinden om 

een partijtje biljart te spelen. Hiervoor kan men terecht op :  

Dinsdagmorgen van 10- 12 uur 

Dinsdagmiddag van 15- 17 uur 

Woensdagmiddag van 14- 17 uur 

Woensdagavond      van 20- 23 uur 

 

Gezamenlijke Maaltijd: 

Zoals u elders in de Uitkijk heeft kunnen lezen wordt er weer een gezamenlijke maaltijd 

gehouden op vrijdag 1 februari. Deze keer heeft het kookteam gekozen voor 

Wintersoepen.  t.w.: Snert, Bruinebonensoep en Goulashsoep. Geef u tijdig op, want vol is 

vol.  

 

https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/downloads/download_file.php?file=1434718750
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/downloads/download_file.php?file=1434718755
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/downloads/download_file.php?file=1493727265
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/downloads/download_file.php?file=1493727265
https://www.vrijwilligerspuntnop.nl/downloads/download_file.php?file=1497358602
mailto:simone.van.hees@carrefour.nu
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Klaverjasavond in het Klokhuis 

Op vrijdag 22 februari houden we in het Klokhuis weer een klaverjaswedstrijd voor alle 

Kraggenburger klaverjas liefhebbers. Introducees zijn welkom. We beginnen om 20.00 uur en 

spelen 3 rondjes. We hopen weer vele Kraggenburgers te verwelkomen. 

 

 

 

AVONDVIERDAAGSE 2019 – 52E EDITIE  
 
Van 1 april t/m 5 april lopen we de Avondvierdaagse. Loop je ook mee? 

 

We willen kijken of het mogelijk is om dit jaar de routes te vernieuwen. Is er iemand die het 

leuk vindt om ons hierbij te helpen? Leuke ideeën zijn ook welkom. 

 

Laat het even weten, dit kan via avondvierdaagsekraggenburg@hotmail.com 

 

 

 

COLLECTE ALZHEIMER NEDERLAND 
 

De collecte voor Alzheimer Nederland bracht in Kraggenburg € 331,59 op. 

Dank aan de Kraggenburgers die gaven en voor de 2 collectanten die dit mooie bedrag 

bij elkaar brachten. Truida van Maer en Johan van der Wekken liepen samen collecte dit jaar. 

 

Voor volgend jaar kunnen mensen die willen collecteren zich aanmelden bij 

organisatie van de collecte: Lia van Dam 06-13769884. 

 

 

 

BLOEMETJE VOOR FRANS VAN EGMOND SR 
 

‘Vrijwilligerswerk is geen last, maar een lust’, dit wil Frans van Egmond sr meegeven aan de 

bezoekers van de nieuwjaarsreceptie in het dorpshuis in Kraggenburg.  

 

Uit handen van Wilma van Beekhuizen van STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) 

kreeg hij het bloemetje uitgereikt voor al zijn verdiensten voor het dorp. Zo is hij bestuurslid 

van het Dorpshuis geweest en hier nu nog steeds actief als vrijwilliger voor onderhoud en 

klussen, hij is mede initiatiefnemer van de zonnepanelen op het dorpshuis in het kader van de 

Postcode Roos, hij is chef onderhoud van de Jeu de Boules baan en heeft de tweede baan 

aangelegd, hij is wijkvertegenwoordiger voor de kerk, hij heeft van alles gedaan bij de 

voetbal: leider, sponsorwerver, scheidsrechter, onderhoud. Teveel om op te noemen. Het 

bloemetje is dan ook dik verdiend! 

 

 

 

HONDEN IN KRAGGENBURG 
 

Loopt u graag een rondje met uw trouwe viervoeter? Baalt u van de poep op de stoep? Bijna 

iedereen wil graag goede voorzieningen voor honden. Ook in Kraggenburg. Maar wat dan? En 

waar? Op de kaart ziet u een voorstel. U kunt daar nu op reageren. 

 

Hondenlosloopgebieden aan de noord- en zuidkant 

Uw hond kan in Kraggenburg lekker loslopen in het dorpsbos aan de noord- en zuidkant van 

het dorp. U ziet dit gebied met grijs gemarkeerd op de kaart. Buiten deze gebieden moeten uw 

honden aan de lijn. Dat is prettig voor andere bewoners en veilig voor het verkeer. 

 

 

 

mailto:avondvierdaagsekraggenburg@hotmail.com
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Geen honden in speeltuinen 

Op de speelplaatsen en schoolpleinen mag uw hond niet komen. Die plaatsen blijven vrij zodat 

kinderen er rustig kunnen spelen. Het zijn de zwarte gebieden op de kaart. 

 

Wilt u reageren op het voorstel? Mail dan gerust 

In dit voorstel hebben we rekening gehouden met de honden, hun baasjes, spelende kinderen 

en andere bewoners. Het kan natuurlijk zijn dat u andere wensen heeft. Wij horen dit graag. 

Geef uw reactie dan door aan i.cornelissen@noordoostpolder.nl. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
  

 

Hond uitlaten, wat zijn de regels ook alweer? 

 Binnen de bebouwde kom loopt uw hond aan de lijn. Behalve in de hondenlosloopgebieden. 
Daar mag hij/zij lekker los rennen. 

 Uw hond mag niet in speeltuinen, op dijken en op stranden komen. En ook niet op andere 
plaatsen waar dat op een bordje staat. 

 Poept uw hond op de straat, op het gras of vlak bij het pad? Dan ruimt u de poep even op. 
Neem daarvoor zakjes mee. De zakjes met poep mogen in de straatafvalbakken. 
 

mailto:i.cornelissen@noordoostpolder.nl
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                                         Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 

 

 

Een gezellige, informatieve koffiemorgen, elke dinsdagochtend van 10.00 – 

12.00 uur staat de koffie voor u klaar in Het Klokhuis. 
 

 

Een ochtend voor sociale contacten of wilt u op de hoogte blijven van wat er zoal in ons dorp 

en omliggende plaatsen te doen is, iedereen is welkom. 

Minimaal 6 x per jaar proberen wij verschillende thema`s te organiseren  zodat er voor 

iedereen wel iets bij is waar men in is geïnteresseerd. 

 

 

           (De genuttigde consumpties graag afrekenen aan de bar) 

 

 

Thema 

 

Di.  5 Februari 2019:   Communicatie 

 

Graag nodigen we jullie uit, want communiceren doen we allemaal, wellicht word je er wijzer 

van! 

 

Wietse Siebenga gaat met ons in gesprek over contacten maken en contacten houden. 

 

Het is zijn bedoeling om, met wie er aanwezig zijn, te praten over hoe ons communiceren in 

het algemeen verloopt en wat voor invloed we met communiceren hebben en kunnen hebben 

in onze contacten.  

Aan de hand van concrete voorbeelden zal hij één en ander verhelderen en wellicht ook 

oefeningetjes met de groep doen.  

Onder andere gaat het over het effect van jouw manier van communiceren op anderen en over 

dat van anderen op jou. En: wat kun je daar dan mee.    

Het wordt een ochtend waarin we communiceren meer bewust gaan ervaren.  

 

 

Namens Werkgroep Koffietijd: Harry Engels, Gien Rinsma, Helma Langeweg 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op internet – www.kraggenburg.nl 
 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Activiteiten eerste helft 2019 

 
GEZICHTSVERZORGING 

o.l.v. Annet van de Werf 

23 januari, 13 maart en 15 mei 

 

BLOEMSCHIKKEN 

o.l.v. Co Orsel, Ietje Kodde en/of Hannie Pepping 

31 januari, 1 februari, 5 maart, 12 april, 9 en 10 mei en 4 juni 

 

LAMPENKAP VERSIEREN 

o.l.v. Anneke de Jong 

12 februari 

 

SCHILDEREN 

o.l.v. Betty Koekkoek 

8 februari en 15 februari 

 

FOTOGRAFIE 

o.l.v. Pim van der Maden 

27 februari, 6 maart, 20 maart, 27 maart en 3 april 

 

INDONESISCH KOKEN 

o.l.v. Corry Sleebos 

28 februari 

 

YOGA 

o.l.v. Catherine Lubbers 

15 maart, 29 maart en 5 april 

 

SERVIES BESCHILDEREN 

o.l.v. Sita Doornbos 

19 april 

 

MAKE-UP 

o.l.v. Annet van de Werf 

26 april 

 

SIERADEN MAKEN 

o.l.v. Kleurkracht 

21 mei 

 

WANDELEN 

o.l.v. Annelies Bouma en Adelein Bosma 

21 juni 

 

Meer informatie en aanmelding: www.thhemmeloord.nl 
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AANVRAGEN HULP OF ZORG 
 
De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) wil u graag attent maken op de 

onderstaande contacten: 

 

Er is een vrijwilligersgroep in Kraggenburg actief.  

Deze is bereikbaar via onze coördinator mevr. Judith Barneveld. 

E-mail:   vrijwilligers@kraggenburg.nl  

Telefoonnummer:  06-23254810 (alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: u 

wordt teruggebeld) 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). 

E-mail zorgteam:  thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl 

Telefoonnummer:   0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

Alg. telefoonnummer: 0521-539999 (voor spoedgevallen en 24 uur per dag bereikbaar)  

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

 

Onze buurtwerker is Atalja Visser. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

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

E-mail:   06-83529025  

Telefoonummer:  atalja.visser@carrefour.nu    

 

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

ondersteuning, WMO, werk en inkomen, enz. 

E-mail:     doen@noordoostpolder.nl   

Telefoonnummer:   0527–633933 

 

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

https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning en vragen stellen kunt u ook per e-

mail via@noordoostpolder.nl of telefoon 0527-633911. 

 

 
 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:atalja.visser@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
mailto:via@noordoostpolder.nl
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Adverteren in De Uitkijk 

▪ Alle advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

▪ Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende 

Uitkijk. 

▪ Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het 

plaatselijke verenigingsleven kosten, afhankelijk van de grootte, minimaal €10,- tot 

€40,- voor een hele pagina 

▪ De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij 

inlevering. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die het doel hebben 

personen te kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

▪ De redactie behoudt zich het recht voor om ingekomen stukken die te lang zijn in te 

korten. 

▪ De redactie kan niet aansprakelijk gesteld worden als door omstandigheden ingekomen 

stukken niet geplaatst worden. 

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

worden stopgezet. 

▪ De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar 

verlengd, tenzij voor 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

▪ Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 

▪ 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.  
 

 

 

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 

30-01 Be Fair Jaarvergadering ‘t Klokhuis 20.30 

01-02 ‘t Klokhuis Gezamenlijke maaltijd ‘t Klokhuis 18.00 

22-02 ‘t Klokhuis Klaversjasavond ‘t Klokhuis 20.00 

23-02 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HCR van Saaze 20.00 

01-03 De Zotte Leeuwkes Junior Buutreednen ‘t Klokhuis 13.00 

01-03 De Zotte Leeuwkes Who done it? ‘t Hoekje 20.00 

02-03 De Zotte Leeuwkes Groot carnaval HCR van Saaze 20.30 

03-03 De Zotte Leeuwkes Zotte katerloop HCR van Saaze 10.30 

03-03 De Zotte Leeuwkes Kinder carnaval HCR van Saaze 14.00 

05-03 De Zotte Leeuwkes Retro carnaval ‘t Klokhuis 15.00 

05-03 De Zotte Leeuwkes Polonaise buffet ‘t Klokhuis 17.30 

16-03 Dorpskerk Kraggenburg Let’s share the music Dorpskerk Kraggenburg 19.30 

29/30-03 Sint Genesius Blijspel: Geknipt voor elkaar HCR Van Saaze 20.00 

01-04 Be Fair Avondvierdaagse ‘t Klokhuis  

26-05 t/m 

01-06 
Feestweekcommissie 

Feestweek Kraggenburg 

2019 
Voetbalveld  

- 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

