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e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 
 
 
 

 

 

Beste Dorpsgenoten, 

 

Heerlijk, voorjaar, het voelt als een nieuw begin. Alles komt weer tot leven en er staan alweer veel 

activiteiten op het programma. 

Sinds de vorige Uitkijk zijn er natuurlijk ook weer mooie momenten geweest. Eén van deze mooie 

activiteiten was toch wel het geweldig mooie event in de PKN kerk: Let’s share the Music. Iedereen 

die daar geweest is, heeft kunnen genieten van de mooie liederen en muziek. 

 

Maar ook de gewone zaken gaan door. Zo heb ik deze week een bijeenkomst van 

vertegenwoordigers van de dorpen en mensen van Mercatus bijgewoond. We hebben even in de 

keuken van de woningbouwvereniging kunnen kijken, dit was een zeer interessante avond met veel 

info die veelal onbekend is. 

Bij Mercatus wordt al gauw gedacht aan wachtlijsten, het zich niet gehoord voelen, weinig sociale 

huurbouw e.d. Natuurlijk is niet alles zwart of wit. Het is toch een hele uitdaging om als organisatie 

met 4500 huurwoningen een gepast beleid te voeren. 

Aan de ene kant heb je te maken met woningen die zo’n 70 jaar oud zijn en aan de andere kant 

roept de bevolking om meer nieuwe sociale huurwoningen die energie neutraal en 

levensloopbestendig zijn. Kijken we naar deze participatiemaatschappij waarin mensen met een 

rugzakje niet meer elders terecht kunnen of gezinnen waarvan één persoon langdurige verzorging 

nodig heeft. Dan bedoel ik dat er een geschikte woning, in een geschikte buurt met een passende 

huur voor handen moet zijn. Dit is natuurlijk een hele opgave. 

Belangrijk voor u om te weten is het volgende: Of u nu jong of op leeftijd bent en u denkt erover 

om in de toekomst een huurhuis (met of zonder aanpassing) te betrekken, of te verhuizen naar een 

andere plek of om wat voor reden dan ook in aanmerking te komen voor een huurhuis, is het zaak 

dat u zich laat inschrijven bij de woningbouwvereniging. De wachttijd is namelijk een belangrijk 

gegeven om voor een woning in aanmerking te komen. 

Voor Kraggenburg is vanuit Mercatus ook een woonconsulente, Francien Vriend, aangesteld. Voor 

vragen kunt u natuurlijk bij haar terecht. 

 

Ik wens u alvast fijne paasdagen. 

 

André Verwer 

 

 

 

 

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

➔ of Stuwwal 19 
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NOTULEN ALGEMENE LEDENVERGADERING VAN 
DORPSBELANG KRAGGENBURG 13 MAART 2019 

 
Aanwezig namens het bestuur:  

André Verwer (voorzitter), Wubbo de Raad (vicevoorzitter), Mark Mooiweer (penningmeester),  

Annemieke Janse, Marian Meijs, Jan van Benthem en Yvonne de Hamer (secretaris en notulist). 

 

Afwezig met kennisgeving:  

Harmen Scholtalbers, B. ten Voorde (Zorggroep ONL), wethouder M. Uitdewilligen, Sociaal Team 

NOP, Christen Unie-SGP, Alfred Kerkhoven (coördinator Dorpsplan), afvaardiging STEK. 

 

Totaal aantal aanwezigen: 55 personen hebben de presentielijst getekend. Niet iedereen heeft 

getekend. 

 

1.  Opening  

De voorzitter, André Verwer, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het 

bijzonder wethouder Haagsma en enkele ambtelijke medewerkers van de gemeente 

Noordoostpolder, verschillende vertegenwoordigers van politieke partijen, bestuur afvaardigingen 

van Ens en Marknesse, directeur afdeling Flevoland van Natuurmonumenten, Philip Makkink en de 

gastspreker Wietse Siebenga uit Kraggenburg.  

 

2. Notulen van de jaarvergadering van 27 maart 2018 (verslag in Uitkijk en op de 

website) 

Er zijn geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld.  

 

3. Ingekomen stukken 

Zie voor de berichten van verhindering hierboven. Er zijn geen vragen ingediend. 

 

4. Mededelingen 

Door de voorzitter wordt een aantal mededelingen gedaan: 

70 Jaar Kraggenburg 

Er staan mooie banners bij de ingangen van het dorp en er is een commissie opgericht die zelf 2 

activiteiten organiseert en die ondersteuning biedt bij activiteiten georganiseerd door andere 

dorpsbewoners. Mark Mooiweer neemt het woord en vertelt wie er in de commissie zitten. Naast de 

activiteiten die vanuit het Dorpsbelang worden opgezet, worden er met ondersteuning van het 

Dorpsbelang ook door vrijwilligers ontzettend leuke activiteiten neergezet! Hij vertelt waar op de 

site de activiteiten te vinden zijn, die speciaal aangeduid zijn. Meer informatie over het lustrumjaar 

en de activiteiten staat op de website, in de Uitkijk en op facebook. Activiteiten: 

Zaterdag 16 maart: ‘Let’s share the music’ in de kerk. 

Avonden in april: rock ’n roll danslessen. 

Vrijdag 31 mei: tijdens de feestweek is er een mooie musical 

Zaterdag 6 juli: Obstakelrun door het Voorsterbos en over het industrieterrein, vanaf 8 jaar kan je 

al mee doen. 

Zaterdag 7 September: Drive-in bioscoop, locatie wordt later bekend. 

Vrijdag 15 November: groot klaverjastoernooi bij Van Saaze. 

Zaterdag 28 December: grote Dorpsquiz in en om het dorp. Hoe goed ken jij Kraggenburg? 

 

Stand van zaken woningbouw 

Er zijn 2 locaties waar in de komende periode gebouwd gaat worden.  

Rond mei/juni wordt er gestart met de bouw aan de Walstraat.  

Kraggenburg-Zuid: Van 29 maart t/m 22 april is er mogelijkheid voor inschrijven op de kavels. 

Dinsdag 7 mei, 18.30 uur, vindt in het Klokhuis de loting van de kavels plaats, in geval dat er 

meerdere belangstellenden zijn voor dezelfde kavel. Medio juni wordt gestart met bouwrijp maken 

van het perceel en medio oktober kan gestart worden met de woningbouw. 

 

“De verbinding” tussen het Waterloopbos en Voorsterbos 
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Door Wubbo de Raad wordt een toelichting gegeven. De subsidie van 103.867,00 euro is 

gehonoreerd. De exacte locatie waar het pontje moet komen te liggen moet nog worden 

vastgesteld. Er wordt gedacht bij de voormalige vissteiger aan de Zwolse Vaart, vlakbij de kruising 

met de Leemvaart, maar die keuze zal afhangen van de voorwaarden m.b.t. veiligheid en toezicht. 

Vorig jaar hebben we het promotiefilmpje behorend bij de brug als verbindende schakel laten zien, 

maar helaas is de subsidieaanvraag hiervoor toen niet gehonoreerd. Na intern beraad binnen de 

initiatiefgroep en rekening houdend met de vernieuwde subsidievoorwaarden, hebben we besloten 

om nu de verbinding via een pontje tot stand te brengen. Een idee waar we rond 2012 al mee bezig 

waren. Er moeten nu afspraken gemaakt worden over o.a. wie de eigenaar wordt en hoe het beheer 

en onderhoud georganiseerd moet worden. De watersportvereniging heeft helaas gas 

teruggenomen en doet niet meer mee in dit project. De initiatiefgroep is al druk aan de slag met de 

voorbereidingen. 

 

Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten door Philip Makkink.  

Als opvolger van Jan Akkerman stelt hij zich eerst voor. Hij geeft aan dat Natuurmonumenten graag 

betrokken is bij de ontwikkeling van de “verbinding”.  

Waterloopbos – er is heel veel werk verzet. Er is een nieuwe entree gemaakt met een nieuwe 

parkeerplaats, het Proeflab is er gekomen en de voormalige Deltagoot is omgevormd tot een uniek 

kunstwerk: het Deltawerk. Dit heeft ook (inter-)nationaal tot veel aandacht geleid. Op de planning 

staat nog een nieuw entreegebouw, met o.a. horeca, een expositieruimte, nieuwe ontwikkelingen 

op het gebied van waterkunde en -veiligheid. Op de planning voor restauratie staat nog: de golfbak 

en daarnaast nog 10 schaalmodellen.  

Voorsterbos – Hier zijn geen bijzonderheden. 

Philip geeft aan dat Natuurmonumenten om de hoek zit en dat iedereen welkom is. 

Vraag van Henk Swijghuizen: Met de opening was alles mooi verlicht in het Waterloopbos, blijft dit 

zo? Reactie: Er wordt gekeken of dit in de toekomst af en toe weer kan als er evenementen zijn. 

Het is de bedoeling dat deze vaker worden georganiseerd in de toekomst, waaronder op 5 en 6 

april: kamermuziekfestival in het Waterloopbos. 

 

Zonneweide 

In het Tien Dorpenoverleg is er al verschillende keren over gepraat. De gemeente heeft recent haar 

beleid hieromtrent in een nota vastgesteld en voorgelegd aan de gemeenteraad, waarna het ter 

visie wordt gelegd. Er zijn beperkte mogelijkheden voor zonneweides in de NOP. Inmiddels is al 

gekozen voor de locatie bij de windmolens aan de dijk. Ook kan er bij dorpen een weide worden 

aangelegd van max. 2 ha. De baten moeten ten goede komen aan de gemeenschap. Als er mensen 

zijn die hier meer over willen weten en hierin interesse hebben, kunnen zij terecht bij het bestuur 

van Dorpsbelang. 

 

Openbare ruimte tussen school en voormalige RK kerk 

Het bestuur van Dorpsbelang heeft vorige week besloten om naast de grote bijdrage van de 

gemeente ook zelf een financiële bijdrage te leveren om daarmee dit gebied extra uitstraling te 

geven. Vervolgens krijgt Arie Dam (wonend in de voormalige RK kerk) het woord. Hij is lid van de 

werkgroep die zich met de inrichting van dit gebied bezighoudt. Op de 2 dia’s die getoond worden 

zie je dat het terrein een open ruimte wordt, met o.a. kleur, een natuurlijk ogend pad, fruitbomen, 

veel groen, nestkastjes en een insectenhotel. De school zit ook in deze werkgroep en is nauw bij 

deze plannen betrokken. Er wordt gevraagd door Sieb Oud of het onderhoud geregeld is. Reactie: 

Dit moet nog verder vorm krijgen. André geeft aan dat het terrein best bepalend is voor het dorp; 

er is en wordt serieus en goed over nagedacht. 

Beeldbestek door Henk Bakker van de gemeente 

Henk laat een diapresentatie zien waarin duidelijk wordt op welk niveau de gemeente onderhoud 

pleegt in de dorpen en geeft aan dat er veel vrijwilligers nodig zijn als wij willen dat het niveau dat 

gemeente aanhoudt hoger wordt. De gemeente hanteert onderhoudsniveau B (waarbij niveau A en 

A+ beter zijn, niveau C en D slechter). De gemeente heeft de uitvoering ondergebracht bij Concern 

voor Werk en zij controleert dit maandelijks. Het gaat daarbij om de beeldkwaliteit dat moet 

voldoen aan de eisen zoals die beschreven staan onder niveau B. Als inwoners niet tevreden zijn, 

kunnen zij digitaal een MOR melding (melding openbare ruimte en overlast) doen, dit komt bij de 

gemeente terecht en hier wordt altijd actie op ondernomen in de vorm van een terugkoppeling met 

al dan geen actie. Krijn de Hamer vraagt of het hele dorp op niveau B wordt onderhouden of dat 

bijv. het bos-lint op niveau C is. Reactie: Dit niveau geldt voor al het groen in heel Kraggenburg. 

Vuilnisbakken, meubilair, lantaarnpalen, etc. vallen hier niet onder. De gemeente stelt medewerking 

beschikbaar voor deze projecten, maar geen geld. Ton van Steen vraagt aan wie het onderhoud is 

uitbesteed en geeft aan dat soms het gras wel heel hoog staat, gelukkig afgelopen jaar niet, i.v.m. 
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de droogte. Reactie: de gemeente besteedt het uit aan Concern voor Werk. Zij kijken of het nodig is 

en in welke mate om onderhoud te plegen. Wubbo de Raad vraagt of de B-normering alleen voor de 

dorpen geldt of voor de gehele NOP? Reactie: het geldt voor de gehele NOP, op het centrum van 

Emmeloord na, dit is niveau A. 

  

Groenbrigade 

Jules Overmars neemt het woord. Er zijn ca. 16 mensen die bij de Groenbrigade meewerken. Er zijn 

ongeveer 8 ochtenden geweest waarop ze hebben gewerkt en ze hebben 4 projecten waaraan ze 

werken: het boslint, de begraafplaats, de wegscheiding voor de winkels en rond de PKN kerk en de 

sportkooi. Als er mensen mee willen werken zijn ze van harte welkom! 

 

Digitaal dorpsplein 

Het is een project waar 6 dorpen aan samenwerken. Er is een Leader subsidieaanvraag voor 

ingediend, deze is vorig jaar maart rondgekomen. Dorpsbelang Luttelgeest is aanspreekpunt en is 

als 1e dorp aan de beurt, wij zijn als 2e dorp. We zijn in december van start gegaan. Helaas waren 

er veel genodigden niet aanwezig bij deze startavond. Er is een klein werkgroepje opgericht en 

vrijdag 15 maart is er overleg met de webbouwer. Henk Swijghuizen vraagt wat het verschil is met 

de normale Uitkijk? Jules geeft aan dat het digitale dorpsplein letterlijk een digitaal dorpsplein moet 

worden, dat draait naast de Uitkijk. Hij zal actueler zijn, waarop je makkelijk naar andere partijen 

door kan linken. De Uitkijk verschijnt maar 6 keer per jaar. Wietse Siebenga vraagt of je op het 

digitale dorpsplein ook sneller kan reageren op zaken die naar voren komen? Reactie: Dat is wel de 

bedoeling. Het moet interactiever worden dan de huidige website.  

 

5. Jaaroverzicht secretaris 2018 

André geeft aan dat er het afgelopen jaar heel veel is gebeurd en dat hij positief verrast is door het 

aantal vrijwilligers dat overal bij betrokken is. Jules merkt op dat er naast een nieuwe school, ook 

buitenschoolse opvang is bijgekomen (in de school). Dit als stap naar het kind-centrum dat het aan 

het worden is. Met deze aanvulling wordt het jaaroverzicht goedgekeurd en vastgesteld. 

 

6. Jaarverslag penningmeester 

Mark geeft eerst een toelichting op de realisatie 2018. We hebben een positief resultaat van 

1.887,70 euro. Er zijn geen bijzondere uitgaven geweest. Er is een bedrag naar de school gegaan 

vorig jaar bij de opening en er zijn al wat uitgaven gedaan t.b.v. het lustrumjaar, waaronder de 

aanschaf van de spandoeken. Verder zijn er geen bijzonderheden bij de rouwkamer, de Uitkijk, 

STEK, en de Feestweek. De Feestweek Commissie heeft naast de jaarlijkse bijdrage van 

Dorpsbelang zelf een bedrag gereserveerd voor extra uitgaven i.v.m. het 70-jarig bestaan. 

André bedankt Mark voor zijn uitleg en geeft complimenten voor het na 1 jaar penningmeester zijn 

de zaken al zo helder en correct kunnen tonen en uitleggen. 

 

7. Verslag kascommissie 

Vorig jaar waren in de kascommissie benoemd: Jacques van der Ploeg en Leon van der Wekken. 

Jacques meldt aan de vergadering dat alles er prima uitziet en dat hij namens de kascommissie 

voorstelt om de penningmeester décharge te verlenen. De vergadering verleent op basis hiervan 

décharge aan het bestuur en heeft daarmee de jaarrekening 2018 en balans per 31-12-2018 

goedgekeurd. 

 

8. Benoeming kascommissie 

Leon van der Wekken blijft kascommissielid en Jan Balk wordt benoemd als nieuw lid. 

 

9. Begroting 2019 en vaststellen contributie 

Mark Mooiweer geeft een toelichting op de begroting van 2019. De contributie wordt niet verhoogd 

en is hierbij vastgesteld. Daarna wordt de begroting 2019 door de vergadering vastgesteld. Ad v.d. 

Noort vraagt of er een bedrag is vrijgehouden voor het nieuwe ‘parkje’? Reactie: Er is door het 

bestuur hiervoor 4500 euro geoormerkt. De 3000 euro die vanuit Multiculti is vrijgekomen, zit hier 

ook bij in. Pieter v.d. Veen vraagt of we nog extra geld krijgen van de gemeente i.v.m. het 

lustrumjaar. Reactie: We krijgen 2500 euro, deze komt bovenop ons eigen gereserveerde bedrag 

van 5000 euro. Wij vinden 75 jaar een meer bijzonder jaar, dus wat we dit jaar overhouden gaan 

we daarvoor reserveren.  

 

10.  Bestuursverkiezing 

Tussentijds aftredend en niet herkiesbaar is Yvonne de Hamer.  

Statutair aftredend en niet herkiesbaar is Jan van Benthem.  
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Statutair aftredend en wel herkiesbaar is Annemieke Janse.  

Afgelopen jaar is tussentijds afgetreden Marieke Bos, Harmen Scholtalbers heeft haar al vervangen. 

In de 3 ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor: Harmen Scholtalbers, 

Krijn de Hamer en Deborah van Loon. 

André bedankt Jan en Yvonne voor hun inzet en goede samenwerking.  

 

11. Jaarplanning Dorpsbelang 

Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten, zoals die door het bestuur zijn ingediend, 

kort doorlopen. Een aantal zaken loopt gewoon door en een aantal is mogelijk nieuw. Voor alles 

geldt dat Dorpsbelang graag de dorpsbewoners bij de plannen en projecten betrekt. 

▪ 70-Jarig bestaan Kraggenburg 
▪ Inrichting openbare ruimte naast de school 
▪ Contact houden met de verenigingen 

▪ Uitvoering project ‘Het Pontje’ 

▪ Voortzetting project ‘De Loswal’ 

▪ Contacten met de dorpsbelangen in het 10 dorpenoverleg 

▪ Verfraaiing van het industrieterrein 

 

12. Rondvraag 

Frans van Egmond sr.: Snapt iedereen de verkeerssituatie voor de winkels? Reactie: Dit is 

aangekaart bij IGW tijdens de schouw. Tijdens de schouw is er aangegeven dat de pijl hier ook weg 

kan. Klaas Jan Loosman/IGW geeft aan dat dit volgens de wegbeheerder toch niet blijkt te kunnen, 

omdat er een verkeersbesluit aan vast zit. Jan Huizinga (wijkagent) geeft aan dat hij de situatie wel 

snapt, maar dat er inderdaad een doordacht verkeersbesluit is (waar altijd over gepraat kan 

worden) waar we ons aan moeten houden. Mocht hij zien dat iemand langs de ‘verkeerde kant’ 

rijdt, zal er niet voor beboet worden. Toevoeging Henk Swijghuizen: er staat regelmatig een 

vrachtwagen materiaal te lossen voor de winkels. Op dat moment kan je niet anders dan voor de 

kerk langs. (Zie pagina 8 voor de uitslag hiervan) 

Frans van Egmond jr.: Het is jammer dat we als dorpsbelang zoveel geld moeten besteden aan 

groenonderhoud. Er zijn genoeg potjes bij de gemeente, waarom moeten wij er, naast zo vreselijk 

veel arbeid, ook zoveel geld aan besteden? Reactie: De groenbrigade is aangesteld om van de B-

kwaliteit waar de gemeente naar streeft A-kwaliteit te maken. Wat vooral wenselijk is bij o.a. de 

begraafplaats. De kern van het dorp met het nieuwe plan vinden wij heel belangrijk, zodat het een 

mooi centrum wordt. Als wij niet zelf bijdragen, wordt dit gewoon een grasveld. Daarnaast draagt 

de gemeente zo’n 80% van de extra kosten bij aan de inrichting van het middengebied. Frans geeft 

aan dat het echt heel jammer is dat de gemeente hier geen fonds voor heeft. Klaas Jan 

Loosman/IGW vult aan dat er potjes zijn voor leefbaarheid en dat er materiaal ter beschikking 

wordt gesteld, dat hier ook mag blijven. Al het afval dat er uit voortkomt wordt door de gemeente 

opgehaald. In die zin ondersteunt de gemeente het door de bevolking zelf uitgevoerde 

groenonderhoud.  

Corry Wullems: Ik maak veel gebruik van het wandelpad tussen de Leemringweg en de 

Zuiderringweg, maar deze ziet er echt heel slecht uit. Wie moet dit onderhouden? Reactie: André 

geeft aan dat we dit meenemen in gesprek met de gemeente/IGW. 

Piet Koster: aandacht vragen voor seniorenwoningen. Er zijn er maar 4 in de sociale huursector in 

Kraggenburg. Kan er gepleit worden voor seniorenwoningen boven de sociale huurgrens? Nu 

worden er woningen levensbestendig gemaakt, maar deze kunnen dan bijv. ook weer vrijkomen 

voor gezinnen. Verder wordt aandacht gevraagd voor het groeiende aantal arbeidsmigranten die in 

het dorp komen wonen. Senioren vinden het vaak moeilijk om met hen in contact te komen en in 

zo’n klein dorp als Kraggenburg waar je voor veel dingen op elkaar bent aangewezen, is dat toch 

belangrijk. Wat is de regel voor het verhuren van sociale huurwoningen aan arbeidsmigranten 

vanuit Mercatus? Reactie: André geeft aan dat voor de huisvesting van arbeidsmigranten eind vorig 

jaar beleid is vastgesteld door de gemeente. Zo is vastgelegd dat er maximaal 3% van de woningen 

in een dorp bestemd mogen zijn voor arbeidsmigranten. Verder geldt dat in een straal van 40 m. 

rond een woning van arbeidsmigranten niet een tweede mogelijk is. Hierover is uitgebreid 

gerapporteerd in de Uitkijk van januari jl. M.b.t. de huursector geldt voor iedereen die een beroep 

wil doen op een huurwoning van Mercatus, dat men zich tijdig hiervoor inschrijft. Nadat men 

ingeschreven staat en men zich op enig moment op een aangeboden woning aanmeldt, telt de duur 

van het ingeschreven staan mee. Vanaf het moment van een eerste reactie op een woningaanbod 

tot het definitief aanvaarden van een woning wordt wachttijd genoemd. In Kraggenburg is die t.o.v. 

de andere dorpen erg laag (bijna 10 maanden). André verwijst hiervoor naar het artikel in de Uitkijk 

van november 2018. Afgelopen jaar heeft Dorpsbelang onderzoek gedaan naar de sociale huur, 

naar aanleiding van opmerkingen tijdens vorige jaarvergadering. Daarover heeft overleg 
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plaatsgehad met Mercatus. Daar is ook aandacht gevraagd voor andere woonvormen zoals 

bijvoorbeeld appartementen t.b.v. jong en/of oud. Daarop is gereageerd dat dit vooral een zaak is 

van ontwikkelaars en/of beleggers, Mercatus ziet hierin geen rol voor hen zelf. André heeft uit deze 

gesprekken geconcludeerd dat het eigenlijk heel goed gaat in Kraggenburg. Het gevoel kan anders 

zijn dan de praktijk. Hij zegt toe dat hij de ingebrachte punten zal meenemen in het overleg dat 

binnenkort plaatsvindt met Mercatus. 

Henk Swijghuizen: als het hard gewaaid heeft ligt er heel veel dood hout op de weg naast het 

Klokhuis. Reactie: Henk Bakker/Groenbeheer geeft aan dat Lindebomen heel veel ruien en Concern 

voor Werk is bezig dit op te ruimen. 

Truus Paauw: de brievenbus staat op een onmogelijke plaats. Het zou fijn zijn als ‘ie weer teruggaat 

naar waar hij stond (bij het Hoekje voor), een andere optie is bij de glasbakken. 

Sita van Egmond: Hoe staat het met het fietspad over de Zwartemeerdijk? Reactie: Er is veel geld 

voor nodig dat er op dit moment niet is. Na de verkiezingen moeten ze zich hier weer over buigen, 

met het nieuwe bestuur van het Waterschap.  

 

13.  Sluiting 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het officiële 

gedeelte van de jaarvergadering. 

Na de pauze spreken we met Wietse Siebenga over communicatie. 

 

Yvonne de Hamer, Secretaris Dorpsbelang 

 

 

 

PLANTJESDAG 
 

Wie houdt er niet van: de vrolijkheid die kleurrijke bloemetjes in de lente en zomer in de tuin en in 

het straatbeeld brengen?! 

 

Op zaterdag 20 april komt het bestuur van Dorpsbelang Kraggenburg tussen 09.30 uur en 12.00 

uur weer langs de deur met vrolijke zomerbloeiers. Neem uw pot mee en wij vullen deze met grond 

en kleurrijke plantjes.  

De kleine zomerbloeiers kosten 50 cent en de grotere 1 euro. 

 

Degenen die aan de buitenwegen wonen zijn ook van harte welkom om in het dorp een kar op te 

komen zoeken en een pot te laten vullen.  

 
 

 

SAVE THE DATE: DRIVE IN BIOSCOOP 7 SEPTEMBER 
 

We hebben hem al een paar keer aangekondigd: de drive in bioscoop! De locatie houden we nog 

heel even voor ons, maar dit volgt snel. Op 7 september organiseren we in het kader van 70 jaar 

Kraggenburg een leuke drive in bioscoop. Wie kent het principe niet? Misschien ken je het nog van 

vroeger of misschien ben je toch van na die tijd en heb je het weleens in een film voorbij zien 

komen (want wie kent Grease nou niet?).  

 

Op de nader bekend te maken locatie (een mooie locatie, dat kunnen we alvast verklappen) wordt 

door Mobiloscoop een groot scherm neergezet waarop de verrassingsfilm wordt getoond. Hoe tof is 

dat!? Ik hoor je denken: “in een auto versta ik er helemaal niets van.” Ook daar is aan gedacht. Om 

eerlijk te zijn weet ik niet hoe dat destijds ging, maar tegenwoordig gaat het geluid via de 

autoradio. Dus de enige voorwaarde is, als je met de auto komt, dat de radio op FM-frequentie 

afgesteld kan worden.  

 

Arrangementen 

We willen meer opties bieden dan alleen met de auto naar de film komen. Tenslotte heeft niet 

iedereen een auto en daarnaast, wel een goede om even te onthouden, is het niet praktisch als alle 

stoelen in de auto gevuld zijn: niet iedereen kan het scherm dan zien. Daarom hebben wij 

arrangementen bedacht, die je kunt kopen. Dus lijkt het je leuk om naar de drive in te komen en dit 

net even op een andere manier te ervaren, bedenk dan met wie je dit wilt doen en hoeveel je hier 

als groep aan kwijt wil zijn. In de feestweekgids volgt meer informatie over de arrangementen en 



 

 

8 

op de zaterdagavond in de feestweek (bij de gezamenlijke maaltijd) wordt de veiling gehouden 

(openingsbod per arrangement wordt bekend in de feestweekgids). Bij de arrangementen 

inbegrepen is een comfortabele zit, een hapje en een drankje, geluid via geluidsboxen en de 

gezelligheid van je vrienden/familie.  

 

Mark Mooiweer, Annemieke Janse, Harmen Scholtalbers, Marian Meijs en Yvonne de Hamer 

 

 

 

VERKEERSSITUATIE VOORSTRAAT TER HOOGTE VAN DE 
WINKELS  
 

Tijdens de jaarvergadering van het Dorpsbelang is de verkeersituatie in de Voorstraat aan de orde 

gekomen. Hiermee wordt bedoeld: het gedeelte ter hoogte van de winkels. 

Er werd gevraagd of de dwangpijl verwijderd kon worden zodat de situatie weer als vroeger zou 

worden. Dit omdat het voor velen verwarrend is hoe te rijden en er ook af en toe voor de winkels 

een vrachtwagen staat te laden/lossen. Na overleg tussen Dorpsbelang en de gemeente is besloten 

dat de dwangpijl blijft. 

 

 

 

NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG 
 

Vacature! 
 

Wij zoeken:  

▪ Speler FC Kraggenburg 3 

▪ 6e klasse - A  

 

Beschik je over de volgende eigenschappen: 

▪ Enige motoriek om een bal te raken 

▪ Gemiddeld een volle 20 min te kunnen spelen 

▪ Sociaal/gezellig/spontaan 

▪ Stipt op tijd zijn met een marge van 15 min 

▪ Lekker bier kunnen drinken 

 

Wij bieden: 

▪ Veel tegenkansen 

▪ Samenwerking met voorhoede en verdediging 

▪ 1e seizoenshelft potvrij meedrinken bij uitwedstrijden  

▪ 1 gratis snack bij 1e thuiswedstrijd 

▪ Mogelijkheid spelen op strippenkaart 

▪ Professionele begeleiding 

 

Beloning 

▪ Je betaalt jaarlijks contributie, het is graag of niet! 

▪ Ben jij daarnaast op zondag beschikbaar? Neem dan contact met ons op! Je kan 

aankomende zondag al beginnen! Solliciteer graag met CV. 

▪ Soort dienstverband: Vrijwilligerswerk 

▪ Salaris: €0,00 tot €1,00 /maand 

▪ Vereiste ervaring Voetbal: geen 

 

Nieuws vanuit de SJO  

- SJO heeft een eigen facebookpagina, genaamd “SJO Ens – Kraggenburg”. Hierop staan elke 

week de wedstrijden vermeld en de uitslagen.  

- 25 mei 2019 is het 10- dorpentoernooi voor de jeugd. Dat betekent een hele ochtend 

voetbalplezier op de Brem!  

- Er komt een actie van de Spar in Ens waarbij de jeugd dingen kan kopen met hun eigen 

gezicht erop en met het logo van de club. De foto’s zijn al gemaakt. Binnenkort zal daar 

meer over bekend worden. 
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- De SJO gaat binnenkort een start maken met de indeling van de teams voor volgend 

seizoen. Heeft uw kind zin om te voetballen dan kunnen ze zich melden bij 

secretaris@fckraggenburg.nl. 

 

Vrijwilligers 

Vrijwilligers hebben we nooit genoeg! Lijkt het je leuk om wat voor de club te kunnen betekenen? 

Neem dan contact op met het bestuur! 

 

Evenementen 

Op 19 mei 2019 is de Seizoensafsluiting.  

Op 15 juni 2019 is weer de jaarlijkse FC dag!  

Op 17 augustus 2019 komt Genemuiden voetballen op ons sportcomplex. Er wordt nog naar een 

tegenstander gezocht.  

 

Een sportieve groet,  

  het Bestuur 

 

 

 

HET SEIZOEN VAN FC KRAGGENBURG 2 
 
Normaal gesproken begint een voetbalseizoen in de voorbereiding, dan wordt er hard getraind en 

veel gezweet in de zon om fit te geraken, zodat je als team in staat bent om alle tegenslagen die je 

tegenkomt in de loop van een jaar te kunnen overwinnen. Bij FCK2 ligt dat net wat anders, voor de 

meesten van ons begint het seizoen op de willekeurige datum wanneer de KNVB onze 1e 

competitiewedstrijd ingepland heeft. Dit jaar was dat anders. We werden uitgenodigd om acte de 

présence te geven op het prestigieuze Fruittoernooi, gehouden op de Brem in Kraggenburg. Na een 

drietal wedstrijden van een half uur in de poulefase bereikten wij de finale van het toernooi, hierin 

namen we het in een ware uitputtingsslag op tegen het sterrenensemble van FCK3. Deze 

enerverende strijd eindigde in 0-0, zodoende dienden strafschoppen uitkomst te bieden. De 

combinatie van scherpschutters van het 3e elftal samen met de terugkeer van legendarisch keeper 

René Botter bleek ons team te machtig, maar de toon was gezet, we konden iets maken van dit 

jaar!  

De sfeer zat er goed in. Ik wil hier, voor ik over het reguliere seizoen begin, meteen onze trouwe 

supporters bedanken, jullie weten ons er altijd doorheen te slepen! Fast forward naar onze 1e 

competitiewedstrijd, waarin we vol goede moed en zelfvertrouwen het strijdtoneel betraden. FCK 

had aftrap en binnen 5 minuten stonden we 0-2 achter. Ondanks deze kleine bijkomstigheid 

maakten wij ons geen zorgen en wonnen we de wedstrijd uiteindelijk met 4-3. Een slechte 

gewoonte om op achterstand te komen was geboren!  

 

De defensie van het team is in het hart versterkt door Rob van Vilsteren, een man die 11 jaar lang 

bij het 1e elftal verplicht de spits van de tegenpartij moest uitschakelen en zich verder moest 

beperken tot het geven van obligate breedtepasses en het bekende ‘tikkie terug’. Dat er in Rob een 

gedegen voetballer schuilt nodigen we iedereen uit om met eigen ogen te bekijken. Hij mag van ons 

namelijk wél een crosspass op de linksbuiten geven of met de bal aan de voet over de middenlijn 

dribbelen. Dit vertrouwen betaalt zich terug in goals en een metamorfose die je normaliter enkel bij 

rupsen en vlinders terugziet. Het enige wat nooit verandert is Rob zijn bizarre kopkracht, waarmee 

hij ook bij het 2e elftal de goals aan elkaar rijgt. 

Een oudgediende die ook nooit lijkt te veranderen is Stefan Doejaarden, de roodharige linkspoot die 

gelijktijdig de defensie, het middenveld en de voorhoede versterkt met zijn tomeloze inzet. Maar 

Stefan heeft dit seizoen toch stiekem een paar wedstrijden bij het 1e elftal gespeeld, waarin hij het 

ook zeker niet onverdienstelijk deed! We dachten even dat we hem kwijt waren, maar onze 

linksback staat gelukkig weer met het kalk aan de voeten samen met de rest van het 2e op onze oh 

zo geliefde knollenveldjes in de provincie. 

Paul de la Vieter is in de nazomer van zijn carrière belandt, alleen in zijn geval betreft het geen 

gure, winderige en regenachtige halfherfst, maar een door de frivool stralende zon fraai gekleurde 

zomeravond, waarop je met een versnapering naar keuze en de voetjes in het water zwijgend 

geniet van al het moois. Voor de lezers die niet in beelden kunnen denken, Paul kan nog steeds 

heel erg lekker voetballen en is enorm belangrijk voor de ploeg.  

Bergkamp-achtig, een apart woord voor eenieder die Iceman nooit heeft zien voetballen. Het is een 

gevleugelde uitspraak, maar wel de enige waarmee ik binnen de grenzen van dit schrijven de 

bijdrage van Corné Spelde kan omschrijven. ‘Je had erbij moeten zijn’, ‘je moet het zien om het te 

mailto:secretaris@fckraggenburg.nl
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geloven’, zulke opmerkingen passeerden de revue na het tweetal wonderschone doelpunten 

waarmee Corné het collectieve geheugen van ons team verfraaid heeft. De eerste was een goal á-la 

van Basten ’88, de tweede een combinatie van slim wegdraaien, een prachtige bal over 40 meter, 

een krachtige loopactie richting de goal van de opponent en het uiteindelijke afronden met een 

zweefduik die enkel door Robin van Persie geëvenaard is, in de memorabele 5-1 winst op Spanje.  

Het seizoen van Mike van Egmond is kort maar krachtig geweest, hij is door een vervelende 

blessure aan zijn linkerbeen geveld en werkt momenteel hard aan een hopelijk spoedige terugkeer. 

Namens het 2e elftal wens ik je hierbij succes en ik hoop snel weer te mogen genieten van je 

katachtige reflex die menig spits tot wanhoop gedreven heeft! 

Het toppunt van fitheid in de selectie, een jongen die voetbalt op wilskracht, power en een 

ongeëvenaarde drive. Iemand die het team in woord en daad op sleeptouw probeert te nemen. Lars 

van Diepen speelt elke wedstrijd op het scherpst van de snede, duelleert alsof zijn leven ervan 

afhangt, gaat soms nét even over de grens en lijkt mij door al deze eigenschappen vooral een hele 

vervelende speler om tegenover je te hebben, maar wat zijn we bij het 2e blij met hem!  

 

Hier volgt een bijzondere alinea, over een bijzondere speler. Iemand die eigenlijk niet bij dit team 

hoort, alleen voor iedereen toch voelt als een van ons. Chris van Vilsteren is een reguliere 

gastspeler die altijd klaarstaat als de gaten in onze ploeg gevuld dienen te worden. Een 

onvermoeibare strijder die, ondanks dat hij officieel niet in het 2e speelt, zoveel minuten gemaakt 

heeft dat ik er oprecht wakker van zou liggen als ik hem niet zou benoemen. 

Dit seizoen zit bomvol verrassingen en de grootste verrassing van allemaal is geleverd door Wout 

van Keulen. Jarenlang vonden we het razend knap, iemand die kon voetballen met 1 been. Intimi 

weten dat Wout, geheel in de trend van Nederlands beste voetballer ooit, meer gevoel heeft in zijn 

linkerteenhaar dan in zijn gehele rechterbeen. Toch stond hij op en heeft hij in één van onze 

lastigste wedstrijden tot nu toe, waarin we tot tweemaal toe op achterstand kwamen en uiteindelijk 

3-5 hebben gewonnen, een belangrijke goal gescoord met zijn rechterbeen. Kudos Wout! 

Een heer, een leider, onze captain. Mike Temmink jongleert dit seizoen met 4 ballen, zijn baan, een 

eigen woning, de carnaval en de zwaarste van allemaal, het aanvoerderschap van FCK2. Tot op 

heden gaat het hem uitstekend af en ik ben ontzettend blij dat ik met je op het veld sta Mike, een 

brok energie en onverzettelijkheid. Daarnaast hebben we het over iemand die anderen probeert te 

inspireren om toch eens te komen trainen, een taak die zo zwaar is dat we dat wel de 5e bal mogen 

noemen! 

Leider van dit prachtige team is Rico van der Stelt, iemand die doet wat niemand van ons goed kan, 

namelijk op een makkelijke manier uitleggen wat we nou eigenlijk in vredesnaam proberen te doen 

op dat veld. Onder zijn leiding is FCK2 op koers om dit seizoen als kampioen af te sluiten, dit zou 

een waanzinnige prestatie zijn van de succescoach die een aantal jaar geleden als speler al de zoete 

smaak van een kampioenschap heeft mogen proeven. Ook om Rico te steunen roep ik hierbij 

nogmaals op, komt allen! Wij kunnen niet zonder de supporters. 

In Bastiaan Woolderink zit de voetballer met misschien wel de meeste potentie van dit team, alleen 

helaas ook fysieke problematiek die hem hebben gedwongen de beste keuze van zijn leven te 

maken, namelijk om te stoppen met het spel. Ik heb het altijd als zeer prettig ervaren om met je 

samen te spelen en je aanwezigheid wordt altijd zeer op prijs gesteld. Beste heer, het ga je goed. 

Maik Verwer kun je het beste omschrijven als een hele lieve jongen. Een met twee woorden 

sprekende rechtshalf, alleen tegelijkertijd ook de koning van de voorzet. Ik herinner me een 

memorabele wedstrijd, waarin Maik driemaal doeltreffend een teamgenoot wist te vinden. Alleen 

hierin had hij zelf de pech om, 5 minuten voordat hij mij in de rust verteld had graag te willen 

scoren, met links een bal naast te schieten. In Maik zijn verweer, dit vond wel plaats op meer dan 3 

meter voor de doellijn, dus het was zeker geen makkelijke kans. 

Joost Meijer had een krachtige, glorieuze rentree in het 2e elftal, die helaas vroegtijdig en abrupt tot 

halt geroepen is door een ongelukje op het werk. We hebben gelukkig wel de gezelligste ziekenboeg 

van de vereniging, Mike en Joost vermaken zich waarschijnlijk prima. Joost, we hopen je allemaal 

snel weer te mogen begroeten op het veld, zodat je ons weer kunt verbazen met prachtige goals 

gescoord met een volley, doeltreffend en strak geraakt met dat gebiedje tussen de wreef en je 

scheenbeen. 

Rolf Wortelboer is wederom de frivool spelende voorhoedespeler, die voornamelijk met zijn techniek 

de opponent het leven zuur maakt. Als oudgediende die erbij was toen FCK2 een aantal jaar 

geleden kampioen werd, Rolf scoorde toen zelfs nog in de kampioenswedstrijd, weet Rolf als geen 

ander hoe het voelt om aan het einde van een seizoen bovenaan te staan. Iedereen hoopt samen 

met jou het seizoen af te sluiten als kampioen, lekker genietend van de zon en een biertje op het 1e 

veld van de Brem. 

Opofferingsgezindheid maar ook het killersinstinct en het broodnodige egoïsme van een spits, het 

zijn eigenschappen die Youri Potters maken tot de gewaardeerde kracht die hij is. Nooit te min om 
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een ander team te helpen, schiet Youri overal zijn goaltjes binnen en etaleert hij dit seizoen ook de 

nodige spelmakende kwaliteiten. Onderschat deze heer niet, de captain van de 3e helft schroomt 

niet om de opponent het leven zuur te maken in de 2 helften daarvoor. 

Er zitten weinig echte studenten in dit team, maar de man die op maandag vaak weekend heeft is 

Joury Spelde. Joury neemt graag plaats op het middenveld en legt daar de opponent zijn wil op met 

een combinatie van duelkracht en conditie. Joury, ik hoop dat je geniet van de 7-daagse weekenden 

opdat je op zondag fris en fruitig aan de wedstrijd kunt beginnen. 

Als afsluiter wil ik nog elke speler van het 1e, 3e en SV Ens bedanken die minuten gemaakt heeft 

voor ons team, ook al was het maar als vlagger of als wissel. Zonder meedenkende trainers van 

deze teams hadden wij niet gestaan waar we nu staan, met vanaf mijn kant in het bijzonder een 

dankwoord aan Gerrit Bien, trainer van het 1e elftal. Bedankt dat je meedenkt en dat zoveel 

mogelijk teams laten spelen je doel is. Voor nu gaan wij er tegenaan, met goede hoop om dit 

seizoen als kampioen af te sluiten! Ik zie eenieder graag langs de lijn.  

 

 

 

BLOESEMRIT 2019 
 

In navolging van een geslaagde Bloesemrit vorig voorjaar is er dit jaar weer een paardenrit 

gepland. De Bloesemrit, of wel “een rondje Kraggenburg te paard” dankt haar naam aan de 

bloeiende fruitboomgaarden die ons dorp rijk is. 

 

Op Zondag 28 april willen we alle paardenmensen, jong en oud, zowel ruiters als amazones en de 

menners en mensters uit Kraggenburg en omgeving graag uitnodigen om mee te rijden.  

 

De route gaat door bos, buitenwegen en boomgaarden en is voor ieder type, ras, paard, pony, 

niveau of discipline te rijden. Af en toe verharde weg (of fietspad), maar het grootste gedeelte 

zachte bodem. Ook voor paarden zonder ijzers goed te doen! 

 

Dus aarzel niet en meld je aan! Er zijn geen kosten aan verbonden en voor de pauze 

versnaperingen wordt gezorgd. Gezelligheid en elkaar leren kennen staat voorop. Want wat is er nu 

mooier dan te paard te genieten van ons mooie dorp? Rij mee! 

 

Voor meer info en aanmelden: paardenkraggenburg@gmail.com. Na aanmelding volgt meer info 

omtrent de opstapplaats en de vertrektijd.  

 

Syb Oud, Sanne-Mayke Dunsbergen en Laura Giesen 

 

 

 

RTenzo 
 

Graag wil ik van deze gelegenheid gebruik maken om mijzelf en mijn praktijk RTenzo aan jullie voor 

te stellen. Sinds 2004 ben ik in het bezit van mijn Pabodiploma en heb ik in het onderwijs gewerkt 

als 'rugzakbegeleider' waarbij ik leerlingen met een speciale onderwijsbehoefte individueel begeleid. 

Hieruit haalde ik zoveel voldoening dat ik begonnen ben aan mijn Master opleiding; Special 

Educational Needs. Inmiddels ben ik afgestudeerd als Remedial Teacher en ben ik toe aan de 

volgende uitdaging: mijn eigen Remedial Teaching Praktijk; RTenzo in de voormalige katholieke 

sacristie te Kraggenburg. Met mijn praktijk wil ik een plaats bieden waar kinderen met mijn hulp 

kunnen werken aan de leergebieden waar zij moeite mee hebben. Dit alles met als doel om de 

kinderen meer vertrouwen in hun eigen kunnen mee te geven en hopelijk de achterstand op 

leergebied te verkleinen of zelfs weg te werken.  

 

Ieder kind is uniek! 

En vanuit deze visie wordt gewerkt tijdens de begeleiding van kinderen bij Remedial Teaching 

Praktijk RTenzo. Gediagnosticeerd of niet, kinderen zijn niet in een hokje te plaatsen. Daarom heeft 

ook ieder kind recht op begeleiding op maat. Kinderen zijn vaak prima in staat om hun eigen 

behoeften, problemen en wensen te verwoorden. Daarom wordt er middels een gesprek met het 

kind zelf hun behoefte geïnventariseerd en daar wordt de begeleiding op afgestemd. Deze 

werkwijze stimuleert bovendien de intrinsieke motivatie van het kind (motivatie vanuit het kind 

mailto:paardenkraggenburg@gmail.com
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zelf) zodat zij het gevoel hebben mede-eigenaar te zijn van hun eigen leerproces. 

Uiteraard bent en blijft u als ouder/verzorger ook een belangrijke informatiebron tijdens dit proces. 

 

Gratis boeken-uitleen voor dyslectische en leeszwakke kinderen 

Uit ervaring weet ik hoe essentieel het is dat dyslectische kinderen gemotiveerd worden in het 

lezen. Lezen is namelijk de sleutel voor hun gehele verdere toekomst. Echter uit ervaring weet ik 

ook dat weinig dyslectische kinderen toegang hebben tot de juiste boeken die aansluiten bij hun 

leeftijdsniveau en leesniveau. 

Vandaar dat ik begonnen ben met het opstarten van een boeken-uitleen speciaal voor deze 

dyslectische en leeszwakke leerlingen. Zodat juist voor hen het leesplezier vergroot kan worden en 

zij toegang krijgen tot geschikte boeken. Het lenen van deze boeken voor dyslectische en 

leeszwakke kinderen is gratis. Boeken kunnen op afspraak uitgezocht en opgehaald worden. Wees 

welkom! 

 

Voor verdere vragen verwijs ik u graag naar mijn website www.rtenzo.nl of telefonisch via  

06 – 24691208.  

 

Met vriendelijke groet, 

Colinda Dam – de Lange 

 

 

 

GEZOCHT: EEN OPPASADRES VOOR MIJN HOND GUUS  
 

Guus is een kleine zwart-witte stabij x golden retriever. Ik zoek een plek waar ik Guus 1-2 keer per 

week kan brengen van 7.30 tot ongeveer 18.00 uur (op werkdagen). En waar hij ook af en toe ’s 

avonds of in het weekend terecht kan. Guus is al wat ouder en heeft voldoende aan een kalme 

wandeling. Hij is rustig, vriendelijk, braaf, gek op zoekspelletjes en kan goed overweg met kinderen 

maar houdt niet van veel drukte. Marieke Bos, 06-224 727 44. 

 

 

 

3 JULI MET DE JVV NAAR DEN HAAG EN SCHEVENINGEN 
 

Wilt u deze datum alvast noteren in uw agenda. De dagreis is door de JVV georganiseerd voor de 55 

plussers en gaat dit jaar naar Koninklijk Den Haag en Scheveningen. 

Een royal tour per bus langs allerlei koninklijke bezienswaardigheden zal niet ontbreken.  

Nadere gegevens volgen in het juni nummer van de Uitkijk. 

 

 

 

NIEUWS VAN DALTONSCHOOL “DE FLADDERIEP”  
BRANDWEERMAN OP BEZOEK 

 

Wat moet je doen met brand ? 

Op dinsdag 26 maart kwam er een brandweerman bij ons op school. Hij heette 

Riekelt. Hij kwam op school om iets te vertellen over het gevaar van brand en hoe 

je ermee om moet gaan. 

 

Hij nam allemaal dingen mee zoals een brandweerhelm. Hij liet ons ook zien hoe je 

een kaars kon doven zonder hem uit te blazen. Als er geen zuurstof meer bijkomt gaat de kaars uit.  

Riekelt vertelde ons ook allemaal belangrijke dingen over wat je moet doen als er brand is. Als er 

brand is moet je bijvoorbeeld zo snel mogelijk het gebouw uit gaan en alle deuren dichtdoen. Dit 

zorgt ervoor dat er minder zuurstof bij het vuur komt. Ook moet je zo snel mogelijk 112 bellen; als 

je geen telefoon hebt moet je om hulp roepen. We kregen ook allemaal nog een mooie 

sleutelhanger toen Riekelt weg ging. 

Wij vonden het een leuke les, wij hebben er erg veel van geleerd en wij hopen jullie ook! 

 

Leerlingen groep 3 en 4 van Daltonschool de Fladderiep 

 

http://www.rtenzo.nl/
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NIEUWS VAN STEK 
 
NIEUW STEKLID 

Wij hebben een nieuw STEKlid gevonden! Joris van Diepen, welkom bij STEK! 

 

Dorpenschoonmaak 

Op woensdagmorgen 10 april, hebben we i.s.m. de kinderen en leerkrachten van de Fladderiep veel 

zwerfafval mogen opruimen in Kraggenburg. Met een prikstok, handschoenen en een vuilniszak zijn 

we het dorp ingegaan. Ook hadden de kinderen een fel gekleurd hesje aan van Supporter van 

Schoon. Na een uur flink opruimen, konden de kinderen genieten van een welverdiend ijsje van ‘t 

Hoekje. Bedankt iedereen die meegeholpen heeft aan een schoon dorp! 

 

De 12-dorpenloop 

Een hardloopevenement van dorp naar dorp, op zaterdag 13 april, waaraan ongeveer 75  teams 

deelnamen. De lopers werden bij aankomst verwelkomd met een heerlijke appel van Vink 

Fruitboerderij. Uitslagen kun je vinden op www.avnop.nl. 

 

Koningsdag 

Op 27 april gaan we weer gezamenlijk de vlag hijsen bij het monument. We starten om 10.00 uur. 

Le Chapel zal de muzikale noot verzorgen. Na het vlag hijsen kunnen de kinderen hun fiets 

versieren bij Hotel van Saaze, waarna we in optocht door het dorp gaan. Voor iedereen is er wat 

lekkers bij de koffie, ter ere van het 70-jarig bestaan. 

 

Steppenrace 

Op zondag 5 mei is de Steppenrace. Het vertrek uit Ens is om 13.15 uur. De verwachte tijd van 

binnenkomst is 13.30 uur. Kom je even aanmoedigen?  

 

Leeuwenronde 

De voorbereidingen voor de Leeuwenronde op vrijdag 17 mei zijn in volle gang. We hopen veel 

dorpsgenoten en verdere atleten te mogen verwelkomen. En uiteraard veel supporters die deze 

fanatieke lopers komen aanmoedigen. 

We starten met de halve marathon om 19.00 uur. De 2, 4, 6 en 11 kilometer starten daarna. U kunt 

zich vooraf inschrijven via de website https://eventkit.mylaps.com en op deze dag ter plekke 

inschrijven bij HCR Van Saaze. 

 

Het inschrijfgeld voor de halve marathon en de 11 km is €10,00*  

Voor de 6 km, € 8,00* en de overige afstanden € 2,00.  

*Als er vooraf ingeschreven wordt, geldt voor de halve marathon, de 11 en de 6 km een korting van 

€2,00. 

 

Voor de afstanden 2 en 4 km kan alleen op de vrijdagavond zelf worden opgeven en de kosten zijn 

€ 2,00. T/m 15 jaar is het inschrijfgeld €2,00. Graag met gepast geld betalen. Voor alle deelnemers 

is een geweldige medaille te verdienen en een verrassing ter ere van 70 jaar Kraggenburg. 

 

Voor in de agenda: 

28 augustus  Vakantieactiviteit kinderen basisschool  

31 augustus  Jeugdactiviteit 

31 oktober  Seniorenmiddag   

24 november  Sinterklaasintocht  

 

Je kan ons volgen via:  

Facebook - www.facebook.com/stekkraggenburg  

Op twitter -  twitter.com/StekKraggenburg 

 

Stek Kraggenburg 

 

Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed, Wesley van der Heiden, Dick de Boer, Joris van Diepen en 

Wilma van Beekhuizen 

http://www.avnop.nl/
https://eventkit.mylaps.com/nl/event/697
http://www.facebook.com/stekkraggenburg
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BOSWACHTERSNIEUWS 
Door Ellen Metz, Natuurmonumenten Flevoland 

Werkzaamheden rondom de modellen in het Waterloopbos 

Op 8 april zijn de werkzaamheden gestart voor de restauratie van de Golfbak en de bijbehorende 

romijnstuw in het Waterloopbos. Voor 1 juli moet de restauratie klaar zijn. In het najaar is, met de 

medewerking van oud ingenieurs een restauratieplan opgesteld om de Golfbak en de romijnstuw te 

herstellen. Door de restauratie blijven deze belangrijke elementen uit het Waterloopbos behouden 

voor de toekomst en blijft een deel van het verhaal van het voormalig laboratorium zichtbaar. Om 

het complete verhaal te kunnen vertellen staan naast de Golfbak en de Deltagoot nog 8 

modelplaatsen op de lijst om gerestaureerd te worden.  

Het wandelpad om de Golfbak blijft gedurende de werkzaamheden toegankelijk. We plaatsen een 

informatiebord bij de Golfbak, zodat duidelijk is wat Natuurmonumenten doet om het 

rijksmonument te behouden voor de toekomst. 

 

Uitslag Nationale Landschap Enquête  

Het verdwijnen van bloemen, insecten en vogels in het buitengebied baart veel Nederlanders 

zorgen. Dat blijkt uit de Nationale Landschap Enquête van Natuurmonumenten, de grootste 

publieksraadpleging over ons landschap ooit. 81% Van de deelnemers maakt zich zorgen om het 

landschap. Ruim 45.000 mensen vulden eind vorig jaar de enquête in. Hier vind je de uitkomsten 

van de Nationale Landschap Enquête: https://www.natuurmonumenten.nl/nationale-landschap-

enquête  

 

Campagne Wilde Bloemen 

21 maart is de bloemencampagne bij Natuurmonumenten van start gegaan.  

Doordat de wilde bloemen uit ons landschap verdwijnen, neemt ook het aantal insecten en 

(boerenland)vogels af. Zonder wilde bloemen, geen insecten en zonder insecten geen vogels. Wilde 

bloemen verdwijnen maar het is nog niet te laat, iedereen kan iets doen. Binnen onze 

natuurgebieden, maar vooral ook daarbuiten. Samen zorgen we voor meer wilde bloemen in 

Nederland.  

 

Een enkele wegberm of akkerrand daargelaten, vinden we de variëteit aan wilde bloemen vooral 

nog in natuurgebieden. Natuurmonumenten vraagt daarom iedereen plaats te maken voor wilde 

bloemen. Langs wegen, in tuinen en op het platteland. Waar wilde bloemen zijn, zijn insecten. Waar 

wilde bloemen zijn, is natuur.  

Wanneer je tijdens de bloemencampagne lid wordt bij ons infocentrum in het Waterloopbos krijg je 

een mooi actiepakket. Naast het normale pakket ontvang je in het infocentrum nu een actiepakket 

voor bloemen en een bij- of vlinderkast. De campagne loopt tot 31 augustus. Kinderen zijn al lid 

vanaf € 1,25 per maand: https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/lid-worden. Een 

gezinslidmaatschap is er vanaf € 2,75 per maand: https://www.natuurmonumenten.nl/word-nu-lid 

 

Paasspeurtocht Waterloopbos 

Tijdens beide paasdagen zal er een speurtocht voor kinderen worden gehouden in het 

Waterloopbos. Kinderen kunnen in het bos eieren zoeken die zijn voorzien van een letter. Heb je 

alle letters gevonden? Dan vormt dit samen een zin. Lever het formulier met de goede zin in bij de 

balie van het infocentrum (in restaurant het ProefLab//) en ontvang een leuke attentie! Voor 

kinderen van Oerrrr is de speurtocht gratis, voor niet-leden vragen wij een kleine vergoeding van € 

2,00 per kind. De speurtocht is tijdens de paasdagen verkrijgbaar in het infocentrum van het 

Waterloopbos. Ga je mee op zoek naar de eieren?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/kinderen/lid-worden
https://www.natuurmonumenten.nl/word-nu-lid
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                                                 Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 
 
 

“Koffietijd”, de gezellige en informatieve koffiemorgen is elke dinsdagochtend tussen 10 en 12 uur 

in het Klokhuis. Naast de gezelligheid kunt u op de hoogte blijven wat er zoal in ons dorp of naaste 

omgeving te doen is, zijn we een meldpunt op het gebied van Zorg en Welzijn en hebben we ook 

geregeld thema’s. 

 

THEMA  - net geweest -                                                                                                                                           

Dinsdag 16 april:        “ Het Voorjaar in onze bossen ”       door Natuurmonumenten. 

De natuur, ook in onze directe omgeving is inmiddels weer bruisend op gang gekomen. Een mooie 

interessante tijd van het jaar en we genieten daar volop van.                                                                           

Op deze ochtend heeft Natuurmonumenten ons laten zien hoe ze de natuur in de bossen beheren, 

het waarom en wat er zoals te zien is.  Ze namen ons mee in de mooie wereld van de natuur 

rondom ons dorp.  

 

- eind april -                                                                                                                             

 Dinsdag 30 april:  periodiek    “ Inloop Spreekuur ”   in het kader van Zorg en Welzijn.             

Als u vragen of opmerkingen heeft op gebied van uw welbevinden, zorg en welzijn, dan kunt u 

gewoon binnenlopen tijdens Koffietijd. U heeft dan volop de gelegenheid in vertrouwen, één op één 

uw verhaal te doen bij één van de specialisten.  

Deze ochtend zullen Bea ten Voorde namens verpleeg- en thuiszorg en Francien Vriend namens 

woningbouwvereniging Mercatus aanwezig zijn. Ook voor vragen op het gebied van de WMO kunt u 

dan terecht. De genoemde organisaties werken nauw samen.  

Wellicht gaat uw vraag over de situatie, nu of in de toekomst, van uw partner, uw ouder, kind of 

ander familielid, een kennis, buurman of -vrouw. Ook dan bent U dus van harte uitgenodigd om 

gebruik te maken van dit spreekuur. Het is dichtbij in uw dorp en het is laagdrempelig. Een 

afspraak maken is niet nodig. 
 

THEMA  - mei –  

Dinsdag 21 mei:        “Bewegen doet Leven”       door Sybrand Oud. 

Op deze ochtend zal onze plaatsgenoot praktische manieren en hulpmiddelen laten zien en kunt u 

meedoen met oefeningen. Dan zult u ervaren wat bewegen met u kan doen. Oefeningen passend bij 

uw mogelijkheden, met eventueel gebruik van hulpmiddelen in en om uw huis, helpen bij het 

gezond en vitaal ouder worden. Ook tijdens ons thema in maart waarin “voeding” centraal stond, 

kwam ter sprake dat bewegen, het actief blijven, erg belangrijk is voor onze vitaliteit. 

 

Lijkt het u interessant en gezellig, noteer alvast deze data, en neem gerust iemand mee. De 

toegang is gratis.   

U bent natuurlijk van harte welkom, de koffie staat voor u klaar.                                                                                                                                             

 

Namens Werkgroep “Koffietijd”:   Gien Rinsma, Helma Langeweg, Harry Engels 
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DE ZUIDERKRIB 
 

Beste dorpsgenoten, 

 

Wellicht hebben jullie wel eens van 

Boerderij de Zuiderkrib gehoord?  

De boerderij ligt op een historische plek 

aan de rand van de N.O.P., nabij de 

Zwartemeerdijk met fietspad, het 

Waterloopbos, kunstwerk Pier+Horizon 

en het oude land. Een prachtige 

omgeving die veel toeristen trekt. 

 

Intussen zijn wij de derde generatie die 

verder gaat met het reguliere akkerbouwbedrijf. Daarnaast hebben we een sociale onderneming: 

XtraKragt. Waar we ruimte bieden om met extra kracht je competenties in stand te houden of 

verder te ontwikkelen. 

Beleef op deze bijzondere locatie het platteland tijdens verschillende ludieke activiteiten. 

 

Pluktuin “Plukken op de Zuiderkrib” 

In de wei naast het fietspad zijn we begonnen met de aanleg van de pluktuin met vaste planten en 

zomerbloemen. Hier kan je je eigen plukboeket plukken. Ook leuk voor een kinderfeestje. 

Materialen zijn aanwezig. Vanaf half juli t/m eind oktober is de pluktuin geopend en bereikbaar via 

het fietspad bij Zwartemeerweg 62.  

 

In de zomerperiode staat er een verhalenkeet. Hierin kan je soms naar Het verhaal luisteren van 2 

oude heren die de tijd van de Zuiderzee nog hebben meegemaakt. Wil je ook graag genieten van 

het weidse uitzicht? Dan kan je de keet per dagdeel huren. 

 

XtraKragt 

Dit willen we niet alleen doen, maar juist door een plek te bieden met ondersteuning aan mensen 

met afstand tot de arbeidsmarkt onder de naam XtraKragt. Na jaren lang bij een grote 

zorgorganisatie gewerkt te hebben, bieden we nu zelf de mogelijkheid. Op maandag en donderdag 

kan je bij ons terecht voor een dag op de boerderij. Niet voor iedereen is het verkrijgen van werk 

een haalbare vorm. Juist dan kan de boerderij een leer- en 

ervaringsomgeving zijn om eigenwaarde op te bouwen, opnieuw regie of 

verantwoordelijkheid durven te nemen, de eigen kracht te leren kennen 

om te participeren. Lekker buiten werken o.a. in de pluktuin of in de 

winter creatief bezig zijn behoort tot de mogelijkheden. Aan de hand van 

jouw vraag gaan we aan de slag. 

Heeft U vragen of interesse, neem dan contact op met Heidi Vereecken-

van Beekhuizen (06-30079199) of stuur een email naar: info@xtrakragt.nl. 

Neem gerust een kijkje op: www.xtrakragt.nl. 

 

Social media: Volg ons op FB Zuiderkrib, FB Xtrakragt of instagram voor 

alle activiteiten en openingstijden. 

 

Tot gauw 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:info@xtrakragt.nl
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KOFFERBAK VERKOOP 
 

Kom jutten in de schatkamer en struin je rijk. 

 

Zaterdag 29 juni van 10.00-17.00 uur 

 

Verkoop van hip spul zo vanuit de kofferbak 

 

Aan de rand van de polder in de wei! 

 

Daar wil jij toch ook bij zijn?! 

Koffie .. Lekkers .. Muziek..   

 

Wil je meedoen en heb je nog spulletjes voor een tweede ronde? Geef je dan op via: info@weiblij.nl 
 

Locatie: 

de Zuiderkrib 

Zwartemeerweg 62 

Kraggenburg 

 

Volg ons op:    

# WEIblij 
 

Entree: 2,-- pp, kinderen t/m 12 gratis 

 

 

 

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:    atalja.visser@carrefour.nu    

Telefoonnummer:  06-83529025   

 

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 

20-04 Dorpsbelang Plantjesdag Bij u thuis 9.30 

27-04 STEK Koningsdag 
Monument en HCR 

Van Saaze 
10.00 

22-04 Staatsbosbeheer Buitendag Kuinderbos 10.00 

05-05 STEK Steppenrace HCR Van Saaze 13.30 

17-05 STEK Leeuwenronde HCR Van Saaze 19.00 

19-05 FC Kraggenburg Seizoensafsluiting Voetbalveld  

26-05 t/m 

01-06 
Feestweekcommissie Feestweek Kraggenburg 2019 Voetbalveld  

15-06 FC Kraggenburg FC dag Voetbalveld  

29-06 De Zuiderkrib Kofferbak verkoop Zwartemeerweg 62 10.00 

06-07 Jolien Scholtens Obstakelrun  13.00 
- 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

