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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg
secretariaat: Zuidermeent 18, 8317 AC Kraggenburg
e-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl

Beste dorpsgenoten,
Sinds de laatste uitkijk rond Pasen zijn er in ons dorp weer veel mooie activiteiten
geweest. De plantjesdag was een groot succes. De plantjes waren nagenoeg op en staan
nu kleurrijk in uw tuin of op het terras te bloeien. Verder hebben we samen op
Koningsdag de vlag gehesen met begeleiding van onze dorpsfanfare Le Chapel. We aten
een lekker stukje gebak en de kinderen hebben hun fietsen weer mooi versierd. Voor de
sportievelingen onder ons had onze activiteitencommissie STEK de Steppenrace en
Leeuwenronde georganiseerd.
Nu ik dit schrijf ‘zitten’ we nog in de feestweek, dit is elk jaar weer een bijzonder sociaal
moment voor ons dorp. Al die mooie poorten, de één nog groter dan de andere en dan
maar hopen dat je de mooiste hebt gemaakt. Dan is het wel een eer als de Burgemeester
van de Noordoostpolder samen met de voorzitters van onze buurtdorpen de moeite
nemen om dit te komen jureren. Bij Feestweek denk je natuurlijk aan één week feest.
Maar voor de Feestweekcommissie betekend het één jaar van plannen en voorbereiden
om ons dorp vervolgens te trakteren op gezellige en feestelijke activiteiten. Deze mensen
verdienen wat mij betreft heel veel dank.
Op het moment dat de Uitkijk bij u bezorgd is zal er mogelijk al begonnen zijn met het
‘bouwrijp’ maken van Kraggenburg Zuid. Ik besef me dat ik nog wel even moet wennen
aan deze benaming. Als alles goed verloopt zal medio oktober het terrein klaar zijn en
kunnen de eerste kopers aan de slag.
Ook is er voortgang in het centrum, de plek waar de oude school gesloopt is. Het terrein is
tot ongeveer een meter diep omgespit en vlak gemaakt, waarna er gras ingezaaid is. Het
is de bedoeling dat er dit najaar begonnen word met het planten van de bomen en
struiken. Een project van de kerkbewoners, Dorpsbelang (de groenbrigade) en de
gemeente. Deze ruimte kan zich dan gaan ontwikkelen als een bijzonder mooi parkje,
waar we volop kunnen genieten en samenkomen.
André Verwer

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
➔ of Stuwwal 19
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SAVE THE DATE: 28 DECEMBER ‘GROTE DORPSQUIZ’
Weet jij wie de rijkste Kraggenburger is? Ben jij goed in woordzoekers en is je
schoonmoeder goed in cryptogrammen? Weet jij hoeveel huizen er in de A.J.
Rennenstraat staan, waar bijgaande foto is gemaakt, hoeveel jaar de Zotte Leeuwkes al
bestaan of heb je gewoon veel algemene kennis? Dan ben jij de ideale kandidaat om mee
te doen met de Grote Dorpsquiz op zaterdag 28 december!
Weet je dit allemaal niet, maar heb je wel vrienden of familie die de antwoorden wel
weten? Dat komt goed uit, want aan de Dorpsquiz mogen alleen teams meedoen.
Familieteams, een team van buren, van vrienden, een voetbalteam, noem het maar, alles
mag. Hoe groot het team is maakt niet uit, maar we denken dat een groep van 6 tot 12
mensen de ideale grootte is.
Wat de bedoeling is? Je geeft je met je team uiterlijk 15 december bij ons op. Op zaterdag
28 december om 16.00 uur mogen alle teams het quizboek ophalen bij Van Saaze. In het
boek staan tientallen vragen én opdrachten die je als team binnen 5 uur moet oplossen.
Om 21.00 uur moet je namelijk het vragenboek met de oplossingen weer inleveren. Het
team met de meeste punten wint de beker én de eeuwige roem.
Meer informatie volgt later dit jaar.
P.S.: we gaan het je niet gemakkelijk maken, dus bereid je goed voor: houd je ogen en
oren open de komende maanden!
Commissie Dorpsquiz 2019: Annemieke Janse, Marijke Benedictus, Pieter van der Veen,
Yvonne de Hamer, Jan van de Graaff, Harrie Veldhuis en Erna Balk
In opdracht van Dorpsbelang, i.v.m. het 70-jarig bestaan van Kraggenburg
dorpsquizkraggenburg@gmail.com
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NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG
Jeugd
Het seizoen 2018-2019 zit er voor de jeugd weer op, zaterdag 1 juni heeft de JO11-1 nog
meegespeeld met Henk de Graaf toernooi in Emmeloord, hierbij zijn ze eerste geworden
van de poule en hebben dus nog een mooie beker mee naar huis genomen.
Vorige week tijdens het 10-dorpentoernooi heeft de JO13 de hoofdprijs mee naar Ens
genomen. Dus al met al een paar mooie overwinningen. De rest van het seizoen is redelijk
goed verlopen voor alle teams. We zijn na een moeilijke start goed op stoom gekomen.
De samenwerking met Ens verloopt over het algemeen soepel. De berichten die ik krijg
van de ouders zijn meestal positief. Dit seizoen hebben we afgesloten met vier JO9 teams,
twee JO11 teams, één JO12 team, één JO13 team, één MO13 team, twee JO15 teams,
één MO17 team en een JO19 team. Komend seizoen gaan we van start met twee JO9
teams, twee JO10 teams, 2 twee JO11 teams, één JO12 team, één JO13 team, één MO15
team, twee JO15 teams, één MO17 team en een JO17 team. Daarnaast waren er nog een
heleboel minipupillen die regelmatig kwamen trainen en zo nu en dan een toernooi
speelden. Zaterdag 01 juni, zijn de teamindelingen bekend gemaakt en de komende tijd
zal de jeugdcommissie besteden aan het werven van leiders voor de teams.
Ik en ik denk mijn collega commissieleden ook, kijken terug op een goed eerste jaar van
de SJO en ik verwacht dat deze voorlopig in deze vorm zal blijven bestaan. Kijkend naar
de toekomst zijn we druk bezig om samen met de technische commissie de trainingen
beter vorm te geven om het spelniveau en het plezier voor elk jeugdlid te waarborgen.
Verder zijn we altijd op zoek naar nieuwe leden en vrijwilligers, dus lijkt het je leuk om te
komen voetballen of je anderszins in te zetten voor de vereniging, neem dan contact op
met mij of iemand van het bestuur van FC Kraggenburg. De jeugdcommissie gaat nog een
jaar door in haar huidige vorm, dat betekent dat namens Kraggenburg Leon van der
Wekken en Ramon Willeman zitting nemen in de commissie. Nu gaan we de zomerstop in,
maar wij zien jullie graag vanaf zaterdag 31 augustus weer op of rond het voetbalveld.
Met vriendelijke groet,
Ramon Willeman
Jeugdcommissie SJO Ens/Kraggenburg
Tel. 06-40256850
Email: ramon@willeman.nl
Senioren
Ook voor de senioren zit het seizoen 2018-2019 er alweer op.
FC Kraggenburg 1
Het eerste elftal van FC Kraggenburg was ingedeeld in Noord 4A voor het seizoen 20182019. Met clubs als Steenwijkerwold, Wacker, Steenwijk en Oranje Zwart wisten de
mannen dat het een zwaar seizoen ging worden. Ook was er dit seizoen weer een
polderderby, want Rutten (RKO) was ook ingedeeld bij Kraggenburg. De doelstelling voor
de mannen van Gerrit Bien was handhaving in de 4e klasse.
Ter voorbereiding aan het seizoen had Kraggenburg drie bekerwedstrijden. De
tegenstanders waren VENO 1, Alcides 2 en Scheerwolde. VENO was vorig jaar
gepromoveerd naar de 3e klasse, Alcides speelt reserve hoofdklasse en Scheerwolde
speelt 5e klasse. De loting was niet heel gunstig voor Kraggenburg. De eerste wedstrijd
tegen Scheerwolde werd gewonnen met 1-2. Alcides en VENO waren te sterk voor de
mannen van Bien. Hiermee was het bekeravontuur ten einde gekomen.
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De eerste competitiewedstrijd was uit naar Aengwirden. Diep in de blessuretijd kreeg
Kraggenburg de 1-1 om de oren. Waar de mannen van Bien drie punten verdiend hadden
kregen ze er maar één. Dit was in merendeels van de wedstrijden voor de winterstop het
geval. Kraggenburg speelde bij vlagen goed voetbal en creëerde kansen maar scoorde te
weinig. De laatste speeldag voor de winterstop stond RKO op het programma. De week
ervoor was er met 4-0 gewonnen van FC Ulu sport uit Zwolle. Het zelfvertrouwen was bij
getankt en de derby kon beginnen! Zeven minuten voor rust kwam Kraggenburg terecht
op 1-1. Na de rust was het spel voor Rutten maar de kansen voor Kraggenburg. Maar daar
was de vloek van de eerste seizoenshelft weer! De kansen werden geen goals en vlak voor
tijd scoorde RKO wel de 2-1 en kort daarna ook nog de 3-1. Dat betekende dat
Kraggenburg met acht punten de winterstop inging.
Het eerste moest na de winterstop veel punten gaan pakken, zodat ze volgend seizoen
ook weer in de 4e klasse zouden voetballen. Na de winterstop heeft Kraggenburg het
wondermiddel gevonden in de vorm van een liedje. Het nummer ‘’Tunak Tunak Tun’’
zorgde ervoor dat ze gingen winnen (als het nummer helemaal afgespeeld wordt dan). De
koploper Oranje Zwart was op zondag 10 maart de tegenstander van Kraggenburg. In de
verschrikkelijke weersomstandigheden (hagel, sneeuw, regen en wind) werd de koploper
met 2-3 verslagen! Het nummer Tunak Tunak Tun was namelijk helemaal afgespeeld!
Ondanks dat Kraggenburg punten ging pakken na de winterstop had trainer Gerrit Bien
aangekondigd dat hij na het seizoen FC Kraggenburg ging verlaten. Wel wilde Bien het
positief afsluiten en ervoor zorgen dat Kraggenburg in de 4e klasse bleef. Dat laatste is
gelukt! Want op zondag 12 mei heeft FCK 1 met 2-3 van de directe concurrent SC
Balkbrug gewonnen. Door de winst was Kraggeburg veilig en speelt het aankomend
seizoen weer in de 4e klasse.
De spelersgroep wil Gerrit Bien bedanken voor zijn inzet de afgelopen twee seizoenen en
hopen hem nog een keer langs de lijn te zien!
FC Kraggenburg 2
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Met een krappe selectie en goede aanvulling vanuit het 3e en 1e elftal is het FC
Kraggenburg 2 dit seizoen gelukt om kampioen te worden. Vanaf de winterstop stonden
we bovenaan en in totaal werden er slechts 3 wedstrijden verloren en eindigde 2
wedstrijden in een gelijk spel. Volgend seizoen gaat FC Kraggenburg 2 met dezelfde groep
een klasse hoger spelen en gaan we kijken wat daar mogelijk is.
FC Kraggenburg 3
FC Kraggenburg 3 kijkt met een tevreden blik terug op seizoen 2018-2019. We zijn
namelijk tweede geworden in onze klasse. RKO was ons dit seizoen de baas maar een
tweede plek was het maximaal haalbare en daar zijn we erg blij mee! Zonder onze
enthousiaste leiders Jaap Veldhuis, Frans van Egmond en begeleider Maarten Batterink
waren we natuurlijk nooit zo hoog geëindigd.
Daarnaast is er dit jaar voor het eerst een samenwerking met het 3e elftal van Sv Ens
geweest. In sommige gevallen konden we spelers lenen van Ens zodat we de wedstrijden
niet hoefden af te lassen. We zijn erg blij met deze samenwerking en willen iedereen
bedanken die ons heeft geholpen. We hebben een leuk seizoen gespeeld.
Helaas nemen wij afscheid van Lau Oosterwijk en Wim Sikma. Bedankt voor jullie
jarenlange inzet voor de FC! Gelukkig hebben we voor volgend seizoen ook nog wat
nieuwe mensen erbij maar natuurlijk kunnen we altijd nog extra mensen gebruiken! Dus
heb jij enige motoriek om een bal te raken, neem dan contact op met Jaap Veldhuis
(0646355959).
Voetballen zomerstop
Tijdens de zomerstop kan er op de donderdagavond weer getraind worden door de
senioren. De trainingsavonden zijn van 20.00 tot 21.30 uur.
Kantine
Lijkt het je leuk om volgend seizoen een paar uurtjes in de kantine te staan voor een
royale vergoeding? Dan zijn we op zoek naar jou! Het gaat om de zondag tijdens de
wedstrijden van de senioren. Bij interesse neem contact op met Karin Huizinga (0613843194).
Evenementen
FC dag 15 juni
Op zaterdag 15 juni is de jaarlijkse FC dag. In 7-tallen waarvan tenminste één dame
meespeelt, wordt er tegen elkaar gevoetbald. Deze middag is bedoeld voor jong en oud.
Ook niet- leden zijn van harte welkom om mee te doen! Na afloop van het sportieve deel
is er een barbecue waarmee we deze gezellige dag kunnen afsluiten. Om mee te doen met
de FC dag dien je je wel op te geven via fcdagkraggenburg@hotmail.com. De wedstrijden
starten om 13.00 uur.
Genemuiden
Op 17 augustus 2019 komt Genemuiden voetballen op ons sportcomplex.
Een sportieve groet,
het Bestuur van FC Kraggenburg
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EEN MOOI BEGIN VAN DE FEESTWEEK
Afgelopen zondag, 26 mei jl. is in Kraggenburg de feestweek begonnen. Al een aantal
jaren eindigen wij de feestweek met een viering. Dit jaar, 70 jaar Kraggenburg, is anders:
we begonnen met een viering.
Het thema van de viering was “Droom, Durf, Doe en Deel”. De Pop-Up band met leden
vanuit de bovenkant van de polder verzorgden deze viering.
Wat is de Pop-Up eigenlijk. Ze spelen popmuziek met sterke teksten en dat hebben wij
geweten. Alle ingrediënten voor een geslaagd uurtje feest waren aanwezig. Een gevulde
kerk, goede band en fantastische zang, een stichtelijk woord waar iedereen wat mee zou
kunnen en na afloop van deze viering een high tea, verzorgd door voor de dorpsbewoners.
Het was in één woord geweldig.
Namens de feestweekcommissie en de oecumenische werkgroep wil ik iedereen bedanken
die in welke vorm dan ook een bijdrage heeft geleverd aan deze fantastische middag.
Hierin zien wij weer waarin een klein dorp groot is. Ik hoop dat iedereen een mooie
feestweek heeft gehad.
Alice Polhoud

KRAGGENBURGER WERELDKAMPIOEN BIJ DE
BEROEPSPIKEURS
Rick Ebbinge is in Zweden op de drafbaan Gavle Wereldkampioen geworden bij de
beroepspikeurs.
Het betreft het officiële Wereldkampioenschap voor pikeurs in de drafsport waarbij
de paarden dravend voor een sulky tegen elkaar uitkomen in een koers. In totaal bestond
het wereldkampioenschap uit 24 koersen die op verschillende banen in Zweden vanaf
vrijdag 24 t/m vrijdag 31 mei zijn verreden.
Aan het kampioenschap namen de beste pikeurs uit de wereld deel. Rick Ebbinge behaalde
uit die koersen het hoogste aantal punten: 199,5 o.a. doordat hij 4 koersen wist te
winnen.
De strijd om het kampioenschap bleef spannend tot de laatste koers waarin Rick Ebbinge
met zijn paard als zevende eindigde en daarmee voldoende punten scoorde om zijn
gedroomde wereldkampioenschap binnen te halen.
Het is voor het eerst dat een Nederlandse pikeur Wereldkampioen wordt van dit hoog
aangeschreven en prestigieuze ‘World Driving Championschip’ van de ‘International
Trotting Association’.
Binnenkort zal hij in Nederland gehuldigd worden op één van de koersbanen waar
draverijen worden verreden onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Nederlandse
Draf- en Rensport. Rick Ebbinge is momenteel de zesvoudige kampioenspikeur in
Nederland. In 2019 scoorde hij 92 overwinningen en rijdt koersen in het binnen- en
buitenland. Rick is 35 jaar en is met zijn vriendin Evy de Brabander woonachtig te
Kraggenburg.
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KINDEROPVANG IN KRAGGENBURG
Vorig jaar is door de werkgroep Omzien een enquête onder jongeren gehouden. Daarop is
door een groot aantal mensen (jonge gezinnen, jongeren die samenwonen, alleenstaand
of student zijn) gereageerd. Vragen over de wens en mogelijkheid tot kinderopvang in
Kraggenburg zijn met ruime percentages (60% tot 75%) beantwoord met “vinden we
belangrijk”.
Reden voor de werkgroep om het onderwerp kinderopvang verder uit te werken. Wat is er
nu mogelijk en hoe houden we in de toekomst een goede kinderopvang voor 0 t/m 12 jaar
in stand in Kraggenburg.
Op dit moment zijn er in Kraggenburg mogelijkheden voor kinderopvang via gastouders,
peuterstartgroep en de BSO. De basisschool wil een kindcentrum voor het dorp zijn met
lesgeven aan de kinderen, met de peuterstartgroep voor 2 en 3 jaar en de BSO voor 2 t/m
12 jaar. Dat alles onder één dak en door samenwerking elkaar versterken. Echter,
kinderopvang en basisschool zijn wel aparte organisaties met eigen leidsters of
leerkrachten en specifieke wet- en regelgeving.
Gastouders
In ons dorp kennen we al jaren gastouders. De opvang omvat de leeftijd van 0 tot 12
jaar. Hiervan wordt goed gebruik gemaakt in ons dorp bij 3 gastouders.
Mw. Gusta van Lijnden, van maandag t/m donderdag en van 6.00 tot 20.00 uur.
Mw. Astrid Voesten, van maandag t/m donderdag en van 7.00 tot 18.00 uur.
Mw. Rina Klok. Zij stopt er eind dit jaar mee en neemt geen nieuwe kinderen meer aan.
Voor alle drie geldt dat dagen en tijden in overleg met de ouders gaan.
De gastouders hebben een opleiding gevolgd, volgen regelmatig een cursus, voldoen aan
wet-en regelgeving. Het grote verschil met een kinderdagverblijf ligt bij het aantal
kinderen, maximaal 6 bij een gastouder (en niet allemaal van dezelfde leeftijd).
Met de ouders worden afspraken gemaakt over het kind, over de dagen en tijden,
vakanties, onverwachte afwezigheid, enz. De gastouders zijn aangesloten bij een
bemiddelingsbureau en krijgen controle van de GGD op de locatie, de inventaris en de
bevoegdheden.
Bemiddeling en informatie over gastouderopvang kunt u ook vinden bij:
Stichting Kinderopvang Noordoostpolder (SKN) https://www.sknop.nl/ en
J/M Kinderopvang in Vollenhove http://jm-kinderopvang.nl/
Peuterstartgroep Het Kwetternest
De peuterstartgroep (de oude naam was peuterspeelzaalgroep) heeft een eigen ruimte
binnen het schoolgebouw van de basisschool en is onderdeel van het kindcentrum.
De peuterstartgroep is voor kinderen van 2 en 3 jaar en is op maandag-, dinsdag- en
donderdagochtend van 8.30 tot 11.30 uur.
De peuterstartgroep valt onder de organisatie Startpunt. Op hun website leest u meer
over hun visie op kindontwikkeling, over advies & ondersteuning en het aanmelden.
https://www.start-punt.com
BSO De Fladderiep
De buitenschoolse opvang (BSO) is gestart per augustus 2018. De BSO is onderdeel van
het kindcentrum en heeft een eigen ruimte in het schoolgebouw van de Fladderiep.
De BSO is er voor de kinderen van 2 t/m 12 jaar.
De BSO is op maandag, dinsdag, donderdag van 7.00-8.15 uur en na schooltijd (= 13.00
of 15.00 uur) tot 18.00 uur. Op woensdag van 12.15 tot 18.00 uur.
Tijdens de schoolvakanties kan er ook gebruik worden gemaakt van vakantieopvang. Tijdens de 2 weken kerstvakantie en nationale feestdagen is de buitenschoolse
opvang gesloten.
De BSO valt ook onder de organisatie Startpunt. https://www.start-punt.com
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Meer informatie, over de aanmelding leest u op deze webpagina:
https://www.start-punt.com/buitenschoolse-opvang-locaties/1
Ook kunt u na schooltijd altijd langskomen voor een gesprek of informatie over de BSO en
peuterstartgroep.
Behoud en verruiming kinderopvang
Met het oog op de toekomst zijn goede voorzieningen als kinderopvang en de basisschool
belangrijk voor ons dorp. Daar zal iedereen het wel mee eens zijn. De keuze van huidige
en toekomstige jonge ouders is hierbij cruciaal. Zij zullen belang hebben bij goede en
voldoende voorzieningen t.b.v. kinderopvang in ons dorp. Zij kunnen hieraan bijdragen
door hun keuze.
In Kraggenburg zijn aanwezig: Gastouders, Peuterspeelzaal en BSO met hun doelstelling
en (financiële) belangen. Anderzijds is er voor de ouders de eigen vrijheid en persoonlijke
overwegingen bij het maken van een keuze.
Aan alle partijen de uitdaging om van de kinderopvang in brede zin in Kraggenburg een
blijvend succes te maken.
Uit bovenstaand overzicht merkt u wel dat opvang van 0 tot 2 jaar een lastig punt is. Er
zijn voor deze groep veel eisen en regelgeving. Op deze punten is er verschil tussen
gastouder en een kinderdagverblijf. Daarmee is het bijvoorbeeld financieel zeer lastig een
kinderdagverblijf te gaan starten. Anderzijds spelen gastouders nu wel een rol bij opvang
van 0 – 2 jaar.
Naar we horen is er grote behoefte aan meer opvangmogelijkheden, zeker voor deze
groep van 0 tot 2 jaar.
Hoe hierop in te spelen en wie wil dat? De werkgroep Omzien en Dorpsbelang willen
initiatieven graag ondersteunen. Verder willen Dorpsbelang en werkgroep Omzien na de
zomervakantie (samen met belanghebbende partijen) bekijken hoe kinderopvang in
Kraggenburg versterkt en uitgebreid kan worden.
Voor vragen, opmerkingen, suggesties of een eventueel initiatief kunt u
contact opnemen met Dorpsbelang: dorpsbelang@kraggenburg.nl of
met de werkgroep Omzien via Jules Overmars, jules.overmars@hetnet.nl
Werkgroep Omzien.

NIEUWS VAN HET KLOKHUIS
Klussendag
Op zaterdag 16 maart hebben we weer een klussendag georganiseerd. Samen met een
groep van 15 vrijwilligers is er weer het nodige onderhoud aan het Klokhuis uitgevoerd. Er
is geschilderd, de dakrand gereinigd, de keuken is grondig schoongemaakt, de schuifwand
is gesmeerd en loopt weer als nieuw, het groen rondom het Klokhuis is gesnoeid en een
aantal bomen zijn omgezaagd. Ties en Maarten van Riool Techniek Kraggenburg hebben
de afvoerleiding van de heren WC vervangen en daarmee het stankprobleem opgelost.
Door Vincent van Dijk van groenbedrijf A. de Jonge zijn de wortelstompen van de bomen
uitgefreesd. Al met al ligt Het Klokhuis er weer picobello bij. Dank aan alle vrijwilligers en
het bedrijfsleven dat het Klokhuis belangeloos ondersteunt.
GEZAMENLIJKE MAALTIJDEN
Hoewel het nieuwe seizoen voor de gezamenlijke maaltijden nog ver weg is, heeft het
kookteam toch de eerste maaltijden al weer gepland.
Op vrijdag 4 oktober is er de Chinees/Indische maaltijd met Nasi-Bami-Mihoen.
Op vrijdag 24 november is de vermaarde stamppotten maaltijd.
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Zet deze data alvast in uw agenda. In de Uitkijk van september krijgt u informatie over
waar en wanneer u zich kunt opgeven.
BESTUURSWISSELING
In de algemene vergadering van de Raad van Toezicht hebben we afscheid genomen van
2 bestuursleden die 3 termijnen van 3 jaar hebben volgemaakt en statutair niet meer
verkiesbaar waren. Het betreft onze vicevoorzitter Syb Oud en secretaresse Marianne
Galama. Wij zijn verheugd dat wij twee kandidaten gevonden hebben om de ontstane
vacatures in te vullen. Het zijn Pieter v/d Veen en Piet Langeweg die ons bestuur komen
versterken.

“STEUN GEZINNEN IN ONZE POLDER EN GEEF AAN DE
VOEDSELBANK”
Vanuit heel Kraggenburg zamelen we houdbare producten in
voor mensen die zelf voor hun boodschappen naar de
voedselbank moeten.
De komende maanden staan de volgende producten centraal:
Juni

Pannenkoekenmix en houdbare melk

Juli

Zilvervlies-/ meergranen rijst met sausjes

Augustus

Verzorgingsproducten (tandpasta,
tandenborstels, shampoo, zeep e.d.)

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
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG
Droom, Durf, Doe en Deel
Dat was het thema van de Pop-Up band tijdens de opening van de
feestweek. En wat was het een mooi samenkomen deze middag
met allemaal mensen uit ons dorp! Een muzikale dienst waarbij we
allemaal iets konden gaan doen met onze dromen, ze opschrijven
of delen… Zingen en voor de kinderen een dromenvanger maken.
En daarna super lekkere versnaperingen met een zeer grote
diversiteit bij de high tea. Gelukkig was er zoveel overvloed dat we onze buik goed vol
konden eten. Een geslaagd samenzijn om op terug te kijken!
De kerktuin
Om de kerk heen ligt een tuin. In het voorjaar is deze leeggehaald omdat de beplanting
na vele jaren van dienst niet meer heel mooi was. De tuin is van de gemeente, wordt ook
door de gemeente onderhouden en wordt, in samenspraak met de kerkenraad, ook weer
opnieuw aangeplant. Hier ligt al een mooi plan voor klaar maar het ontbreekt de
gemeente nog aan tijd om hier op korte termijn mee aan de slag te gaan. Het gazon aan
de achterkant is inmiddels al wel weer ingezaaid en groen. Nog even geduld dus…
Nieuwe kerkelijk werker ds. Gerwin Timmer
Vanaf 1 mei heeft onze dorpskerk weer een kerkelijk werker. We zijn heel blij dat ds.
Gerwin Timmer in onze gemeente een deel van het pastoraat (omzien naar elkaar) gaat
vervullen. We hebben in de pop-up dienst al kennis met hem kunnen maken. Gerwin
werkt 1 dag in de week in Kraggenburg en werkt 3 dagen in Ens. In ons dorp heeft hij een
fiets. ‘Meestal kom ik zo even aanfietsen om kennis te maken. Als het gelegen komt, is
het goed, als het minder gelegen komt is het ook goed en maken we een vervolg
afspraak, of we laten het eerst bij dit gesprekje aan de deur, dat alleen al is waardevol….’
Gerwin is 52 jaar en woont met Ania in Kampen. Hij is tot zijn 40e timmerman geweest.
Hobby’s: natuur (vooral Polen), fietsen, wandelen, sporten, vakanties, klussen en 1x per
maand 2 dagen naar het klooster om de stilte op te zoeken….
Geluk
Op het twitteraccount van onze kerk stond onlangs een mooi stukje …
En dan leer je dat geluk een kwestie van momenten is. Een kop koffie met een vriendin,
een gestolen kus, een onverwacht bericht. Het is de telefoon beantwoorden en de stem
horen van degene van wie je houdt. Het is een glimlach na zoveel tranen, een wandeling
in de zon na regenachtige dagen. Het is het favoriete liedje dat je toevallig op de radio
hoort. Het is een plotselinge emotie. Het is een “ik hou van je”, een “ik mis je”, een zo
gewenste omhelzing. En je leert dat geluk gesloten zit in de kleinste dingen, maar in staat
om je leven geweldig te maken….
Verder nieuws
•

U kunt kerkdiensten van onze dorpskerk ook beluisteren via internet
(‘kerkomroep.nl’)
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Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode

dag datum
zo 16-jun

tijd
bijzonderheid
10.00 Avondmaal

Voorganger

zo

23-jun

10.00

Ds. W. Kok

za

29-jun

18.00 open kerk op zaterdagavond

zo

30-jun

10.00

dhr. Jos van Riessen

zo

7-jul

10.00 Jeugddienst

Mw. Pastor L. Winters-Jonas

zo

14-jul

10.00

Mw. Ds. G. Feddes

zo

21-jul

10.00

Ds. G. Timmer

za

27-jul

18.00 open kerk op zaterdagavond

zo

28-jul

10.00

Ds. M.A.F. Westermann

zo

4-aug

10.00

Ds. H.Torenbeek

zo

11-aug

10.00

Mw. Pastor J. Lalkens

zo

18-aug

10.00 Morgengebed

zo

25-aug

10.00

za

31-aug

18.00 open kerk op zaterdagavond

zo

1-sep

10.00 avondmaal

Ds. M.A.F. Westermann

zo

8-sep

10.00

Ds. D.J. Lagerweij

zo

15-sep

10.00 Startdienst

Mw. Pastor L. Winters-Jonas

Mw. Ds. C. Aalbersberg-van Loon

Ds. J. Renkema

* Bij alle ochtenddiensten is er oppas aanwezig
Volg de kerk in Kraggenburg op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl

➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
➔ of Stuwwal 19
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WOENSDAG 3 JULI 2019 MET DE JVV NAAR DEN HAAG EN
SCHEVENINGEN
Gaat u ook weer mee?
De JVV heeft ook dit jaar weer een dagreis georganiseerd voor de 55 plussers uit
Kraggenburg en Ens.
Via een mooie route rijden we om 9.45 uur met een luxe touringcar richting Den Haag en
Scheveningen. Onderweg in de buurt van Almere staat voor u de koffie of thee klaar met
vers gebak. Na de koffie gaan we richting Scheveningen. Hier kunt u rond 12.45 uur een
uitgebreide lunch verwachten.
Na de lunch kan men even uitwaaien op het strand en de boulevard of genieten van de
leuke winkeltjes in de overdekte promenade. Vervolgens is het tijd voor een mooie
koninklijke rondrit o.l.v. een deskundige gids langs allerlei koninklijke
bezienswaardigheden in den Haag. Op de terugweg staat een goed verzorgd diner voor u
klaar.
Om ca. 20.45 uur zijn wij via Ens weer terug in Kraggenburg.
De kosten voor deze reis bedragen € 70,00 p.p., dit is inclusief luxe keurmerk touringcar,
koffie of thee met gebak, lunch, een rondrit o.l.v. een deskundige gids en een diner.
Vertrek om:

9.45 uur bij Van Saaze in Kraggenburg,
9.50 uur vanaf Marktplein in Ens

Aanmelden graag uiterlijk 21 juni 2019 bij:
Piet Koster
tel: 0527-252565
Sietske Huizing
tel: 0527-252851
U kunt uw betaling overmaken naar rekeningnummer: NL48 RABO 0346 5927 04
t.n.v. JVV Kraggenburg

De aanmeldingsstrook kunt u (ook) inleveren tijdens de soosmiddag.

………………………………………………………………………………………………………………….
Aanmelding voor dagtocht JVV op woensdag 3 juli 2019.
Naam:……………………………………………………………………………………………………….
Adres………………………………………………………………………………………………………..
Woonplaats……………………………………………………………………………………………….
Met rollator:

Ja/neen.

Met ……… personen
Bij calamiteiten telefoonnummer:…………………………………………….……......
ik/wij stappen in: in Kraggenburg / Ens.
………………………………………………………………………………………………………………….
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ZOMERCARNAVAL
Wat is een echte zomer nou zonder een feestje georganiseerd door onze
carnavalsvereniging? Dat Kraggenburg 70 jaar bestaat willen wij natuurlijk ook niet aan
ons voorbij laten gaan. Op 31 augustus organiseert Carnavalsvereniging De Zotte
Leeuwkes daarom een zomercarnaval: lekker bijpraten aan het einde van de vakantie
onder het genot van een drankje en een hapje in de sfeer van de zomer en het strand!
Het feest is voor jong en oud.
Wanneer:
Tijdstip:
Locatie:

31-08-2019
Het feest start om 15.00 uur en eindigt in de avond
Wordt later bekend gemaakt

Houdt voor meer informatie Facebook en www.zotteleeuwkes.nl / www.kraggenburg.nl in
de gaten.
Wij hebben er allemaal zin in en hopen dat u allen komt, zodat we de vakantie mooi af
kunnen sluiten!
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LET OP: ER ZIJN KABOUTERZ ACTIEF IN KRAGGENBURG
Graag willen wij ons aan jullie voorstellen: wij zijn Yvonne en Sylvia en hebben sinds een paar weken een
webshop: www.kabouterz.nl.
Onder het genot van een bakkie cappuccino ontstond het idee om met baby- en kinderartikelen te gaan
werken. Hoe? Dat wisten we nog niet helemaal. Een aantal bakkies verder hebben we bedacht om te
beginnen bij de basis: wat vinden wíj leuk en wat vinden wij leuk voor onze eigen kleine kabouterz en de
kabouterz om ons heen. En hoe konden we dit in een leuk jasje gieten. Niet heel veel later was het idee
voor Kabouterz geboren en gingen we aan de slag.
Wij willen producten aanbieden die je juist niet in iedere winkel tegenkomt, die net even wat aparter zijn.
Dit alles met een vleugje lief, eigenwijs & stoer! Zo zijn wij natuurlijk ook allebei, oké toegegeven: Sylvia is
iets stoerder dan Yvonne ;-)
Daarnaast wilden wij dit heel graag in de vorm van een webshop doen, omdat wij herkennen hoe fijn het is
om naast het leuke shoppen in de winkels ook gewoon je spullen thuisbezorgd te krijgen als je net even
niet je kleine kabouter in de kleren gehesen en in de auto gesjord krijgt. Of als je gewoon even geen zin
hebt om überhaupt het huis uit te gaan ;-)
Dus ben je op zoek naar leuke decoratie voor op de slaapkamer van je kabouter, hydrofiel doeken,
spelletjes of op zoek naar een leuk cadeautje voor een kleine of wat grotere kabouter, die van jezelf of die
van je buurvrouw bijvoorbeeld, neem dan eens een kijkje op www.kabouterz.nl. Afhalen is ook mogelijk,
dus je betaalt dan geen verzendkosten!
Volg ons ook op Facebook en Instagram voor de nieuwste updates.
Liefs,
Yvonne & Sylvia
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“EEN CURSUS? OVER COMMUNICEREN? IEDEREEN WEET
TOCH HOE DAT MOET?”
Het gaat door!
Op een dinsdagmorgen, tijdens de koffietijd in Het Klokhuis, zijn we in gesprek gegaan
over communiceren. Over onze communicatie. Het was begin februari.
Half maart, na het officiële deel van de jaarvergadering van Dorpsbelang, zijn we weer
hierover in gesprek gegaan. De groep was groter deze keer.
Allebei de keren bleek dat communiceren niet altijd zo simpel is als het lijkt.
Als gespreksleider heb ik toen toegezegd dat ik een korte cursus zou verzorgen. Vanwege
de animo en de interesse in het onderwerp.
Iemand vroeg me kort geleden: “Wanneer komt die nou? Die cursus? Je hebt me toen aan
het denken gezet.”
Drie avonden zijn hiervoor gereserveerd in het Klokhuis:
13, 20 en 27 juni.
Heb je interesse? Wees welkom om het met elkaar te hebben over hoe we communiceren,
over valkuilen, over gewoontes en over belangrijke aspecten van communicatie.
Ik, Wiebe Siebenga zal de cursus geven. We gaan ons samen verdiepen in hoe wij dat nu
doen, communiceren. We gaan oefenen met bekende en nieuwe mogelijkheden.
Op de eerste avond zal ik een korte introductie geven. Ik zal vertellen hoe ik de cursus wil
geven en wat er volgens mij belangrijk is. Beetje theorie, veel praktijk. De andere
avonden gaan we verder met het bespreken van valkuilen en vastgeroeste patronen en
hoe je die kunt doorbreken, als je dat wilt. We borduren verder op wat we besproken
hebben op de voorgaande keren.
Wat komt er zoal aan de orde?
Het gebruiken van standaard woorden: maar, eigenlijk, even. Om er een paar te noemen.
Wanneer zeg je zo precies mogelijk wat je bedoelt? En wat begrijpt de ander ervan?
Wat voor invloed heeft de manier waarop je de dingen zegt? Hoe kom je erachter of de
ander zo goed mogelijk heeft begrepen wat je bedoelde? Wat doe je met emoties?
Hoe stel je de juiste vraag? Wat is ‘de juiste vraag’? En waarom?
Dus: wil je meer weten over communicatie, hoe we dat nou met elkaar doen?
Kom op 13 juni naar het Klokhuis!
We beginnen om 20.00 uur.
We gaan door tot 22.00 uur.
Wietse Siebenga
Noordermeent 2e
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Stichting Kinderopvang Noordoostpolder ( SKN ) zoekt:
Een gastouder in Kraggenburg of iemand die graag gastouder wil worden
Wat bieden wij:
•
Een opleiding in ongeveer 8 maanden
•
Vergoeding van de helft van de opleidingskosten of gehele vergoeding
•
Studiekosten die fiscaal aftrekbaar zijn
•
Een overeenkomst bij de SKN
Wat zoeken wij:
•
Leeftijd 21 jaar of ouder
•
Nederlandse taal spreken en schrijven
•
Recente oppaservaring of eigen gezin
Heb je belangstelling of heb je vragen neem dan contact op met Sandra Rensink 06-11083671

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
E-mail zorgteam:
Telefoonnummer:
Alg. telefoonnummer:
Website Zorggroep:

door Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL).
thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur)
0521-539999 (voor spoedgevallen en 24 uur per dag bereikbaar)
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 email via@noordoostpolder.nl of telefoon 0527-633911.
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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
15-06
FC Kraggenburg
29-06
De Zuiderkrib
03-07
JVV
06-07
Jolien Scholtens
31-08
Zotte Leeuwkes

Wat
FC dag
Kofferbak verkoop
Dagreis 55 plussers
Obstakelrun
Zomercarnaval

-
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Waar
Voetbalveld
Zwartemeerweg 62
Van Saaze
Loswal

Tijd
13.00
10.00
09.45
13.00
15.00

