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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg
secretariaat:
e-mail:

Zuidermeent 18, 8317 AC Kraggenburg
dorpsbelang@kraggenburg.nl

Beste dorpsgenoten,
Alweer een nieuwe Uitkijk.
Als lezer wil je dan graag nieuwe en interessante info. Dan denk ik, is er wel veel
nieuws te melden?
Als alles gaat zoals het mag gaan is dat toch al prachtig?!
Ik kan u wel vertellen waar we als Dorpsbelang ons op dit moment mee bezig houden.
Als u dit leest is het klaverjastoernooi alweer achter de rug. Georganiseerd door een
aantal enthousiaste vrijwilligers, in het kader van 70 jaar Kraggenburg.
De commissie 70 jaar is nog volop actief met de Dorpsquiz voor 28 december. Het
belooft een mooie activiteit te worden. En belangrijk: U kunt zich nog opgeven.
Verder zijn we druk met het realiseren van ‘Het Pontje’. We maken vorderingen maar
er zal nog wel wat water door de Zwolse Vaart gaan voordat we de champagnefles
kunnen openen.
Dit geldt ook voor de verfraaiing van de Leemkade en de Bietenbrug.
Dan zijn er natuurlijk de lopende zaken en nieuwe initiatieven die de aandacht vragen.
U zal begrijpen dat er veel overlegmomentjes nodig zijn.
Als Dorpsbelang krijgen we ook vragen over groenafval. Sommige bewoners hebben
meer afval dan dat ze in de container kwijt kunnen. We willen natuurlijk voorkomen
dat het in openbaar gebied gestort wordt.
Let op! Als alternatief heeft u de mogelijkheid om de groene container van 140 liter bij
HVC om te ruilen voor een container van 240 liter, dit is gratis. U kunt er ook voor
kiezen om het bij de milieustraat in Emmeloord aan te bieden.
Het is nog niet helemaal zover, maar de winter komt er weer aan. Dit betekent een
ander weertype met mogelijk momenten van gladheid op de wegen. De gemeente
heeft een strooiroute-beleid.
Naar aanleiding van een ernstig ongeval door gladheid aan de Hertenweg vorig jaar,
hebben we de gemeente gevraagd de strooiroute uit te breiden. Ik kan u melden dat
onze aanvraag niet is gehonoreerd, dus zal oplettendheid en aanpassing door u als
weggebruiker zeker nodig zijn.
Mijn nieuws is op, dus tot de volgende Uitkijk in 2020!
André Verwer
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DORPSBIBLIOTHEEK KRAGGENBURG
De boekenbus van de Flevomeer Bibliotheek is enkele jaren geleden gestopt. Toen is
hierover een vraag gesteld op de jaarvergadering. Daarna is over mogelijkheden van
boekenuitleen in ons dorp overlegd met de basisschool. Gezamenlijk hebben we de
actie uitgesteld tot na de verbouwing. In het nieuwe gebouw heeft de Fladderiep
ruimte. Dorpsbelang wil nu opnieuw inventariseren hoe groot de belangstelling is voor
boekenuitleen in het dorp. Vindt u een dorpsbibliotheek belangrijk en gaat u er
gebruik van maken? Laat het ons dan weten, middels een mail naar
dorpsbelang@kraggenburg.nl onder vermelding van dorpsbibliotheek. Op basis van de
uitkomst neemt Dorpsbelang een beslissing.
Met de Fladderiep is kortgeleden overleg geweest over het aanschaffen en plaatsen
van boekenkasten. Hierin komen de boeken die door inwoners worden geschonken om
zo een boekenuitleen op te zetten. Voordat deze investering wordt gedaan, willen wij
wel weten of er gebruik van zal worden gemaakt. Het kan namelijk zijn dat u intussen
zelf al heeft gezocht naar manieren om aan leenboeken te komen en hiervoor een
oplossing hebt. Bijvoorbeeld door onderling te ruilen of door de bibliotheek in
Emmeloord (of Vollenhove) te bezoeken. Ook is er een service “Bibliotheek aan Huis”.
Vrijwilligers brengen boeken bij u thuis. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de
Flevomeer bibliotheek in Emmeloord, telefoon 088 008 0730
Dorpsbelang Kraggenburg

DORPSSCHOUW 2018-2019
In het najaar voert de gemeente samen met Dorpsbelang een schouw uit, in en buiten
het dorp. Doel van deze schouw is het bekijken en bespreken van opmerkingen over
de inrichting, het onderhoud en beoordelen van de algemene staat van het dorp en
buitenwegen. Op basis van de eigen indrukken en opmerkingen van dorpsbewoners
worden er schouwpunten genoteerd, waarna wordt bekeken of en wanneer deze
kunnen worden aangepast.
Op basis van de dorpsschouw in oktober 2018 en 2019 hebben we een samenvatting
gemaakt van de besproken schouwpunten.
Mocht u voor de schouw zelf ook aandachtpunten hebben, dan kunt u dat doorgeven
aan Dorpsbelang.
Locatie
Buitenweg
Dam
Dam
Dam
Dorp

Schouwpunt
Verwijzingingsbordjes Pier
en Horizon en
Waterloopbos ontbreken
Ingang van dorp te smal
en onoverzichtelijk
Plein voor Van Saaze ligt
er niet netjes bij
Knooppunten bord klopt
niet
Veel klachten over het
groenonderhoud.
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Status
Zijn bordjes geplaatst, maar bordje
vanaf Marknesse ontbreekt nog.
Smalheid is om snelheid eruit te
halen, geen ruimte voor verbreding.
Plein is van de gemeente, is
inmiddels opgeknapt.
Wordt aan aanpassingen gewerkt
Op jaarvergadering maart 2019
heeft gemeente toelichting gegeven

Dorp

Aannemer heeft
achterstand.
Tekort parkeerplaatsen

en acties voor verbetering genomen

Dorp

Er wordt te hard gereden

Hertenweg

Te hard rijden en kwaliteit
bermen

Industrieterrein Staat van onderhoud,
Gesteente
trottoir en bermen
Koelhuis
Neushoornweg
Voorstraat
Voorstraat
Voorstraat
Voorstraat
Voorstraat

Inrichting paadje richting
bos.
Melding van bewoner dat
80 km gedeelte ook 60
km kan worden
Opstelplaats containers
bij glasbak te klein
Wegdek te hobbelig

Beleid is per woonhuis 1,4
parkeerplaats. Op sommige plekken
wordt gekeken of er extra plekken
kunnen komen. In Zuidermeent zijn
er door aanpassingen extra plekken
gerealiseerd.
Her en der pictogrammen op wegdek
geplaatst. Zijn metingen uitgevoerd,
bleek snelheid niet te hoog.
Weg bekeken, geen grote
aanmerkingen. Komen
snelheidsmetingen, bermen worden
nader bekeken.
Komend voorjaar worden er
aanpassingen gedaan, met name
vanaf de 2e inrit.
Wordt nader bekeken. Is inmiddels
langs de randen opgeknapt.
Wordt bekeken in Gemeentelijk
vervoersplan, welk is aangepast,
bewoners zijn geïnformeerd.
Is aangepast en gemarkeerd
In 2021 wordt dit aangepast ivm
werkzaamheden riolering, bewoners
worden dan geïnformeerd
Wordt besproken met Post NL

Brievenbus staat niet op
handige plek
Weg voor school
beschadigd
Pijl en rijrichting voor de
kerk, kapsalon

Voorjaar 2020 wordt dit hersteld
Voorstel gedaan voor aanpassing,
maar geen akkoord bij
wegbeheerder

Namens Dorpsbelang, Marian Meijs

NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG
Sinds de jaarvergadering van september 2019 ben ik voor de tweede
maal benoemd tot voorzitter van FC Kraggenburg. Ja, beste mensen,
de kleuren rood en wit zitten in mijn hart. Ik vind het ook weer een eer
om voor de club actief te mogen zijn. Het vraagt ook wel de nodige tijd
en energie om dit te doen, maar met de juiste mensen om je heen en
de inzet van de leden en vrijwilligers moet dit lukken!
Daarnaast hebben we natuurlijk ook de SJO samen met SV Ens. Het is een enorme
klus om dit voor iedereen op de juiste plezierige en sportieve manier in te vullen. We
zijn goed op weg, maar we moeten er zuinig op zijn. We hebben elkaar nodig om een
goede jeugddoorstroom te hebben en te bieden!
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Dan onze eigen senioren op de zondag. Bij de selectie zit de spirit er goed in. Er is een
goede bezetting op de trainingen en veel plezier en overtuiging bij de wedstrijden. Dit
onder de bevlogen leiding van onze trainer Arnold Roossien. Het tweede elftal begint
weer op stoom te komen. Ook hier zien we positief voetbal. Ons derde elftal begint
ook weer de juiste vorm te krijgen voor een heerlijk ontspannen potje voetbal op de
zondagochtend. Ze hebben nog even het juiste zetje nodig, maar dat komt goed!
Wat gaaf dat we dit seizoen een heus damesteam hebben waar het enthousiasme
vanaf straalt. Van trainen tot een wedstrijd en van gezelligheid tot serieus iets doen
voor de vereniging. In 2 woorden: top dames! En de mannen van de Wiegmink-club:
een gezellige club mannen die zorgen voor een ontspannen sfeer op de Brem. Geen
verplichtingen, maar wel gezellig voetballen.
Op 29 oktober was de uitreiking van de clubkascampagne. FC Kraggenburg heeft dit
jaar € 637,45 opgehaald. Bedankt voor jullie steun, dit gaat ten goede komen van het
65-jarig jubileum volgend jaar.
Ik ben blij dat we zo’n club hebben! Van jong tot oud, groot en klein, leden, leiders en
trainers, sponsoren, vrijwilligers en supporters: een heel gezellig en sportief seizoen
gewenst!
Groet Harold van Beekhuizen
Voorzitter FC Kraggenburg
Evenementen
Jaarafsluiting:
Olieballentoernooi (voor de jeugd):
65-jarig jubileum:

15 december
kerstvakantie (datum volgt)
5 en 6 juni 2020

FC Kraggenburg 1
FC Kraggenburg 1 is dit seizoen met de nieuwe hoofdtrainer Arnold Roossien,
uitstekend begonnen aan het nieuwe seizoen. Met dezelfde selectie en drie
versterkingen: Niels Brands (overgekomen van Flevo Boys), Jesper Kooijman
(overgekomen van SC Emmeloord) en Stefan Kramer (overgekomen van SC Bant) is
Kraggenburg met goede moed aan het huidige seizoen begonnen. De mannen van
trainer Roossien bekerde (vooral met goed voetbal en veel doelpunten).door in de
poule met Oranje Zwart, Blankenham en Langezwaag. Op dit moment staat FC
Kraggenburg in de competitie op een keurige vierde plaats. Uit de eerste zeven
wedstrijden werden 13 punten behaald. De selectie van FC Kraggenburg 1 bestaat dit
jaar uit maar liefst 19 spelers. Trainer Roossien is blij met zijn selectie: ‘concurrentie
is altijd goed, de middenvelders zijn goed en rustig aan de bal. We hebben een goede
spits met veel beweging er omheen. Er zit echt voetbal in’. Het voetbal ziet er
momenteel verzorgd uit en er worden veel kansen gecreëerd, vooral via de sterk
bezette vleugels. Hopelijk kan FC Kraggenburg deze lijn voortzetten en het doel, een
plek bij de eerste 6, bewerkstelligen.
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NIEUWS VAN BE FAIR
Rabobank ClubSupport
Hartelijk dank voor uw stem op Be Fair tijdens de
jaarlijkse Rabobank ClubSupport actie. Ondanks dat
de “taart” verdeeld moest worden tussen de 173
deelnemende verenigingen, hebben we met uw steun
het mooie bedrag van €471,45 binnen gehaald. Dit is
een weer een heel mooi bedrag voor een kleine
vereniging als Be Fair waarvoor we de Rabobank en
de leden die op ons gestemd hebben hartelijk willen
bedanken. Een mooie opsteker waarmee we leuke
dingen kunnen doen en ook de kleinere groepen in
Kraggenburg trainingen kunnen blijven aanbieden.
Aankondiging jaarvergadering Be Fair
Graag nodigen wij alle leden en ouders van jeugdleden van Be Fair uit voor de
jaarvergadering van Sportvereniging Be Fair. Deze zal gehouden worden op maandag
27 januari 2020 om 20.30 uur in het Klokhuis.
Agenda
1. Opening
2. Notulen vorige vergadering
3. Ingekomen stukken en mededelingen
4. Jaarverslagen van de verschillende sporten
▪ Body-Fit
▪ Trimloopgroep
▪ Volleybal
▪ Avondvierdaagse
▪ Stratenvolleybal
5. Pauze
6. Jaarverslag van de penningmeester
7. Vaststellen contributie seizoen 2020-2021
8. Verslag kascommissie
9. Benoeming nieuwe kascommissie
10.Bestuursverkiezingen
Er heeft een tussentijdse bestuursaanpassing plaatsgevonden waarbij het
bestuur Rachel Zwartbol bereidt heeft gevonden om Inge van Dijk bij de
volleybal taken te ondersteunen. Op de jaarvergadering zal dit formeel worden
bevestigd. Eventuele tegenkandidaten kunnen zich tot 26 januari 2020 melden
bij de voorzitter. Verder zijn er geen bestuursleden aftredend, maar zijn we wel
op zoek naar een coördinator voor de Stratenvolleybal tijdens de feestweek.
11.Rondvraag
12.Sluiting
Natuurlijk hopen we wederom op een legendarisch hoge opkomst. Het ene lid dat
naast het bestuur en de trainers vorig jaar op kwam dagen was wat mager. Graag tot
ziens op 27 januari!
Namens het bestuur,
Joachim de Kruijk, voorzitter Be-Fair, 06-51991864
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS
Klussendag
Tijdens de klussendag op zaterdag 12 oktober heeft een team van 12 vrijwilligers in,
op en rond het Klokhuis weer de nodige onderhoudswerkzaamheden verricht. De
goten zijn schoongemaakt, de buitendeuren en de deuren in de hal geschilderd, de
keuken en het magazijn door de dames grondig schoongemaakt, de vouwwand weer
gangbaar gemaakt, de verlichting waar nodig binnen en buiten gerepareerd en de
schermen op het toneel middels vaste scharnieren verbonden. Na afloop was er soep
van Sita en broodjes kroket van Joost. Het Klokhuis mag weer gezien worden, dankzij
onze vrijwilligers, waarvoor hartelijk dank.
Nieuwe gordijnen voor het toneel.
De oplettende bezoeker zal het ongetwijfeld zijn opgevallen dat er nieuwe gordijnen
voor het toneel hangen. Deze gordijnen in een kerriekleur geven de grote zaal een
warme uitstraling. Compliment voor Samantha en haar team.
AED instructie
Op maandag 4 november hebben 12 vrijwilligers van het Klokhuis voorlichting
gekregen over het gebruik van de AED in geval van nood. Tevens hebben zij
theoretische instructie gekregen hoe te reanimeren en dit praktisch geoefend.
Gezamenlijke maaltijd.
Zoals u elders heeft kunnen lezen houden we weer een maaltijd in het Klokhuis voor
alle Kraggenburgers. Met deze maaltijd beogen wij een laagdrempelige
ontmoetingsmogelijkheid voor onze bewoners.
Graag ontvangen wij u op vrijdag 29 november op onze traditionele stamppot
maaltijd. Tevens is er op vrijdag 10 januari weer onze fameuze snertmaaltijd.
Voor deze maaltijd in het nieuwe jaar moet u zich voor maandag 6 januari
opgeven.
Kerstklaverjassen:
Zoals u elders in deze Uitkijk heeft kunnen lezen houden we vrijdag 27 december
onze Kerstklaverjasavond. Op deze avond voor Kraggenburgers en oudKraggenburgers zijn ook introducees welkom.

OPBRENGST COLLECTE DIABETES FONDS
De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaatsgevonden van 28
oktober t/m 2 november 2019. De opbrengst was het mooie
bedrag van € 850,54. Alle gevers hartelijk bedankt!
Ruim 1,2 miljoen Nederlanders hebben diabetes, een slopende
ziekte. Deze ziekte overvalt jong en oud en beschadigt onder andere ogen, hart en
nieren. Onacceptabel, vindt het Diabetes Fonds. Daarom pakken we diabetes aan via
onderzoek naar betere behandeling en genezing. De opbrengst van onze jaarlijkse
collecte is hier onmisbaar voor.
Namens het Diabetes Fonds,
Kim Brouwers en Afra van Diepen
7

ZONNEBLOEM NIEUWS
De uitslag van de Zonnebloem loterij 2019 is bekend en zal in deze Uitkijk
gepubliceerd worden door middel van de trekkingslijst.
Dus voor diegenen die een lot hebben gekocht, haal het van het prikbord of uit de
keukenla en controleer of U een winnend lot in handen hebt. Mocht dat het geval zijn,
maak dan voor de zekerheid een kopie en volg de instructies op de achterkant van het
lot op.
Wij wensen u veel geluk en bedanken u allemaal voor het steunen van de
Zonnebloem door het kopen van een lot.
We zijn er ook dit jaar in geslaagd om alle loten die voor ons gereserveerd zijn
daadwerkelijk te verkopen en we willen benadrukken dat een deel van de opbrengst
van de verkochte loten weer terugvloeit naar onze eigen kas, waarmee we dus weer
uitjes en activiteiten kunnen bekostigen voor onze gasten.
Hartelijk bedankt namens de Zonnebloem afdeling Kraggenburg.
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“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:
Oktober
November
December
Januari

Iets lekkers bij de koffie
Houdbaar broodbeleg voor Bram Brood
Zilvervlies of meergranenrijst + potjes saus
Alles wat je kwijt wilt uit je kerstpakket of kast

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

VERMIST KAT RAMBO.
Vermist sinds 5 oktober omgeving Finsestraat een zwart-witte gecastreerde kater. Hij
heet Rambo, is gechipt en is ca 6 jaar oud.
Kenmerken:
zwarte kop met iets wit, zwarte rug en zwarte staart, witte bef,
1 witte en 3 zwarte pootjes met witte sokjes.
verzorgd uiterlijk en weegt ca 5 kilo.
Heeft u Rambo in uw omgeving gezien, of heeft u hem soms in huis genomen, dan
graag uw reactie op Finsestraat 21, tel: 0527-252933. Mailen kan ook naar
mariannegalama@hetnet.nl
Vriendelijke groet,
Marianne Galama.
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Beste Zotte leeuwen en leeuwinnen van Kraggenburg,
Het is inmiddels even geleden, dat u iets gelezen heeft over De Zotte Leeuwkes. Na een
geslaagd Zomercarnaval hebben wij de ‘blik voor-ruit’ en zijn wij begonnen aan de plannen
voor het seizoen 2019-2020.
Op vrijdag 8 november werd het startschot hiervoor gegeven met de jaarvergadering.
Helaas hebben we afscheid moeten nemen van Frans van Egmond. Na zestien
carnavalsjaren heeft hij zijn kennis en (podium)arbeid met de raad gedeeld en heeft hij nu
zijn steek letterlijk en figuurlijk overgedragen aan Joost Meijer.
We willen Frans bedanken voor zijn vele inzet binnen de carnaval. Bij Frans zit de carnaval
in zijn bloed en we hoeven daarom niet bang te zijn dat hij niet meer bij de activiteiten
aanwezig zal zijn.
Tijdens het drukken van de Uitkijk hebben wij intussen op zaterdag 16 november maar
liefst zes stand up comedians van het Comedy Huis uit Utrecht mogen ontvangen in HCR
Van Saaze. Het was inmiddels de zevende editie van de Zotte Comedy Avond en blijft door
dit succes een vast onderdeel van onze agenda. We zijn er trots op!
Begin oktober heeft u van ons een frisse lekkernij, gehecht aan een flyer, ontvangen in de
brievenbus. Middels deze flyer werd u gevraagd om uw stem op de Zotte Leeuwkes uit te
brengen tijdens de Rabobank Club Support. We willen een ieder bedanken die zijn stem
heeft uitgebracht op onze vereniging, wat heeft geleid tot een prachtig bedrag van
€644,09!
Prins Avantime regeert zijn laatste maanden van zijn prinsenschap nog wat onthand
zonder zijn Adjudant. Wie zijn opvolger wordt, zal tijdens de nieuwjaarsreceptie bekend
gemaakt worden. Wij kunnen niet wachten om er voor u weer een feestelijke winter van te
maken!

ALAAF, ALAAF, ALAAF!

De Zotte Leeuwkes
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KERSTMARKT
ZATERDAG 14 DECEMBER
VANAF 15.00 UUR
Zaterdagmiddag staat de kerstmarkt volledig in het teken van de winterse sferen met live
muziek ook zijn er winterse kramen en gezellige eettentjes. Natuurlijk mag de skihut met
glühwein, bier en warme chocomelk versnaperingen, niet ontbreken op de kerstmarkt.
Er vallen daarnaast ook prachtige prijzen te winnen bij het Rad van Fortuin. Dit mag u niet
missen! Daar bovenop nog een nieuwe activiteit voor jong en oud. Voor ieder wat wils! We
nodigen u van harte uit om langs te komen op de kerstmarkt.
Voor de kinderen zijn er op de kerstmarkt ook allerlei leuke activiteiten!!
Wilt u zelf met een stand op de kerstmarkt staan? U kunt zich aanmelden als individu of in
een groep bij Jeroen (06-50814025 / jeroenpaauw@live.nl).
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KERSTBOMEN VERKOOP
ZATERDAG 14 DECEMBER
VANAF 10.00 UUR
Zaterdagochtend staan er schitterende kerstbomen voor u
klaar op De Dam in Kraggenburg, die uw huiskamer
helemaal in de winterstemming zullen brengen.
Voor een scherpe prijs (vanaf €15,-) bent u de trotse eigenaar
van een échte kwaliteitsboom in verschillende soorten en maten,
met of zonder kluit.

Met uw kerstboom
geen geleur,
op verzoek brengen
we de boom gratis
tot aan uw deur!
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CARNAVALSAGENDA 2019-2020
Kerstmarkt

14 december 2019

Nieuwjaarsreceptie

4 januari 2020

Kleintje Carnaval

14 februari 2020

Junior Buutreednen

14 februari 2020

Gezwam rond de Dam

15 februari 2020

Familieavond

21 februari 2020

Groot Carnaval

22 februari 2020

Katerloop

23 februari 2020

Kindercarnaval

23 februari 2020

Seniorencarnaval

25 februari 2020

Bekendmaking Prins

Lidmaatschap:
Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je lid van onze carnavalsvereniging ‘De Zotte Leeuwkes’. Daarmee
heb je gratis toegang tot onze evenementen. Het lidmaatschap kost €12,50- per jaar.
Stuur een mail naar De Zotte Leeuwkes en wij zorgen dat de rest geregeld wordt.
Kijk voor alle informatie over onze geschiedenis, activiteiten, foto’s en agenda op onze website:
www.zotteleeuwkes.nl of volg ons via Facebook en Instagram.

#Zotte Leeuwkes

#dezotteleeuwkes
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info@zotteleeuwkes.nl

***Kerst in de kerk***
* Het mysterie van Kerst*
Op zondag 15 december om 10.00 uur presenteert gospelkoor
The Young Christian Singers uit Leeuwarden een prachtige
kerstzangdienst met als thema; Het mysterie van kerst.
Ondersteund door een eigen band verzorgen ze de hele dienst.

* Kindje in de Kribbe*
Op dinsdag 24 december om 19.00 is er “Rond de Kribbe” voor
alle kleine kinderen die in Kraggenburg (t/m groep 4).
Een eenvoudige uitvoering van het kerstverhaal met liedjes
(+/- 30 min).

* Kerstnachtdienst*
Op dinsdag 24 december om 21.30 is de kerstnachtdienst.
Pastor Liesbeth Winters-Jonas uit Kraggenburg zal deze
bijzondere (zang)dienst met een kort en mooi gesproken woord
voorgaan en ons allemaal inspireren in de kerstgedachte.

* 1e Kerstdag *
Woensdag 25 december om 10.00 zal mw. Pastor H. Kramer uit
Emmeloord voorgaan in een traditionele kerstviering. Er is
kindernevendienst en natuurlijk oppas voor de allerkleinsten.
De activiteiten vinden allemaal plaats in de Protestante kerk te
Kraggenburg. U bent allen van harte uitgenodigd
deze dorpsvieringen mee te beleven.
We wensen u en uw naasten allen gezegende kerstdagen!
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NIEUWS VAN STEK
Seniorenmiddag
Op woensdag 30 oktober hebben we een middag voor 60+ers
gehouden in samenwerking met JVV en De Zonnebloem. Het was een
erg gezellige en vooral heerlijke middag. De hele middag stond er
een heerlijke High Tea klaar, met lekkere gerechten en snoeperijen,
zoals cupcakes, hartige taarten, speculaasbonbons, chocola,
monchoubakjes, sandwiches, macarons, arretjescake en caramel
soesjes. Daarnaast hadden we een quiz, die toch nog wel erg moeilijk bleek, maar
iedereen heeft zich er goed doorheen geslagen. Het Visserskoor kon helaas niet
aanwezig zijn, dus de middag was dit keer zonder muziek. Maar gelukkig was er
genoeg te kletsen.
We willen graag alle mensen die hebben geholpen bij deze middag hartelijk bedanken
voor hun medewerking!
Intocht Sinterklaas
Op zaterdag 23 november is het dan eindelijk zover: Sinterklaas en zijn zwarte pieten
komen dan aan in Kraggenburg. Om ±10.00 uur gaan de zwarte pieten een ronde
door het dorp om alle kinderen op te halen. Waar hij aankomt? Dat houden we nog
even geheim! Daarna gaan we in ieder geval weer samen naar het Dorpshuis. Houdt
Facebook in de gaten voor het laatste nieuws rondom Sinterklaas!
Zet alvast in de agenda:
Nieuwjaarsreceptie
Op zaterdag 4 januari staat de nieuwjaarsreceptie op de agenda. Noteer de datum
alvast. Verder informatie volgt.
Bloemetje
Ook dit jaar zal tijdens de nieuwjaarsreceptie het bloemetje weer worden uitgereikt
aan een persoon die zich heeft ingezet voor Kraggenburg. Kent u iemand, waarvan u
denkt: die verdient een bloemetje voor zijn/haar inzet, laat het ons dan weten. U kunt
mailen naar: stek@kraggenburg.nl. Wij zien de aanmeldingen graag verschijnen.

➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
➔ of Stuwwal 19
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KERST KLAVERJASSEN IN HET KLOKHUIS
Op 27 december (derde kerstdag) organiseren we weer onze traditionele Kerst
klaverjas avond om het Kraggenburger Kampioenschap.
Dit kampioenschap staat open voor alle Kraggenburgers en oud Kraggenburgers en
ook introducees zijn welkom.
Het Klokhuis is vanaf 18.00 uur open voor de inschrijving.
Inleggeld € 5,00 - (inclusief 1 kop koffie en een kop snert)
Om 19.00 uur begint het klaverjassen.
We spelen totaal 3 rondjes. Na de 2de ronde is er pauze en serveren we erwtensoep.
Om enigszins inzicht te krijgen in het aantal deelnemers verzoeken wij u zich op te
geven bij:
Pieter van der Veen
06-29311357
pietervdveen@gmail.com
Piet Paauw
06-46213112
pjmpaauw@gmail.com

JAARVERGADERING KLEIN CORTINA
Elk jaar organiseert het bestuur van de ijsbaan Klein Cortina in Kraggenburg een
jaarvergadering. De jaarvergadering is dit jaar op maandag 9 december. Bij deze is
iedereen welkom. De jaarvergadering is bij Van Saaze om 20:00 uur.
Agenda: Opening
Notulen jaarvergadering dec. 2018
Jaarverslag 2019
Verslag kascommissie
Activiteiten
Rondvraag
Contributie en automatische incasso.
Het is nu echt zover, binnenkort willen we namens de ijsclub bij iedereen langskomen
voor nogmaals een contante contributie met daarbij de vraag of er een machtiging
getekend kan worden voor de automatische incasso voor de komende jaren.
Tot binnenkort.
Namens het bestuur en de vrijwilligers.

De Uitkijk staat ook op internet – www.kraggenburg.nl
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Lieve kinderen van Kraggenburg,
Ik ben blij dat ik weer in Kraggenburg
kom met mijn Pieten.
Op 23 november kom ik om 10.30 uur
bij de Loswal in Kraggenburg.
Mijn Pieten halen jullie op in het dorp om
10.00 uur. Ik zou het leuk vinden als jij er
ook bij bent!
En nog leuker zou ik het vinden als je nog
iets wilt doen, een dansje of een liedje
bijvoorbeeld.
Als je dat wilt, bel dan met mijn hulp
Liesbeth: 06-23848797.

Je mag ook een mooie tekening in de bus
doen bij Joost, bij de snackbar.
Tot gauw, lieve kinderen!
Liefs Sinterklaas
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG
De kerktuin en de bestrating
De afgelopen weken is de tuin om de kerk weer helemaal piekfijn
in orde gemaakt. Eerder al werd de oude beplanting verwijderd
en werd er nieuwe grond opgebracht. Ook werd de bestrating
vervangen en weer nieuw aangelegd. Rond de bestrating is nu
een haag van taxusboompjes geplant. Ook de tuin staat vol met
mooie planten. De gemeente Noordoostpolder heeft prachtig
werk gedaan en we zijn er heel blij mee!
24 november: Herdenkingsdienst in Kraggenburg
Op zondag 24 november wordt er een herdenkingsdienst gehouden in onze dorpskerk
voor alle mensen die het afgelopen jaar zijn overleden. Dierbaren die zijn overleden
uit onze gemeente, de RK Parochie, ons dorp en uit ons midden. We herdenken hen in
gebed, stilte, zang en woord. Met naam noemen wij hen die afgelopen kerkjaar uit
onze gemeente en uit onze gemeenschap overleden zijn. Ook herdenken wij hen die al
eerder van ons zijn heengegaan en ook de mensen die elders op de wereld overleden
zijn aan geweld, oorlog of honger.
We heten iedereen welkom die met ons samen een dierbare wil gedenken.
Er is ook gelegenheid om persoonlijk een kaarsje te branden.
De herdenkingsdienst begint om 10.00 uur en is in de Protestantse kerk te
Kraggenburg.
De families van de overleden gemeenteleden uit Kraggenburg hebben een
persoonlijke uitnodiging ontvangen. Voor informatie of opmerkingen kunt u contact
opnemen met:
Gert & Sandra Luten, tel: 0527-252585.
15 december: Het mysterie van Kerst.
Het mysterie van Kerst
Zondag 15 december 2019
Aanvang: 11:00 uur
Plaats: dorpskerk in Kraggenburg
Wij willen jullie allemaal van harte uitnodigen
voor deze Kerstsamenzangdienst. Het wordt
een prachtige en sfeervolle zangdienst, met
eeuwenoude vertrouwde Kerstliederen en
eigentijdse gospel. Het gospelkoor “de Young
Christian Singers” uit Leeuwarden verzorgen
de gehele dienst en zullen met tekst en beeld
iets van het mysterie van Kerst zichtbaar en
voelbaar maken.
Wilt u zich laten verwonderen en het Mysterie
van Kerst beleven? Kom dan naar deze
bijzondere dienst. Neem familie, vrienden en
buren mee. Vooraf aan deze dienst staat om
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10:00 uur al koffie en thee met wat lekkers voor jullie klaar in zaal D van de kerk.
Wees allemaal van harte welkom en wij hopen jullie op 15 december te ontmoeten.
Overig nieuws:
U kunt kerkdiensten van onze dorpskerk ook beluisteren via internet (‘kerkomroep.nl’)
Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode
dag Datum
zo 24
nov
za 30nov
zo 1 dec
zo

Voorganger
tijd
bijzonderheid
10.00 herdenking van de
Mw. Ds. C. Aalbersberg-van
overledenen
Loon
18.00 open kerk op zaterdagavond
10.00 1e advent

Ds. D. Wolters

8 dec 10.00 2e advent; Avondmaal

zo

Ds. H. Torenbeek

15
dec
zo 22
dec
di 24
dec
wo 25
dec
zo 29
dec
zo 5 jan

11.00 3e advent; Young Christian Singers

zo

10.00

Ds. T. Veenstra

10.00 Avondmaal

Ds. G.C. van Rheenen

zo
za
zo

12
jan
19
jan
25jan
26
jan

10.00 4e advent

Ds. G. Timmer

21.30 Kerstnachtdienst

Mw. Pastor L. Winters-Jonas

10.00 Kerstmis

Mw. Pastor H. Kramer

10.00

Ds. W. Kok

10.00 Nieuwjaar, morgengebed

18.00 open kerk op zaterdagavond
10.00 dienst met aandacht voor de Mw. Pastor L. Winters-Jonas
jeugd

* Bij alle ochtenddiensten is er oppas aanwezig
Volg de kerk in Kraggenburg op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl
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GROTE DORPSQUIZ 28 DECEMBER: DE GEZELLIGSTE DAG
VAN HET JAAR
Heb jij je team al samengesteld voor de grote dorpsquiz? Je hebt nog tot 15
december om je aan te melden met je team. Er zijn inmiddels al diverse
aanmeldingen binnen, dus het wordt een mooie wedstrijd!
Zaterdag 28 december om 16.00 uur gaan we van start: dan mogen de
(vertegenwoordigers van) de teams het quizboek ophalen bij Van Saaze (grote zaal).
Met jouw team heb je dan bijna 5 uur de tijd om alle vragen uit het quizboek te
beantwoorden, alle doe-opdrachten te doen en tussendoor ook nog even gezellig een
hapje te eten met z’n allen. Om uiterlijk 21.00 uur moet het quizboek namelijk weer
ingeleverd worden bij Van Saaze (alle teamleden aanwezig). Daarna begint een leuke
avond met live muziek.
De vragen en opdrachten zijn zeer divers (en niet altijd gemakkelijk): geschiedenis,
sport, eten en drinken, hersenkrakers: alles komt aan bod. Het is dus slim om een
breed samengesteld team te hebben. Wij denken dat een team van 6-12 personen
een handige omvang is, maar kleiner of groter mag ook. Mensen van buiten
Kraggenburg zijn uiteraard ook van harte welkom.
Ben je alleen of met z’n tweeën? Ook dan kun je je aanmelden (voor 15 december).
We maken dan een nieuw team van alle mensen die nog geen groep hebben.
Twee weken later, op zaterdag 11 januari, worden de antwoorden en de winnaar
bekend gemaakt bij Van Saaze. Het winnende team krijgt een prachtige trofee én de
eeuwige roem.
Aanmelden kan door uiterlijk 15 december een mailtje te sturen naar
dorpsquizkraggenburg@gmail.com. We willen graag van je weten wat de naam van je
team is en wie de teamleden zijn. De kosten bedragen 10 euro (contant betalen bij
het ophalen van het quizboek).
Wij hebben er zin in!
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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SING A SONG @NETL
Netl de Wildste Tuin verwelkomt zondag 24 november leerlingen van Jan Groot
Muziek. Ze hebben er weer maanden naartoe gewerkt: intiem & introvert en krachtig
& uitbundig wisselen elkaar af in de fijne Podiumzaal van Netl aan de Leemringweg 19
te Kraggenburg!
De zaal opent om 13:30 uur, de toegang is gratis.
De hereniging van Krezip is duidelijk terug te vinden in het programma. Van deze
band zijn enkele oude songs te beluisteren alsook hits uit het nieuwste repertoire. Ook
in de rest van het programma zijn bands van eigen bodem goed vertegenwoordigd
met namen als De Dijk, Suzan & Freek, Volumia en Douwe Bob. Instrumentale
bijdragen zijn er in de vorm van enkele stukken voor piano solo en een stuk voor
altsaxofoon. Meer informatie over het programma is te vinden op
www.jangrootmuziek.nl.
Netl de Wildste Tuin is dit winterseizoen gratis te bezoeken op de zondag van 11:00 17:00 uur.

STAMPPOTMAALTIJD OP VRIJDAG 29 NOVEMBER
Het bestuur van het KLOKHUIS organiseert weer een gezamenlijke maaltijd voor alle
Kraggenburgers op vrijdag 29 november.
Ons kookteam staat weer garant voor een voortreffelijke stamppot maaltijd met:
Boerenkoolstamppot
Zuurkoolstamppot
Hutspot
Klokhuis is open om 17.15 uur voor een aperitief
Aanvang maaltijd 18.00 uur
Kosten € 3,50 per persoon
Opgeven voor maandag 25 november bij:
Piet Paauw 06-46213112
Jan Rinsma 0527-252061

pjmpaauw@gmail.com
rinsma8317@hetnet.nl

Bestuur Klokhuis

De Uitkijk staat ook op internet – www.kraggenburg.nl
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Zaterdag 23 en 30 november 2019

Tragikomedie "Familie"
van Maria Goos

Waar:
Aanvang:
Entree:

H.C.R. van Saaze
20.00 uur (Zaal open: 19.30)
€ 5,00 adviesleeftijd vanaf 14 jr
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Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg
Een gezellige, informatieve koffiemorgen, elke dinsdagochtend van 10.00 –
12.00 uur staat de koffie voor u klaar in Het Klokhuis.
Een ochtend voor sociale contacten of wilt u op de hoogte blijven van wat er zoal in
ons dorp en omliggende plaatsen te doen is, iedereen is welkom.
Minimaal 6 x per jaar proberen wij verschillende thema’s te organiseren zodat er voor
iedereen wel iets bij is waar men in is geïnteresseerd.
Creatieve ochtend op dinsdag 26 november.
Workshop kerststukje maken op dinsdag 17 december
onder leiding van Sietske Huizing (van te voren opgeven)
In de laatste Uitkijk stond een verkeerde datum voor de creatieve ochtend, dit moet
dus 26 november zijn.
We willen graag nog een keer een oproep doen aan de inwoners van Kraggenburg die
een creatieve hobby en/of verzameling hebben, die ze met ons willen delen.
Opgeven of zijn er nog vragen, neem dan met één van ons contact op of kom gezellig
langs op de dinsdagochtend.
Informatie voor de aankomende feestdagen in december:
24 december is iedereen gewoon welkom voor Koffietijd.
31 december geen koffietijd.
Namens Werkgroep Koffietijd:
Harry Engels
Gien Rinsma
Helma Langeweg

0630877169
0630698016
0610097628

harryengels@planet.nl
rinsma8317@hetnet.nl
h.langeweg-sch@ziggo.nl
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Ouderensoos

“Jongeren van Vroeger”
Secr. Marianne Galama
Finsestraat 21, Kraggenburg
Tel. (0527) – 25 29 33

Kraggenburg, november 2019
Hierbij nodigen wij u uit voor de KERSTMIDDAG, die gehouden wordt voor alle 55plussers van Kraggenburg. Deze wordt verzorgd door de ouderensoos “Jongeren van
Vroeger” en de Zonnebloem.
Deze middag wordt gehouden op woensdag 18 december 2019 om 14.00 uur in
het Klokhuis.
Het muzikale gedeelte staat onder leiding van Ismae van Greuningen.
Ineke Winkler zal dit jaar een kerstverhaal vertellen. Ook worden er een paar
gedichten worden voorgedragen.
De kerstmiddag zal begonnen worden met koffie/ thee en iets lekkers en een
openingswoord door de voorzitter.
De middag zal worden afgesloten met een gezamenlijke feestelijke
kerstbroodmaaltijd.
Voor leden van de soos is de kerstmiddag gratis. Niet leden betalen € 12,50 incl.
koffie, thee, een drankje en de broodmaaltijd.
Opgave graag vóór 12 december 2019 via onderstaande invulstrook tijdens de soos
op woensdagmiddag inleveren of telefonisch bij de bestuursleden Piet Koster 0527252565 of Sietske Huizing 0527-252851.
Vervoersproblemen? Even een telefoontje naar Piet Koster 0527-252565 of naar Gina
Speets
0527-258182.
Wij hopen op een goede opkomst en rekenen op uw aanwezigheid.
Het Bestuur.
Invulstrook (hierlangs afknippen). Let op! Inleveren vóór 12 december 2019.
_____________________________________________________________
Ondergetekende: NAAM ………………………………………………………………….
Straat en huisnummer …………………………………….komt met één/twee
personen
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OPBRENGST 2E HANDS KINDERKLEDING &
SPEELGOEDBEURS KRAGGENBURG
De kledingbeurs heeft afgelopen oktober een heel mooi bedrag voor
school opgeleverd. We willen iedereen die spullen heeft gedoneerd
hartelijk bedanken voor de inbreng. Het bedrag is inmiddels
overhandigd en naar we hebben begrepen gaat school er iets moois
voor halen. (zie elders in de Uitkijk bij Nieuws van de Fladderiep) De
volgende beurs zal in het voorjaar 2020 zijn.
Yvonne Hulsman & Sandra Luten

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:
06-83335903 (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.
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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)

9x6

€ 33,00

€ 10,00

pagina)

€ 60,00

€ 15,00

18x6 (1/4 pagina)

€ 60,00

€ 15,00

18x12 ( /2 pagina)

€ 120,00

€ 25,00

18x24 (hele pagina)

€ 215,00

€ 40,00

9x12

(1/4

1

Activiteitenkalender
Datum
23-11
23 en 30-11
24-11
29-11
09-12
14-12
15-12
18-12
27-12
28-12
04-01
06-01
11-01
27-01
05 en 06-06

Wie
STEK
Sint Genesius
Jan Groot Muziek
Het Klokhuis
Klein Cortina
De Zotte Leeuwkes
FC Kraggenburg
JVV
Het Klokhuis
Commissie Dorpsquiz
STEK
Het Klokhuis
Commissie Dorpsquiz
Be Fair
FC Kraggenburg

Wat
Sinterklaas intocht
Tragikomedie “Familie”
Sing-a-song
Gezamenlijke maaltijd
Jaarvergadering
Kerstmarkt
Jaarafsluiting
Kerstmiddag
Kerst Klaverjassen
Dorpsquiz
Nieuwjaarsreceptie
Gezamenlijke maaltijd
Uitslag/ prijsuitreiking dorpsquiz
Jaarvergadering
FC Kraggenburg 65 jaar
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Waar
Loswal Kraggenburg
HCR van Saaze
Netl de Wildste Tuin
Het Klokhuis
HCR van Saaze
HCR van Saaze
Sportpark de Brem
Het Klokhuis
Het Klokhuis
HCR van Saaze
Het Klokhuis
Het Klokhuis
HCR van Saaze
Het Klokhuis
Sportpark de Brem

Tijd
10.30
20.00
14.00
18.00
20.00
15.00
14.00
19.00
16.00
18.00
20.00
20.30

