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Beste dorpsgenoten,
In de vorige Uitkijk wenste ik u een mooie zomer toe. Ik denk dat we nu kunnen concluderen dat
we die wel gekregen hebben. Wel fijn voor de vakantieperiode.
Wederom hebben er geen grote activiteiten in het dorp plaatsgevonden. Zolang de corona nog in
ons midden is, zal het ook wel even zo blijven. Toch zijn we als Dorpsbelang wel met een aantal
zaken bezig. We hebben een overeenkomst met Natuurmonumenten getekend betreffend het
realiseren en exploiteren van een fietspontje over de Zwolse vaart.
Als ik dit schrijf is het 18 september, maar op het moment dat u dit leest hebben we een bezoek
van het college van Burgemeester en Wethouders op 22 september gehad. Dit bezoek vindt om
de vier jaar plaats. Hier gaat het over allerlei zaken die er spelen in Kraggenburg. Ik bedoel dan
dat de behaalde resultaten, knelpunten alsook de toekomstplannen worden besproken. U zult
begrijpen dat een goede samenwerking in ieders belang is.
In dezelfde week, op 25 september, zullen we onze uitgestelde Jaarvergadering hebben gehad.
Toch wel belangrijk, want dan kunnen we het financiële boekjaar afsluiten en wisseling van
bestuursleden realiseren.
Verder wil ik u graag oproepen dat, wanneer u suggesties heeft over het verbeteren van de
leefbaarheid in ons dorp of met plannen loopt voor een mooi project, u van harte welkom bent
om dat met ons te delen en te bekijken of zoiets te realiseren is.
Kraggenburg is toch van ons allen?!
Voorzitter Dorpsbelang,
André Verwer

VRIJWILLIGERS STEMBUREAU
Volgend jaar zijn er weer verkiezingen. Normaliter worden verenigingen verzocht vrijwilligers aan
te melden om zitting te nemen op het stembureau, hier stond dan een vergoeding voor de
vereniging tegenover. De Belastingdienst heeft aangegeven dat deze constructie via de
verenigingen niet is toegestaan. Daarom verandert vanaf de volgende verkiezing de manier van
uitbetalen. De gemeente maakt de vergoeding voor stembureauleden over naar het
rekeningnummer van het stembureau-lid zelf. Het staat verenigingen natuurlijk vrij om hier zelf
wel afspraken over te maken met verenigingsleden. Bureau Verkiezingen wil volgend jaar deels
de ervaren stembureauleden vragen weer zitting te nemen, en daarnaast een nieuwe groep
stembureauleden werven.
Heeft u vragen? Of wilt u meer weten? Dan kunt u contact opnemen met Bureau Verkiezingen via
telefoonnummer 0527-63 39 11. Mailen kan ook naar bureauverkiezingen@noordoostpolder.nl
Berichtgeving vanuit de gemeente,
Door Dorpsbelang Kraggenburg

BODY FIT DINSDAGAVOND
De vakantie voorbij, wat is het weer goed om de draad op te pakken om
regelmatig te gaan sporten. De spieren zijn wat verzwakt, de houding niet
meer correct! Kom naar Body Fit, dan wordt het lijf weer strak en staan we
rechtop.
Het wordt wat vroeger donker en dan is het fijn om vlak in de buurt aan de
conditie te werken en energie er voor terug te krijgen.
Een warming up, gevolgd met spierversterkende oefeningen voor benen, armen en romp.
Het uithoudingsvermogen verbeteren met pittige stapoefeningen, buikspieren trainen, snel en
rustig uitgevoerd.
Iedere week een andere training, met iedere 6
weken een les met materiaal (steps, gewichten,
dynaband o.a.)
Lijkt het je wat, kom vrijblijvend eens meedoen,
rustig beginnend en na 6 weken al merken dat de
conditie beter wordt.
De eerste 3x is gratis, dinsdagavond van 20.0021.00 uur in de gymzaal.
Iedereen is welkom vanaf 18 jaar tot ………
Paula Snellink
Sv Be Fair

HARDLOPEN/ TRIMMEN OP DONDERDAGOCHTEND
Heb je nog tijd over en wil je graag buiten sporten, kom eens een paar keer meedoen met onze
gezellige loopgroep op de donderdagochtend.
Iedere donderdag vertrekken we om 8.45 uur vanuit ’t Klokhuis en lopen naar het bos om rondjes
te gaan hardlopen. Snel of rustig, intervaltraining, een duurloopje.
Lekker recreatief lopen, waarbij iedereen haar of zijn eigen tempo kan volgen.
Geheel vrijblijvend kun je de eerste 3 keer gratis meelopen.
Om 10.00 uur zijn we weer terug bij ’t Klokhuis en drinken daar gezellig een kopje koffie.
Wil je nog wat meer informatie, bel 06-23272799
Paula Snellink
Sv Be Fair

NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG
Het is alweer september. De velden op de Brem hebben hun
onderhoudsbeurt weer gehad. Mannen van het groen, dank voor jullie
inzet! Het ligt er allemaal weer prima bij!
Ons eerste elftal is al weer volop in training. Door drie keer winst in de
bekercompetitie is FCK1 een ronde verder. Arnold en zijn manschappen, proficiat en zet dit
door in de competitie. Op naar een mooi seizoen!
Het tweede en het derde zijn inmiddels gestart met de competitie, ze zijn allebei met winst
gestart. Proficiat! Bij het derde elftal gaat Frans van Egmond sr. (coach voor het leven) zijn
leidersjas ophangen. Frans, vanuit het bestuur, wat een topcoach ben jij, wat een drijfkracht
en positiviteit. Altijd opgewekt, of er nu gewonnen of verloren wordt, het gaat om het
spelplezier. Frans, voor al die ‘100’ jaar 100 maal dank voor jouw inzet!
Namens de mannen van het 3e:
Sommige mensen zijn lid van een club, sommige mensen maken de club.
Kraggenburg: Het is kwart voor 10 in de ochtend, de ochtenddauw parelt nog over het perfect
gemaaide gras op sportpark de Brem. Op het oog lijkt het rustig, stil en verlaten. Alleen de
kerkklokken luiden zachtjes op de achtergrond. In het ballenhok is er beweging en zie je een
schaduw rustig heen en weer bewegen. Uit de deur komen kleine wolkjes rook tevoorschijn.
Frans Van Egmond sr. is in alle vroegte de bidons aan het verzamelen en zorgt dat alle ballen
vakkundig met de compressor op 1 bar druk worden gebracht. Als alles is gecheckt en
gedubbelcheckt gaat hij met rustige pas richting de kantine waar inmiddels al een aantal
spelers van het 3e zich hebben verzameld. Frans groet iedereen, besteld een kop koffie en
draait nog vakkundig een sjekkie terwijl hij rustig over het veld tuurt. Vervolgens loopt hij met
ferme passen om het veld om de goals te controleren en de vier vlaggen even vakkundig bij de
corners in het veld te steken.
Ruim voordat het fluitsignaal klinkt is alles in gereedheid gebracht om het 3e elftal richting een
overwinning te loodsen. Maar eerst nog een tactische bespreking in de welbekende rustiek
getegelde kleedkamers van de FC. Als de kleedkamer open gaat klinkt het alsof 20 pubers zich
hebben verzameld in een bouwkeet waarvan de wanden slecht zijn geïsoleerd. Als hoofdcoach
Frans van Egmond sr. met de opstelling begint zijn alle ogen op hem gericht en luistert
eenieder met volle aandacht. De gemiddelde eredivisie coach zou nog veel kunnen leren van
de verschillende theorieën waaronder de “ingevallen Pyramide” en de “omgedraaide
kerstboom” die Frans sr vol passie uitlegt aan zijn “pupillen”. Voordat de wedstrijd begint en
de warming-up in een strak tempo wordt voldaan deelt Frans links en rechts nog een paar
adviezen uit, terwijl hij af en toe een hijs neemt van zijn sjekkie. Het rookverbod is inmiddels
van kracht op bijna alle velden in Nederland, maar niet voor onze Frans. “Onze” Frans is
consequent en blijft daadkrachtig handelen. Als het fluitsignaal klinkt en de geur van vers
gemaaid gras je tegemoet komt, staat Frans langs de lijn met de vlag in de hand. Het
coachen, vlaggen en het tegelijkertijd nog een sjekkie roken beheerst hij als een grootmeester
die zijn weerga niet kent.
Ajax heeft de Arena, maar wij hebben Frans
Feyenoord heeft Ollie, maar wij hebben Frans
Chelsea heeft Lampard, maar wij hebben Frans
Nou denkt u misschien dat dit een beschrijving is van een gekozen zondag uit het seizoen
2019 waarin Frans coach was van het 3e. Maar nee, niks is minder waar. Frans is al zo lang lid
en coach van de FC, dat Sportlink nog niet bestond, er nog twee supermarkten waren in het
dorp en dat de administratie van de FC nog werd gedaan op een bierviltje in de kroeg.
Via deze weg willen we Frans bedanken voor zijn eindeloze inzet als coach en spelend lid van
de FC. Je zult je in de toekomst nog blijven inzetten op andere vlakken voor de FC.
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Het zijn dan ook de wijze woorden van Frans in het klokhuis toen hij werd uitgeroepen als
vrijwilliger van het jaar: “het is eigenlijk heel simpel: er zit 24 uur in een dag. Dan kan je 8
uur werken en 8 uur slapen en dan blijven er nog genoeg uren over om vrijwilligerswerk te
doen”. Maar ondanks dat het zo simpel klinkt zijn het personen zoals jij, waar een dorp en
vereniging op kan bouwen. Je bent een bijzonder mens en we zien je graag eens langs de lijn
op zondag om van ons tactisch ballen circus te genieten.
Proost!
Bij de jeugd (SJO) is ook alles weer in gang gezet. Het draait en het loopt weer. De teams zijn
ingedeeld en er wordt weer volop getraind. De competitie voor de jeugd is ook weer opgestart.
Als er een beroep wordt gedaan op een van de ouders om waar dan ook bij te springen, dan
hopen wij op positieve reacties. Wij kunnen het ook niet allemaal alleen, dus jullie hulp wordt
zeer gewaardeerd.
Graag nodig ik alle leden uit voor onze jaarvergadering op 1 oktober bij Hotel Van Saaze om
20.30 uur. We hopen op een goede opkomst, want wij vinden het belangrijk dat onze leden
met ons meedenken.
De corona is helaas nog steeds niet over. Hier proberen wij het beste van te maken, dus aan
een ieder: hou je aan de op te volgen regels, houd anderhalve meter afstand, doe het voor
jezelf en voor de veiligheid van een ander.
Allen een mooi en sportief seizoen toegewenst!
Een sportieve groet,
Harold van Beekhuizen
Voorzitter FC Kraggenburg

GEZAMENLIJKE MAALTIJD IN HET KLOKHUIS
Op vrijdag 9 oktober organiseren we weer een gezamenlijke maaltijd in Het Klokhuis. Deze
gezamenlijke maaltijd heeft tot doel het bevorderen van onderling contact tussen onze
Kraggenburger inwoners. Voor onze nieuwe bewoners een mooie gelegenheid om contact te
leggen in een ontspannen sfeer.
Omdat we te maken hebben met de corona regels is de deelname beperkt. Het is dus zaak dat
u zich tijdig opgeeft, want vol is vol.
Ons kookteam heeft dit maal gekozen voor Indische gerechten. Ze serveren:
Nasi
Bami
Mihoen
Het Klokhuis opent om 17.15 uur voor een aperitief.
De maaltijd begint om 18.00 uur.
De kosten zijn € 3,50 per persoon.
Opgeven voor maandag 5 oktober bij:
Piet Paauw
06-46213112
pjmpaauw@gmail.com
Jan Rinsma 0527-252061
Rinsma8317@hetnet.nl
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG
De kerk in corona-tijd
Sinds enkele weken is er iedere zondag weer een kerkdienst in onze
dorpskerk. Wel hebben we aanpassingen gedaan om de kans op infectie
zo laag mogelijk te houden. De banken zijn om en om afgesloten, we
‘vullen’ de banken vanaf het midden, zodat we niet voor elkaar langs
moeten, bij binnenkomst ontsmetten we onze handen, er is een
looprichting en de collectes doen we bij de uitgang. Tijdens de dienst
zingen we niet meer mee. Op deze wijze kunnen we gelukkig wel weer
inspiratie opdoen.
Inspiratie tijdens de startdienst
Ieder jaar begint ons nieuwe kerkelijk seizoen in september tijdens de startdienst. Dit jaar
hebben we die op het grasveld naast de kerk gevierd. Liesbeth Winters had een vlog gemaakt
over het landelijke thema van de PKN over ‘het goede leven’. Wat maakt het leven goed?
Welvaart is geen garantie voor een goed leven. Het kan zo maar verdampen of afbrokkelen…
Wat is dan wel belangrijk? Hierover hebben we nagedacht door in kleine groepjes door het
dorp te wandelen, naar plekjes waar mensen in hun tuin wat kleine versnaperingen hadden
neergezet, zodat we even konden bijkomen en elkaar bevragen. Het was een mooie en
inspirerende start….
Wilt u zelf ook eens kijken hoe we als kerk dit ‘goede leven’ zien en wat we kunnen doen om
dit te bereiken, bekijk dan de vlog op de website:
https://www.pknkraggenburg.nl/startzondag/
Nieuwe kerkelijk werker
Vanaf 1 september is Marijke de Vries als
kerkelijk werker verbonden aan de Protestantse
Gemeente van Kraggenburg. Zij leidt
kerkdiensten, ondersteunt het jeugd- en
gemeentewerk en bezoekt mensen die daar
behoefte aan hebben. Ze gaat op bezoek bij
mensen die iets ernstigs hebben meegemaakt,
zoals een overlijden of ziekte, of bij mensen die
vragen hebben over hoe God een rol speelt in
hun leven. Ook als bij u een vraag speelt over
zingeving, maar u geen lid bent van de
Protestantse Gemeente, gaat Marijke graag met
u in gesprek. Als Protestantse Gemeente kijken
wij uit naar een plezierige samenwerking en
wensen wij haar veel succes toe. Wij hopen dat
iedereen in Kraggenburg haar mag leren kennen
zoals wij haar hebben leren kennen: enthousiast
en bevlogen.
Liesbeth Winters en de andere contactdames bedankt!
Liesbeth heeft de afgelopen periode voordat Marijke bij ons in dienst kwam op verzoek van de
kerkenraad veel oudere mensen gebeld, om te kijken hoe het met hen gaat en of er iets
gedaan of geregeld moest worden. Dit is goed verlopen en werd zeer gewaardeerd. Naast
Liesbeth hebben ook andere ‘bezoekdames’ het contact met onze leden onderhouden. Ook zij
worden hartelijk bedankt. Het is fijn dat we een hechte en open gemeenschap zijn, waarin de
onderlinge contacten en het omzien naar elkaar als de kern van ons kerk-zijn gewaardeerd
worden.
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Land van Verwondering weer van start
Voor de kinderen van de basisschool is het project Land van Verwondering weer gestart. Via de
basisschool is hierover informatie verspreid. Wilt u meer weten, dan kunt hiervoor contact
opnemen met Liesbeth Winters.
Informatie voor onze leden
Tot voor kort kregen onze leden iedere maand een overzicht van de activiteiten en informatie
over de komende periode via het blad ‘Kerkvaria’. Dit werd gedrukt en door vrijwilligers
rondgedeeld in onze gemeente. Sinds de corona-crisis verspreiden we zowel digitale
nieuwsbrieven als een papieren versie hiervan om onze leden op de hoogte te houden. Deze
verschijnen nu om de 2 weken. Het gaat gemakkelijker, we sparen kosten uit en het is
actueler. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen stuur dan een mailtje naar:
contact@pknkraggenburg.nl
Schema diensten in onze dorpskerk alle diensten beginnen om 10.00 uur
datum
26-sep
27-sep
4-okt
11-okt
18-okt
25-okt
31-okt
1-nov
8-nov
15-nov
22-nov

Bijzonderheden
Voorganger
Open kerk op zaterdagavond van 18.00 tot 19.00
Mw. Pastor M. de Vries
Israël zondag
Ds. K. Sent
Ds. M.A.F. Westermann
Nog in te vullen
Ds. G. Timmer
Open kerk op zaterdagavond van 18.00 tot 19.00
Ds. J. Smit
Dankdag voor gewas en arbeid
Mevr. H. Kramer
Morgengebed
Laatste zondag kerkelijk jaar;
Mw. Pastor L. Winters-Jonas
herdenking overledenen

Verder nieuws
U kunt kerkdiensten van onze dorpskerk ook beluisteren via internet (‘kerkomroep.nl’)
Volg de kerk in Kraggenburg op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl

WERKGROEP OMZIEN
In ons dorp is de werkgroep Omzien al vele jaren actief.
Soms krijgen we de vraag wat Omzien nu eigenlijk doet.
Dat is een mooie aanleiding om in de Uitkijk u meer te vertellen over onze
werkgroep.
De werkgroep is een commissie van Dorpsbelang. Het brede doel van
Omzien is om invulling te geven aan zorg en welzijn in ons dorp.
Samengevat zijn dat de volgende doelstellingen:
• Omzien wil het eerste aanspreekpunt zijn in het dorp voor vragen over zorg en welzijn.
• Als u een vraag om (tijdelijke) hulp of ondersteuning heeft, wil de werkgroep u helpen
met inzet van vrijwilligers uit het dorp.
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•
•
•

Omzien wil samen met Dorpsbelang de voorzieningen voor zorg en welzijn en de sociale
contacten in Kraggenburg verbeteren of uitbreiden.
Omzien onderhoudt contacten met lokale organisaties over welzijn en het sociale leven
in ons dorp.
Omzien overlegt met de gemeente en wethouder(s). Ook met de buurtwerker van
Carrefour, met diverse organisaties, met de aanbieders van thuiszorg (o.a. het team
Ens-Kraggenburg van Zorggroep Oude en Nieuwe Land)

De invulling van de bovenstaande doelen staat hieronder verder beschreven.
Vragen over de werkgroep of algemene vragen en (gemeentelijke of landelijke) informatie over
zorg en welzijn kunt u altijd stellen aan Harry Engels of Jules Overmars (leden van de
werkgroep). NB: Lees voor hulpvragen de volgende alinea.
harryengels@planet.nl
06 – 3087 7169
jules.overmars@hetnet.nl 06 – 1336 5247
Kijk ook eens op de nieuwe website van Kraggenburg, het digitale dorpsplein. Dat is
www.kraggenburg.nl en dan bij het thema Zorg en Welzijn.
De werkgroep heeft meegewerkt om hier veel informatie over zorg en welzijn te verzamelen.
Op die manier heeft u een eerste ingang om u te oriënteren of zelf een organisatie te
benaderen. Websites van zorg-organisaties staan hier ook vermeld. Daarnaast heeft onze
gemeente (sinds kort) een centraal sociaal loket.
Telefoon: 0527 - 63 39 11 en e-mail sociaalloket@noordoostpolder.nl .
Het sociaal loket is dé plek voor iedereen die informatie en hulp zoekt bij het opvoeden van
kinderen, wonen, welzijn, meedoen of geldzaken.
Wij hebben in Kraggenburg (al jaren) een groep vrijwilligers waar u een beroep op kunt doen
voor klusjes, voor het rijden naar dokter of ziekenhuis, en veel meer. Daarbij werken we met
een coördinator die de aanvragen regelt en de mensen met elkaar in contact brengt. Achter in
elke Uitkijk staat onder het kopje “Aanvragen hulp of zorg” het telefoonnummer van de
coördinator en nog meer gegevens.
Vrijwilligers staan voor u klaar, ze doen het graag. Maar... bij u ligt de bal om de vraag te
stellen. Het is helemaal niet vreemd dat iemand af en toe een beetje hulp nodig heeft. Dus
blijven we herhalen: schroom niet om te vragen, neem die stap.
Het inschakelen van een vrijwilliger is altijd tijdelijk of zo nu en dan voor een klusje. Is veel en
langdurige hulp nodig, dan wordt dit overgenomen door de professionals van een
zorgorganisatie.
Op de nieuwe website is ook de mogelijkheid om digitaal een vraag voor hulp of een aanbod
van hulp te doen. Kijk hiervoor op de website bij het thema Hulpvragen / We Helpen. Dit is
een aanvullende mogelijkheid. Een hulpvraag kan altijd telefonisch worden gedaan!
In het begin van de corona-crisis heeft Omzien het initiatief genomen om aandacht te
schenken aan alleenstaanden met een telefoontje of een gesprek, zodat zij niet vereenzamen.
Dat we omzien naar elkaar. De actie is gedaan in samenspraak met de ouderensoos JVV, met
de Protestanse Gemeente Kraggenburg en de R.K. parochie. We doen dit nog steeds, want
corona is helaas nog niet over.
Omzien heeft, alweer een tijd geleden, een enquête gehouden onder senioren in het dorp en
later ook een enquête speciaal onder jongeren/jonge gezinnen. In de Uitkijk is daar toentertijd
verslag van gedaan. Sommige uitkomsten (o.a. mogelijkheden voor kinderopvang) zijn met
Dorpsbelang besproken om hierin actie te ondernemen. We onderhouden regelmatig contact
met Dorpsbelang. Zo hebben we de afgelopen tijd met elkaar gesproken over toekomstig
wonen in Noordoostpolder en dan met name in Kraggenburg. Dat is de (concept) Woonvisie
van de gemeente. Voor ons zijn ouderenhuisvesting en zeker ook jongerenhuisvesting
belangrijke onderwerpen in het toekomstige woonbeleid van de gemeente.
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Het inschrijven voor een huurwoning bij Mercatus, voor jong en oud, hebben we besproken
met Mercatus. Voor veel mensen zijn er onduidelijkheden. Om die reden komt er binnenkort
een heldere uitleg op de website van Kraggenburg. Kijk hiervoor bij het thema Wonen en dan
het onderdeel huurwoningen. Aan de orde komen: hoe moet je inschrijven, waarom
inschrijven, het opbouwen van jaarpunten (=inschrijfduur) en het beleid van Mercatus.
De werkgroep Omzien bestaat uit 9 personen. Daarmee zijn Dorpsbelang, de Protestanse
Gemeente, de R.K. parochie, de ouderensoos JVV, welzijnsstichting Carrefour en de Zorggroep
Oude en Nieuwe Land vertegenwoordigd in Omzien.
Namens werkgroep Omzien,
Jules Overmars.

COMPUTERCURSUS “KLIK EN TIK” VOOR BEGINNERS IN
KRAGGENBURG
Het wordt in de huidige maatschappij steeds moeilijker om dingen te regelen zonder een
computer.
Heel veel kun je alleen nog digitaal doen. Vooral ouderen hebben gedacht dat het met deze
ontwikkeling niet zo een vaart zou lopen en hebben zich afzijdig gehouden van deze
“nieuwerwetse” dingen. Maar ze worden nu toch door de praktijk ingehaald.
Veel van deze mensen willen er nu eigenlijk wel meer van leren, maar zien er erg tegen op.
Daarom wil de Flevomeer-bibliotheek Noordoostpolder in samenwerking met Dorpsbelang
Kraggenburg en de Commissie Omzien een computercursus organiseren in Kraggenburg.
De cursus is bedoeld voor iedereen die weinig of geen kennis heeft van een computer of tablet
en geen ervaring heeft met internet. Je leert in kleine stapjes de digitale vaardigheden. Dus
een computer aan- en uit zetten, omgaan met de muis, klikken, slepen en scrollen. Daarna
wordt geleerd hoe je iets op internet kunt bestellen of hoe je bijvoorbeeld contact kunt maken
met de gemeente, de thuiszorg, overheidsinstellingen of de verzekering.
De opzet is vooral bedoeld om de computervrees kwijt te raken zodat je daarna zelf verder
kan.
De cursus is helemaal kosteloos, ook de koffie is gratis. Een eigen computer, tablet of laptop is
niet nodig want daar zorgt de bibliotheek voor.
De cursus bestaat uit 8 lessen en wordt gehouden op woensdagmorgen vanaf 4 november. De
cursussen worden gegeven in het Klokhuis. De aanvangstijden zullen later bekend gemaakt
worden. Dat hangt er van af of er 1 of 2 groepen gemaakt kunnen worden.
Iedereen die interesse heeft kan zich voor 12 oktober opgeven bij:
Jules Overmars
Krijn de Hamer

telefoon: 06-13365247
telefoon: 06-53356941
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Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg
Koffietijd;

“De gezellige, informatieve koffiemorgen”.

Na een onderbreking vanaf maart door de Corona-maatregelen, zijn we er sinds 14 juli elke
week weer.
In het begin was dat best een beetje spannend en wat onwennig.
We houden natuurlijk rekening met de bekende coronamaatregelen zoals handen ontsmetten
bij de ingang, de looproutes, voor en na gebruik het meubilair weer schoonmaken. De tafels en
stoelen hebben gepaste afstanden. En kriskras door elkaar lopen is niet de bedoeling.
Het zijn wel allerlei beperkingen en voor de bezoekers minder leuk. Het is niet anders en we
raken er gelukkig wel wat meer aan gewend. Het belangrijkste is dat we elkaar weer in een
gezellige sfeer kunnen ontmoeten. Iedereen is dus als vanouds van harte welkom.
Onder deze omstandigheden is het helaas niet mogelijk om, periodiek, thema-ochtenden te
organiseren. Dat is natuurlijk jammer. We gaan er maar vanuit dat het allemaal tijdelijk is.
Door de zorgen en de consequenties rondom de corona, heeft onze gastvrouw van het eerste
uur, Helma Langeweg, besloten om te stoppen. Dat vinden we heel erg jammer. Helma was
een vast gezicht bij onze koffiemorgen, en ze regelde vele zaken achter de schermen. We
willen Helma daarvoor heel hartelijk bedanken. In kleine kring hebben we daarbij stil gestaan.
We doen hierbij een oproep voor wie het wel leuk lijkt, om ons team te komen versterken.
Voor nadere informatie hierover kunt u terecht bij Gien en Harry.
Koffietijd bestaat inmiddels alweer zo’n vijf jaar. Donderdag 1 oktober 2015 was onze eerste
Koffietijd. Een mooi moment om bij dit lustrum even stil te staan.
Dat doen we op 20 oktober. U begrijpt het al, het kan niet uitbundig.
Net zoals we vijf jaar geleden begonnen, is Koffietijd nog steeds de gezellige informatieve
koffiemorgen.
Een ochtend voor sociale contacten, op de hoogte te blijven wat er zoal in ons dorp en
omliggende plaatsen te doen is. U kunt er ook terecht met uw vragen of opmerkingen in het
kader van zorg en welzijn, natuurlijk discreet. We helpen u daarbij graag verder.
Koffietijd; elke dinsdagochtend van 10 tot 12 uur. De koffie staat voor u klaar in ’t Klokhuis.
Neem gerust iemand mee, opgeven hoeft niet en de toegang is gratis.
Namens Koffietijd:

Gien Rinsma 06-30698.016
Harry Engels 06-30877169
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rinsma8317@hetnet.nl
harryengels@planet.nl

De band
SCRABBLE is op
zoek naar een
vaste oefenruimte
in Kraggenburg of
omgeving!!!!

Wij zijn een band, met maar liefst 4 Kraggenburgers in de
gelederen, die op zoek is naar een ruimte waar we kunnen
oefenen en onze instrumenten veilig kunnen laten staan.
We oefenen in principe op de donderdagavond. We horen
graag of iemand een ruimte beschikbaar heeft of een
ruimte heeft die geschikt gemaakt zou kunnen worden
voor het maken van muziek.
Sjaak van Diepen
Margot Buijsse

06-11315284
06-57218120
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NIEUWS VAN STEK
Afgelopen zomer hebben we een aantal activiteiten gelukkig door
kunnen laten gaan:
Vakantieactiviteiten voor de basisschoolleerlingen
Carrefour had voor alle dorpen uit de Noordoostpolder een leuke ochtend
georganiseerd, “Een expeditie Robinson”.
Woensdagochtend 12 augustus waren de kinderen van Kraggenburg van
harte welkom. Er waren ± 40 kinderen, wat een geweldig mooi aantal was!!
Eerst moesten we een warming up met elkaar doen, want het was nog niet warm genoeg
(30° en up) en zijn daarna met groepjes het dorp ingegaan. We hadden allemaal een kaart
mee om bij de opdrachten te kunnen komen. Elke opdracht moest uitgevoerd worden om een
letter te krijgen.
Deze letters vormden samen weer een groot woord.
Uiteindelijk gingen we met zijn allen op zoek naar de schatkist en de groep die hem gevonden
had mocht de kist opmaken en kijken wat er in zat. Er zat een leuk cadeautje in voor de
winnaars en voor alle kinderen een schatkistje met snoep.
Als afsluiting hebben we nog een leuk spel gedaan voor diegene die mee wilde doen en de
kinderen gingen met een heerlijk ijsje van Joost naar huis.
Alle vrijwilligers die deze ochtend hebben meegeholpen, bij deze nogmaals hartelijk bedankt.
Jeugdactiviteit
Vrijdagavond 21 augustus zijn we met een 5-tal dames gezellig naar Espel wezen bowlen. We
zijn met een lekker patatje en een snack begonnen, want met een lege maag kan je natuurlijk
niet bowlen.
Het 5-tal dames gooide de ballen zo hard, dat uiteindelijk de kegels niet meer rechtop konden
staan, waardoor ze nog even naar een andere baan moesten.
Een aantal van STEK zelf wilde ook wel even een bowlingballetje gooien en het was natuurlijk
een race wie de beste was.
Rond 21.00 /21.30 uur waren we weer in Kraggenburg.
Top dat jullie mee waren dames.
NB; wil jij volgend jaar nu ook mee, laat maar weten wat jullie leuk vinden om te doen en wie
weet ….
60+ middag
In oktober houden we altijd onze senioren/60+ dag. Hoe we deze vorm gaan geven, daar zijn
we nog even over aan het brainstormen. Uiteraard gaan we er op een ludieke manier aandacht
aan geven.
Sinterklaas
Waarschijnlijk zal dit jaar het Sinterklaasfeest er anders uit gaan zien dan we gewend zijn.
Maar ook dit laten we zeker niet ongemerkt voorbij gaan, dus houd Facebook goed in de
gaten! Jullie horen weer van ons!
Groet en blijf gezond,
Stek Kraggenburg
Liesbeth van Egmond, Margo Schussler, Wesley van der Heiden, Dick de Boer, Joris van
Diepen en Wilma van Beekhuizen
13

BESTE DORPSGENOTEN,
Wat veel, wat overweldigend! Al die reacties, de gesprekjes, de kaarten, de bloemen
en wat al niet meer. Zoveel dat persoonlijk bedanken gewoon niet lukt.
Het is een enorm gevoel van verbondenheid, straalt zoveel liefde uit en geeft zo'n
kracht. We staan pas aan het begin maar ik ga door jullie reacties vol
goede moed, hoop en vertrouwen de komende periode van operatie en alles wat daarna
komt tegemoet.
Vanuit de grond van mijn hart Dank. Ook voor de steun die jullie naar Alice en de
kinderen uitspreken.
Een hartelijke groet,
Gert Polhoud

NIEUWS VAN HET KLOKHUIS
In de vorige Uitkijk stond dat het Klokhuis per 1 september weer open zou gaan, maar toch
heeft het bestuur, naar aanleiding van de vraag vanuit diverse gebruikers, besloten om al per
half juli weer open te gaan. Dit onder de voorwaarde dat alle gebruikersgroepen zich strikt
houden aan de corona regels en daarbij ook meewerken aan de handhaving en uitvoering van
de hygiëne maatregelen. Het is verheugend om vast te stellen dat tot nog toe alle gebruikers
en bezoekers van Het Klokhuis zich goed aan de regels houden. Inmiddels zijn alle vaste
activiteiten weer gestart:
Maandagmorgen
Bridge
Dinsdagmorgen
Koffietijd
Dinsdagmiddag
Biljarten
Dinsdagavond
Yoga
Woensdagmiddag
Soos
Woensdagavond
Biljarten
Donderdagmorgen Loopgroep Be Fair
Donderdagavond
Bridge
Vrijdagmorgen
Schoonmaken
Gezamenlijke maaltijd
Zoals u elders in deze Uitkijk heeft kunnen lezen wordt op vrijdag 9 oktober weer de eerste
maaltijd van het nieuwe seizoen gehouden. Wel met inachtneming van de corona regels. Dit
betekent dat er maar een beperkt aantal deelnemers aan kan schuiven. Het is daarom zaak
om u zo snel mogelijk op te geven als u verzekerd wil zijn van een plaats.
Het kookteam heeft gekozen voor Indische gerechten. Ze serveren: nasi, bami en mihoen.
Spouwmuurisolatie
Begin september zijn van alle buitenmuren de spouw gevuld met isolatiemateriaal. Naar
verwachting zal dit een positieve uitwerking hebben op de gasrekening, als ook op een
aangenamer binnenklimaat.
Klussendag
Op zaterdag 17 oktober wordt weer de traditionele klussendag gehouden. Op deze dag wordt
er met behulp van een groep vrijwilligers onderhoud gepleegd aan het gebouw en de buitenruimte.
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Bestuurswisseling
Doordat de voorzitter statutair niet meer herkiesbaar is en Jaap Veldhuis tussentijds is
afgetreden, heeft het bestuur besloten met een 5 mans formatie door te gaan. De nieuwe
bestuurssamenstelling wordt nu:
Jan Rinsma
Samantha Bosma
Pieter v/d Veen
John van Egmond
Piet Langeweg

Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Gebouw
Algemeen adjunct

Bestuur Klokhuis

AFSCHEID VAN PIET PAAUW
Eind deze maand zal Piet afscheid nemen als voorzitter van de Stichting Dorpshuis
Kraggenburg.
Hij is dan ruim 9 jaar voorzitter van het bestuur geweest en heeft dat op een zeer betrokken
en enthousiaste wijze gedaan. Bovenstaande blijkt onder andere uit het feit dat er in 2019
meer dan 500 activiteiten in het dorpshuis hebben plaats gevonden.
Het bestuur wil hem dan ook dank zeggen voor de inzet die hij heeft gehad en is blij dat hij als
vrijwilliger actief blijft voor de stichting.

NIEUWS VAN DE FLADDERIEP
Beste Kraggenburgers,
We zijn weer begonnen in een nieuw schooljaar. Een raar jaar met al
die coronaregels. Zoals desinfecteren als je binnen komt. Wij zitten
allemaal een groep hoger en het wordt weer een klein beetje
moelijker. Veel kinderen mogen niet naar school omdat ze verkouden
zijn. Of moeten hoesten en zo missen ze veel lessen en toetsen. De groep van de kleuters is
zelfs in tweeën gesplitst omdat er teveel waren. Iets van vier en dertig kleuters !!! Afstand
houden van een juf met astma dat is niet gemakkelijk. Maar we zijn er nu wel aan gewend; al
die corona regels. En een nieuwe juf omdat de kleuters met zoveel zijn. En een juf die het
werk van juf Cindy overneemt. We hebben een meester die stage loopt. En twee kinderen
gaan naar de plusklas; dus die zijn er op dinsdag niet en ze hebben meer werk. We hebben nu
ook andere vakken zoals Engels en huiswerk voor spelling. En ook nog een nieuwe
spelletjeskast. Met Sprongen Vooruit; zo heet dat. Het zijn reken- spellen. Dat is dus ook heel
leuk . Wat we verwachten van het jaar is dat het heel erg raar gaat worden . Als je wat
mist dan beslissen juf en meester wat je moet maken.
Dit is het einde van dit stukje.
Van Chao Tolboom en Sylvan Hulsman.
Leerlingen uit groep 7
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Beste Kraggenburgers,
Kindcentrum de Fladderiep staat vanaf maandag 1 tot en met woensdag 17 maart in het teken
van KUNST. Dan organiseert het kindcentrum, in nauwe samenwerking met het Cultuurbedrijf
Noordoostpolder, een uitdagend kunstproject.
Door vakleerkrachten van het Cultuurbedrijf zullen er in alle groepen gastlessen verzorgd
worden. Er gaat geschilderd, getekend, geboetseerd en gebouwd worden. Inspiratiebronnen
zijn beroemde schilders uit het verleden zoals Vincent van Gogh, Matisse en Picasso.
Maar……………… dit willen en kunnen we niet alleen! Vanaf deze plaats willen wij alle creatieve
Kraggenburgers uitdagen om dit project tot een succes te maken. Jong en oud verbinden, met
als centraal thema KUNST, is daarbij de slogan.
Met andere woorden: voor creatievelingen onder u die bezig zijn met tekenen, schilderen,
taalkunst, boetseren, kleien of noem maar op liggen er kansen.
Het uiteindelijke doel is, om samen met onze leerlingen, op woensdag 17 maart, middels een
grote expositie in en om de school het project af te sluiten. Een expositie waarop u zich samen
met de leerlingen van onze school kunt presenteren aan ons dorp.
Hebt u interesse? Wilt u een bijdrage leveren?
U kunt ons hierover een mail sturen (dsdefladderiep@aves.nl) maar bellen met school voor
nadere informatie kan natuurlijk ook! (06-40513242 of 0527-252884) Contactpersoon voor het
kunstproject is Anne Marie van Fraeijenhove.
We rekenen op uw medewerking en zien uw aanmelding met vertrouwen tegemoet. En bij
twijfel…………… even bellen.
Met vriendelijke groeten
Kindcentrum de Fladderiep
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AANVRAGEN HULP OF ZORG
De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) wil u graag attent maken op de
onderstaande contacten:
Er is een vrijwilligersgroep in Kraggenburg actief.
Deze is bereikbaar via onze coördinator mevr. Judith Barneveld.
E-mail:
vrijwilligers@kraggenburg.nl
Telefoonnummer:
06-83335903 (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" U
kunt haar ook benaderen voor buurtbemiddeling en mantelzorg
E-mail:
atalja.visser@carrefour.nu
Telefoonnummer:
06-83529025
De gemeente heeft een centraal sociaal loket.
Het sociaal loket is dé plek voor iedereen die informatie en hulp zoekt bij het opvoeden van
kinderen, wonen, welzijn, meedoen of geldzaken. Het sociaal loket helpt je op weg als het je
zelf even niet lukt.
E-mail:
sociaalloket@noordoostpolder.nl
Telefoonnummer:
0527 – 63 39 11
Website sociaal loket:
https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-hulp-van-hetsociaal-loket
Informatie over diverse zorg-onderwerpen en over ondersteuning op de site van onze
gemeente:
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning

➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is:
uitkijk@kraggenburg.nl
➔ of Stuwwal 19
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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
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

€ 120,00

€ 25,00

€ 215,00

€ 40,00

9x12

(1/4

18x12

(1/2

pagina)

18x24 (hele pagina)

Activiteitenkalender
Datum Wie
01-10 FC Kraggenburg
09-10 Het Klokhuis
17-10 Het Klokhuis
Dorpsbelang en
04-11
Commissie Omzien

Wat
Jaarvergadering FCK
Gezamenlijke maaltijd
Klussendag

Waar
Hotel Van Saaze
Het Klokhuis
Het Klokhuis

Computercursus

Het Klokhuis
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Tijd
20.30
18.00

