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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

Beste dorpsgenoten, 

 

Als ik dit schrijf is het 1e Paasdag. Hoe anders ziet de wereld eruit sinds de laatste Uitkijk? Ik 

had het over de jaarvergadering van Dorpsbelang en over de vrijheidsmaaltijd op 5 mei. 75 

Jaar vrijheid vieren. Maar waar is de vrijheid van vandaag? Over vrijheid praten is momenteel 

dan toch weer gemakkelijker dan vrijheid beleven. Dit virus is niet alleen een aanslag op onze 

gezondheid, maar op ons hele ‘gangbare bestaan’. En iedereen heeft hier in meer of mindere 

mate mee te maken. We worden ons bewust van wat echt belangrijk is. 

Ook in Kraggenburg staat het sociale leven op een uitermate laag pitje. Maar aan de andere 

kant zie je ook weer mooie ontwikkelingen, het omkijken naar elkaar en zoals bijvoorbeeld de 

inspanningen van de ‘werkgroep Omzien’ voor de ouderen en kwetsbaren onder ons. Een dikke 

pluim hiervoor! 

 

Verder kan ik u melden dat de Dodenherdenking dit jaar ook anders zal verlopen dan u 

gewend bent. Het voorstel is om met alle 10 dorpen iets extra’s te doen. Bijvoorbeeld met z’n 

allen een kaars voor het raam te zetten om te laten zien dat we herdenken en het gevoel van 

saamhorigheid versterken, details hierover zullen later volgen.  

 

Wat onze jaarvergadering betreft zullen we, zodra het weer veilig kan, zo spoedig mogelijk een 

nieuw moment inplannen. We houden u op de hoogte. 

 

Over andere dorpse zaken kan ik u verder weinig nieuws melden, omdat bijna alles stil ligt. 

Alle festiviteiten zijn immers afgelast of uitgesteld. Maar natuurlijk zullen wij alle initiatieven 

en leuke ideeën bewaren voor de periode hierna. Gelukkig hebben we vorig jaar in ons 

lustrumjaar nog dubbel kunnen genieten van de vele en mooie activiteiten. 

 

Ik hoop voor u allen dat u deze periode goed doorkomt en dat we daarna het sociale leven 

weer langzaamaan kunnen oppakken. 

 

André Verwer 

 

 

 

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

➔ of Stuwwal 19 

 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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NIEUWS VAN FC KRAGGENBURG 
 

Beste voetballiefhebbers,  

 

Het is een rare tijd. Het coronavirus zet ons dagelijks leven op de kop. Dat 

wat zo gewoon leek, kan of mag niet meer. We volgen de richtlijnen van de overheid op, want 

de gezondheid van iedereen staat voorop. 

En dit alles zonder sport. Sport is en blijft wel belangrijk, dus hou jezelf fit en gezond! 

Wat betekent dit voor de voetbal, voor de extra evenementen en ons jubileum? 

De voetbalcompetitie voor de amateurs zal niet hervat worden (besluit KNVB). Helaas is er ook 

geen eindstand, dit betekent geen kampioenen, geen promotie of degradatie enzovoort.  

Wat betekent dit voor komend seizoen? Teams die dit seizoen uitkomen in de A-categorie 

komen in het nieuwe seizoen uit in dezelfde competitie als waarin ze dit seizoen zijn gestart. In 

de B-categorie kunnen alle teams zich voor het nieuwe seizoen - zoals gebruikelijk - 

inschrijven voor het gewenste niveau. 

Gezien de huidige, heftige omstandigheden en maatregelen gaan al onze geplande 

evenementen voor april en mei niet door. Ook tot onze grote spijt hebben we besloten dat het 

jubileum van 65 jaar FC Kraggenburg niet zal plaatsvinden op 5 & 6 juni 2020. Hoe wij dit op 

een ander moment gaan vieren, laten wij jullie nog weten. Wel wil ik graag de commissie voor 

65 jaar FC een dikke pluim geven voor alles wat ze hebben bedacht voor een prachtjubileum, 

dank daarvoor! 

Hoe je het ook wend of keert, de corona heeft ons in de macht. Het afgelasten van sport en 

daarbij behorende activiteiten horen daarbij helaas, maar één ding is het belangrijkste: de 

gezondheid staat voorop. 

Stay healthy! 

 

Namens het bestuur van FC Kraggenburg, 

Voorzitter Harold van Beekhuizen 

 

Onderhoud velden FC Kraggenburg 

Gemeente Noordoostpolder en FC Kraggenburg zullen in de komende tijd de periode waarin 

niet gevoetbald wordt goed benutten. Gemeente Noordoostpolder zal op het trainingsveld een 

grondige renovatie uitvoeren. Het veld wordt opnieuw gedraineerd, geëgaliseerd en ingezaaid. 

FC Kraggenburg zal groot onderhoud aan velden 1 en 2 uitvoeren. Beide velden worden 

bezand, geprikt en doorgezaaid. 

 

Hiermee zullen alle velden van de club weer in topconditie worden gebracht. De 

werkzaamheden zullen in de komende weken worden uitgevoerd. 

 

Alle velden van de FC waren en blijven gesloten voor gebruik.  

Af en toe blijven er (met name jeugd) personen gebruik maken van de velden. Het gebruik van 

de velden na de renovatie zal tot onherstelbare schade leiden. Daarom bij deze een extra 

verzoek om de velden niet te betreden. 

Wilt u dat ook doorgeven aan de jeugd? We hopen zo snel mogelijk weer de velden te kunnen 

vrijgeven voor gebruik, waarbij ook de richtlijnen van RIVM en KNVB leidend zijn. 

 

Namens het bestuur FC Kraggenburg en de veldencommissie 
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CORONACRISIS 

 

Halverwege maart werden verdere maatregelen  

afgekondigd vanwege het coronavirus. Deze zullen  

voorlopig duren tot 1 juni. 

Reden voor de werkgroep Omzien na te denken hoe  

wij in deze bijzondere tijd “zorg voor elkaar” handen  

en voeten kunnen geven. Daaruit is voortgekomen  

om een (gele) flyer bij alle adressen in de bus te doen. 

In de flyer is aandacht gevraagd voor het naar elkaar om te 

zien, een beetje letten op je buren, kennissen en familie. 

We weten dat dit in ons dorp sowieso al veel gebeurt. 

Toch hebben we gemeend nog eens extra onder uw  

aandacht te brengen dat wij in ons dorp al een vrijwilligersgroep kennen. U kunt hierop een 

beroep doen voor een klusje in en rond huis, boodschappen doen, enz.  

Mw. Judith Barneveld is hiervoor de coördinator, telefoon 06 – 8333 5903. 

 

Vanwege de coronacrisis hebben we dit vanuit de werkgroep versterkt. Er is op de nieuwe 

website van Kraggenburg www.kraggenburg.nl een aparte pagina over hulp&coronacrisis met 

info voor de Kraggenburgers. 

Daarnaast willen we een extra mogelijkheid geven voor uw hulpvraag of hulpaanbod of voor 

contact in deze tijd van coronacrisis. Dat kan nu ook bij: 

Harry Engels  harryengels@planet.nl telefoon 06 3087 7169 

Jules Overmars jules.overmars@hetnet.nl telefoon 06 1336 5247 

 

De werkgroep heeft positieve reacties gekregen op deze flyer. Ook hebben diverse mensen al 

hulp aangeboden, heel fijn!  

Ook nu blijven we onder uw aandacht brengen dat er de mogelijkheid is om in ons dorp hulp te 

vragen. Dat geldt voor iedereen, jong en oud, gezin of alleenstaand. Veel mensen hebben een 

eigen netwerk van buren, kennissen of familie. Toch kan het zo maar gebeuren dat de 

hulpgever of mantelzorger ziek wordt of om andere reden uitvalt. Dan is het goed te weten dat 

er ook andere mensen klaar staan om u te helpen of te ondersteunen. Zij doen het graag, 

schroom niet om het te vragen! 

 

De maatregelen vragen om zo veel mogelijk thuis te blijven en voor lange tijd. Voor nogal wat 

mensen betekent dit alleen thuis zitten. Goed sociaal contact is lastig. Daarom heeft de 

werkgroep, samen met de ouderensoos, de PKN-kerk en de Ireneüs geloofsgemeenschap, in 

Kraggenburg het initiatief genomen mensen te gaan bellen. In gezamenlijk overleg bellen we 

met mensen, vaak de ouderen, die alleenstaand zijn, die bijvoorbeeld geen kinderen of familie 

in het dorp hebben. We proberen iedereen uit deze doelgroep te benaderen, voor zover ze bij 

ons bekend zijn. Denkt u dat iemand misschien “vergeten” wordt, laat het ons weten! Van de 

andere kant doen wij ook de oproep om zelf een beetje aandacht aan buren en alleenstaanden 

te geven. Zo komen we samen deze moeilijke periode door. Wees solidair met elkaar. 

 

Tot zover wat onze werkgroep in samenspraak met Dorpsbelang heeft gedaan. Als u dit leest 

zullen er wellicht al nieuwe aanpassingen en regels bekend zijn voor de periode na 28 april. Als 

het nodig is spelen we daar zo goed mogelijk op in.  

Er zullen vast nog andere (kleine) initiatieven zijn of komen om deze bijzondere tijd goed door 

te komen. Heeft u misschien een mooie suggestie? Laat het ons weten.  

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:harryengels@planet.nl
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
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NIEUWS VAN DE FLADDERIEP 
 
Woordje van de Directie  

 

Als ik ’s morgens naar school rij om een uur of half acht en ik kom in 

Kraggenburg dan is het nog stil op het dorp. Als ik dan in de loop van 

de dag weer naar huis rij, is het nog steeds zo stil, alsof de tijd stil 

staat. Gedurende de schoolweek hebben we af en toe kinderen op 

school. Hun ouders werken in vitale beroepen en kunnen aanspraak maken op opvang. Deze 

kinderen werken, net als de kinderen thuis, aan hun programma dat ze digitaal of op papier 

krijgen van de leerkrachten. Thuis werken ze onder begeleiding van één van hun ouders en dat 

gaat heel erg goed. We zijn super trots op onze kinderen, maar ook op hun ouders, want er 

wordt hard gewerkt. De leerkrachten werken net als de kinderen heel hard. Ze videobellen met 

hun leerlingen, maken instructiefilmpjes, vergaderen via videobellen, werken aan de weektaak 

voor alle kinderen en vangen ook nog kinderen op school op. Op woensdag komen de kinderen 

met hun ouders om de beurt op school om werk op te halen en leesboeken te ruilen. Naar 

binnen door de voordeur en dan via de achterdeur er weer uit, dit om zo min mogelijk contact 

te hebben met elkaar. 

Wat zullen wij blij zijn als alles straks weer ‘gewoon’ is en we met ouders, leerlingen en 

leerkrachten kunnen terugkijken op deze bizarre periode. 

Ik wens iedereen een hele goede gezondheid toe en veel lieve groeten van de leerlingen en 

leerkrachten van de Fladderiep. 

 

Anne-Marie van Fraeijenhove 

 

 

 

Dagboek Daan Tuinstra 

25-03-2020  

 

8.15 uur Ik werd wakker. Toen lag ik nog even in mijn bed en toen riep mijn moeder me.  

 

8.30 uur We ontbijten. En daarna om 9.00 uur gingen we werken. Eerst plande ik mijn 

weektaak in en daarna ging ik flitslessen van spelling doen en daarna leerdoelen van spelling. 

Daarna ging ik rekenen doen. Daar van moest ik 30 opgaven maken van een werkpakket. 

 

10.00 uur Het is pauze. Ik pak een stuk fruit en wat drinken. Om 10.15 uur gingen we naar 

buiten. Henrieke ik en Lize gingen schommelen. We gingen om beurten; dat was best leuk. 

10.40 uur. We moeten naar binnen omdat we moeten lezen. Een half uur per dag. 11.10 uur 

we moeten weer verder aan ons werk. Ik doe eerst Rekentuin daarna deed ik Taalzee en 

daarna Words and birds. 12.00 uur Het is einde schooldag snel de tafel klaar maken en eten. 

Want om één uur heb ik gitaar les. 

 

12.40 uur Snel naar mijn kamer om de gitaar te stemmen. 

Daarna snel even mijn kamer opruimen.  

 

13.30 uur De gitaarles is klaar. En ik ga even schommelen en 

daarna ging ik naar de hut maar daar was niet echt veel te 

doen. Maar ik heb een poosje in de kuil gezeten en daarna 

ben ik naar huis gegaan. Dit was de dag tot drie uur.   
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26-03-2020  

 

8.15 uur We stonden op en gingen naar beneden. Daarna ontbeten we. 

Toen gingen we huiswerk maken. Ik maakte eerst  een stuk of 20 

leerdoelen. Daarna maakte ik van rekenen leerdoelen dat waren er 30. 

Daarna ging ik Squala doen; dat is superleuk.  

 

10.00 uur We pakten wat drinken en een banaan. Daarna moesten we 

buiten spelen en om 11 uur moesten we lezen. Ik lees Dik Trom. Daarna 

moesten we weer werken toen deed ik Taalzee, Rekentuin en Words and 

Birds. Daarna was het twaalf uur en ging ik de rest van de dag een 

beetje buitenspelen  

 

We werden weer om kwart over acht wakker en kleedden ons aan.  Toen 

gingen we ontbijten. En gingen we weer huiswerk maken. Dat was best 

leuk; eerst deed ik rekenen en spelling daarna deed ik Taalzee Rekentuin Words and birds  en 

toen deed ik voor de rest Squala 

 

27-03-2020 

Ik werd wakker en ging even lezen. Even later moesten we aankleden en naar beneden en 

gingen we ontbijten. En hup snel werken. Dat is nog best leuk. Ik deed eerst weer spelling en 

daarna deed ik rekenen en Rekentuin Taalzee Words and birds toen weer Squala 

en dat is leuk. Toen was het etenstijd en gingen we lunchen. Daarna gingen 

Henrieke en ik ik naar het schoolplein en gingen we schommelen. En toen 

gingen we weer naar huis dat was de 27e.  

 

30-03-2020 

Het is 8.00 tijd om uit bed te gaan en daarna naar beneden. We gaan ontbijten . 

Mama moet naar haar werk dan zijn we thuis met papa en Lize. Dat is ons zusje. 

We gingen werken eerst spelling daarna rekenen , rekentuin vervolgens Taalzee 

en tot slot Words and birds dat is best leuk allemaal. En toen deed ik nog wat 

squla. En dat was de ochtend. ’s Middags ging ik met Henrieke gymganzenbord 

spelen.  

 

31-03-2020 

Ik werd wakker om acht uur en hoorde papa net zeggen “aankleden. En toen ik dat gedaan 

had ging ik naar beneden. En ontbeten we. Daarna gingen we werken voor school. Ik ging op 

de iPad en Henrieke achter de computer. Eerst deed ik spelling en daarna rekenen. Vervolgens 

deed ik Rekentuin, Taalzee  en Words and birds doen. En tot slot 

deed ik Squla dat was leuk want ik kon nog wat dingen ontvangen 

en een Avatar kopen; dat was leuk. Toen  

was het tussen de middag. Dat is de tijd 

om brood te eten bij ons. Daarna gingen 

Henrieke en ik gymganzenbord doen en 

toen gingen we buiten spelen. Dat was 

grappig. Ik moest nog mijn kamer 

opruimen en daarna deed ik wat voor de 

vrije tijd;  diamant painting dat is best leuk.   

 

Dit was de 2e school week van het thuiswerk. 

Daan Tuinstra  
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VOORJAAR 

 

De mooie bloemen in de wei, 

 en heel veel leuke bijen er bij. 

 

En de zon schijnt volop, 

 de kleine en grote bladeren groeien mooi op. 

 

Buitenspelen doe ik graag, 

 en met Pasen doe ik dat met de paashaas. 

 

In het voorjaar ben ik erg blij, 

 want dan is er een bij. 

 

Groene knoppen aan een tak, 

 wollige lammetjes zijn mak. 

 

Het gras is fris groen, 

daar kun je heerlijk mooie radslagen op doen. 

 

Bibi van de Kar 
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NIEUWS VANUIT DE KERK IN KRAGGENBURG 
 

De kerk in Corona-tijd 

Onze kerk heeft door de Corana-crisis veel dingen anders moeten doen 

dan normaal. De diensten op zondagmorgen zijn tot 1 juni vervallen. 

Mensen kunnen thuis via internet of t.v. een kerkdienst naar keuze 

volgen. Wel blijven we iedere zondag een bloemetje wegbrengen naar 

een gemeentelid die een steuntje in de rug verdient. 

 

We hebben op woensdagavonden de klok geluid als teken van troost en 

hoop. Dit is gebeurd in alle kerken 

in Nederland. Na overleg met 

Dorpsbelang komt aan de centrale 

vlaggenmast van het dorp ook een 

vlag te hangen als teken van 

bemoediging. 

 

Liesbeth Winters heeft op verzoek 

van de kerkenraad veel oudere 

mensen gebeld, om te kijken hoe 

het met hun gaat en of er iets 

gedaan kan of moet worden. Dit is goed verlopen en voor zaken die spelen kunt u haar altijd 

bellen (06 12 66 22 80) of mailen (pastorliesbethjonas@hetnet.nl) of contact opnemen met 

iemand van de kerkenraad. Daarnaast gaan we ook kijken naar andere mensen van ons dorp. 

Ook de stichting Omzien heeft oog en oor voor mensen die wellicht in de problemen komen 

door deze crisis. Laten we elkaar in deze tijden zoveel mogelijk steunen! 

 

Palmpasen hebben we helaas niet met de kinderen van de basisschool kunnen vieren. In 

sommige gezinnen is dit nu wel thuis gevierd.  

 

Op Paasavond, zaterdag 11 april, heeft een groot deel van onze leden een kaars of een licht 

voor het raam gezet als teken om Gods licht uit te dragen in deze wereld. Veel kerken in 

Nederland doen hier aan mee en uiteraard kan iedereen aansluiten.  

 

Ook het project Land van Verwondering wordt niet gehouden met de kinderen. Wel is het 

mogelijk om de projectverhalen te lenen. U kunt hiervoor contact opnemen met Liesbeth 

Winters (zie hierboven).  

 

“Steun gezinnen in onze polder en geef aan de voedselbank” 

De komende 2 maanden wordt er alleen via de kerk ingezameld voor de 

voedselbank of aan huis (onder de tafel in de voortuin) De komende producten 

zijn: 

 

April: Hygiëne producten 

Mei: Luiers en potjes baby voeding 

 

Deze periode kunnen voedselbanken het extra zwaar hebben omdat er minder producten 

binnen kunnen komen omdat winkels en horeca dicht zijn. Heeft u houdbare producten in huis 

die u wilt geven dan mogen die altijd toegevoegd worden in deze tijd. 

 

De etenswaren/goederen worden 1x per maand op een donderdagochtend tussen half 10 en 

11 naar de voedselbank in Emmeloord gebracht. We zijn op zoek naar iemand die dit wil gaan 

doen i.v.m. nieuw werk van Sandra. Iedereen alvast heel erg bedankt voor jullie hulp! 

 

Gert & Sandra Luten (Finsestraat 16) 
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Terugblik uurtje orgelmuziek 29 februari 2020 

Wat lijkt het alweer lang geleden en wat ziet de wereld er vandaag de dag anders uit. Dit 

hadden wij 29 februari jl. niet kunnen vermoeden. Met een mooie club belangstellenden en in 

een met kaarslicht verlichte kerk hebben wij geluisterd naar orgelmuziek van Kees de Maree. 

Kees speelde koraalmuziek en met zijn orgelmuziek bracht hij het gehele kerkelijk jaar onder 

de aandacht. De orgelklanken brachten de luisteraars een moment van bezinning. Het was in 

een woord prachtig en dit is zeker voor herhaling vatbaar. 

Bedankt Kees en wij vertrouwen erop dat er een moment komt, dat je ons 

weer kan laten genieten van je prachtige orgelspel op het kerkorgel van 

de Protestante Gemeente Kraggenburg. 

 

Verder nieuws 

U kunt kerkdiensten van onze dorpskerk ook beluisteren via internet 

(‘kerkomroep.nl’)  

 

Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

Vervalt totdat we meer weten over het einde van deze crisistijd. 

 

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

 
 

 

 

JOSÉ JANSE BRENGT NIEUWE GEDICHTENBUNDEL UIT 
 

 
 

 

 

 

In april van dit jaar verschijnt er een nieuw 

boek van José Janse uit Kraggenburg, een 

gedichtenbundel met engelstalige 

gedichten. 

 

Ze mag er van haar uitgever Boekscout 

alvast 3 met ons delen, zie volgende 

pagina: 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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Faith. 

Faith, what else is left other than faith 

When everything seems so dark? 

Having faith, that finally all is well 

Even though we can’t see? 

Having faith, that there is a plan behind everything 

Even though we don’t understand? 

And yet, we must have faith 

Even though we don’t know where to go 

Keep on moving is the best thing we can do 

Even though steps forward are alternated by steps backwards 

Having faith, in the knowledge that we have an inner light 

Always shining, no matter how dark it seems 

This inner light is the light of God, to lighten our path in life 

Always there, in times of need 

On each of us to have faith, in his love and guidance 

Then we know, we are not alone 

And that there is nothing, without a reason or plan behind. 

Music. 

Feel the sound of your soul 

Having his own rhythm 

Composing his unique song 

And sending out, every note, into the universe 

Filled with their own special tone 

They create a song of life 

Music, a way of expression 

Connecting, soul to soul. 

Our Animal Friends. 

Looking in their eyes, as pure as they are 

Showing us the love that is given to us 

They are our guardians, how humble we can feel 

Looking in their eyes, so true, so honest and so wise 

Let us give them back, all the respect and love we have 

And thank them, with our whole heart 

For being allowed, to walk with them, together, 

On our journey of life. 
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NIEUWS VAN STEK 
 
Even een kort bericht van ons. Zoals jullie al begrepen hebben, gaan veel 

evenementen vanwege het coronavirus niet door. 

 

Om die reden zijn de volgende activiteiten niet doorgegaan/geannuleerd: 

 

• DORPENSCHOONMAAK 

• 12-DORPENLOOP 

• KONINGSDAG 

• STEPPENTOCHT 

• LEEUWENRONDE 

 

Onze vlaghijser Pim Bolsius zal op 27 april wel zorgen dat de vlag hangt. 

 

Zodra het weer mag, zullen wij onze activiteiten weer oppakken! 

 

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 

 

 

PUZZELTJES 
 

De antwoorden staan onderaan de volgende pagina 

 

1. In Gent wonen een aantal studenten samen in een studentenhuis waar enkel Grieks, 

Italiaans en Engels gesproken wordt. 3 studenten spreken Grieks, Italiaans en Engels. 7 

studenten spreken Engels. Twee studenten zijn tweetalig en spreken enkel Grieks en 

Italiaans. Één studentJe spreekt Engels en Grieks. Eén van de studenten spreekt alleen 

maar Italiaans en drie alleen maar Grieks. Hoeveel studenten wonen er in het 

studentenhuis? 

2. 
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3. Welk beroep heeft de volgende persoon? Voor alle duidelijkheid, het gaat om een 

fictieve persoon en u dient het beroep te vormen met de letters uit de naam en de 

gemeente waaruit de persoon afkomstig is. 

 

 
 

4. Wat is de hoofdstad van Polen? 

5. Woordzoeker 

 
 

1. 13.  2. Ze blijft om de hete brij heen draaien  3. Fotomodel  4. Warschau 
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DANKBETUIGING FAMILIE BOEREMA 
 

De vele hartelijke blijken van medeleven tijdens de ziekte en overlijden  

van mijn man onze vader en opa Reinder Boerema hebben wij bijzonder  

gewaardeerd, daarvoor onze oprechte dank.Vollenhove Maart 2020. 

 

 

 

DANKBETUIGING FAMILIE TOLBOOM 
 

Na een leven dat gekenmerkt werd door eenvoud, behulpzaamheid en liefde is 

Martha Tolboom-Veldboer op zondag 8 maart 2020 thuis heel rustig van ons 

heengegaan. 

 

We willen iedereen hartelijk bedanken voor alle steun, kaartjes, 

telefoontjes, bloemen en huisbezoeken, die wij hebben mogen ontvangen 

tijdens haar ziekte en na haar overlijden. 

 

Dat heeft ons enorm goed gedaan. 

 

Gijs Tolboom 

Kinderen, kleinkinderen 

en achterkleinkind 

 

 

 

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. 

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

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

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

Uitkijk. 

▪ Eenmalige commerciële redactionele advertenties die geen binding hebben met het 

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

€40,- voor een hele pagina 

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

inlevering. 

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

personen te kwetsen inhoudelijk te veranderen of niet te plaatsen. 

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

korten. 

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

stukken niet geplaatst worden. 

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

worden stopgezet. 

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

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

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

▪ Wijzigingen in een advertentie zijn mogelijk bij aanvang van een nieuw kalenderjaar en 

moeten voor 15 december worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, 

zal de oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

▪ Bij eventuele tariefsverhogingen heeft de adverteerder het recht om de advertentie met 

ingang van de nieuwe tariefperiode stop te zetten.  
 
 
 

 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 

Afmeting (cm) Prijs per jaar Prijs eenmalig (incl. adm. kosten) 

9x6  € 33,00 € 10,00 

9x12 (1/4 pagina) € 60,00 € 15,00 

18x6 (1/4 pagina) € 60,00 € 15,00 

18x12 (1/2 pagina) € 120,00 € 25,00 

18x24 (hele pagina) € 215,00 € 40,00 

 

Activiteitenkalender 

 

Alle activiteiten zijn tot nader order opgeschort. 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

