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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

secretariaat:   Zuidermeent 18,  8317 AC  Kraggenburg 

e-mail:   dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 

 

 

Beste dorpsgenoten, 

 

Weer een ‘nieuw jaar’ hebben we er bij gekregen. Zomaar, je hoeft er niets voor te doen. Maar toch 

is het stiekem ook wel een beetje spannend. Hoe gaat het allemaal komen? Iedereen heeft hier 

natuurlijk zijn eigen persoonlijke vragenlijst. 

Ik hoop dat u het nieuwe jaar met vertrouwen bent ingestapt. 

We hebben in ieder geval een mooie start kunnen maken met de ‘live stream’ op zaterdag 2 

januari, georganiseerd door onze STEK met technische ondersteuning van Melroy Polhoud. Het was 

een nieuwe variant op de nieuwjaarsreceptie. Uit de vele en mooie reacties zijn we er vanuit gegaan 

dat u het heeft gewaardeerd. Jammer dat we elkaar niet live konden ontmoeten, maar van de 

andere kant hebben we kunnen concluderen dat we veel meer mensen hebben kunnen bereiken. 

Hierbij wil ik de volgende partners bedanken voor hun bijdrage en deelname aan deze 

nieuwjaarsreceptie:  

het Dorpshuis, Carnavalsvereniging De Zotte Leeuwkes, de Feestcommissie, werkgroep Omzien en 

natuurlijk het STEK. Proost! ‘op het nieuwe genieten!’. 

 

Voor komend jaar is het onduidelijk welke activiteiten door zullen gaan. Tot op heden wordt alles 

alweer uitgesteld. Ik had u willen vertellen over onze klussendag in maart, maar die is uitgesteld 

door NL Doet naar zaterdag 29 mei. We hebben dan drie projecten waar aan gewerkt gaat worden. 

Ik ga ervan uit dat veel vrijwilligers zich gaan aanmelden om te helpen, want we willen toch graag 

dat ons dorpje er ‘top’ bij ligt. 

Graag wil ik u nog attenderen op een interessant artikel wat verderop in de uitkijk staat over 

wonen. 

Verder heb ik op dit moment weinig bijzonders meer te melden.   

Tot de volgende Uitkijk! 

 

André Verwer 

 

 

 

 

 

 

➔Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

                                 uitkijk@kraggenburg.nl 
➔ of Stuwwal 19 
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EEN EIGEN HUIS EEN PLEK ONDER DE ZON 
 

Ben jij op zoek naar een koop of huurwoning in Kraggenburg lees dan het volgende even door. 

 

Zoveel geld voor een nieuw huis? 

Oh, als ik het zelf zou mogen regelen dan zou ik het zo doen 

Waarom bouwen ze geen ….. 

Als je het aan mij zou vragen dan… 

Er zijn helemaal geen betaalbare woningen  

 

Als Dorpsbelang hebben we de bovenstaande opmerkingen best vaak gehoord. En dat is heel erg 

jammer want wij vinden het ook erg fijn als jonge mensen die in Kraggenburg zijn opgegroeid of 

werken hier ook kunnen wonen. 

 

Daarom willen we jullie helpen om dit wel mogelijk te maken: 

 

 

Hoe gaan we dat doen:? 

Door een Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO) project in Kraggenburg te gaan doen. 

 

Wat is dat nou weer CPO? 

Bij een CPO Project wordt er een aantal rijenwoningen gemaakt die allemaal kunnen en mogen 

verschillen. 

De individuele kopers bepalen zelf de afmetingen, hoe de indeling van de woning eruit ziet en hoe 

de woning wordt opgeleverd. 

Wil jij dus een iets bredere woning, een uitbouw, een hele grote schuur of bijkeuken dan kan dat 

allemaal. 

Of ben jij timmerman, loodgieter of ben je heel handig en kun je juist de riolering, elektra of 

badkamer zelf aanleggen dan is dat allemaal mogelijk. 

 

Iedereen bepaald zelf zijn eigen woning en hoe die wordt opgeleverd. Maar je profiteert van de 

schaalvoordelen omdat er meerdere woningen tegelijkertijd gebouwd worden. (Meerdere  woningen 

in een rijtje is nou eenmaal goedkoper dan een vrijstaande woning). 

 

Ja maar, dat mag toch niet van de Gemeente! 

Als dorpsbelang overleggen we geregeld met de wethouders en ambtenaren van de gemeente 

Noordoostpolder. Hierbij bespreken we vaak onze ideeën en de zaken die er spelen. Daarbij hebben 

we het dus ook over de uitdagingen die jonge mensen hebben om in het dorp een leuke betaalbare 

woning te vinden. 

Zij hebben ons daarom toegezegd dat als we met een groep serieuze belangstellenden komen dat 

de gemeente dan de bouwgrond voor ons heeft. 

 

Hoe gaat het verder? 

Ben je geïnteresseerd in dit project stuur voor 10 februari dan een e-mail naar 

dorpsbelang@kraggenburg.nl  

 

Voor 20 februari ontvangen de belangstellenden een mail met het verdere proces. 

 

Wie hoeft zich niet aan te melden 

Ben je projectontwikkelaar, makelaar, architect, bouwbedrijf of een andere soort adviseur in de 

bouw dan kan je niet deelnemen aan dit proces. Acquisitie naar aanleiding van dit bericht wordt niet 

gewaardeerd. 

 

Oh maar ik wil helemaal geen koopwoning  

Wil je wel in Kraggenburg wonen maar wil je graag een woning huren, daar helpen wij je ook graag 

mee. 

In Kraggenburg kun je een woning huren via Mercatus, de locale woningbouwvereniging. 

Om hiervoor in aanmerking te komen moet je zijn ingeschreven en bij de verdeling van de 

woningen helpt een lange tijd dat je staat ingeschreven mee. 
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Dus als je wacht tot er een mooie woning leegkomt, en je dan contact opneemt met Mercatus dan 

vis je achter het net. Want als er een persoon is die al langer staat ingeschreven (en misschien 

helemaal geen binding heeft met Kraggenburg) gaat deze persoon toch voor. 

Deze regels kunnen wij als Dorpsbelang niet veranderen, dat hebben we al vaak genoeg 

geprobeerd. 

 

Wat we wel kunnen doen is jullie helpen en aanmoedigen om je vroeg in te schrijven. Want dat 

verhoogdt je kansen als je in eens besluit om toch in Kraggenburg te komen wonen (wat wij heel 

fijn vinden). 

 

Daarom sponsoren we het inschrijven van elke jongere, leeftijd tussen 18 en 25 jaar, uit 

Kraggenburg die hier wil blijven/gaan wonen.  

 

Dus schrijf je in bij Mercatus! Dit is belangrijk om inschrijfduur te kunnen opbouwen (en je dus snel 

een woning hebt als je eraan toe bent). 

Het is ook belangrijk voor de ontwikkeling van woningbouw in ons dorp, want als er veel 

belangstellenden voor een woning in Kraggenburg zijn, komen er ook meer woningen. 

 

Ter zake 

Een inschrijving bij Mercatus kost eenmalig € 25,-- administratiekosten. 

Deze kosten krijg je terug van Dorpsbelang Kraggenburg als je ons een mailtje stuurt met een 

bewijs van deze betaling. 

 

Verdere informatie over de voorwaarden van inschrijving bij Mercatus kun je vinden op hun website 

www.mercatus.nl. Om de vergoeding aan te vragen kun je via e-mail contact opnemen met 

Dorpsbelang; dorpsbelang@kraggenburg.nl 

 

 

 

DÉ SPECIALIST IN VERKOOP VAN VRIJSTAANDE WONINGEN 
EN LANDELIJK WONEN 
 
Binnenkort bestaat Sloterwijk & Heinen Makelaars alweer bijna 13 jaar. Het makelaarskantoor is 

inmiddels uitgegroeid tot één van de bekendste spelers in de woningmarkt in deze regio. Het 

kantoor is bewust een klein, flexibel bedrijf met korte communicatielijnen. Michel en Bas runnen 

samen het kantoor maar in de binnendienst is Shanti Mannoesingh het eerste aanspreekpunt en 

regelt heel veel kantoorzaken. 

 

'Onze kracht? Wij zijn echte mensen uit de polder, geboren en getogen, hebben veel kennis in huis, 

zijn flexibel en denken in kansen', zegt makelaar Michel Sloterwijk. 

 

Juist in deze snelle woningmarkt is het goed om zorgvuldig te wikken en wegen bij de aankoop en 

verkoop van een woning. Daarom is de steun en advies van een betrouwbare makelaar geen 

overbodige luxe. 

 

Naast de grootste makelaar bedrijfsmatig vastgoed is het kantoor ook gespecialiseerd in verkoop 

van vrijstaande woningen en landelijk wonen. Vrijstaand wonen staat voor vrijheid, ruimte en 

comfort. Voor wonen op een eigen manier, in een mooi huis met unieke eigenschappen. Logisch dat 

bij het verkopen van een vrijstaande woning behoefte is aan specialistische kennis en deskundige 

begeleiding.  Landelijk wonen is de term voor vrij gelegen woningen in het buitengebied met een 

beleving van rust en ruimte. Landelijk wonen is niet alledaags en vraagt om een specifieke 

benadering. Sloterwijk & Heinen Makelaars is als geen ander thuis is in deze markt. Naast gerichte 

expertise profiteert u van persoonlijke aandacht, uitstekende service en een groot netwerk.  

 

Wat mag u van Sloterwijk & Heinen Makelaars verwachten? 

Wij beginnen met een kennismakingsgesprek waarin we uw wensen en ideeën bespreken. 

Er wordt gewerkt met een vastgoed communicatiebedrijf welke gespecialiseerd is in het in beeld 

brengen van woningen. U kunt daarbij denken aan woningfotografie, woningvideo, drone-opname, 

plattegronden, digitale restyling tot aan de opmaak van de brochures. Omdat voor elk object een 

about:blank
mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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andere aanpak geldt, bespreken we dit graag met u in een vrijblijvend persoonlijk gesprek.  Kijk 

gerust op onze website (www.shmakelaars.nl) 

 

Heeft u verkoopplannen? Neem contact op met ons kantoor op telefoonnummer 0527-610260 

 

 

 

HULDE AAN DE KINDEREN VAN DE FLADDERIEP! 
 

Jullie hebben met je kleine kaarsje ons dorp in het volle kerstlicht gezet; een geweldig mooie 

verrassing die jullie allemaal zelf hebben rondgebracht; fantastisch! 

 

Onze kinderen en kleinkinderen hebben ook allemaal leren lezen en schrijven op jullie school en nu 

de achterkleinkinderen alweer. Daarom draag ik jullie school een warm hart toe.  

 

Ook Dorpsbelang kwam met een spontane actie die een zeer sociale functie had door even een kort 

praatje aan de deur wat in deze lock-down voor velen van grote waarde was. Het imago van 

Kraggenburg – omzien naar elkaar – is dus door deze beide acties heel erg van toepassing.  

 

Bedankt kinderen van de Fladderiep 

Bedankt Dorpsbelang 

 

Wat mogen en kunnen we blij zijn te mogen wonen in ons mooie groene dorpje Kraggenburg.  

Ada Jansen-Bol 

 

 

 

Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 
De kerk in Corona-tijd 

De afgelopen tijd is ons kerkgebouw dicht geweest. Alle diensten zijn tot 

nader orde afgelast om verspreiding van het virus zo veel mogelijk te 

beperken. Toch blijven we proberen zo goed mogelijk naar elkaar om te 

zien. De oudere leden van onze kerk hebben een klein presentje gehad. 

Op 12 januari heeft onze kerkelijk werker, Marijke de Vries, een virtuele 

bijeenkomst georganiseerd, waarin we konden delen waarmee we zaten en 

hoe we met Corona omgingen. Binnenkort doen we dit weer. 

 

Kussenactie voor Land van Verwondering draait goed 

Voor de kinderen van de basisschool ligt ook het project Land van Verwondering stil. Toch wordt 

hier ook achter de schermen hard gewerkt. We zijn bezig om voor de kinderen nieuwe kussens te 

kopen, zodat ze tijdens de bijeenkomsten lekker kunnen zitten. We zijn heel dankbaar dat we 

hiervoor ook van dorpsbelang een mooie gift hebben ontvangen. Veel ouders waarvan de kinderen 

meedoen met het project steunen ons hierin ook. Het is fijn om te merken dat dit zo gewaardeerd 

wordt. Eén van de ouders vermelde bij een gift ‘ons kind heeft het altijd zo naar het zin bij Land 

van Verwondering. Enorm bedankt’. Iedere gever wordt hartelijk bedankt. 

 

Klokluiden bij het nieuwe jaar 

Op 1 januari hebben door heel Nederland om 0.00 uur de klokken geluid om het nieuwe jaar in te 

luiden. Wij hebben daar dit jaar ook aan meegedaan als teken van hoop. 

 

Informatie voor onze leden 

Sinds de Corona-crisis verspreiden we zoveel mogelijk digitale nieuwsbrieven om onze leden te 

informeren. Deze verschijnen om de 2 weken. Wilt u ook een nieuwsbrief ontvangen stuur dan een 

mailtje naar: contact@pknkraggenburg.nl 

 

Verder nieuws 

U kunt ons volgen op Facebook en Twitter en via: www.pknkraggenburg.nl

http://www.pknkraggenburg.nl/
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Beste Zotte Leeuwen en Leeuwinnen, 

 

De “anderhalvemetersamenleving”, wie had krap een jaar geleden gedacht dat dit “het nieuwe normaal” 
zou worden? Het heeft een grote impact op iedereen, zowel de ernst van het virus als de bijbehorende 
maatregelen. 

 

Ondanks dat ook wij als carnavalsvereniging door deze pandemie in de greep gehouden worden, is het 
ons gelukt om dit jaar carnaval op een geheel andere wijze te gaan organiseren. Tijdens de 
nieuwjaarsreceptie, welke dit jaar door vele Kraggenburgers online gevolgd kon worden, hebben we al 
kort aangestipt dat we graag willen denken in mogelijkheden om toch een (gepast) feestelijk tintje te 
geven aan deze periode. (Wil je dit nog eens terug zien? Dat kan op de Facebook-pagina van STEK). 

En dat alles onder leiding van:  

 

 

Prins Pandemie  

 ‘in thuisquarantaine, dus ik ben er nie’ 

 

 

Doorgaans hebben we in november bij de Zotte Leeuwkes altijd 
een Prinsverkiezing, maar dit jaar is Prins Pandemie vrij abrupt de 
kop opgestoken. Deze prins zal het roer dit jaar drastisch 
omgooien, al laat hij zich in het openbaar niet zien. Prins 
Pandemie is dus niet de prins die volle zalen zal trekken of voorop 
zal lopen in de polonaise, maar houdt op gepaste anderhalve 
meter afstand alles in ons leeuwendorp nauwlettend in de gaten. 
Omdat de feesttent ook in een langdurige lock-down zit, zal hij 
regeren vanuit thuisquarantaine. Zonder adjudant. 
Maar met een volledig aangepast programma, waarover op de 
volgende pagina meer te lezen is, zal deze Prins jullie online én on 
the road niet gaan vervelen! 

 

Met het vertrek van Chris van Steen en Jan Kutschruiter na de nieuwjaarsreceptie missen we nu twee 

mannen die jarenlang besmet waren met het Zotte Leeuwen-virus. Om dit op te vangen, hebben we 

weer gezocht naar nieuwe raadsleden die met frisse en bruisende energie de Raad van Elf weer 

compleet maken. Welkom Harry Meijs en Joost van Boven! Ook is er binnen de dansmariekes een 

wisseling, waarbij Marieke de Boer plaats maakt voor Danee Winter. 

Chris, Jan en Marieke; wij willen jullie heel hartelijk bedanken voor jullie jarenlange inzet!       
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Deze Uitkijk is een mooi moment om ook even terug te kijken op een geslaagd alternatief voor onze 
traditionele kerstmarkt. Begin december mochten wij als vereniging vele huishoudens in en om 
Kraggenburg voorzien van een kerstboom en lekkernijen, zoals gerookte zalm en oliebollen. De Raad 
van Elf is tot diep in de nacht doorgegaan om dit ambachtelijk te bereiden. Aan de enthousiaste 
reacties, hebben we gemerkt dat ze zeker in de smaak vielen.  

Als vereniging willen we ook stilstaan bij al het werk dat door vele vrijwilligers verzet wordt en de 

(financiële) steun van onze sponsoren, om voor u weer een volledig Corona-proof carnavalsprogramma 

samen te stellen. We zijn daar heel erg trots op! Tevens willen we iedereen bedanken die tijdens de 

Rabobank Clubkas Campagne zijn stem heeft uitgebracht!  

Eind januari zal bij u het carnavalsboekje op de mat vallen. Op het moment van het verschijnen van 

deze Uitkijk en ons carnavalsboekje, zouden we inmiddels ingehaald kunnen zijn door de situatie of 

maatregelen van het RIVM. Uiteraard stellen we de gezondheid van een ieder voorop en zullen we 

onze activiteiten aanpassen conform de maatregelen, waar dat nodig is. Houdt onze social media 

kanalen en website in de gaten voor de actuele informatie of stel je vraag aan één van onze 

raadsleden! 

Maar laten we hopen dat we elkaar – gezond en wel – zullen zien in februari! Dan maken we er een 
feestje van! 

 

               

 

Alaaf, Alaaf, Alaaf,  

                   De Zotte Leeuwkes 

 

 

 

Lidmaatschap: 

Ben je 16 jaar of ouder, dan kun je lid van onze carnavalsvereniging ‘De Zotte Leeuwkes’ worden. 

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  info@zotteleeuwkes.nl 

http://www.zotteleeuwkes.nl/
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GEZWAM ROND DE DAM 2.0 
Live uitzending op het YouTube-kanaal van de Zotte Leeuwkes, met tafelgasten als oud-deelnemers van het 
Gezwam rond de Dam en juryleden, waaronder de oud-burgemeester en Jan Dekkers.  
Link zal op de website te vinden zijn, hier komt ook meer informatie te staan. Heeft u het gemist? Dan is de 
uitzending ook later via YouTube weer terug te kijken.  
 
Datum:   Zaterdag 6 februari 2021  
Locatie:  Thuis voor de buis  
Tijd:   20.00 uur  
Hoe:  Online via live-stream, de link wordt geplaatst op onze Facebook-pagina en website 
Aanmelden: N.v.t. 
 
 
 
DE GROTE ZOTTE CARNAVALSSHOW 
Een spetterende liveshow, waar je online actief aan mee kan doen. Beantwoord gezamenlijk vragen, los 
opdrachten op, voer te gekke opdrachten uit, maak filmpjes en maak foto's. Wees creatief en wees snel, maar 
maak bovenal veel lol!  
 
Datum:   Zaterdag 13 februari 2021  
Locatie:  Thuis op de buis in kleine groepjes (groepsgrootte afhankelijk van de dan geldende maatregelen 

van het RIVM)  
Tijd:   20.30 uur  
Hoe: Online, via een streamingdienst. Na aanmelding, ontvang je hiervan een link. 
Aanmelden: Aanmelden (naam, groepsgrootte en adres) via info@zotteleeuwkes.nl 
 
 
 
DE LEGENDE DER ZOTTE LEEUWKES  
Leuke, actieve spelmiddag voor het hele gezin! Van jong tot oud! Aan de hand van een bijzonder verhaal – 
namelijk de legende der Zotte Leeuwkes – leggen jullie een route af in de auto om het mysterie op te lossen. Voor 
een hapje en een drankje onderweg wordt gezorgd. 
 
Datum:   Zondag 14 februari 2021  
Locatie:  Startpakket ophalen op het pleintje bij ´t Klokhuis, route +/- 40 km met de auto 
Tijd:  Startpakket ophalen tussen 13.00 en 14.00 uur. De route zal naar verwachting ongeveer 1,5 uur 

duren. 
Hoe: Groepjes van maximaal vijf personen in één auto (conform de dan geldende regels van het 

RIVM).  
Aanmelden: Aanmelden (naam, groepsgrootte en volwassenen/kinderen) via info@zotteleeuwkes.nl Leden 

kunnen gratis aanmelden. Kosten voor deelname van niet-leden bedragen €10,- per auto, dit 
volgt via een betaalverzoek in de bevestigingsmail van deelname. 

 
 
 
NB! Op het moment van het verschijnen van deze Uitkijk en ons carnavalsboekje, zouden we 
inmiddels ingehaald kunnen zijn door de situatie of maatregelen van het RIVM. Uiteraard stellen we de  
gezondheid van een ieder voorop en zullen we onze activiteiten aanpassen, waar dat nodig is. Houd  
onze social media kanalen en website in de gaten voor de actuele informatie of stel je vraag aan een  
van onze raadsleden! 

 

 
 

 

mailto:info@zotteleeuwkes.nl
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OMZIEN NAAR ELKAAR! OOK IN DIT NIEUWE JAAR  
 

Klinkt prachtig in deze tijd van de vele beperkingen door  

dat ellendige coronavirus, maar dat “zien” valt niet  

altijd mee. 

 

Wie vitaal genoeg is kan nog een wandeling in het dorp of het 

bos maken. Misschien kom je daarbij toevallig nog iemand tegen  

en mogelijk ontstaat een kort gesprek. Zo heb je nog enig contact met 

elkaar. Je zou bij elkaar op bezoek kunnen gaan. Maar ja, veel mensen zijn 

voorzichtiger geworden, en ja, kun je dat wel maken? Want je wilt niet de 

bron van de virusverspreiding zijn. 

De strenge maatregelen en voorzichtigheid bij veel mensen is al een flinke 

rem op het elkaar kunnen ontmoeten. Daarnaast kan er de komende tijd in ons dorp niets 

georganiseerd worden zoals vergaderingen, zangkoren, carnaval, kerkvieringen, Koffietijd, Soos, 

div. sporten, kaarten, biljarten, noem maar op.  

 

Binnen de werkgroep Omzien speelt de vraag hoe vernemen wij welke impact eenzaamheid op 

iemand heeft. Dat kan zijn door: gemis van een knuffel, gemis aan belangstelling bij ziekte, bij een 

eenzame verjaardag, bij het thuiswerken en dat de kinderen niet naar school kunnen gaan en thuis 

moeten leren, of misschien financiële zorgen, angst voor het krijgen van corona. Wat als je in 

quarantaine moet? Redenen genoeg dat somberheid of moedeloosheid kan toeslaan. Niet alleen bij 

ouderen en/of alleenstaanden, maar ook bij gezinnen, (jonge) ouders en kinderen. 

 

De één zal daar wat gemakkelijker mee om (kunnen)gaan dan de ander, of heeft misschien een 

uitlaatklep. Ieders omstandigheden verschillen erg veel, net als iemands karakter. Hoe goed het 

met iemand gaat kan ook geleidelijk en onzichtbaar afnemen. Ook van mensen waarvan we denken 

dat ze zich prima redden met een eigen netwerk van familie en of buren. Maar ook dat kan 

geleidelijk verminderen of zelfs wegvallen. Zeker nu corona al zo lang duurt. De vaccinaties komen 

er aan, maar de beperkingen blijven naar verwachting nog wel een poos.  

 

Hoe deze tijd ervaren wordt is erg verschillend. Sommigen zullen deze tijd als redelijk prettig 

ervaren, met minder stress, minder verplichtingen, thuis (rustig) kunnen werken. Anderen hebben 

het druk met kinderen die thuis moeten leren en met hun werk. Weer anderen missen enorm de 

vertrouwde contacten van familie, vrienden en buren. Gelukkig wordt in ons dorp al extra aandacht 

geschonken aan elkaar en zijn er initiatieven vanuit verenigingen voor hun leden. Dat is van 

onschatbare waarde.  

 

Vanuit de werkgroep  Omzien willen wij ook graag aandacht geven en omzien naar elkaar. Juist 

aanvullend op wat er al gebeurt en dan met name als iemands netwerk klein is of een persoon geen 

netwerk heeft. En alleen als daar behoefte aan is, als het op prijs wordt gesteld.   

Dat doen we al sinds vorig jaar maart bij de eerste coronagolf. Dat blijven we nog steeds doen 

d.m.v. een bel-en bezoeklijst. Omstandigheden kunnen veranderen en wij als werkgroep Omzien 

weten ook niet alles.  

Heeft u behoefte aan contact, eens een telefoontje, misschien een gesprekje, we zijn er voor u en u 

kunt ons bellen. Meent u dat iemand uit uw omgeving best wat (extra) aandacht kan gebruiken, 

laat het ons weten. Vanzelfsprekend gaan wij hier zorgvuldig en discreet mee om.  

U kunt dat doorgeven aan Harry Engels, 0630.877.169 of Jules Overmars 0613.365.247 

 

Daarnaast is er nog altijd onze vrijwilligersgroep voor een praktische hulpvraag.  

Deze informatie staat achter in de Uitkijk bij “Aanvragen hulp en zorg”.  

 

Namens Werkgroep Omzien; Jules Overmars, Harry Engels 
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BERICHT VAN HET DORPSHUIS 
 

Beste dorpsgenoten, zoals algemeen bekend, moet het Dorpshuis Het Klokhuis de deuren voorlopig 

gesloten houden. Deze crisis zal uiteindelijk weer ten einde komen en als dat geval is, hebben wij 

wat te vieren! 

 

Het Dorpshuis bestaat namelijk 40 jaar. Zoals jullie tijdens de digitale nieuwjaarsreceptie hebben 

kunnen horen in het praatje van de voorzitter van de Raad van Toezicht, zal 2021 in het teken 

staan van dit 40-jarig jubileum. 

 

Aan de exacte invulling wordt nog gewerkt, maar alle doelgroepen van jong tot oud, komen aan 

bod. De activiteiten zullen plaats gaan vinden in het najaar van 2021. 

 

Verdere informatie volgt via De Uitkijk en de agenda van www.kraggenburg.nl 

 

Graag tot ziens in Het Klokhuis! 

 

Met vriendelijke groet, het bestuur van Stichting Het Dorpshuis 

 

 

DANKBETUIGING 
 

Bij deze willen wij een ieder bedanken die ons in woord of gebaar gesteund heeft in verband met de 

ziekte die Jan heeft gekregen. 

 

Jan en Gien Rinsma 

 

 

 

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" 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-het-sociaal-loket   

 
Informatie over diverse zorg-onderwerpen en over ondersteuning op de site van onze gemeente: 
    https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:atalja.visser@carrefour.nu
mailto:sociaalloket@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/informatie-en-hulp-van-het-sociaal-loket
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
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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 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

06-02-2021 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam 2.0 Thuis voor de buis 20.00 

13-02-2021 De Zotte Leeuwkes De grote zotte carnavalsshow Thuis voor de buis 20.30 

14-02-2021 De Zotte Leeuwkes De Legende der Zotte Leeuwkes Klokhuis 13.00 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl

