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VAN DE REDACTIE 
 

Allereerst nog de allerbeste wensen voor 2015! Dit jaar geen jubileum van de Uitkijk of van 

Kraggenburg, dus vandaar dat ook de voorpagina van de Uitkijk weer van alle vlaggetjes en 

feestmutsen is ontdaan en in de gebruikelijke stijl is hersteld.  
 

Dit jaar is er wel een personele wijziging doorgevoerd binnen de “harde kern” van de Uitkijk. 

Corry Matthijssen gaat namelijk na een hele lange periode het bestuur van de Uitkijk verlaten. 

Hoewel we het natuurlijk geweldig jammer vinden dank zo’n betrokken bestuurslid afscheid 

neemt, zijn we haar erg dankbaar voor haar inzet in de afgelopen jaren. Corry bedankt! 

Gelukkig hebben we Marjo van Diepen bereidt gevonden om het team dat de advertenties 

regelt weer compleet te maken. Marjo, hartelijk welkom! 
 

Daarnaast gaat Marleen Wiegmink Ella ondersteunen bij het typewerk en het samenstellen van 

de Uitkijk. Marleen, ook jij van harte welkom! 
 

De nieuwe inleverdata voor 2015 zijn weer achterin de Uitkijk te vinden. Schrijf ze in uw 

agenda zodat we ook dit jaar de Uitkijk weer kunnen vullen met leuke stukjes van de 

verenigingen uit Kraggenburg of verhalen van de activiteiten in en om ons dorp. 

Veel leesplezier gewenst. 
 

Redactie de Uitkijk. 

 
 

 

 

VAN DORPSBELANG 
 

Het briljanten jaar 2014 ligt achter ons. We hebben het afgesloten met een finale op 27 

december. Een zeer geslaagde avond met gedichten, muzikale optredens, koorzang door de 

wijken en toneel. Fantastisch dat er zoveel talent in Kraggenburg is bij jong en oud en dat we 

met zijn allen een mooi programma en goede optredens hebben verzorgd. 
 

De start van het nieuwe jaar is ook al geweest met een goed bezochte nieuwjaarsreceptie op 3 

januari. STEK heeft het prima georganiseerd. 
 

Wat het nieuwe jaar u en ons zal brengen weten we niet. Van mijn kant de vraag en uitdaging 

om te blijven werken aan een betrokken, sociale dorpsgemeenschap en een goede 

leefomgeving in ons dorp. Helaas lukt dit onvoldoende op wereldschaal, wat o.a. blijkt uit de 

afschuwelijke gebeurtenissen in Parijs en ook op andere plaatsen in de wereld.  
 

Dorpsbelang zal dit jaar verder blijven werken aan de doelen uit ons Dorpsplan en zoveel 

mogelijk inwoners en bedrijven er bij betrekken. Op 19 september 2014 heeft u kunnen horen 

wat de stand van zaken tot nu toe is. Maar ook dat er nog genoeg te doen valt met het oog op 

de toekomst van Kraggenburg. Met name het speerpunt “Zorg” heeft nu de aandacht.  

Veel in de zorg zal gaan veranderen met meer aandacht voor het eigen kunnen, voor wat ter 

plaatse mogelijk is. Dat hoeft op zichzelf niet negatief te zijn. Het is ook een uitdaging aan ons 

dorp als geheel om een “nieuwe” samenleving vorm te geven. Dorpsbelang heeft er 

vertrouwen in dat dit gaat lukken, o.a. met de vrijwilligersgroep (e-mail  

vrijwilligers@kraggenburg.nl)  
 

Het bestuur van Dorpsbelang wil dit jaar een gesprek aangaan met verenigingen en 

organisaties in ons dorp. Op deze wijze willen we bijvoorbeeld kijken hoe Dorpsbelang en 

andere verenigingen elkaar kunnen versterken en helpen. Andere verenigingen kunnen dit 

mogelijk ook met en voor elkaar doen, wat voor elkaar betekenen. U zult er nog van horen als 

we besturen gaan uitnodigen. Anderzijds mag u zelf / uw vereniging ook contact zoeken met 

Dorpsbelang. 
 

Ik wens dat voor u allen 2015 een mooi, gelukkig en voorspoedig jaar mag worden. 
 

Jules Overmars, 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

 
 

                   Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 

 
Het bestuur van de vereniging Dorpsbelang Kraggenburg brengt alvast onder uw aandacht dat de 
algemene ledenvergadering  zal zijn op woensdag 25 maart 2015 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ 
aan de Noordermeent 6 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00uur. 
 
Agenda: 
1. Opening 
2.  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2014  *) 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Partiele wijziging van de statuten  **) 
6. Jaarverslag secretaris  *) 
7. Jaarverslag penningmeester  *) 
8. Verslag kascommissie 
9. Benoeming kascommissie 
10. Begroting 2015 en vaststellen contributie 
11. Bestuursverkiezing  ***) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 
 
===> Het tweede deel van de avond gaan we invullen met een interessant onderwerp en 
spreker(s). In de Uitkijk van 18 maart a.s. zullen we dat definitief aangeven. 
 

 
*) De notulen en jaarverslagen zijn vanaf 5 maart a.s. te lezen op onze website 
www.kraggenburg.nl  en komen ook in de Uitkijk van 18 maart te staan. 
De financiële stukken liggen vanaf 5 maart ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen, 
Walstraat 23. 
 
**) De statuten worden aangepast vanwege automatische incasso van de contributie en contributie 
per huishouden / adres. Daarmee zijn de leden van een huishouden, wonende op één adres en 18 
jaar of ouder, lid van Dorpsbelang.  
U kunt deze wijziging inzien bij de voorzitter, Jules Overmars, A.J. Rennenstraat 42. 
 
***)  
Statutair aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Erna Balk, de heer Jules Overmars en de heer 
Pieter van der Veen. 
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend 
bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 
 
Namens het bestuur, 
Alice Polhoud, secretaris 
 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 22 november kwam de Sint op tijd aanvaren bij de Loswal en werd met een 

mooie rode trike naar het Klokhuis gereden. Daar mocht hij vele kinderen met hun ouders 

verwelkomen. De kinderen van de bovenbouw hebben zich prima vermaakt in de gymzaal. 

 

Kerstmarkt 

Ook op de kerstmarkt op zaterdag 13 december was het een gezellige drukte van belang. 

Velen wisten de weg naar de kraampjes te vinden en we werden verblijd met muziek van onze 

eigen blaaskapel Le Chapel en het koor Cantabile. De warme glühwein, de chocolademelk, 

koffie en een biertje lieten zich heerlijk smaken. 

 

De nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 3 januari mochten we vele dorpsbewoners welkom heten en blikte voorzitter van 

dorpsbelang Jules Overmars terug op de zaken waar dorpsbelang zich het afgelopen jaar mee 

heeft bezig gehouden. Het bloemetje werd dit jaar uitgereikt aan Corry Matthijssen voor haar 

vele jaren inzet in verschillende besturen, verenigingen en commissies. De vakantiegangers, 

Marian Neefjes en Marco Nieuwenhuizen, blikten op een ludieke manier terug op het afgelopen 

jaar, waar bij menig Kraggenburger op de korrel werd genomen. En dan was er nog de 

bekendmaking van onze nieuwe Prins Carnaval. Het was een gezellige middag/avond met 

leuke ingrediënten, met als afsluiter een heerlijk broodje beenham. 

 

Er werd afscheid genomen van twee “stekkers” van het eerste uur. Barbara de Vries en  

Maya Kutschruiter verlaten ons jammer genoeg. Barbara en Maya, nogmaals hartelijk dank 

voor jullie geweldige inzet in al die jaren en we hopen toch af en toe nog van jullie 

kennis/diensten gebruik te mogen maken. Gelukkig komt Wilma van Beekhuizen onze 

gelederen weer versterken. 

 

Ook hebben Marian en Marco aangegeven dat ze het na 5 jaar welletjes vinden, en daarom zijn 

we naarstig op zoek naar mensen die volgend jaar op humoristische wijze het jaar met ons 

willen doornemen. Opgeven kan via stek@kraggenburg.nl 

 

 

Stek heeft nu een tijdje rust en daarna gaan we ons voorbereiden op de activiteiten van het 

komende jaar. Noteer alvast in uw agenda:  

18 april - 11 dorpenloop  

26 op 27 april – Kennedymars 

8 mei - Leeuwenronde 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

mailto:stek@kraggenburg.nl
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                                                 FC KRAGGENBURG 

 
               VOETBALJAARGANG 2014-2015 

 

 
 

FC Kraggenburg - jeugd 

 

De regionale zaalcompetitie is in volle gang. De wedstrijden worden met veel plezier en inzet 

gespeeld in De Burght in Vollenhove en De Triangel in Marknesse. Op 21 februari zijn de 

laatste wedstrijden. Het zaalprogramma is te vinden op onze website.  

Op drie zaterdagochtenden verzorgen wij de zaalleiding. Rinke Biesheuvel, Bas Hupkes en 

Molle Stuiver bedankt voor jullie vrijwillige inzet. Voor zaterdag 24 januari van 08.30 - 13.00 

uur zoeken wij nog twee vrijwilligers voor de zaalleiding. Het gaat om fluiten en de punten 

bijhouden. Aanmelden kan via mail margotmaljaars@xs4all.nl of tel/app 06-23337730. 

 

In maart begint de jeugd aan de voorjaarscompetitie op het veld. De C’s spelen een hele 

competitie. Hun eerste wedstrijd is op 7 maart. De E2G, E1G en D1G spelen een halve 

competitie. Zodra het programma hiervan bekend is, melden we dat op onze website. Met de 

F-jes en kabouters gaan we regionale wedstrijden spelen.  

 

Pupil van de week: 

23 november - Jesse Jongbloed, 10 jaar, team: E1G, positie: middenveld, fan van SC 

Heerenveen 

7 december - Mare Botter, 11 jaar, team: E1G, positie: middenveld, fan van Feyenoord 

 

Pietentraining 

De pieten techniek training op zaterdag 29 november was gezellig en geslaagd. Alle kinderen 

gingen op het eind met een cadeautje naar huis. Wij bedanken de lenige pieten voor hun 

vrolijke inbreng.  

 

Blessure 

Sander Ernst, jeugdtrainer, trainer van de C’s en dames is tijdens een wedstrijd van het eerste 

ernstig geblesseerd geraakt en kan tijdelijk niet voetballen. Als deze Uitkijk uitkomt is hij net 

geopereerd aan zijn knie. Wij wensen hem een voorspoedig herstel. Wesley van der Heiden 

verzorgt de trainingen van de C’s. Het trainingsprogramma bespreekt hij met Sander. 

  

FC Kraggenburg - Algemeen 

 

Ons eerste elftal heeft de periodetitel gepakt. Gefeliciteerd! 

 

Trots zijn wij dat onze hoofdsponsor Wiegmink Transport BV Kraggenburgs ondernemer van 

het jaar 2014 is geworden. Gefeliciteerd! 

 

Het bestuur is uitgebreid met Anne van der Lingen. Zij vervult de functie van notuliste.  

 

In het zaalvoetbaltoernooi in Vollenhove van 9 t/m 11 januari bereikte FC Kraggenburg de 

finale. Uiteindelijk behaalde het team de tweede plaats.  

 

www.fckraggenburg.nl 

mailto:margotmaljaars@xs4all.nl
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SPORTEN BIJ BE-FAIR 

 

Contributie schema voor seizoen 2014/2015  

Genoemde bedragen zijn per half jaar. 

 

Gymnastiek   4 t/m 12 jaar € 42,25 

BBB (Buik, billen en benen)  € 47,75 

Trimloopgroep   € 42,25 

Sportiefwandelen   € 44,75 

Volleybal (incl. NEVOBO) t/m 12 jaar € 56,25 

  t/m 17 jaar € 68,75 

  senioren € 77,25 

 

In geval van meerdere sporten geldt een kortingsregeling. 

 

Voor informatie over betreffende sporten kunt u contact opnemen met 

Gymnastiek Bettie Kuipers 0527-651180 

BBB  Paula Snellink 0527-250017 

Trimloopgroep Paula Snellink 0527-250017 

Sportiefwandelen Ans Bakker 06-23728659 

Volleybal, jeugd Liset van der Stelt 06-55926929 

Volleybal, senioren Rachel Zwartbol 06-15318993 

 

Voor meer informatie kijk op onze website 

www.svbefair.nl 

 

 

 

 

 

 

 

B.B.B. SPORT OP DINSDAGAVOND 

 

Na de feestdagen is het weer goed om meer te gaan bewegen, dat kan op dinsdagavond van 

20.00-21.00 uur in de gymzaal. Conditie verbeteren, vet verbranden, spieren verstevigen, 

kortom, figuur verbetering. Buik Billen Benen en nog zoveel mogelijk andere spieren komen 

aan bod. Een soort aerobics, kracht en balans training. Iedereen vanaf 20 jaar kan 3 keer 

gratis meedoen bij deze gezellige damesgroep. Ga fit het voorjaar in met meer energie door te 

sporten.  

 

Be Fair, Paula Snellink (250017) 

 

 
 
 

 

 

http://www.svbefair.nl/
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

 

Met de sprankelende start van de gezellige Nieuwjaars receptie, is het nieuwe seizoen voor Het 

Klokhuis weer begonnen. 

Zoals u zelf heeft kunnen waarnemen is er in het Klokhuis het afgelopen jaar weer veel 

geïnvesteerd om het Klokhuis, als ontmoetingspunt voor alle Kraggenburgers, bij de tijd te 

houden. Nieuwe stoelen, nieuwe kleuren, een AED, een nieuwe geluidsinstallatie, de aanleg 

van WiFi en met vereende krachten tijdens de klussendag een tweede Jeu de Boules baan en 

het schilderwerk en onderhoud aan de buitenkant van het gebouw. Kortom, het Klokhuis mag 

weer gezien worden.  

Wij als bestuur blijven ons inzetten om ons Klokhuis als een ontmoetingspunt voor alle 

Kraggenburgers voor de toekomst te behouden en verder uit te bouwen. We weten ons daarbij 

gesteund door velen. Enerzijds door de vele verenigingen en particulieren die gebruik maken 

van onze faciliteiten, anderzijds door de vele vrijwilligers die ons helpen bij de exploitatie, als 

bar vrijwilliger en als klus vrijwilliger. 

Voor 2015 heeft het bestuur diverse plannen op de plank liggen waar we in de loop van het 

seizoen middels de Uitkijk op terug zullen komen. Eén idee willen wij in januari al gestalte 

geven en wel het volgende: 

 

   

 

 

“SNERT”MAALTIJD IN HET KLOKHUIS VOOR ALLE KRAGGENBURGERS 

 

 

Zoals hierboven aangegeven wil het Bestuur de ontmoetingsfunctie van ons Dorpshuis extra 

aandacht en inhoud geven. Daartoe hebben wij het plan opgevat om een snert maaltijd te 

serveren voor alle inwoners van Kraggenburg. We stellen ons hierbij voor dat we om 18.00 uur 

in het Klokhuis samen komen, een aperitief nemen, waarna de snert wordt geserveerd. Deze 

snert is door vrijwilligers bereid en past in de categorie: “culinair hoogstandje”. 

Om het voor eenieder mogelijk te maken om hieraan deel te nemen wordt de snert 

aangeboden door het Klokhuis en zijn alleen de eventuele consumpties voor uw eigen 

rekening. 

We willen deze snert maaltijd organiseren op woensdag 28 januari. 

Om te weten hoeveel snert we moeten bereiden vragen we u om 

voor maandag 26 januari door te geven met hoeveel personen u 

wilt deelnemen aan deze maaltijd. 

 

 

 

 

Dit kan bij de volgende personen:  

 

Abel van der Zwaag    Email: abelvanderzwaag@gmail.com tel. 06 10312720 

Piet Paauw                   Email: paauw123@kpnplanet.nl tel. 252771            

John van Egmond           Email: johnvanegmond@agroweb.nl     tel. 0654342343 

 

 

 

 

  

 

mailto:abelvanderzwaag@gmail.com
mailto:paauw123@kpnplanet.nl
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Uitnodiging algemene ledenvergadering 

Donderdag 22 januari 2015 

H.C.R. Van Saaze om 20:00 uur 

 

 

 

Agenda: 

1. Koffie / thee met wat lekkers 

2. Opening 

3. Vaststellen notulen van 23 januari 2014 

4. Mededelingen / ingekomen stukken 

5. Jaarverslag van de notulist Dianne Aarden 

6. Jaarverslag van de penningmeester Joost van Boven 

7. A) Verslag kascontrolecommissie: Marianne van der Ploeg en Jan Looise 

B) Benoeming nieuw lid kascontrolecommissie (Marianne verlaat deze) 

8. A) Plannen komend seizoen 

B) Mogelijkheid voor opgaven spel/regie/etc. 

9.  Aftredend en niet herkiesbaar: Gert Polhoud. 

Het bestuur draagt voor Theo van Diepen. Tegenkandidaten kunnen tot 1 uur voor de 

vergadering kenbaar worden gemaakt aan het bestuur. 

10.  Rondvraag. 

 
Nazit met bitterballen 

 

 

 

EEN KRAGGENBURGER WEETJE 

 

Ik wist het niet en mogelijk velen met mij. 

 

Deze week ging in naar mijn garage B en B om een afspraak te maken voor een servicebeurt 

en op de parkeerplaats ontmoette ik één van de heren van Siero bij 

de wasstraat. Ik vroeg hem waarom ze de wasstraat tegen een geringe vergoeding niet open 

deden voor publiek. Zijn antwoord was: “Meneer het is voor de bevolking van Kraggenburg 

iedere zaterdag mogelijk om hier gratis hun auto te wassen. We hebben dat al eens 

gepubliceerd maar er komt geen kip op.”  

 

Grote ogen stonden er in mijn hoofd, want tot nu toe moest ik altijd naar Emmeloord 

om weer even een schone auto te hebben en op onze polderwegen ben je gauw aan een 

wasbeurt toe. Ik ga hier dus gebruik van maken. Nu is mijn leuze “van dankjewel kan niemand 

leven” en ben ik dus bereid er iets voor te geven. Maar van de heer van Siero moet ik 

uitdrukkelijk vermelden dat een wasbeurt op zaterdag voor de mensen in Kraggenburg gratis 

is. 

 

Hou Kraggenburg leefbaar. Gebruik wat we hebben!! 

Zoiets maakt mij een blije dorpsgenoot. 

Sybrand Oud 
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SAMEN ETEN VOOR OUDEREN 

 

Op vrijdag 20 februari om 12.00 uur is er speciaal voor al onze ouderen van Kraggenburg een 

lekkere voedzame broodmaaltijd in de protestantse kerk. Omdat samen eten leuker is dan 

alleen.  

Vind u het leuk om mee te eten en bent u 65+? Geef u dan op door een briefje met naam en 

aantal personen buiten in de brievenbus van de kerk te doen. Moet u gehaald en gebracht 

worden? Dat kan, geef dit dan samen met uw telefoonnummer op ditzelfde briefje aan. 

Opgeven kan tot en met vrijdag 13 februari.  

Met een vrijwillige bijdrage van €2,50 p.p. op de dag zelf kunnen we er iets moois van maken. 
 

Met vriendelijke groet, 
 

Protestantse Gemeente Kraggenburg 

Commissie bijzondere diensten 
 

Gert en Sandra Luten 

 

 

 

 

SENIOREN IN BEWEGING 
 

Regelmatig bewegen is goed voor ons lichaam (botten en spieren) en ook voor onze hersenen. 

Gezond ouder worden en blijven. Men is nooit te oud om nog te beginnen. 

Dat kan ook vanaf 55 jaar of 65 jaar. 

Wil je gezond ouder worden, dan is het belangrijk iedere dag een half uur matig tot intensief te 

bewegen, of 2 á 3 keer per week één uur. 

Dat kan in Kraggenburg op heel veel plaatsen. De ene sport is wat rustiger de andere 

intensiever, bewegen is altijd beter dan thuis blijven zitten. Ook spreekt men meer mensen en 

ontstaan er nieuwe contacten. 
 

Enkele mogelijkheden: 
 

Maandag gymnastiek van 9.30-10.30 uur in de gymzaal, contactpersoon Paula Snellink 

tel. 250017  

       

Dinsdag biljarten van 14.00-16.30 uur in het Klokhuis, contactpersoon Joop Stengs  

tel. 06-21548778 
 

Donderdag wandelen (heren) start 8.30 uur vanaf de Leemkade, contactpersoon Sybrand Oud 

tel. 239247 
 

Donderdag sportief wandelen van 9.00-10.15 uur start bij van Saaze, contactpersoon Ans 

Bakker (Be-Fair)  

tel.06-23728659 
 

Donderdag recreatief hardlopen 13.30-14.30 uur start parkeerplaats de Voorst, contactpersoon 

Paula Snellink (AVNOP)  

tel. 250017 
 

Donderdag jeu de boules van 19.00-21.00 uur bij het Klokhuis (niet in de winter), 

contactpersoon Hans Dunsbergen  

tel. 253988 
 

Vrijdag internationaal dansen van 10.00-11.15 uur in het Klokhuis, contactpersoon Janneke 

Bos  

tel. 06-30896154  

 

Men kan altijd eerst komen kijken of  meedoen. Wil je meer weten bel. 
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KLAVERJASCLUB DE KEI 

 

Tijdens het kampioenschap op 29 December rond de klok van zeven kon voorzitter S. Brunia 

61 klaverjassers verwelkomen. Na loting kon er van start gegaan worden. Tussen de tweede 

en derde ronde werd er door de dames van  

’t Klokhuis weer een heerlijke kop snert geserveerd. 

Na enig rekenwerk bleek dat de heer T. Boes uit Vollenhove de meeste punten bij elkaar had 

gekaart. Hierna kon de voorzitter hem de wisselbeker (welke door bar/cafetaria het Hoekje 

beschikbaar was gesteld) uitreiken. De overige awards werden door de heer C. Meis 

beschikbaar gesteld. 
 

De volledige uitslag van het open kampioenschap is als volgt: 

1. T. Boes 7539 punten 

2. L. Ras 7483 punten 
3. J. Voerman 7341 punten 
4. P. Mathijssen 7330 punten 
5. M. Kostwinder 7084 punten 
6. W. Snikkenburg 7063 punten 
7. E. v.d. Veen 6903 punten 
8. S.B. Kogelman 6807 punten 
9. H. Timmer jr. 6786 punten 

10. L. Bouwknegt 6717 punten 
11. A. Lok 6710 punten 
12. A. Jongman 6621 punten 
13. J. v. Heerde 6537 punten 
14. H. Vis 6530 punten 
15. A. v.d. Noort 6455 punten 
16. B. Jonman 6403 punten 
 

De volgende klaverjasavonden zijn: 

23 januari, 6 en 20 februari, 6 en 20 maart, 3 en 17 april.  

Aanvang 20.00 uur. 

Locatie: ’t Klokhuis. 

 

 

UITNODIGING CHRISTELIJKE VROUWENBEWEGING KRAGGENBURG 

 

Wij nodigen u uit voor het bijwonen van de bijeenkomst woensdagavond 21 januari 2015, om 

19.45 uur, van de Christelijke vrouwenbeweging Kraggenburg in het protestants kerkcentrum 

aan de Voorstraat. 
 

Mevrouw Hélène van den Burg, paramedisch natuurgeneeskundig therapeut uit Emmeloord 

komt vertellen over haar praktijk. Zij wil graag dat zoveel mogelijk mensen horen van haar 

werk waarbij veel patiënten kunnen genezen door de behandelmethode met de nieuwste Mora-

Bioresonantie –apparatuur en de Asyra.  
 

De Asyra is een scan apparaat. Door middel van 2 handels die men vasthoudt geeft de Asyra 

alle nodige informatie over alle organen en functies in het lichaam. Tevens kan de Asyra 

allergieën, schimmels, bacteriën, virussen, afwijkingen rondom Uw gewrichten, spieren, 

weefsels en hormonale disbalans opsporen. Liggen er ziekten, in welke vorm dan ook, de 

Asyra verteld het U. Zelfs erfelijkheden komen aan het licht door de zorgvuldige zoektocht die 

de Asyra maakt door Uw lichaam.   

Een moderne techniek die in enkele minuten een precieze analyse en diagnose omtrent Uw 

gezondheid kan stellen.  
 

Tevens kan ze U een goed en evenwichtig advies geven om Uw gezondheid te verbeteren. 

Haar motto is Geef je gezondheid een kans. 

Dus aarzel niet en kom. U bent  van harte welkom. 

 

Het bestuur Christelijke vrouwenvereniging. 
. 
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.     Prins Rob ‘n Roll en zijn swingende Raad van Elf  presenteert: 
 

GEZWAM ROND DE DAM 

Datum: Zaterdag 07 februari 2015 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze –  

Tijd:  20.00 uur  

(zaal open vanaf 19.00 uur) 

Entree: Leden GRATIS 

16 jaar en ouder € 10,00 / Onder de 16 jaar € 5,00 

 

JUNIOR BUUTREEDNEN 

Datum: Vrijdag 13 februari 2015 

Lokatie: ’t Klokhuis 

Tijd:   13.30 uur 

 

JEUGD ACTIVITEIT  

Datum: Vrijdag 13 februari 2015 

Lokatie: Chez Marknesse (Carnaval voor de stappers van strax) 

Leeftijd: 12 t/m 15 jaar 

 

GROTE  LET’S ROCK  CARNAVALSFEEST 

Datum: Zaterdag 14 februari 2015 

Lokatie: Hol der Zotte Leeuwkes - Tent bij HCR van Saaze -  

Tijd:  20.30 uur 

Muziek: Lost Shot & Halbe Ananas  

 

Iedereen die tussen 20.30 en 21.00 binnen is krijgt een gratis lot met kans op grote prijzen. 

(loten zijn niet te koop) 

  

KATERLOOP 

Datum: Zondag 15 februari 2015 

Lokatie: HCR Van Saaze 

Tijd:  10.30 uur 

 

KINDERCARNVAL 

Datum: Zondag 15 februari 2015 

Lokatie: Hol der Zotte Welpen – Tent bij HCR van Saaze -  

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

 

SENIOREN CARNAVAL 

Datum: Dinsdag 17 februari 2015 

Lokatie: ’t Klokhuis 

Tijd:  14.00 – 17.00 uur 

 

BEN JE 16 JAAR WORDT DAN LID VAN DE ZOTTE LEEUWKES! 

Stuur een mail naar: info@zotteleeuwkes.nl of via www.zotteleeuwkes.nl 

Volg ons via: twitter en facebook  
 

‘LET’S ROCK’ 

mailto:info@zotteleeuwkes.nl
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Multi Culti Kraggenburg migrantenwerkgroep sinds 22 nov. 2010 

Hello everyone,  

 

Would you like to know or read what this magazine “the Uitkijk” of Kraggenburg has to offer? 

It is possible. Specially for you, we will make a short summary in English and Polish. A 

summary will be published in “the Uitkijk”. The rest of the magazine can be found on the 

website of Multi-Culti Kraggenburg; www.multicultikraggenburg.nl. There is also a possibility to 

sign up with your email address for the newsletter. Have fun reading and hopefully we can 

meet you at one of the many activities Kraggenburg has to offer. 

The Multi-Culti working group. 

 

The Multi-Culti working group 

 

----------------------------------------------News----------------------------------------------- 

 

Saturday the 22th of januari Jeu d`Op with ALARM (stage) 

 

Saturday the 7th of februari Gezwam rond de Dam at van Saaze (comedy) 

 

Saturday the 14th of februari Great Carnival at van Saaze  

 

 

       - The editors of the Uitkijk are not responsible for the content of the summary – 

 

 

 

 

 

 

Witamy  wszystkich, 

 

Czy chcecie  również wiedzieć / przeczytać to  co jest w lokalnej gazetce Uitkijk Kraggenburg ? 

Teraz jest to mozliwe! 

Wykonalismy krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim. Nie przegapcie tego. Teraz  

możecie przeczytać sami jakie imformacje zawiera uitkijk i co sie dzieje w kraggenburg. Wiecej 

imformacji mozna zobaczyc  na stronie internetowej Multi- Culti Kraggenburg; 

www.multicultikraggenburg.nl, mozesz tez otrzymac pocztą e-mail wiadomosci , zamelduj sie  

na nasz adres wiadomosci; multiculti@kraggenburg.nl.  

Miłej lektury, zabawy i mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w jednym z wielu działań, o 

których zostaniecie poinformowani . 

 

Multi Culti  Kraggenburg 

 

------------------------------------------Imformacje----------------------------------------- 

 

Sobota 31 stycznia Jeu d`Op z ALARM (etap) 

 

Sobota 7 lutego Gezwam rond de Dam lokalizacja w hotelu van Saaze. (komedia) 

 

Sobota 14 lutego Wielki Karnawał lokalizacja w hotelu van Saaze 

 

 

         - Redakcja nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za tlumaczenie - 

 

 

 
 

http://www.multicultikraggenburg.nl/
http://www.multicultikraggenburg.n/
mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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SALONTRIO CAFÉ NOIR BESTAAT 20 JAAR 

 

 

  

Jubileumconcert  

Salontrio Café Noir is in 1995 opgericht. Dat betekent dat het trio in 2015 maar liefst 20 jaar 

bestaat! Dat is een lange tijd! Het trio met Kraggenburger Jan Groot heeft in de loop der jaren 

dan ook van alles meegemaakt. Optredens door heel Nederland, van intieme Weense Cafés in 

een huiskamer tot het invullen van een muzikale omlijsting voor gezelschappen van meer dan 

1000 mensen. Eén van de hoogtepunten was het optreden tijdens het bezoek van koning 

Willem Alexander en koningin Maxima aan Emmeloord op 19 juni 2013. 

Ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan geeft Salontrio Café Noir een jubileumconcert. 

  

Repertoire  

Het repertoire van het trio is in de loop der jaren uitgegroeid tot een uitgebreide en 

gevarieerde combinatie van stukken in diverse stijlen. Het omvat zowel pittige Spaanse 

karakterstukken en sierlijke Weense walsen, als ook strakke tango's en marsen en natuurlijk 

energieke en opzwepende zigeunermuziek. Hiermee is het trio veelzijdig inzetbaar, of het nu 

gaat om een sfeervolle muzikale omlijsting op de achtergrond of een concertant luisterconcert 

met virtuoze stukken. Een specialiteit van het trio is het Weens Café. 

 

Programma  

Het programma van het jubileumconcert bestaat uit drie sets. Er zijn dus twee pauzes. Het 

wordt gepresenteerd in de vorm van een Weens Café. Violist Adriaan Stoet geeft interessante 

informatie en vertelt leuke anekdotes over de te spelen stukken, hier en daar met een ludieke 

knipoog en een vleugje humor. Mogelijk wordt het publiek hierin betrokken. Het wordt dus 

vooral een gezellig concert in een informele sfeer, een jubileumfeestje waardig.   

 

Informatie  

Hieronder de gegevens over het jubileumconcert: 

Datum: zaterdag 31 januari 2015 

Aanvang: 20.15 uur, zaal open 19.45 uur 

Lokatie: Bantsiliek, Zuidwende 2 in Bant 

Kaarten á € 12,50 zijn als volgt verkrijgbaar: 

- Bij Troefmarkt in Bant, 

- Telefonisch bestellen via 06-21497769 

- Per mail bestellen via info@salontrio.nl. 

- Kaarten kunnen telefonisch of per mail worden gereserveerd. Gereserveerde kaarten dienen   

  uiterlijk een kwartier voor aanvang bij de kassa te worden afgehaald. 

- Kaarten zijn ook aan de zaal verkrijgbaar. 

 

 

mailto:info@salontrio.nl
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LEUK OM TE LEZEN: - oud- Kraggenburger Ruben Stallinga (16)  

                                     exposeert in Emmeloord 
 

Ruben Stallinga is geboren en getogen in Kraggenburg. Sinds iets meer dan een jaar 
woont hij samen met zijn ouders en broertjes in Marknesse. Zondag 25 januari was 

voor hem een grote dag. Zijn eerste expositie werd geopend. Zijn werken zijn nog tot 
en met zaterdag 21 februari te zien in Kunstruimte Novazero aan de Bedrijfsweg 62 te 
Emmeloord. De expositie is geopend op woensdag tot en met vrijdag van 10.00 - 

17.00 uur en op zaterdag van 10.00 - 16.00 uur.  
 

Omdat Ruben autistisch is, is de ‘leuk om te lezen’ deze keer niet in vragenvorm 
geschreven.  
 

Ruben maakt al vanaf zijn vijfde patronen in rastermateriaal. Op zijn verjaardag kon 
je hem erg blij maken met bijvoorbeeld een stukje konijnenhokgaas, waaruit hij 

patronen kon knippen. Uren was hij hiermee zoet. ‘Wij vonden het altijd zelf wel heel 
bijzonder wat hij maakte’, vertelt moeder Agaath. ‘Maar voor ons was het heel 
normaal, dat Ruben dit maakte. Het was echt zijn ding. We bewaarden ook niet alles, 

want ja, wat moet je met al die knutsels. We bewaarden ook niet alle ‘kunstwerken’ 
van zijn twee broertjes.’ Totdat Ruben werd ontdekt door twee kunstenaars: Ronald 

Baarda en Henk van Beek, beiden uit Emmeloord. ‘De kunstenaars vonden het heel 
erg, dat we Rubens producten gewoon weg hebben gegooid’, vertelt Agaath verder. 
‘Dat doen we nu natuurlijk niet meer.’ Eén van Rubens kunstwerken hangt op een 

prominente plek in de woonkamer. ‘We zijn enorm trots op hem.’ 
 

De kunstwerken die Ruben maakt, zijn uniek. Geen enkel werk is gelijk. Het zijn 
kunstwerken van gaas of geperforeerd metaal waarin verschillende patronen worden 
geknipt. Het is kunst die moeilijk te plaatsen is in categorieën als zero, 

constructivisme of minimalisme. Werken waarbij de benaming het meest overeenkomt 
met inversiekunst. 

 
Nieuwe kunst ontdekken komt niet veel voor. Kunst is meestal gebaseerd op 
nabootsing van wat er al is, wat we zien of geleerd hebben. Soms is er kunst die niet 

aangeleerd is maar uit de kunstenaar zelf komt, zoals bij Ruben. Een sterke behoefte 
om iets te maken, een behoefte die zijn eigen weg moet gaan en een plek moet 

krijgen.  
 

Kunstenaar Ronald Baarda was verrast bij het zien van de buitengewone werken van 
Ruben. Hij kende hem niet persoonlijk, maar was direct geraakt door zijn kunst. Dit 
enthousiasme deelde hij met kunstenaar en lijstenmaker Henk van Beek van Van 

Beek Design. De werken van Ruben lieten volgens Baarda een overeenkomst zien met 
zijn liefde voor de nulkunst en troffen hem door de puurheid. 

 
Beide kunstenaars wisten bij het zien van deze uitzonderlijke kunst niets van de 
kunstenaar zelf. Dat de jonge kunstenaar autistisch was begrepen ze pas later. Maar 

niet ondanks maar juist dankzij zijn beperking kan Ruben deze pure kunst maken. Hij 
is niet beïnvloed door wetten en regels van de kunst maar bepaalt zelf vol passie zijn 

weg door de materie. “Een zegen voor de hedendaagse kunst” schrijft 
kunstverzamelaar Jorrit van Bavel in de inleiding van de kunstcatalogus met de 
werken van Ruben. 
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Ruben is leerling van de Zonnebloemschool in Emmeloord. Door het ontdekken van 

deze jonge kunstenaar is er op school een kunstklas opgezet, waardoor er ruimte is 
gekomen voor creatieve talenten binnen de school. Er zijn kinderen ontdekt die 

gedichten schrijven, tekenen maar ook kinderen die prachtige constructies maken. Op 
deze manier wordt er gebruik gemaakt van de talenten en mogelijkheden die de 

kinderen hebben dánkzij hun beperking. 
  
Van Beek wil graag de uitzonderlijke kunstwerken van Ruben aan een groter publiek 

laten zien. Daarom heeft hij zijn expositieruimte ter beschikking gesteld voor een 
tentoonstelling van 15 kunstwerken. Er zal een catalogus worden uitgegeven met nog 

meer werken van zijn hand. Deze wordt gebruikt voor promotie doeleinden in binnen- 
en buitenland. 
 

Tekst van Jorrit van Bavel op de uitnodiging voor de opening van de tentoonstelling: 
‘Waar een regulier beeldend kunstenaar begint met niks om van daaruit iets op te 

bouwen - of anders gezegd: van niets, iets begint te maken - daar draait Stallinga 
deze logica om: zijn artistieke opbouw begint met concreet afbreken. Hij vlucht niet in 
de materie, maar eruit en baant zich trefzeker en vol passie een weg.’ 

 
 

Tekst: Agaath Stallinga en Margot Maljaars 
 
 

 
 

 

Foto: Ruben bij één van zijn kunstwerken 
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                                   Dorp van saamhorigheid 
 

waar eens het water 

van de zuiderzee  

in wisselend getij bewoog 

werd het droomdorp 

kraggenburg geboren 
 

de onstuimigheid 

en de energie van de golven 

werd aan de pioniers doorgegeven 

en verankerd in hun genen 
 

de rust van een windstille dag 

straalt hier van de mensen af 

de nieuwe situatie van toen 

uitte zich in creativiteit 

en aanpassingsvermogen 
 

verweerde handen  

kneedden en boetseerden 

hun dromen van bos en groen 

boeren, tuinders en arbeiders 

vormden een hechte gemeenschap 
 

de veranderingen dienen zich aan 

verzuild basisonderwijs 

behoort tot het verleden 

de drie kussens  

waar de duivel tussen sliep 

zijn naar de stort gebracht 
 

de houten leugenbank 

inmiddels vervangen 

door een fraaie betonnen sofa 

met een sociale functie 

geeft verbinding en kennisoverdracht 

tussen jong en oud 

gevormd en gekleurd  

door levenservaring 

die van onschatbare waarde zijn 
 

wij vierden 65 jaar kraggenburg 

een briljant dorp 

voor mensen een stipje in de tijd 

voor ons dorp het begin  

van eeuwige aanwezigheid 
 

in iedere generatie  

gaat de jeugd door 

met eigen gewoontes en ideeën 

geleidelijk en bijna ongemerkt  

nemen zij het stokje over 
 

saamhorigheid wordt automatisch 

in de dorpskern uitgedragen  

door vele vrijwilligers 
 

als je er even bij stilstaat 

zit de lijfspreuk voor altijd  

in onze briljant gevangen 
 

hier zit je goed 
 

© john stigter, kraggenburg nov 2014 
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OPBRENGST COLLECTE MULTIPLE SCLEROSE  

 

Tijdens de collecteweek van het Nationaal MS Fonds is het mooie bedrag van € 3178,= in de 

gemeente Noordoostpolder opgehaald, waarvan in Kraggenburg € 276,73 door 5 enthousiaste 

collectanten. Het opgehaalde collectegeld wordt besteed aan onderzoek (voor een beter leven 

nu en een toekomst zonder MS), begeleiding en voorlichting. 

 

We bedanken alle gevers en collectanten, die ook dit jaar weer door weer en wind op pad zijn 

gegaan, hartelijk voor hun bijdrage. Hebt u de collectant gemist, dan kunt u uw bijdrage 

overmaken op giro 5057 te Maassluis! 

 

Wilt u ons bij de collecte van volgend jaar ondersteunen als collectant? Neem contact op met 

het Nationaal MS Fonds, tel. 010-5919839 of via www.nationaalmsfonds.nl 

 

 

 

 

 

BEDANKT VOOR UW STEUN AAN FORZA4WILLEM. 

 

Hallo inwoners van de Noordoostpolder.  

Ik wil iedereen bedanken voor hun steun aan Forza4Willem. Graag wil ik wat uitleg geven over 

wat het inhoud. Alles draait om mij, Willem Dijkstra. Geboren op 6 december 2010. Zoon van 

Renate Dijkstra-Derks en Ferdinand Dijkstra. Meteen na mijn geboorte voelde mijn moeder dat 

het mis was. Ik kon niet drinken, was koud en reageerde bijna nergens op. 

Na vele lange ziekenhuis bezoeken in Sneek en Groningen kregen mijn ouders te horen dat ik 

niet lang meer te leven had. De artsen gaven mij een half jaar maar ik ben een doorzetter en 

ik ben er nog steeds. Ik heb een energiestofwisselings ziekte en dat is ongeneeslijk. 

50% van de kinderen sterven voor hun 10e levensjaar en 75% haalt de 18 niet. En er is NOG 

geen medicijn. 

Papa heeft een zware burn-out gekregen doordat hij bijna altijd aan het werk was en 

daarnaast kreeg hij ook nog een zoon die dood gaat. Om alles weer op de rit te krijgen kwam 

mama op het idee dat hij moest gaan fietsen. Fietsen voor het goede doel en daarmee gelijk 

het hoofd leeg krijgen. 

Stichting Energy4All zamelt geld in voor onderzoek naar een medicijn tegen mijn ziekte. 

Deze stichting organiseert jaarlijks een 3 daags fietsevenement in Italië in de Dolomieten 

onder de naam: Forza4Energy4All. 3 van de zwaarste Italiaanse bergen worden bedwongen en 

daarmee zamelen de deelnemers geld in voor het medicijn. 

Mijn ouders hebben een team gevormd van 6 sporters met supporters. Richard Smedes, 

Annegrid Smedes Brouwer, Pim van Bruggen, Mireille Hunneman-Derks, Renate Dijkstra-Derks 

en Ferdinand Dijkstra zijn de uitdaging aan gegaan en hebben als team de bergen bedwongen 

lopend en op de fiets. Zwaar, echt zeer zwaar was het, maar samen zijn ze boven gekomen en 

ik stond ze allemaal daar boven op te wachten samen met mijn zussen, opa en oma Derks, 

tante Leonie, ome Marius en tante Eveline. Vele vrienden, familie en kennissen hebben actie 

gevoerd om sponsoren te zoeken en geld op te halen. Er is met ons team meer dan 25.000 

euro opgehaald en dat is een geweldig bedrag. 

Velen van U hebben daar aan mee geholpen door Team Forza4Willem te steunen en daar wil ik 

u hartelijk voor bedanken. Dit geld gaat naar onderzoek voor een medicijn tegen mijn 

dodelijke ziekte en dat is hard nodig. 

Wilt u mijn ontwikkelingen volgen, dan kan dat op internet. Op facebook heb ik mijn eigen 

pagina onder de naam: Forza4Willem. Ook heb ik mijn eigen website waar om de week een 

nieuw bericht op komt over wat ik beleefd heb. www.willemweblog.nl 

 

Hartelijke groet van Willem Dijkstra.  

 

 

 

 

http://www.nationaalmsfonds.nl/
http://www.willemweblog.nl/
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Mercatus lanceert nieuwe voorlichtingslijn 

 

Veel huurders en woningzoekenden hebben een aantal standaardvragen als het gaat om huren 

bij Mercatus. Na het inventariseren van de meest gestelde vragen (telefonisch en per e-mail) 

is begonnen met het verfilmen van een aantal populaire thema’s.  

 

 

Hoe kom ik aan een huurwoning?  

Een vraag die veel woningzoekenden hebben gaat over wat er allemaal komt kijken bij het 

zoeken en vinden van een huurwoning. Waar moet je beginnen? Waar wordt op gelet? Hoe 

lang duurt het gemiddeld voordat iemand een woning heeft? Al dit soort vragen komen voorbij 

in de introductiefilm ‘Woningzoekende’.  

 

 

Huurprijsbeleid 

Naast de vragen van woningzoekenden, bestaan er bij huurders ook veel vragen over het 

huurprijsbeleid van Mercatus. Hoe kan het bijvoorbeeld dat mijn buurman meer huur betaalt 

dan ik, terwijl het exact dezelfde woning is? Wat maakt een woning meer waard? In de film 

over ‘Huurprijsbeleid’ worden deze vragen beantwoord.  

 

 

Overlast 

Bij het thema overlast leven bij huurders vooral vragen over de rol van Mercatus en wat je als 

huurder eigenlijk moet doen als je in een overlastsituatie terecht komt. In de film ‘Overlast’ 

wordt uitgelegd wat een overlastsituatie is en hoe je kunt handelen. Vervolgens wordt duidelijk 

wat je zelf kunt doen en hoe Mercatus je hierbij kan helpen.  

 

 

Nieuwe manier van voorlichten 

Door middel van het inzetten van films, wil Mercatus meer duidelijkheid bieden over 

onderwerpen waarover huurders en woningzoekenden veel vragen hebben. Uit onderzoek blijkt 

ook dat mensen beter onthouden wat ze zien dan wat ze lezen. Daarnaast is het een 

duurzamere manier van communiceren ten opzichte van de papieren brochures die eerder 

werden uitgedeeld.  

Op korte termijn volgt ook een uitgebreide instructie en voorlichtingsfilm over het klantportaal 

‘Mijn Mercatus’, de online omgeving waar huurders al hun zaken kunnen regelen. In 2015 

wordt geëvalueerd en nader bekeken of er meer onderwerpen zijn die verfilmd moeten 

worden.  

 

 

Alle films zijn te zien op het YouTube-kanaal van Mercatus of via de website 

www.mercatus.nl  
 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 

http://www.mercatus.nl/
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KWF KANKERBESTRIJDING ZOEKT BESTUURSLEDEN VOOR 

GEMEENTE NOORDOOSTPOLDER  

 

 

Binnen de gemeente Noordoostpolder zijn er jaarlijks ruim 400 collectanten die zich actief 

inzetten voor KWF Kankerbestrijding. Dit vrijwilligerswerk wordt georganiseerd vanuit 10 

afzonderlijke dorpen in de gemeente, maar zal binnenkort samenvallen onder één 

overkoepelend gemeentelijk KWF-bestuur Noordoostpolder. Deze samenvoeging past in het 

landelijke beleid van KWF om de vrijwilligersafdelingen gemeentelijk te organiseren. Hierdoor 

hoopt KWF Kankerbestrijding haar vrijwilligers nog beter te kunnen ondersteunen, KWF lokaal 

beter zichtbaar te maken en de kosten te beperken. Voor de nieuw te vormen afdeling is KWF 

dringend op zoek naar bestuursleden.  

 

Het bestuur in Noordoostpolder zal, binnen de afspraken met KWF Kankerbestrijding, zelf 

invulling kunnen geven aan het werk op een manier die past bij de wensen en mogelijkheden 

van de gemeente. Dit kan bijvoorbeeld bestaan uit het geven van voorlichting op basisscholen 

en het organiseren of bijwonen van evenementen. De gemiddelde tijd die een bestuursfunctie 

inneemt varieert van één tot drie uur per week.  

 

Wilt u zich inzetten voor KWF Kankerbestrijding en bent u geïnteresseerd in een 

bestuursfunctie?  

 

Neem dan voor meer informatie of aanmelding contact op met: 

Jacob Pol,            0527 – 697 828, jacob.pol@planet.nl  

Bart Hellendoorn, 06 - 558 088 58, BHellendoorn@kwf.nl.  

 

 

 

 

 

 

 

NAOMI 

 

Ontmoetingsdag Naomi 

28-02-2015 organiseert Werkgroep Naomi voor de zesde  keer een ontmoetingsdag voor 

vrouwelijke slachtoffers van seksueel misbruik.  

We ontmoeten elkaar van 10.00 uur tot 16.00 uur in priorij De Essenburgh in Hierden. 

We proberen deze dag een balans te vinden tussen ervaringen delen met elkaar, ontspanning, 

creativiteit en het koken van een warme maaltijd. 

 

Kosten voor deze dag zijn € 5,- 

Voor meer informatie en opgave kunt u terecht bij: 

Evelyne Fleer tel: 0527-201138 evelynefleer@hetnet.nl 

www.werkgroep-naomi.nl  

 

 

 

 

 

 

mailto:jacob.pol@planet.nl
mailto:BHellendoorn@kwf.nl
mailto:evelynefleer@hetnet.nl
http://www.werkgroep-naomi.nl/
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NATUURMOMENT JANUARI 2015 

 

 

Het is nu half januari en van enige winter is nog steeds geen sprake. Sterker nog vroege 

voorjaarsbloeiers als speenkruid laten zich al zien en madeliefjes en duizendblad hebben de 

hele winter doorgebloeid. Ook de ijsvogel vindt het prima zo. In het Waterloopbos is de blauwe 

flits regelmatig te zien. In de Zwolse Vaart zijn ook de grote zaagbekken te bewonderen; die 

verblijven hier iedere winter. De vrouwtjes hebben een wat roodachtige kop en de mannetjes 

zijn roomwit. Dat heeft hen de bijnaam ‘boterbuikjes’ opgeleverd. Geniet van het Voorsterbos 

komende maanden.  

 
Speelnatuur Kraggenburg 

De aanleg van de speelnatuur bij de ingang van het bos is in volle gang. In december zijn er al 

bomen gezaagd en medio januari heeft aannemer De Jonge grondwerk uitgevoerd. Op 31 

januari gaan boswachters samen met enkele inwoners van Kraggenburg en schoolleerlingen 

met de verdere aanleg bezig. Aan het begin van het voorjaar willen we het speelbos officieel 

gaan openen. Daar komt ter zijner tijd meer informatie over 

 
Recordaantal bezoekers in BC Waterloopbos 

Het Bezoekerscentrum Waterloopbos heeft in 2014 ruim 12.000 bezoekers getrokken. Dat is 

meer dan tweemaal zoveel als voorgaande jaren. Dit is vooral te danken aan de volledig 

nieuwe inrichting die in 2014 gereed kwam. Maar ook aan de nog steeds toenemende 

belangstelling voor het Waterloopbos. Dit voorjaar hopen we officieel de Rijksmonument-status 

te verkrijgen en dat zal hopelijk ook weer goede publiciteit opleveren. De combinatie van het 

mystieke van de oude waterloopkundige modellen en de prachtige natuur wordt steeds 

bekender in Nederland.  

 
ATB-route 

Afgelopen najaar hebben met een groep ATB-ers de ervaringen van het eerste jaar van de 

ATB-route door het Voorsterbos besproken. De ervaringen zijn wederzijds heel positief. De 

route is veel in gebruik en vooral het technische karakter wordt genoemd. Op enkele plaatsen 

was de route heel slecht geworden, decimeters dikke modder, en daar zijn 

repartiewerkzaamheden uitgevoerd. Natuurmonumenten is nog steeds heel enthousiast over 

deze samenwerking. Binnen Natuurmonumenten wordt de ATB-route veel genoemd als goed 

voorbeeld van hoe we samen kunnen en moeten werken met omwonenden.  

 
Activiteiten en informatie 

Natuurmonumenten organiseert in het Waterloopbos regelmatig excursies onder leiding van 

oud-medewerkers van het Waterloopkundig laboratorium. Ook kun je met de boot met over 

het Zwarte Meer naar het Vogeleiland. Kijk voor alle informatie en data op onze website: 

www.natuurmonumenten.nl. 

 
 
Wilt je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen in het Voorsterbos volg ons dan op twitter 

via @de_boswachters of facebook/Voorsterbos.com. Ook kun je op de website van 

natuurmonumenten kijken onder Voorsterbos of Waterloopbos. En u kunt bellen met ons 

beheerkantoor: 0527 252570.  

 

Boswachter Norbert Kwint 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
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Inleverdata 2015 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

08 maart 18 maart 

19 april 29 april 

14 juni 24 juni 

23 augustus 02 september 

08 november 18 november 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

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

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

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

-    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. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de 

advertenties van toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 

kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 

kosten) 

9x6    33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 
 

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

21-01 Chr. Vrouwenbeweging Helene van den Berg 
Straling en behandelmethodes 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

22-01 Toneelver. Sint Genesius Algemene ledenvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

23-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

28-01 ’t Klokhuis Snertmaaltijd alle K’burgers ’t Klokhuis 18.00 uur 

06-02 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

07-02 CV De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam Tent bij HCR v Saaze 20.00 uur 

13-02 CV De Zotte Leeuwkes Junior Buutreednen ’t Klokhuis 13.30 uur 

13-02 CV De Zotte Leeuwkes Jeugdactiviteit 12  t/m 15 Chez Marknesse  

14-02 CV De Zotte Leeuwkes Grote Let’s Rock carnavalsfeest Tent bij HCR v Saaze 20.30 uur 

15-02 CV De Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze 10.30 uur 

15-02 CV De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval Tent bij HCR v Saaze 14.00 uur 

16-02 Chr. Vrouwenbeweging Elly ten Napel 
Stenen en sieraden 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

17-02 CV De Zotte Leeuwkes Senioren carnaval ’t Klokhuis 14.00 uur 

20-02 Protestantse Gem K’burg Broodmaaltijd 65-plussers Protestantse Kerk 12.00 uur 

20-02 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

21-02 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

06-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

18-03 Chr. Vrouwenbeweging Ronald Vorenhout  
Teken en tekenbeten. 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

20-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

21-03 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

25-03 Dorpsbelang Algemene ledenvergadering ’t Klokhuis 20.00 uur 

28-03 Toneelver. Sint Genesius Sprookje “De Schaterheksen” HCR van Saaze 20.00 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Tweeënveertigste jaargang, nummer 2. Maart 2015. 
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J. de Kruijk, namens Be Fair 
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Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 
Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 
Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 19 April 2015 vóór 19.00 uur, 

altijd voorzien van een naam en telefoonnummer, bij voorkeur per e-mail in een Office Word-bestand: 
uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  
 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Advertenties minimaal één week voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 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 – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 
 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. 
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VAN DORPSBELANG 

 

 

Bij het schrijven van dit stukje merk ik dat het voorjaar er aan komt. Het is een mooi 

weekeinde met zon en prettige temperatuur. Als je nu door ons dorp wandelt, zie je overal de 

narcissen en krokusjes boven de grond komen. De komende weken een fleurig dorp dankzij 

het planten van zeer veel bollen op de klussendag in oktober. 

 

Allemaal reden om met frisse moed het voorjaar in te gaan. Zo ook voor het bestuur van 

Dorpsbelang. We hebben onze jaarvergadering voorbereid en de agenda en verslagen vindt u 

in deze Uitkijk. We hopen (gaan er van uit) dat velen van u de jaarvergadering op woensdag 

25 maart zullen bezoeken. 

 

Een ander punt wat steeds onze aandacht heeft, is leven en wonen in Kraggenburg. Dat moet 

mogelijk zijn en blijven voor jong en oud. Via een enquête van gemeente en Mercatus hebben 

jongeren hun wensen kunnen aangegeven. Wij als bestuur van Dorpsbelang blijven druk 

uitoefenen op deze partijen voor voldoende huurmogelijkheden. Er zijn nu ook gesprekken met 

onze gemeente voor andere woningbouwlocaties in het dorp en dat staat los van “kavel 

Penders”. 

Wij blijven werken aan een prettige, veilige en sociale leefomgeving en een leven lang kunnen 

wonen in Kraggenburg. Daarbij hebben alle veranderingen in de zorg die er per 1 januari en 

ook per 1 maart op u zijn afgekomen onze speciale aandacht. Met name de werkgroep “Zorg” 

bemoeit zich hiermee. Deze werkgroep heeft vorig jaar in eerdere edities van de Uitkijk al één 

en ander geschreven. Denk aan de vrijwilligersgroep die gevormd is, contacten met de 

buurtwerker en met het sociale team van de gemeente, het team DOEN, en de contacten met 

de Zorggroep Oude en Nieuwe Land, het zorgteam van ZONL voor Kraggenburg. 

 

De werkgroep vindt het belangrijk dat wij met zijn allen omzien naar elkaar. Veel gebeurt nu al 

via kennissen en buren, maar soms is dat niet mogelijk. In zo'n geval kan mogelijk via de 

vrijwilligersgroep het klusje, de vraag of een vervoersprobleem opgelost worden. En naast dit 

alles zijn er de professionals voor de zorgverlening, voor uw vraag, voor uw probleem. 

Hieronder vindt u e-mail adressen en telefoonnummers op een rij. Heeft u anderszins vragen 

of opmerkingen dan kunt u ook de trekkers van de werkgroep benaderen. Dat zijn: 

Harry Engels, tel. 252378, e-mail harryengels@planet.nl   

Jules Overmars, tel. 612648, e-mail jules.overmars@hetnet.nl   

 

Overzicht 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via coördinator Helma Langeweg 

 e-mail: vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan vrijwilligersgroep: (wordt aan gewerkt) 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 e-mail van het zorgteam voor Kraggenburg: zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl   

 algemeen telefoonnummer (24 uur per dag) 0527 – 630300 

Onze buurtwerker Nancy Kamstra. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting" 

 e-mail Nancy: nancy.kamstra@carrefour.nu    

 telefoonnummer Nancy: 06–83526465 

Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, jeugdzorg, 

ondersteuning, werk en inkomen, enz. 

 algemene e-mail van team DOEN: doen@noordoostpolder.nl   

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN: 0527–633933 

Verder nog informatie op de site van onze gemeente: 

 http://www.noordoostpolder.nl/doen en  

 http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/Ondersteuning_en_zorg   

 

 

Namens Dorpsbelang, Jules Overmars. 

mailto:harryengels@planet.nl
mailto:jules.overmars@hetnet.nl
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
http://www.noordoostpolder.nl/doen
http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/Ondersteuning_en_zorg
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 

  
Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  

 
Deze wordt gehouden op woensdag 25 maart 2015 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ aan de 
Noordermeent 6 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00uur. 
 

Agenda: 
1. Opening 
2.  Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 26 maart 2014  *) 
3. Ingekomen stukken 
4. Mededelingen 
5. Partiële wijziging van de statuten  **) 
6. Jaarverslag secretaris  *) 
7. Jaarverslag penningmeester  *) 
8. Verslag kascommissie 
9. Benoeming kascommissie 
10. Begroting 2015 en vaststellen contributie 
11. Bestuursverkiezing  ***) 
12. Rondvraag 
13. Sluiting 

 

PAUZE 
 

Na de pauze....... 
 Kraggenburgers handelen internationaal 
 Leon vd Wekken en Arno Matthijssen vertellen over hun bedrijf en handel in het 
 buitenland o.a. met Oekraïne 
 

*) De notulen en jaarverslagen zijn vanaf 5 maart a.s. te lezen op onze website 
www.kraggenburg.nl  en staan ook in deze Uitkijk. 
De financiële stukken liggen vanaf 5 maart ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen, 
Walstraat 23. 
  
**) De statuten worden aangepast vanwege automatische incasso van de contributie en contributie 
per huishouden / adres. Daarmee zijn de leden van een huishouden, wonende op één adres en 18 
jaar of ouder, lid van Dorpsbelang.  
U kunt deze wijziging inzien bij de voorzitter, Jules Overmars, A.J. Rennenstraat 42. 
 

***) Statutair aftredend en herkiesbaar zijn mevrouw Erna Balk, de heer Jules Overmars en de 
heer Pieter van der Veen. 
Tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering schriftelijk worden ingediend 
bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 
 

Namens het bestuur, 
Alice Polhoud, secretaris. 
 

Zwartemeerpad 14,  8317 PG  Kraggenburg,  e-mail: dorpsbelang@kraggenburg.nl  

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 26 maart 2014 

 

 

Aanwezig namens het bestuur:  

Jules Overmars (voorzitter),  

Inge van Dijk (secretaris en notulist),  

Pieter van der Veen (penningmeester), 

Freerk Jan de Haan, 

Wubbo de Raad,  

Erna Balk,  

Irene Gerritzen. 
 

Afwezig met kennisgeving:  

Annemieke Wagenaar 

Nicolien v.d. Belt – Carrefour- Buurtwerker 

Vertegenwoordigers van Mercatus 
 

Totaal aantal aanwezigen:  Niet iedereen heeft de presentielijst ingevuld. We durven wel 

met zekerheid te zeggen dat er deze avond in ieder geval 100 mensen aanwezig waren. 75 

personen hebben de presentielijst getekend. 
 
 

1.  Opening:  

De voorzitter, Jules Overmars opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. 

Er wordt even stil gestaan bij het jubileumjaar. Waardering wordt uitgesproken richting de 

Multi-Culti werkgroep die in de landelijke finale van ‘Kern met Pit’ de tweede prijs heeft 

gewonnen. De groep vrijwilligers die, o.l.v. onze activiteitencommissie STEK, de Social Sofa 

heeft ontworpen, beplakt en geplaatst, wordt bedankt voor hun inzet. Er zijn goede contacten 

met de andere dorpen via het 10-dorpen overleg. In Kraggenburg zijn wij bezig met de 

uitvoering van het dorpsplan en in de andere dorpen worden de dorpsplannen ook steeds 

concreter. Vanuit dorpsbelang is er m.b.t. het dorpsplan veel contact met de gemeente. Dit 

gebeurt vaak achter de schermen, maar kost de nodige tijd van de betrokken vrijwilligers.  
 

2. Notulen jaarvergadering 20 maart 2013 (verslag in Uitkijk) 

De notulen van de jaarvergadering van 2013 zijn gepubliceerd in de Uitkijk. 

Er zijn vanuit de zaal geen opmerkingen. De notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 

N.a.v. de notulen vraagt Ad v.d. Noort naar de ’puntjes op de i m.b.t woningbouw’. Jules 

Overmars geeft aan dat dit tijdens de mededelingen besproken zal worden. 

N.a.v. het actiepunt dat er een kleine aanpassing van de statuten m.b.t. de contributie per 

huishouden gedaan moest worden heeft Jules contact gehad met de notaris. Formeel gezien 

moet deze wijziging vier weken voor de ledenvergadering gecommuniceerd worden in de 

uitnodiging. Daar was het helaas net te laat voor. Dit punt is dus uitgesteld tot de volgende 

jaarvergadering. 
 

3. Ingekomen stukken 

Afmeldingen voor deze vergadering, zie hierboven  en er zijn van tevoren vragen ingediend die 

we tijdens de rondvraag oppakken. 

 

4. Mededelingen 

1. Het logo van ons jubileumjaar is ontworpen door Madelon Blok en heeft iedereen al 

voorbij zien komen in de uitnodiging en op de jaarkalender. 

2. Er wordt op 15 april a.s. in Chez te Marknesse een informatiebijeenkomst gehouden 

m.b.t. schaliegas. Naast de algemene informatie zal tevens het standpunt van de 

gemeente daar verduidelijkt worden. Vooral bij inwoners van Marknesse en Luttelgeest 

leven er veel vragen. De proefboringen aan de Voorsterweg zijn voor Kraggenburg ook 

relatief dichtbij. Dorpsbelang is betrokken geweest bij de opzet van deze 

informatieavond. Iedereen is hier van harte welkom.  

3. Door de uitbreiding van vliegveld Lelystad en de nieuwe vliegroutes hebben bewoners 

uit Ens en Nagele bij beide dorpsbelangen vragen neergelegd. De gemeente is nu door 

hen gevraagd een informatieavond te beleggen waar iedereen welkom is. 
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4. Op 10 mei zal er weer i.s.m. IGW-Noordoostpolder een plantjesdag georganiseerd 

worden en op 18 oktober de klussendag. Ze staan beide niet op de jaarkalender, maar 

nadere informatie wordt gemeld in de Uitkijk. 

5. Er zijn bewoners uit de A.J. Rennenstraat en Walstraat betrokken geweest bij de 

inrichting van de dorpsentree Hertenweg / Walstraat. Vandaag hebben een aantal 

vrijwilligers met hulp van IGW Noordoostpolder de bomen op dit stuk ingeplant. 

Vervolgens zal het nog ingezaaid worden met gras. 
 

Mededelingen van Jan Akkerman van Natuurmonumenten  

In het Voorsterbos worden natuurvriendelijke oevers aangelegd, waarmee de nodige 

kapwerkzaamheden gemoeid zijn.  

Op dit moment vinden er voorbereidingen plaats om de subsidies aan te vragen m.b.t. het 

Toekomstbeeld Voorsterbos. Er is 8 zaterdagen gewerkt aan een MTB-route van plusminus 22 

km. Op 23 mei zal de opening plaatsvinden. Mark van de Tweel (directeur 

Natuurmonumenten) en onze burgemeester, beide enthousiaste MTB’ers, gaan deze 

gezamenlijk openen.  

Er wordt gewerkt aan de entree van het bos bij de rotonde. Bewoners werken hieraan mee.  

Op 17 mei a.s. zal de opening van het nieuwe kantoor aan de Kraggenburgerweg plaatsvinden. 

Er is een nieuw plankier bij het Vogeleiland geplaatst.  

Er is een dode otter bij boswachter Dick Buitenshuis op de kliko aangetroffen. De vinder wordt 

vriendelijk verzocht zich te melden. Natuurmonumenten is erg geïnteresseerd in de vindplaats. 
 

5. Recente ontwikkelingen 

De gemeente verleent medewerking om de bestemming van het Greenery terrein en van de 

RK kerk te veranderen. Peter Matthijssen kan nu verder met de uitwerking van de 

bouwplannen met zijn wortelverwerkingsbedrijf Top Fresh op de locatie van het Greenery 

terrein. 

De RK kerk wordt gesloten. Het kerkbestuur is in gesprek met de projectontwikkelaar OVT-

ontwikkeling (Jeroen Oost en Willem van Tilburg). De bedoeling is om de buitenkant van de 

kerk intact te laten. De formele koopovereenkomst moet nog getekend worden, maar er ligt al 

een schets waarbij er 5 grote herenhuizen in de kerk komen en een woning in de sacristie. 

Over ongeveer 2 maanden worden de plannen gepresenteerd door de beide heren tijdens een 

informatieavond in Kraggenburg. 

 

Camping de Voorst heeft per 1 januari nieuwe parkbeheerders, nl. Piet en Marleen Grotenhuis. 

Zij doen ook al mee aan de ontwikkeling van de nieuwe recreatieroute in Kraggenburg: Route 

8317 (speerpunt recreatie). 

 

Op dit moment zijn er bouwactiviteiten op het voormalig terrein van De Kei. Maikel Winkel 

heeft het plan om een Boot Health Center op te zetten. Er wordt gedacht aan Bootcamp 

training, laser gamen, paintball, airsoft, hindernisbaan en een koud water zwembad. Tevens 

worden er mogelijk 15 huisjes gebouwd als revalidatievorm na ziekenhuisopname. Binnen het 

bestaande bestemmingsplan zal dit gerealiseerd gaan worden. 

 

Iedereen in het dorp heeft de jaarkalender ontvangen met daarop allerlei activiteiten die in dit 

jubileumjaar georganiseerd gaan worden. Voor de revue tijdens de feestweek  worden kaarten 

verkocht vanaf begin mei in het Dorpshuis. 

Onze activiteitencommissie STEK zal ook weer diverse activiteiten organiseren zoals op 5 april 

de aankomst van de 11-dorpenloop, Koningsdag op 26 april, de Leeuwenronde op 16 mei, enz.  
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Dorpsontwikkelingsplan 

 

De overleggen vinden plaats in werkgroepen. De gemeente is hier ook met enige regelmaat bij 

betrokken. De 4 speerpunten: wonen, recreatie, de zorg en accommodatie: 

 

Wonen:  

Wat betreft de kavel Penders is er dit jaar wederom geen vooruitgang geboekt, helaas. 

Samen met de 10 dorpen zijn we met Mercatus in gesprek geweest hoe de toewijzing van 

huurwoningen anders kan waarbij er meer aandacht moet zijn voor huren door mensen in het 

dorp en door jongeren. Mercatus lijkt wat meer mee te gaan bewegen in deze zienswijze. Er 

komt meer onderzoek naar wat er nu echt leeft bij de bewoners en jongeren. Dorpsbelang 

participeert hierin. We blijven bij Mercatus pleiten voor voldoende huurwoningen in 

Kraggenburg en stellen een terughoudend verkoopbeleid voor. 
 

Recreatie:  

Erna Balk en Wubbo de Raad hebben samen met de recreatieondernemers een plan gemaakt 

om de recreatiemogelijkheden rondom Kraggenburg te versterken en beter te gaan promoten. 

Dat wordt Route 8317 en de opening hiervan is op 17 mei a.s. U krijgt hier nog informatie 

over. Voor dit project is er ook een financiële bijdrage vanuit de gemeente ontvangen. 
 

Accommodatie:  

Irene Gerritzen en Inge van Dijk zijn hierbij betrokken namens Dorpsbelang. De scholen 

werken op dit moment naar één school toe. Daarbij hoort ook een plan voor verbouw (evt. 

nieuwbouw) van de school. Nu dit meer vorm krijgt kunnen we ook verder gaan praten over de 

invulling/realisatie van een MFA en de rol van een schoolgebouw hierin. Verder is bekend dat 

de RK kerk geen rol meer speelt binnen deze ontwikkelingen en dat de PKN kerk binnen de 

kerkgemeente aan het kijken is hoe zij - in de toekomst verder gaan. Na de zomer zal bekend 

worden of zij aan kunnen/willen sluiten bij een MFA.  
 

Zorg:  

Jules Overmars en Harry Engels zijn hierbij betrokken. Er is afgelopen jaar contact gezocht 

met de JVV, Zonnebloem, Welzijn Ouderen en de beide kerken. Daarbij kwam naar voren dat 

er een sterke behoefte is aan informatie. Waar en bij wie moet ik zijn? 

De mensen stellen het liefst de vraag in een voor hen bekende omgeving. Dit punt is verder 

uitgewerkt in het ontwikkelen van een informatiemap. Hierin is snel te vinden welke 

organisatie of persoon je moet hebben. Als de map gereed is willen we een informatiepunt 

inrichten. We komen hier op terug want het informatiepunt heeft ook vrijwilligers nodig. 
 

Zorggroep Oude en Nieuwe Land doet ook mee in het speerpunt zorg van Dorpsbelang.  

Vanaf 2015 zal er veel gaan veranderen binnen de zorg. Het zal een wijkgerichte of 

dorpsgerichte aanpak worden. De Zorggroep werkt vanaf 1 maart met één team binnen 

Kraggenburg voor de huishoudelijke zorg, de persoonlijke zorg en de verpleging. 
 

De bibliotheek bus is verleden tijd. Flevomeer Bibliotheek is in gesprek met de scholen om een 

uitleenmogelijkheid te creëren voor kinderen in de leeftijd van 0-12 jaar. Beide scholen gaan 

dit realiseren. Verder zal er in overleg gekeken worden of dit breder getrokken kan worden 

naar een uitleenmogelijkheid voor volwassen. Ook dan hebben we vrijwilligers nodig. Wordt 

vervolgd. 

Piet Paauw memoreert aan het feit dat er in 1954 een krantenbericht verscheen met 

Kraggenburg als vergeten dorp doordat er een tijd lang niet gebouwd werd. Op dit moment is 

er ook al 15 jaar niet meer gebouwd en gaat het voorzieningenniveau achteruit. De voorzitter 

geeft aan dat Dorpsbelang geen eigenaar van de kavel Penders is en dat wij uiteindelijk niet 

veel meer kunnen doen dan dat er gedaan is. De gemeente weet zelf ook op dit moment niet 

hoe zij hier verder mee moeten. Wel weten we dat de projectontwikkelaar in zwaar weer zit. 

 

6. Jaarverslag secretaris 

Gemaakt door Inge van Dijk en Joan Langeweg. Verder geen opmerkingen. Hierbij vastgesteld.  
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7. Jaarverslag penningmeester 

Penningmeester Pieter v.d. Veen geeft verduidelijking m.b.t. het financieel jaarverslag wat 

rondgedeeld is. In 2013 is de contributie overgegaan per huishouden en per automatische 

incasso. 74% van de mensen is overgegaan op automatische incasso. We hopen ook dit jaar 

weer mensen te enthousiasmeren om lid te worden. 

Multi Culti Kraggenburg heeft prijzen gewonnen en heeft daarmee 5000 euro aan prijzengeld 

binnengehaald. Dit bedrag wordt dus ook voor hen gereserveerd.  

De afhandeling van de subsidie van de sportkooi maakt dat de balanspost in 2012 is 

weggewerkt en dat we nog orde 800 euro als incidentele inkomsten hebben, omdat er enkele 

jaren geleden al betaald is voor bouwleges. 

De uitgaven zijn wat hoger door de  komst van de Koning en Koningin naar Emmeloord waarbij 

ook Kraggenburg gepresenteerd werd. Ook is er een beamer en een scherm aangeschaft. 

Verder hebben we 10.000 euro ontvangen voor de ontwikkeling van de recreatielaan Route 

8317. 

Penningmeesters van STEK, de Uitkijk en de Feestcommissie worden bedankt voor hun 

bijdragen.  

 

8. Verslag kascommissie 

Kees van Vilsteren en Toon van de Wiel spreken hun waardering uit wat betreft de weergave 

van de cijfers. Er zijn geen bijzonderheden geconstateerd. De vergadering verleent decharge 

aan het bestuur. 

 

9.  Benoeming kascommissie 

De heer Toon van de Wiel verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. De heer 

Abel van de Zwaag neemt deze taak over. 

 

10. Begroting 2014 

Pieter v.d. Veen geeft een toelichting op de begroting. 2014 zal een bijzonder jaar worden in 

het kader van het jubileum. Er is net 2500 euro aan subsidie binnen van de gemeente. Uit 

eigen middelen is ook 2500 euro beschikbaar gesteld voor een mooi jubileumjaar. Dit is 

verdeeld over STEK, eigen activiteiten en de feestweek. Barbara de Vries heeft een vraag over 

het bedrag dat bij de klussendag staat. Erna Balk licht toe dat de begroting voor dit jaar 

gebaseerd is op de kosten van de klussendag in 2012. Toen is het geld besteed aan koffie en 

broodjes voor de klussers, en materialen voor de verbouwing van Het Klokhuis.  

 

Leon van de Wekken vraagt naar inkomsten en uitgaven van de feestweek. Op de begroting 

staat 1500 euro en dat bedrag komt verder niet terug op het overzicht. Penningmeester: Die is 

specifiek gereserveerd als gelden voor het Lustrumjaar.  

De feestcommissie is selfsupporting en krijgt jaarlijks een bijdragen van 1500 euro, bedoeld 

voor een jubileumjaar. 

Er worden extra kosten van 500 euro voor de feestweek gemaakt. Gevraagd wordt naar het 

waarom. Dit is een onkostenvergoeding aan FC Kraggenburg. Deze vereniging is nu zelf 

verantwoordelijk voor het onderhoud van het trainingsveld, waarop de feesttent wordt 

geplaatst. We hebben hier gezamenlijk met het bestuur van FC Kraggenburg afspraken over 

gemaakt. 

 

Contributie vaststelling: 

Dit jaar komt er geen aanpassing van de contributie. We hopen nog wel op meer leden. Zoals 

beloofd komen we ook dit jaar weer langs bij de mensen die contant willen betalen. Dat zal 

rond eind mei zijn. De automatische incasso zal in de laatste week van mei plaatsvinden. 

 

11. Bestuursverkiezing: 

Inge van Dijk en Wubbo de Raad zijn statutair aftredend en herkiesbaar. Dit wordt per 

acclamatie door de vergadering geaccordeerd. Annemieke Wagenaar treedt af. Het bestuur 

draagt  Alice Polhoud voor. Er zijn geen tegenkandidaten aangemeld. Per acclamatie wordt de 

verkiezing van Alice door de vergadering geaccordeerd.  

Jules Overmars wil Annemieke bedanken, maar zal dit op een later moment doen omdat ze 

i.v.m. haar werk afwezig is.  
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12.  Rondvraag 

Vragen die per e-mail zijn ingediend: 

Het bewuste Karekiet fietspad valt niet onder Natuurmonumenten. KNNV en natuurvereniging 

IJsseldelta heeft destijds gelijk gekregen om tijdens het broedseizoen het fietspad te sluiten. 

De provincie Flevoland werkt aan een nieuwe verordening waarin het fietspad het hele jaar 

open zal zijn. Er wordt momenteel gezocht naar een oplossing. Jan Akkerman van 

Natuurmonumenten zal daarin bemiddelen. We hopen dat de nieuwe verordening zal leiden tot 

een fietspad dat het hele jaar open is. 

Fietspad vanaf fam. van Beekhuizen naar Ramspol. Dit ligt ingewikkeld. Het Waterschap heeft 

aangegeven dat de graslaag die over de klinkers ligt, nu onderdeel uitmaakt van het 

dijklichaam. Dat is een belangrijke reden en de klinkers weer vrijmaken van gras geeft weer 

andere problemen, zoals gladde klinkers, onkruidbestrijding. Het Waterschap wil vooralsnog 

niet meewerken aan een fietspad. Dit heeft ook met financiën te maken. Als bestuur van 

Dorpsbelang kunnen we hiervoor de Gemeente nog benaderen. Het zou leuk zijn om de polder 

zo rond te fietsen. 

Jan Akkerman (Natuurmonumenten) licht nog toe dat tijdens de opening van de Ramspoltoren 

Klaas v.d. Wal (voorzitter Nationaal Landschap IJssel Delta) heeft aangegeven dat er een 

fietsroute rondje Zwartemeer ontwikkeld zou moeten worden. Dit gaat dan ook over het eerder 

genoemde fietspad. Hiervoor worden de provincies Flevoland en Overijssel, Waterschap en 

gemeente benaderd. 

 

Jan Winters vraagt wat het nut is van de grasmat op de kavel van Megahome. Er is geen 

toestemming gegeven om daar de tent voor de feestweek te plaatsen. Jules Overmars 

antwoordt dat hij officieel niet op de hoogte is van de activiteiten, maar dat hij door 

Megahome is geïnformeerd dat ze het plaatsen van een feesttent op dit terrein in 2014 niet 

toestaan. 

Klaas Eissens vraagt zich af of er zicht is op de woning koop en verkoop in ons dorp. Op Funda 

zijn cijfers te vinden en zo ook op de site van de Noordoostpolder. 

Dhr. Swijghuizen: op de site van Kraggenburg staat onder de link “Dorpsbelang -> 

Binnengekomen post” oud nieuws van 2012. Erna Balk die mede de site bijhoudt geeft aan dat 

deze pagina mogelijk beter verwijderd zou kunnen worden omdat dit niet regelmatig 

vernieuwd wordt. Het is destijds gemaakt om wat minder belangrijke mededelingen die bij 

Dorpsbelang binnenkwamen, ook een plek te geven op de website. 

Dhr. Swijghuizen heeft tevens zorgen over de naam Toeristische route 8317. Dit zou 

verwarring kunnen scheppen als bijv. Luttelgeest 8315 zal gaan ontwikkelingen. Hij ziet dit 

meer als punt tijdens de jaarvergadering om gezamenlijk te beslissen. Dorpsvoorzitter Jules 

Overmars geeft aan dat dit een keuze is die gemaakt is door de recreatieondernemers, en 

vooral gericht is op de toekomst.  

Dhr. Rejer Keijzer vraagt zich af of de verkeerssituatie voor de winkel wel naar tevredenheid 

is. Het lijkt nl. niet altijd goed te gaan. Dit is een punt wat we bij IGW voor kunnen leggen.  

Barbara de Vries vraagt of de problemen m.b.t. de feestweek niet eerder voorkomen hadden 

kunnen worden. Jules Overmars geeft toelichting over de afspraken die gemaakt zijn. Bewust 

van bestuur Dorpsbelang naar bestuur FC Kraggenburg. Onderling is er ruis op de lijn 

gekomen waardoor het niet naar tevredenheid verlopen is. 

 

13.  Sluiting: 

De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het 

officiële gedeelte van de jaarvergadering. 

 

Na de pauze heeft Piet Paauw een presentatie geven m.b.t. de bewoning in Kraggenburg over 

de afgelopen 65 jaar. Daarna hebben Erna Balk en Irene Gerritzen aan de hand van dia’s oude 

herinneringen opgehaald. 

 

Inge van Dijk-Westenbrink. 

Secretaris Dorpsbelang 
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Jaarverslag Dorpsbelang Kraggenburg 2014 
 

Op de jaarvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg d.d. 25 maart 2014 waren 75 

aanwezigen. In deze vergadering treedt Annemieke Wagenaar af. Het bestuur stelt Alice 

Polhoud als nieuwe kandidaat voor. Er zijn geen tegen kandidaten ingediend. De vergadering 

stemt in bij acclamatie.  

 

Het afgelopen jaar hebben er 10 bestuursvergaderingen plaatsgevonden. Verder heeft er één 

tussentijdse vergadering plaatsgevonden over de stand van zaken omtrent de speerpunten van 

het Dorpsontwikkelingsplan: accommodatie, zorg, wonen en recreatie. 

 

In de 10 bestuursvergaderingen werden de onderwerpen vanuit het Dorpsontwikkelingsplan 

besproken. 

 

 Accommodatie 

Op beide scholen zijn gesprekken gevoerd om te komen tot een “dorpsschool”. Met de 

start van het nieuwe schooljaar 2014 – 2015 is er één dorpsschool. 

De RK kerk is inmiddels gesloten. Dorpsbelang heeft met de school, de PKN kerk en het 

dorpshuis gesprekken gevoerd over mogelijkheden om te komen tot een MFA (Multi 

Functionele Accommodatie). Het bestuur van het dorpshuis en het bestuur van de 

Protestante gemeente Kraggenburg hebben aangegeven niet te kunnen participeren in 

een te bouwen MFA. De financiële lasten die hiermee gepaard gaan zijn voor beide 

participanten niet verantwoord. Het gemeenschapsgevoel zit niet in stenen alleen. De 

Kraggenburgers maken samen de gemeenschap die zij willen zijn. 

 

 Zorg 

Er stond dit jaar veel te veranderen met betrekking tot het speerpunt “zorg”. Dit jaar 

zijn er gesprekken gevoerd met de soos JVV, de Zonnebloem, Welzijn Ouderen en de 

beide kerken. Er is een werkgroep waar vertegenwoordigers van bovenstaande partijen 

in vertegenwoordigd zijn. Via deze werkgroep probeert Dorpsbelang de samenhang en 

het belang van samenwerken rondom zorg te vergroten. Daarmee willen we bereiken 

dat Kraggenburg een goede, sociale en veilige leefomgeving is voor jong en oud, waar 

je lang kunt blijven wonen. Vrijwilligers spelen hierin een belangrijke rol. Er is gekozen 

voor één aanspreekpunt in het dorp. Het aanspreekpunt brengt de vrijwilliger en 

degene die een vraag heeft bij elkaar. 

 

 Wonen 

Over wonen valt weinig positiefs te melden. Dorpsbelang is in gesprek met Mercatus 

(samen met de andere dorpen) om duidelijkheid te krijgen over de toewijzing van 

huurwoningen. Inmiddels is er een start gemaakt met de verkoop van woningen in de 

RK-kerk. De buitenkant van de kerk blijft intact. Ook wil onze plaatselijke ondernemer 

Peter Matthijssen gaan bouwen op het Greenery terrein t.b.v. zijn 

wortelverwerkingsbedrijf. 

 

 Recreatie 

Vanuit Dorpsbelang werd meegedacht en meegedaan met de recreatieondernemers om 

gezamenlijk Kraggenburg te promoten. Daaruit is “route 8317” gelanceerd. Een 

prachtige recreatieve route rondom Kraggenburg.  

Kijk op de website http://www.route8317.nl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.route8317.nl/
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Zoals ieder jaar is er namens het bestuur van Dorpsbelang overleg gevoerd met o.a. de 

Feestcommissie, de STEK, het Stichtingsbestuur Dorpshuis, IGW, B en W van de gemeente 

Noordoostpolder en de werkgroep Buitenlandse werknemers. Vanuit Dorpsbelang is 

deelgenomen aan de stuurgroep “Ontwikkelingsvisie Voorsterbos” dat door 

Natuurmonumenten is opgestart. Inmiddels is men bij de ingang van het dorp begonnen met 

de uitvoering, in samenwerking met leerlingen en ouders van De Fladderiep. 

De dorpskrant ‘De Uitkijk’ is afgelopen jaar zes keer verschenen. Door steeds weer nieuwe 

items, vele gebruikers en de grote groep adverteerders is ‘ons’ dorpsblad een graag-gelezen 

en financieel gezond blad.  

 

De Stuurgroep Evenementen Kraggenburg (STEK) heeft ook dit jaar weer zorg gedragen voor 

geslaagde activiteiten voor ons dorp zoals de Kennedymars, Koningsdag, de Steptocht, de 

Leeuwenronde, vakantieactiviteit, jeugdactiviteit, de seniorenmiddag, de nieuwjaarsreceptie en 

het Sinterklaasfeest. 

 

De Feestcommissie heeft dit jaar gekozen voor het thema “Briljant”. Vanwege ons 65-jarig 

bestaan werd gekozen voor een andere opzet met als hoogtepunten de revue en de 

dorpsbarbecue. 

Een woord van dank aan de Feestcommissie en zeker ook aan alle mensen die aan de revue 

hebben meegewerkt en deze mogelijk hebben gemaakt.  

 

 

Feiten en gebeurtenissen:  

 

Kalender 

Dit jaar is een jaarkalender met activiteiten van ons dorp bij alle bewoners op de mat gevallen. 

Dank aan allen die er voor gezorgd hebben dat de kalender goed gevuld was. 

 

Social Sofa 

De bank is 4 januari 2014 in gebruik genomen en staat  op een prominente plaats in ons dorp. 

 

Landschapskunstwerk aan de Zwartemeerdijk 

Door de provincie is gekozen voor de Zwartemeerdijk en het kunstwerk “Pier en Horizon” van 

kunstenaar Paul de Kort. 

 

Speelplaatsbeleid 

Er is in februari een inloopavond gehouden over het beleid omtrent speelplaatsen in de dorpen. 

Een aantal bewoners van de Wal- en Voorstraat hebben hierop gereageerd. Dorpsbelang heeft 

bij de gemeente aan de bel getrokken. Nog steeds wordt er gesproken met de gemeente over 

het eventueel uitvoeren van onderhoud in eigen beheer om zo de speelplaats achter de 

Voorstraat te behouden. 

 

Plantjesdag 

Op zaterdag 10 mei heeft Dorpsbelang samen met IGW en wijkbeheer plantjes “verkocht” in 

het dorp. Veel individuele bewoners en ook bewoners gezamenlijk als straat hebben hieraan 

meegedaan. Ondanks de regen toch een succesvolle actie en fleurige straten als resultaat. 

 

Feestweek 25 t/m 31 mei 

Het was een “briljante” week, een tweetal goed gevulde avonden waar de revue werd neer 

gezet. Het weer werkte niet altijd mee, maar de laatste feestdag met de dorpsbarbecue was 

nog zo’n hoogtepunt in deze feestweek.  

 

Boslint 

In juni is het boslint gemaaid. Dit boslint is van ons allemaal en we onderhouden het samen. 

 

11 dorpenloop  

De 11 dorpenloop werd dit jaar weer door AV NOP georganiseerd en STEK zorgde voor een 

verfrissing bij de finish in Kraggenburg. 
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Kennedymars  

In de vroege ochtend fungeerde Van Saaze als stempel- en drinkpost. STEK had enkele 

vrijwilligers benaderd om de lopers tijdens de wandeltocht te ondersteunen. 

 

Koningsdag 

Onder begeleiding van onze dorpskapel Le Chapel hebben wij de vlag gehesen en hebben wij  

het briljanten lied gezongen dat door Tonnie Kommers is geschreven.  

Er werd oranjebitter en oranjekoek genuttigd waarna de kinderen hun fiets of skelter versierd 

hebben in de kleuren van de Nederlandse vlag. STEK had deze ochtend georganiseerd. 

  

 

Tulpen mozaïek   

De tuinclub, die gesteund wordt door Dorpsbelang, heeft wederom een prachtige creatie 

gemaakt van tulpen. Ons mozaïek heeft de publieksprijs gewonnen. 

 

Steptocht 

Onder leiding van Mart van Keulen is er een groep jonge steppers vanuit Nagele de polder rond 

gestept.  

 

 

Leeuwenronde 

Er was dit jaar een record aantal lopers: 231 om precies te zijn. Er liepen dit jaar veel kinderen 

mee. Iedereen kreeg na afloop een bidon ter ere van 65 jaar Kraggenburg. STEK was 

verantwoordelijk voor de organisatie. 

 

Kinderdag Multi-Culti 

De werkgroep Multi-Culti Kraggenburg organiseerde op de zaterdag voor Pasen eieren 

schilderen. Wie het ei het mooist beschilderd had won een prijs.  

 

Jeugdactiviteit 

De jeugd van 16 t/m 25 jaar heeft op zaterdag 9 augustus gepaintballd bij de Strandhoeve. Er 

waren 27 jongeren die hieraan meegedaan hebben. STEK had de organisatie in handen. 

 

Vakantieactiviteit  

13 Augustus is de vakantieactiviteit georganiseerd voor alle kinderen van de basisschool. Het 

was een Brull-jante middag. Deze middag stond in het teken van de jungle. STEK had de 

organisatie in handen. 

 

De Fladderiep een feit. 

In de laatste week van de zomervakantie wordt er vanuit Dorpsbelang Kraggenburg geregeld 

dat er bij iedere in- en uitgang van het dorp een vlag opgehangen wordt om het verkeer erop 

te wijzen dat de kinderen weer naar school gaan.  Dit jaar starten alle leerlingen op één 

school. Dit is uniek in de polder. Laat onze kinderen een voorbeeld zijn hoe je ruimte kunt 

geven aan elkaar om samen een samenleving te vormen waarin iedereen uniek is. Waar je 

elkaar ruimte geeft en ruimte krijgt om te zijn wie je bent.  

 

Klussendag 

Op 18 oktober heeft Dorpsbelang de klussendag georganiseerd. Zo’n 75 vrijwilligers zijn 

gezamenlijk aan de slag gegaan op veel plaatsen in het dorp en rondom ’t Klokhuis. Er is een 

tweede Jeu de Boulesbaan aangelegd. Het dorp en de rotonde is voorzien van vele 

bloembollen. 

 

Feestmiddag voor senioren 

Op 29 oktober was er een feestelijk programma voor de senioren. De rode loper werd voor hen 

uitgerold. Er was ruimte voor gezellig samenzijn, leuke activiteiten, lekker eten en een 

heerlijke borrel. Deze activiteit werd georganiseerd door JVV,  Zonnebloem, Welzijn Ouderen  

en STEK.  
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Toekomst van Kraggenburg. 

Op 19 november is er een bijeenkomst geweest over de toekomst van Kraggenburg. De 

voortgang en stand van zaken van de speerpunten uit het Dorpsontwikkelingsplan zijn deze 

avond besproken. Externe partijen waren ook uitgenodigd om hun toekomstvisie te geven.  

 

Werkgroep Zorg 

Op 25 november is er een voorlichtingsavond geweest. De gemeente kwam uitleg geven over 

de veranderingen in de zorg in 2015. 

 

 

Walstraat/A.J. Rennenstraat 

Dorpsbelang heeft samen met aanwonenden en de gemeente de hoek van de Walstraat en de 

A.J. Rennenstraat flink opgeknapt. De kinderen uit de buurt hebben het grasveld ook ontdekt 

en spelen er graag. 

 

Aankomst Sinterklaas 

Sint en zijn Pieten kwamen op tijd aanvaren bij de Loswal en werd met een mooie rode trike 

naar ’t Klokhuis gereden. Daar mocht hij vele kinderen met hun ouders verwelkomen. De 

kinderen van de bovenbouw hebben zich prima vermaakt in de gymzaal. STEK had deze 

intocht weer prima georganiseerd. 

 

Briljanten finale 

Het briljanten jaar hebben wij feestelijk afgesloten. Een zeer geslaagde avond met gedichten, 

muzikale optredens, koorzang en toneel. Wij konden genieten van veel talent bij jong en oud. 

 

De nieuwjaarsreceptie 

De nieuwjaarsreceptie werd druk bezocht. Het bloemetje was dit jaar voor Corry Mathijssen 

voor haar inzet in verschillende besturen, verenigingen en commissies. Marian Neefjes en 

Marco Nieuwenhuizen blikten op ludieke wijze terug op het afgelopen jaar. Ook werd de 

nieuwe Prins Carnaval bekend gemaakt. Er werd afscheid genomen van twee “stekkers” 

Barbara de Vries en Maya Kutschruiter. Wilma van Beekhuizen en Marian Neefjes nemen de 

opengevallen plaatsen in binnen  STEK. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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De afgelopen periode zijn we weer begonnen met de organisatie  

van vele activiteiten die voor 2015 in de planning staan.  

Hierbij een kort overzicht van de activiteiten. 

 

 

Dorpsschoonmaak 

Op woensdag 8 april gaan de basisschoolkinderen met een prikstok, een handschoen en een 

vuilniszak het zwerfvuil in het dorp opruimen. De gemeente zal aanwezig zijn om het vuil af te 

voeren. Dit doen wij in samenwerking met Nederland Schoon en de gemeente. 

 

De 11-dorpenloop 

Een hardloopevenement van dorp naar dorp, op zaterdag 18 april. 

 

Kennedymars 

In de nacht van 26 op 27 april is er voor de 6e keer een Kennedy mars, georganiseerd door 

Step Emmeloord. De verzorgingspost is wederom bij HCR van Saaze.  

 

Koningsdag 

Op 27 april zullen we ook dit jaar weer een gezellige ochtend organiseren voor alle 

Kraggenburgers. Hou de posters en Facebook in de gaten voor meer informatie. 

 

De Steprace 

Op zondag 3 mei is de Level-One Steppentocht gepland. Meer informatie volgt in de volgende 

Uitkijk en via posters/Facebook. 

 

De Leeuwenronde (LET OP DE GEWIJZIGDE DATUM!) 

Op vrijdag 22 mei staat de Leeuwenronde weer gepland. Met zoveel hardlopers in 

Kraggenburg kan het niet anders zijn dan dat er veel lopers meedoen. U heeft nog even om te 

trainen! 

 

Verdere activiteiten: 

 

De vakantieactiviteit: woensdag 12 augustus. 

Seniorenmiddag:  woensdag 28 oktober 

Sinterklaasintocht:  zaterdag 21 november 

 

Tot zover de activiteiten die gepland staan voor 2015. Wij hopen u te zien op één van onze 

activiteiten! 

 

STEK 

Joan Langeweg, Anne v.d. Linge, Marian Neefjes, 

Joost Potters en Wilma van Beekhuizen-Everts. 
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                                                 FC KRAGGENBURG 

 
               VOETBALJAARGANG 2014-2015 

 
 

 
Door ziekte heeft voorzitter Henk Schüssler voorlopig zijn functie neergelegd. Dick van der 

Stelt neemt de voorzitterstaken over. We wensen Henk veel sterkte! 
 

Het contract met trainer Ton Ernst is voor een jaar verlengd. Hij is bezig aan zijn eerste 

seizoen bij FC Kraggenburg. Hij was eerder trainer bij FlevoBoys en SV Blokzijl. Hij maakte een 

goede start en pakte de periodetitel. Door blessures binnen de selectie zal de tweede helft van 

het seizoen een ware uitdaging zijn voor Ton en het team. Het bestuur van FC Kraggenburg is 

tevreden over de ontwikkeling die de spelersgroep doormaakt onder leiding van Ton Ernst.  
 

Alle teams zijn vol goede zin begonnen aan de tweede helft van het seizoen. Alle drie teams 

draaien in de bovenste regionen mee. 
 

Dames 

De dames hebben hun eerste oefenwedstrijd gespeeld tegen Ens. Deze wedstrijd werd 

verloren, maar de inzet en het positiespel waren prima. Een aantal dames zal de komende tijd 

wedstrijdritme op doen bij Ens. Ook worden er meer oefenwedstrijden ingepland.  

20 dames hebben zich inmiddels aangemeld. De trainingen zijn op donderdag van 20.00 - 

21.00 uur. Een keer vrijblijvend meedoen? Dat kan. Kom op de trainingstijd naar De Brem en 

meld je bij één van de trainers.  
 

Jeugd 

De regionale zaalcompetitie is goed afgesloten. De wedstrijden werden met veel plezier en 

inzet gespeeld in De Burght in Vollenhove en De Triangel in Marknesse. 
 

Inmiddels is de voorjaarscompetitie gestart. Alle teams zijn vol goede moed gestart en de E1G 

mag zich voor nu koploper noemen. Het programma is te vinden op onze website. Met de 

kabouters spelen we van 14 maart t/m 4 april met twee teams in de mini-pupillencompetitie. 

Een voor deze regio nieuwe competitie.  
 

Pupil van de week: 

8 februari - Yermo van Berendonk, 10 jaar, team: E1G 

1 maart - Karlien Botter, 11 jaar, team: E1G, positie: keeper, middenveld en aanvaller, fan 

van Feyenoord.  
 

Blessure 

Sander Ernst, jeugdtrainer, trainer van de C’s en de dames, is tijdens een wedstrijd van het 

eerste ernstig geblesseerd geraakt en kan voorlopig niet voetballen. Inmiddels is hij 

geopereerd. Bij de operatie is de kruisband eruit gehaald en het grootste deel van de 

meniscus. Deze operatie is goed gegaan. Het is nu wachten op de reconstructie operatie. 

Wesley van der Heiden verzorgt de trainingen. Het trainingsprogramma bespreekt hij met 

Sander. 
 

Voor het nieuwe seizoen 2015/2016 zijn we op zoek naar een nieuw bestuurslid. Ook zoeken 

we per volgend seizoen leiders voor de jeugd, scheidsrechters voor de jeugd en een trainer 

voor één van de pupillenteams. Interesse? Meld je bij één van de bestuursleden.  
 

Meer info: www.fckraggenburg.nl 

http://www.fckraggenburg.nl/
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Leuk om te lezen: fietsen voor het goede doel 
 

In juni gaan verschillende Kraggenburgers fietsen of wandelen voor het goede doel. Op 4 juni 

staat Lars van Diepen (19) met zijn team aan de voet van de Alpe d’Huez om zes keer de klim 

van 21 bochten te maken voor KWF kankerbestrijding.  

 

Op 28 juni rijden Remco Bakker (30) en Ton Remijnse (26) de Bergentocht tegen kanker op de 

Utrechtse Heuvelrug. Inmiddels heeft ook Elly Remijnse zich aangesloten bij het team. Zij gaat 

wandelen.  

 

 

 

Lars van Diepen (19) – donderdag 4 juni - Alpe d’Huzes - fietsen tegen kanker 

 

Waarom doe je mee met Alpe d’Huzes? 

Ik doe mee, omdat ik het zelf wil en voor later. Door onderzoek zal de ziekte steeds vaker te 

genezen zijn. Veel deelnemers doen specifiek voor iemand mee, die ze kennen. Dat doe ik 

niet, ook al ken ik natuurlijk wel mensen met kanker. Ik vind het belangrijk dat de ziekte 

genezen kan worden.  

 

Ik rij met een team: stichting scoren tegen kanker 1. We zijn allemaal fanatieke 

sporters/wielrenners uit de polder. Ons team bestaat voor het grootste deel uit Tollebekers, 2 

deelnemers uit Ens en mijzelf. Ik werd hiervoor benaderd door Joey de Bruin uit Ens, die ik 

ken vanuit Jongeren 19Nu. Ik had al eens eerder mee willen doen, maar was toen nog te jong. 

Een oom had toen gezegd: ‘Gaaf moet je doen’. En nu ga ik het dus echt doen!  

 

We zijn nu met een groep, daaruit haal ik veel motivatie. Nu train ik meestal nog alleen, straks 

hopelijk met meer. We gaan op 18 april de Amstel Gold Race rijden als voorbereiding.  

 

Hoe bereid je je voor op de berg? 

Het is belangrijk nu kilometers te maken, zodat je het kan volhouden, ook om lang op je zadel 

te blijven zitten. Op 18 april gaan we de Amstel Gold Race in Limburg rijden als voorbereiding 

op de bergen. Verder maar een aantal keren de Ketelbrug op en neer rijden.  

 

Hoe vaak ga je de berg op? 

Mijn sportieve doel is 6 keer de Alpe d’Huez beklimmen. Dat is in principe haalbaar.  

 

Hoeveel geld hoop je bij elkaar te brengen?  

Mijn doel is natuurlijk zoveel mogelijk. Ons streefbedrag is € 1.000,00 per teamlid en de rest 

via acties, die we gezamenlijk doen. We hebben al een hutspotactie gedaan. Deze heeft € 

4.000,00 opgebracht. Verder hebben we bij het buutreednen de garderobe verzorgd. Dit heeft 

€ 500,00 opgebracht. We zijn in onderhandeling met Los bij Vos, een feest in Espel om daar de 

catering te mogen doen voor Alpe d’Huzes en we gaan nog een grote feestavond houden voor 

vrienden en familie. Ook wordt nog gedacht aan een oud ijzeractie.   

 

Hoe kunnen we jou sponsoren?  

Via de website: http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/larsdiepen/lars-
van-diepen/ 
 

Mail larsvandiepen@live.nl voor informatie of om samen te fietsen/trainen.  
 

Zin in?  

Echt wel, maar eerst nog even trainen.  
 

http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/larsdiepen/lars-van-diepen/
http://deelnemers.opgevenisgeenoptie.nl/acties/larsdiepen/lars-van-diepen/
mailto:larsvandiepen@live.nl
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Remco Bakker (30) en Ton Remijnse (26) - zondag 28 juni - Bergentocht tegen kanker  

Remco en Ton rijden specifiek voor de stichting STOP hersentumoren.  

 

Waarom doen jullie mee aan de Bergentocht? 

Remco: In februari 2011 is er bij mij een hersentumor ontdekt. Hieraan ben ik in april 

geopereerd. Het grootste deel is weggehaald en het gaat heel goed met mij. Het deel dat er 

nog zit, houdt zich rustig, maar kan op den duur wel weer gaan groeien. Ik doe van alles, kan 

er goed mee omgaan. Ik ben er niet elke dag mee bezig. Het geeft geen beperking. Ik heb wat 

dat betreft echt geluk! Het is echt ontzettend belangrijk dat er voldoende geld beschikbaar is 

voor onderzoek, zodat we in de toekomst kanker kunnen genezen. Vier mensen per dag 

overlijden aan een hersentumor. Dat zijn er jaarlijks  meer dan 1.500.  

Bij kinderen en jongvolwassenen is het de grootste doodsoorzaak.  

Ik voel me niet verplicht iets te doen, maar ik voel me er wel goed bij.  

 

Remco zet zich vanaf 2010 al in voor KWF kankerbestrijding. In 2010, 2011 en 2012 reed hij 

de Mont Ventoux. In 2013 hielp hij als vrijwilliger. Vorig jaar reed hij voor ’t eerst de 

Bergentocht voor de Stichting Stop hersentumoren. Dit jaar heeft hij besloten zich samen met 

Ton weer voor deze actie in te zetten. Remco gaat 125 kilometer wielrennen, terwijl Ton de 

MTB pakt voor een ronde van 44 kilometer.  

 

Motivatie Ton: buurman en vriend Remco steunen. Het is belangrijk dat er meer geld voor 

onderzoek komt. Mijn moeder heeft borstkanker gehad. Het gaat nu goed met haar, maar 

daarmee komt het wel heel dichtbij. Samen sta je ook sterker in het verzamelen van 

sponsorgeld en het opzetten van acties.  

 

Onder de naam Team Omwenteling  doen ze mee aan de Bergentocht. Het team bestaat 

inmiddels uit 3 personen. Elly Remijnse sloot zich bij hen aan. Zij gaat wandelen voor het 

goede doel.  

 

Hoe bereiden jullie je voor? 

Ton: iedere week fiets ik het MTB pad van Natuurmonumenten in het Voorsterbos. Soms rij ik 

met mijn fietsgroepje ‘dikke banden’, soms rijden we met z’n tweeën en soms alleen op 

zondag. Remco gaat 125 km wielrennen. Zijn voorbereiding bestaat uit trainingsrondjes van 

zo’n 60 km. Op de ‘bergen’ bereidt hij zich voor door de brug op en neer te rijden. De 

duurtraining is de basis. Uitrijden vindt hij belangrijk. Het is een gezamenlijke prestatie, wel 

een uitdaging maar goed te doen. Op sportief vlak is het een persoonlijke prestatie. De 

teamprestatie is natuurlijk zoveel mogelijk geld ophalen.  

 

Hoe halen jullie geld op? 

Op 14 maart hebben we een spinningsessie van 2 uur gehouden. Het geld dat we hiermee 

binnen hebben gehaald gaat rechtstreeks naar het goede doel. In Uden zijn we samen met 

familie van Remco een spinningmarathon van 4 uur aan het organiseren. Verder hebben we 

nog een actie gedaan met armbandjes.  

 

Hoe kunnen we jullie sponsoren? 

Doneren kan via de website bergentocht.nl, kies donateurs, doneren en selecteer Team 

Omwenteling.  

 

Aansluiten bij ons team is ook nog mogelijk, net als individueel meedoen. De inleg is dan 

minimaal € 35,00. Dit is inclusief sportshirt. Er zijn verschillende disciplines: wandelen, 

wielrennen en MTB in diverse afstanden. Ook kun je je inzetten als vrijwilliger voor de 

Bergentocht.  

 

Informatie: bergentocht.nl of remcobakker21@hotmail.com 

 

 

 

Margot Maljaars 

http://bergentocht.nl/
http://bergentocht.nl/
mailto:remcobakker21@hotmail.com
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Multi Culti Kraggenburg migrantenwerkgroep sinds 22 nov. 2010 

 

 

Hello everyone,  

 

Would you like to know or read what this magazine “the Uitkijk” of Kraggenburg has to offer? 

It is possible. Specially for you, we will make a short summary in English and Polish. A 

summary will be published in “the Uitkijk”. The rest of the magazine can be found on the 

website of Multi-Culti Kraggenburg; www.multicultikraggenburg.nl. There is also a possibility to 

sign up with your email address for the newsletter. Have fun reading and hopefully we can 

meet you at one of the many activities Kraggenburg has to offer. 

The Multi-Culti working group. 

 

The Multi-Culti working group 

 

 

----------------------------------------------News----------------------------------------------- 

 

On Saturday the 4th of April, all children from age 2-12 are welcome at Hotel van Saaze to find 

and decorate Easter eggs. For € 3,00, they will recieve fries, drinks and ice-cream and they 

can win prices. 

 

As Multi-Culti, we offer several pieces of land for free, suitable for growing vegetables.  The 

only thing you have to do, is maintain it, by keeping it free from weeds.  

If you are interested you can contact Sandra Luten, Finsestraat 16, 0527-252585. 

 

 

- The editors of the Uitkijk are not responsible for the content of the summary - 

 

 

 

 

Witamy  wszystkich, 

 

Czy chcecie  również wiedzieć / przeczytać to  co jest w lokalnej gazetce Uitkijk Kraggenburg ? 

Teraz jest to mozliwe! 

Wykonalismy krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim. Nie przegapcie tego. Teraz  

możecie przeczytać sami jakie imformacje zawiera uitkijk i co sie dzieje w kraggenburg. Wiecej 

imformacji mozna zobaczyc  na stronie internetowej Multi- Culti Kraggenburg; 

www.multicultikraggenburg.nl, mozesz tez otrzymac pocztą e-mail wiadomosci , zamelduj sie  

na nasz adres wiadomosci; multiculti@kraggenburg.nl.  

Miłej lektury, zabawy i mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w jednym z wielu działań, o 

których zostaniecie poinformowani . 

 

Multi Culti  Kraggenburg 

 

------------------------------------------Imformacje----------------------------------------- 

 

W sobotę 4 kwietnia al dzieci od 2-12 lat moze przyjsc hotel van Saaze znaleźć i udekorować 

wielkanocny egs. € 3 - frytki, napoje i lody i mogą wygrać ceny. 

 

My z Multi Culti oferty jako imigrantów w naszej społeczności, aby spróbować przydziału dla za 

darmo przez cały rok. Wszystko masz wobec czynić jest spędzić czas w ogrodzie i utrzymywać 

ono wolny od chwastów. Jeśli jesteś ainteresowany możesz poprosić Sandra Luten, Finsestraat 

16, 0527-252585. 

 

         - Redakcja nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za tlumaczenie - 

 

 

http://www.multicultikraggenburg.nl/
http://www.multicultikraggenburg.n/
mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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migrantenwerkgroep sinds 22 november 2010 
 

Paaseieren zoeken op de kinderdag van Multi-Culti Kraggenburg. 

Op zaterdag 4 april mogen alle kinderen van 2 tot 12 jaar weer paaseieren komen zoeken op 

de kinderdag van Multi-Culti Kraggenburg. Om 14.00 uur worden jullie verwacht bij hotel van 

Saaze. Vanuit hier vertrekken we gezamenlijk naar de zoeklocatie. Na het zoeken gaan we de 

eieren versieren en zijn er leuke prijsjes te winnen. Deelname kost € 3,- waarvoor de kinderen 

patat krijgen met wat drinken en een ijsje. De kinderdag is een buitenlandse traditie, welke we 

willen eren om op deze plezierige manier in contact te komen met andere culturen en 

onderling contact te bevorderen.  

Alle kinderen zijn van harte welkom. Tot dan! 

 
Een jaar lang verse producten op de volkstuin van Multi-Culti voor migranten. 

In veel landen zijn er volkstuinen waar je zelf je eigen verse producten op kunt telen. Denk 

hierbij aan aardappelen, groenten en of fruit. Het enige wat je nodig hebt voor deze lekkere en 

verse producten zijn plantzaadjes en je eigen tijd.  

Ook Kraggenburg heeft een volkstuinvereniging met mooie tuinen gelegen aan de Gerrit 

klokstraat. Multi Culti Kraggenburg huurt dit jaar een volkstuin die we gratis ter beschikking 

stellen aan migranten uit ons dorp. De tuin ligt er mooi omgespit bij en wordt in het voorjaar 

nog een keer gevreesd. Zo kan er kennisgemaakt worden met onze mooie landbouwgrond.  

Er kunnen maximaal vier mensen/gezinnen aan deelnemen. De enige voorwaarde die we 

stellen is dat je jouw eigen stukje groentetuin netjes bijhoudt, zodat er niet teveel onkruid 

gaat groeien.  

Heb je interesse? Neem dan contact op met Sandra Luten; Finsestraat 16, tel. 0527-252585  

 
Harry bedankt! 

Wij willen graag gebruik maken van de Uitkijk om Harry Engels, oprichter van onze 

migrantenwerkgroep, te bedanken, voor al zijn inzet de afgelopen vijf jaar. Ook nu hij een 

stapje terug doet. Vijf jaar geleden is de migrantenwerkgroep opgericht om een open 

interactie te onderhouden met de verschillende migranten stromingen in ons Kraggenburg. 

Soms alleen met als doel om hier te werken, maar ook steeds meer om zich hier vast te 

vestigen en een gezin te stichten. Door deze open interactie voorkomen we eventuele 

problemen en kunnen we helpen bij vraagstukken. Naast activiteiten voor het hele dorp was 

en is nog steeds de Nederlandse taalcursus op de Fladderiep o.l.v. dhr Stuiver een groot 

succes. Ook deze periode is er weer een groep van ± 35 mensen die de taalcursus volgt!  

Harry hier mag je trots op zijn! En dat mag best gezegd worden. 

 

 

 

 

 

 

MELANIA WANDELTOCHT VOOR GOED DOEL 

 

Melania Flevoland organiseert op zondag 12 april een wandeltocht van ongeveer 10 kilometer 

lengte. De start is om 13.00 uur op het parkeerterrein van Talma Hof. De tocht voert voor een 

groot deel langs mooie plekjes waar je normaal niet komt. De kosten zijn € 10,00 per persoon. 

Kinderen kunnen gratis meelopen. Dit bedrag wordt helemaal gebruikt voor een nieuw project 

van Melania. Ontwikkelingssamenwerking op het eiland Luzon op de Filippijnen. Er blijft niets 

aan de strijkstok hangen. 

Wanneer u van wandelen houdt en kansarme gezinnen op de Filippijnen wilt steunen kom dan 

meedoen met de wandeltocht op zondag 12 april. Onderweg worden gesponsorde 

versnaperingen aangeboden. Opgeven kan bij de start van de wandeltocht.  

Meer informatie: Melania Flevoland tel. 06 23230353 of per e-mail: mgjlowenthal@yahoo.com  
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Zaterdag 28 maart 
    

    

De Schaterheksen 
               

Een humoristisch toneelstuk met  

sprookjesachtige taferelen van Wouter van Schie 
 

 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Waar:   H.C.R. van Saaze 
 
Aanvang:   20.00 uur  (Zaal open: 19.30) 
 
Entree:   Basisschoolkinderen € 2,50    
 

Volwassenen € 4,50 
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SMARTLAPPENKOOR ‘SMART EN ZO’ 

 

Smartlappenkoor ´Smart en Zo´ viert 10 jarig lustrum op 18 april bij HCR Van Saaze 

 

Het was 16 april 2005 toen het eerste bestuur, bestaande uit Jeannette Kaak, Marian Neefjes 

en Alie Sturm, naar de notaris ging en de vereniging officieel lieten vastleggen als 

“smartlappenkoor Smart en Zo”. 

Nu, 10 jaar, 1 CD en 87 optredens verder, is er reden voor een feest. In die tien jaar hebben 

de dames van het koor veel meegemaakt. Ze repeteerden, breidden hun repertoire uit, gingen 

optreden, nog een keer optreden en van het één kwam het ander. Binnenkort komt zelfs de 

tweede CD uit! 

Smart en Zo staat bekend als ‘de roze dames’.  Voor het eerste optreden hebben een aantal 

dames, de kleding commissie, in overleg met het bestuur besloten dat de kledingkleur roze/wit 

ging worden. Wat een succes! 

Op 18 april a.s. wordt het 10-jarig bestaan groots gevierd bij HCR Van Saaze. Alle leden, oud 

leden en betrokkenen worden met een introducé uitgenodigd om dit mee te vieren. Natuurlijk 

is er muziek en….. een spectaculaire verrassing! Ook wordt op deze avond vol trots de tweede 

CD gepresenteerd, de naam is nog een verrassing. 

Het motto van Smart en Zo is: passie, hoog meezinggehalte en veel gezelligheid. Zingen en 

gezelligheid is de bindende factor van het koor. De dames bezitten een flinke dosis 

enthousiasme en zorgen voor een gemoedelijke en ongedwongen sfeer tijdens hun optredens. 

Het repertoire bestaat uit smartlappen en levensliederen, zowel van vroeger als van deze tijd. 

Lekker meedeinen en meezingen of neuriën gaat automatisch, herinneringen van vervlogen 

tijden komen naar boven. Zing mee, geniet en lach! 

Smart en Zo bestaat uit veertig zangeressen, vier accordeonisten, één gitarist en één 

slagwerker. De leden komen uit Kraggenburg, Ens, Marknesse, Vollenhove en omstreken. Het 

koor staat onder de bezielende leiding van dirigente Lineke Ruiter uit Ens.  

Meer informatie: http://smartenzo.nl. Aanmelden of boeken: info@smartenzo.nl.  

 

 

 

 

 

GOEDE DOELEN ACTIE DALTONSCHOOL “DE FLADDERIEP” 

 

Beste inwoners van Kraggenburg, 

Basisschool “de Fladderiep” maakt deel uit van de Stichting AVES. Het komend jaar wil onze 

stichting, in samenwerking met de AVES scholen, zich inzetten voor een aantal goede doelen. 

Goede doelen in alle werelddelen die erop gericht zijn om het onderwijs aan kinderen te 

verbeteren. Door het beschikbaar stellen van financiële middelen willen ze ter plekke zorgen 

voor beter onderwijs. Met de middelen kunnen onderwijsleermaterialen, meubilair en andere 

zaken worden aangeschaft. 

Onze school heeft gekozen om het project van de STICHTING HOPE (HOLLAND/PERU)  te 

ondersteunen. Ons doel is om, samen met de leerlingen van onze dorpsschool, geldelijke 

middelen in te zamelen om de kinderen in het Andesgebergte in Peru te helpen. 

 

Op dinsdag 28 april, woensdag 29 april en donderdag 30 april gaan we met de kinderen aan de 

slag. Deze driedaagse wordt afgesloten met een GOEDE DOELEN MARKT op donderdag 30 april 

in de namiddag. Op deze markt willen de kinderen de zelfgemaakte werkjes laten en zien en 

het liefst zoveel mogelijk spullen verkopen. Ook zullen er marktkramen zijn waar andere zaken 

verkocht gaan worden en wordt er voor een hapje en een drankje gezorgd. 

Wij willen u voor deze markt van harte uitnodigen. Schrijf de datum daarom alvast in uw 

agenda.Tijdens onze actiedagen zullen we u nog van de nodige informatie voorzien.  

Wilt u meer weten over het door ons geadopteerde project: zie www.stichtinghope.org. Op 

deze website kunt u de nodige informatie lezen over dit unieke project waarbij de 

zelfwerkzaamheid van de inwoners zelf centraal staat. 

 

Met vriendelijke groeten, 

Leerlingen en schoolteam van Daltonschool “De Fladderiep”.  

http://smartenzo.nl/
mailto:info@smartenzo.nl
http://www.stichtinghope.org/
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  Feestweek 2015  
 

 

 
Feestweek 2015 – Hollywood. 

 

Het is bijna zover, de feestweek van 2015 komt er aan. 

Hoewel het dit jaar vroeg valt, is er weer genoeg te doen om lekker warm van te worden. 

Zoals het thema zelf al doet verklappen wordt het een week vol entertainment. 

Ook dit jaar is er voor alle leeftijden wat te doen. 

Op woensdag-, donderdag- en vrijdagavond zal er een DJ zijn, zodat er tot in de late uurtjes 

gedanst en gefeest kan worden. 

 

Wij als commissie hebben er zin in en wij hopen dat u allemaal komt!! 

 

Verder willen wij alvast alle vrijwilligers, sponsoren, wijkvertegenwoordigers en verenigingen 

die de feestweek mogelijk maken, bedanken. Zonder hen is er absoluut geen feestweek 

mogelijk! 

 

Houdt de website in de gaten www.kraggenburg.nl en volg ons op Facebook en Twitter! 

www.feestweekkraggenburg.nl 

 

Datum  Wanneer Wat 

 9-5-2015  Zaterdagavond Premier Evening met Kraakthelder  

10-5-2015  Zondag Halleluja 

13-5-2015  Woensdagmiddag Walk of Fame - kindermiddag 

13-5-2015  Woensdagavond Volleywood 

14-5-2015  Donderdagmiddag Dinershow 

14-5-2015  Donderdagavond Gala Evening - JOEK 

15-5-2015  Vrijdagochtend Rat Race 

15-5-2015  Vrijdagavond Night of the Oscars 

16-5-2015  Zaterdagmiddag Gladiators 

  Aansluitend: The Final roast off -  BBQ 

 

 

 

 

 

 

OP ZOEK NAAR:  

ENTHOUSIASTE KOORLEDEN VOOR HET GELEGENHEIDSKOOR 

 

Beste dorpsgenoten van Kraggenburg en daarbuiten, 

 

Op 10 mei a.s. is er in de feesttent een oecumenische viering om 11.00 uur. Het thema is 

zoals u/je hebt kunnen lezen “Halleluja”. Wij, als oecumenische werkgroep, willen graag een 

gelegenheidskoor vormen om in deze viering samen prachtige/enthousiaste liederen te zingen. 

Bent u/jij lid van een koor en wil je met ons meedoen? Geef je dan op. Houd je van zingen, 

maar een koor is zo’n verplichting, geef je dan op. Alle dorsgenoten die enthousiast zijn en van 

zingen houden kunnen zich opgeven bij Marjo van Diepen, sj.diepen@planet.nl. Wij gaan er 

van uit dat er ongeveer vier keer geoefend gaat worden. 

 

De leden van de oecumenische werkgroep. 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:sj.diepen@planet.nl
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 

Wij vinden het belangrijk dat er in ons dorp een kerk is en blijft. Niet 

alleen voor onze leden maar ook om een plekje te hebben waar de 

hele Kraggenburgse gemeenschap zich thuis voelt en herkent.  
 

De afgelopen maanden hebben we met de actie kerkbalans (die door 

het hele land gehouden wordt) van onze leden weer een flinke 

bijdrage ontvangen om onze kerk in stand te houden. We zijn hier 

heel blij mee! Dit jaar gaan we het gebouw verder opknappen en 

gaan we zien of we weer een kerkelijk werker kunnen aantrekken 

die ons kan helpen bij het werk in Kraggenburg. 
 

Plannen renovatie van ons kerkcentrum. 

Ons kerkgebouw heeft groot onderhoud nodig. De kerkenraad heeft dan ook besloten dit jaar 

een aantal zaken aan te pakken, waardoor ons gebouw beter aangepast wordt aan de 

veranderingen in ons dorp en de manier waarop we ons gebouw willen gebruiken. Een groot 

deel van het werk willen we zelf doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. Vindt u het 

ook belangrijk dat er in Kraggenburg een kerk blijft, dan kunt u privé of als bedrijf een donatie 

doen. Ons bank nummer is: NL27 RABO 0396 6615 72. Uw bijdrage wordt zeer gewaardeerd!! 

 

The PASSION 2015, interkerkelijke Jeugdactiviteit 

Op donderdag 2 april zendt de EO The PASSION uit. Dit muzikale evenement over de laatste 

uren van Jezus wordt dit jaar opgevoerd in Enschede. Bekende artiesten brengen door middel 

van hedendaagse Nederlandstalige popnummers het verhaal over Jezus’ lijden, dood en 

verrijzenis tot leven. 

In de Noordoostpolder willen de jeugdclubs van de gezamenlijke kerken en parochies hier 

extra aandacht aan besteden door dit evenement met jongeren vanaf 12 jaar samen te 

bekijken en te beleven. Dit gebeurt in de Ontmoetingskerk in Creil. 

Er is een inloop met koffie, thee en fris vanaf kwart voor acht. De uitzending gaan we met 

elkaar bekijken op een groot scherm. Na afloop is iedereen welkom op de AFTER PASSION, om 

nog even gezellig na te praten onder het genot van een hapje en een drankje. Iedereen is 

welkom! 

Verdere info: IKB Creil, Louis van den Berg (06-20294932) 

Voor vervoer vanuit Kraggenburg kun je je opgeven bij Leni de la Vieter (tel: 250016) 

 

Vieringen rond Pasen in Kraggenburg 

In onze kerk staan we in de week voor Pasen (de Stille Week) stil bij het lijden, sterven en de 

opstanding van Jezus op de volgend manieren.  

 woensdag 1 april: kruisweg wandelen en film 

Om 19.00 uur lopen we in de kerk de kruisweg. Hierna drinken we een kopje koffie en is er 

een film (het vlindercircus). Dit is een film voor alle leeftijden en duurt 30 min. (aanvang 

20.00 uur). 

 donderdag 2 april (witte donderdag)  

Om 19.30 uur vieren en herdenken wij het “laatste avondmaal” van Jezus op deze aarde, door 

zelf dit avondmaal te houden. 

 Op vrijdag 3 april (goede vrijdag) 

Om 19.30 uur komen we samen om te herdenken dat Jezus gestorven is aan het kruis en 

verlaten wij de kerk in donkerheid. Het licht van de paaskaars is gedoofd. 

 Op zaterdag 4 april (stille zaterdag)  

Om 19.30 uur komen we samen in een donkere kerk. Aan het einde van deze viering zal de 

paaskaars binnen gebracht worden. Het doopwater wordt vernieuwd en we herdenken onze 

doop. 

 Op zondag 5 april Pasen 

Het feest van opstanding, licht, vergeving, verlossing. De inloop is vanaf 09.45 uur. Wij 

beginnen dan met het zingen van paasliederen. Om 10.00 uur start de eredienst. 

De vieringen en diensten staan onder leiding van ds. Aalbersberg van Loon en de commissie 

bijzondere diensten. U bent van harte welkom! 

 

PKN gemeente Kraggenburg 

 
Protestantse Gemeente  
te Kraggenburg 
Voorstraat 21 
8317 AG Kraggenburg 
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Nieuws van het klokhuis 

 

Snertmaaltijd geslaagd evenement 

Op woensdag 28 januari was de eerste keer dat we als Klokhuis een maaltijd aangeboden 

hebben, waaraan alle Kraggenburgers konden deelnemen. Deze eerste keer hadden we 

gekozen voor een snertmaaltijd. Bijna 60 Kraggenburgers waren aanwezig en lieten zich de 

snert goed smaken. De soep was bereid door een kookteam van 7 dames (Mirjam Barendregt, 

Sita v.Egmond, Sietske Huizing, Emmy Koster, Truus Paauw, Gien Rinsma en Gina Speets). 

Vanwege dit succes, heeft het bestuur besloten een tweede maaltijd te organiseren. Op vrijdag 

13 maart jl. stond het Klokhuis weer open voor alle Kraggenburgers om te genieten van 

boerenkool-, hutspot- en zuurkoolstamppot. Een kookteam van 9 dames stond er borg voor 

dat er voldoende was voor iedereen. Natuurlijk ontbrak de worst niet. 

Het ligt in de bedoeling deze gezamenlijke maaltijd vaker te organiseren om hiermee meer 

inhoud te geven aan de ontmoetingsfunctie van ons Dorpshuis. 

Via de Uitkijk houden wij u op de hoogte. 

 

Klussen dag 

Wij sluiten ons aan bij de landelijke actie ”NL Doet” en houden op 21 maart onze 

voorjaarsklussendag. 

Ons team van klus vrijwilligers zal het noodzakelijke onderhoud aan en in ons gebouw ter hand 

nemen en tevens de beplanting en het groen rond het gebouw in samenwerking met de 

gemeente reorganiseren en aanpassen. 

 

Bar vrijwilligers gevraagd 

Ter versterking van ons team van barvrijwilligers zijn wij op zoek naar enkele dames en of 

heren die ons team willen komen versterken. 

Bent u geïnteresseerd of wilt u informatie, neemt u dan contact op met onze beheerder 

Abel van der Zwaag. 

e-mail: abelvanderzwaag@gmail.com of tel.: 06 10312720 

 

Piet Paauw – voorzitter 

 

 

 
 

 

 

Join the band 

 

Le Chapel in Kraggenburg is waarschijnlijk de kleinste blaaskapel van de polder. De groep 

bestaat uit zes blazers en een slagwerker. Le Chapel komt één keer in de week bij elkaar om 

muziek te maken. Gewoon voor de lol en om de muzikale vaardigheden op peil te houden. De 

optredens zijn beperkt tot een keer of zes per jaar.  

 

Ons repertoire loopt uiteen van klassiek tot populair. Le Chapel is eigenzinnig in de 

muziekkeus en nieuwe stukken worden gezamenlijk uitgezocht. Maar het is lastig om aan 

goede muziek te komen voor een kleine bezetting. Onze kapel bestaat nu uit twee trompetten, 

twee altsaxofoons en twee bariton tuba’s. Daarom zoeken wij met name versterking van tenor 

sax, bariton sax en trombone.  

 

Nieuwsgierig geworden? Zin om eens langs te komen?  

Neem dan contact op met: Annemieke Janse 06-10750006.   

 
 
 
 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

mailto:abelvanderzwaag@gmail.com
http://www.kraggenburg.nl/
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NACHTVOLLEYBAL VOOR KIKA 

 

Wij, Tessa de Jong en Danisha Koobs, zijn een half jaar geleden op het idee gekomen om geld 

in te zamelen voor KiKa. KiKa heeft als doel om de genezingskans van kinderen met kanker 

naar 95% te vergroten, maar hier is nog veel kostbaar onderzoek voor nodig. Wij willen hier 

graag ons steentje aan bijdragen door het organiseren van nachtvolleybal. 

 

Het is van vrijdag 1 mei 19.00 uur tot 2 mei 8.00 uur. Je mag je opgeven met je eigen team 

op één van de volgende tijden: 

19.00 - 21.00 (deze tijd houden we vrij voor de kinderen tot en met groep 6) 

21.00 - 23.30 

23.30 - 02.00 

02.00 - 04.30 

04.30 - 07.00 

07.00 - 07.30 (halve finale) 

07.30 - 08.00 (halve finale) 

08.00             (finale + een ontbijt) 

 

De kinderen tot groep 6 spelen met 4 kinderen per team en de overige teams spelen met 6 per 

team. Als je klaar bent met de wedstrijd mag je naar huis, maar als je in je poule hebt 

gewonnen moet je 07.00 uur terug komen om de halve- en de finale te spelen. Uiteraard 

verwachten we iedereen om 08.00 uur voor het aanmoedigen van de finalisten en voor het 

ontbijt! Het is de bedoeling dat iedereen die mee doet, sponsoren zoekt. De details volgen 

later.  

 

Geef je op via e-mail bij: 

Tessa de Jong:  tessa109771@zcll.nl  

Danisha Koobs: bdkoobs@hotmail.nl  

 

Voor vragen bel naar: 

Tessa de Jong: 0681719139 

Danisha Koobs:  0615171669 

 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 

 
Verslag van uitje naar de fabriek van Yakult. Yakult is een zuiveldrankje, waaraan melkzuur 

bacteriën zijn toegevoegd die de darmflora verbeteren.  

 

Maandag 24 februari heeft de Zonnebloem afdeling Kraggenburg met een groep van 45 

personen de fabriek van Yakult in Almere bezocht. Om 11.45 uur kwam de bus, geregeld door 

Yakult, stipt op tijd bij het Klokhuis. De aardige chauffeuse hielp onze rolstoelgangers en 

mensen met een rollator heel vriendelijk de bus in. 

Na een ritje van een klein uurtje werden we hartelijk ontvangen door de PR dame. In de 

kantine werden we voorzien van koffie en thee met een versnapering. Aldaar kregen we een 

interessante PowerPoint te zien over de geschiedenis van het zuiveldrankje van 1915 tot nu. 

Ook mochten we het daadwerkelijk proeven. Van daaruit werden we langs een grote glazen 

wand geleid waarbij uitleg werd gegeven over de productielijn die we in zijn geheel konden 

zien. Van een simpel leeg flesje, speciaal ontwikkeld door Yakult, tot het inpakken voor het 

assortiment van de supermarkten. Alles was te zien en werd goed uitgelegd. Nadat de gehele 

groep voor 21 dagen flesjes Yakult mee kreeg, per persoon netjes verpakt in een kleine 

koeltas zijn we weer Kraggenburg waards gegaan. Rond de klok van vieren waren we weer 

thuis.  

Het was een gezellige en interessante middag.  

 

Uw afdelingsvoorzitter Judith Barneveld.  

mailto:tessa109771@zcll.nl
mailto:bdkoobs@hotmail.nl
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K-city klokhuis boulers 

 

Voorjaar 2014 

Afgelopen zaterdag 13 december 2014 was het zover: De K-City Klokhuis 

Boulers hebben voor het eerst meegedaan met het “Haskerhorne Kerst   

                         Toernooi” in de manege van Haskerhorne (bij Joure). Maar liefst 8 

deelnemers uit Kraggenburg-City! In de voorrondes, bestaande uit 2 wedstrijden, eindigde het 

team Jasper & Hans op de 11de plaats van de 42 doubletten die meededen. In de wedstrijden 

serie erna, bestaande uit drie wedstrijden in 10 poules ging het team Gé & Henri met een prijs 

naar huis. Zij eindigden bij de eerste 10 equipes. 

 

Gefeliciteerd met dit prachtige resultaat! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

                v.l.n.r.: Gé, Hans, Frans, Pauline, Sanne-Mayke, Henk, Jasper, Henri  

 

Zaterdag 14 maart kunnen de boules weer uit de mottenballen worden gehaald. Dan staan de 
voorjaarswedstrijden op het programma in Haskerhorne. Dit keer hopen we met drie doubletten te gaan: 
Jasper & Henri, Gé & Joop en Hans & Sanne-Mayke. We houden u op de hoogte van de resultaten! 
 
In april gaan we voorlopig op de woensdagavonden spelen op de geweldige Jeu de Boules banen naast het 
Klokhuis. We spelen dan van 19.00 uur tot ca. 21.30 uur.   
Van mei tot de herfst spelen we op de donderdagavonden  van 19.00 uur tot 21.30 uur. Heb je zin om eens 
te komen kijken? Kom gerust langs om een bouletje te gooien. Grote voordelen om mee te spelen: Geen 
contributie, eigen boules niet noodzakelijk: we hebben zo’n 10 sets Boules in het klokhuis op voorraad, en 
het is bere gezellig en de wedstrijden zijn altijd reuze spannend.  
Tot ziens bij Het Klokhuis. 
 
Hans Dunsbergen 
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Tennislessen voor de jeugd bij atv de voorst 

 
Vanaf dinsdag 7 april geeft tennisleraar Rob van Ockenburg weer een serie van 10 lessen en 

wordt daarbij geholpen door Hans van Barneveld. 

Belangstellenden zijn van harte welkom eens mee te doen, dus neem gerust een vriendje of 

vriendinnetje mee! Geen racket, geen probleem, dat kun je lenen op deze avond. Net als vorig 

jaar is de jeugdavond op de dinsdagavond. Hierbij begint groep 1 om 18.00 uur en groep 2 om 

19.00 uur. 

 

Data jeugdtennislessen tot aan de zomer;  

* 7, 14 en 28 april;  

* 19 en 26 mei;  

* 2, 9, 16, 23 en 30 juni.   

 

Mariska Koomen, jeugdcommissielid, mariskakoomen1@hotmail.com , 06-21304539 

A.T.V. De Voorst 

Emmeloordseweg  2  

8316 AV Marknesse 

 
Tot ziens op de tennisbaan 

 

 

 

 

 

 

 

Creativiteit in de polder barst opnieuw los 

 
De creatieve Jongeren19Nu leden strijden op zondag 12 april weer voor de eerste plaats 

tijdens de creatieve dag. Tijdens deze dag, georganiseerd door Jongeren19Nu, komen deze 

jongeren uit de Noordoostpolder bij elkaar in Theater ’t Voorhuys om zich van hun beste kant 

te laten zien. 

 

Op deze middag laten de verenigingen Crespa, JOEK, Mix-ML en N.E.T. zien wat zij in huis 

hebben. Elke vereniging voert een toneelstuk op, brengt een live act ten gehore, laat zijn 

beste playback act zien en komt verrassend uit de hoek tijdens de improvisatie. Daarnaast 

maakt elke vereniging een werkstuk voor in het verengingsgebouw De Buren. De stukken 

worden beoordeeld door een jury vol creatievelingen uit de polder.  

 

Wie zal er dit jaar met de eerste prijs vandoor gaan? Dat gaan wij zien op zondag 12 april. Van 

13.00 uur tot 17.00 uur is het mogelijk om in en uit te lopen. De prijsuitreiking vindt plaats in 

verenigingsgebouw de Buren en begint om 18.00 uur. Voor een entreeprijs van €5,- is 

iedereen welkom.  

 

Voor meer informatie of beeldmateriaal kunt u contact opnemen met de creatieve commissie 

van Jongeren19nu.  

Hiervoor kunt u bellen of mailen: 

Iris Dekkers: 06-42566671 of idekkers74@gmail.com.  

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

mailto:mariskakoomen1@hotmail.com
mailto:idekkers74@gmail.com
http://www.kraggenburg.nl/
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BUURTWERKER KRAGGENBURG 

 

Beste bewoners van Kraggenburg, 

 

Graag stel ik mij via deze weg 

aan jullie voor. Mijn naam is 

Nancy Kamstra, buurtwerker 

vanuit stichting Carrefour, 

welzijnsgroep Noordoostpolder 

en sinds augustus 2014 

buurtwerker voor jullie dorp 

Kraggenburg. Naast 

Kraggenburg ben ik ook 

buurtwerker van het dorp 

Nagele. 

Buurtwerk is een onderdeel 

van het IGW (integraal 

gebiedswerk) en van het 

sociaal team “Doen!”  

 

Buurtwerk is er voor jong en 

oud. Voor individu , gezin of  

groep.  Als buurtwerker zou  

ik graag in gesprek komen  

met  bewoners over zaken  

die u bezig houden, zorgen  

of wensen die u heeft of  

ideeën die er zijn. 

 

Graag maak ik kennis met alle 

mooie bestaande initiatieven 

die er in Kraggenburg zijn, om 

mensen te ontmoeten, evt. 

mee te denken en/of 

verbindingen te leggen.  

 

Mocht u contact willen, 

onderdeel van een initiatief 

zijn, vragen hebben of mij 

gewoon willen ontmoeten,   

dan kan dat.  

U kunt mij bereiken via het 

algemene nummer van 

Carrefour 0527-630000 of  

via mijn persoonlijk 

telefoonnummer en/of  

e-mailadres zoals hiernaast 

aangegeven. 

 

Graag tot ziens in en om Kraggenburg! 

Vriendelijke groet,  

Nancy Kamstra 
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HUREN BIJ MERCATUS 

 

Op zoek naar een huurwoning bij Mercatus? Hoe doe je dat? 

 

Ben je op zoek naar een huurwoning? Of wil je in de toekomst misschien verhuizen? Dan is het 

belangrijk om je zo snel mogelijk via onze website in te schrijven als woningzoekende. Op die 

manier bouw je wachttijd op en maak je meer kans op een woning. Wanneer dan jouw ideale 

woning aangeboden wordt, kun je reageren. 

Voor meer informatie over inschrijven, kun je terecht op www.mercatus.nl/ik-zoek-een-

huurwoning/inschrijven. Of zoek op YouTube naar ‘Mercatus Woningzoekende’. 

 

Wat moet je nog meer weten als je op zoek gaat naar een woning? 

- De doelgroep van Mercatus is: woningzoekenden met een (gezins)inkomen tot € 34.911,00. 

- De kosten voor het inschrijven zijn voor het eerste jaar € 25,00. Verlengingskosten voor de 

volgende jaren zijn € 15,00 per jaar. 

- De gemiddelde zoektijd* voor een woning is op dit moment 16 maanden. 

- Welke woning past het beste bij jou? Op onze website op de pagina ‘inschrijven’, kun je in 

een paar klikken te weten komen welke huurprijs het beste bij jouw inkomen past.  

- Huurtoeslag. Wil je weten of je in aanmerking komt voor huurtoeslag, kijk dan op 

www.toeslagen.nl. 

*Zoektijd is de tijd vanaf dat je gaat reageren op een woning, totdat je een woning 

aangeboden krijgt. 

 

Op de website www.kraggenburg.nl vind je een duidelijk stroomschema van het 

verhuurproces. Kijk bij “wonen en recreëren” onder “het verhuurproces in schema”.  

 

 

 

 

 

VOORLEESMIDDAG IN BIBLIOTHEEK NOORDOOSTPOLDER 

 

Woensdagmiddag niets te doen, kom dan gezellig naar de bibliotheek. Iedere woensdagmiddag 

van tot en met 20 april 2015 van 14.00 uur  tot 14.30 uur wordt er voorgelezen uit de meest 

fantastische boeken uit de bibliotheek. De voorleesmiddag is speciaal voor kinderen t/m 6 jaar. 

Er wordt voorgelezen bij de voorleestribune in de bibliotheek, voor elk kind is er een plekje om 

heerlijk weg te dromen bij de leuke spannende, zielige of fantastische verhalen. 

 

Voorlezen is belangrijk 

In de eerste levensjaren wordt de basis gelegd voor lezen en leesplezier, het draagt bij aan de 

motivatie om te leren lezen, het bevordert de  taalvaardigheid, het tekstbegrip. 

Er is geen richtlijn tot welke leeftijd je moet voorlezen. Wel is het belangrijk om door te gaan 

met voorlezen als het kind zelf leert lezen. De boeken die het kind in eerste instantie leest 

zullen veel eenvoudiger van verhaalstructuur zijn dan de boeken die voorgelezen worden. Ook 

is het goed voor een kind om regelmatig een juist leestempo te horen. Voorlezen is vooral ook 

een gezellig moment met kinderen. Samen luisteren en praten over een boek draagt bij aan 

een leuk leven! 

 

Alle kinderen tot ongeveer zes jaar, ouders, oppas, en opa’s en oma’s zijn welkom op 

woensdagmiddag. Het voorlezen start om twee uur en is helemaal gratis. 

 

 

 

 

http://www.mercatus.nl/ik-zoek-een-huurwoning/inschrijven
http://www.mercatus.nl/ik-zoek-een-huurwoning/inschrijven
http://www.kraggenburg.nl/
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HOME                         START   
 

 

 

Nieuwe gezinssituatie? Gescheiden? Jong gezin? Peuterpuber? Moeite met combineren van al 

je taken? Zou je bepaalde situaties wel eens willen veranderen? Futloos? 

 

Kinderen opvoeden en een gezin draaiende houden gaat niet altijd even makkelijk.  

Elke ouder maakt weleens een moeilijke periode mee. Als het even niet zo goed gaat, kunnen 

daarvoor allerlei oorzaken zijn. Misschien is er sprake van ziekte, zijn er relatieproblemen, gaat 

het financieel niet goed of heb je moeite met het gedrag van je kind. Je kunt je onzeker voelen 

over hoe je bepaalde dingen moet aanpakken of je kunt het gevoel hebben dat je er alleen 

voor staat. 

Wat de reden ook is, hulp vragen bij de opvoeding en alles wat daarbij komt kijken is niet raar. 

Het geeft aan dat je om je gezin geeft en dat je de situatie wilt verbeteren. 

Het kan een opluchting zijn als iemand je een steuntje in de rug biedt. 

 

Zo iemand is bijvoorbeeld een vrijwilliger van Home-start. Zij kan 1x per week langs komen en 

heeft tijd om te luisteren, je weer zelfvertrouwen geven zodat je weer in je kracht komt te 

staan, of een handje te helpen bij praktisch zaken, zoals iets gezelligs doen met de kinderen of 

helpen bij de administratie. 

 

Home-start is al actief in  131 gemeenten in Nederland en sinds kort ook in de 

Noordoostpolder. Home-start werkt met getrainde vrijwilligers (allen moeder en in bezit vaan 

VOG), die worden opgeleid en begeleid door een coördinator.  

De coördinator van de afdeling Home-start in de Noordoostpolder is Astrid de Vries. 

 

Mocht je wel een steuntje in de rug of een luisterend oor kunnen gebruiken en is er ten minste 

één kind onder de 7 jaar in je gezin, twijfel niet en neem contact op met  

Astrid 06-35118877 of mail naar hs.noordoostpolder@humanitas.nl 

Je kunt ook vrijblijvend vragen of Home Start misschien iets voor je is. 

 

 

 

 

 

Museum Nagele 

 

Op zondag 1 maart 2015 heeft in Museum Nagele de opening plaats gevonden van 

dubbelexpositie ‘Golf van Tijd’.  Op deze expositie zijn schilderijen en tekeningen te zien van 

Marianne Alting-Brooijmans en Inge Hoefnagel toont foto’s en objecten. 

Marianne Alting heeft zich laten inspireren door De Biesbosch, waar zij is opgegroeid. Daar 

beleefde ze de vrijheid van de ruimte en de ontmoeting met de natuur. De rest van het jaar 

was ze in het internaat, met regels en heimwee naar vrij zijn. Tussen deze twee werelden 

beweegt haar zoeken naar contact en verbinding, de kwetsbaarheid van het leven. 

Inge Hoefnagel heeft haar indrukken van de Noordoostpolder als nieuw, onbekend en 

maakbaar land zichtbaar en tastbaar gemaakt. Ze zag een indeling met strakke, rechthoekige 

vlakken en harde werkers op functionele boerderijen. Dit heeft ze uitgewerkt met materialen 

als hout, gips, keramiek en in een deken als de kleurige barcode van de polder. 

 Van leerlingen van De Uiterton in Dronten zijn 34 werken tentoongesteld. Deze werken zijn 

gemaakt onder leiding van Marianne Alting. 

 

De expositie is te bezichtigen tot en met 31 mei 2015. U bent van harte welkom! 

Museum Nagele is geopend op donderdag tot en met zondag van 13.00 – 17.00 uur, 

Ring 23, 8308 AL Nagele, tel. 653077 b.g.g. 652562, website: www.museumnagele.nl 

mailto:hs.noordoostpolder@humanitas.nl
http://www.museumnagele.nl/
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Inleverdata 2015 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

19 april 29 april 

14 juni 24 juni 

23 augustus 02 september 

08 november 18 november 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eénmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

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

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

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

-    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. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de 

advertenties van toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6    33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 
 

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

20-03 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

21-03 Basisschool OPAK Huis-aan-huis ochtend 

21-03 ’t Klokhuis “NL Doet” klussendag ’t Klokhuis  

25-03 Dorpsbelang Algemene ledenvergadering ’t Klokhuis 20.00 uur 

28-03 Sint Genesius Sprookje “de Schaterheksen” HCR van Saaze 20.00 uur 

01-04 PKN Gemeente Kraggenburg Kruisweg lopen en film PKN Kerk 19.00 uur 

02-04 PKN Gemeente Kraggenburg Witte donderdag PKN Kerk 19.30 uur 

02-04 Jeugdclubs geamenlijke 
kerken en parochies 

The Passion 2015 Ontmoetingkerk Creil 19.45 uur 

03-04 PKN Gemeente Kraggenburg Goede Vrijdag PKN Kerk 19.30 uur 

03-04 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

04-04 Multi Culti Kraggenburg Kinderdag, paaseieren zoeken HCR van Saaze 14.00 uur 

04-04 PKN Gemeente Kraggenburg Stille zaterdag PKN Kerk 19.30 uur 

05-04 PKN Gemeente Kraggenburg Pasen PKN Kerk 10.00 uur 

08-04 Basisschool en STEK Dorpsschoonmaak Hele dorp  

15-04 Chr. Vrouwenbeweging Henk en Janny Hooier 
Humor in de streektaal 

Prot. Kerkcentrum 19.30 uur 

17-04 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

18-04 Basisscholen OPAK Huis-aan-huis ochtend 

18-04 Smartlappenkoor Smart&Zo 10-jarig lustrum HCR van Saaze  

26-04 Step Emmeloord Kennedymars HCR v Saaze (post)  

27-04 STEK Koningsdag Zie: Facebook/posters  

30-04 Daltonschool de Fladderiep Goede Doelen Markt Basisschool Namiddag 

01-05 Tessa en Danisha Nachtvolleybal voor Kika Gymzaal Divers 

9/16-05 Feestweekcommissie Feestweek   
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Multi-Culti samenvatting voor migranten blz.14 

Multi-Culti summary for migrants page 14 

Podsumowanie dla migrantów strona 14 

Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Tweeënveertigste jaargang, nummer 3. Mei 2015. 
 

Redactie: F.J. de Haan, namens Dorpsbelang 
J. de Kruijk, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 
Advertenties: M. van Diepen, 06 13250681 

H. Hadders, 06 51207854 
Leuk om te lezen: M. Maljaars 
Typewerk: E. Lelieveld 

M. Wiegmink 
Lay-out advertenties: A. Goossens 
Drukwerk: Drukkerij Feiko Stevens 

Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 
Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 

 
Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 19 April 2015 vóór 19.00 uur, 
altijd voorzien van een naam en telefoonnummer, bij voorkeur per e-mail in een Office Word-bestand: 
uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24. 
 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  
 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Advertenties minimaal één week voor de inleverdatum kopij inleveren. 
 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 – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 
 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. 

                                                                I N H O U D 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 
Als we om ons heen kijken zien we duidelijk dat het voorjaar is. Bomen en struiken komen in 

het blad en in de bloesem. De natuur gaat weer van start. Dat kunnen we ook voor ons dorp 

zeggen. Veel activiteiten staan weer op stapel, zoals u in deze Uitkijk kunt lezen. En de 

feestweek komt er ook weer aan. 

Veel mogelijkheden om als dorpsgemeenschap samen te werken, maar juist ook om samen 

veel plezier te hebben en te gaan genieten. 

Verder vragen we vanuit bestuur Dorpsbelang aandacht voor: 

 

 

Plantjes dag 

Op zaterdag 9 mei organiseert Dorpsbelang samen met IGW en Wijkbeheer wederom een 

plantjesdag. We gaan er van uit dat het net als voorgaande jaren een succes gaat worden. Het 

is een prachtige gelegenheid om voor weinig geld met een bloembak uw tuin op te fleuren. 

Vorige jaar hebben in diverse straten de bewoners gezamenlijk met bloembakken in de straat 

ons dorp een fleurig aanzien gegeven en dat een hele zomer lang. U zorgt voor de bloembak, 

wij voor de plantjes en potgrond. 

In het dorp komen we bij u langs vanaf 10.00 uur tot 13.00 uur. De kosten bedragen 

€ 1,00 voor een kleine bloembak. Bij grotere bloembakken is de prijs afhankelijk van het 

aantal planten dat er in gaan. 

 

 

Incasso contributie 

De contributie wordt omstreeks 26 mei via automatische incasso geïnd. In de eerste twee 

weken van mei komen bestuursleden bij u langs voor het ophalen van de contributie als u nog 

contant betaalt of als u nog niet meedoet met de automatische incasso.  

Mochten we u niet thuis treffen, wilt u dan wel reageren op het briefje dat we bij u in de bus 

doen? 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 
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Dorpschoonmaken 

We kunnen terugkijken op een geslaagde Dorpsschoonmaak! De leerlingen hebben met z'n 

allen het schoolplein en de straten weer schoon gemaakt. Dit alles in samenwerking met de 

Fladderiep, Nederland Schoon en de gemeente NOP. Bedankt iedereen! 

 

Dorpenloop/Koningsdag 

Verder hebben we de dorpenloop er weer op zitten en zijn we bezig met de voorbereiding voor 

Koningsdag. Het belooft weer een gezellige ochtend te worden! Met het traditionele vlag 

hijsen, fiets versieren, kleedjesmarkt, kroontjes versieren en leuke spelletjes. U komt toch 

ook? 

 

Steprace 

Heeft u de Steprace op zondag 3 mei al in uw agenda gezet? Rond kwart voor elf kunt u 

komen aanmoedigen.  

 

Leeuwenronde 

Waarschijnlijk zijn er ook al veel mensen aan het trainen voor de Leeuwenronde op  

22 mei. U doet toch ook mee?  

 

Oproep 

Verder hebben we nog een oproep: we zijn nog op zoek naar een of meerdere mensen die op 

een ludieke wijze het jaar willen doornemen op de nieuwjaarsreceptie.  

Lijkt het u leuk, meld u dan aan bij een van de stekleden!!! 

 

 

Tot ziens bij een van onze activiteiten! 

 

STEK 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 

 of Neushoornweg 24 

 

https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/images/blank.png
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/images/blank.png
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/images/blank.png
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                                                 FC KRAGGENBURG 

 
               VOETBALJAARGANG 2014-2015 

 
 
 

Op zaterdag 18 april heeft het bestuur de banden met Harkemase Boys aangehaald. We 

hebben een rondleiding gehad door de prachtige accommodatie van de hoofdklasser en de 

wedstrijd Harkemase Boys - Staphorst bezocht.  
 

Ron Potters is tussentijds aangesteld als senioren coördinator. Hij neemt deze taak over van 

Dick van der Stelt, die de voorzitterstaken wegens ziekte van Henk Schüssler heeft 

overgenomen. Met Henk gaat het naar omstandigheden heel goed en waar mogelijk staat hij 

het bestuur bij. 
 

Dit jaar is er geen FC Dag. In plaats daarvan vieren we het eerste weekend van september ons 

60-jarig bestaan met op zaterdag een programma voor de jeugd en op zondag een gezellig 

programma voor alle leden en oud-leden.  
 

Op 10 mei zetten we onze vrijwilligers in het zonnetje.  
 

Voor de aanleg van een tegelpad naar het tweede veld zoeken we nog vrijwilligers. Aanmelden 

kan via Dick van der Stelt.  
 

Binnenkort wordt het hoofdveld door de gemeente vernieuwd. Er zal dan gespeeld worden op 

het tweede veld. Indien nodig zullen programmawijzigingen op tijd gecommuniceerd worden 

aan de spelers en leiders.  
 

Alle drie seniorenteams draaien in de bovenste regionen mee.  
 

Het damesteam heeft zich ingeschreven voor een toernooi bij Old Forward. Naast Dames 1 zal 

er indien er voldoende belangstelling is een speciaal 35+ team gevormd worden. Wil je een 

keer meetrainen? Dat kan! De trainingen zijn op donderdag van 20.00 - 21.00 uur. Meld je bij 

één van de trainers.  
 

Het damesteam valt sinds de wisselingen in de bestuurstaken bestuurlijk onder Margot 

Maljaars.  

 

De jeugd zit midden in de voorjaarscompetitie. Beide E-teams draaien bovenin de competitie 

mee. De kabouter / mini pupillen hebben een eerste reeks toernooitjes afgesloten. Er volgt nog 

een reeks toernooitjes, waarvoor we weer twee teams hebben ingeschreven. 
 

Pupil van de week: 

19 april - Tessa de Jong, 12 jaar, team: FC Kraggenburg D1, positie: rechtsvoor, fan van AJAX 
 

Sander Ernst, jeugdtrainer, trainer van de C’s en dames is opnieuw geopereerd en zal zich zes 

weken moeten voortbewegen met krukken. De trainingen vinden gewoon doorgang.  
 

Er is gestart met keeperstrainingen voor de jeugd. Deze worden gegeven op de 

dinsdagavonden door Erik en Richard Wiegmink en René Botter.  
 

Voor het nieuwe seizoen 2015/2016 zijn we op zoek naar leiders voor de jeugd, 

scheidsrechters voor de jeugd en een trainer voor het C-team. Interesse? Meld je bij Margot.  

Meer info: www.fckraggenburg.nl 

http://www.fckraggenburg.nl/
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Be-Fair volleybal 

Jaaa! Het is ons gelukt! Onze C – Jeugd is dit jaar kampioen geworden in de  

2e klasse van de regio Noord.  

Het team bestaat uit (v.l.n.r.) : Danee Winter, Julia van Haaster, Tessa de Jong, Lisa de Kruijk, 

Anita Ruiter, Milou Kapelle, Marleen van Dijk en Jorn Schulting.  

Ze hebben een paar spannende wedstrijden gespeeld maar uiteindelijk kwamen ze er altijd als 

winnaar uit. Volgend seizoen starten zij in de C 1e klasse competitie. Nu de wedstrijden zijn 

afgelopen bereiden wij ons voor op het SVM toernooi op 30 mei.  

 

 
 

 

 

Onze B jeugd heeft het ook super gedaan het afgelopen seizoen. Zij zijn van de 2e klasse naar 

de 1e klasse gegaan en hebben uiteindelijk een 4e plek gehaald. Met als kers op de taart de 

winst op de nummer 1! Volgend jaar starten zij in de A 1e klasse competitie.  
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CMV jeugd 

Met 3 teams hebben we meegespeeld in de CMV competitie van januari tot en met april. Alle 

teams hebben sportief en fanatiek gestreden. Bij wedstrijden komt veel meer kijken dan alleen 

maar punten scoren; teamwork, doorzettingsvermogen, leren omgaan met winst maar ook 

met verlies, vertrouwen op elkaar, respect voor de tegenstander en het belangrijkste - samen 

plezier hebben! En dat hadden ze. 

Caro, Maaike, Maartje, Anouk en Loïs zijn 3e geworden in niveau 2, op slechts 3 punten 

achterstand van de kampioen!  

Melinda, Angela, Iris, Marloes en Carlijn speelden in niveau 5. Voor hun eveneens een 3e 

plaats. Gelukkig mogen ze volgend seizoen op niveau 6 gaan spelen. Op dat niveau is de 

bovenhandse opslag toegestaan en daar zijn ze erg blij mee.  

Onze jongens, Thijs, Stijn, Nick, Jelle, Jens en Timo zijn op een zevende plaats geëindigd in 

niveau 6. 

 

We trainen nog even door, spelen mee in het SVM toernooi op 30 mei en sluiten eind juni het 

seizoen af met een leuke activiteit.  

We kunnen terug kijken op een geslaagd seizoen en daarvoor willen we de spelers, trainers, 

scheidsrechters, coaches, ouders en supporters hartelijk bedanken! 

 

 

Dames volleybal 

Ook voor de dames van Be-Fair is het wedstrijdseizoen ten einde. Ze zijn geëindigd op een 

vijfde plaats.  

Het gehele seizoen heeft het team meegedraaid in de top 5 van de poule. De dames wisten 

overigens als enigen in die poule een aantal sets te winnen van de uiteindelijke kampioen.  

De klik is er tussen trainer en speelsters, nog steeds worden technieken aangescherpt en 

verbeterd en soms komt men tot verrassende inzichten. Er wordt nog doorgetraind zolang de 

groep groot genoeg is. Als blijkt dat door drukte in tuin, dorp of op het strand de trainingen in 

de zaal gestaakt moeten worden, starten we in augustus weer met frisse moed.  

 

 

Bestuur Be-Fair, afdeling volleybal 

 

 

 

 

 

AVONDVIERDAAGSE KRAGGENBURG 

 

Het is weer voorbij. Van 13 t/m 17 april is de avondvierdaagse gelopen rond en in de bossen 

van het mooie Kraggenburg. Heel jammer dat Luttelgeest dit jaar is afgehaakt, zij hebben het 

nu zelf georganiseerd in Luttelgeest. Met 80 kinderen van de lagere school en 25 volwassenen 

die de 5 of de 10 kilometer liepen en 19 peuters die de peuterloop van 2 ½ kilometer hebben 

gelopen. Met alle dagen mooi weer is er door het Voorsterbos, Kadoelerbos en Waterloopbos 

en het boslint rond Kraggenburg gewandeld. Allemaal prima gelopen en goed volbracht met 

een mooie medaille als verdienste. Al was het voor de eerste keer of voor de achtenzestigste 

keer.  

Met op vrijdag het rondje door het dorp achter de muziekauto aan. 

 

Dit had niet gekund zonder de hulp van alle begeleiders van de groepen, de 

verkeersbegeleiders, de EHBO die 1 pleister heeft moeten plakken, de dames op de 

drinkposten en de mensen die de routes hebben uitgezet. Allemaal heel erg bedankt. 

Ook Joost van Boven van ’t Hoekje bedankt voor het sponsoren van de ijsjes. 

 

Paula Snellink 
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Team Be-Fair 11 dorpenloop 

 

Zaterdag 18 april heeft de loopgroep van Be Fair voor de 16e keer meegedaan met de 11 

dorpenloop georganiseerd door AVNOP. De loopgroep traint op donderdagochtend van 8.45 

uur tot 10.00 uur in het Voorsterbos. Daar naast zijn er nog lopers uit Kraggenburg die iedere 

zondagochtend om 9.30 uur een ronde lopen vanaf de rotonde door het bos en voor zichzelf 

lopen. Goed getraind startte in Emmeloord de 1e loopster en zo volgden nog 10 

loopsters/lopers in de andere dorpen door de polder. Dit keer geen fietser mee die de lopers 

uit de wind kan houden, want die stond er wel zaterdag. Door concentratie en inzet en rode 

hoofden heeft iedereen op tijd de finish gehaald. Iedereen moet minimaal 10 km per uur 

kunnen lopen. Van de 81 teams die er mee liepen, zijn we 53e geworden. Voor ons team een 

hele goede prestatie, we zijn 15 plaatsen gestegen vergeleken met vorig jaar.  

 

Het was een hele mooie, fantastische en gezellige dag. Volgend jaar weer! 

 

Paula Snellink 

 

 

 

 

Reuma collecte. 

 

De collecte van 2015 voor het reumafonds heeft het mooie bedrag van € 1032,50 

opgebracht. 

Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt! 

De opbrengst wordt besteed aan onderzoek en voorlichting. 

 

Namens het reumafonds,  

Emmy Koster  

Collecteleider 

 

 

 

 

dankwoordje 

 

De vele kaarten, bloemen en de belangstelling die wij mochten ontvangen  

na het overlijden van mijn lieve man, onze vader, opa en overgrootvader 

 

Theo van Diepen 
 

heeft ons goed gedaan.  

Het geeft ons veel steun om zijn verlies een plaatsje te geven.  

Hartelijk dank hiervoor. 

 

Tiny van Diepen –Heddes 

Kinderen, klein – en achterkleinkinderen 
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Aan alle inwoners van Kraggenburg, 

Op donderdag 30 april organiseren de leerlingen, de ouders en het schoolteam van 

Daltonschool de Fladderiep een GOEDE DOELEN MARKT. We proberen op deze markt geld in te 

zamelen voor de Stichting HOPE. De Stichting HOPE (Holland/Peru) verzorgt onder 

Nederlandse leiding onderwijsprojecten in Peru. Alle leerlingen gaan deze week druk aan de 

slag met dit project. De markt is de afsluiting van dit project. 

 

 

Op deze donderdagmiddag vinden er van 17.00 tot 19.30 uur allerlei activiteiten plaats op en 

rond het schoolplein van de basisschool. Er zijn marktkramen waar de kinderen hun 

zelfgemaakte creaties gaan verkopen. Ook vinden er demonstraties (b.v. muziek, acrobatiek 

e.d.) plaats. Eén van de gasten is Berdien Stenberg die, samen met een leerling van school, 

een gastoptreden gaat verzorgen. Ook is de Stichting Hope zelf met een eigen 

vertegenwoordiger en materialen aanwezig. Daarnaast worden er allerlei diensten (b.v. een 

etentje voor 4 personen) aangeboden waar de bezoekers op kunnen bieden.  

 

 

Ook voor de inwendige mens wordt er gezorgd. Naast koffie, thee en limonade zullen er ook 

hapjes (o.a. soep, wraps e.d.) verkocht gaan worden. 

 

 

We hopen dat velen onder u de moeite willen nemen om even langs te komen. U bent van 

harte welkom. Samen met u hopen we met het ingezamelde geld de indianenkinderen in het 

Andesgebergte in Peru een steuntje in de rug te geven. Wij rekenen dan ook op een goede 

opkomst. 

 

Voor meer informatie kunt u terecht op school of op de website www.stichtinghope.nl 

 

Met vriendelijke groeten, 

Leerlingen, ouders en schoolteam Daltonschool de Fladderiep 

Telefoon: 0527-252884 / 0527-252345 

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 2 

 

http://www.stichtinghope.nl/
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LEUK OM TE LEZEN 

Henk Blaauw (90) 

 

De heer Blaauw woont tegenwoordig in Emmeloord, maar hij begint zijn carrière in 

Noordoostpolder in Kraggenburg. Voor zijn familie mag ik zijn verhalen opschrijven. In overleg 

met hem mag het verhaal hoe hij in Kraggenburg terecht kwam in deze Uitkijk opgenomen 

worden. Dit is een eerste publicatie van het verhaal, dat hij zelf vertelt. 

 

Kraggenburg 

Mijn mooiste jaren beleefde ik in Kraggenburg. In 1952 kwam ik in het nieuwe polderdorp 

terecht. De reden dat ik naar de polder kwam, was omdat de vooruitzichten op het oude land 

minder werden. In mijn jonge jaren werd ik opgeleid bij een pootgoedteler en leerde alle 

aardappelziekten kennen. In 1944, ik was toen 19 jaar, kwam ik in dienst bij de 

Keuringsdienst ‘Veenkoloniën’. Ik kreeg hier een goede opleiding. Door de teelt van 

fabrieksaardappelen, die net zoveel opbracht als het pootgoed, kwam er minder werk voor de 

keurmeesters. Aangezien ik in losse dienst was, zag ik het werk steeds verder afnemen.  

 

In het mededelingenblad van de landelijke N.A.K. werden keurmeesters gevraagd voor de 

Keuringsdienst Noordoostpolder. Met de advertentie ging ik naar de directeur van de 

Keuringsdienst Veenkoloniën, de heer Weijers. Die raadde mij gelijk aan te solliciteren.  

 

Keuringsdienst Noordoostpolder 

Op 26 mei 1952 deed ik mijn intrede bij de Keuringsdienst Noordoostpolder. Woningen waren 

niet direct beschikbaar. Mijn onderkomen was in de barakken van Kamp Marknesse. De 

slaapkamer bestond uit bedden met strozak en klompen onder het bed. Dat was wel even 

wennen, echt pionieren. Samen met een collega ging het prima. Afwassen moesten we zelf 

doen. Afdrogen deden we niet. We zetten de afwas op een droogrekje en de volgende dag was 

het vanzelf droog. Mooie herinneringen heb ik aan die tijd, alles was nieuw voor me. De eerste 

zomer beleefde ik als een vakantie. Er werden boerderijen gebouwd van schokbeton. ’s 

Ochtends zag je soms nog weinig van de bouw als je naar je werk ging, terwijl er ’s avonds 

een schuur stond. Ik was de hele dag onderweg, alles ging op de fiets. 

 

Later verhuisde ik naar kamp De Voorst. Ik kreeg in augustus 1952 een vaste aanstelling bij 

de Keuringsdienst en kwam dus in aanmerking voor een woning in Kraggenburg. De 

toenmalige keurmeester-controleur de heer J. Bos verliet de Keuringsdienst en verhuisde naar 

Emmeloord voor een functie bij de Coöp ZPC. Zijn woning aan de Walstraat kwam dus vrij en 

was in principe voor mij bestemd. Het zou fantastisch zijn als ik voor de winter mijn gezin 

weer bij elkaar had. Maar… helaas dat geluk ging deze keer niet op. Twee dames gingen voor, 

een kleuterjuf en een basisschooljuf. Zij woonden op een kamertje boven hun hospita. Toen zij 

vernamen dat de familie Bos ging verhuizen, eisten zij die woning op, anders vertrokken ze.  

Landdrost Ir. A.P. Minderhoud was naast landdrost ook voorzitter van de Keuringsdienst. Hij 

was een man met twee petten op. In die tijd waren ze blij met personeel voor de scholen. De 

landdrost wou niets liever dan dat iedereen in de polder bleef. Ik kon dus fluiten naar de 

woning.  

 

De hele winter moest ik in Kamp De Voorst doorbrengen. We werden goed verzorgd door de 

kampbeheerder en tevens kok, de heer Postma en ook door zijn vrouw. Niet alle 

pootgoedtelers waren in staat om de oogst zelf te sorteren, daardoor gingen veel partijen 

veldgewas naar Friesland. Dit was voor mij extra werk, vooral ’s avonds had ik veel 

stempelwerk. Elke zak aardappelen werd voorzien van een label plus een plombe.  
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Met mijn verblijf in het kamp was ik niet telefonisch bereikbaar. De telers konden hun 

boodschap via het postkantoortje doorgeven. Dit was in de woning van de familie Schuphof. 

Mevrouw Schuphof nam dan de boodschap aan. Ik kwam drie maal per dag langs. Dat was 

toch wel gezellig, want er waren meestal wel meer mensen, die gebruik maakten van het 

kantoortje. Men wist daar ook van alles. Als er gebeld werd, werd er meegeluisterd.  

 

Rond Sinterklaas kwamen er meestal nieuwe pachters bij, ook in 1952. Zoals gebruikelijk kom 

ik ’s middags langs. Het is er erg druk. Sommige personen zijn zelfs erg opgewonden, vooral 

de heer Van de Klundert. Hij kwam op mij af: ik heb een bedrijf toegewezen gekregen aan de 

Espelerweg en jij kunt mijn woning wel krijgen, Walstraat 31. Eind januari is de boerderij 

klaar, een blij man was ik. Dan gebeurt er iets verschrikkelijks, op 1 februari 1953, de 

watersnoodramp in Zeeland. De landdrost stelt deze woning beschikbaar voor mensen, die 

moeten vluchten uit Zeeland in verband met de ramp. Voor mij is het afwachten of de woning 

opgeëist wordt.  

 

De tweede week van februari, op mijn verjaardag, heeft zich nog niemand gemeld voor de 

woning en wordt hij mij toegewezen en word ik herenigd met vrouw en twee kinderen. Zij 

woonden nog steeds in de Veenkoloniën, Nieuwe Pekela. Ik was al getrouwd toen ik naar het 

kamp ging. In het kamp woonden alleen maar mannen. Elke zaterdagmiddag om 13.00 uur 

vertrokken we vanuit de kampen met bussen richting Blokzijl. Daar stonden meerdere bussen 

klaar voor diverse richtingen. Directie Wieringermeer, ‘Noordoostpolder Werken’ verzorgde dit 

vervoer. Het voordeel van deze reizen was dat je rechtstreeks naar je woonplaats ging.  

 

Ondertussen was mij nog wel een woning toegewezen aan de Kadoelerweg voor tijdelijk 

verblijf. Dat zag ik niet zitten, die overgang vond ik te groot. Achteraf had ik het goed gedaan. 

Op 23 februari 1953 waren wij inwoners van Kraggenburg. 

 

Margot Maljaars 

 

 

 

 

 

 

”KRAGGENBURG ZET DE BLOEMTJES BUITEN” 

 

Haak - en Brei Picknick met Sanne en de mannen 

 

Op zaterdag 6 juni is er tijdens het Uit-je Tent Festival weer een gezellige Haak – en Brei 

picknick. Dit jaar is het thema “Kraggenburg zet de bloemetjes buiten”. Behalve de picknick is 

er ook een markt op het veldje voor Van Saaze. Dit jaar zijn er een twintigtal kraampjes met 

van alles op het gebied van haken en breien. Daarnaast is er een optreden van Sanne en de 

mannen, zijn er workshops en een heerlijke picknick met streekproducten (opgeven van 

tevoren bij info@hotelvansaaze.nl).  

Wil je ook de bloemetjes mee helpen buiten zetten? Brei of haak je bloemetjes en lever ze in 

bij ’t Voorpand, Molenberg 9 in Vollenhove  

 

Programma Haak- en Brei weekend: 

 

Vrijdag 5 juni 20.00 uur Breicafe met een lezing van Wieke van Keulen  

                    22.00 uur Kampvuuroptreden Sanne en de mannen 

 

Zaterdag 6 juni: Markt & Picknick van 11.00 – 17.00 

 

 

 

mailto:info@hotelvansaaze.nl
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VAN SAAZE HOOFDSPONSOR KENNEDYMARS 

NOORDOOSTPOLDER 
 

 
Hotel Café Restaurant Van Saaze was vanaf 

de eerste Kennedymars Noordoostpolder 

stempelpost en twee keer per jaar gastheer 

voor de vrijwilligers van de Kennedymars. 

Dit jaar hebben ze als hoofdsponsor hun 

naam verbonden aan het sportieve 

wandelevenement. Broers Max en Ron 

Potters dragen het evenement met 

wandelaars uit 

heel Nederland een warm hart toe. 'Doordat 

we al jaren aan de mars verbonden zijn, 

kennen we de vrijwilligers. Ieder jaar 

beleven we veel plezier aan de wandelaars, 

die hier hun rust pakken, een glaasje drinken en een bitterbal eten.' 

 

Ze kiezen juist voor dit evenement, omdat de hele Noordoostpolder doorkruist wordt. 

'Dat zien we als een meerwaarde. Daarnaast vinden we het best een eer dat wij als 

ondernemer uit één van de dorpen onze naam hier aan mogen verbinden.' Dit jaar lopen 

de wandelaars vanaf de start in Emmeloord, om 22.00 uur op zondag 26 april, 

rechtstreeks naar Kraggenburg, een route van ongeveer 14 kilometer. Daarna gaat de 

tocht verder via alle dorpen in Noordoostpolder totdat de wandelaars na 80 kilometer 

weer in Emmeloord aankomen. 

 

De Van Saaze Kennedymars in onderdeel van het Profytodsd Tulpenfestival en wordt 

georganiseerd door StEP Noordoostpolder. 

 

Info: StEP, 0527-621111 of 06-23337730 of bij Van Saaze, Tel 0527 - 25 23 53 

 

 

 

LEVEL ONE 11 DORPEN STEPTOCHT 

 

Op zondag 3 mei staat de Level One 11-dorpen Steptocht weer op het programma. Elk jaar 

weer een mooie en gezellige afsluiter van het Profytodsd Tulpenfestival. Het sportieve element 

staat in deze steptocht voorop. Daarnaast geeft de volgkaravaan de nodige gezelligheid en is 

niet meer weg te denken.  

 

Als organisatie zien wij echter steeds vaker 

dat de veiligheid in de tourkaravaan / 

volgbussen te wensen overlaat en vorig jaar 

heeft er helaas een aantal vernielingen 

plaatsgevonden. Ook is er alcoholgebruik 

geconstateerd bij jeugd onder de 18 jaar.  
 

Graag willen wij zowel deelnemers als ouders 

op hun verantwoordelijkheid in deze wijzen. 

Bij onaanvaardbaar gedrag zullen wij als 

organisatie, of de begeleidende 

motoragenten, waarschuwen en indien nodig 

maatregelen nemen.  
 

Namens de PR Commissie en voorzitter Tulpenfestival StEP 

Annelien van der Heide en Ellen Boonen 
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DAGJE UIT MET DE jvv 

woensdag 1 juli 2015 

  

 

Gaat u ook weer mee? 

 

De JVV heeft ook dit jaar weer een reisje georganiseerd 

voor de 55 plussers uit Kraggenburg en Ens.  

 

We rijden via Scherpenzeel naar Hemrik in Friesland, waar we ontvangen worden in de 

Stoeterij “Het Swarte Paert” voor onze eerste koffie of thee met oranjekoek. De Stoeterij heeft 

als doel om het Friese paard in al zijn facetten aan hun gasten te tonen. Na de koffie krijgen 

wij hier een rondleiding. Er is een expositie-ruimte met prachtige rijtuigen, klederdrachten met 

bijbehorende sieraden en arrensledes. Ook bezoeken we het luxe stallencomplex, waar de 

zwarte parels gestald staan. Ook bekijken we nog een paardenshow. 

Vervolgens rijden we naar een restaurant voor een goed verzorgde koffietafel met kroket. 

Na de lunch rijden we via een toeristische route naar Surhuisterveen. Hier bezoeken we 

museumboerderij Ot en Sien. Het is een plek waar de tijd 100 jaar heeft stilgestaan. Hier is 

nog het winkeltje, schooltje en de dokterspraktijk uit de tijd van toen. Aansluitend genieten we 

nog van een kop koffie of thee. 

Daarna vertrekken we naar het restaurant ’t Haske in Joure, waar ons nog een drie gangen 

diner wacht. Na het diner gaan we huiswaarts. Aankomst rond 19.30 uur. 

 

De kosten voor deze reis bedragen € 62,00 p.p., dit is inclusief busreis, 1x koffie met 

oranjekoek, entreegelden, rondleiding, paardenshow, koffietafel met kroket, 1x thee/koffie en 

3-gangen diner. 

 

Vertrek om: 8.30 uur bij van Saaze in Kraggenburg,  

         8.40 uur vanaf Marktplein in Ens 

 

Aanmelden graag uiterlijk 13 juni 2015 bij: 

Jan Rinsma    A.J. Rennenstraat   6 tel. 252061 

Johan Speets    A.J. Rennenstraat 18  tel. 258182 

Piet Koster    Zuidermeent 12           tel. 252565 

 

U kunt uw betaling overmaken naar rek.nr. NL48 RABO 0346 5927 04 

De aanmeldingsstrook kunt u (ook) inleveren tijdens de JVV soosmiddag of bij Joke de Bruijn 

tijdens de soosmiddag in Ens. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Aanmelding voor busreisje JVV op woensdag 1 juli 2015. 

 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

 

Met rollator? Ja/neen.  

Met         personen.  

Bij calamiteiten tel.nr. 

Ik/wij stappen in om 8.30 in Kraggenburg of 8.40 uur in Ens. 
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ZONNEBLOEM NIEUWS  

 

Paas attentie 

Voor de Pasen hebben we onze zieke en herstellende gasten kunnen verblijden met een mooie 

bos tulpen. Deze bloemen hebben we kunnen betrekken van de Fa. Looise aan de 

Leemringweg te Kraggenburg. Onze hartelijke dank daarvoor. 

 

Uitje De Strandhoeve 

afdeling Kraggenburg heeft met de jaarlijkse lotenverkoop een prijs gewonnen. Doordat we als 

“klein dorpje met maar 1400 inwoners” naar verhouding heel veel loten verkopen, heeft het 

hoofdkantoor in Breda ons een prijs toegekend. Met deze prijs kunnen we onze gasten weer 

een gezellige dag bezorgen. Dus op maandagmorgen 20 april om 10.15 zijn we met 25 

personen vanuit ons dorp Kraggenburg met auto’s vertrokken naar De Strandhoeve aan de 

Uiterdijkerweg te Luttelgeest. Daar werden we ontvangen met koffie/thee en koek. De 

voorzitster Judith Barneveld heette ons van harte welkom en stelde ons voor aan Dhr. Bertwin 

Bergman van Staatsbosbeheer, die ons vertelde over het ontstaan en beheer van de 

Oostvaardersplassen. Hij liet ons dia’s en fragmenten uit de film De Nieuwe Wildernis zien. 

Daarna hebben we genoten van een heerlijke lunch in de buitenlucht en ‘smiddags hebben 

enkele dames onder leiding van Riek van de Bor een zeepketting gemaakt en mochten de 

overige dames en heren onder ons hun vaardigheid tonen met het handboog en kruisboog 

schieten. Om 15.30 werd deze gezellige en zonnige dag afgesloten en werden we weer thuis 

gebracht. 

 

Jaarlijkse Boottocht 

Op vrijdag 22 mei is de jaarlijkse boottocht voor Kraggenburg gepland. Samen met de 

afdelingen van Ens, Brederwiede, Tollebeek en Rutten kunnen we genieten van de vaart die 

begint vanuit de haven van Vollenhove naar Blokzijl, Jonen, Beulakkewijde, Zwartsluis en dan 

weer naar Vollenhove. De boot vertrekt om 10.00 uur en wordt weer thuis verwacht om 16.30 

uur. Al varend krijgen we koffie/thee met iets lekkers erbij en een hapje en een drankje. 

Tussen de middag krijgen we een warme maaltijd aangeboden. Er is ruimte voor een gesprek 

of een spelletje en er zal ook weer een verloting worden gehouden. De kosten voor deze dag 

bedragen € 32,50 per persoon. 

Belangstellenden kunnen zich opgeven bij:  

Mevr. Mooiweer tel. 252700 en Mevr. Rinsma tel. 252061.  

 

Liefst zo snel mogelijk i.v.m. de te vullen plaatsen op de boot. 

 

Zonnebloemloten 

Vanaf de maand mei komen wij als Zonnebloem vrijwilliger weer bij u langs met de 

zonnebloemloten. En natuurlijk hopen we weer op uw steun. En zoals u kunt lezen komt uw 

steun met het kopen van loten ook daadwerkelijk weer terug bij onze eigen gasten van 

Kraggenburg. 

 
Namens alle vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg.  

 

 

 

 

 

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

 
 of Neushoornweg 24 
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Multi Culti Kraggenburg migrantenwerkgroep sinds 22 nov. 2010 

 

Hello everyone,  

 

Would you like to now or reed what this magazine “the Uitkijk” of Kraggenburg has to offer? It 

is possible. Specially for you, we will make a short summary in English and Polish.  A summary 

will be published in “the Uitkijk”. The rest of the magazine can be found on the website of 

Multi-Culti Kraggenburg; www.multicultikraggenburg.nl.  

There is also a possibility to sign up with your email adress for the newsletter at 

multiculti@kraggenburg.nl. Have fun reading and hopefully we can meet you at one of the 

many activities Kraggenburg has to offer. 

 

The Multi-Culti working group 

 

----------------------------------------------News----------------------------------------------- 

 

As Multi-Culti, we offer several pieces of land for free, suitable for growing vegetables. The 

onley thing you have to do, is maintain it, by keeping it free from weeds. 

 If you are interested you can contact Sandra Luten, Finsestraat 16, 0527-252585. 

 

 

- The editors of the Uitkijk are not responsible for the content of the summary - 

 

 

 

Witamy  wszystkich, 

 

Czy chcecie  również wiedzieć / przeczytać to  co jest w lokalnej gazetce Uitkijk Kraggenburg ? 

Teraz jest to mozliwe! 

Wykonalismy krótkie streszczenie w języku angielskim i polskim. Nie przegapcie tego. Teraz  

możecie przeczytać sami jakie imformacje zawiera uitkijk i co sie dzieje w kraggenburg. Wiecej 

imformacji mozna zobaczyc  na stronie internetowej Multi- Culti Kraggenburg; 

www.multicultikraggenburg.nl, mozesz tez otrzymac pocztą e-mail wiadomosci , zamelduj sie  

na nasz adres wiadomosci; multiculti@kraggenburg.nl.  

Miłej lektury, zabawy i mamy nadzieję do zobaczenia ponownie w jednym z wielu działań, o 

których zostaniecie poinformowani . 

 

Multi Culti  Kraggenburg 

 

------------------------------------------Imformacje----------------------------------------- 

 

My z Multi Culti oferty jako imigrantów w naszej 

społeczności, aby spróbować przydziału dla za darmo przez 

cały rok. Wszystko masz wobec czynić jest spędzić czas w 

ogrodzie i utrzymywać ono wolny od chwastów. Jeśli jesteś 

ainteresowany możesz poprosić Sandra Luten, Finsestraat 

16, 0527-252585. 

 

- Redakcja nie ponosi zadnej      odpowiedzialnosci za 

tlumaczenie - 

 

 

 

 

 

http://www.multicultikraggenburg.nl/
mailto:multiculti@kraggenburg.nl
http://www.multicultikraggenburg.n/
mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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UITSLAG Eieren gooien 

 

Kraggenburg – Voor de tiende keer vond op tweede Paasdag het traditionele eieren gooien 

plaats op het grasveld voor HCR van Saaze. Onder gunstige weersomstandigheden werden er 

behoorlijke afstanden gegooid. Het winnende ei maakte geheel intact een vlucht van  

42.60 meter.  

Gooier Robert Olczyk en vanger Rebecca Doejaarden tekende voor de verste afstand. 

 

Foto van alle prijswinnaars  

 

 
 

 

 

 

 

JAARLIJKS EIERGOOIEN OP  HEMELVAARTSDAG NOG FEESTELIJKER 

JONGEREN19NU 

 

Leden van jongerenvereniging Jongeren19nu en andere belangstellenden kunnen op 

donderdag 14 mei weer met eieren gooien op de ijsbaan in Tollebeek. Deze traditie wordt zoals 

elk jaar gehouden op Hemelvaartsdag en georganiseerd door N.E.T.. Nieuw dit jaar is dat er 

geen schuurfeest plaats vindt, maar het evenement overdag een feestelijker tintje krijgt. 

 

De reden dat er geen schuurfeest wordt georganiseerd, is dat er rond deze datum vele andere 

activiteiten plaats vinden. De organisatie heeft daarom besloten om het evenement overdag 

grootser aan te pakken. Op Hemelvaartsdag begint vanaf 13.00 het jaarlijkse kampioenschap 

eiergooien. Dit jaar wordt het een ultieme strijd! Houd daarvoor de website in de gaten. Naast 

de pogingen die gedaan kunnen worden om het ei heel te vangen zijn er genoeg andere 

activiteiten te doen op de ijsbaan. Zo kunnen kinderen zich in de huifkar laten schminken of 

spelen op het springkussen. 

 

Aansluitend volgt na het eiergooien een mega barbecue en een afterparty in de feesttent met 

live muziek van The Rousers. Deze eiergooi afterparty vindt plaats van 18.00 tot 22.00 uur. De 

prijzen zullen dan worden uitgereikt. Consumpties zullen tegen scherpe prijzen worden 

aangeboden. Het meenemen van eigen consumpties is dan ook niet toegestaan. Entree 

bedraagt € 2, - en is onder de 12 jaar gratis. 

 

 Kijk voor meer informatie op www.facebook.com/eierengooienJ19nuNET 

 

 

 

 

http://www.facebook.com/eierengooienJ19nuNET
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Oranjevereniging 

KONINGSDAG EMmeLOORD 
 

Koningsdag (en voorheen Koninginnedag) in 

Emmeloord wordt al zestig jaar georganiseerd door de 

Vereniging tot Viering van Nationale Gedenkdagen, 

kortweg de VVNG. Niet voor niets door velen de 

‘vereniging met de lange naam genoemd’.  

Voorzitter Bertus Ritsema zou dan ook liever naar de landelijk algemeen gebruikelijke naam 

Oranjevereniging gaan. Dat zal ook gaan gebeuren. “Toch dekt die lange naam wel heel goed 

de werkzaamheden van de vereniging. Want naast de organisatie van Koningsdag (vlag hijsen, 

aubade, vrijmarkt, optredens tijdens de vrijmarkt, kermis, financiële ondersteuning van 

buurtspelen, ontvangst van de gedecoreerden en als afsluiting het vuurwerk) is de vereniging 

ook betrokken bij de organisatie van de activiteiten rond 4 en 5 mei. Bovendien valt sinds 

2012  ook de organisatie van de tweejaarlijkse taptoe onder de verantwoordelijkheid van de 

VVNG, …. Oranjevereniging. 

Aan het zestigjarig bestaan van de vereniging zal op 30 oktober met een jubileumfeest 

bijzondere aandacht worden besteed. 
 

Nieuw 

Nieuw en uniek voor de komende Koningsdag is de wedstrijd “best living statue” van de 

Noordoostpolder. Op de vrijmarkt kunnen levende standbeelden uit de polder meedingen naar 

de titel: “best living statue” van de Noordoostpolder. Het is een wedstrijd voor amateurs en er 

wordt gestreden in twee leeftijdscategorieën: categorie A: van 8 tot en met 16 en categorie B: 

17 jaar en ouder. Naast de titel zijn er mooie prijzen te winnen. De winnaar wordt bepaald 

door een door de Oranjevereniging samengestelde jury. Maar ook het publiek heeft een groot 

aandeel in de uitslag. De beoordeling zal plaatsvinden van 12.30 tot 14.00 uur, maar de 

“beelden” mogen natuurlijk langer blijven staan.  

Uitgebreide informatie en aanmelding op de site van VVNG (binnenkort Oranjevereniging): 

www.vvng.nl. 
 

Meer informatie: 

Bertus Ritsema 06 51152702 

 

 

 

SCHALIEGAS CONGRES MET JAN JAAP VAN DER WAL 

 

Dinsdag 12 mei 2015 organiseert het samenwerkingsverband Tegengas een congres over 

schaliegas. Tegengas heeft verschillende sprekers uitgenodigd, om de inwoners en het 

bedrijfsleven te informeren over de risico’s van schaliegaswinning. Het congres vindt plaats om 

19.30 uur in ’t Voorhuys te Emmeloord.  

 

Satirische blik van Jan Jaap van der Wal 

Toonaangevende sprekers op het gebied van techniek, duurzaamheid en gezondheid, lichten 

de winning van schaliegas toe. De meeste sprekers zijn tegen winning. Cabaretier Jan Jaap 

van der Wal is de bekendste. Hij nam in een van zijn satirische TV-programma’s minister 

Kamp en schaliegas op de hak. Hij leidt deze avond ook een paneldiscussie. 

 

Verzet tegen schaliegas vergroten 

Het samenwerkingsverband wil met dit congres het verzet tegen schaliegas vergroten. 

Verschillende sprekers belichten de diverse kanten van schaliegaswinning. Zo kunnen mensen 

beter geïnformeerd worden over de gevaren en hun oordeel vellen.  

 

Schade voor inwoners voorkomen 

Tegengas strijdt tegen schaliegas en is voor duurzaamheid. Het korte termijn profijt van extra 

(schalie)gas weegt niet op tegen de langdurige schade voor de inwoners en het bedrijfsleven 

van de Noordoostpolder. 
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College over water in de noordoostpolder 

     

 

Wietse Wiersma, student Bodem, Water & Atmosfeer en Dijkgraaf Hetty Klavers geven samen 

college! 

 

Vormende waterstromen in en van het polderlandschap 

 

Donderdag 30 april is de aftrap van de eerste editie van NOP University in het kerkje van 

Museum Schokland. Initiatiefnemer Wietse Wiersma heeft enige tijd geleden contact gezocht 

met FlevoMeer Bibliotheek om gezamenlijk een college te organiseren. Al snel haakte derde 

partner Museum Schokland aan. Gezamenlijk gaan zij voor een geslaagde avond met een 

boeiend college over een toonaangevend en actueel onderwerp in de Noordoostpolder. 

 

Water en wetenschap komen samen tijdens de eerste editie van NOP University. Wietse 

Wiersma en Dijkgraaf Hetty Klavers geven een boeiend college over de wereld van het water. 

Op het gebied van water is een polder een van de meest fascinerende plekken op aarde. Water 

is onmisbaar in het beschrijven van het gebied.  

 

Ga met het college mee op een populair-wetenschappelijke excursie door de Noordoostpolder. 

Het verhaal begint in de sloten tussen akkers en eindigt op de grens van het oude land, waar 

het ontbreken van een randmeer voor altijd grote gevolgen zal hebben op zowel het nieuwe als 

het oude land. Om dit en nog veel meer te ontdekken over water in de Noordoostpolder is 

iedereen van harte welkom op deze bijzondere avond.  

 

In het tweede deel van het college is er een gastlezing van Hetty Klavers, Dijkgraaf van het 

waterschap Zuiderzeeland, over haar werk en het beheren van al dat water. De avond wordt 

georganiseerd in samenwerking met de Flevomeerbibliotheek, Museum Schokland en het 

Waterschap Zuiderzeeland. 

 

Wietse Wiersma is tweedejaars student Bodem, Water & Atmosfeer aan de Universiteit van 

Wageningen. Hij komt uit de Noordoostpolder en voor een verdiepende opdracht heeft hij 

onderzoek gedaan naar het water in de polder. Het idee om er een college over te geven komt 

van De Wereld Draait Door, die met hun colleges een breed publiek bereiken met 

wetenschappelijke thema’s.  

 

Vanaf 19.30 uur is het kerkje op Schokland geopend. Kaarten, á € 5,00 voor deze avond zijn 

verkrijgbaar bij Museum Schokland en FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder. Reserveren per 

mail kan ook: wietse.wiersma@outlook.com 
 

 

 

  

 

 

 

 

                         De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

 

 

http://www.kraggenburg.nl/
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ONTMOETINGSGROEP PKN KERk 

 

Op verschillende momenten in het jaar, op verschillende 

plaatsen in ons dorp, ontmoeten we elkaar. Al snel raken 

we in gesprek over de dingen die ons bezighouden of 

worden nieuwtjes uitgewisseld. Door deze ontmoetingen 

voelen we verbondenheid, we horen ergens thuis! 

 

Binnen de PKN-kerk is de vraag naar voren gekomen om 

elkaar bewust te ontmoeten rondom gesprekken over 

‘geloven anno nu’. Daarom start PKN-kerk in september 

met ontmoetingsgroepen voor mensen in en rond 

Kraggenburg. Iedereen is welkom! 

 

De ontmoetingsgroep komt één maal per maand bij elkaar in 

een huiskamer. De gespreksonderwerpen van de avond komen 

uit het blad:  

 

Open Deur.  

Open Deur is een maandelijks oecumenisch tijdschrift rondom 

‘leven en geloven’. Ieder tijdschrift van Open Deur heeft een 

bepaald thema. Het tijdschrift is gevuld met artikelen, 

interviews, kunst, gedichten en verhalen rondom het thema. 

Daarnaast geeft de website nog tips om met elkaar in gesprek 

te raken of suggesties voor boeken en films.  

Wie nieuwsgierig is naar het dit maandblad kan een kijkje 

nemen op de website www.open-deur.nl  

 

De precieze invulling van de avond wordt in iedere groep 

afgesproken, maar waarschijnlijk zal een avond er ongeveer op 

deze manier uitzien: 

-ontvangst met koffie/thee 

-aansteken van een kaars/welkom 

-onderwerp uit Open Deur 

-gesprek en/of activiteit rondom het onderwerp 

 

Wil je/wilt u meedoen met deze avonden? Dan kun je/kunt u zich opgeven bij: Liesbeth 

Winters-Jonas tel 252396 of via jan.liesbeth@hetnet.nl 

 

Meld bij opgave ook of u/je mee wil doen in een groep met mensen uit dezelfde buurt of liever 

meedoet in een groep met leeftijdsgenoten. 

 

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 

 

 

 

 

http://www.open-deur.nl/
mailto:jan.liesbeth@hetnet.nl
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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ZILVEREN JUBILEUM OPEN TUINDAGEN NOORDOOSTPOLDER 

 

Tien mooie tuinen in en om Emmeloord, met elk een eigen karakter en veel creativiteit, doen 

mee aan de Open Tuindagen Noordoostpolder van Groei en Bloei, die op zaterdag 27 juni en 

zondag 28 juni georganiseerd worden. De starttuin van de route is Langaster Garden van Ank 

en Harri Nienhuis, Lindeweg 6, Emmeloord.  
 

Toegangsbewijzen voor alle deelnemende tuinen en een routebeschrijving zijn tijdens de Open 

Tuindagen in de starttuin te koop voor 3 Euro per dag. De tuinen zijn beide dagen open van 

11.00 tot 17.00 uur. In de meeste tuinen zijn standhouders aanwezig om hun kunst en andere 

objecten te laten zien. Omdat het een jubileumjaar is zal er een extra feestelijke sfeer zijn in 

de deelnemende tuinen. 
 

Het grootste deel van de Open Tuinen zijn boerderijtuinen, er zijn ook kleinere tuinen die 

deelnemen aan dit evenement. Er doen tuinen mee die landelijke bekendheid genieten en er 

zijn ook tuinen die nooit eerder open waren voor publiek. De tuinen zijn zeer afwisselend in 

sfeer, grootte en creativiteit. De deelnemende standhouders bieden heel uiteenlopende kunst 

en andere objecten aan. Zo zijn er schilderijen, sieraden, beelden, planten en bloemsierkunst.  
 

De Open Tuinen Commissie van Groei en Bloei begon 25 jaar geleden met het organiseren van 

Open Tuinen in de Noordoostpolder. De laatste tien jaar zijn de Open Tuindagen steeds in en 

om één dorp in de Noordoostpolder. De tuinen liggen daardoor op fietsafstand en het 

tuinaanbod is ieder jaar weer heel anders. Alle tuinen zijn ook per auto bereikbaar. 

 
WOORDZOEKER 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

Wanneer alle woorden goed zijn weggestreept geven de overgebleven letters 

in het diagram, het oploswoord 

Oplossing: bladzijde 20 
 

B E W A N D E L E N S H E 

K N O E I E R R E K J E E 

P K R L N E T P E N N E N 

O E A S S A P V E V E L H 

K L K T C A A N O D E A A 

E S A L H H IJ D N R P L N 

R P W K A L R U J M M E D 

B O E I T A K A A E Z I I 

E O G I T G G L A N Z I G 

K R U T E S P T E P E I G 

E V I L N O P R O P M A E 

R S N C O S O A T O E E L 

L I F L A F F E R IJ N L S 

EREVELD 
ERICA 
FORENZEN 
GLANZIG 
HEELAL 
BEWANDELEN 

 

INLEGKUNDE 
INSCHATTEN 
KEREN 
KLAAGTOON 
KLEPEL 
DIGGEL 

KNOEI 
KOEKHAPPEN 
LOOPLAMP 
NAADJE 
NETVORMIG 
EENHANDIG 
 

 

PATSER 
PENNEN 
POKERBEKER 
ROMIG 
SCHRAAPMES 
EIERREKJE 

SITTARD 
UITLIJNEN 
WITSPAR 
ZEMEN 
LIFLAFFERIJ 
ENKELSPOOR 
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6 MEI FRANS HOEK KEEPERs DAG BIJ FLEVO BOYS 

 

Woensdag 6 mei organiseert Flevo Boys de regionale Keepers dag samen met Frans Hoek 

Sports en de KNVB. De winnaars in Emmeloord mogen daarna 15 mei strijden om de titel 

Beste keeper van Nederland op het sportpark VVOG in Harderwijk.  

 

Alle keepers zijn welkom 

Lokale, regionale en nationale keepers (jongens en meisjes), zijn van harte welkom op 

woensdag 6 mei in de meivakantie op sportpark Ervenbos in Emmeloord. Opgeven kan via de 

website www.flevoboys.nl of via het mailadres keepersdag@flevoboys.nl. Deelname kost 

€19,90.  

 

 
 

 
 

OVERZICHT AANGAANDE DE ZORG 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via: 

Coördinator: Helma Langeweg 

Email:  vrijwilligers@kraggenburg.nl 

Telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-2325 4810 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

Email van het zorgteam voor Kraggenburg: zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl 

Algemeen telefoonnummer (24 uur per dag bereikbaar) 0527 – 63 03 00 

 

Onze buurtwerker Nancy Kamsta. Haar werk valt samen te vatten als “de Buurtwerker 

Legt verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor 

ontmoetingen” 

Email Nancy: nancy.kamstra@carrefour.nu 

Telefoonnr. : 06-83526465 

 

Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, 

jeugdzorg, ondersteuning, werk en inkomen enz. 

Algemene email van team DOEN: doen@noordoostpolder.nl 

Algemene telefoonnr. : 0527-633933 

Verder nog informatie op de site van onze gemeente: 

http://www.noordoostpolder.nl/doen 

http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/ 

en klik dan aan de linkerkant (onderaan) op het onderwerp “Zorg en (financiële) 

ondersteuning” 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
                                      Oplossing woordzoeker: slagvast 

http://www.flevoboys.nl/
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
http://www.noordoostpolder.nl/doen
http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/
http://www.kraggenburg.nl/
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Inleverdata 2015 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

19 april 29 april 

14 juni 24 juni 

23 augustus 02 september 

08 november 18 november 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eenmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

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

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

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

-    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. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de 

advertenties van toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6    33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 
 

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

26-4 Step Emmeloord v.Saaze Kennedy Mars HCR v Saaze (post) Tussen 
23.00/23.30 

27-4 Stek Koningsdag HCR v.Saaze 10.30 

30-4 Daltonschool de Fladderiep Goede doelen Markt Basisschool 17.00/19.30 

01-5 Tessa en Danicha Nachtvolleybal Gymzaal Divers 

03-5 Level One steptocht Step race HCR v Saaze (post) 11.45 

09-5 Dorpsbelang/IGW/Wijkbeheer Plantjes dag Dorp 10.00 

09-5 Feestcommissie Premier Evening  Kraakthelder Tent voetbalveld  

10-5 Feestcommissie Halleluja Tent voetbalveld  

13-5 Feestcommissie Walk of Fame kindermiddag Tent voetbalveld  

13-5 Feestcommissie Volleywood Tent voetbalveld   

14-5 Feestcommissie Dinershow Tent voetbalveld  

14-5 Feestcommissie Gala Evening - JOEK Tent voetbalveld  

15-5 Feestcommissie  Rat Race Tent voetbalveld  

15-5 Feestcommissie Night of the Oscars Tent voetbalveld  

16-5 Feestcommissie Gladiators the final roast of BBQ Tent voetbalveld  

22-5 Zonnebloem Boottocht Vollenhove 10.00 

22-5 Stek Leeuwenronde HCR v. Saaze  

01-6 JVV Bus reisje Verzamelen HCR 
v.Saaze 

8.30 

05-6 HCR v. Saaze Breicafe HCR v. Saaze 20.00 

05-6 HCR v. Saaze Kampvuuroptreden Sanne en de 
Mannen 

HCR v. Saaze 22.00 

06-6 HCR v. Saaze Markt en Picknick HCR v. Saaze  11.00 
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 
Wanneer deze Uitkijk bij u in de bus valt is de zomer net begonnen. Voor Dorpsbelang, de 

feestcommissie, STEK en MultiCulti een periode met enige rust na de diverse activiteiten in dit 

voorjaar. Hoewel, STEK organiseert wel vakantieactiviteiten. 

Wij kijken terug op geslaagde activiteiten als de steppenrace, de leeuwenronde, de feestweek 

en plantjesdag. Daarnaast zijn er voor veel dorpsbewoners plezierige momenten geweest zoals 

kampioenschap(pen) in de sport, promotie met je team, een examenperiode met hopelijk een 

goed uitslag. 

Dan nu met de zomer voor de deur voor u hopelijk een fijne tijd met vakantie in het 

vooruitzicht, dichtbij of ver weg, of lekker bij huis.  

 

Notaris Prummel heeft de wijzigingen van onze statuten opgesteld. Op de jaarvergadering zijn 

deze goedgekeurd en op 19 mei is de acte ondertekend. U kunt de nieuwe tekst van onze 

statuten nalezen op onze website www.kraggenburg.nl onder het kopje “Dorpsbelang” en dan 

“Vergaderingen/bijeenkomsten”. 

 

Naast deze genoemde activiteiten die direct zichtbaar zijn, werkt bestuur Dorpsbelang aan 

meer zaken, waarvan ik er een paar wil noemen. 

 

Speelplaats achter de Voorstraat. 

Na acties van vorig jaar februari heeft Dorpsbelang regelmatig overleg gehad met de 

gemeente. Er komt nu schot in deze zaak. Er zijn concrete afspraken gemaakt en de gemeente 

gaat (achterstallig) onderhoud uitvoeren. Daarna wil Dorpsbelang het beheer en onderhoud 

overnemen. Inzet van ouders/vrijwilligers bij dit beheer en onderhoud is wel een voorwaarde 

om deze speelplaats bij Dorpsbelang onder te brengen. We zullen mensen hiervoor gaan 

benaderen. 

 

Herziening bestemmingsplan Kraggenburg. 

De gemeente heeft Dorpsbelang geïnformeerd over het actualiseren van het huidige 

bestemmingsplan voor de bebouwde kom van Kraggenburg. Zij willen daarbij ook kijken naar 

inbreidingslocaties. De nieuwe bestemming van het voormalige Greenery terrein en van de RK 

kerk worden er ook in opgenomen. Eind vorig jaar zijn ons daarover al ideeën aangereikt. Men 

dacht toen aan o.a. het voorste deel van de Walstraat / hoek A.J. Rennenstraat, het 

volkstuinencomplex en een klein bosperceel tegenover de voetbal. Op ons verzoek zijn we in 

mei door de gemeente weer bijgepraat over de stand van zaken. Vanuit Dorpsbelang hebben 

wij benadrukt, dat onze prioriteit ligt bij het meenemen van “kavel Penders” in de 

bestemmingsplanwijziging en dan pas de inbreidlocaties. Wij denken dat als de verbouw of 

nieuwbouw van de Fladderiep gereed is, daar (beperkte) bebouwingsmogelijkheden 

(appartementen?) gecreëerd kunnen worden. Ook hebben we de noordkant van de Walstraat 

als mogelijke inbreidlocatie aangegeven.  

 

Wij hebben aan de gemeente gevraagd om bij deze herziening bestemmingsplan tegelijkertijd 

de “kavel Penders” (of in ieder geval een deel ervan) alvast mee te nemen. Dorpsbelang heeft 

de gemeente ook gevraagd om Megahome hiervoor nogmaals uit te nodigen. Helaas is van die 

kant nog niet gereageerd. Als bestuur van Dorpsbelang betreuren wij dat zeer, omdat het voor 

vertraging kan zorgen of dat wij gedwongen worden ten behoeve van de zo gewenste 

nieuwbouw in ons dorp akkoord te gaan met één of meerdere locaties voor inbreiden.  

http://www.kraggenburg.nl/
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De gemeente heeft bij monde van wethouder Haagsma gezegd dat zij in het derde kwartaal 

een informatieavond voor de bewoners zullen geven. Wij hopen dat Megahome en gemeente 

snel tot een oplossing komen en dat ook “kavel Penders” wordt meegenomen in de herziening 

bestemmingsplan. 

 

Kraggenburgers ontmoeten elkaar 

Het dorpsplan bevat o.a. het speerpunt Zorg. We hebben u al eerder verteld dat een 

werkgroep bezig is met de uitwerking hiervan. Concreet is hieruit voortgekomen dat we in 

Kraggenburg een eigen groep verzorgenden hebben van de Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

(ZONL), dat we een vrijwilligersgroep hebben en er veel contacten zijn met gemeente en het 

sociale team Doen. 

Een volgende ontwikkeling is om alle Kraggenburgers (van alle leeftijden) mogelijkheden te 

bieden elkaar te ontmoeten, ook wel genoemd “een koffieochtend”. Er zijn natuurlijk al 

bestaande mogelijkheden via soos en verenigingen. Deze nieuwe ontmoetingsochtenden zijn in 

dat opzicht vrijblijvender en er is geen lidmaatschap. U bent altijd welkom en kunt komen als 

u dit past. Doelstellingen zijn o.a. gezelligheid, ontspanning en informatie-uitwisseling (vanuit 

gemeente, zorggroep ZONL, ons dorp). Kortom, hiermee de onderlinge sociale contacten 

verbeteren en verstevigen en zo bijdragen aan het lang blijven wonen en leven in 

Kraggenburg. 

De werkgroep wil over deze ochtenden een goede afstemming met de soos, het dorpshuis, de 

verenigingen om aanvullend te zijn op ieders eigen activiteiten. Daarover zijn nu gesprekken 

en ook wordt gezocht naar vrijwilligers als gastvrouw of gastheer voor zo'n ochtend. 

De bedoeling is om vanaf september/oktober te gaan starten. U hoort er dan meer over. 

 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 

 
 

 

 

 

Ben jij een starter? 

Ben jij op zoek naar een woning in Kraggenburg? 

 

Kom dan begin juli naar de speciale jongerenavond met het thema; wonen in Kraggenburg.  

 

Op deze avond zal in ieder geval Woningcorporatie Mercatus met de jongeren in gesprek gaan 

over het huren van een huis in Kraggenburg. Dit ook naar aanleiding van de enquête die een 

tijdje geleden gehouden is. Deze avond hopen we ook verschillende partijen voor het kopen 

van een huis te verwelkomen.  

 

Dus ben jij tussen de 18 en 30 jaar en zoek jij een huur/koopwoning in Kraggenburg? Neem 

dan al je vragen mee naar een vrijdagavond begin juli. Houd de website van Kraggenburg, 

Facebook of de Twitter pagina van Dorpsbelang in de gaten voor de exacte datum! 

 

Dorpsbelang  
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Be-Fair volleybal 

 

Het zit er weer op! 

Wedstrijden zijn gespeeld en trainingen zijn afgelopen. Een aantal volleyballers hebben de 

schoenen aan de wilgen gehangen en we hebben er ook weer wat jong talent bij gekregen.  

Voorbereidingen voor het nieuwe seizoen zijn grotendeels afgerond, teams zijn aangemeld 

voor de nieuwe competitie en trainingsdagen en –tijden zijn afgestemd. Het bestuur kan nu 

met zomerreces. 
 

Na de zomer 

Voor onze trainingsgroepen staan hieronder de dagen/tijden van komend seizoen nog eens op 

een rijtje. Wil je kennis maken met volleybal, dan kun je ook een aantal keren mee komen 

trainen om te kijken of het iets voor je is. 
 

Maandag door Liset van der Stelt 

16.30-17.30 uur: niveau 4 

17.30-18.45 uur: C jeugd  

18.45-20.00 uur: A jeugd  
 

Woensdag 

17.30-18.30 uur: niveau 2 en 3 door Lian Bolsius 

18.30-19.30 uur: niveau 6 door Iris Kutschruiter 
 

Donderdag  

19.30-21.00 uur: damesteam door Ewald van Unen 
 

We starten met de trainingen als de scholen weer beginnen.  

We wensen iedereen een mooie zomer en een fijne vakantie. 
 

Namens Be-Fair 

Rachel Zwartbol 

 

 

Gymmen bij Be-Fair 

 

Donderdag 28 mei jl. hebben wij als Be-Fair na 12 jaar afscheid genomen van onze gym juf 

Bettie Kuipers. Bettie was zeer betrokken, gedreven en enthousiast. We hebben haar bedankt 

voor alles wat ze voor onze vereniging heeft gedaan. 

 

Gelukkig hebben we een enthousiaste vervangster gevonden. Haar naam is Manon Weening. 

Manon is momenteel studente aan de PABO en heeft enkele jaren ervaring in het geven van 

gym lessen. Mede door haar sportopleiding voor de PABO, denken wij een capabele leidster te 

hebben gevonden. 
 

Manon zal komend seizoen 2015-2016 starten in 2 groepen.  

14:15  -  15:00  pilot met FC ‘sport en spel’ + Be-Fair kinderen t/m 6 jaar 

15:15  -  16:15  7 t/m 12 jaar. 

Kinderen die in het kalender jaar 2015, 7 jaar worden starten in de tweede groep.  

Advies gymkleding: een korte broek, T-shirt en gymschoenen.  

 

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Manon Weening (06 20224401) 
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Gymwedstrijd Be fair. 

 
 
 
 
Op zaterdag 30 mei was het dan eindelijk zover...meedoen aan een echte gymwedstrijd!  

Locatie was de Evert van Benthemhal te Ens. 

 
We zouden het gaan opnemen tegen Ens, Blokzijl, Marknesse en Bant. Allereerst het opkomen 

met de vlag: alle gymnasten maakten (op muziek) een rondgang door de zaal achter eigen 

vlag. Hierbij alvast een applausje van het publiek.  

Daarna werd er gestreden maar wel in een heel gezellige sfeer. Het leuke hierbij was dat 

kinderen van dezelfde leeftijd waren ingedeeld naar wat ze konden. Deelname naar wat je 

kunt, haalbaar voor elk kind! 

 
Onze “toppers” op de balk, lange mat, brug en trampoline waren: 

Luca de Ridder, Camilla Spriensma, Xanne de Jong, Lisanne Gouweleeuw, Esmee de laVieter, 

Bibi van der Kar, Nikita Warner, Floortje de Ridder, Rachelle van Zoelen, Lois Spriensma en 

Yulie de Ridder 

Ze hebben allemaal hun beste beentje voor gezet, laten zien waarop in de voorgaande 

maanden op is geoefend.  

Resultaat is dan ook niet uit gebleven, wel een familieaangelegenheid: 

Floortje behaalde een eerste prijs en Luca werd (ook nog eens als jongste deelnemer) eerste 

bij de jongens 

Onze kleuters deden ook mee maar gingen niet ten strijde; zij lieten met de kleuters van 

andere verenigingen zien wat ze ook allemaal al konden op dezelfde gymtoestellen als die van 

de oudere kinderen. 

En dat was al heel wat; zweefstand, handstand, trampoline -sprong met 1/2 draai erbij. 

Daarnaast deden de kleuters met veel plezier allerlei leuke speelse oefeningetjes, vaak 

zelfbedacht in de gymles ervoor.  

Deze kleine toppers waren: 

Hanna Spriensma, Carice Warner en Sanne Vink 

De publieke tribune was (weer) vol wat natuurlijk heel veel steun aan de kinderen heeft 

gegeven en het tot een echte belevenis heeft gemaakt. 

Na afloop kreeg elk kind een prachtig vaantje uitgereikt. 

Ook nog een diploma, uitgedeeld op de volgende gymles met heel hoge  

punten erop! 

 

Bettie Kuipers 
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Sport en Spel voor pEUTERS 

 
 

5 juni jl. was het eindelijk zover en kon er gestart worden met de pilot 'sport en spel' van FC 

Kraggenburg en SV Be Fair voor peuters van 2,5 tot 4 jaar. Tijdens deze pilot is het de 

bedoeling peuters op speelse wijze te stimuleren samen met leeftijdgenoten bezig te zijn 

tijdens sport en spel. O.a. het leren omgaan met de bal en evenwichtsspelletjes staan 

centraal. Hiermee worden de motorische ontwikkeling en de spierontwikkeling van het kind 

gestimuleerd, waarbij alles natuurlijk is afgestemd op de leeftijd van het kind.  

 
Wanneer de peuter uiteindelijk naar de basisschool gaat, kan hij of zij dan gemakkelijk 

doorstromen naar de kaboutervoetbal van FC Kraggenburg of de gymles van Be Fair.  

 
Omdat de pilot dit jaar pas laat in het seizoen van start is gegaan willen we het tot de 

kerstvakantie 2015 nogmaals proberen. Het is de bedoeling hierna te evalueren en mede 

afhankelijk van het aantal peuters dat meedoet, wordt er een beslissing genomen of we er 

mee doorgaan.  

 

Momenteel draaien, door nog onvoldoende aanmeldingen, de peuters mee met de jongste 

gymgroep van Be-Fair onder begeleiding van Manon Weening. Tot aan de kerstvakantie 2015 

zal FC Kraggenburg voor deze peuters, zo nu en dan een gastlesje verzorgen zodat ook gestart 

kan worden met de eerste balvaardigheid spelletjes. 

 

Nieuwsgierig geworden en lijkt het iets voor uw kind? Kom dan vrijdag 28 augustus a.s. om 

14:15 – 15:00 uur naar de gymzaal.  

Wilt u op de hoogte gehouden worden van 'sport en spel voor peuters', kunt u ons mailen naar 

befair-kraggenburg@gmail.com of info@fckraggenburg.nl.  

 

We hopen op jullie komst. 

 

 

Namens FC Kraggenburg, Margot Maljaars (jeugdcoördinator) 

Namens Be Fair, Irma Verschure (voorzitter) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

                 Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 
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                                           FC KRAGGENBURG 

         VOETBALJAARGANG 2014-2015 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prachtig seizoen voor FC Kraggenburg 
 

Seizoen 2014/2015 zit erop. De wedstrijden zijn gespeeld. We gaan de zomer vieren! Het was 

een prachtig seizoen. Met een superstart, goede wedstrijden, slechte wedstrijden, voor ’t eerst 

minipupillen in de competitie, de opstart van een damesteam, mooie toernooien, promotie en 

kampioenswedstrijden.  

 

FC Kraggenburg 1 speelde promotiewedstrijden tegen Terschelling. Eerst naar Terschelling, om 

een week daarna thuis te promoveren naar de vierde klasse. FC Kraggenburg 2 en FC 

Kraggenburg 3 werden thuis kampioen. Een seizoen dat de boeken in gaat. Nog nooit eerder 

binnen de historie van FC Kraggenburg is dit gebeurd. Een mooi cadeau voor onze 60ste 

verjaardag! 

 

FC Kraggenburg dames 

We zijn dit jaar gestart met het geven van trainingen aan dames. De belangstelling was 

overweldigend. Zij speelden een oefenwedstrijd tegen Ens en diverse toernooien. Volgend 

seizoen gaan zij voor het eerst de competitie in. Succes dames.  

 

FC Kraggenburg 60 jaar 

Onze club is opgericht op 18 mei 1955. Ons 60-jarig jubileum gaan we vieren op zaterdag 5 en 

zondag 6 september. De zaterdag staat in het teken van de jeugd met onder andere een fun 

clinic van SV Heerenveen. De zondag is voor iedereen, die de club een warm hart toedraagt. 

We houden dan een feest-fun-voetbal-speltoernooi, waarvoor je je met een team van 

minimaal 7 personen met minimaal 2 dames en één 45-plusser kunt opgeven. We sluiten het 

toernooi af met een gezellig buffet dansant.  

 

FC Kraggenburg jeugd 

De jeugd heeft een prima seizoen gevoetbald, waarbij onze MP2 het kampioenschap 

binnenhaalde in de competitie. Ook het Henk de Graaf toernooi in Emmeloord mochten zij op 

hun naam schrijven. De laatste voetbalwedstrijden werden gespeeld tijdens het gezellige 

tiendorpentoernooi. Met pannenkoeken, een speurtocht, midgetgolf, klootschieten, spelen en 

een ijsje werd het voetbalseizoen officieel afgesloten bij Pannenkoekhuis De Strooppot en 

Speel- en Doepark De Voorst. Op 18 augustus start het nieuwe seizoen voor de jeugd.  
 

Wil je ook voetballen? Meld je dan aan via onze website of stuur een mail naar 

secretariaatfck@hotmail.com.  

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:secretariaatfck@hotmail.com
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Klusavonden 

Er staan 2 klusavonden gepland en wel op 30 juni en 1 juli. Houd deze avonden vrij. Opgeven 

kan via secretariaatfck@hotmail.com of annevanderl@hotmail.com.  

 

Velden 

Het eerste veld ligt er mooi bij. We verwachten dat het in augustus weer speelklaar is. Het 

trainingsveld is doorgezaaid. Deze velden zijn gesloten tot de start van het nieuwe seizoen. 

Met de gemeente zijn we tot overeenstemming gekomen dat we het onderhoud van de velden 

in eigen beheer houden. Alleen het groot onderhoud wordt door de gemeente gedaan. 

 

Topklasse weekenden 

7 en 8 augustus: Harkemase Boys 

15 en 16 augustus: Genemuiden 

 

Wij wensen jullie een fantastische zomer en zien jullie in augustus graag weer op De Brem.  

 

bestuur FC Kraggenburg 

www.fckraggenburg.nl 

of https://www.facebook.com/pages/FC-Kraggenburg/335374073271452 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JUBILEUMFEEST 
FC Kraggenburg 60 jaar 

 

zaterdag 5 en zondag 6 september 
 

5 september: funclinic van SC Heerenveen voor de jeugd 

 
6 september: happy day met feest-fun-voetbal-speltoernooi en buffet dansant 

 
Opgeven: teams van minimaal 7 personen met minimaal 2 dames en één 45- plusser 

kunnen zich opgeven via: secretariaatfck@hotmail.com. (ook voor niet leden ) 

 
Binnenkort ontvangt iedereen een uitnodiging met het volledige programma. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

http://www.fckraggenburg.nl/
https://www.facebook.com/pages/FC-Kraggenburg/335374073271452
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Op 30 april j.l. organiseerde Daltonschool de Fladderiep een Goede Doelen Markt. 

De opbrengst was bestemd voor de Stichting Hope. Deze Stichting ondersteunt het 

onderwijs aan kansarme indianenkinderen in het Andesgebergte in Peru. 

De actie was een groot succes! Samen met onze enthousiaste leerlingen en ouders 

hebben we kans gezien om een bedrag van € 1700,00 op te halen.  

De zelfgemaakte werkstukjes van onze leerlingen, de broodjes hamburger en 

andere hapjes: ze gingen als “broodjes” over de toonbank. Ook de optredens van 

de leerlingen vielen in de smaak. De veiling van een aantal “kavels” bracht ook het 

nodige op. Al met al kunnen we terugblikken op een succesvolle actie. We willen 

dan ook een ieder die zich hiervoor heeft ingezet (inclusief een aantal sponsoren) 

van harte bedanken voor hun inzet. 

Het geldbedrag is inmiddels overhandigd aan de Stichting AVES. Het ligt in de 

bedoeling dat alle scholen binnen de Stichting een actie voor een goed doel gaan 

opzetten. Inmiddels hebben vijf scholen een activiteit georganiseerd. De andere 

scholen zijn druk bezig met de voorbereidingen. Aan het eind van het kalenderjaar 

2015 zal het eindbedrag bekend zijn. Meerdere scholen gaan zich inzetten voor de 

Stichting Hope. Het startsein is door ons gegeven!  

Leerlingen, ouders en schoolteam Daltonschool de Fladderiep Kraggenburg 

 

 

 

 

 

Opak  

(OUD PAPIER ACTIE KRAGGENBURG) 
Beste inwoners, 

Graag even uw aandacht voor onderstaand bericht. In verband met de 

schoolvakantie zal er in de maand augustus GEEN OUD PAPIER worden opgehaald 

op de derde zaterdag van de maand. 

We willen u vragen om uw oud papier aan de weg te zetten op  

 

ZATERDAG 22 AUGUSTUS VANAF 9.00 UUR !!! (is éénmalig de 4e zaterdag 

van de maand) 

 

Geef het door aan uw buren, familie, vrienden en kennissen in de kern Kraggenburg 

en de buitenwegen. 
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS. 

 

Gezamenlijke maaltijd: 

 

Wegens het grote succes van de gezamenlijke maaltijden in het klokhuis, tijdens het afgelopen 

seizoen, heeft het bestuur besloten om ook in het nieuwe seizoen hiermee door te gaan. 

De opzet van de gezamenlijke maaltijden is het bevorderen van de sociale contacten tussen 

dorpsgenoten. 

De maaltijden worden bereid door een kookteam van 10 vrijwilligsters. Afgelopen seizoen 

hebben we drie maaltijden geserveerd.(snert-stamppot en pasta maaltijden) Met een 

deelname van 60 tot zelfs 90 personen bij de stamppot maaltijd heeft het onze stoutste 

verwachtingen overtroffen. Voor het najaar zijn twee maaltijden gepland. 

 

Op vrijdag 25 september bieden wij de keus uit: Pilav 

                                                                       Chili con carne 

                                                                       Kapucijners 

 

Op vrijdag 27 november bieden wij een stamppot: Boerenkool 

                                                                        Hutspot 

                                                                        Zuurkool 

 

Alle maaltijden worden afgesloten met een “toetje” 

 

In de Uitkijk van september komt te staan bij wie u zich kunt opgeven. 

 

 

 

 

 

BRIDGE CURSUS 

 

Bridge spelen wordt steeds populairder en ons bereikt steeds vaker de vraag of het niet 

mogelijk is een Bridge cursus in Kraggenburg te organiseren. 

Wij willen hier graag aan meewerken. Bij voldoende deelname zullen we in Het Klokhuis een 

Bridge cursus organiseren. Bent u geïnteresseerd meld u zich dan geheel vrijblijvend aan voor 

een informatie bijeenkomst op woensdag 19 augustus. Op deze avond zal Jan v.d. Graaf uit 

Kraggenburg ons wat uitleg en informatie verstrekken en zullen we gezamenlijk vaststellen 

hoe het vervolg traject gaat verlopen. 

 

Opgeven voor 15 augustus bij: 

Piet Paauw  

E-mail: pjmpaauw@gmail.com 

Tel:      252771 

 

 

 

 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
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KWETTERNIEUWS 

 

Het Kwetternest maakt onderdeel uit van de Stichting Peuterspeelzalen Noordoostpolder. De 

speelzaal is drie dagdelen in de week geopend. We hebben ons speellokaal in basisschool de 

Fladderiep. Via deze rubriek willen we u graag op de hoogte houden van de actuele 

belevenissen op peuterspeelzaal het Kwetternest. 

 

 

 
 
 
 
Er is de afgelopen tijd weer veel gebeurd op het Kwetternest. De SPN heeft zijn 10 jarig 

bestaan gevierd, alle peuters hebben kunnen genieten van de voorstelling van ‘circus Allez 

Hoep’. Ook hebben we veel beleefd tijdens het thema “de tuin wordt wakker”. We hebben 

liedjes gezongen over bolletjes en hadden zelfs een echte kikker op bezoek. Peuters vinden het 

vooral leuk om zelf dingen te ervaren.  

 

Tot de zomervakantie zijn we bezig rondom het thema “hoe ga ik naar de peuterspeelzaal”. We 

werken dan met het boek: Anna in het verkeer”. Aan het eind van het schooljaar organiseren 

wij weer ons peuteruitje. Omdat we met het thema verkeer bezig zijn willen we dan met zijn 

allen gezellig op de fiets op pad. 

 

Op dit moment hebben nog een paar plekken vrij voor de plaatsing van nieuwe peuters. Voor 

informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor (www.psz-nop.nl). Natuurlijk kunt u 

ook altijd zelf een kijkje bij Jeanette en Petra komen nemen!  

Dit kan op aanvraag in de ochtend op dinsdag, woensdag of donderdag (06-2145788) 

 
 

 

http://www.psz-nop.nl/
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Leuk om te lezen: geslaagd! 
 

Het was voor een grote groep jeugd een spannende dag, donderdag 11 juni, wel of geen 

telefoon, geslaagd of toch niet … Gelukkig zijn de meeste examenkandidaten geslaagd. Kim, 

Lisanne, Renate en Jonathan vertellen over het examen en hun toekomstplannen. 

GEFELICITEERD! 
 

Naam: Kim Westra 

Leeftijd: 16 jaar 

Opleiding: TL 

School: Bonifatius mavo 

  

Hoe heb je je voorbereid op je examen? 

Eerlijk gezegd heb ik mij niet heel erg voorbereid op mijn examens. Ik heb voor de oefen 

examen week niets geleerd om zo te kijken wat ik wel en wat ik niet wist. Datgene wat ik nog 

niet wist heb ik opgeschreven en geleerd. Als je gewoon het hele jaar door goed oplet tijdens 

de lessen leer je ook al heel veel.  

  

Hoe vond je het examen? 

De examens zelf vond ik over het algemeen best moeilijk en lang. Ik dacht van te voren iets te 

gemakkelijk over de examens. Ik had ook totaal geen stress of spanning. 
 

Welk vak zag je het meest tegenop? 

Ik zag het meeste op tegen Frans en Engels, omdat Frans en Engels vooral begrijpend lezen is 

en ik daar altijd al moeite mee heb gehad. Ik vond economie ook lastig omdat daar veel 

nadenk vragen in voor kwamen. Met wiskunde, Nederlands en natuurkunde ging het redelijk. 

  

Hoe heb je het gevierd? 

Toen ik hoorde dat ik geslaagd was begon ik spontaan te huilen omdat ik de hele ochtend in 

spanning had gewacht op de uitslag. Het drong niet helemaal tot me door dat ik geslaagd was, 

omdat ik de hele tijd dacht dat ik toch een herkansing zou hebben. Eenmaal toen ik echt 

besefte dat ik geslaagd was belde ik mijn vader op om het geweldige nieuws te vertellen. Ik 

ging die avond met een paar vriendinnen naar Chez om het te vieren.  

  

Ga je een vervolgopleiding doen? Zo ja welke? 

Nu ik mijn TL diploma heb ga ik een vervolgopleiding volgen, namelijk Manager/ondernemer 

Horeca op het Deltion college in Zwolle. Ik hoop dat ik net zo'n leuke tijd mag beleven op het 

Deltion college als op de Bonifatius mavo. 
 

 

Naam: Lisanne van der Heiden 

Leeftijd: 16 jaar 

Opleiding: VMBO GTL 

School: Zuyderzee College 
 

Hoe heb je je voorbereid op je examen?  

Ik heb vooral heel veel geleerd voor de tentamen weken waardoor ik met de examens wel 

moest leren maar niet heel veel meer. Ik heb gewoon ieder vak één voor één gedaan. En als ik 

dacht dat ik me net wat meer op een bepaald vak moest focussen heb ik dat ook gedaan.  
 

Hoe vond je het examen?  

Ik vond de meeste examens dit jaar wel echt lastig maar had er na afloop niet een slecht 

gevoel over.  
 

Welk vak zag je het meest tegenop en waarom? 

Ik zag het meest op tegen Engels en aardrijkskunde. Engels omdat ik daar altijd al wat minder 

in ben geweest. En met de oefenexamens ook wel redelijk laag op scoorde. En met 

Aardrijkskunde omdat we er niet echt voor konden oefenen. Het waren dit jaar namelijk 

allemaal nieuwe onderwerpen, waardoor oude examens van bijvoorbeeld een jaar terug je niet 

verder konden helpen.  

Hoe heb je het gevierd?  
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Ik ben de avond van de uitslag (donderdag) eerst naar school geweest. Daar hadden we 

namelijk met de 4de klas een geslaagden feest. Daarna ben ik met een paar vriendinnen naar 

Chez gegaan. En heb het daar naar m’n zin gehad! Vrijdagavond is vooral al m’n familie op 

bezoek gekomen om me te feliciteren en heb toen ook een leuke avond gehad! 
 

Wat ga je nu doen?  

Vakantie vieren, maar natuurlijk ook lekker werken. Zodat ik een lekker zakcentje heb als ik 

op vakantie ga.  
 

Ga je een vervolgopleiding doen? Zo ja welke?  

Ja, Pedagogisch medewerker Jeugdzorg.  
 

 

Naam: Renate Balk 

Leeftijd: 17 jaar 

Opleiding: havo 

School: Zuyderzee College 
 

Hoe heb je je voorbereid op je examen? 

Ik heb me niet speciaal voorbereid op het examen. Ik heb het hele jaar de stof bijgehouden en 

me goed voorbereid op de toets weken die we steeds hadden, hierdoor kende ik alle stof voor 

het examen al goed. 
 

Hoe vond je het examen? 

Ik vond de examens goed te doen. 
 

Welk vak zag je het meest tegenop en waarom? 

Engels. Ik heb Engels altijd het lastigste vak gevonden dus ik was erg onzeker over hoe ik het 

examen zou maken. 
 

Hoe heb je het gevierd? 

Thuis heb ik lekker taart gegeten en daarna ben ik met mijn vriendinnen naar Chez gegaan. 
 

Wat ga je nu doen? 

Lekker vakantie vieren en werken bij de Jumbo. 
 

Ga je een vervolgopleiding doen? Zo ja welke? 

Ja, ik ga logistiek en economie doen op het Windesheim in Zwolle. 
 

 

Naam: Jonathan Kers 

Leeftijd: 17 jaar 

Opleiding: HAVO 

School: Emelwerda College 
 

Hoe heb je je voorbereid op je examens? 

Om heel eerlijk te zijn, helemaal niet… 
 

Hoe vond je het examen? 

Makkelijker dan verwacht. 
 

Welk vak zag je het meest tegenop en waarom? 

Economie, het is het vak wat mij het minst ligt en waar ik ook het laagst op scoorde. 
 

Hoe heb je het gevierd? 

Feest, vrienden, bier. 
 

Wat ga je nu doen? 

Studeren in Zwolle op het Windesheim, lerarenopleiding geschiedenis. 
 

Veel succes met jullie vervolgopleiding! Margot Maljaars 
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Beste mede kraggenburgers 

 

Na 35 jaar in Kraggenburg waar ik samen met mijn gezin met veel plezier mocht wonen, 

samen hoogtepunten maar ook zeker dieptepunten heb meegemaakt, ben ik nu verhuisd. 

Mijn nieuwe adres is: Landpoortsteeg 5 8325CM Vollenhove 

Mobiel: 0622690803 

De stuwwal 5 blijft nog wel in de familie, Cor heeft ervoor gekozen om het van mij over te 

nemen. 

Zodat ik daar nog regelmatig zal komen. 

Zijn jullie in de buurt en zin in een kopje koffie? Gezellig.!!! 

 

Hartelijke groet, 

Vrouwk van Beek. 

 

 

 

Zoekertjes 

 

Te koop aangeboden; 

Römer King autostoeltje 

Geschikt voor kinderen met lichaamsgewicht van circa 9-18 kg (8 maanden tot 4 jaar) 

Lichaamslengte 70 tot 100 cm ECE16 

 

Vraagprijs: € 75,00  

 

Telefoonnummer: 06-27448751 (tot 21.30) 

 

 

Trampoline laagmodel doorsnee 1,83 meter. 

Hoogte vanaf de grond ongeveer 50 cm. 

Goed onderhouden, alleen zomers buiten in de winter in de schuur. 

 

Vraagprijs: € 50,00 

 

Telefoonnummer: 06-27448751 (tot 21.30) 

 

 

 

 

 

Dankbetuiging 

  

Helaas is het voor ons onmogelijk om een ieder 

persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven  

dat wij hebben ondervonden tijdens de ziekte en het  

overlijden van  

                         Johan Speets 

 

Het was hartverwarmend 

 

Gina Speets -Stodel  

Kinderen en kleinkinderen. 
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Terugblik tentviering feestweek 

 
De oecumenische werkgroep kijkt terug op een hele mooie viering op 10 mei jl tijdens de 

feestweek. Het was hartverwarmend om te zien hoeveel belangstellenden er bij deze viering 

aanwezig waren. In het bijzondere willen wij Conny v.d. Graaff, Willem Schra en de 

gelegenheidskoorleden bedanken. In een korte tijd hebben zij prachtige liederen ingestudeerd 

en ons die laten horen. De opbrengst van de collecte voor de twee initiatieven tegen kanker is 

€ 422,00. Namens Remco, Ton en Lars wil ik jullie danken voor dit mooie bedrag. Uiteraard 

wensen wij hen succes bij de uitdaging die ze zijn aangegaan. 

Op 5 juli a.s. staat de volgende oecumenische viering gepland. Wilt u een keer meedoen met 

de voorbereiding van een oecumenische viering neem dan contact op met Alice Polhoud 

(252772). 

De oecumenische werkgroep Kraggenburg 

 
  

 

PKN Kerk 

 
Bij deze nodigen wij je graag uit om op zaterdag 19 september (bij de PKN Kerk) deel te 

nemen aan de Actie-/spellenmiddag voor jong en oud, muziek en gezelligheid.  

Men kan tegen een kleine bijdrage meedoen aan hele leuke en (oud) Hollandse spelen en zijn 

er prijzen voor de winnaars! 

 

Na een leuke en gezellige middag kan men aanschuiven voor een maaltijd waar een optreden 

van ‘Twee boeren en een dominee’ op volgt. 

 

Het programma ziet er als volgt uit: 

 

14:00 uur start van de actie-/spellenmiddag 

17:00 uur lekker eten 

20:00 uur cabaret van ‘Twee boeren en een dominee!’ 

 

Eten en Cabaret:   

Volwassen: €12,50 

Kinderen <12: €10,00  

Gezin: €40,00 

 

 

Opgave voor het eten of kaarten bestellen voor Twee boeren en een dominee’  

kan via actiepkn@hotmail.com  

De kaarten worden per mail, telefoon of op de dag zelf verkocht maar  

Let op: OP = OP! 

 

De opbrengst van deze dag zal worden besteedt aan het onderhoud van de kerk. 

 

Graag tot dan! 

 
 
 
 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
  

 

 

mailto:actiepkn@hotmail.com
http://www.kraggenburg.nl/
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Beste kraggenburgers 

  

Het afgelopen half jaar was ik druk in training voor mijn grote doel: het fietsen van de  

Alp d ’Huzes voor het KWF. 

Vele uren heb ik vaak met plezier op de fiets gezeten. 

Elke keer als ik weer een berichtje kreeg met daarin: ’er is een donatie gedaan’, motiveerde 

mij het nog meer om te gaan trainen. 

  

In Frankrijk hebben wij een hele mooie week meegemaakt. 

Elke dag was er wel wat te doen. Beneden in het dorp of op de berg. 

Voor mij was het niet de eerste keer dat ik daar was en dus wist ik wat ik kon verwachten. 

Met mijn teamgenoten Joey en Erik gingen we de dag na aankomst de Alp d’Huez beklimmen 

en verkennen. De rest van de dagen was voor mij genieten van Frankrijk. 

 

Donderdag was de koersdag. De wekker stond op 3 uur. Normaal ben ik niet zo’n 

ochtendmens, maar nu was ik om 3 uur klaar wakker. 

Toen heb ik flink wat pannenkoeken naar binnen gewerkt, wat geen pretje was, want de 

honger was nog ver te zoeken. 

Om 4 uur zijn we naar de start gereden. Omdat het warm zou worden stonden er al veel 

fietsers aan de start. De eerste beklimming ging me goed af. Het was een heerlijke 

temperatuur en ik reed hm in de tijd van 1 uur en 24 minuten naar boven. 

Mijn tijd van de tweede beklimming ging in de tijd van 1 uur en 29 minuten, dus ik lag mooi op 

schema voor de 6 keer. 

Helaas, boven aangekomen had ik een hongerklop en moest ik nog afdalen voor ik weer kon 

eten. Beneden aangekomen was ik hondsberoerd en kreeg ik niks naar binnen. 

De derde beklimming ging voor het gevoel slomer, maar de benen voelde nog goed. Wel had 

ik aan het einde van de klim last van de hoge tempraturen. Ik deed over deze beklimming  

2 uur en 13 minuten. 

Toen ik boven aan kwam in die warme temperatuur had ik al door dat het lastig zou worden 

om de 6x te gaan halen. 

Ik zou alles nog in dezelfde tijd moeten rijden als de laatste beklimming, wetend dat het nog 

warmer zou worden. Onderweg naar beneden heb ik toen besloten om er 5x van te maken. 

Aangezien ik daarom meer tijd had heb ik beneden even wat extra rust gepakt. Toen ik startte 

in het dal gaf de thermometer 42.5 graden aan. Alles aan vocht op de berg heb ik aan moeten 

pakken om mezelf koel te houden. Ook heb ik veel zout gegeten om maar vocht vast te 

houden. De vierde beklimming deed ik er heel erg lang over ik heb veel moeten stoppen om 

mezelf te koelen 2 uur en 41 minuten. 

In bocht 7 stonden mijn ouders en vriendin me op te wachten. Daar zat ik er helemaal 

doorheen. Ik was oververhit en de benen klapten bijna uit elkaar. De hoge temperatuur was 

niet te harden. Toen ik 10 minuten even was afgekoeld in de schaduw kwamen ook Joey en 

Erik aan. Zij waren al aan hun 5e beklimming bezig. Samen zijn we verder omhoog gereden. 

Boven gekomen zagen we de regen wolken al in het dal liggen. We kregen te horen dat het 

beneden flink aan het regenen was. Samen met Erik, Joey en Wim hebben we toen besloten 

om nog een keer te gaan voor de laatste klim. Om half 6 zijn we samen met de saamhorigheid 

beklimming omhoog gegaan. Een super mooi moment wat ik niet had willen missen. 

Samen met ongeveer 500 man zijn we omhoog gefietst en hebben we mooie verhalen gehoord 

van de dag zelf, maar ook waarvoor mensen gefietst hebben. 

Om na 2 uur en 14 minuten samen boven te komen en de dag af te sluiten was geweldig. Met 

vrienden en familie die ons boven opwachten, gaf dat een super gevoel. 

  

Terug kijkend op deze mooie week was het een super ervaring die ik nooit van mijn leven ga 

vergeten. 

Alle donateurs, bedankt voor de mooie donaties tijdens de oecumenische dienst in de 

feestweek, het kopen van een hutspot pakket, uw oud ijzer, of andere financiële bijdrage die ik 

binnen heb gekregen. Zonder jullie steun had ik dit nooit kunnen doen. 

  

Lars van Diepen 

 
 



 17 

 

 

Dagje uit JVV 

 

Woensdag 1 juli 2015 

Er zijn nog een paar plaatsen vrij.  

Gaat u ook weer mee? 

 

De JVV heeft ook dit jaar weer een busreisje 

georganiseerd voor de 55 plussers uit Kraggenburg 

en Ens.  

 

We rijden via Scherpenzeel naar Hemrik in Friesland, waar we ontvangen worden in de 

Stoeterij “Het Swarte Paert” voor onze eerste koffie of thee met oranjekoek.  

De Stoeterij heeft als doel om het Friese paard in al zijn facetten aan hun gasten te tonen. Na 

de koffie krijgen wij hier een rondleiding. Er is een expositieruimte met prachtige rijtuigen, 

klederdrachten met bijbehorende sieraden en arrensleden. Ook bezoeken we het luxe 

stallencomplex, waar de zwarte parels gestald staan. Ook bekijken we nog een paardenshow. 

Vervolgens rijden we naar een restaurant voor een goed verzorgde koffietafel met kroket. 

Na de lunch rijden we via een toeristische route naar Surhuisterveen. Hier bezoeken we 

museumboerderij Ot en Sien. Het is een plek waar de tijd 100 jaar heeft stilgestaan. Hier is 

nog het winkeltje, schooltje en de dokterspraktijk uit de tijd van toen. Aansluitend genieten we 

nog van een kop koffie of thee. 

Daarna vertrekken we naar het restaurant ’t Haske in Joure, waar ons nog een 

driegangendiner wacht. Na het diner gaan we huiswaarts. Aankomst rond 19.30 uur. 

 

De kosten voor deze reis bedragen € 62,00 p.p., dit is inclusief busreis, 1x koffie met 

oranjekoek, entreegelden, rondleiding, paardenshow, koffietafel met kroket, 1x thee/koffie en 

driegangen diner. 

 

Vertrek om: 8.30 uur bij van Saaze in Kraggenburg,  

    8.40 uur vanaf Marktplein in Ens. 

 

Aanmelden graag uiterlijk 28 juni 2015 bij: 

 

 Piet Koster  Zuidermeent 12 tel. 252565 

 

 

U kunt uw betaling over maken naar rekening nr. NL48 RABO 0346 5927 04 

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

 

 

 

Aanmelding voor busreisje JVV op woensdag 1 juli 2015. 

Naam: 

Adres: 

Woonplaats: 

met rollator?  Ja/neen.  

Met         personen.  

Bij calamiteiten tel.nr: 

Ik/wij stappen in om 8.30 in Kraggenburg of 8.40 uur in Ens. 

 
 

 
 
 



 18 

 
zonnebloemnieuws 

 
Boottocht. 

Op vrijdag 22 mei was het weer de beurt voor Kraggenburg om samen met onze 

zusterverenigingen van Ens, Marknesse en Nagele deel te nemen aan de jaarlijkse boottocht 

van de Zonnebloem. Dus met 10 personen vertrokken we s‘ morgens vroeg naar de haven van 

Vollenhove. Mevr. G. Mooiweer was deze keer de aangewezen vrijwilliger van onze afdeling, 

dus die was al op de boot om ons te verwelkomen. Het was deze dag een stralende zonnige 

dag, en zowaar konden we gebruik maken van het bovendek. We vertrokken vanuit Vollenhove 

richting Blokzijl en vandaar het bovenmeer op naar de Blauwe Hand, via Beukers weer richting 

Meppel, Zwartsluis en weer terug naar Vollenhove. 

We werden voorzien van koffie/thee met iets lekkers en werden met accordeon muziek tijdens 

de vaart gezellig onderhouden. Tussen de middag kregen we een heerlijke warme maaltijd 

geserveerd, een borreltje met een hartige hap en een verloting. Vooral het mooie weer en de 

gezelligheid heeft onze gasten van de Zonnebloem weer een aangename dag bezorgd. 

Om ongeveer 17.00 uur waren we weer veilig thuis. 

 

Zieken bezoek. 

Via deze weg willen wij als vrijwilligers van de Zonnebloem aan u als dorpsgenoten van 

Kraggenburg het volgende vragen. 

Mocht u in de buurt iemand hebben wonen waarvan u weet dat die persoon ziek is en 

langdurig aan bed of huis gekluisterd is, wilt u dat dan door geven aan een vrijwilliger van de 

Zonnebloem Kraggenburg. Ook als het om een persoon gaat waarvan u weet of denkt te weten 

dat die een bezoekje of praatje op prijs zou stellen, en dan bedoelen wij personen die door 

ouderdom of ander zins niet meer zo mobiel zijn en daardoor misschien in een isolement 

dreigen te raken. Wij stellen dat als Zonnebloem afdeling zeer op prijs. We beloven u dat we 

de nodige discretie en privacy in acht zullen nemen. 

Wij zijn telefonisch te bereiken via telefoonnr. Mevr. Mooiweer 252700 en Mevr. Rinsma 

252061. Verdere bestuursleden zijn Judith Barneveld, Henny Barneveld en Bea Schuringa. 

 

Zonnebloem loterij. 

Ook dit jaar komen wij in de zomermaanden, eind juni tot half september, weer bij u allemaal 

in Kraggenburg aan de deur, om de zonnebloemloten aan de man te brengen. Evenals de 

voorgaande jaren hopen wij dat u weer massaal de loten koopt, zodat wij met de opbrengsten 

weer zonnebloemgasten een gezellige dag en uitje kunnen bezorgen.  

Met vriendelijke groeten van de vrijwilligers van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

 
 
 



 19 

 

Vooraankondiging seniorenmiddag pieperfestival 

 

The Triolettes en ‘Dorus’ op seniorenmiddag Pieperfestival 

vrijdag 11 september 

Optredens van de The Triolettes en ‘Dorus’ en natuurlijk gratis friet zijn de ingrediënten van de 

ZONL seniorenmiddag op vrijdag 11 september tijdens het Tolsma Grisnich Pieperfestival in 

Emmeloord. De optredens zijn in de tent op De Deel vanaf 14.00 uur. De tent gaat om 13.00 

uur open. Entreekaarten kosten € 7,50.  

De Andrew Sisters zijn een grote inspiratiebron voor The Triolettes vanwege hun muziek en 

karakteristieke stemmen. De muziek van The Triolettes ademt de tijdsgeest van toen, de jaren 

‘40/’50. Hun programma bestaat uit echte oldies zoals ‘Mr. Sandman’ en ‘Tico Tico’, maar ook 

zingen zij hedendaagse songs in de fifties-stijl.  

Met ‘Dorus’ herleven de tijden van toen. Het belooft een middag met veel herkenning en 

beleving te worden.  

 

 

 

Pieperfestival nieuwe invulling donderdagavond 

Het Pieperfestival bestaat 20 jaar. Tijd voor een feestje én tijd om kritisch te mogen kijken 

naar de invulling van het programma. Dit jaar gooit de organisatie van het festival het roer om 

op de donderdagavond. Geen koren, maar een avond vol vertier. Samen met het 

Cultuurbedrijf Noordoostpolder en de bibliotheek Flevomeer wordt het een avond vol stand up 

komedies, akoestische optredens, dichters en schrijvers aan het woord en als klapper op de 

vuurpijl: De Deeldeliers! Schrijver, dichter en nachtburgemeester van Rotterdam Jules Deelder 

komt samen met Bas van Lier naar de polder om gehakt te maken van jazz, rock, funk soul en 

alles daaromheen en tussenin. Op het festivalterrein zullen gedurende de avond verschillende 
optredens tegelijkertijd worden aangeboden. Meer informatie: www.pieperfestival.nl.  

 

 

 

Zomercursus zweefvliegen Marknesse 
 
Van 11 t/m 26 juli kun je bij Zweefvliegclub Noordoostpolder een cursus zweefvliegen volgen. 

In deze weken wordt er bij goed weer elke dag gevlogen. Vaak blijft de hele groep 

overnachten in een tent of caravan en wordt er gezamenlijk gekookt door de vliegers. 

Gegarandeerd een erg leuke invulling van je vakantie. Reken maar dat het gezellig wordt! 

 

Kijk op www.zcnop.nl en klik op de banner voor de tarieven. Je bent tot het einde van het jaar 

gewoon lid. Heb je 20 starts achter de rug en wil je meer vliegen, dan betaal je slechts € 5, - 

per start. 

 

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Pascal van de Vijver op 06-37282873 of via 

de website. 

 

 

 

http://www.pieperfestival.nl/
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Boswachtersnieuws 

 

 

Door: Boswachter Rutger de Vries 

 

In mei en juni worden de reekalfjes geboren, meestal als tweeling. De eerste weken liggen ze 

in dekking en worden een keer of tien per dag gezoogd. Reekalfjes laten nog geen geur na. 

Een vos of ander roofdier kan op enkele meters afstand langslopen zonder de reekalfjes op te 

merken. Hoe meer de zomer vordert hoe groter de kans dat een reekalf zich laat zien. Om 

reeën te bekijken is de schemer de beste tijd. Bosranden en langs rietkragen zijn favoriete 

plekken. Ga er dus lekker op uit en geniet van de zomerse natuur. 

 

Zeearend geboren op Vogeleiland 

Op het Vogeleiland in het Zwarte Meer is het jong van een zeearend uit het ei gekropen. Dat is 

een primeur voor Natuurmonumenten! Nog nooit eerder broedde een zeearend in een van haar 

gebieden. Boswachter Ruben Kluit: ”Het enorme nest van de zeearend bevindt zich op veertien 

meter hoogte in een populier. In 2009 bouwden de zeearenden in dezelfde boom een nest. Dat 

ging verloren in een voorjaarsstorm. Het is geweldig dat het nu wel gelukt is. Wat een mooi 

moment toen het jong voor het eerst zichtbaar was!” 

 

Gastheren en gastvrouwen gezocht 

Natuurmonumenten is op zoek naar vrijwilligers voor het bezoekerscentrum van het 

Waterloopbos. Wil jij het visitekaartje zijn van het bijzonderste bos van Nederland? Vind je het 

leuk om gasten te ontvangen, voorlichting en informatie te geven aan bezoekers en hand- en 

spandiensten te verrichten in dit mooie centrum? Dan is deze vacature misschien iets voor jou. 

Wat bieden wij? 

Wij bieden uitdagend werk bij een organisatie met een breed maatschappelijk draagvlak. Een 

vaste contactpersoon en beschikking over benodigde voorzieningen bij het werk. Een 

onkostenvergoeding voor vervoer. Een vrijwilligerspas voor korting op producten van 

Natuurmonumenten. Meer informatie bij boswachter Klaas Althuis 

k.althuis@natuurmonumenten.nl  

  

Activiteiten en informatie 

Natuurmonumenten organiseert in het Waterloopbos regelmatig excursies onder leiding van 

oud medewerkers van het Waterloopkundig laboratorium. Ook vaart onze excursieboot 

regelmatig naar het Vogeleiland in het Zwarte Meer. Kijk voor alle activiteiten en informatie op 

www.natuurmonumenten.nl Blijf op de hoogte van actuele ontwikkelingen via twitter 

@de_boswachters of Facebook Voorsterbos.com Het beheerkantoor van Natuurmonumenten 

Flevoland is bereikbaar via telefoon 0527-252570 

 

 
 
 
 
 

 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

 

 

mailto:k.althuis@natuurmonumenten.nl
http://www.natuurmonumenten.nl/
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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De zorg verandert 

Hoe gaat het met de cliënten? Wat is mijn kwaliteit van leven? 

 

De veranderende zorg gaat ten koste van de menselijke maat en de kwaliteit van leven. De 

NPCF en het Nationaal Ouderenfonds maken zich zorgen over deze ontwikkeling. Met de 

monitor mijnkwaliteitvanleven.nl willen zij en hun partners gedurende langere tijd de 

herziening van de langdurige zorg op grote schaal volgen en zichtbaar maken.  

 

Doel mijnkwaliteitvanleven.nl 

De bedoeling is informatie te verzamelen over de ervaringen, behoefte en zorg van cliënten 

Wet Langdurige Zorg. Daarom vragen wij zoveel mogelijk ouderen, mensen met een 

chronische ziekte of beperking en hun mantelzorgers, een vragenlijst in te vullen op de website 

www.mijnkwaliteitvanleven.nl. Invullen van de vragenlijst geeft inzicht in wat mensen 

belangrijk vinden in hun leven en welke zorg of hulp zij vinden passen bij hun situatie. 

Deelnemers kunnen deze online vragenlijst zelf invullen, maar zij kunnen ook een beroep doen 

op de vrijwilligers die vanuit CMO Flevoland beschikbaar zijn. 

 

Waarom meedoen? 

Door de vragenlijst in te vullen kunnen mensen laten zien waar goede zorg om draait. Op 

www.mijnkwaliteitvanleven.nl kunnen zij hun situatie in beeld brengen. Wanneer een 

deelnemer de vragenlijst 2x heeft ingevuld, ontvangt hij/zij een individuele rapportage waarin 

eventuele verschillen en veranderingen in zijn/haar zorgvraag en kwaliteit van leven naar 

voren komen. De rapportage kan hen helpen hun zorgvraag en behoeften onder woorden te 

brengen. Ook kan de rapportage de invuller versterken in het gesprek met naasten en 

zorgaanbieder of tijdens het keukentafelgesprek. 

 

Meer weten? 

Wilt u meer weten over Mijn kwaliteit van leven? Stuur dan een e-mail naar Mildred Antonius 

(m.antonius@cmo-flevoland.nl) of Anne Burgers (a.burgers@cmo-flevoland.nl) of bel met 

0320 244259. 

 

 

 

 

OVERZICHT AANGAANDE DE ZORG 
 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via coördinator Helma Langeweg 

 e-mail: vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-2325 4810 
 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 e-mail van het zorgteam voor Kraggenburg: zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl  

 algemeen telefoonnummer (24 uur per dag bereikbaar) 0527 – 63 03 00 
 

Onze buurtwerker Nancy Kamstra. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting" 

 e-mail Nancy: nancy.kamstra@carrefour.nu  

 telefoonnummer Nancy: 06 – 8352 6465 
 

Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, jeugdzorg, 

ondersteuning, werk en inkomen, enz. 

 algemene e-mail van team DOEN: doen@noordoostpolder.nl  

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN: 0527 – 633 933 
 

Verder nog informatie op de site van onze gemeente: 

          http://www.noordoostpolder.nl/doen en   

          http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/ en klik dan aan de linkerkant   

          (onderaan) op het onderwerp “Zorg en (financiële) ondersteuning”  

 

 
                                       

file://SRV2003-AXION/Adviseurs/1.%20MEDEWERKERS/MILDRED/Mijn%20Kwaliteit%20van%20leven/www.mijnkwaliteitvanleven.nl
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
http://www.noordoostpolder.nl/doen
http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/
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Inleverdata 2015 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

23 augustus 02 september 

08 november 18 november 
 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eenmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

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

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

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

-    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. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de 

advertenties van toepassing. 
 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6  33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

 
 
 

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

30-06 FC Kraggenburg Klussenavond Voetbalveld  

01-07 FC Kraggenburg Klussenavond Voetbalveld  

28-6 JVV Een dagje uit Verzamelen HCR 
v.Saaze 

8.30 

05-07 Oecumenische werkgroep Oecumenische viering PKN Kerk 10.00 

07-08 FC Kraggenburg Wedstrijd Harkemase Boys Voetbalveld  

08-08 FC Kraggenburg Wedstijd Harkemase Boys Voetbalveld  

15-08 FC Kraggenburg Wedstijd Genemuiden Voetbalveld  

16-08 FC Kraggenburg Wedstrijd Genemuiden Voetbalveld  

19-08 Het Klokhuis Bridge cursus Het klokhuis  

22-08 Fladderiep OPAK  9.00 

28-08 FC Kraggenburg en Be 
Fair 

Sport en Spel voor Peuters Gymzaal 14.15 

05-9 FC Kraggenburg Funclinic v.SC Heerenveen   

06-9 FC Kraggenburg Happy Day   

11-09 Pieperfestival Seniorenmiddag De Deel 
Emmeloord 

14.00 

19-09 PKN Kerk Actie/spelmiddag  PKN Kerk 14.00 

25-09 Klokhuis Gezamenlijk eten Het Klokhuis  

27-11 Klokhuis Gezamenlijk eten Het klokhuis  
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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

Heeft u ook van het mooie zomerweer kunnen genieten? En dan sommige regenbuien maar 

vergeten. Het bestuur van Dorpsbelang heeft in deze zomer zaken op een laag pitje gezet. 

Maar we pakken nu vol energie de draad weer op.  

In juni is het college van B&W op bezoek geweest en hebben we met hen diverse zaken, die 

Kraggenburg aangaan, besproken. Dit heeft er mede toe geleid, dat er bij de gemeenteraad 

een voorstel ligt om geld beschikbaar te stellen voor ruimte (lokaal) ten behoeve van het 

kindcentrum. Zo kan het kindcentrum een eigen plaats krijgen in de nieuwbouw van de 

Fladderiep. Op 27 augustus heeft een groep gemeenteraadsleden Kraggenburg bezocht. Ook 

met hen hebben we besproken wat er in ons dorp leeft en welke wensen wij hebben. 

 

“Regeren is vooruitzien” is een gezegde en dat geldt ook voor onze bestuursactiviteiten. 

Hoewel nog ver weg (maart 2016) heeft de jaarvergadering nu al onze aandacht. Twee 

bestuursleden zullen aftreden en wij willen daarna het bestuur weer graag voltallig hebben. 

Vanzelfsprekend gaan we op zoek naar kandidaten voor deze 2 vacatures. Feit is echter dat wij 

als bestuur ook niet iedereen uit ons dorp kennen. We kunnen geschikte kandidaten over het 

hoofd zien. Vandaar dat wij het op prijs stellen als u ons suggesties wilt aanreiken voor 

kandidaat-bestuursleden. Heeft u zelf ambitie en zin om via Dorpsbelang u in te zetten voor 

Kraggenburg, dan mag u dat ook kenbaar maken.  

Reacties kunnen doorgegeven worden aan de voorzitter, Jules Overmars, 0527–612648. 

 

In de komende maanden wordt de herziening van het bestemmingsplan Kraggenburg een 

belangrijk onderwerp. Onze gemeente wil dit toelichten op een bijeenkomst voor alle 

bewoners. Er is met de wethouder afgesproken dat dit in het laatste kwartaal van dit jaar zal 

plaatsvinden. We gaan hem er aan houden om dit eind oktober/begin november ook 

daadwerkelijk te doen. Hieronder kunt u achtergrondinformatie bij dit onderwerp lezen. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 

 

 

 

 

 

Woningbouw in Kraggenburg 
 

De woning bouw ligt in Kraggenburg al ruim 15 jaar stil. Er zijn geen goedgekeurde 

uitbreidingslocaties voor handen. Vanuit de bevolking en de middenstand wordt hier hard om 

geroepen. Maar tot op heden strandden de plannen voor uitbreiding in de procedures. 

Ondertussen is de markt ook aan het veranderen. Noordoostpolder en ook Kraggenburg 

moeten rekening houden met stilstand of krimp. Reden voor onze gemeente om kavel Paauw 

niet te gaan ontwikkelen voor woningbouw en te kiezen voor inbreiden. Verder is de hoop 

gevestigd op de projectontwikkelaar Megahome, die de eigenaar is van kavel Penders. 

Nieuwbouw op deze plek kan echter niet afgedwongen worden omdat de huidige bestemming 

agrarisch is. Onderstaand wordt een schets gegeven van de laatste 15 jaar en dient het als 

achtergrond voor u als in het najaar de gemeente ons komt informeren over locaties voor 

“inbreiden”. 
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Terugblik 

Al meer dan 15 jaar wacht Kraggenburg op de realisatie van uitbreidingsplannen voor 

woningbouw. In de tussentijd is er te veel gebeurd om dat allemaal in dit artikel te vermelden. 

Maar de hoofdlijn is: 15 jaar geleden werd de uitbreiding voorzien op kavel Penders, maar na 

de problemen met Penders en zijn projectontwikkelaar is de gemeente een andere weg 

ingeslagen. De kavel Paauw is toen aangekocht. Voor deze kavel is een eerste plan aan de 

bevolking van Kraggenburg gepresenteerd. Ondertussen had Megahome de kavel Penders 

gekocht en deed ook een aanvraag om de agrarische bestemming in woningbouw te 

veranderen. Er is daarna door de gemeente ook nog een plan gepresenteerd voor woningbouw 

op beide kavels. Beide plannen hebben geen vervolg gekregen en zijn een stille dood 

gestorven. Tussen 2005 en 2010 werd ook steeds meer duidelijk dat de bevolkingsgroei in 

bepaalde delen van ons land stagneerde en zo ook in Noordoostpolder. Dat werd nog eens 

bevestigd door eigen onderzoek van onze gemeente. Die ontwikkeling heeft direct invloed op 

de vraag naar nieuwe woningen en wat te doen met bestaande (huur)woningen. Zo heeft de 

gemeente eind 2012 een woonvisie vastgesteld, waarin op basis van de bestaande woningen, 

de aanwezige kwaliteit van deze woningen en de toekomstige leeftijdsopbouw, keuzes zijn 

gemaakt. In samenspraak met de woningcorporatie Mercatus was al begonnen om na te 

denken over het toekomstige huurwoningenbestand. Mercatus kiest voor renovatie van haar 

eigen woningbestand, sloop met nieuwbouw en ook afstoten/verkopen van woningen. 

Gemeente en Mercatus zoeken nu vooral binnen de bestaande bebouwde kom naar nieuwe 

bouwlocaties. Denk bijvoorbeeld aan stukken groen, volkstuincomplexen, vrijkomende 

(publieke) gebouwen zoals scholen en kerken. Dit noemt men ”inbreiden”.  

 

Op basis van de door de gemeenteraad vastgestelde strategische nota grondvoorraad (2012) 

heeft de gemeente besloten om een aantal toekomstige uitbreidingskavels voor woningbouw in 

Noordoostpolder te schrappen. Dat betrof voor Kraggenburg kavel Paauw, zodat enkel voor 

nieuwbouw de kavel Penders overblijft. Het was en is vervolgens aan de eigenaar (Megahome) 

van deze kavel om de gevraagde woningbouw te realiseren. Daarbij speelt nog mee dat de 

gemeente van Megahome een afkoopsom vraagt omdat op de kavel Paauw geen woningbouw 

komt. Helaas heeft de gemeente geen juridische mogelijkheden om voortgang van 

woningbouw op kavel Penders af te dwingen omdat de bestemming nog steeds agrarisch is. 

 

Inzet Dorpsbelang 

Dorpsbelang heeft zich al die jaren ingezet voor nieuwbouw/uitbreiding. Zeker na de 

vaststelling van ons Dorpsontwikkelingsplan is die inzet nog versterkt om met elkaar te zorgen 

voor het behoud van een leefbaar dorp. Daarom is in onze contacten met de gemeente, 

Mercatus en projectontwikkelaars voortdurend aandacht gevraagd voor een passend 

woningaanbod, ook gericht op ouderen en o.a. via Mercatus voor het bieden van adequate 

huisvesting voor jongeren (goedkope huur). In onze gesprekken met de gemeente als ook met 

Mercatus is van die zijde vaak beweerd dat er voldoende aanbod is. Onzerzijds is dat iedere 

keer weer tegengesproken en daarom zijn er enquêtes gehouden. Eerst één in het kader van 

ons Dorpsontwikkelingsplan (eind 2012) en begin dit jaar heeft de gemeente in samenwerking 

met Mercatus een onderzoek gedaan naar de verhuismotieven en woonwensen onder jongeren 

in de Noordoostpolder. Op basis van dit laatste onderzoek heeft Dorpsbelang een avond voor 

jongeren georganiseerd op 3 juli jl. over wonen, huren en kopen. Een belangrijke boodschap 

op die avond was en is, om je tijdig in te schrijven bij Mercatus. Zij weten dan meer over de 

belangstelling en jij scoort hoger op de toewijzingslijst als je lang staat ingeschreven. Recent is 

weer gebleken dat meer dan 40 mensen op een huurhuis van Mercatus hadden ingeschreven! 

 

Voor de noodzakelijk nieuwbouw in Kraggenburg (kavel Penders) zijn wij en de gemeente nu 

afhankelijk van Megahome. Die is de eigenaar van de grond en die heeft de touwtjes in 

hadden. Recent is zowel vanuit Dorpsbelang als vanuit de gemeente gepoogd om Megahome 

mee te laten liften in de actualisatie van het bestemmingsplan voor Kraggenburg. Dat is 

momenteel bij de gemeente in voorbereiding. Helaas was het antwoord “Nee, wij kunnen nu 

geen investeringsbeslissingen nemen”, voor ons en de gemeente teleurstellend. Het is een 

publiek geheim dat door de crises Megahome er bepaald niet florissant voor staat. Het lijkt 

erop dat de bank daar de touwtjes feitelijk in handen heeft.  
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Vervolg 

Ondertussen wordt vanuit de gemeente en Mercatus wel ingespeeld op de huidige situatie in 

ons dorp. Mercatus heeft op basis van de vraag naar huurwoningen in Kraggenburg hun 

verkoopbeleid van woningen bijgesteld. Voorlopig geen verkoop van huurwoningen meer. De 

gemeente is naarstig op zoek naar locaties voor inbreiden. Vanuit Dorpsbelang is daarover met 

de gemeente gesproken, waarbij van onze kant is gezegd dat inbreiden voor ons pas in beeld 

komt na invulling van de kavel Penders. Inbreiden is wel al aan de orde m.b.t. de voormalige 

RK kerk. Een goede zaak. Verder biedt de locatie van het schoolgebouw De Pionier (de school 

die volgend jaar gesloopt gaat worden) een mogelijkheid om nieuwbouw (denk bijvoorbeeld 

aan appartementen) te realiseren. Vanuit de gemeente wordt onder het mom van “er moet nu 

eindelijk gebouwd kunnen gaan worden in Kraggenburg” ingezet op zoeklocaties voor het 

inbreiden. Een mogelijke locatie daarvoor is om aan de Walstraat richting Hertenweg een 

zestal eengezinswoningen/ starters woningen te zetten en/of op de plek van het voormalige 

groene-kruis-gebouw te gaan bouwen. Dorpsbelang heeft ook de suggestie gedaan om  

autobedrijf Siero naar het industrieterrein te verplaatsen en de vrijkomende ruimte voor 

woningbouw te gebruiken. Echter volgens de gemeente is dit een dure oplossing omdat zij dan 

Siero moeten uitkopen.  

 

In het najaar zal de gemeente een informatieavond organiseren over de veranderingen in de 

actualisatie van het bestemmingsplan. Dit artikel kunt u zien als achtergrond als bij die 

actualisatie gesproken wordt over ‘inbreiden’. Als Dorpsbelang blijven wij hopen dat gemeente 

en Megahome (of bank) snel tot werkbare afspraken komen, zodat alsnog in 2016 de eerste 

woning op kavel Penders gebouwd wordt.  

 

Bestuur Dorpsbelang 

 

 

 

 

 

 

SPORTEN BIJ BE-FAIR 

 

Contributie schema voor seizoen 2014/2015  

Genoemde bedragen zijn per half jaar. 

In geval van meerdere sporten geldt een kortingsregeling. 

 

Gymnastiek  4 t/m 6 jaar vrijdag 14:15  - 15:00 uur € 42,25 

 7 t/m 12 jaar vrijdag 15:15  - 16:15 uur € 42,25 

BBB (Buik, billen en benen)  dinsdag 20:00  - 21:00 uur € 47,75 

Trimloopgroep  donderdag 08:45 - 10:00 uur € 42,25 

Sportiefwandelen  dinsdag 09:00 - 10:15 uur € 44,75 

  donderdag    € 44,75 

Volleybal   t/m 12 jaar maandag of woensdag € 56,25 

  t/m 17 jaar maandag    € 68,75 

  senioren dames donderdag 20:00 - 21:15 uur € 77,25 

 

Voor informatie over betreffende sporten kunt u contact opnemen met 

Gymnastiek Manon Weening 06-20224401 

BBB  Paula Snellink 0527-250017 

Trimloopgroep Paula Snellink 0527-250017 

Sportief wandelen dinsdag Ans Bakker 06-23728659 

Sportief wandelen donderdag Toine Wullems 06-12524340 

Volleybal, jeugd Liset van der Stelt 06-55926929 

Volleybal, senioren Rachel Zwartbol 06-15318993 

 

Voor meer informatie kijk op de website 

www.svbefair.nl of 

www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249  

http://www.svbefair.nl/
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249
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UITNODIGING JAARVERGADERING 

S.V. BE-FAIR 

 

Wij willen al onze leden, ereleden, ouders van jeugdleden, 

trainers en donateurs hierbij uitnodigen voor onze  

jaarvergadering die gehouden wordt op: 

Woensdag 7 oktober in ’t Klokhuis, aanvang 20.30 uur. 

 

 

Agenda 

 

1. Opening 

2. Notulen vorige vergadering 

3. Ingekomen stukken en mededelingen 

4. Jaarverslagen 

 Gymnastiek 

 BBB 

 Trimloopgroep 

 Sportief wandelen 

 Volleybal jeugd 

 Volleybal senioren 

 Avondvierdaagse 

 Stratenvolleybal 
 

Pauze 
 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

 Contributieverhoging 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Bestuursverkiezingen: 

 Aftredend en niet herkiesbaar 

 Rachel Zwartbol  (senioren volleybal) 

 Linda Vervat   tussentijds aftreden (secretariaat) 

 Liset van der Stelt  tussentijds aftreden (jeugd volleybal) 
 

 Kandidaten 

 Hilda van Strien (jeugd volleybal) 

 vacant (secretariaat) 

 vacant (senioren volleybal) 
 

 Kandidaten / tegenkandidaten kunnen tot 48 uur voor aanvang van de vergadering 

zich aanmelden bij de voorzitter 

 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Be-Fair 
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FC KRAGGENBURG 
   VOETBALJAARGANG 2014-2015 

 
 

 

 

 

Het voetbalseizoen is weer begonnen. De eerste bekerwedstrijden zijn gespeeld, zowel door de 

jeugd als door de senioren. We wensen alle teams veel succes en de spelers veel plezier.  
 

FC Kraggenburg 60 Jaar - 5 en 6 september 

Dit jaar bestaat FC Kraggenburg 60 jaar. Dit vieren wij op zaterdag 5 en zondag 6 september 

met leden, oud-leden, vrijwilligers en sponsoren. Iedereen uit Kraggenburg is hierbij van harte 

welkom.  

Programma:  

zaterdag 5 september 

13.00 uur - Padomazo toernooi (vader/dochter en moeder/zoon) voor alle kinderen van het  

                 dorp en hun ouders. 

14.00 uur - jeugdclinici o.l.v. S.C. Heerenveen 

17.00 uur - als afsluiting je eigen pizza bakken o.l.v. 2 bekende pizzakoningen 

zondag 6 september 

11.30 uur - competitiestart FC Kraggenburg 1 - Irnsum 1 

14.00 uur - Happy-Familyday met voetbalgerelateerde spellen voor teams (10 personen  

                 waarvan minimaal 2 dames). Iedereen is welkom.  

16.30 uur - prijsuitreiking met aansluitend de bekende zanger Jan de Rijke en een gezellige 

                 BBQ o.l.v. Nederlands Kampioen Harold van Beekhuizen.  

                 Tevens presentatie CLUBLIED! 

Kosten 

jeugdmiddag zaterdag € 5,00 (opgave verplicht) 

BBQ zondag € 10,00 (opgave verplicht) 
 

Omdat we jarig zijn het hele weekend alle drankjes voor € 1,00. 
 

Aanmelden als team, voor de jeugdmiddag of voor de BBQ op zondag kan via 

annevanderl@hotmail.com. 
 

Grote Clubactie 

Op maandag 21 september komen we weer langs de deuren voor de grote clubactie. Een lot 

kost €3,00. Hiervan is € 2,40 voor FC Kraggenburg. De opbrengst wordt gebruikt voor de 

renovatie van de kleedkamers, dus koop dat lot! Alvast hartelijk bedankt voor uw bijdrage! 
 

Honden 

Regelmatig constateren wij dat er loslopende honden op het voetbalveld hun behoefte doen. 

Hondenbezitters wilt u alstublieft uw hond bij het voetbalveld aan de lijn houden en uw hond 

zijn behoefte ergens anders laten doen?! Hartelijk dank! 
 

Bestuursleden gezocht  

Wij zijn op zoek naar 2 nieuwe bestuursleden, een voorzitter en een seniorenbegeleider. 

Interesse? Bel Joan Langeweg voor meer informatie: 06-10051808. Omdat de taken ook 

anders verdeeld kunnen worden, mag u ook wanneer u belangstelling heeft voor een andere 

functie contact opnemen.  

 

Sportieve groet, 

Bestuur FC Kraggenburg 

mailto:annevanderl@hotmail.com
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Kindermiddag 

Zoals gewoonlijk was er weer op de laatste woensdagmiddag van de 

zomervakantie de kindermiddag. Dit jaar stond het in het teken van 

“Circus”. Vele kinderen hebben genoten van de clown, het schminken, 

de luchtkussens en van de spelletjes. Ook lieten zij zich de poffertjes 

en het ijsje goed smaken. 

 

Seniorenmiddag 

De JVV, SWN, de Zonnebloem en STEK organiseren ook dit jaar weer een feestelijk 

programma op woensdagmiddag 28 oktober van 14.00 uur tot 19.00 uur. 

Net als vorig jaar hebben we weer een leuk programma in elkaar gezet. Het thema is, “Ik Hou 

Van Holland”. 

Smartlappenkoor “Smart en Zo” komt deze middag opvrolijken, u zult vele liedjes mee kunnen 

zingen. De vaste ingrediënten zullen ook dit jaar weer voorbij komen, gezellig samenzijn, 

leuke activiteiten, lekker borrelen en heerlijk eten. Kortom geef u op! 

 

U kunt zich voor 20 oktober opgeven bij: 

JVV/Zonnebloem: Jan en Gien Rinsma, A.J. Rennenstraat 6  tel.: 252061 

SWN:   Sietske Huizing, A.J. Rennenstraat 13  tel.: 252851 

STEK:   Marian Neefjes, Voorstraat 58   tel.: 252794 

 

Sinterklaasintocht 

Eigenlijk duurt het nog wel even, maar wij hebben begrepen dat Sinterklaas zich al aan het 

klaarmaken is voor de grote reis naar Nederland.  

Op zaterdag 21 november om 10.30 uur komen Sinterklaas en zijn zwarte Pieten aan op de 

kade. 

 

Oproepen 

Wij zoeken mensen die af en toe mee willen helpen met het organiseren van een activiteit. 

Soms is het voor ons handig dat we een beroep op sommige mensen kunnen doen. Lijkt het u 

iets, geeft u dan op bij een van de Stekleden. 

 

Verder hebben we nog steeds een oproep: We zijn nog op zoek naar een of meerdere 

personen die op een ludieke wijze het jaar willen doornemen op de nieuwjaarsreceptie. 

Lijkt het u leuk, meld u dan aan bij een van de Stekleden!!! 

 

Tot ziens bij een van onze activiteiten. 

STEK 

 

 

 

 

OECUMENISCHE VIERING 

 

Op zondag 11 oktober a.s. is er een oecumenische viering in de Protestantse kerk van 

Kraggenburg. De viering begint om 10.00 uur. De heer Piet Koster, u/jullie allen wel bekend, 

zal in deze viering voorgaan. De oecumenische werkgroep nodigt u/jou van harte uit om deze 

viering bij te wonen. 

 

Namens de oecumenische werkgroep 

Alice Polhoud 
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LEUK OM TE LEZEN - Henk Blaauw (90) - deel 2 

De heer Blaauw woont tegenwoordig in Emmeloord, maar hij begint zijn carrière in 

Noordoostpolder in Kraggenburg. Voor zijn familie mag ik zijn verhalen opschrijven. De heer 

Blaauw is een groot sportman en was dan ook betrokken bij de oprichting van de 

sportvereniging SVK. In overleg met hem mag het verhaal over Kraggenburg en sport in deze 
Uitkijk opgenomen worden. Het verhaal wordt door hem zelf verteld.  

Kraggenburg en sport 
Op 23 februari 1953 kwam Henk Blaauw met zijn gezin in Kraggenburg wonen.  

Hij vertelt: In het dorp was het echt pionieren. Er waren drie straten, een paar scholen en een 

kerk en verder niks. Wel was er een soort van ‘dorpsbelang’ toen, die een vergadering belegde 

in ‘Kamp De Voorst’, de enige plek om te vergaderen, daar werden verschillende zaken 
besproken voor het dorp.  

Er kwam een voorstel om een Algemene Sportvereniging op te richten. De vergadering vond 

dit een goed idee, maar we moesten zelf het voortouw nemen, dit gebeurde dan ook. 

Afgesproken werd, dat alleen op zaterdag gesport werd. Daar kon iedereen zich in vinden.  

Er werd gaande de vergadering  een commissie gevormd met mensen van Rooms Katholieke 

zijde, de Protestantse Kerk en mensen van Volksonderwijs openbare basisschool, net als de 

samenstelling van de gemeenschap. De groep noemde zich SVK, Sportvereniging 

Kraggenburg. Deze commissie stond onder leiding van de heer Berman, bedrijfsleider van een 

staatslandbouwbedrijf aan de Zwartemeerweg.  

Er werd op korte termijn een vergadering uitgeschreven voor oprichting van een algemene 

sportvereniging. De doelstelling was: sporten op zaterdag. Er was veel opgroeiende jeugd en 

die moesten aan het sporten gebracht worden. Gedacht werd aan gymnastiek, korfbal en 

eventueel voetbal. De oprichtingsvergadering voor SVK was op 3 november 1953 in Kamp De 

Voorst.  

Maar dan roept Pastoor Koopmans op tot een boycot van de oprichting van de Sportvereniging 

Kraggenburg. Reden: hij wil geen gemengde sport, zoals gym en korfbal. Voetbal is prima. Als 

ik op de vergadering kom, zie ik veel mensen op de eerste rij zonder gevoel voor sport. Zij 

stemden allemaal tegen de oprichting. Mensen hadden toentertijd nog een groot ontzag voor 

mijnheer Pastoor. Het was voor de RK commissieleden even slikken, dat ze zich moesten 
terugtrekken.  

De sportvereniging kwam er wel, wij gingen door met wat ons doel was. Er werd voorzichtig 

begonnen met gym voor de jeugd. De openbare school stelde een lokaal ter beschikking. De 

gymles werd gegeven door Eppie Knol uit Emmeloord. Ik kende hem goed. Hij was postbode 
en kwam op de motor dagelijks bij mij langs voor de post.  

In Kraggenburg en omgeving woonden een paar gezinnen die op het oude land lid waren 

geweest van een korfbalvereniging. Een paar van het eerste uur wil ik noemen, namelijk 

familie Berman, Van de Zee, Van Gilst. Korfbal kwam uiteindelijk goed van de grond en ook de 

gymlessen.  

De naam van de vereniging, SVK, vonden een paar dames, leden van de vereniging, maar 

saai. Ieder dorp had zo zijn SV (SVM, SV Ens). Zij bedachten de naam Be Fair, wat stond voor 
‘wees sportief’.  

Later werd ook de ijsclub opgericht. Deze kreeg de naam Klein Cortina, vernoemd naar het 

Italiaanse Cortina d’Ampezzo, waar in 1956 de Olympische Winterspelen plaats vonden. Deze 

naam is bedacht, dacht ik, door de heer Brandsma, destijds landbouwkundig opzichter bij de 
Directie Wieringermeer, Noordoostpolderwerken en was adviseur bij de aanleg van de ijsbaan.  

Een voetbalveld was er in die tijd nog niet. Voetballen deed de jeugd en ook wel ouderen, in de 
punt tussen de Leemringweg en de Zuiderringweg, waar later de koelhuizen verrezen.  

Verteld door Henk Blaauw 

Margot Maljaars 



 10 

GOEDE BUREN 

 

Iedereen uit Kraggenburg is hartelijk welkom bij de startdienst van 

het nieuwe seizoen op 13 september. Het thema is Goede buren! 

Pastor Liesbeth Winters-Jonas uit ons mooie Kraggenburg gaat voor. 

Het word een leuke en afwisselende dienst waarbij we nadenken over 

hoe we buren zijn voor en met elkaar. Na afloop zijn er zelfgemaakte 

lekkernijen voor bij een gezellig kopje koffie of thee voor iedereen. 

Wees welkom! De dienst begint om 10 uur in onze kerk. 

 

Voor de kleinste kinderen is er oppasdienst en voor de 

basisschoolkinderen is er “Kerk op schoot” materiaal waarmee ze tijdens de dienst mogen 

knutselen. 

 

Er word een kort voorprogramma afgespeeld dus kom op tijd en vraag je buren eens mee! 

 
 

 

 

 

 

ACTIEDAG PROTESTANTSE GEMEENTE KRAGGENBURG 

 

Iedereen wordt van harte uitgenodigd om op zaterdag 19 september deel te nemen aan de 

actiedag van onze protestantse gemeente. Voor jong en oud zijn er leuke dingen te doen. Er 

zijn kramen, spelletjes, er is eten en drinken, en dat alles in en om de kerk aan de Voorstraat.  

Het doel van deze dag is om geld bij elkaar te brengen voor het onderhoud van de kerk.  

Na een leuke en gezellige middag kan men aanschuiven voor een maaltijd. Hierna volgt een 

optreden van de cabaretgroep Tweeboereneneendominee. 

 

Het programma:  

14:00 uur start van de actiedag en spellenmiddag  

17:00 uur maaltijd  

20:00 uur cabaret van Tweeboereneneendominee  

22:00 uur gezellige afsluiting van de dag  

 

Er zijn verschillende kaarten aan te schaffen:  

- Kaarten alleen voor de maaltijd kosten € 5 per persoon  

- Kaarten alleen voor de cabaretvoorstelling kosten € 7,50 per volwassene  

                                                                      en € 5 per kind <12 jaar  

- Een combikaart voor de maaltijd en de cabaretvoorstelling kost € 12,50 per volwassene  

                                                                                          en € 10 per kind <12 jaar  

- Er kan ook een gezinskaart worden besteld voor de totaalprijs van € 40.  

Kaarten voor de maaltijd en/of voor Tweeboereneneendominee kunnen besteld worden via 

actiepkn@hotmail.com of bel Harrie Veldhuis 0620988852.  

 

Graag zien we jullie op de actiedag op 19 september!  

Harrie Veldhuis, Remco Bakker, Ton Remijnse 

 

 

 
 

 

 

 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Bedankt 
 

Graag willen wij iedereen langs deze weg bedanken voor de vele kaarten, bloemen, 

belangstelling en hulp die we gekregen hebben en nog steeds krijgen na de korte periode van 

ziekte en het overlijden van mijn lieve man en onze vader 
 

Laurens Eijpe 
 

Jullie steun en verhalen over Laurens geven ons de kracht om dit grote verlies en gemis te 

verwerken. 
 

Laurens heeft een grote leegte achtergelaten. 
 

Hilde Eijpe-van Vinkenstein 

Vincent en Saïna, Matthias en Patricia, Olivier en Susanne. 

 

 

 

 

 

KLAVERJASCLUB DE KEI 
 

Het klaverjasseizoen 2015/2016 van klaverjasclub De Kei gaat op vrijdag 11 september van 

start. 

De overige avonden in 2015 waarop gekaart gaat worden zijn: 

25 september 

9 en 23 oktober 

6 en 20 november 

4 en 18 december 

Aanvang is 20.00 uur. 
 

Het jaarlijkse open kampioenschap van Kraggenburg zal dit jaar op maandag 28 december 

zijn, aanvang van deze avond is 19.00. 
 

Iedereen is welkom om op bovenstaande avonden een kaartje te leggen, we zien u graag! 

Het bestuur 

 

 

 

 

 

FIETSTOCHT VOOR HET GOEDE DOEL 

 

Graag willen wij u uitnodigen met ons mee te fietsen op de jaarlijkse fietstocht van Melania 

Ontwikkelingssamenwerking, afd. Flevoland, op zondag 3 oktober a.s. om 13.00 uur. 

De mooie fietstocht van rond de 30 km. begint en eindigt in Blankenham, Zeestraat 26 en gaat  

door de Weerribben naar Ossenzijl waar bij het Bezoekerscentrum de pauzeplaats is. U wordt 

daar onthaalt met koffie / thee en gesponsord lekkers. 

 

Melania Flevoland sponsort twee projecten op het eiland Luzon op de Filippijnen.  

1. Het organiseren en trainen van een nieuwe vrouwengroep. Doel hiervan is de 

ontwikkeling van vrouwen, door in te zetten op hun behoeften en het organiseren van 

support die de vrouwen gaan ondersteunen. 

2. Start en landbouwkapitaal voor de aankoop van landbouwproducten óf voor het 

opzetten van een eigen bedrijfje, om zo een inkomen te genereren.  

 

Wanneer u van fietsen houdt en ons doel wilt ondersteunen fiets dan mee. Neem familie, 

vrienden en collega’s mee en maak er een gezellig en nuttig evenement van! 

Inschrijven kan bij de start. 

Meer informatie: Melania Flevoland, tel: 06 23230353 of per e-mail: mgjlowenthal@yahoo.com 
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Zaterdag 
 

21 en 28 november 
 
 
   Blijspel “Het Perron” 

 

van Froukje Annema 

 

 

 

 

             
 
 

 
 
Waar:   H.C.R. van Saaze 
 
Aanvang:           20.00 uur  (Zaal open: 19.30) 
 
Entree:   Basisschoolkinderen € 2,50    
 

Volwassenen € 4,50 
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KWETTERNIEUWS 

 

De zomervakantie is voorbij en er wordt in het Kwetternest alweer heel gezellig gespeeld. We 

hebben er een aantal kinderen bij gekregen; Cato, Fien, Jip, Nina, Liv en Sander. Welkom lieve 

kinderen ! Nienke, Lieke en Lucas namen afscheid omdat ze nu naar de basisschool gaan. Wij 

wensen ze veel plezier bij juf Vera en juf Rian.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voor de zomervakantie hebben we gewerkt rondom het thema: “Hoe ga ik naar de 

peuterspeelzaal”. Onze peuters hebben gespeeld met stoplichten en leerden zo ook meer over 

de kleuren rood, oranje en groen. Alles wat wij normaal vinden, ontdekt een peuter. Hoe voelt 

de lucht die uit een fietspomp komt en wat is zacht, hard, boven, onder, enz. Wat is een 

binnenband en wat kan je er nog meer mee doen. We sloten het schooljaar heel gezellig af 

met een poffertjeskraam op het schoolplein. Met ons peuteruitstapje zijn we op de fiets naar 

de familie Willemsen gereden voor een spelletjeskermis. De kinderen hadden veel plezier en 

wat hadden we een prachtig weer! Op dit moment werken we met het thema: “Ik en mijn 

familie”.  

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor (www.psz-nop.nl).  
Natuurlijk kunt u ook zelf een kijkje bij Jeanette en Petra komen nemen!   

Er zijn nog plaatsen vrij …..  (06-2145788). 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl

http://www.psz-nop.nl/
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REÜNIE JOEK 

 

FEEST! - FEEST! - FEEST! - FEEST! - FEEST! - FEEST! - FEEST! - FEEST! - FEEST! - FEEST!  

Dit jaar heeft Jongeren Ens Kraggenburg (JOEK) een grandioos jubileum te vieren! Namelijk 

het 50 jarig bestaan van deze super gezellige vereniging! Dit mag natuurlijk niet zomaar 

voorbijgaan zonder een reünie voor alle joekels en oud-joekels. Een perfecte gelegenheid om 

bij te praten en herinneringen op te halen aan die goede ouwe tijd. 
 

Op zaterdag 17 oktober zal deze reünie plaats gaan vinden voorafgaand aan het Oktoberfest.. 

Noteer deze datum dus allemaal alvast in jullie agenda! Het exacte programma zal nog volgen. 

Opgeven kan ook alvast via joekreunie@gmail.com. 
 

Graag tot ziens op de 17e! 

 

 

 

 

 

INTERX PIJNBESTRIJDING    
 

InterX is nieuwe therapie in het zorgpakket van Aromana.  

Het is een vorm van neurostimulatie om acute of chronische 

pijn te verlichten en fysieke klachten op den duur blijvend  

op te lossen. 
 

InterX doet waarvoor ’t is gemaakt: pijn verminderen, medicijngebruik terugdringen, operaties 

voorkomen en genezing bespoedigen. Via het handzame apparaat met display, die direct 

aangeeft waar in het weefsel van de patiënt de problemen zitten, zoekt de therapeut naar 

zenuwen die geblokkeerd zijn in hun functioneren en met elektrostimulatie worden die 

zenuwcellen geprikkeld om hun taak weer op te pakken: het doorgeven van signalen naar de 

hersenen, waardoor het zelf herstellend vermogen van het lichaam weer op gang komt.  
 

InterX kan verlichting geven bij vrijwel alle chronische of acute aandoeningen die gepaard 

gaan met pijn, ontsteking of extreme vermoeidheid. Denk daarbij aan onder andere chronische 

pijn, reuma, artritis, de ziekte van Bechterew, fibromyalgie, ontstekingen van spieren, 

slijmbeurzen of pezen, carpaal tunnelsyndroom, rugpijn, ischias, whiplash, R.S.I.-klachten, 

darmklachten, burn-out, kaak- of voorhoofdsholte ontsteking, trage wondgenezing, hoofdpijn 

of migraine, doorbloedingsstoornis, posttraumatische dystrofie, (sport)blessures, eczeem, 

psoriasis, vermoeidheidsklachten en 

menstruatieklachten. Bij acute of chronische 

pijnklachten vraag je naar InterX-therapie. Er zijn 

meestal 6 tot 10 behandelingen nodig voor een 

langdurig resultaat maar vaak is na één behandeling 

al vermindering van de klacht merkbaar.  
 

InterX wordt gebruikt in klinieken en ziekenhuizen in 

de USA, Australië en in Groot Brittanië. Het werd 

ontwikkeld voor NASA zodat astronauten zichzelf en 

elkaar konden behandelen in het ISS. InterX heeft 

geen bekende nadelige bijwerkingen.  
 

Aanvullende verzekering bij de juiste 

zorgverzekeraar dekt deze behandeling. 

 

Wie : Conny van der Riet 

Wat : InterX pijnbestrijdingstherapie 

Waar : Hertenweg 12 Kraggenburg 

Duur : Circa 60 minuten 

Info : 0527252550 of 0618224181 

URL : www.aromana.nl 

mailto:joekreunie@gmail.com
http://www.aromana.nl/


 15 

NIEUWS  VAN HET KLOKHUIS 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD. 

 

Zoals aangekondigd in de vorige Uitkijk organiseren we weer een aantal gezamenlijke maaltijden 

voor alle Kraggenburgers. De intentie van deze gezamenlijke maaltijd is het bevorderen van het 

sociale contact tussen dorpsgenoten. Daarom nodigen wij alle Kraggenburgers uit hieraan deel te 

nemen. De maaltijden worden bereid door een kookteam van 10 personen die ieder op hun eigen 

wijze de gerechten van die dag maken. Om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan de 

persoonlijke smaak of voorkeur worden er per maaltijd 3 verschillende gerechten aangeboden. 

 

De eerste maaltijd wordt gehouden op vrijdag 2 oktober. 

De tweede maaltijd wordt gehouden op vrijdag 27 november. 

Op 2 oktober bieden wij de keus uit :              Pilav 

 Chili con carne 

 Kapucijners met spek 

Op 27 november bieden wij de keus uit :       Boerenkool 

 Hutspot 

 Zuurkool 

De maaltijden worden afgesloten met een “toetje”. 

 

Aanvang van de maaltijd is 18.00 uur. 

Vanaf 17.15 is het Klokhuis open voor een aperitief. 

De kosten zijn € 2,50 p.p. 

 

Voor deelname op 2 oktober moet u zich opgeven voor vrijdag 25 september. Omdat de capaciteit 

in het Klokhuis beperkt is, adviseren wij u zich zo spoedig mogelijk op te geven om teleurstelling 

te voorkomen. Het is ook mogelijk u gelijk voor beide maaltijden aan te melden. U bent dan 

verzekerd van een plaats. 

 

Opgeven bij: 

Piet Paauw – e-mail: pjmpaauw@gmail.com of tel: 252771 

Jan Rinsma- e-mail : rinsma8317@hetnet.nl of tel: 252061 

Abel v/d Zwaag e-mail: abelvanderzwaag@gmail.com of tel: 0610312720 

 

BRIDGE CURSUS IN HET KLOKHUIS 

 

Na een informatieavond op woensdag 19 augustus is gebleken dat er in Kraggenburg voldoende 

liefhebbers zijn om een cursus bridge te organiseren. Wij hebben Andre Maas bereid gevonden de 

cursus te geven. Andre Maas is een professionele bridge leraar, die al menig bridge cursus in de 

Noordoostpolder heeft gegeven. Hij staat bekend als een enthousiast en kundig leraar. 

De cursus bestaat uit 12 lessen van 2,5 uur. Deze lessen worden in het Klokhuis gegeven in een 

aaneengesloten wekelijkse sessie op de maandagmorgen. De eerste cursusmorgen is op maandag 

14 september om 10.00 uur in het Klokhuis. Dit is dus de kans om in uw eigen dorp met 

dorpsgenoten het bridge spel te leren. Bridge is voor iedereen te leren en vraagt geen speciale 

voorkennis. 

 

Als u ook mee wilt doen of wilt u nadere informatie, neem dan voor 12 september contact op met 

Piet Paauw E-mai:l pjmpaauw@gmail.nl of tel: 252771   

 

Graag hoop ik u binnenkort weer te treffen in ons Dorpshuis. Of het nu is bij het biljarten op 

dinsdagmiddag of woensdagavond, bij de soos op woensdagmiddag, of de inloopmorgen op 

donderdag (zoals u elders in de uitkijk kunt lezen), het jeu de boulen op donderdagavond, de 

gezamenlijke maaltijd, de bridgecursus op maandag morgen en welke andere activiteit ook, door 

mee te doen geven we samen gestalte aan de sociale functie van ons Dorpshuis 

Daarom tot ziens in het Klokhuis 

 

Piet Paauw –  voorzitter 

 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
mailto:pjmpaauw@gmail.nl
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VOOR IEDEREEN!!! 

 

De volkstuin van Multi-Culti 

staat vol met aardappelen, 

tomaten en andere groenten. 

We geven de opbrengst weg 

als u de tuin volgend jaar 

wilt aanhouden.  

Vraag bij Annie`s buurtsuper 

naar de mogelijkheden. 

 

Multi Culti Kraggenburg migrantenwerkgroep sinds 22 nov. 2010 

 

Hello everyone,  

 

Would you like to know what this magazine “the Uitkijk” of Kraggenburg has to offer? It is 

possible. Specially for you, we will make a short summary in English and Polish. You can sign 

up with your email adress to receive the newsletter at multiculti@kraggenburg.nl. Have fun 

reading and hopefully we will meet you at one of the many activities Kraggenburg has to offer. 

 

The Multi-Culti working group 

 

----------------------------------------------News----------------------------------------------- 

 

Harvest time has begun. This can be dangerous on the roads. The machines are large 

and slow. Sometimes the driver sees other traffic less well. It can also be slippery on 

the roads by mud. Please pay attention! 

 

 Our piece of land with tomatoes, potatoes and other vegetables must be emptied. You 

may have it, if you want to hire it and grow vegetables for yourself next year. You can 

ask Annie in the shop (supermarket) how this is possible. 

 

 You can win prices by baking a special (Apple) pie for 

the appelnockers festival on 31 October. 

 

 - The editors of the Uitkijk are not responsible for 

the content of the summary - 

 

 

 

Witamy  wszystkich, 

 

Czy chcesz teraz lub stroik co ten magazyn "Uitkijk" miasta 

Kraggenburg ma do zaoferowania? Jest to możliwe. 

Specjalnie dla Ciebie zrobimy krótkie streszczenie w języku 

angielskim i polskim. Możesz zarejestrować się z swój adres 

e-mail otrzymywać newsletter na multiculti@kraggenburg.nl.  

nadzieję, że spotka Cię w jednym z wielu działań miasta Kraggenburg ma do zaoferowania. 

 

Multi Culti  Kraggenburg 

 

------------------------------------------Imformacje----------------------------------------- 

 

Rozpoczął się czas zbiorów. Może to być niebezpieczne na drogach. Maszyny są duże i 

powolny. Czasem kierowca widzi innego ruchu mniej dobrze. Może być również gładkie 

na drogach przez błoto. Proszę zwrócić uwagę! 

 

 Nasz kawałek ziemi z pomidorami, ziemniaki i inne warzywa muszą być opróżniane. 

Może być to, jeśli chcesz wynająć i uprawiać warzywa dla siebie w przyszłym roku. 

Możesz poprosić Annie w sklepie (supermarket) jak to jest możliwe. 

 

 Możesz wygrać ceny przez pieczenia specjalne ciasto (Apple) na festiwalu w 

appelnockers na 31 października. 

 

- Redakcja nie ponosi zadnej odpowiedzialnosci za tlumaczenie - 

 

 

 

mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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INFORMATIEBIJEENKOMST OPENBAAR VERVOER 

 

Op woensdag 9 september 2015 is er een informatiebijeenkomst over het openbaar vervoer 

voor senioren in de gemeente Noordoostpolder. OV-ambassadeurs uit de regio geven tijdens 

de bijeenkomst informatie over het reizen met de bus of trein. Het doel? Senioren stimuleren 

om vaker gebruik te maken van het openbaar vervoer. De bijeenkomst is in de raadzaal van 

het gemeentehuis in Emmeloord en duurt van 10 tot 12 uur. Aanmelden is niet nodig.  

 

Veel senioren zijn niet gewend om met het openbaar vervoer te reizen. Ook vinden zij het 

soms spannend of ingewikkeld. Toch is mobiel zijn én blijven belangrijk om deel uit te blijven 

maken van de maatschappij. Het openbaar vervoer kan hier een belangrijke rol in spelen. 

Daarnaast heeft het openbaar vervoer veel voordelen voor senioren. Zo reizen ze vaak met 

korting, is het een veilige manier van reizen en hoeven ze zelf geen auto te rijden. De OV-

ambassadeurs zijn senioren die vrijwillig andere senioren op weg helpen in het openbaar 

vervoer en uitleggen hoe het openbaar vervoer werkt.  

 

OV-ambassadeurs 

Het inzetten van OV-ambassadeurs is een gezamenlijk  initiatief van OV Regio IJsselmond, de 

provincie Flevoland en de provincie Overijssel. De ambassadeurs informeren over:  

. het reizen met de bus of trein 

. tarieven en abonnementen 

. de OV-chipkaart 

. de Regiotaxi 

 

Tijdens de bijeenkomst kunnen senioren zich aanmelden voor een groepsreis, onder 

begeleiding van een OV-ambassadeur. Ook is het mogelijk een persoonlijke afspraak met de 

OV-ambassadeur te maken voor een advies op maat. 

 

Eerste bijeenkomst 

De bijeenkomst in Emmeloord is de eerste bijeenkomst van een reeks in Flevoland. Om die 

reden zijn ook wethouder Andries Poppe, gedeputeerde Arie Stuivenberg, vestigingsmanager 

Jan Zuidema en concessiemarketeer Herman de Gooijer van OV Regio IJsselmond aanwezig bij 

deze bijeenkomst. Ook in de andere gemeenten komen bijeenkomsten over het openbaar 

vervoer.  

 

 

 

 

SENIORENMIDDAG TIJDENS PIEPERFESTIVAL. 

 

Op vrijdag 11 september organiseert StEp Noordoostpolder weer de Seniorenmiddag tijdens 

het Pieperfestival. 

Het programma ziet er als volgt uit. 

THE TROLETTES: De Andrew Sisters zijn hun inspiratiebron vanwege hun muziek en 

karakteristieke stemmen. Het programma bestaat uit oude hits als Mr. 

Sandman en Tico Tico en ze zingen tevens hedendaagse liedjes in de 

fifties-stijl.   

DORUS:                              Met Dorus herleven de tijden van toen. 

Locatie : De Deel centrum Emmeloord 

Aanvang : 14.00 uur 

Zaal open : 13.00 uur 

Prijs  : € 5,00 voor leden van Oude en Nieuwe Land 

  : € 7.50 voor niet leden 

De prijs is inclusief patat frites, koffie/thee en een lekkere plak cake. 

Er wordt gratis busvervoer aangeboden. 

Opstapplaats: Hotel-Restaurant van Saaze 

Kaarten zijn verkrijgbaar bij: Fam. Rinsma 

A.J. Rennenstraat 6 

Tel. 252061 
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NIEUWE NAMEN EILANDEN IN HET ZWARTE MEER 

 

Wie bedenkt de beste namen voor de nieuwe eilanden in het Zwarte Meer? 

Als Kraggenburger hebt u het vast al gezien of gehoord: Rijkswaterstaat legt twee eilanden 

aan in de Zwarte Hoek van het Zwarte Meer. De eilanden moeten nog een passende naam 

krijgen. Weet u een goede naam voor één van de eilanden in dit prachtige gebied? Of 

misschien wel voor allebei? Laat het ons weten! We horen ook graag waaróm u deze namen 

gekozen hebt. 

 

Mail uw suggestie en uitleg van uw keuze voor 1 oktober, onder vermelding van uw naam, 

adres en telefoonnummer, naar naam.eilanden@rws.nl<mailto:naam.eilanden@rws.nl>  

U kunt uw suggestie en uitleg van uw keuze ook per post versturen:  

Marianne Greijdanus, RWS MN SLU, Postbus 2232, 3500 GE Utrecht. 

Een jury vanuit Natuurmonumenten en Rijkswaterstaat zal een keuze maken uit de  

inzendingen. De bedenkers van de winnende namen worden beloond met een VIP-excursie 

naar de eilanden. 

 

Over de eilanden 

In juni is gestart met het opspuiten van 

het zand, in oktober zijn de eilanden 

klaar. Als het zand voldoende is 

ingeklonken worden er in het voorjaar 

rietplaggen op geplant. Deze zullen 

uitgroeien tot een rietzone die extra 

leefruimte biedt voor rietvogels zoals de 

Grote Karekiet, een beschermde 

rietzanger waarvoor het Zwarte Meer als 

broedgebied van grote betekenis is. De 

eilanden vormen onder water ook een 

leefgebied voor waterplanten met 

schuilmogelijkheden voor vissoorten 

zoals de snoek en andere waterdiertjes. 

Voor de waterrecreant zijn de eilanden, 

die langs de vaargeul liggen, een mooi 

stuk natuur om van te genieten terwijl  

je er langs vaart. 

Meer informatie zie www.rws.nl/oz-ketelmeer<http://www.rws.nl/oz-ketelmeer> 

 

Rijkswaterstaat  

 

 

 

OPROEP COLLECTANTEN BRANDWONDEN STICHTING 

 

Beste bewoners, wist u dat Kraggenburg het enige dorp in de gemeente is waar geen vaste 

collectanten zijn voor de Nederlandse Brandwonden Stichting? Wel zijn er dorpen waar de 

Brandweer collecteert. De Jeugd-brandweer heeft wel een paar keer in uw dorp gecollecteerd 

en er werd toen (economische tijd in acht nemende) goed gegeven! In Emmeloord kunnen wij 

hun inzet ook heel goed gebruiken. Ik hoop dat u het met mij eens bent dat er voor de 

dorpskern toch een collecte-organisator en vier of vijf collectanten te vinden moeten zijn. 

Hierbij een oproep aan bewoners van 16 jaar of ouder om enkele straten of wegen te 

collecteren, dus meld u aan! De collecte is in oktober. Voor informatie en aanmelding bij 

vrijwilliger van de stichting:  

Piet de Witte Emmeloord 616663 / 06-40437213 of pdewitte@live.nl of bezoek de site eens 

www.brandwondenstichting.nl Alvast bedankt voor jullie medewerking, help me uit de brand. 

 

Ben ook vrijwilliger voor Nationaal Fonds Kinderhulp www.kinderhulp.nl hiervoor hetzelfde 

verhaal, deze collecte is in april.  

https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=naam.eilanden%40rws.nl
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=naam.eilanden@rws.nl
http://www.rws.nl/oz-ketelmeer
mailto:pdewitte@live.nl
http://www.brandwondenstichting.nl/
http://www.kinderhulp.nl/
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HUISVESTING VOOR KINDCENTRUM KRAGGENBURG 
 

Kraggenburg krijgt betere huisvesting onder één dak voor het kindcentrum waarin de 

samenwerkende partijen, de basisschool De Fladderiep,  kinderopvang en peuterspeelzaal, 

onderdak vinden. Het gebouw waarin voorheen basisschool De Lichtwachter zat, wordt 

hiervoor verbouwd, opgeknapt en uitgebreid. Het gebouw van de voormalige basisschool De 

Pionier wordt gesloopt. De gemeenteraad beslist in september over dit voorstel. De bouw kan 

dan in 2016 starten.  
 

De basisscholen in Kraggenburg zijn vorig jaar samengegaan in basisschool De Fladderiep. 

Wethouder Hans Wijnants: “Beide bestaande gebouwen bieden per gebouw niet genoeg ruimte 

voor de ongeveer 120 leerlingen. De voormalige Lichtwachter is wat kleiner, maar is 

bouwkundig in betere staat. Het bestaande gebouw wordt door het schoolbestuur helemaal 

opgeknapt volgens de eisen van deze tijd.” Aan het gebouw wordt bovendien een nieuwe 

uitbouw gemaakt. De totale kosten voor de bouw, sloop van De Pionier en herinrichting van 

het terrein zijn ruim een miljoen euro. Het grootste deel van dit bedrag is vorig jaar al 

beschikbaar gesteld. Het college vraagt de raad nu om een aanvullend krediet van 197.000 

euro.  
 

Als de gemeenteraad in september akkoord gaat met het voorstel van burgemeester en 

wethouders, wordt in overleg met de school, dorpsbelang en andere betrokken partijen een 

plan gemaakt. Wijnants: “Daarbij letten we natuurlijk ook op het multifunctionele gebruik van 

ruimtes, zodat het kindcentrum weer jaren een belangrijke functie kan vervullen in het dorp.” 

 

 

 

 

 

OVERZICHT AANGAANDE DE ZORG 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via coördinator Helma Langeweg 

 E-mail:  vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-2325 4810 
 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 E-mail van het zorgteam voor Kraggenburg:  zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl   

 algemeen telefoonnummer (24 uur per dag bereikbaar)  0527–630300 
 

Onze buurtwerker Nancy Kamstra. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting" 

 E-Mail Nancy:  nancy.kamstra@carrefour.nu    

 telefoonnummer Nancy:  06–83526465 
 

Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, jeugdzorg, 

ondersteuning, werk en inkomen, enz. 

 algemene E-mail van team DOEN:  doen@noordoostpolder.nl   

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN:  0527–633933 
 

Verder nog informatie op de site van onze gemeente: 

 http://www.noordoostpolder.nl/doen  en  

 http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/ en klik dan aan de linkerkant 

 (onderaan) op het onderwerp “Zorg en (financiële) ondersteuning”  

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
http://www.noordoostpolder.nl/doen
http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/
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BOSWACHTERSNIEUWS 

Door: Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten 

 

Augustus, de tijd dat struiken vol hangen met bramen en bessen. Ook schieten nu de eerste 

paddenstoelen uit de grond. Een tijd van overvloed, zo voor de schrale winterperiode. Het is 

volop genieten in de natuur. Er op uit! 

 

Open Monumenten dag Waterloopbos. 

Het Waterloopbos bruist tijdens de Open Monumenten Dag op zondag 13 september. Wees 

welkom tussen 11.00 en 16.00 uur en volg met het hele gezin de “natuurtocht van Abe”. Leer 

over het Waterloopbos en de watermodellen die er te vinden zijn. Onderweg kun je 

waterbeestjes vangen, popcorn poffen en een natuurschilderijtje maken. De hele dag zijn er 

excursies langs de modellen door oud-ingenieurs.  

Op www.natuurmonumenten.nl/cultuurmonumenten staat meer informatie.  

 

Tweede fase aanleg natuurvriendelijke oevers Zwolse Vaart dit najaar van start. 

Natuurmonumenten werkt in het Voorsterbos samen met Provincie Flevoland aan de aanleg 

van natuurvriendelijke oevers. Boswachter Norbert Kwint: “Door de oevers van de Zwolse 

Vaart minder steil en minder diep te maken, kunnen oever-en waterplanten zich beter 

ontwikkelen. Daardoor valt er voor de bezoekers straks veel meer te genieten.”  Tijdens de 

werkzaamheden zullen ter plaatse alternatieve wandelroutes aangeven worden. De 

verwachting is dat de werkzaamheden ongeveer twee maanden in beslag nemen. 

 

Welk cijfer krijgt het Waterloopbos? Uw mening telt! 

Natuurmonumenten viert in 2015 het feit dat het Waterloopbos 10 jaar toegankelijk is voor 

iedereen. Bezoekers kunnen met eigen ogen zien hoe de voormalige waterloopkundige 

modellen langzamerhand één worden met de natuur. De komende jaren staat er veel te 

gebeuren. Sommige modellen worden gerestaureerd, terwijl andere aan de natuur worden 

overgelaten. Komt u regelmatig in het Waterloopbos? Geef dan uw mening over dit unieke 

natuurgebied.  

Natuurmonumenten wil als trotse eigenaar en beheerder heel graag weten wat bezoekers 

vinden van dit gebied. Waarom bezoekt u juist het Waterloopbos? Wat vindt u van de 

voorzieningen? Wat is goed? Wat kan beter? In september en oktober vragen boswachters en 

vrijwilligers van Natuurmonumenten de bezoekers van het Waterloopbos door middel van een 

enquête naar hun mening. Ook uw mening telt! Ga naar www.natuurmonumenten.nlonderzoek 

en vul de enquête in.  

 

Vaar eens mee naar het Vogeleiland. 

Het jaar rond geven gidsen van Natuurmonumenten excursies met de boot vanaf de 

Kadoelerbrug naar het Vogeleiland in het Zwarte Meer. Onderweg, maar ook tijdens de 

wandeling op het eiland, vertellen zij over de natuur en ontstaansgeschiedenis. Wie weet laat 

de zeearend zich nog zien? Vaar eens mee en ontdek een uniek stuk natuur “om de hoek”. 

Afvaarttijden, informatie en ticketverkoop via www.nm.nl/vogeleiland 

 

Activiteiten en informatie. 

Kijk voor alle activiteiten en informatie op www.natuurmonumenten.nl. Blijf op de hoogte van 

actuele ontwikkelingen via twitter @de_boswachters of Facebook Voorsterbos.com.  

Het beheerkantoor van Natuurmonumenten Flevoland is bereikbaar via telefoon 0527-252570. 

 
 

 
 

 
Inleverdata 2015 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

08 november 18 november 

17 januari 2016 27 januari 2016 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/cultuurmonumenten
http://www.natuurmonumenten.nlonderzoek/
http://www.nm.nl/vogeleiland
http://www.natuurmonumenten.nl/
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Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

-    Eenmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de 

Uitkijk kopij digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt 

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

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

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

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

-    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. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de 

advertenties van toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6  33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

  
 

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

05-09 FC Kraggenburg 60 jaar Padomazo toernooi Voetbalveld 13.00 uur 

05-09 FC Kraggenburg 60 jaar Jeugdclinic Voetbalveld 14.00 uur 

06-09 FC Kraggenburg 60 jaar Competitiestart FCK1-
Irnsum1 

Voetbalveld 11.30 uur 

06-09 FC Kraggenburg 60 jaar Happy Familyday Voetbalveld 14.00 uur 

06-09 FC Kraggenburg Prijsuitreiking en BBQ Voetbalveld 16.30 uur 

11-09 Pieperfestival Seniorenmiddag  De Deel E’oord 14.00 uur 

13-09 PKN Kerk Startdienst “Goede Buren” PKN Kerk 10.00 uur 

14-09 ’t Klokhuis 1ste Bridgeles ’t Klokhuis 10.00 oor 

19-09 PKN Kerk actiedag Spellenmiddag Rond PKN Kerk 14.00 uur 

19-09 PKN Kerk actiedag Maaltijd Prot. Kerkcentrum 17.00 uur 

19-09 PKN Kerk actiedag Tweeboereneneendominee Prot. Kerkcentrum 20.00 uur 

19-09 Basisschool de Fladderiep OPAK  09.00 uur 

25-09 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

28-09 Chr. Vrouwenbeweging Ds. Wolters: Wat als mijn 
kinderen andere wegen gaan 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

02-10 ’t Klokhuis Maaltijd  ’t Klokhuis 18.00 uur 

09-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

11-10 Oecumenische Werkgroep Oecumenische viering PKN Kerk 10.00 uur 

14-10 Be-Fair Jaarvergadering ’t Klokhuis 20.30 uur 

17-10 Basisschool de Fladderiep OPAK  09.00 uur 

17-10 Joek Reünie en Oktoberfest   

21-10 Chr. Vrouwenbeweging Zorggroep Oude en Nieuwe 
Land 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

23-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

27-10 ’t Klokhuis Maaltijd ’t Klokhuis 18.00 uur 

28-10 JVV, SWN, Zonnebloem, 
STEK 

Seniorenmiddag  14.00 uur 

31-10 HCR van Saaze Appleknockersfestival HCR van Saaze 14.00 uur 

06-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

18-11 Chr. Vrouwenbeweging Marie vd Sar:Voetreflexologie Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

21-11 Basisschool de Fladderiep OPAK  09.00 uur 

21-11 Sinterklaas Sinterklaasintocht Loswal 10.30 uur 

21-11 Sint Genesius Blijspel “Het Perron” HCR vanSaaze 20.00 uur 

28-11 Sint Genesius Blijspel “Het Perron” HCR vanSaaze 20.00 uur 
 



 1 

Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Tweeënveertigste jaargang, nummer 6. november 2015. 

Redactie: F.J. de Haan, namens Dorpsbelang 
J. de Kruijk, namens Be Fair 
V. Verbeek, namens FC Kraggenburg 

Penningmeester: J. Winters, 0527-252396 
Advertenties: M. van Diepen, 06 13250681 

H. Hadders, 06 51207854 
Leuk om te lezen: M. Maljaars 
Typewerk: E. Lelieveld 

M. Wiegmink 
Lay-out advertenties: A. Goossens 
Drukwerk: Drukkerij Feiko Stevens 

Bezorging Kraggenburg: Schoolkinderen 
Bezorging buiten Kraggenburg: J. Tadema 
 

Kopij voor de volgende Uitkijk kunt u inleveren t/m zondagavond 17 januari 2016 vóór 19.00 uur, 

altijd voorzien van een naam en telefoonnummer, bij voorkeur per e-mail in een Office Word-bestand: 

uitkijk@kraggenburg.nl of anders inleveren op Neushoornweg 24 of 27. 
 

Te laat binnengekomen kopij schuift door naar het volgende nummer.  
 De kosten van "een zoekertje" (max. 10 regels) bedragen één euro, te betalen bij inlevering. 
 Advertenties minimaal één week voor de inleverdatum kopij inleveren. 

 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 – deze moeten worden gemaild naar uitkijk@kraggenburg.nl  

 Anoniem ingekomen stukken worden niet geplaatst. 
 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. 
                                                             I N H O U D 

blz.   2 

blz.   3 

blz.   4 

blz.   5 

blz.   6 

blz.   7 

blz.   8 

blz.   9 

blz. 10 

blz. 11 

blz. 12 

blz. 13 

blz. 14 

blz. 15 

blz. 16 

blz. 20 

blz. 21 

blz. 22 

blz. 23 

blz. 24 

blz. 25 

blz. 26 

blz. 27 

blz. 28 

blz. 29 

blz. 30 

blz. 31 

blz. 32 

blz.33/34 

blz. 35 

Van Dorpsbelang 

FC Kraggenburg 

Be-Fair  

Kom gymmen bij Be-Fair 

Stek 

Activiteit van Dorpsbelang kraggenburg 

Sinterklaas en de Zwarte Pieten 

Klein Cortina 

Sint Genesius – Blijspel “Het Perron” 

Kwetternieuws 

Nieuws van het Klokhuis 

Nationale Zonnebloeloterij 

Klokhuis-Tafelmarkt 

Protestantse Gemeente Kraggenburg 

De Zotte Leeuwkes  

K-City Klokhuis Boulers 

“Jongeren van Vroeger” 

Multi Culti Kraggenburg 

Klaverjasclub / Beste Kraggenburgs / Kerstwandeling 

Op zoek / Bedankje / Op zoek 

Zonnebloem 

Flevomeer Bibliotheek / Ms Fonds 

Leuk om te lezen 

Uit-je tent / vanuit huis werken 

Boswachternieuws 

Jongere op zoek naar woning 

Schaliegas 

GTF Buitengebied 

Kleurplaat / Werkgroep Roofvogels / Overzicht aangaande de zorg 

Adverteren in de Uitkijk / Activiteitenkalender 
 



 2 

                                     Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
Van Dorpsbelang 
 

Wanneer ik dit stukje schrijf is het nog steeds mooi herfstweer. Bomen in ons dorp en in het 

Voorsterbos kleuren prachtig. Dit geeft maar weer eens aan dat we in een mooie omgeving 

wonen. De land- en tuinbouw heeft ook goed kunnen profiteren van vele mooie en droge 

dagen bij het binnenhalen van de oogst. Veel zichtbare werkzaamheden, maar er gebeurt 

natuurlijk nog veel meer. Zo ook bij Dorpsbelang. 
 

De feestcommissie werkt al weer aan de organisatie van de feestweek in 2016. STEK blijft ook 

niet achter. Wat zij gaan doen of hebben gedaan leest u verderop in deze Uitkijk.  

En we vergeten onze arbeidsmigranten ook niet. Onder de vlag van de werkgroep MultiCulti 

wordt er dit schooljaar wederom Nederlandse les gegeven aan een groep van ruim dertig 

personen. Met 3 docenten werken de cursisten in 6 kleine groepen en op diverse niveaus aan 

het onder de knie krijgen van onze Nederlandse taal. Het doet ons erg goed dat onder de 

cursisten er 8 personen zijn die in Kraggenburg (of Nederland) langere tijd willen blijven 

wonen. 
 

Vanuit Dorpsbelang is er per 1 oktober een nieuwe werkgroep gestart met “koffie-ochtenden” 

op iedere donderdagmorgen. Deze zijn bedoeld voor jong en oud, om elkaar te ontmoeten en 

even bijpraten. Vragen stellen en suggesties geven over elk soort onderwerp kan ook. Daar 

wordt zo goed mogelijk en zo snel mogelijk op ingegaan. Lees verderop een artikel van deze 

werkgroep. 
 

Naast deze activiteiten staan er nog 2 avonden op het programma. Het zijn: 
 

Informatieavond over schaliegas op maandag 23 november. 

Dorpsbelang en de ondernemersvereniging organiseren dit gezamenlijk. In deze Uitkijk leest u 

de uitnodiging en het waarom van deze avond. Op deze avond is er geen Europees voetbal en 

mede daarom hopen we op een goede opkomst. 
 

Inloopavond op 16 december over herziening bestemmingsplan Kraggenburg 

Zoals we u al eerder hebben gemeld werkt onze gemeente aan de herziening bestemmingsplan 

Kraggenburg. Dat komt nu in een volgende fase.  

De formele weg is dat het voorontwerpbestemmingsplan eerst ter vrijgave aan de 

raadscommissie Woonomgeving wordt voorgelegd en daarna publicatie volgt in "de 

Noordoostpolder" en op site van de gemeente.  

In deze herziening van het bestemmingsplan komen o.a. aan de orde enkele inbreilocaties 

voor woningen binnen de bestaande kern. De kavel Penders wordt echter buiten dit plan 

gehouden. Pas als er duidelijkheid is over de (economische) uitvoerbaarheid van dit plan kan 

het opgenomen worden in een bestemmingsplan. 

Als alles volgens de planning verloopt hopen we op publicatie op 25 november. Daarna gaat 

onze gemeente een inloopavond houden op 16 december in het Klokhuis. Bewoners kunnen 

dan kennisnemen van het plan, uitleg vragen en ook eventueel een inspraakreactie inbrengen. 

Dit alles is nu nog onder voorbehoud! We houden u op de hoogte via poster, onze website, 

facebook en twitter. Houd zelf ook “de Noordoostpolder” van 25 november in de gaten. 
 

Ik wil afsluiten met de opmerking: “Kijk eens rond in ons dorp”. U kunt dan o.a. zien dat de 

gemeente het metselwerk van de brug tussen rotonde en de Dam heeft hersteld en dat op 

diverse plaatsen in het dorp het trottoir opnieuw is gelegd. 
 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 
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FC KRAGGENBURG 
   VOETBALJAARGANG 2014-2015 
 

 

 

 

 

 

Het voetbalseizoen is in volle gang. De teams draaien lekker mee in de competitie. Onze C-

jeugd bekert lekker door en speelt op 21 november om half één de volgende bekerwedstrijd 

tegen JVZ C4 in Zuidwolde. 

 

FC Kraggenburg 60 Jaar  

We kijken terug op een gezellig en goed bezocht jubileumfeest. De funclinic van SC 

Heerenveen op zaterdag 5 september voor de jeugd was leuk en goed geregeld. Voor iedere 

deelnemer was er een mooi voetbalshirt in de kleuren van de Friese club. De middag werd 

afgesloten met een pizza.  

 

Het spellencircuit op zondag werd sportief gespeeld. De bbq met vis was eens wat anders dan 

anders en smaakte goed. Aan het eind van de middag was alles op. Het mooie weer en de live 

muziek droegen bij aan de gezelligheid.  

 

Graag bedanken we alle vrijwilligers, die deze dagen hebben geholpen.  

 

Dames 

Op donderdagavond wordt er vanaf 20.00 uur getraind door ons damesteam. Inmiddels 

hebben zich een aantal 30+ dames aangesloten bij deze trainingen. Lijkt het je leuk om mee 

te voetballen? Kom dan vrijblijvend naar één van de trainingen.  

 

Kabouters 

Ons kabouterteam zoekt uitbreiding. Ben je vier jaar of ouder en speel je graag met een bal? 

Kom dan op woensdagmiddag om 16.00 uur naar de training van Rebecca Doejaaren.  

 

Seizoensafsluiting 

We sluiten het najaar seizoen af op zondag 6 december met een gezellige middag en een 

verloting voor de renovatie van de kleedkamers. Meer informatie hierover volgt per mail en/of 

op onze Facebookpagina.  

 

Informatie 

Algemene informatie: http://www.fckraggenburg.nl/ 

Actuele informatie: https://www.facebook.com/FC-Kraggenburg-335374073271452/ 

 

 

Sportieve groet, 

Bestuur FC Kraggenburg 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fckraggenburg.nl/
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SPORTEN BIJ BE-FAIR 
 
Contributie schema voor seizoen 2015/2016  
Genoemde bedragen zijn per half jaar. 
 
Gymnastiek  4 t/m 6 jaar vrijdag 15:30  - 16:15 uur € 42,25 
 7 t/m 12 jaar vrijdag 16:30  - 17:30 uur € 42,25 
BBB (Buik, billen en benen)  dinsdag 20:00  - 21:00 uur € 47,75 
Trimloopgroep  donderdag 08:45 - 10:00 uur € 42,25 
Sportiefwandelen  dinsdag 09:00 - 10:15 uur € 44,75 
  donderdag    € 44,75 
Volleybal   t/m 12 jaar maandag of woensdag € 57,25 
  t/m 17 jaar maandag    € 69,75 
  senioren dames donderdag 20:00 - 21:15 uur € 78,25 
 
In geval van meerdere sporten geldt een kortingsregeling. 
 
Voor informatie over betreffende sporten kunt u contact opnemen met 
Gymnastiek Manon Weening 06-20224401 
BBB  Paula Snellink 0527-250017 
Trimloopgroep Paula Snellink 0527-250017 
Sportiefwandelen dinsdag Ans Bakker 06-23728659 
Sportiefwandelen donderdag Toine Wullems 06-12524340 
Volleybal, jeugd Liset van der Stelt 06-55926929 
Volleybal, senioren Hilda van Strien 06-23405176 
 
Voor meer informatie kijk op de website 
www.svbefair.nl of 
www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249  

 

http://www.svbefair.nl/
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249
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. 

 

 

 

 

 Het STEK draait op volle toeren......... 

 

 

Seniorenmiddag 

Op woensdag 28 oktober hebben we alweer voor de 7de keer een seniorenmiddag gehouden in 

samenwerking met JVV, De Zonnebloem en SWN. Bijna 60 personen hadden zich van te voren 

opgegeven voor de gezellige middag. Iedereen werd ontvangen met een kopje koffie en iets 

lekkers in Hollandse sfeer. Na de koffie begonnen we met een swingo. Een bingo maar dan 

met liedjes. Daarna hadden we een gezellig optreden van Smart en Zo en er werd goed 

meegezongen. 

De middag werd afgesloten met een heerlijke Hollandse pot, waarna iedereen voldaan 

huiswaarts ging. De koks, Willem en Margje van Beekhuizen en Henk en Corry Matthijssen, 

kregen een groot applaus voor de voortreffelijke maaltijd. 

 
Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 21 november is het dan eindelijk zover, Sinterklaas met zijn zwarte Pieten komen 

dan aan in Kraggenburg. Om 10.00 uur starten de zwarte Pieten met een ronde door het dorp 

om alle kinderen op te halen. Om 10.30 uur komen Sinterklaas en zijn zwarte Pieten aan op de 

Loswal. Heeft u nog informatie die Sinterklaas moet weten? Geef het dan door via 

stek@kraggenburg.nl of aan Joan Langeweg tel. 06-10051808. Zie de pagina elders in deze 

Uitkijk. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 2 januari van 16.00 uur tot 20.00 uur, staat de nieuwjaarsreceptie op de agenda. 

Noteer de datum alvast. Op die dag willen we graag met alle Kraggenburgers het nieuwe jaar 

inluiden onder het genot van een hapje en een drankje. Een gezellige middag met een woordje 

van onze dorpsvoorzitter, uitreiking van het “Bloemetje”, diverse rondes verloting, 

bekendmaking van Prins Carnaval, en eten voor iedereen. Er is een aparte ruimte voor de 

kinderen met begeleiding, geen oppas. En als er nog iemand is die op een ludieke manier het 

jaar 2015 wil afsluiten, dan horen wij dat graag. 

 

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. Graag voor 20 december. U kunt 

contact opnemen met Marian Neefjes, tel. 252794 of 06-250277345 of mailen naar: 

stek@kraggenburg.nl 

 

mailto:stek@kraggenburg.nl
mailto:stek@kraggenburg.nl
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                                      Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 
 
 

Voor een mooi aantal dorpelingen is het sinds begin oktober, op donderdagmorgen in ‘t 

Klokhuis weer tijd voor “Koffietijd”.  

Sommigen komen elke donderdag, anderen af en toe. Sommigen van 10 uur tot 12 uur, en 

anderen komen even en gaan dan weer verder. Helemaal prima, want aanschuiven kan altijd 

wanneer u maar wilt en u hoeft er geen lid van te zijn of voor op te geven. Verrassend is dat 

er ook mensen komen die al jaren in ons dorp wonen, waarvan we dat niet wisten.  

 

Het leuke is elkaar te ontmoeten, te kaarten, biljarten of wat anders, wat men maar wilt. Bij te 

praten, te horen wat er de komende week te doen is in het dorp, en zelf wat op te merken of 

te vragen. Dat alles onder het genot van koffie, thee of wat anders.  

Dat is ook de opzet van deze ochtenden. Oog kunnen hebben voor elkaar, omdat we door alle 

bezuinigingen en veranderingen steeds meer op elkaar aangewezen worden. Het combineren 

van gezelligheid en informatie in een “centraal meld- en informatiepunt” onder de noemer van 

“Koffietijd” kan daar wellicht iets aan bijdragen.  

Wij als werkgroep fungeren daarbij als gastheer/vrouw, als antennes en wegwijzers.  

De buurtwerker Nancy Kamstra zal geregeld aanwezig zijn. 

 

Op gezette tijden is er een thema-presentatie. Afwisselend van luchtig interessant tot meer 

informatief.  

Zo hebben we al kunnen genieten van een presentatie over de geschiedenis van het 

Waterloopbos. Hoe het bos destijds is ingericht om met relatief eenvoudige middelen grote 

waterbouwkundige onderzoeken uit te voeren. Of een thema over allerlei hulpmiddelen in en 

om huis. Zoiets roept dan weer allerlei vragen op. Als werkgroep spelen we die vragen dan 

door naar degenen waarbij die vragen thuis horen en komen er een week later op terug. 

Er staat ook een ideeënbus voor allerlei vragen, opmerkingen en suggesties.  

 

De eerste successen zijn er ook al, want zo werden er door de bezoekers opmerkingen 

gemaakt, dat de toegankelijkheid van het Klokhuis niet zo best is door de scherpe 

trottoirranden. En zo ook bij een bewoner, op de plaats waar de afvalcontainers op het trottoir 

getrokken moeten worden. Een week later konden we melden dat de gemeente op deze 

plaatsen schuine trottoirranden zou plaatsen. En 5 november is dat al gerealiseerd! Met dank 

aan de gemeente. 

 

Voor de komende weken hebben we weer verschillende thema’s op de plank staan. O.a. over 

de veiligheid in en rond het huis, aandacht voor de fruitteelt, veranderingen bij het ophalen 

van huisvuil, de feestdagen, telefoon of Ipad.  

De mensen kunnen zelf ook allerlei onderwerpen aandragen, en we spelen daar op in. 

 

Als u het nog niet kent, kom gerust, neem iemand mee, schuif gewoon aan, het is voor alle 

leeftijden. Het is elke donderdagochtend tussen 10 uur en 12 uur in ’t Klokhuis. 

 

U bent natuurlijk van harte welkom. 

 

Mocht vervoer lastig zijn, laat het dan weten aan: 

vrijwilligers-coördinator Helma Langeweg, tel: 06-23254810 

 

Werkgroep Koffietijd:  

Gien Rinsma, Helma Langeweg, Joke Cristiaens en Harry Engels 
 



 8 

       Lieve Kinderen van Kraggenburg, 

 
 

Zaterdag 21 november – 10.30 uur  
kom ik, Sinterklaas, samen met mijn zwarte Pieten  

weer in Kraggenburg aan bij de Loswal. 
 

Vanaf 10.00 uur lopen er een heleboel zwarte Pieten door het dorp om alle  

kinderen op te halen om gezamenlijk naar de Loswal te gaan. 
 

Wij vinden het leuk als er kinderen zijn die na de aankomst in  
’t Klokhuis voor Sinterklaas willen optreden. 

 

Misschien vind jij het leuk om te dansen, een liedje te zingen, muziek te spelen  
of iets te vertellen, alleen of samen met vriendjes of vriendinnetjes. 

Laat het ons zo snel mogelijk weten en dan mag jij je kunsten vertonen.  
 

Je kunt je aanmelden bij: 
Joan Langeweg tel. 06 -10051808 
Marian Neefjes tel. 06 – 50277345 

of mail: stek@kraggenburg.nl 

Brievenbus: 
Vanaf 12 november staat bij (Annie en Leo’s buurtsuper) 

 de brievenbus van Sinterklaas.  
Iedereen mag daar post zoals tekeningen, verlanglijstjes,  

bijzondere verhalen etc.. etc.. bestemd voor Sinterklaas in doen. 

 
Als laatste een oproep aan alle opa’s en oma’s, vaders en moeders, leid(st)ers,  

oppas moeders etc. Als jullie iets hebben gehoord of gezien waarvan  
je denkt: dat moet Sinterklaas weten, geef het dan door aan bovenstaande  

personen of maak gebruik van de Brievenbus van Sinterklaas. 
 

Tot 21 november, 

 

 

 

Sinterklaas  
en de Zwarte Pieten 

 
         P.S. Voor alle bovenbouwkinderen, die het leuk vinden, is er dit jaar weer een  
         leuk spel in de gymzaal. Neem je gymschoenen mee! 
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Uitnodiging jaarvergadering “Klein Cortina” 

 
 

 

 

Hierbij willen wij u uitnodigen voor de jaarvergadering van ijsvereniging 

“Klein Cortina” 

Deze wordt gehouden op woensdag 14 december 2015 om 20.00 uur bij 

H.C.R. van Saaze te Kraggenburg. 

 

 

Agenda: 

 

1. Opening 

 

2. Mededelingen 

 

3. Notulen 

 

4. Ingekomen stukken 

 

5. Jaarverslag 

 

6. Verslag penningmeester 

 

7. Verslag kascommissie 

 

8. Benoeming kascommissie 

 

9. Bestuursverkiezing 

 

10. Rondvraag 

 

11. Sluiting 

 

 

Het bestuur. 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Zaterdag 
 

21 en 28 november 
 
   Blijspel “Het Perron” 

 

van Froukje Annema 

 

 

 

 

             
 
 

 
Waar:   H.C.R. van Saaze 
 
Aanvang:           20.00 uur  (Zaal open: 19.30) 
 
Entree:   Basisschoolkinderen € 3,00    
 

Volwassenen € 5,00 
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KWETTERNIEUWS 

 

Op het Kwetternest krijgen we er in november weer een nieuwe peuter bij. Fijn dat je ook bij 

ons komt spelen lieve Thijs. Henrieke en Dinand hebben afscheid genomen van de 

peuterspeelzaal en zitten nu op de basisschool. Wij wensen hen een leuke tijd bij juf Vera en 

juf Rian.  

 

 
 

We hebben bij ons op het Kwetternest de afgelopen weken veel opa’s en oma’s op visite 

gehad. Dit was erg gezellig en heel speciaal voor onze peuters. Ook mochten we komen kijken 

in de boomgaard van de opa van Tom. Het thema “ik en mijn familie” stond hierbij centraal. 

Voor dit thema hebben we gewerkt aan de hand van het boek: “Karel en zijn opa”. Karel doet 

in dit boek met zijn opa allerlei leuke dingen. In de klas hebben we dit allemaal nagespeeld en 

onze peuters hebben daar weer veel van kunnen leren.  

Inmiddels is het volop herfst en wordt er druk gespeeld met de kastanjes die Yara en Nick voor 

de speelzaal hebben gezocht. “De spin die het te druk heeft” is een erg leuk boek wat we 

gebruiken in ons thema. Dit boek sluit mooi aan op ons nieuwe thema: “we gaan naar het 

bos”. De peuters worden uitgedaagd om een eigen web te weven en leren allerlei nieuwe 

liedjes en versjes over spinnen. Natuurlijk gaan we ook op zoek naar echte spinnen. We gaan 

op zoek naar kleine, grote, dikke en dunne spinnen. Wie van de peuters zal er zelf eentje vast 

durven houden? 

 

Voor informatie kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor (www.psz-nop.nl). 

Natuurlijk kunt u ook zelf een kijkje bij Jeanette en Petra komen nemen. Er zijn nog plaatsen 

vrij (062145788). 
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

Stamppotmaaltijd  

Op vrijdag 27 november hebben we weer een gezamenlijke maaltijd in Het Klokhuis. 

Deze keer heeft ons kookteam gekozen voor de echte ouderwetse stamppotten. 

We serveren: Hutspot met worst 

 Stamppot boerenkool met worst 

 Stamppot zuurkool met worst 

 Stamppot andijvie met worst 

We nodigen alle Kraggenburgers uit om hieraan deel te nemen. Wilt U vegetarisch eten, geef 

dat even aan ons door. 

Aanvang maaltijd 18.00 uur, vanaf 17.15 is het Klokhuis open voor een aperitief. 

De kosten zijn € 2.50 per persoon. 

 

Omdat de capaciteit in het Klokhuis beperkt is adviseren wij u om u zo spoedig mogelijk op te 

geven om teleurstelling te voorkomen. Opgeven bij: 

Piet Paauw e-mail: pjmpaauw@gmail.com tel. 252771 

Jan Rinsma e-mail: rinsma8317@hetnet.nl tel. 252061 

Abel v/d Zwaag e-mail:abelvanderzwaag@gmail.com tel. 0610312720 

 

 

Onderhoud Klokhuis 

Op zaterdag 10 oktober hebben we weer een klussendag gehouden. Veel vrijwilligers waren 

aanwezig, die het noodzakelijke onderhoud hebben uitgevoerd. Wat is er gebeurd: 

Toiletten gerepareerd 

Het dak is gerepareerd 

De pergola geschilderd 

Een regenvrije rookplek gemaakt 

Kozijnen en ramen gereinigd 

Dakgoot schoongemaakt 

Nieuwe keukenvoorziening voor de gezamenlijke maaltijden. 

Dankzij de belangeloze en enthousiaste inzet van onze vrijwilligers verkeert het Klokhuis in 

uitstekende staat van onderhoud. We hebben nog wel wat wensen voor de toekomst o.a. een 

nieuwe keuken en led verlichting in de grote zaal en het op termijn vervangen van de kozijnen 

van de bovenzaal. 

 

 

Het Klokhuis biedt onderdak aan vele sociaal/culturele activiteiten, te weten: 

Bridge cursus op maandagmorgen. 

Biljarten op dinsdagmiddag en woensdagavond. 

Soos op woensdagmiddag. 

Op donderdagmorgen Koffietijd, vrije inloopmorgen voor alle Kraggenburgers, 10 tot 12 uur. 

Eveneens op donderdagmorgen de loopgroep van Be Fair. 

Vrijdagavond klaverjassen met De Kei ( eens per 14 dagen.) 

  

 

Rabobank verenigingsactie 

In de loop van november zullen de leden van de RABO Bank de mogelijkheid krijgen om 

sponsorpunten toe te kennen aan de verenigingen van Kraggenburg die zich voor deze actie 

hebben aangemeld. Met die punten krijgen de verenigingen financiële steun van de Rabobank. 

Het Klokhuis heeft zich ook aangemeld, mogen wij op uw steun rekenen? 

 

Piet Paauw, voorzitter 

 

 

 

 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
mailto:abelvanderzwaag@gmail.com
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UITSLAG  

NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2015  

Datum trekking: 26 oktober 2015  
  

Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2015.  
Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit aan Stichting SNL/Zonnebloem 

8727 d.d. 25 november 2014.  

  

PRIJSNR  
 1e prijs  
 2e prijs  
 3e prijs  
 4e prijs  
 5e prijs  
 6e prijs  
 7e prijs  
 8e prijs  
 9e prijs  
10e prijs  
11e prijs  
12e prijs  
13e prijs  
  

LOTNR  
1057446  
1411843  
0171847  
1156647  
0803533  
0621383  
0321679  
0026135  
1069568  
0749612  
0270836  
0962350  
1059677  

 PRIJSBEDRAG  
 € 15.000,00   
 € 10.000,00   
 € 10.000,00   
 €   5.000,00   
 €   5.000,00   
 €   5.000,00   
 €   2.500,00   
 €   2.500,00   
 €   2.500,00   
 €   2.500,00   
 €   1.000,00   
 €   1.000,00   
 €   1.000,00   

 
 
PRIJSNR  
 
14e prijs  
 
15e prijs  
 
16e prijs  
 
17e prijs  
 
18e prijs  
 
19e prijs  
 
20e prijs  
 
21e prijs  
 
22e prijs  
 
23e prijs  
 
24e prijs  
 
25e prijs  
   
  
  

LOTNR  
0322405  
0815521  
1168830  
0370501  
0937701  
1127555  
0184136  
0679548  
0851442  
1009706  
0721956  
0418361  

 PRIJSBEDRAG  
 €   1.000,00   
 €   1.000,00   
 €      450,00   
 €      450,00   
 €      450,00   
 €      450,00   
 €      450,00   
 €      450,00   
 €      450,00   
 €      450,00   
 €      450,00   
 €      450,00   

  
DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 

26e prijs 1644  €  100,00  

27e prijs 59983  €  100,00  

28e prijs 30102  €  100,00  

29e prijs 8774  €    50,00  

30e prijs 6559  €    50,00  

31e prijs  4378  €    50,00  

32e prijs  795  €    15,00  

33e prijs 900  €    15,00  

34e prijs 436  €    15,00  

 
  * Voor de prijzen 1 t/m 25 geldt dat ze uniek zijn en worden toegekend aan winnende 
lotnummers waarvan alle 7 cijfers correct zijn. De prijzen 26 t/m 34 worden toegekend 
aan de loten waarvan 3, 4 of 5 eindcijfers correct zijn. Dat betekent dat deze prijzen 

voor meerdere loten kunnen gelden.
  

   
  

 (onder voorbehoud van typefouten)  

Kansspelbelasting is voor rekening van de Zonnebloem. Het recht op prijs vervalt een jaar na de trekking. Prijzen 

worden alleen uitgekeerd indien u het winnende lot volledig invult en stuurt naar  
Pondres, t.a.v. Zonnebloemloterij, Postbus 1279, 5004 BG Tilburg  
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GEZELLIGE TAFELMARKT IN HET KLOKHUIS 

 

 

Het bestuur van het Klokhuis is benaderd door Alet de Boer die het idee had voor een 

“tafelmarkt”. Wij willen dat idee graag uitwerken en een tafelmarkt organiseren op zaterdag  

28 november aanvang 9.00 uur. 

 

 

Wat is het idee? 

Iedereen ruimt zo nu en dan op en heeft dan spullen die men niet meer gebruikt of wil 

vervangen voor iets nieuws. (bijv. stoelen – senseo apparaat –televisie- snowboots) 

Ook kleding die te klein is en speelgoed dat niet meer wordt gebruikt of noem maar op wat je 

tegen komt wanneer je de kast of de garage gaat opruimen. Je hebt dan de keus het op 

marktplaats te zetten of een ritje naar Het Goed in Emmeloord te maken. 

  

Maar waarom niet in eigen dorp aan de man brengen tijdens een tafelmarkt waarbij de 

gezelligheid vooropstaat en het gewin mooi is meegenomen. Als het idee aanslaat zullen we in 

het voorjaar weer een markt houden. 

  

Hoe kom je aan een tafel en hoe werkt het. 

Je huurt in het Klokhuis een tafel á € 2,50 (incl. kopje koffie), zet je spullen er op, bepaal je 

prijs en er is vast een Kraggenburger die het kan gebruiken. 

Ook kinderen kunnen een tafel huren á € 1,50 (incl. een glas ranja) 

 

Werkwijze op zaterdag 28 november: 

Aanleveren spullen vanaf 8.00 uur. 

Tafelmarkt van 9.00 uur tot 12.00 uur. 

Na afloop neem je al je spullen die je niet hebt verkocht mee terug. 

 

 

 

Aanvragen tafel voor 21 november bij: 

Piet Paauw email pjmpaauw@gmail.com tel. 252771 

Alet de Boer email a.d.boer-t01@kpnplanet.nl tel. 252820 

                                                                                           

 

Tot ziens op de eerste tafelmarkt te Kraggenburg. 

 

 

 

 

 

 
Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

                                 uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Nieuws vanuit de kerk 

 

Herdenkingsdienst overledenen 

Zondag 22 november wordt in een herdenkingsdienst de overledenen herdacht. Wij gedenken 

hen in gebed, stilte, zang en woord. Iedereen is van harte uitgenodigd deze dienst bij te 

wonen.  

 

Waarom doen we dat? 

Het leven in een dorp en ook in een kerkelijke gemeenschap gaat, ook nadat een dierbaar 

mens overleden is, weer snel verder. Toch mogen we hen niet vergeten. 

Daarom vinden wij het goed om er in de kring van gemeente die ’s zondags samenkomt, 

eventueel met familieleden die daar prijs op stellen, één keer nadrukkelijk op terug te komen. 

We doen dat door de namen van degene die overleden zijn te noemen.  

Dit gebeurt in onze gemeente op de laatste zondag van het kerkelijk jaar, ook wel genoemd de 

zondag van de voleinding of eeuwigheidszondag. De dienst begint om 10.00 uur. 

 

Voor informatie of opmerkingen kunt u contact opnemen met: 

Sandra Luten: tel. 0527-252585. 

 

 

Kindje in de Kribbe 

Op 2e kerstdag om 16.00 uur wordt het kerstverhaal op een leuke en eenvoudige manier 

verteld voor alle kleine kinderen (t/m groep vier) die dan in Kraggenburg zijn.  

Het verhaal zal inclusief het zingen van liedjes een klein halfuurtje duren.  

Natuurlijk zijn oudere kinderen, vaders, moeders en opa’s en oma’s ook van harte welkom. 

Een gezellige onderbreking van de middag in de Protestantse kerk te Kraggenburg.  

Hopelijk tot dan! 

 

 

Renovatie van kerkgebouw 

Binnenkort hopen we te kunnen beginnen met de renovatie van ons gebouw. De kerkzaal is 

een paar jaar geleden opgeknapt. Daar is toen het grote raam vervangen. Wat is gebleven is 

het prachtige glas in lood raam, die verschillende gelijkenissen weergeven. Ook is de beamer 

en de geluidsinstallatie vervangen. Met de nieuwe renovatie gaan we ook de zalen opknappen 

en in de loop van volgend jaar ook de keuken. 

 

 

Nieuwe kerkelijk werker 

We zijn druk bezig met de zoektocht naar een nieuw kerkelijk werker als opvolger van Harm 

Feijen. Er is een beroepingscommissie geïnstalleerd die op zoek is naar iemand om ons te 

helpen kerk te zijn in deze tijd in ons dorp. We proberen iemand te vinden die 1 dag per week 

in ons dorp actief is. Zodra we meer weten laten we dit weten. 
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KERSTMARKT KRAGGENBURG 

KLEUR WEDSTRIJD 

 
 
Maak de mooiste kleurplaat en lever deze in tijdens de kerstmarkt en misschien win jij wel een fantastische 
prijs! 
 
Naam:     
 
Groep:  
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GEZELLIGE KERSTMARKT 
ZATERDAG 12 DECEMBER 

15:00 - 19:00 uur 
 

 

 
KERSTBOMEN VERKOOP  
Net als vorig jaar hebben wij voor u weer prachtige bomen van top kwaliteit  ingekocht.  Of u nu 
op zoek bent naar een Fijn Spar of een Nordman  groot of klein met of zonder kluit bij ons komt u 
er altijd uit. Met u kerstboom geen geleur op verzoek brengen we ze gratis tot aan uw deur. 
Let op: de kerstbomen verkoop  start om 10:00 uur ’s ochtends. 
 
KERST- EN WINTERKRAMEN  
Zoals u kunt verwachten van een kerstmarkt zijn er  tal van kerstkramen om u volledig in de 
kerstsfeer te laten komen. Nieuw dit jaar is het bonnen systeem doet u een aankoop bij een van 
de standhouders dan ontvangt u een lot waarmee u kans maakt op een prachtige 
….……(verrassing) uit de carnavals kraam.  
 
PREUVEMENT  
Nog geen inspiratie opgedaan voor het kerstdiner? Tijdens de kerstmarkt zijn er verschillende 
kramen met heerlijke versnaperingen. o.a. wild, gerookte zalm, wafels en nog veel meer.  
 
 
RAD VAN FORTUIN  
Prachtige uiteenlopende prijzen zijn samengesteld  voor 3 rondes Rad van Fortuin. Dit mag u niet 
missen! 
 
 
 
SKIHUT 
Natuurlijk mag de skihut niet ontbreken op de kerstmarkt. Dit jaar zullen wij u de heerlijke warme 
glühwein op speciale wijze presenteren.  
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In KRAGGENBURG 
 
 
 
 
MUZIKALE OPTREDENS                    
Voor de Muzikale omlijsting van de kerstmarkt hebben we dit jaar extra uitgepakt. Met maar liefst 
drie optredens zullen de kerst liedjes u niet ontgaan deze kerstmarkt. Mis het niet dus kom op tijd 
het eerste optreden begint om 15.30. Voor u treden op deze kerstmarkt: 
 
Vocalgroepen 4Vocals en Flavour 
Beide vocalgroepen bestaan uit vier dames. Het repertoire bestaat uit kerstpopsongs vanaf de 
jaren zeventig tot heden. Daaronder niet alleen songs van bekende namen zoals John Lennon, 
ABBA en Miss Montreal, maar ook minder bekende en toch prachtige kerstsongs van bijvoorbeeld 
Nsync. Met zowel up-tempo nummers als ballads is het programma zeer afwisselend. Er staan 
zelfs rock'n roll kerstpopsongs op het programma. De vocalgroepen staan onder leiding van Jan 
Groot, die ook de pianobegeleiding verzorgt.                                                                    
Tijd: 15.30  
 
SisterSound 
Sistersound bestaat uit 2 Enthousiaste zussen uit de polder maken al samen muziek zolang zij zich 
kunnen herinneren. In een akoestische opstelling spelen zij o.a. nummers van: Ilse de Lange, Miss 
Montreal, Lorde, Racoon en nog veel meer. Wij hebben ze weten te strikken om ook wat gezellige 
kerst nummers in te studeren.  
Tijd: 17.00 
 
KINDERACTIVTEIT 
Dit jaar zal het springkussen niet ontbreken voor de kinderen. We hebben leuke activiteiten 
bedacht. Vergeet niet de kersmarkt kleurplaat mee te nemen en in te leveren misschien win jij een 
leuke prijs. 
 
STANDHOUDER 
Wilt u nog deelnemen als standhouder? 
Dan kunt u zich nog opgeven bij: Chris van Steen 06-22448028     
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                              Tot 12 december       
              
 

 

 

    CARNAVALS AGENDA 2016 
 

 

  

Nieuwjaarsreceptie   02  januari 2016  Bekendmaking Prins  

Gezwam rond de Dam  30 januari 2016   

Kinder buutreednen  05 februari 2016   

Jeugdactiviteit   05 februari 2016  

Groot Carnaval   06 februari 2016   

Katerloop    07 februari 2016   

Kindercarnaval   07 februari 2016 

Tournee    09 februari 2016 

Seniorencarnaval   09 februari 2016 

 
 
 
 
 
 
Lidmaatschap: 
Ben je 16 jaar of ouder, wordt dan lid van onze vereniging. Daarmee heb je gratis toegang tot onze 
evenementen. 
Mail je adresgegevens door naar: info@zotteleeuwkes.nl en wij zorgen dat de rest geregeld wordt. 
 

 

 

mailto:info@zotteleeuwkes.nl


 20 

 

k-city klokhuis boulers 

 

Het clubseizoen is alweer bijna ten einde. In de eerste weken van de 

wintertijd hebben we nog lekker kunnen boulen op de 

donderdagavonden bij de nieuw geïnstalleerde baanverlichting van Het 

Klokhuis. (bedankt Joop!) 

Op donderdagavond 19 november om 19.00 uur hopen we dit jaar voor 

het laatst bij elkaar te komen om het seizoen 2015 af te sluiten. 

Donderdagavond 10 september j.l. hebben we als Jeu de Boules club 

een echte Boulers-vergadering gehad in het Klokhuis. Daarbij kwamen 

diverse onderwerpen ter sprake, zoals de zojuist genoemde 

baanverlichting. 

In 2015 waren in de herfst geen clubkampioenschappen georganiseerd. 

Die worden verplaatst naar het voorjaar van 2015. (mei?) Dan is het 

ook langer licht en minder koud en is door elke enthousiaste 

Kraggenburger deze wisselbeker weer te winnen en nog veel meer 

mooie prijzen. We zoeken nog wel wat sponsors voor prijsjes in natura. 

Houdt één van de volgende edities van de Uitkijk maar goed in de 

gaten! 

Een van de speerpunten in 2015 is om meer Kraggenburger jeugd te 

betrekken bij dit spannende spel. We gaan in het voorjaar maar eens de 

Fladderiep benaderen om te zien hoeveel aanstaande kampioenen hier op 

school zitten… 

(alvast bedankt voor dit prachtige logo) Iedereen kan 24/7 spelen op één van 

de Jeu de Boulesbanen. Onze vaste speelavond is op de donderdagavond van 19 tot 21 uur of 

zo lang als het spel duurt. Natuurlijk is de woensdagavond ook goed mogelijk, dan zit de 

biljartclub in het Klokhuis en kun je daar je Boules lenen voor € 0,50 per keer. Tina maakt 

tasjes voor de aanwezige Boules, zodat ze niet door elkaar raken. Na gebruik wel weer even 
terugbrengen hè?  Met een eigen setje Boules (vanaf €15) kun je natuurlijk altijd spelen… 

Wanneer je vaker wilt spelen? We heffen géén contributie om de drempel 

zo laag mogelijk te houden. Wel zal per 1-1-2016 een vrijwillige bijdrage 

gevraagd worden van €5 per jaar. Die word gebruikt voor baanonderhoud, 

materiaalkosten en organisatie kampioenschappen. Ook kom je dan, als je 

dat wilt, op de club-emaillijst, om belangrijke berichten en uitnodigingen 

van buurverenigingen te ontvangen. Daarnaast is het mogelijk om de K-

City Klokhuis Boulers emblemen op een witte polo of  

t-shirt te strijken. Dan hoor je er wel echt bij! 

Wist u, dat de eerste (oude)baan de Henri-baan heet? Die is 

vernoemd naar Henri - hoe kan het ook anders - die hierop in staat is 

bijna alle wedstrijden te winnen… Wij zoeken nog naar een 

bijpassende naam voor de tweede (nieuwe) baan.  

Suggesties graag via Klokhuisboulers facebook. 

Volgend jaar gaan we ook weer wat toernooien “bij de buren” spelen 

zoals in Oudehaske , Joure en Lemmer. De verenigingen van 

Emmeloord en Urk hebben ook onze interesse om eens kennis te gaan 

maken. Interesse? In maart 2016 gaan we weer van start. Kom gewoon eens langs om te 

kijken, koffie te drinken (vast onderdeel!) en om te spelen. Iedereen kan het! Laten we 

Kraggenburg nu eens definitief op sportief gebied op de kaart zetten! 

 

Namens de K-City Klokhuis Boulers,  

Hans Dunsbergen 

      

Klokhuisboulers  
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Ouderensoos  

“Jongeren van Vroeger”  

Secr. Marianne Galama 

Finsestraat 21, Kraggenburg 

Tel. 0527– 252933  

 

 

   

Kraggenburg, november 2015 

     

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de 

KERSTMIDDAG, die gehouden wordt 

voor alle 55-plussers van Kraggenburg, 

verzorgd door de ouderensoos “Jongeren van Vroeger” en SWN. 

 

Deze middag wordt gehouden op woensdag 16 december 2015 om 14.00 uur in het Klokhuis. 

  

De middag zal worden afgesloten met een gezamenlijke feestelijke kerstbroodmaaltijd. 

     

De kerstmiddag zal begonnen worden met koffie en thee en een openingswoord door de 

voorzitter. Daarna volgen kerstliederen door het gelegenheidskoor o.l.v. Conny van de Graaff. 

Vervolgens zal er een kerstverhaal voorgelezen worden en is er tijd voor een 2e kopje koffie. 

 

Na de pauze is er weer een optreden van het koor, gevolgd door het 2e deel van het 

kerstverhaal en zal het eindigen met samenzang.  

 

Tijdens de 2e pauze kunt u een consumptie bestellen en zullen de tafels worden gedekt voor de 

kerstbroodmaaltijd. 

De dames van de Zonnebloem zullen assisteren bij de bediening. 

 

Kosten:  

Voor leden van de soos gratis. Niet leden betalen € 12,50 incl. koffie, thee en een drankje. 

 

Opgave:  

Graag vóór zaterdag 12 december 2015 via onderstaande invulstrook bij het bestuur: 

mevr. S. Huizing 252851, mevr. G. Mooiweer 252700 of de heer J. Rinsma 252061. 

 

Vervoersproblemen?  

Even een telefoontje naar de heer J. Rinsma 252061 of mevr. G. Mooiweer 252700. 

 

Wij hopen op een goede opkomst en rekenen op uw aanwezigheid. 

 

 

 

  

Invulstrook (hierlangs afknippen). Let op, inleveren vóór zaterdag 12 december 2015 

 

 

Ondergetekende: NAAM …………………………………………………………………. 

 

Straat en huisnummer ………………………………………………………….. 

 

Komt met een/twee personen.  
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Multi Culti Kraggenburg migrantenwerkgroep sinds 22 nov. 2010 

 

 

Hello everyone,  

 

Would you like to know or reed what this magazine “the Uitkijk” of Kraggenburg has to offer? 

It is possible. Epecially for you, we will make a short summary in English and Polish.  You can 

sign up with your email adress to receive the newsletter at multiculti@kraggenburg.nl. Have 

fun reading and hopefully we will meet you at one of the many activities Kraggenburg has to 

offer. 

 

The Multi-Culti working group 

 

----------------------------------------------News----------------------------------------------- 

 

 

 On the 12th of December there will be a Christmas market near hotel van Saaze.  A 

cosy market with lots of fun activities to do and watch. We will be there to. 

 

 On the 16th of December there will be a lights tour throughout Kraggenburg, starting at 

the school. Everyone is invited for this spectacular walk. 

 

 

- The editors of the Uitkijk are not responsible for the content of the summary - 

 

 

 

Witamy  wszystkich, 

 

Czy chcesz teraz lub stroik co ten magazyn "Uitkijk" miasta Kraggenburg ma do zaoferowania? 

Jest to możliwe. Specjalnie dla Ciebie zrobimy krótkie streszczenie w języku angielskim i 

polskim. Możesz zarejestrować się z swój adres e-mail otrzymywać newsletter na 

multiculti@kraggenburg.nl.  nadzieję, że spotka Cię w jednym z wielu działań miasta 

Kraggenburg ma do zaoferowania. 

Multi Culti  Kraggenburg 

 

------------------------------------------Imformacje----------------------------------------- 

 

 12 grudnia jest Jarmark Bożonarodzeniowy w pobliżu hotel van Saaze. Rynku z 

mnóstwem zabawy działań i oglądać. Będziemy tam, czy też? 

 

 16 grudnia będzie zwiedzanie światła przez cały miasta Kraggenburg, począwszy od 

scool. Każdy jest zaproszony na ten wspaniały spacer. 

 

- Redakcja nie ponosi zadnej      odpowiedzialnosci za tlumaczenie - 

 

 

 

 

 

     

 

mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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 KLAVERJASCLUB DE KEI  

 

Maandag 28 december is er weer het jaarlijkse open kampioenschap van Kraggenburg. De  

locatie is zoals gebruikelijk het Klokhuis aan de Noordermeent, aanvang 19.00 uur. 

De kampioen van vorig jaar, T. Boes uit Vollenhove, zal op deze avond zijn titel gaan 

verdedigen. Zal dit jaar weer eens een Kraggenburg en met de beker naar huis gaan?  

   

Voor de competitie zijn de volgende avonden in 2016 gepland: 

8 en 22 januari  

5 en 19 februari  

4 en 18 maart  

1, 15 en 29 april 

 

Het bestuur 

 

 

 

 

Beste Kraggenburgers 

 

Na 44 jaar hebben wij Kraggenburg verruild voor Zwolle. 

Langs deze weg willen wij iedereen die ons bekend is, de hartelijke groeten doen en 

bedanken voor de prettige tijd die we met jullie mochten beleven. 

 

Gert en Rika van Heerewaarden 

 

 

 

 

KERSTWANDELING VOOR ALLE DORPSGENOTEN 

 

Op woensdag 16 december a.s. tussen 17.00 uur en 19.30 uur is er voor jong en oud een 

interactieve kerstwandeling door Kraggenburg. Reserveer dit moment in uw agenda. 

 

U kunt op eigen gelegenheid een route gaan afleggen door het dorp, waarbij u langs 

verschillende plekken komt, waar “iets” met kerst gebeurt.  

De precieze inhoud blijft nog even een verrassing!  

 

Iedereen is van harte welkom om mee te doen. Zowel op eigen initiatief als gezamenlijk. Kom 

gewoon kijken wat er allemaal te zien/doen is. 

 

Wij willen u graag ontmoeten, dus let op de affiches die in het dorp worden opgehangen. 

 

Kerst- en vieringcommissie De Fladderiep 

Peuterspeelzaal 

Oecumenische werkgroep 

 

 

 

                               

 

 

 

                    De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

http://www.kraggenburg.nl/
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OP ZOEK NAAR VERZORG PAARD/PONY 

 

Hallo ik ben Mireille van Dorsten, ik ben 14 jaar en pas in Kraggenburg komen wonen. 

Ik ben op zoek naar een verzorg paard/pony, ik heb ruim 8 jaar rijervaring. 

Op mijn vorige woonadres had ik een lease pony maar dat heb ik i.v.m. de reis afstand 

moeten afzeggen. Ik mis het erg en u zou me erg blij maken als ik uw paard/pony mag 

verzorgen en eventueel berijden.   

 

Gr Mireille, Noordermeent 29 Kraggenburg, mailadres: marget@tele2.nl 

 

 

 

 
BEDANKJE VAN FAMILIE VAN DIEPEN 

 

Dank je wel; 

 

Wij willen iedereen bedanken die ons gesteund heeft in de afgelopen periode, die heel moeilijk 

is geweest. De steun die wij hebben gekregen vanuit Kraggenburg voelt als een warme deken. 

Veel kaartjes, attenties, bezoeken en telefoontjes hebben wij mogen ontvangen. Dit heeft ons 

erg goed gedaan. Velen hebben met ons meegeleefd. Dank je wel voor alle goede wensen.  

 

Jacques, Marianne, Danique en Remco. 

 

 

 

 

 

OP ZOEK NAAR SPOREN UIT HET VERLEDEN 

 

Ik ben op zoek naar sporen uit mijn verleden. Ik ben geboren op 12-03-1958 in Kraggenburg, 

om precies te zijn op het adres Walstraat 21.  

Mijn vader leeft nog wel, maar ik heb nagenoeg geen contact meer met hem en verder 

kan/wil hij niets vertellen over die tijd (en wat hij verteld heeft twijfel ik aan de juistheid) over 

die Graag zou ik toch wat achtergrondinformatie willen weten over wat er destijds allemaal 

heeft gespeeld. 

Mijn vader, Frans van Dueren den Hollander, werkte destijds bij fruitteler Pauw Woets. Nog 

een naam die bij mij bekend is, is die van Henk Winters of iets dergelijks die daar in deze tijd 

ook werkzaam was. Ik ben dus op zoek naar eventuele nazaten van Pauw Woets en/of Henk 

Winters en anderen die iets weten over de tijd tussen 1954 tot 1962. 

In 1962 zijn wij plotsklaps uit Kraggenburg vertrokken. Het waarom is mij nooit echt duidelijk 

geworden, er doen zich dan ook allerlei spookverhalen de ronde in de familie. 

Ik hoop dat er mensen zijn in Kraggenburg die mij verder kunnen helpen. Als u informatie voor 

mij heeft, zou ik het op prijs stellen als u contact met mij zou willen opnemen. 

  

Met vriendelijke groet, 

Wouter van Dueren den Hollander, 

Tel: 06-53550324, E-mail: em.we@live.nl 

 

 

 

 

https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=marget%40tele2.nl
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=em.we%40live.nl
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Zonnebloem nieuws. 

 

Terugblikken. 

In september hebben we een aantal zieken bezocht  

in het kader van de nationale ziekendag. 

We hebben ze kunnen verrassen met een potje  

rode peren, beschikbaar gesteld door de Fa. Vink. 

Namens onze zonnebloemgasten heel hartelijk dank daarvoor. 

 

Op woensdag 14 oktober j.l. hebben de “Odd Fellows” uit Emmeloord onze zonnebloemgasten 

een uitgebreide stamppot maaltijd aangeboden.  

Meer daarover in het stukje hieronder. 

 

De trekking van de zonnebloem loterij 2015 is geweest en de uitslag daarvan wordt in deze 

uitkijk gepubliceerd. U kunt de uitslag ook nalezen op www.zonnebloem.nl/loterij. Mocht u zo 

gelukkig zijn om in de prijzen te vallen, dan kunt u achter op het lot lezen hoe u te werk kunt 

gaan. Vergeet niet om voor de zekerheid een kopie van uw winnend lot te maken. Wij wensen 

u allemaal veel succes. 

 

Wij als bestuur van de Zonnebloem afdeling Kraggenburg zijn naarstig op zoek naar 

vrijwilligers. Dus mocht u zich geroepen voelen en heeft u tijd over om onze zieke gasten te 

bezoeken, loten te verkopen of leuke activiteiten te organiseren voor onze zonnebloemgasten, 

schroom dan niet en meldt u zich bij een van onze bestuursleden.  

 

 

 

 
 

 

 

DE ZONNEBLOEM GENIET VAN STAMPPOT 

 

'Heerlijk!' Mevrouw Besseling en mevrouw Sweere roepen het in koor. Op hun bord ligt 

stamppot, opgeschept door Reinder van Wieren en Henk Meijering van de Odd Fellows in 

Emmeloord. De 31 aanwezige leden van de Zonnebloem in Kraggenburg genieten ervan na 

hun vaste woensdagmiddagsoos.  

 

Marian Oud van het regiobestuur van de Zonnebloem heeft de stamppottenmaaltijd in 

februari gescoord op de Beursvloer in Emmeloord. Op de Beursvloer worden maatschappelijke 

behoeftes verhandeld door bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en overheid bij 

elkaar te brengen. 'We proberen ieder jaar een activiteit voor de leden van de Zonnebloem 

gesponsord te krijgen, de ene keer is dat een high tea, nu een stamppottenbuffet.' Oud 

is trots dat het haar elke keer weer lukt. Tevreden kijkt ze naar de smikkelende oudjes. 'Daar 

doe je het voor, dat zij een leuke dag hebben.'  

 
 

http://www.zonnebloem.nl/loterij
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FLEVOMEER BIBLIOTHEEK 

 

FlevoMeer bibliotheek nodigt alle kinderen van 0 tot 4 jaar uit lid te worden van de bibliotheek 

in de dorpen! 
 

Nog geen lid van FlevoMeer Bibliotheek? Wij nodigen je van harte uit lid te worden van 

FlevoMeer Bibliotheek. Ben je nog geen 18 jaar dan is dit ook nog eens helemaal gratis. 

 

Lezen is Leuk! Voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar kan een boekje “lezen” een 

fantastische ervaring zijn. Kinderen in deze leeftijd vinden het heerlijk om voorgelezen te 

worden of lekker zelf in een boekje te bladeren. Bovendien is lezen heel erg belangrijk voor de 

ontwikkeling en de schoolcarrière van een kind: meer (voor)lezen = beter in taal! 

 

Kinderen uit de dorpen kunnen zich inschrijven en gaan lenen op een basisschool in het eigen 

dorp.  

Lekker makkelijk!  

Kinderen kunnen ingeschreven worden via www.flevomeerbibliotheek.nl. Dit kan via het 

formulier op de website of bij de servicebalie van FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder 
 

 
 

 

 

 

 

COLLECTE NATIONAAL MS FONDS 

 

In de week van maandag 23 tot zondag 29 november wordt ook in Kraggenburg de landelijke 

collecte voor het Nationaal MS Fonds gehouden. Met deze collecte wordt geld ingezameld voor 

onderzoek naar en voorlichting over de ziekte Multiple Sclerose. Een ziekte waar je niet beter 

van kunt worden en die je heel erg kan belemmeren in je dagelijkse doen en laten. Een 

“rotziekte” zei eens een arts en hij had gelijk.  

Nu kan het in deze laatste week van november best slecht weer zijn. Toch zijn er die week zes 

Kraggenburgse collectanten die ondanks het weer erg hun best doen om zoveel mogelijk bij 

elkaar te brengen. Daarom hier de oproep om hen niet voor niets te laten lopen. Hartelijk dank 

alvast! 

 

Namens het Nationaal MS Fonds, 

Henk Wassink, 

Coördinator NOP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
                               uitkijk@kraggenburg.nl 
                                 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl


 27 

LEUK OM TE LEZEN: Een oude arbeiders pionier 
 

 

Het is 26 september 1955, zes jaar nadat Kraggenburg uit de klei is getrokken. Martines 

Voesenek verhuist vanuit Leur, Brabant met zijn vrouw Marie naar Kraggenburg om te gaan 

werken bij Sjaak van de Noord aan de Neushoornweg. Nadat ze vier dagen eerder zijn 

getrouwd op 25 jarige leeftijd gaan ze nu wonen in een arbeiderswoning aan de 

Neushoornweg. Hier zullen ze 27 jaar wonen en drie kinderen grootbrengen, Kees, Theo & 

Ineke. Elke zaterdag middag om 16.00 uur werden de lonen contant uitgedeeld en werd de 

huur voor de woning direct ingehouden; 16 gulden en 10 cent wel te verstaan.  

 

 

Vanuit de donderdagavond tafel; 

 

“T had er een handje van om grapjes uit te halen. Hij hield je in de gaten als je uit school 

kwam en smeerde dan de deurklink in met vet precies op de plek waar je hem altijd vast 

pakte. En als je pech had was daarna ook de versnellingspook van je auto aan de beurt.” 

 

“T was toen wat je nu een bedrijfsleider noemt, aangezien van de Noord meer een 

vergaderboer was. Hij had een goede werkmentaliteit en was dan ook een harde werker. Voor 

die tijd was het bijzonder dat hij zoveel deed op het bedrijf.” 

 

“T was goed met de paarden, je kon hem op 1,5 km afstand op het land tegen ze horen 

praten. Een bijzonder en vriendelijk stemgeluid had hij, en nog steeds. 

Toen de trekker(s) kwamen was het wennen. Ook hier praatte hij soms nog tegen, maar naar 

ho ho ho, luisterde de trekker niet zo best. Zijn hart lag toch ergens anders.” 

 

“Als kind van een jaar of zes weet ik nog dat T op de zuiderringweg een ongeluk heeft gehad 

met de trekker, met een bietenwagen, waarbij hij onder de trekker in de sloot terecht is 

gekomen. Toen heeft hij zijn heup gebroken.” 

 

“T was ook bevriend met Schulten, de knecht van buurman van Steen. Hij kwam er volgens 

mij ook bij toen dat eerste grote ongeluk is gebeurd met oude mevrouw van Steen. Zij bracht 

toen Fransje van Steen en Sieni Schulten naar school toen ze een aanrijding kregen met een 

melk/vrachtwagen. Alle drie zijn toen overleden. Dat waren een van de eerste graven op het 

kerkhof. Met ook nog mensen van je eigen leeftijd, erg confronterend.” 

 

 

Na deze 27 jaar verhuizen ze naar de Walstraat in het dorp. Hier blijven ze wonen in alle rust. 

Na een aantal jaren overlijdt helaas zijn vrouw.  

 

“Buurman” Voesenek had sinds 1983 een volkstuin. Een zeer goed onderhouden tuin van 3 are 

die hij tot 2015 aangehouden heeft. Dagelijks was hij hier te vinden voor wat werkzaamheden, 

hulp aan anderen, een praatje of de ronde doende met hondje Twinkel. 

 

Ook sjoelt hij al jaren. Voor de hobby maar ook met het wedstrijd element. Zelfs nu nog. 

In 2013 is hij nog 25e geworden in de H klasse bij het NK Sjoelen - Individueel. In een kast 

prijken nog veel meer prijzen die hij door de jaren heen heeft gewonnen. 

 

Dit najaar in september op 85 jarige leeftijd en na precies 60 jaar Kraggenburger te zijn is 

buurman Voesenek verhuist naar de Markerzijde nummer 9, Marknesse. Met uitzicht op de 

bootjes maakt hij nog graag zijn dagelijkse wandelingetje en geniet van het leven.  

We wensen hem nog vele jaren in goed welbevinden in Marknesse toe! 

 

Geschreven door Sandra Luten met herinneringen van de donderdagavond club. 
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Uit-je tent 

 

 

 

Uit-je Tent 2016 is op zoek naar vrijwilligers     

 

Ook volgend jaar is er weer een Uit-je Tent Festival. U weet wel, het festival dat de polder op 

de kaart wil zetten als gebied waar het goed toeven is. Geen massatoerisme maar mooie en 

fijne pareltjes op het gebied van natuur, cultuur, sport en activiteiten. Kraggenburg heeft het 

wat dat betreft allemaal: een prachtig bosgebied, fiets- en wandelroutes, Route 8317, NETL, 

Oud-Kraggenburg en nog veel meer. Daarom is Kraggenburg dit jaar gekozen als een van de 

HOTSPOTS van het Uit-je Tent Festival 2016. Dat heeft onder andere ook te maken met de 

Haak- en Breipicknick die door de bezoekende kampeerders hoog werd gewaardeerd. Het 

volledige programma wordt t.z.t. bekend gemaakt, maar de organisatie laat weten dat er meer 

activiteiten rond Kraggenburg worden gehouden. Daarvoor zijn zij op zoek naar mensen die 

willen helpen. Denk daarbij aan gidsen, begeleiden en sturen van evenementen, en optredens 

in de vorm van muziek en theater of workshops bij bepaalde gelegenheden. In de volgende 

Uitkijk zal er meer bekend worden gemaakt.  

 

Zet de volgende data alvast in de agenda: het weekend van 3, 4 en 5 juni.  

Voor meer info over Uit-je Tent: www.uit-jetent.nl 

 

Namens Uit-je Tent  

Annemieke Janse 

 

 

 

 

 

 

Weer vanuit huis werken 

 
Vanaf 1 december ga ik weer vanuit huis werken, dit is aan de Neushoornweg 33 in 

Kraggenburg. 

- Ik ben in ieder geval donderdag van 9.00u tot 17.00u hier aanwezig. 

- Bent u slecht ter been dan kom ik ook bij u thuis. 

- In Kraggenburg kunt u uw kleding brengen op dinsdag en donderdag bij Annie en Leo’s 

de buurtsuper. 

In Ens kunt u uw kleding woensdagmorgen van 9.00u tot 12.00u brengen naar Noorderbocht 

94. Dit is bij Frieda’s Borduurshop. Hier ben ik dan zelf ook aanwezig met fournituren. 

Heeft u meer informatie nodig dan kunt u mij bereiken op 06-25206230 of per mail 

info@daniellesfashion.nl  

 

Met vriendelijke groet, 

Daniëlle Gouweleeuw 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uit-jetent.nl/
mailto:info@daniellesfashion.nl
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BOSWACHTERNIEUWS 

 

 

Special “Natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart in het Voorsterbos” 

Door: Rutger de Vries, boswachter Natuurmonumenten Flevoland 

 

In de vorige “Uitkijk” vertelde ik al over de aanleg van de natuurvriendelijke oever langs de 

Zwolse Vaart. Nu, in oktober, zijn de werkzaamheden daadwerkelijk van start gegaan. Met 

deze “special” wil ik u graag nog wat meer vertellen over dit project. 

 

Provincie Flevoland heeft vanuit de Europese Unie de opdracht gekregen om een aantal 

kilometer natuurvriendelijke oever aan te leggen. Natuurmonumenten werkt hier graag aan 

mee. In overleg met Provincie Flevoland heeft Natuurmonumenten plekken langs de Zwolse 

Vaart in het Voorsterbos aangewezen waar dergelijke oevers goed tot hun recht komen. 

 

Het project bestaat uit vijf deelgebieden langs de Zwolse Vaart in het Voorsterbos. Aan de 

noordzijde van de Zwolse Vaart wordt op drie kleinere plekken gewerkt en aan de zuidzijde in 

twee grotere gebieden. Het meest opvallende en grootste gebied bevindt zich vlakbij het 

zogenaamde dagrecreatieterrein bij Kraggenburg. Op de plaatsen van de werkzaamheden zijn 

in een eerder stadium de bomen al gekapt. Deze winter staat vooral in het teken van het 

afgraven en afvoeren van de grond. De vrijgekomen grond wordt tijdelijk opgeslagen in een 

depot.  

 

Wat is eigenlijk een natuurvriendelijke oever? 

Een natuurvriendelijke oever heeft naast een waterkerende functie een belangrijke ecologische 

en waterbergende functie. Het draait bij de aanleg van een natuurvriendelijke oever vooral om 

het minder steil maken van de oever. Door deze flauwe helling kan er meer water 

vastgehouden worden in tijden van hevige neerslag. De capaciteit van de watergang wordt zo 

immers vergroot. Op de laagste delen van een natuurvriendelijke oever ontstaan poelen en 

slenken. Zulke gebieden zijn zeer geschikt voor vissen om kuit te schieten, als groeiplaats voor 

oever- en waterplanten en als schuilplaats voor allerlei dieren en vogels. 

 

Beleven 

Voor bezoekers van het Voorsterbos valt er straks nog meer te beleven. Vanaf de nieuwe 

bruggen kan worden genoten van de zich ontwikkelende natuur. Op zonnige plekken zullen 

snel libellen en vlinders verschijnen. Veel vis trekt viseters aan. De otter wellicht? Ook vanaf 

het water zijn natuurvriendelijke oevers fraai om te zien. Schippers zien straks bloeiende 

planten als dotterbloem en gele lis wanneer ze richting Kraggenburg varen. 

 

Werk in uitvoering 

Naast het aanleggen van de natuurvriendelijke oevers is ook de houtoogst in volle gang. 

Hoewel we proberen hinder voor bezoekers zoveel mogelijk te beperken zullen er in verband 

met de veiligheid paden afgesloten worden. Waar mogelijk worden alternatieven aangeboden. 

De werkzaamheden zijn afgerond in het voorjaar van 2016.  

 

Heeft u vragen of wilt u iets melden? Neem dan contact op met het beheerkantoor van 

Natuurmonumenten Flevoland T (0527) 252570 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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ALS JONGERE OP ZOEK NAAR EEN WONING 

 
Als jongere op zoek naar een woning? Schrijf je in! 

EN: REAGEER OP HET WONINGAANBOD! 

 

Het woningaanbod voor jongeren sluit aan op de vraag die er naar woningen is, dat blijkt uit 

een onderzoek dat Mercatus samen met de gemeente Noordoostpolder uitvoerde. Hoe kan het 

dan toch dat er onder jongeren een ander beeld bestaat? Marcella van Wagensveld van 

Mercatus sprak in Kraggenburg met jongeren die op zoek zijn naar een woning. Wat blijkt? 

Lang niet iedereen reageert op een woning zodra die aangeboden wordt. Bovendien vergeten 

jongeren zich nog wel eens in te schrijven op WoningNet. Tijdens de bijeenkomst in 

Kraggenburg kwamen deze zaken aan het licht. Marcella: “Het is heel goed dat we met elkaar 

om tafel zijn gegaan, dat zorgt voor opheldering en voor verbinding.” De meest gestelde 

vragen en antwoorden op een rijtje: 

 

Ik sta al drie jaar ingeschreven en ik heb nog geen woning, hoe kan dat? 

Het afgelopen half jaar zijn in Kraggenburg vijf woningen aangeboden, waaronder ook een 

woning specifiek voor jongeren. Wat wil dat zeggen? Een woning voor jongeren betekent dat 

jongeren tot 30 jaar kunnen reageren en jongeren tot 23 jaar voorrang krijgen. Hierbij wordt 

ook gekeken naar het inkomen van de jongeren in combinatie met huurprijs (verderop lees je 

meer over de inkomensgrens). De overige woningen in Kraggenburg werden aangeboden aan 

alle leeftijden. Dus ook jongeren konden hierop reageren. Maar het blijft wel opletten; komt er 

een mooie passende woning voorbij dan moeten de woningzoekenden zelf reageren. 

 

Hoe lang duurt het voordat een passende woning is gevonden? 

Dit is natuurlijk afhankelijk van je opgebouwde wachttijd. Hoe langer je staat ingeschreven 

hoe meer kans je maakt op een woning. Zoals je misschien wel hebt gezien in het nieuws, is 

de gemiddelde wachttijd in Nederland 8 jaar! Wachten duurt natuurlijk altijd lang, maar in 

Noordoostpolder is de wachttijd gemiddeld 16 maanden. En in een aantal dorpen ligt deze 

wachttijd beduidend lager.  

 

Wat betekent die inkomensgrens dan precies? 

De overheid heeft regels gesteld om ervoor te zorgen dat de huurprijs van de woning aansluit 

bij wat iemand verdient. Op die manier zorgt de overheid ervoor dat mensen die heel veel 

verdienen niet zomaar in een sociale huurwoning kunnen gaan wonen, waarvan ze de huur 

met gemak kunnen betalen. De inkomensgrens voor een sociale huurwoningen is € 34.911,-- 

voor het hele huishouden. Verdien je jaarlijks meer dan dat, dan kom je niet in aanmerking 

voor een sociale huurwoning. Dus ook als je samen gaat wonen is het het gezamenlijke 

inkomen dat wordt bekeken. 

 

Ik vind de huur van een jongerenwoning best hoog, kunnen jullie daar niet iets aan doen? 

De huur van een woning baseren we op een puntensysteem. Afhankelijk van hoe goed de 

woning geïsoleerd is, hoeveel kamers de woning heeft, hoe energiezuinig de woning is en of 

bijvoorbeeld de woning gemoderniseerd is of niet, krijgt de woning punten. Op basis daarvan 

bepalen we de hoogte van de huur. Bij de woningen 

die we specifiek aanbieden aan jongeren houden we 

de huurprijs dusdanig laag dat zij ook voor 

huurtoeslag in aanmerking kunnen komen. Wil je 

meer weten over huurtoeslag: 

 Wil je weten of je huurtoeslag kunt 

ontvangen? Vraag het op bij de 

Belastingdienst onder ‘huurtoeslag’. 

 YOUTUBE: Mercatus huurprijsbeleid.  

 

Heb je vragen over het aanbod voor jongeren? 

Neem gerust contact op met Mercatus! We 

adviseren je graag. 
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INFORMATIEAVOND OVER SCHALIEGAS 

 

Datum: maandag 23 november 

Plaats:  het Klokhuis 

Tijd:  20.00 uur (inloop vanaf 19.45 uur) 

 

Dorpsbelang en de ondernemersvereniging (OVK) organiseren samen deze avond met 

medewerking van het samenwerkingsverband Tegengas. 

In dit samenwerkingsverband zitten ondernemersverenigingen, LTO, vertegenwoordiging van 

de 10-dorpen, Mercatus, de gezondheidszorg en ook twee actiegroepen. 

Doel van het samenwerkingsverband is een gecoördineerde inzet en samenwerking van de 

betrokken partijen om het boren naar schaliegas in het opsporingsgebied Noordoostpolder te 

voorkomen. Dit onder andere door informatie te geven, communicatie en kennis verbreden. 

 

Veel activiteiten rondom het onderwerp schaliegas hebben tot nu toe voor de zomervakantie 

plaatsgevonden via pleidooien van onze gemeente, informatieavonden en het werk van 

Tegengas. Ten aanzien van schaliegas in Noordoostpolder zijn er stappen gemaakt, successen 

geboekt zo u wilt. Er ligt nu een kabinetsbesluit om de komende 5 jaar geen commerciële 

opsporing en winning van schaliegas toe te staan.  

Daarbij is de kern van het besluit: 

 De komende 5 jaar geen commerciële opsporing en winning van schaliegas (=geen 

boringen);  
 Geen afzonderlijke structuurvisie schaliegas;  

 Geen verlenging opsporingsvergunningen;  

 Besluitvorming “al dan niet uitsluiten schaliegas” vindt plaats in het kader van de 

Energienota 2015  

 

Dat lijkt al heel wat, maar de kans is groot dat schaliegas, in het kader van de Energienota, 

niet bij voorbaat wordt uitgesloten! Je kan dus ook zeggen dat de discussie nog steeds 

doorgaat. Sterker nog, wanneer schaliegas niet wordt uitgesloten, lijkt de Noordoostpolder de 

beste locatie. 

 

Omdat we hiermee constateren dat het onderwerp schaliegas in Noordoostpolder zeker nog 

niet is afgerond, organiseren wij gezamenlijk deze informatieavond. 

Op 23 november krijgt u informatie over wat schaliegas is, wat houden boringen nu precies in, 

wat zijn consequenties voor uw gezondheid en de voors en tegens voor de Noordoostpolder. 

En zeer zeker ook over de besluitvorming aangaande de energienota 2015, die eind december 

in de Tweede Kamer aan de orde zal komen. In het geval dat schaliegas daarbij niet is uit 

gesloten(voor zowel de voor- als tegenstanders) goed te weten dat:  

1. medio 2016 een onderzoeksprogramma kan starten;  

2. vanaf 2018 wetenschappelijke boringen kunnen plaatsvinden;  

3. mede afhankelijk van de resultaten van de onderzoeken, kunnen na 2020 alsnog 

commerciële boringen plaatsvinden.  

 

Kortom de gelegenheid om naast hetgeen u mogelijk al weet via pers en internet, u ook  te 

laten bijpraten over de laatste stand van zaken. 

Een groot deel van de avond wordt ingeruimd voor discussie en het geven van uw mening. 

 

Wij nodigen u van harte uit. 

 

Ton van Steen, voorzitter OVK 

Jules Overmars, voorzitter Dorpsbelang 
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Start Gft inzameling buitengebied 

 

Gemeente Noordoostpolder start op 1 november met het inzamelen van  

GFT-afval in het buitengebied. Uit onderzoek blijkt dat er nog veel 

GFT-afval in het restafafval aanwezig is. En dat is jammer, want van 

het groente-, fruit- en tuinafval kan groen gas en compost gemaakt worden. Daarmee sparen we het 

milieu en wordt GFT-afval nuttig hergebruikt.  

 

Kleine container voor GFT-afval 

Huishoudens in het buitengebied hebben nu nog twee containers voor restafval. Dit gaat vanaf 1 

november veranderen. De kleine container wordt vanaf 1 november gebruikt voor de inzameling 

van GFT. Dit GFT-afval wordt het hele jaar eens per twee weken ingezameld. Huishoudens in het 

buitengebied kunnen op een later tijdstip ervoor kiezen om deze kleine container om te ruilen naar 

een grotere GFT-container. Elk huishouden in het buitengebied krijgt hierover een brief met uitleg. 

 

Volgend jaar twee extra containers 

De gemeente heeft onlangs het besluit genomen om op een ander manier afval in te zamelen in 

Noordoostpolder. Elk huishouden krijgt begin volgend jaar twee extra containers. Een voor oud 

papier en een voor kunststof verpakkingen samen met blik en drankkartons. Deze keuze is gemaakt 

samen met een klankbordgroep van bewoners uit de hele gemeente. Met deze maatregelen kunnen 

inwoners beter afval scheiden. Daarmee draagt iedereen bij aan het behouden van schaarse 

grondstoffen. 
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Kleurplaat 
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STICHTING WERKGROEP ROOFVOGELS N.O.P. 

 

 

De Stichting Werkgroep Roofvogels N.O.P. houdt zich o.a. bezig met 

het tellen en inventariseren van de verschillende soorten roofvogels, 

het volgen van het broedproces en het ringen van jongen voor 

onderzoek. Ook de bescherming van roofvogels door middel van 

voorlichting aan terreinbeheerders over nestlocaties hoort bij de 

activiteiten. Tevens melden we roofvogelvervolging bij de officiële 

instanties.  

In de Noordoostpolder broeden o.a. buizerd, torenvalk, sperwer, havik, bruine kiekendief, 

boomvalk, wespendief en sinds enkele jaren ook de slechtvalk.  

 

De één vindt het prachtige vogels en bij een ander zijn ze niet populair. Dat laatste komt vaak 

doordat ze wel eens een kippetje of postduif doden. Maar daarentegen zijn er ook die muizen 

en mollen eten, en zich onbedoeld nuttig maken. Zo hebben ze allemaal hun eigen levenswijze 

en plaats in de voedselketen, dat is nu eenmaal zo en daar valt niets aan te veranderen.  

 

Wij als leden van de Stichting Werkgroep Roofvogels vinden het boeiende vogels. Mogelijk zijn 

er onder jullie die ook deze passie hebben en er voor voelen om onze werkgroep te versterken. 

Of wellicht informatie over hun broedgedrag of broedlocaties hebben, die niet bij ons bekend 

zijn.  

Voor inlichtingen of doorgeven van informatie mailt u met: roofvogelsnop@planet.nl 

 
 

 

 

 

 

 

OVERZICHT AANGAANDE DE ZORG 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via coördinator Helma Langeweg 

E-mail:  vrijwilligers@kraggenburg.nl  

telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-2325 4810 
 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

E-mail van het zorgteam voor Kraggenburg:  zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl   

algemeen telefoonnummer (24 uur per dag bereikbaar)  0527–630300 
 

Onze buurtwerker Nancy Kamstra. Haar werk valt samen te vatten als: "De buurtwerker legt 

verbindingen tussen bewoners, organisaties en instanties en maakt ruimte voor ontmoeting" 

E-Mail Nancy:  nancy.kamstra@carrefour.nu    

telefoonnummer Nancy:  06–83526465 
 

Het team DOEN (sociaal team van de gemeente) voor allerlei vragen over zorg, jeugdzorg, 

ondersteuning, werk en inkomen, enz. 

algemene E-mail van team DOEN:  doen@noordoostpolder.nl   

algemeen telefoonnummer voor team DOEN:  0527–633933 
 

Verder nog informatie op de site van onze gemeente: 

http://www.noordoostpolder.nl/doen  en   http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/ en 

klik dan aan de linkerkant  (onderaan) op het onderwerp “Zorg en (financiële) ondersteuning”  

 

 

                               

mailto:roofvogelsnop@planet.nl
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:zorgkraggenburg@zorggroep-onl.nl
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
http://www.noordoostpolder.nl/doen
http://www.noordoostpolder.nl/Noordoostpolder/
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                                   Inleverdata 2016 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

17 januari 27 januari  

13 maart 23 maart 

08 mei 18 mei 

26 juni 06 juli 

11 september 21 september 

06 november 16 november 
Adverteren in De Uitkijk 
- De advertentieperiode loopt van 1 januari t/m 31 december en kan tussentijds niet worden 

stopgezet. 

-    Eenmalige advertenties dienen minimaal één week voor de inleverdatum van de Uitkijk kopij 
digitaal in een pdf bestand te worden aangeleverd. Indien niet tijdig wordt aangeleverd, zal de 
advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

-    De advertenties dienen digitaal te worden aangeleverd via uitkijk@kraggenburg.nl 

-    Facturen worden jaarlijks aan het begin van het kalenderjaar verstuurd. 
- De advertentieperiode wordt aan het einde van ieder jaar stilzwijgend met één jaar verlengd, tenzij 

voor 15 december schriftelijk is opgezegd bij de penningmeester. 

-    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. 

- De algemene opmerkingen op de inhoudspagina van de Uitkijk zijn ook voor de advertenties van 
toepassing. 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

9x6  33,00 10,00 18x12 (1/2 pagina) 120,00 25,00 

9x12 (1/4 pagina) 60,00 15,00 18x24 (hele pagina) 215,00 40,00 

18x6 (1/4 pagina) 60,00 15,00    

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 

18-11 Chr. Vrouwenbeweging Marie vd Sar:Voetreflexologie Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

21-11 Basisschool de Fladderiep OPAK  09.00 uur 

21-11 Sinterklaas Sinterklaasintocht Loswal 10.30 uur 

21-11 Sint Genesius Blijspel “Het Perron” HCR vanSaaze 20.00 uur 

22-11 Protestantse Gemeente Herdenksdienst Protestantse Kerk 10.00 uur 

27-11 Klokhuis Stampotmaaltijd Klokhuis 17.15 uur 

28-11 Sint Genesius Blijspel “Het Perron” HCR vanSaaze 20.00 uur 

28-11 Klokhuis Tafelmarkt Klokhuis 9.00 uur 

12-12 Zotte Leeuwkes/HCR v.Saaze Kerstmarkt HCR van Saaze 14.00 uur 

14-12 Kleine Cortina Jaarvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

16-12 Ouderensoos Kerstmiddag Klokhuis 14.00 uur 

16-12 Kerst en vieringcommisie kerstwandeling kraggenburg 17.00 uur 

25-12 HCR van Saaze Kerstbrunch HCR van Saaze 11.00 uur 

26-12 Protestantse Gemeente Kerstverhaal Protestantse kerk 16.00 uur 

27-12 HCR van Saaze FIFA 2016 toernooi HCR van Saaze 14.00 uur 

28-12 HCR van Saaze Voorronde Darten HCR van Saaze 19.00 uur 

28-12 Klaverjasclub Klaverjas Kampioenschap Klokhuis 19.00 uur 

29-12 HCR van Saaze Top50- FinaleDarten –Pubquiz HCR van Saaze 19.00 uur  

31-12 HCR van Saaze Oudejaars borrel HCR van Saaze 15.30 uur 

02-01 Stek Nieuwjaarsreceptie Klokhuis 16.00 uur 

08-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen Klokhuis 20.00 uur 

21-01 Sint Genesius Ledenvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

22-01 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen  Klokhuis 20.00 uur 

30-01 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HCR van Saaze  

05-02 De Zotte Leeuwkes  Kinder buutreednen Klokhuis  

06-02 De Zotte Leeuwkes Carnaval HCR van Saaze  

07-02 De Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze  

07-02 De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval HCR van Saaze  

09-02 De Zotte Leeuwkes Seniorencarnaval HCR van Saaze  
 


