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                                     Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 

 

Van Dorpsbelang 

 

 

We staan nog aan het begin van een nieuw jaar. Vaak een moment om kort terug te kijken, 

maar vooral om vooruit te kijken en plannen te maken. 

Beide punten zullen op onze algemene ledenvergadering, die gepland staat op woensdag 16 

maart, aan de orde komen. Als bestuur gaan we speerpunten voor dit jaar benoemen en willen 

die samen met u uitvoeren. 

 

We kijken als bestuur terug op een geslaagde nieuwjaarsreceptie met dank aan STEK, die het 

goed heeft georganiseerd. Wij constateerden een goede opkomst met zeker ook veel 

jeugdigen. Aan de andere kant misten we enigszins de 40- en 50-jarigen. Volgend jaar beter?  

 

In 2011 en 2012 is ons dorpsontwikkelingsplan tot stand gekomen. Als bestuur van 

Dorpsbelang hebben we de afgelopen jaren gewerkt aan de diverse speerpunten. Er zijn 

resultaten geboekt, zoals recreatie met Route 8317, de zorg met werkgroep zorg, 

vrijwilligersgroep, en de koffiemorgen. Er zijn gesprekken gevoerd over kansen en 

mogelijkheden voor een MFA. De conclusie was, dat het op dit moment niet haalbaar is. Er is 

door ons veel energie gestoken aangaande mogelijkheden voor woningbouw in Kraggenburg. 

Helaas blijft dit zeer moeilijk. Met Mercatus hebben we afgesproken dat er voorlopig geen 

huurwoningen meer verkocht worden in Kraggenburg. We hebben een bijeenkomst gehad met 

onze jongeren over wonen en huren en dat zij zelf er ook energie in moeten steken (bijv. je 

vroegtijdig aanmelden voor huren). 

Wat meer achter de schermen hebben we er aan gewerkt, ook samen met de andere dorpen, 

dat binnen ons gemeentehuis, bij het college van B&W en bij de gemeenteraad veel aandacht 

is voor de dorpsplannen en de bereidheid er aan mee te werken. Er wordt zeker rekening 

gehouden met de dorpsplannen! 

 

Als bestuur willen we continu blijven werken aan ontwikkelingen die goed en nuttig zijn voor 

onze dorpsgemeenschap en die Kraggenburg vitaal moeten houden. Een vooruitblik voor dit 

jaar wil ik geven op onze komende jaarvergadering.  

Vitaliteit van ons dorp op allerlei terreinen moet een zaak van ons allen zijn. Aan u de vraag en 

uitdaging om ook met suggesties te komen! We zijn er benieuwd naar. 

 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 
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Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg 25 maart 2015 

 

Aanwezig namens het bestuur:  

Jules Overmars (voorzitter),  

Inge van Dijk  

Pieter van der Veen (penningmeester), 

Freerk Jan de Haan, 

Wubbo de Raad,  

Erna Balk,  

Irene Gerritzen (vice voorzitter). 

Alice Polhoud (secretaris en notulist), 

 

Afwezig met kennisgeving:  

Enkele berichten van verhindering zijn mondeling of per e-mail binnen gekomen.  

 

Aantal aanwezigen:  69 Personen hebben de presentielijst getekend. 

 

1.  Opening:  

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

het bijzonder de wethouder, vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeenteraad 

Noordoostpolder, het IGW-team, de wijkagent, de pers en vertegenwoordiger van het 

buurtdorp Marknesse. 

 

2. Notulen jaarvergadering 26 maart 2014 (verslag in Uitkijk) 

De notulen van de jaarvergadering van 2014 zijn gepubliceerd in de Uitkijk en op de website. 

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

notulist wordt bedankt voor het maken van de notulen. 

 

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 er geen enkele beweging is voor wat betreft woningbouw op “kavel 

Penders”. 

  

3. Ingekomen stukken 

Er zijn geen ingekomen stukken t.b.v. deze vergadering binnen gekomen. 

 

4. Mededelingen 

 Voorzitter Overmars geeft aan dat Dorpsbelang graag plannen ontvangt die de 

leefbaarheid van Kraggenburg vergroten. Het gaat om plannen waarbij een 

Leadersubsidie toegepast kan worden. 

 Er zit weinig schot in de voortgang van de verbouwing/nieuwbouw van de school, 

voorzitter Overmars doet hiervoor een appél op de gemeentelijke vertegenwoordigers. 

 De buurtsuper heeft dit jaar redelijk gedraaid. 

 Het bestemmingsplan omtrent het Greenery terrein is herzien en onherroepelijk. 

 

Mededelingen van de heer Norbert Kwint namens Natuurmonumenten: 

 De aanleg van natuurvriendelijke oevers langs de Zwolsevaart is uitgesteld tot het 

najaar. Het nieuw aangelegde speelbos is vanochtend feestelijk geopend. De heer 

Swijghuizen wil graag weten waar dit speelbos zich bevindt. De heer Stuiver geeft aan, 

dat hij het speelbos samen met de heer Swijghuizen zal bezoeken. 

 De ATB-route is door vrijwilligers verbeterd. 

 Op het Vogeleiland bevinden zich twee zeearenden en hopelijk gaan ze er broeden. 

 Het aantal bezoekers aan het Waterloopbos is afgelopen jaar verdubbeld tot 12.000 

bezoekers. Tevens meldt de heer Kwint dat het Waterloopbos de status van 

rijksmonument krijgt. 

 Er zijn langs de Leemringweg al zo’n 10.000 padden/kikkers/salamanders overgezet. 

Natuurmonumenten is nog op zoek naar vrijwilligers hiervoor. 

 In de Zwarte Hoek zijn 600 goudplevieren en verder zilverreigers, eenden, ganzen, 

zwanen, gespot. 
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 In het Waterloopbos wordt een nieuw ‘Stippelpad’ aangelegd. Dit is enigszins 

vergelijkbaar met het konijnenpad bij camping De Stiente. Thema van dit nieuwe pas is 

lieveheersbeestjes. 

 Er is gestart met een rietherstelproject langs de oever van het Zwartemeer aan 

Kampereiland zijde. 

 

5.  Partiële wijziging van de statuten  

De voorzitter legt uit dat de statuten worden aangepast vanwege automatische incasso van de 

contributie en één contributie per huishouden / adres. Door betaling van de jaarlijkse 

contributie zijn de leden van een huishouden, wonende op één adres en 18 jaar of ouder, lid 

van Dorpsbelang.  

Deze wijziging is ook al aangekondigd in de Uitkijk van 21 januari 2015. 

De vergadering stemt unaniem in met de wijziging van de statuten. 

 

6. Jaarverslag secretaris 

Het jaarverslag is gepubliceerd in de Uitkijk en op de website. Op dit verslag zijn geen op en/of 

aanmerking ontvangen en het is daarmee door de leden goedgekeurd.Het jaarverslag 2014 

wordt door de secretaris ook gepresenteerd aan de hand van een PowerPoint presentatie.  

 

7. Jaarverslag penningmeester 

Penningmeester Pieter v.d. Veen licht het financieel jaarverslag 2014 toe. Hij gaat in op de 

bijzonderheden t.o.v. 2013 vanwege het 65-jarig jubileum in 2014. Daarvoor is door 

Dorpsbelang 

 € 2,500,-- uitgetrokken en van de gemeente is een subsidie van € 2.500,-- ontvangen. De 

kosten van het jubileumjaar zijn binnen de begroting gebleven.  

De penningmeester gaat ook in op de cijfers van de feestcommissie. Vanwege het 

jubileumjaar, het opvoeren van de revue (licht en geluid en een grotere tent) zijn de 

inkomsten en uitgaven in 2014 erg groot. Ondanks dit alles is de feestweek mede door de 

sponsoring met een positief resultaat afgesloten.  

Bij “De Uitkijk’ zijn de drukkosten vanwege een nieuw contract met de drukker naar beneden 

gegaan en is er in 2014 een positief resultaat. 

 

8. Verslag kascommissie 

De heren Kees van Vilsteren en Abel van der Zwaag hebben de financiën gecontroleerd. De 

heer Van der Zwaag doet daarvan verslag. Er zijn door hen kritische vragen gesteld. Deze zijn 

door penningmeester Pieter van der Veen goed toegelicht. Er zijn geen bijzonderheden 

geconstateerd. Geconcludeerd is dat de boekhouding er zeer verzorgd uitziet, waarvoor 

complimenten. Op voorstel van de kascommissie verleent de vergadering decharge aan 

penningmeester en het bestuur. 

 

9.  Benoeming kascommissie 

De heer Kees van Vilsteren verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. De heer 

Ad van der Noort neemt deze taak over. De vergadering gaat hier graag mee akkoord. 

 

10. Begroting 2015 

Penningmeester Pieter v.d. Veen geeft een toelichting op de begroting van 2015. Over de 

cijfers zijn geen vragen. In de begroting is uitgegaan van het gelijkhouden van de hoogte van 

de contributie. De voorzitter concludeert dat hiermee de begroting 2015 is vastgesteld. Dit 

betekent dat de contributie voor 2015 zal zijn: € 12,00 per huishouden en € 6,00 per 

huishouden indien de personen 65 jaar of ouder zijn. 

Ewout Biesheuvel vraagt of er ook voor dit jaar een klussendag is gepland. Aangegeven wordt 

dat deze 1 keer per twee jaar wordt gehouden. Sita van Egmond geeft aan, dat zij de 

bloembollen prachtig vindt staan, maar dat zij bang is dat ze worden weggemaaid. Jules 

Overmars geeft aan dat de plekken waar de bollen staan bij de gemeente bekend zijn 

gemaakt, dat de bollen moeten afsterven en dat hier met onderhoud op gelet wordt.  
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11.  Bestuursverkiezing: 

Vice-voorzitter Irene Gerritzen leidt dit agendapunt. 

Erna Balk (2e termijn), Pieter van der Veen (2e termijn) en Jules Overmars (3e termijn) zijn 

allen statutair aftredend en herkiesbaar. Er zijn bij de secretaris geen tegenkandidaten 

ingediend. Daarmee wordt per acclamatie de herverkiezing door de vergadering geaccordeerd.  

 

12.  Rondvraag 

Voorzitter Jules Overmars herneemt de leiding van de vergadering. 

Piet Paauw wil graag weten hoe het staat met de woningbouw in Kraggenburg, waarbij hij met 

name duidt op de kavel aan de westzijde van ons dorp (kavel Paauw).Voorzitter Jules 

Overmars vraagt wethouder Haagsma hierover één en ander uit te leggen. Wethouder 

Haagsma geeft aan dat de bouwbestemming van kavel Paauw eraf is gehaald. Dit is een 

besluit van de gemeenteraad. Dat op de kavel Penders de bouwbestemming blijft, maar dat 

door de situatie van de projectontwikkelaar er geen voortgang zit in het komen tot een 

bestemmingsplan op deze kavel. De heer Haagsma geeft aan, dat inbreiding c.q. 

herstructurering wellicht mogelijkheden biedt. Er zijn 3 woningen (van de 5) in de voormalig 

RK-kerk verkocht. Op de woonwagenlocatie in de Walstraat zou een mogelijkheid liggen tot 

inbreiding. De bevolking van Kraggenburg is volgens de wethouder met 13 bewoners 

toegenomen. 

Ewout Biesheuvel vraagt of er al meer bekend is uit het onderzoek dat onder jongeren is 

gehouden met betrekking tot huren in de Noordoostpolder. Wethouder Haagsma geeft aan dat 

het rapport net uit is en dat op basis van de aanbevelingen moeten worden bekeken wat de 

volgende stap is. Wethouder Haagsma benadrukt dat het belangrijk is om je als jongere in 

ieder geval in te schrijven bij Mercatus.  

Ook wordt nog de opmerking gemaakt dat de enquête is gehouden onder de jongeren die 

wonen in Noordoostpolder. De mening/wensen van jongeren die nu studeren en weer terug 

willen naar Noordoostpolder komen in het onderzoek niet aan de orde. De voorzitter zegt toe 

dat hij dit punt zal inbrengen bij het bespreken van het rapport in het eerstkomende 10-

dorpen overleg. 

Sita van Egmond vraagt hoe het staat met het fietspad Ramspol – Kadoelen. Voorzitter Jules 

Overmars geeft aan dat het waterschap en gemeente positief staan tegenover het “rondje 

Zwartemeer”, maar zij nemen niet het initiatief. Ook Dorpsbelang Ens staat positief tegenover 

dit plan. Jules Overmars geeft aan, dat er contact is met Dorpsbelang Ens over dit onderwerp 

om zo organisaties (provincie, waterschap en gemeente) warm te krijgen voor dit initiatief.  

Vincent Oosterwijk vraagt zich af hoe het staat met schaliegas. Jules Overmars geeft aan dat 

dit punt de aandacht heeft van het 10-dorpenoverleg en dat er vanuit het 10-dorpenoverleg 

wordt deelgenomen in de werkgroep  “tegengas”. Deze groep volgt de ontwikkelingen en 

verzamelt informatie. Als er behoefte is kan Dorpsbelang, eventueel samen met de OVK, na de 

zomer een bijeenkomst organiseren voor Kraggenburgers over schaliegas.Verder wordt de 

vraag gesteld hoe het staat met de ontwikkelingen op het voormalige terrein van De Kei. Zoals 

een ieder heeft kunnen constateren is dit zeer teleurstellend. Voorzitter Jules Overmars heeft 

er een e-mail aanbesteed, maar deze komt terug en het 06-nummer van de initiatiefnemer is 

ook afgesloten. 

 

13. sluiting: 

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

officiële gedeelte van de jaarvergadering. 

 

Na de pauze vertellen Leon vd Wekken en Arno Matthijssen over hun bedrijf en handel in het 

buitenland o.a. met landen in Oost Europa 

 

 

Alice Polhoud-Strijker 

secretaris Dorpsbelang 
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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 16 maart 2016 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ 

aan de Noordermeent 6 te Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00uur. 

 

De agenda zal onder meer de volgende punten bevatten: 

 Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 25 maart 2015 

 Jaarverslag secretaris 

 Jaarverslag penningmeester 

 Verslag kascommissie 

 Benoeming kascommissie 

 Begroting 2016 en vaststellen contributie en contributie 65+ 

 Bestuursverkiezing  

 Rondvraag 

 

De volgende Uitkijk komt uit op 23 maart, na onze datum van de ledenvergadering. Om die 

reden ontvangt u begin maart de uitnodiging en agenda thuis in de bus. 

In deze Uitkijk hebben we alvast de notulen van de vorige algemene ledenvergadering 

geplaatst. 

 

===> Het tweede deel van de avond gaan we invullen met een interessant onderwerp  

 

Er komt een landschapskunstwerk Pier+Horizon aan de Zwartemeerdijk ter hoogte van het 

fietspad van Zwartemeerweg naar de dijk toe. 

De ontwerper van dit landschapskunstwerk is Paul de Kort. Hij komt vertellen over zijn werk 

en dit kunstwerk in het bijzonder. 

Bent u er nu al nieuwsgierig naar? Kijk dan op de site http://www.pauldekort.nl Hier is veel 

over zijn werk te vinden. Via het hoofdstuk “Boekjes” vindt u bij Pier+Horizon een mooie 

beschrijving hoe het idee is ontstaan. 

 

Bestuur Dorpsbelang 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Op zaterdag 21 november kwam de Sint op tijd aanvaren aan de Loswal en ging te paard 

richting het Klokhuis, waar hij vele kinderen met hun ouders mocht verwelkomen. Vele 

kinderen zijn op de foto gezet samen met de Sint. De kinderen van de bovenbouw hebben zich 

prima vermaakt in de gymzaal. 

 

De nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 2 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 Miep Potters voor haar vele jaren inzet in 

verschillende besturen, haar lidmaatschap van St. Genesius en niet te vergeten, de vele 

plakboeken die zij al jaren bijhoudt voor het dorp. Een mooi en prachtig naslagwerk. Al met al 

een vrouw waar we trots op mogen zijn. 

Uiteraard hadden we weer een geweldige verloting. Hierbij willen we alle sponsoren hartelijk 

bedanken voor het beschikbaar stellen van de prijzen. 

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 een “stekker” van bijna het eerste uur. Joan Langeweg gaat 

ons jammer genoeg verlaten. Joan nogmaals hartelijk dank voor je geweldige inzet in al die 

jaren, en we hopen toch af en toe nog van je kennis/diensten gebruik te mogen maken. 

Gelukkig komen Liesbeth van Egmond, die al een tijdje meedraait en Agnes Jongbloed onze 

gelederen weer versterken. 

 

Dit jaar geen ludieke terugblik op het afgelopen jaar, daar niemand zich aangemeld had. Dus 

bij deze nogmaals een oproep om volgend jaar Kraggenburgers op de hak te nemen. 

Verder willen we iedereen bedanken die ons het afgelopen jaar heeft geholpen bij een 

activiteit, en wij hopen dit jaar ook weer van jullie diensten gebruik te mogen maken. 

 

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

komende jaar. Noteer alvast in uw agenda:  

16 april - 11 dorpenloop  

26 op 27 april – Kennedymars 

27 april – Koningsdag 

8 mei - Steprace 

20 mei – Leeuwenronde 

 

Stek Kraggenburg 

Joost Potters, Anne van der Lingen, Agnes Jongbloed, Liesbeth van Egmond, Marian Neefjes 
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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: www.svbefair.nl of www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Voor wie Kinderen 4 t/m 6 jaar        15.30 – 16.15 uur 
 Kinderen 7 t/m 12 jaar      16.30 – 17.30 uur 
Waar  Gymzaal aan Noordermeent in Kraggenburg 
Wanneer  Elke vrijdagmiddag 
Gymjuf  Manon Weening 
Contact  0620224401 of manon_weening@hotmail.com 

 

Kom gymmen bij Be-Fair! 

 

http://www.svbefair.nl/
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249
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Fit worden met Be-Fair 
 

Om elke leeftijdsgroep in Kraggenburg sportief te kunnen bereiken heeft Be-Fair, Fit-

arrangement gevraagd een workshop te organiseren.  

 

Doelgroep: 

De leeftijdsgroep tussen de 20 en 35 jaar en mensen die conditie willen opbouwen. 

 

Lijkt het jou ook fijn om fit de zomer in te gaan en heb je op dit moment geen conditie? Dan 

hebben wij nu een leuk aanbod voor je. Be-fair en Fit-arrangement willen je in 10 lessen 

kennis laten maken met de arrangementen die Fit-arrangement allemaal aanbiedt (www.fit-

arrangement.nl).  

 

Wat gaat er gebeuren in deze 10 lessen.  

We beginnen met 3 x Jump-Fit, daarna 4x Combi fit en als afsluiting 3 x Spier-Fit. Hier onder 

worden de arrangementen uitgelegd.  

 Jump-Fit: Tijdens deze les komen er vooral veel spier - 

en kracht oefeningen aan bod en zal er veel aan de conditie gewerkt worden. Het is een 

actieve les op motiverende muziek, waarbij de oefeningen gedaan worden op Kangoo 

Jumps. Dit zijn schoenen met veren eronder waarop je kunt springen als een 

Kangoeroe. Een groot voordeel van sporten op Kangoo Jumps is dat het beter is voor je 

lijf omdat je gewrichten minder belast worden. 

 Combi-Fit: De lessen van Combi-Fit zijn erg afwisselend en uitdagend. Tijdens deze les 

worden spier - en kracht oefeningen afgewisseld met hardlopen. Bij de ene les zal de 

focus meer op de spier - en kracht oefeningen liggen en de andere les meer op het 

hardlopen, geen les is hierbij hetzelfde. 

 Spier-Fit: De lessen van Spier-Fit zijn vrij intensief en zijn een workout voor je hele lijf, 

billen, benen, armen, buik, enz. Er worden tijdens de les 3 reeksen van verschillende 

spieroefeningen achter elkaar gedaan. De oefeningen duren tussen de 9 a 12 minuten 

per reeks, zonder pauze. Na 1 reeks zal er een korte pauze zijn. Tijdens de les wordt er 

motiverende muziek afgespeeld. 

 

Wanneer gaan we van start 

De eerste les begint op 8 maart a.s. om 19:00 uur.  

Er wordt gestart voor de gymzaal in kraggenburg. 

 

Wat zijn de kosten  

De kosten voor deze cursus bedragen € 50 euro / 10 

lessen, te betalen voor aanvang van de eerste les.  

 

Waar aanmelden  

Aanmelden kan bij befair.kraggenburg@gmail.com voor 1 maart a.s. Ook voor vragen kun je 

hier terecht. 

Deze workshop zal zijn doorgang vinden bij minimale aanmeldingen van 7 personen.  

Maximaal aantal personen voor deze workshop is 12.  

 

Graag hopen wij jullie te zien. 

 

Mist u / jij of jullie een sportieve uitdaging binnen een bepaalde leeftijdsgroep in Kraggenburg? 

Laat het ons weten en wij zullen kijken naar de mogelijkheden 

 

 

http://www.fit-arrangement.nl/
http://www.fit-arrangement.nl/
mailto:befair.kraggenburg@gmail.com
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FC KRAGGENBURG 

 
VOETBALJAARGANG 2015-2016 

 

 

Nieuws van FC Kraggenburg 
 

Ook in de winterstop zit FC Kraggenburg niet stil. Zowel de senioren als de jeugd spelen  

toernooitjes in de zaal. En onze veldspelers doen het daar uitstekend! 
 

Senioren 

Derde werden we tijdens het tiendorpentoernooi in de Bosbadhal in Emmeloord op 3 januari. 

SC Emmeloord won deze 19e editie. In de finale waren de Emmeloorders met 2-1 te sterk voor 

Ens. Kraggenburg speelde voor de derde/vierde plek tegen Tonego uit Luttelgeest en legde 

beslag op de 3e plek na strafschoppen. 
 

Een week later speelden we bij VENO in Vollenhove, waar een tweede plek werd behaald. In de 

finale verloor Kraggenburg met 4-1 van Emmeloord. 
 

Op 24 januari wordt de veldcompetitie vervolgd.  
 

Jeugd 

De jeugdteams zitten nog volop in de zaaltoernooitjes. De meeste teams trainen ook in de 

zaal. Bij mooi weer natuurlijk op het veld. Voor de jeugd begint de voorjaarscompetitie op het 

veld weer in maart. We kunnen nog extra spelers gebruiken. Kom gerust eens meetrainen.  
 

B-jeugd ZAALKAMPIOEN 

De B-jeugd speelde zaterdag 16 januari een zaaltoernooi in De Triangel in Marknesse. Ons 

team met 3 spelers uit Kraggenburg, aangevuld met enkele teamgenoten uit Ens, verloor geen 

enkele wedstrijd. Ze hielden zelfs elke keer de nul en waren daarmee kampioen! Jongens 

gefeliciteerd.  
 

Dames 

Ons dames 7-tal gaat in het voorjaar samen met het 7-tal van Ens in de voorjaarscompetitie 

spelen als elftal ST Kraggenburg/Ens VR1. We zijn blij met deze samenwerking met Ens en 

hopen hierdoor meer wedstrijden te kunnen spelen. Zij komen uit in een nieuw shirt van FC 

Kraggenburg. De voorjaarscompetitie voor de dames start begin maart.  
 

Zaalleiding 

Graag bedanken wij Ad van de Noort, Ron Potters, Joost Potters, Molle Stuiver en Joop 

Buijning voor het vrijwillig op zich nemen van de zaalleiding voor de jeugdtoernooien in 

Marknesse.  
 

Informatie 

Algemeen: http://www.fckraggenburg.nl/ 

Actueel: https://www.facebook.com/FC-Kraggenburg-335374073271452/ 

 

Sportieve groet,  

Bestuur FC Kraggenburg 

(Berry, Ate Jan, Henrieke, Joan, Mart, Karin, Margot) 

secretariaatfck@hotmail.com 

 

http://www.fckraggenburg.nl/
https://www.facebook.com/FC-Kraggenburg-335374073271452/
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Feestweek 2016 
 
 

 

 

Feestweek 2016 – Camping Life 

 

Het is bijna zover, de feestweek van 2016 gaat van start. Dit jaar barst het feest al vroeg in de 

maand mei los. Zoals het thema al doet verklappen is er ook dit jaar voor alle leeftijden wat te 

doen. 

 

Doordat de feestweek dit jaar rond 4 en 5 mei valt, is het programma enigszins aangepast. 

Zo beginnen we dit jaar al op dinsdagavond 3 mei met een Super Bingo voor jong en oud. Op 

4 mei zijn er overdag activiteiten voor de kinderen. In de avond zijn er geen activiteiten in 

verband met de dodenherdenking. Op 5 mei wordt er op veler verzoek overdag gevolleybald 

en ‘s avonds sluiten we feestelijk af met de band Lost Shots!  

 

De hele feestagenda vindt u onderaan dit artikel. 

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 www.feestweekkraggenburg.nl in de en volg ons op Facebook en Twitter! 

 

Datum Wanneer Wat 

3-5-2016 Dinsdagavond *NIEUW* Super Bingo voor jong en oud *NIEUW*  

4-5-2016 Woensdagmiddag Kindermiddag – Kids Animatie 

5-5-2016 Donderdagmiddag Camping Life volleybal toernooi 

5-5-2016 Donderdagavond Feestavond - Een band in je tent 

6-5-2016 Vrijdagochtend Tweewieler route - Kraggenburg rijdt uit. 

6-5-2016 Vrijdagavond Familieavond – Bonte avond  

7-5-2016 Zaterdagmiddag Zeskamp – Camping Life survival challange 

7-5-2016 Zaterdagmiddag Camping BBQ 

8-5-2016 Zondagochtend Oecumenische camping dienst 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 
 

http://www.feestweekkraggenburg.nl/
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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NIEUWE SPONSOR BE FAIR VOLLEYBALJEUGD 

 

Koelhuis combinatie Kraggenburg, de maatschap van René Kapelle, Cees Vink en Edwin van 

Rijn is de nieuwe sponsor van twee jeugdteams niveau 6 van sportvereniging Be Fair afdeling 

volleybal uit Kraggenburg. Beide teams zijn erg blij met de nieuwe kleding. 

  

   

Op de foto van links naar rechts:  

Boven: René Kapelle (sponsor), Angela van Strien, Melinda Bakker, Iris van Dijk, Jelle van 

Haaster, Timo de Kruijk en Cees Vink (sponsor).  

Onder: Marloes Westra, Carlijn Kapelle, Quinten Polhoud, Jens Wullems en Stijn Wullems. 

Edwin van Rijn ontbreekt op de foto. 

 

 

 

 

 

Vooraankondiging Avondvierdaagse 2016 

 

Dit jaar organiseert Be Fair voor de negenenveertigste keer in Kraggenburg de 

avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag 19 april t/m vrijdag 22 april. 

 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 

Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 

Paula Snellink tel. (0527) 25 00 17 
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Top 5 ‘Gouwe Ouwe’ Carnavalskrakers 
 

Tijdens het Jongeren van toen 50/+ Carnaval op 9 februari zullen de Zotte Leeuwkes voor u 

een door u verkozen top 5 van ‘Gouwe Ouwe’ Carnavalskrakers ten gehore brengen. 

 

 

 

---------------------------------------KNIP HIER--------------------------------------------------- 

 

Als u hier uw top 3 carnavals krakers invult maken wij er een Top 5 allertijden van. 

 

 

 Titel Artiest 

1.  

 

 

2.  

 

 

3.  

 

 

 

In te leveren tot 1 februari 2016 bij de Soos in ’t Klokhuis, van Saaze of Annie & Leo’s 

buurtsuper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 
 

 

 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 
 
 
 

“Koffietijd” begint voor veel Kraggenburgers al een begrip te worden. Elkaar ontmoeten in een 

ongedwongen sfeer. Dat is ook de opzet: een centraal meld- en informatiepunt zijn voor zorg 

en welzijn, en tegelijk de nodige gezelligheid bieden. We hebben er in de vorige Uitkijk al het 

één en ander over geschreven. 

 

De vaste bezoekers vinden het leuk om te horen wat er zoal te doen is in ons dorp. Daarom 

geven we elke “Koffietijd” een overzicht van de diverse activiteiten voor de dan komende 

week. We willen met deze ontmoetingsmorgen geen concurrent zijn voor allerlei activiteiten, 

maar juist meehelpen er bekendheid aan te geven. Daarom een oproep aan u, uw vereniging, 

organisatie, kerk of bedrijf om, als u iets organiseert, dat door te geven naar het  

mailadres: agenda@kraggenburg.nl.  

Dan komt uw activiteit ook op de dorpssite, en kunnen wij het melden tijdens Koffietijd. Alvast 

bedankt. 

 

Om de 3 à 4 weken is er bij “Koffietijd” een presentatie. Luchtig, interessant of meer 

informatief. Zo hebben we de afgelopen weken al kunnen genieten van onderwerpen als: “De 

fruitteelt” door dhr. Cees Vink, een prachtige hobby als “Quilten”, van de dames Cecile van 

Diepen en Gina Speets, en ervaringen uit “Peru”, door dhr. Piet Paauw die daar eind vorig jaar 

is geweest om te adviseren bij de teelt van champignons. De bezoekers kunnen zelf ook 

allerlei onderwerpen aandragen, en daar spelen we als het kan op in.  

Ook voor de komende weken staan er weer leuke en interessante presentaties op het 

programma. Deze maken we kenbaar door de inmiddels bekende flyers, die her en der in het 

dorp worden opgehangen. En u kunt het ook volgen in de weekbladen Flevopost en 

Noordoostpolder, op de site van Kraggenburg bij Agenda, en wie weet soms op Omroep 

Flevoland als onze correspondent Marjo van Diepen haar verhaal mag doen over het nieuws uit 

Kraggenburg. 

 

Sinds dit jaar is “Koffietijd” elke DINSDAG  tussen 10 en 12 uur, in het Klokhuis. 

 

Als u het nog niet kent:  

Kom eens langs. Schuif gewoon aan. Neem gerust iemand mee. Het is voor alle leeftijden, en u 

hoeft geen lid te zijn, u bent van harte welkom. 

 

Mocht vervoer lastig zijn, laat het dan weten aan: 

vrijwilligers-coördinator Helma Langeweg, GSM: 0623 254 810 

 

Werkgroep Koffietijd:  

Gien Rinsma, Helma Langeweg, Ymke Wolters en Harry Engels 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:agenda@kraggenburg.nl
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KWETTERNIEUWS 

 
Op het Kwetternest hebben Tom en Nick afscheid bij ons genomen omdat ze naar de 

basisschool zijn gegaan. Wij wensen hen een leuke tijd bij juf Vera en juf Rian.  

Sander is verhuisd naar Emmeloord en gaat daar starten op Peuterspeelzaal de Puppy’s.  

 

 
 

Sinterklaas is dit jaar ook bij ons langs geweest met twee van zijn Pieten. Verschillende 

kinderen konden laten zien wat ze leuk vinden of al heel goed kunnen. De kinderen van groep 

8 hebben voor ons een eigen poppenkastvoorstelling bedacht en uitgevoerd. Onze peuters 

konden daar erg om lachen. In de klas van de Peuterspeelzaal kon er tijdens de lichtjesavond 

worden geschilderd met een blinddoek voor. Ouders en kinderen hebben gewerkt aan een 

groot schilderij met een omtrek van 12 meter. We hebben het jaar afgesloten met een buffet 

van zelfgemaakte hapjes. Er werden weer lekkere dingen klaar gemaakt. Ouders konden 

daarbij ook genieten van een klein optreden. Alle peuters waren verkleed als engeltjes en 

hadden een eigen gemaakt lichtje in hun hand. In januari gaan we van start met het thema 

“brrrr wat is het koud…..”. 

 

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 (06-21457880). 

 

 

 

http://www.psz-nop.nl/
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 
 

Ook in het nieuwe jaar bruist het Klokhuis van de activiteiten. We zijn het nieuwe jaar weer 

traditioneel gestart met de Nieuwjaarsreceptie. Deze druk bezochte bijeenkomst geeft precies 

weer wat het Klokhuis wil zijn. Een plek waar alle Kraggenburgers, zonder onderscheid van 

rang, stand of leeftijd, zich thuis voelen. Wij hopen dan ook dat velen de weg naar het 

Klokhuis zullen weten te vinden bij de komende activiteiten. Naast de vaste wekelijkse 

activiteiten hebben we regelmatig speciale activiteiten voor alle Kraggenburgers. 
 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD op vrijdag 29 januari 

Na de stamppotmaaltijd van 27 november 2015, waaraan maar liefst 92 Kraggenburgers 

hebben deelgenomen, staat voor januari de snertmaaltijd op het programma. Onze kookploeg 

serveert op vrijdag 29 januari weer een geweldige snertmaaltijd. 

17.15  Klokhuis open voor een aperitief 

18.00  Aanvang snertmaaltijd, Kosten deelname € 2,50 per persoon 

Opgave vóór maandag 25 januari. De capaciteit in het Klokhuis is beperkt dus geeft u zo snel 

mogelijk op om van een plaats verzekerd  te zijn. 

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 
 

REPAIR CAFÉ op de eerste zaterdag van de maand. 

Een nieuwe activiteit in het Klokhuis. Tot nog toe was Repair Café een activiteit die bij van 

Saaze in het café plaats vond. In goed overleg is besloten om het te verplaatsen naar het 

Klokhuis. Repair Café heeft tot doel de duurzaamheid van apparaten, werktuigen en 

gebruiksvoorwerpen te vergroten middels het repareren van kleine defecten door en/of onder 

leiding van een deskundige. Dus in plaats van het kopen van een nieuwe, het repareren van de 

oude. Het gaat bij repair café vooral om sociaal contact, kennisoverdracht en duurzaamheid. 

Wij hebben onze Kraggenburger "Willy Wortel", Piet van het Westeinde bereid gevonden om als 

deskundige aanwezig te zijn voor het uitvoeren van kleine reparaties, het geven van advies 

en/of het begeleiden bij het uitvoeren van een reparatie door de inbrenger zelf. Piet heeft een 

brede deskundigheid in mechanische en elektronische apparatuur. Of het nu een boormachine 

is, een computer, radio, TV, dvd speler, mixer, stofzuiger of welk ander apparaat ook. Piet weet 

raad bij het herstellen en zal het ter plaatse repareren, indien mogelijk. 

Heeft u dus een apparaat welk niet goed meer functioneert of het niet meer doet, kom dan op 

zaterdag  6 februari naar het Klokhuis van 9.00 tot 12.00 uur. De koffie staat klaar.  

Het repareren zelf is gratis, u betaalt alleen voor vervangend materiaal. 
 

TAFELTJES MARKT op zaterdag 19 maart 

Op zaterdag 28 november is de eerste tafeltjes markt gehouden in het Klokhuis. Dit idee van 

Alet de Boer is gelijk ingeslagen als een bom. Maar liefst 14 Kraggenburgers boden hun waren 

aan op de tafels. Zelfs het biljart moest als tafel ingezet worden, waarvan Miep Potters 

dankbaar gebruik heeft gemaakt. Gezien dit geweldige resultaat hebben we weer een 

tafelmarkt gepland op zaterdag 19 maart. Dit is een week voor Pasen. Hoewel de traditionele 

voorjaarsschoonmaak voor velen passé is, zijn er altijd wel spullen die men wil opruimen, op 

uitgekeken is, te groot of te klein zijn, etc. Deze tafelmarkt is een ideale gelegenheid om 

spullen aan te bieden die u anders naar Het Goed zou brengen. Maar tevens de mogelijkheid 

om producten van huisvlijt en/of hobby aan de man te brengen. U staat droog en warm, het is 

gezellig en hopelijk zijn er veel kopers. De markt is zaterdag 19 maart van 9.00 tot 12.00 uur.  

Vanaf 8.00 uur kunt u de spullen brengen, De kosten zijn € 2,50 per tafel (inclusief kop koffie) 

Aanvragen tafel bij: Piet Paauw E-mail pjmpaauw@gmail.com         tel. 252771    

 Alet de Boer E-mail a.d.boer-t01@kpnplanet.nl   tel. 252820 
 

RABOBANK verenigingsaktie 

De Rabobank verenigingsaktie is voor ons Dorpshuis een groot succes geworden. 

Door de Kraggenburger leden van de Rabobank is maar liefst € 414,= toebedeeld aan het 

Klokhuis. Wij willen alle Kraggenburgers die op ons gestemd hebben, heel hartelijk dank 

zeggen en hopen volgend jaar weer op uw steun te mogen rekenen. 
 

Piet Paauw - voorzitter 
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KLAVERJASCLUB DE KEI 

 

Henk Matthijssen was van de 80 deelnemers de beste klaverjasser op het open kampioenschap 

van Kraggenburg en ging er met de wisselbeker (beschikbaar gesteld door Het Hoekje) en de 

bijbehorende award (Ton van Steen sponsor) vandoor. 

Na de tweede ronde was er weer de snertronde welke wij ons goed lieten smaken. En na 

afloop werd er tot in de kleine uurtjes nagekaart aan de bar. 

 

De volledige uitslag is als volgt: 

1. H. Matthijssen 7227 pnt 

2. J. Lassche 7213 pnt 

3. J. Paauw 7196 pnt  

4. L. van Boven 7046 pnt 

5. C. Matthijssen 6956 pnt  

6. W. van Gurp 6898 pnt  

7. D. Meijer 6880 pnt  

8. A. Jongman 6873 pnt  

9. T. Boes 6752 pnt  

10. D. Alting 6751 pnt  

11. D.J. Meijer 6746 pnt  

12. D. Straatman 6729 pnt  

13. H. Lok 6710 pnt  

14. D. Rook 6699 pnt  

15. G. Huizinga 6690 pnt  

16. S. Vereecken 6653 pnt  

17. B. Hupkes 6649 pnt  

18. J. v/d Berg 6644 pnt  

19. B. Esselink 6644 pnt  

20. K. van Vilssteren 6634 pnt  

 

De volgende avonden zijn als volgt:  

5 en 19 februari, 4 en 18 maart, 1 en 15 april, aanvang 20.00 uur. 

 

 

 

JVV BEDANKT DE TUINCLUB 

 

Het bestuur van de ouderensoos “Jongeren Van Vroeger” bedankt hierbij de tuinclub 

Kraggenburg, die de opbrengst van de kerstmarkt 2015 aan de JVV heeft geschonken. 

Wij waren zeer verrast een bedrag van € 144,50 te mogen ontvangen uit handen van Vera 

Verbeem van de tuinclub Kraggenburg. 

Een mooi kerstgeschenk, waarvoor wij jullie heel hartelijk bedanken. 

 

Bestuur JVV Kraggenburg. 

 

 

 
                                

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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LEUK OM TE LEZEN:  

Marian Besseling van Genesius en 

Benjamin van Vliet van Corrosia 
 

Toneelvereniging Sint Genesius werd in 1953 opgericht. Zij spelen avondvullende blijspelen, 

komedies en kluchten, maar ook regelmatig wat meer serieuze eenakters en thrillers. Het 

vaste podium van Genesius is Van Saaze in Kraggenburg. Marian Besseling is momenteel 

voorzitter van de club en doet dat met veel plezier.  
 

Enthousiast is ze dat op 26 februari de Flevolandse productie Diplodocus Deks 

geprogrammeerd staat in van Saaze. De voorstelling is een productie van Corrossia Theater, 

Expo & Film in Almere Haven. De première in Almere is op 12 februari, daarna trekt de 

voorstelling door de Provincie en doet dus ook Kraggenburg aan.  
 

Hoe is dat zo gekomen? 

Een paar jaar geleden, vertelt Marian, werden toneelgroepen in Flevoland door het Centrum 

Amateurkunst Flevoland gestimuleerd naar elkaars toneelstukken te komen kijken en daar 

inspiratie op te doen. Daar hebben wij als Genesius ook aan meegedaan. Zo hebben we 

elkaars podia ontdekt.  
 

Bezoekers die bij ons kwamen van buiten de Noordoostpolder vonden onze toneelzaal zo 

grappig en authentiek! Zodoende hebben wij ons op de kaart geplaatst denk ik en wil deze 

groep ook eens hier spelen. 
 

In 2014 ging een delegatie van Genesius naar Corrosia. Marian was erbij. ‘De voorstelling in 

Corrosia was van Suburbia: Elckerlyc. Deze heb ik gezien en die vond ik zeer indrukwekkend! 

Een prachtig en heftig stuk met jongeren die er helemaal voor gingen! Zij hebben hier dan ook 

wel auditie voor moeten doen.’  
 

Genesius speelde in deze uitwisselingsreeks 2 eenakters: ‘Waar gaat ’t over’ van Wim T. 

Schippers en de korte eenakter sneldate van Petra Daalman. 
 

Nog steeds bezoeken de verschillende toneelverenigingen in Flevoland elkaars voorstellingen.  
 

De voorstelling Diplodocus Deks is een echt Flevolandse productie, vertelt Benjamin van Vliet 

van Corrosie. De tekst is herschreven naar de Flevopolder, omdat de voorstelling inhoudelijk 

goed bij ons gebied past. 
 

Het gaat over de geplande bouw van een dinopretpark in een dorpje waar dinosaurusbotten 

gevonden zijn. Nu is Flevoland ook altijd een gebied geweest waar heel veel bijzondere 

archeologische vondsten gedaan zijn. In het dorpje in de voorstelling breken dan onenigheden 

aan tussen de oude bewoners en de nieuwelingen, wat erg actueel is voor iedere 

plattelandsgemeenschap, dus ook voor veel dorpjes en plekken in Flevoland. 
 

Waarom in Kraggenburg? 

Corrosia vindt het altijd erg belangrijk om theater te maken voor en samen met de lokale 

bewoners van Almere en Flevoland - zodat het theater echt van en voor de mensen is. Daarom 

hebben we audities gedaan voor lokale acteurs - waar uiteindelijk 3 lokale Almeerse acteurs uit 

voort zijn gekomen. En daarom wilden we met de voorstelling ook zo breed mogelijk andere 

plekken in Flevoland aandoen. Uit die zoektocht kwam dus onder meer Kraggenburg voort! 
 

Diplodocus Deks is een wrange komedie. De tekst is oorspronkelijk van de Vlaamse 

bestsellerauteur Tom Lanoye en is door regisseur/acteur/schrijver Rogier Schippers 

herschreven naar Almere. 

 

Deze voorstelling kunt u zien op 26 februari in van Saaze.  

 

Van harte welkom! 

 

Margot Maljaars 
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 
 

De afgelopen maanden is het druk geweest in de kerk! Samen met 

de peuterspeelzaal en de Fladderiep hebben we de handen ineen 

geslagen voor een lichtjestocht. In de kerk, school en bij van Saaze 

kon er worden genoten van zang, muziek, gedichten, kerstverhalen, 

optredens van kinderen en van lekker eten. Ook was er een 

tentoonstelling van door kinderen gemaakte kerstwerkjes. 

De groepen 1 t/m 4 verzorgden de opening. De kinderen zagen er 

geweldig mooi uit en ze zongen op een prachtige wijze enkele 

kerstliedjes. Na de opening kon iedereen een vooraf opgestelde 

route lopen. De afsluiting werd verzorgd door een gelegenheidskoor 

uit het dorp. Dit koor was ook al tijdens de tocht te bewonderen. 

Gezien de vele positieve reacties is de lichtjestocht zeker voor 

herhaling vatbaar. 

 

We kijken ook met plezier terug op twee mooie vieringen rond kerst. De eerste was op 

kerstavond waarin we in een oecumenische dienst stil stonden bij het wonder van kerst en 

mochten genieten van de mooie liederen van ditzelfde gelegenheidskoor o.l.v. Conny vd Graaf. 

Op eerste kerstdag was er een mooie traditionele kerstviering, waarbij alle kinderen ook een 

leuk presentje kregen. 

 

Renovatie kerkcentrum en kerkelijk werker 
De afgelopen weken heeft u wellicht wat bouwactiviteiten rond onze kerk gezien. Ons kerkgebouw heeft 
groot onderhoud nodig.  Inmiddels zijn twee zalen klaar en zijn we bezig om te bekijken hoe we het beste 
de keuken en de laatste zaal kunnen opknappen. We hopen dat de werkzaamheden na de winter zijn 
afgerond. Een groot deel van het werk willen we zelf doen om de kosten zo laag mogelijk te houden. 
Ook zijn we bezig met het zoeken van een kerkelijk werker die ons kan helpen bij het kerkelijk 

werk in ons dorp. 

 

Protestante Gemeente Kraggenburg 

 

 

 

 

 
 

 

Oecumenische viering 

 

Oecumenische viering op zondag 20 maart 2016 (Palmpasen). 

Op 20 maart a.s. is er in Kraggenburg in de PGK kerk een oecumenische viering. De viering 

begint om 10.00 uur. Bij deze nodigen wij u van harte uit om deze viering bij te wonen. 

 

De oecumenische werkgroep Kraggenburg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

 

 
Protestantse 
Gemeente  
te Kraggenburg 
Voorstraat 21 
8317 AG 
Kraggenburg 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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AED; BURGERHULPVERLENING; HARTSLAGNU 

 

AED;  Burgerhulpverlening;  HartslagNu 

Drie woorden die met elkaar te maken hebben en waarvoor wij uw aandacht vragen. 

Per 11 januari is de AED burgerhulpverlening van start gegaan in Noordoostpolder. Hierin 

werkt de gemeente samen met andere organisaties en daarin bent u als burgerhulpverlener 

ook een belangrijke schakel. Het gezamenlijke doel is om snel te kunnen helpen als iemand bij 

u in de buurt een hartstilstand heeft. 

 

Zo werkt het:  

Komt er een melding van een hartstilstand binnen bij de ambulance meldkamer 112, dan 

krijgen hulpverleners in de buurt een sms of een bericht via de app. Een aantal mensen krijgt 

informatie over de locatie van het slachtoffer, een ander deel kan lezen waar de 

dichtstbijzijnde AED is. Tegelijkertijd is ook professionele hulp onderweg naar het slachtoffer 

en de hulpverleners. Een snelle start van de reanimatie is van levensbelang (de eerste 6 

minuten) en lokale burgerhulpverleners kunnen vaak het snelst bij een slachtoffer zijn. 

 

Snelle ondersteuning: 

Een snelle ondersteuning is pas echt gerealiseerd als veel vrijwillige hulpverleners zich 

aanmelden bij de organisatie HartslagNu. Dat is ook de organisatie waar 112 contact mee 

heeft om te zorgen dat u als vrijwilliger de melding op uw mobiele telefoon of smartphone 

krijgt. 

In Kraggenburg hebben al 7 vrijwilligers zich aangemeld, maar meer mensen zijn welkom. 

Wanneer u in het bezit bent van een geldig BLS/AED certificaat, meldt u zich dan aan, is onze 

vraag. U dient dat zelf te doen. Kijk op de site www.hartslagnu.nl.  Aan de linkerkant ziet u 

altijd een rode knop met de tekst “Aanmelden/Inloggen hulpverleners”. Klik er op en volg de 

aanmeldprocedure. 

 

Plaats en beschikbaarheid AED's: 

De AED is ook een belangrijk onderdeel van de snelle hulpverlening. In Kraggenburg zijn nu  

2 AED's aangemeld bij HartslagNu. In het dorp zit een AED in een kast bij de gymzaal  

(buitenkant van het gebouw). De andere AED is beschikbaar bij hoeve Marant, voor het 

buitengebied in die hoek. De plaats van beide AED's is duidelijk aangegeven met het AED-logo 

en zijn 24 uur per dag bereikbaar voor de hulpverleners. 

Wij willen het aanmelden van meer AED's stimuleren en vragen bedrijven en organisaties die 

er een hebben dat te doen. U kunt de AED zelf aanmelden bij HartslagNU. Zie hierboven en als 

u de rode knop gebruikt komt ook de vraag over het aanmelden van een AED. 

 

Vrijwilliger worden? 

Om hulp te mogen geven heeft u een geldig certificaat nodig. Wilt u zich ook aansluiten als 

vrijwillige hulpverlener, dan kunt u een korte opleiding volgen bij: 

EHBO-Noordoostpolder    0527-251903 / 06-81850965 

Stichting Reanimatie Noordoostpolder  0527-618208 

DCSonline te Emmeloord    0527-620649 

ACVO (opleiding en training) te Emmeloord 0527-612136 

TvK (maritieme safety) te Emmeloord   0527-699535 

Zorgverzekeraars vergoeden vaak geheel of gedeeltelijk de kosten van deze cursus. Informeer 

er naar. 

 

Het bestuur Dorpsbelang ondersteunt deze actie en met dit artikel willen wij het onder uw 

aandacht brengen. Meer informatie is te vinden op de genoemde site van HartslagNu. U kunt 

ook altijd Dorpsbelang (Jules Overmars) benaderen met vragen. 

 

Bestuur Dorpsbelang 

 

 

 

 

http://www.hartslagnu.nl/
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Opbrengst collecte 

 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden tussen  

2 november en 7 november 2015, de opbrengst was het mooie bedrag van € 760,87. Alle 

gevers hartelijk bedankt! 

Met uw steun geeft het Diabetes Fonds mensen met diabetes een betere toekomst en draagt u 

bij aan een toekomst zonder diabetes!  

 

Namens het Diabetes Fonds, 

Afra van Diepen 

Collecteleider 

 

 

 

 

NATIONALE MS COLLECTE TE KRAGGENBURG 

 

Van 23 t/m 28 november 2015 is ook in Kraggenburg de Nationale MS collecte gehouden. De 

gelden die bijeen gebracht zijn, worden gebruikt om onderzoek naar deze invaliderende, 

chronische ziekte te bekostigen en om voorlichting te geven over deze ziekte. In Kraggenburg 

hebben zes collectanten meegeholpen. Zij hebben in totaal 301,24 euro opgehaald en dat is 

meer dan vorig jaar. Klasse! Alle collectanten en alle gevers heel hartelijk bedankt. 

Het Nationaal MS Fonds hoopt bij de volgende collecte in november weer op uw gulle gaven te 

mogen rekenen! 

 

Henk Wassink 

coördinator Nationale MS Collecte NOP. 

 

 

 

 

 

STICHTING VERLIEZEN VERWERKEN FLEVOLAND 

Verdriet om wie er niet meer is...... 

 

Wie verdriet heeft en rouwt om het overlijden van een dierbaar iemand is van harte welkom 

om in een kleine groep ervaringen te delen met anderen die het ook hebben meegemaakt. Het 

is goed om het samen te hebben over wat je zoal tegenkomt op de moeizame weg van de 

rouw en te ervaren dat het helpt om erover te praten en dat er echt geluisterd wordt! 

Bij voldoende deelname zal er in januari weer een groep beginnen in Emmeloord. De groep 

komt 5 à 6 keer bij elkaar en bestaat uit maximaal 8 personen. Tijden en data worden 

afgesproken met de deelnemers. Als u belangstelling heeft en meer wilt weten, bel dan met:  

Coby Bijlsma, 0527-274368, zij zal de groep begeleiden. 

 

Organisatie: St. ‘Verliezen Verwerken’ Flevoland 

 

 

 
 

  

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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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. 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----------------------------------------------- 

 

 

 We want to wish all of you a happy 2016! 

 

 Jesse Jongbloed won a multi cultural dinner at restaurant van Saaze by guessing the 

right amount of Christmas balls at the Christmas market last year December. 

Congratulations!  

 

 Coming up in the week of 5, 6 & 7 February: Carnival 

 

 Our website will receive the necessary updates this month! 

 

- 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----------------------------------------- 

 

 

 

 Życzymy wszystkim dobrym 2016! 

 

 Jesse Jongbloed nagroda; obiad w Saaze hotel. Gratulacje! 

 

 5, 6 i 7 lutego jest karnawał w mieście kraggenburg; w van Saaze hotel 

 

 W tym miesiącu nowe informacje na naszej stronie internetowe 

 

- Redakcja nie ponosi zadnej      odpowiedzialnosci za tlumaczenie - 

mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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BOSWACHTERSNIEUWS 

Door Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten 

 

Januari: het kan vriezen, het kan dooien. Na een paar dagen met ijzeloverlast regent het nu 

warm water. Ik kan niet wachten tot het gaat sneeuwen. Ondanks dat sneeuw hier en daar 

overlast kan geven verandert de wereld na een nacht sneeuwen enorm. De sneeuw dempt 

geluid en maakt alles lichter. Wie ooit als eerste door een besneeuwd bos heeft gelopen weet 

wat ik bedoel. Dus ook bij sneeuw; er op uit! 

 

Recordaantal bezoekers in Bezoekerscentrum Waterloopbos 

Bezoekerscentrum Waterloopbos van Natuurmonumenten heeft in 2015 een recordaantal 

gasten mogen verwelkomen. Afgelopen jaar namen meer dan 15.000 bezoekers een kijkje in 

het bezoekerscentrum. Dit laat zien dat het Waterloopbos steeds belangrijker wordt als 

bestemming voor bezoekers van de Noordoostpolder. “De vernieuwing van de expositie heeft 

duidelijk zijn vruchten afgeworpen” aldus een trotse boswachter Klaas Althuis, “we krijgen veel 

positieve reacties op de interactiviteit van de nieuwe expositie”. Hij vervolgt: “De vrijwillige 

gastheren en gastvrouwen aan de balie zorgen voor een fijne sfeer en dat voelen bezoekers 

direct. We zijn dan ook heel dankbaar en trots op onze vrijwilligers.” De verwachting is dat 

door de aanwijzing van het Waterloopbos als Rijksmonument in 2016 het aantal gasten in het 

bezoekerscentrum verder zal groeien naar 20.000. Natuurmonumenten zoekt gastheren en 

gastvrouwen voor het bemensen van de balie van het bezoekerscentrum. Bel boswachter Klaas 

Althuis voor meer informatie op (06) 55825150 

 

Vleermuizen in voormalige zoutbunker 

Samen met Landschapsbeheer Flevoland heeft Natuurmonumenten de vleermuizen geteld die 

overwinteren in de zoutbunker in het Waterloopbos. De zoutbunker is in Flevoland een van de 

belangrijkste overwinteringsplaatsen voor de Franjestaart. Dit jaar zijn er 43 geteld, in 2010 

waren dat er nog maar 8. Franjestaarten zijn fraaie vleermuizen van ongeveer 5 centimeter en 

een spanwijdte van 30 centimeter. Opvallend is het roze snuitje. De duisternis, rust, hoge 

luchtvochtigheid en stabiele temperatuur van ongeveer 7 graden maken van deze voormalige 

zoutbunker een ideale overwinteringslocatie. 

 

Natuurvriendelijke oevers Zwolse vaart 

De werkzaamheden voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart 

liggen goed op schema. Zoals het nu lijkt, ronden we de werkzaamheden in maart af. Vooral 

het gebied achter het dagrecreatieterrein aan de Leemringweg wordt een parel. Ondiepten en 

een eiland zorgen voor meer geleidelijke overgang van water naar land. Hier groeien straks 

waterplanten, paaien vissen en kunnen we de otter verwachten. Met de aanleg van fiets- en 

wandelbruggetjes verhogen we de beleefbaarheid van het gebied. Omroep Flevoland heeft 

aandacht besteedt aan dit project: 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131322/kraggenburg-voorsterbos-bouwput-door-

aanleg-natuurlijke-oevers  

 

Vrijwilligers gezocht voor het overzetten van kikkers en padden 

Elk voorjaar worden langs de Leemringweg en Voorsterweg padden overgezet. In het voorjaar 

van 2015 waren dat er meer dan 40.000. Paddenschermen geleiden de amfibieën naar 

ingegraven emmers. Vrijwilligers brengen elke ochtend de verzamelde kikkers en padden naar 

de overkant van de weg. De vaste groep vrijwilligers kan komend voorjaar wel wat extra 

handen gebruiken. De overzetperiode duurt ongeveer 6 weken. Heb je zin om te helpen bij het 

overzetten van kikkers en padden? Bel boswachter Klaas Althuis op 06-55825150 

 

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 

http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131322/kraggenburg-voorsterbos-bouwput-door-aanleg-natuurlijke-oevers
http://www.omroepflevoland.nl/nieuws/131322/kraggenburg-voorsterbos-bouwput-door-aanleg-natuurlijke-oevers
http://www.natuurmonumenten.nl/
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COLLECTANTEN GEZOCHT 

 

In de week van 1t/m 6 februari 2016 gaan meer dan 15.000 collectanten op 

pad om geld in te zamelen voor de Hersenstichting. Helaas zijn er meer 

deuren waar nog niet aangebeld wordt dan wel. Daarom zijn extra 

collectanten hard nodig. Loopt een uurtje mee in uw eigen buurt?  

 

Gezonde hersenen zijn van levensbelang. Door een hersenaandoening raak je vaak jezelf 

kwijt. Lopen, praten en denken, alles wat zo vanzelfsprekend lijkt, kan zomaar voorbij zijn. 

Vrijwel iedereen krijgt ooit in zijn leven te maken met een hersenaandoening. Dat moet 

stoppen. De Hersenstichting zet alles op alles om hersenen gezond te houden, 

hersenaandoeningen te genezen en patiëntenzorg te verbeteren. Om dit te bereiken laten we 

onderzoek doen, geven we voorlichting en voeren we vernieuwende projecten uit.  

De Hersenstichting ontvangt geen geld van de overheid en daarom is de collecte zo belangrijk.  

 

Geef om uw hersenen en geef u op als collectant! 

Aanmelden kan door een berichtje te sturen naar info@hersenstichting.nl Voor meer informatie 

kunt u tijdens kantooruren bellen naar het kantoor in Den Haag  

tel. 070 – 360 48 16 Of via de website www.hersenstichting.nl. Alvast heel hartelijk 

 

 

 

WOORDZOEKER 

Overgebleven letters vormen één woord.  

 
Oplossing pagina 25 

AQUASTOP 
ARRESTEREN 
COGNAC 
DETAIL 
DRUKKER 
EIGEEL 
EILAND 
EINDE 
ELEKTRISCH 
FOTOHANDEL 
GEURIG 
HETZELFDE 
KLAARSTAAN 
MONARCH 
OPTUIGEN 

 

ORDENEN 
OVERDRACHT 
RANJA 
RIANT 
SCHIJNSEL 
STRAFRECHT 
TEELT 
TENNISSEN 
TEZAMEN 
TOCHTDEUR 
TONER 
VADERSCHAP 
VELDFLES 
VUIST 

        
T O C H T D E U 

 

R N U C I 

T 

 

P L S N E E I E I V O N 

E 

 

T I A M L N R N E A G F 

O 

 

U L D I O E N D D D N O 

V I V A R T N F I P E A T 

 

E 

 

G T E S U L A O S R C O 

R 

 

E E E L E K T R I S C H 

D 

 

N R U Z D S K D C C E A 

R 

 

R S T R A F R E C H T N 

A 

 

A E E U I M L N R A E D 

C 

 

H N Q E I G E E L P E E 

H 

 

O A J S C H IJ N S E L L 

T 

 

K L A A R S T A A N T N 

mailto:info@hersenstichting.nl
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AANVRAGEN HULP OF ZORG 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via coördinator Helma Langeweg 

 e-mail: vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-23254810 

 

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”  

 U komt dan op een nieuwe pagina met weer links het kopje “Zorg en (financiële) 

 ondersteuning” en daarnaast nog veel meer onderwerpen 

 
 

Oplossing puzzel: uitlenen 

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 

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 

29-01 Klokhuis Gezamenlijk eten Klokhuis 17.15 uur 

30-01 De Zotte Leeuwkes Gezwam rond de Dam HCR van Saaze 20.00 uur 

05-02 klaverjasclub klaverjassen klokhuis 19.00 uur 

05-02 De Zotte Leeuwkes  Kinder buutreednen Klokhuis 13.30 uur 

05-02 De Zotte Leeuwkes Jeugd activiteit Chez Marknesse 20.30 uur 

06-02 Klokhuis Repair Café Klokhuis 09.00 uur 

06-02 De Zotte Leeuwkes Carnaval HCR van Saaze 20.30 uur 

07-02 De Zotte Leeuwkes Katerloop HCR van Saaze 10.30 uur 

07-02 De Zotte Leeuwkes Kindercarnaval HCR van Saaze 14.00 uur 

09-02 Klaverjasclub klaverjassen Klokhuis 19.00 uur 

09-02 De Zotte Leeuwkes Seniorencarnaval Klokhuis 14.00 uur 

17-02 Chr. Vrouwenbeweging 
Kraggenburg 

Dermatoloog Dr. De Groot, uit 
Sneek  

Protestants 
kerkcentrum 

19.45 uur 

20-02 Basisschool OPAK Huis aan Huis ochtend 

04-03 Klaverjasclub klaverjassen klokhuis 19.00 uur 

16-03 Dorpsbelang Kraggenburg Algemene ledenvergadering klokhuis 20.00 uur 

17-03 Chr. Vrouwenbeweging 
Kraggenburg 

De Heer Verweij uit 
IJsselmuiden 

Protestants 
Kerkcentrum 

19.45 uur 

18-03 Klaverjasclub Klaverjassen Klokhuis 19.00 uur 

19-03 Basisschool OPAK Huis aan Huis ochtend 

19.03 Klokhuis Tafeltjes markt Klokhuis 09.00 uur 

20-03 Oecumenische werkgroep Oecumenische viering PGK Kerk 10.00 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Drieënveertigste jaargang, nummer 2, maart 2016. 

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  8 Mei 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. 
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                                     Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
 

 

 

Van Dorpsbelang 

 

Op het moment van schrijven van dit stukje zijn de voorbereidingen voor de algemene 

ledenvergadering op 16 maart afgerond. De vergadering moet nog plaatsvinden en om die 

reden valt er dus nog niets over te melden. 

 

In deze vergadering zullen we uiteen zetten welke zaken we dit jaar als activiteit of speerpunt 

gaan oppakken binnen Dorpsbelang. We zijn benieuwd naar de reacties vanuit de vergadering. 

Daarna worden ze verder uitgewerkt en houden we u op de hoogte, bijvoorbeeld via de Uitkijk. 

 

In de komende periode (eerste week van mei) hebben we onze jaarlijkse feestweek. Hoe deze 

er uit gaat zien vindt u vermeld in de feestgids die in april huis aan huis verspreid wordt. 

 

Op koningsdag 27 april organiseert STEK enkele activiteiten, zie verderop in deze Uitkijk. We 

nodigen u en de kinderen van harte uit hieraan deel te nemen alsook aan de feestweek. 

Beiden vallen in de meivakantie en mogelijk daarom juist een reden om in ons dorp samen 

met buren, kennissen en vrienden hier aan mee te doen. 

 

Over “koffietijd” heeft u al een aantal malen iets kunnen lezen in de Uitkijk. Het is een inloop-

ochtend op iedere dinsdag van 10.00 tot 12.00 uur.   

We willen benadrukken dat deze ochtend er is voor iedereen, zowel voor jonge mensen/ouders 

als voor senioren, om elkaar te ontmoeten, kennis te maken met andere dorpsgenoten, soms 

iets op te steken van een presentatie, enz.  

Het is een aanvulling op allerlei andere activiteiten die er reeds zijn en verder zonder enige 

verplichting. Mensen leren kennen wordt als waardevol ervaren en hoe meer mensen (af en 

toe) langskomen hoe gezelliger het wordt. 

Als u slecht ter been bent, bel dan Helma Langeweg 06 2325 4810, dan zorgt zij voor vervoer. 

 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 

 

 

 

 

 

 

 

               De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

http://www.kraggenburg.nl/
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Nieuws van het Klokhuis 
 

 

Gezamenlijke maaltijd 

Op vrijdag 8 april houden we weer een gezamenlijke maaltijd voor alle Kraggenburgers. 

Ons kookteam heeft ditmaal gekozen voor 3 verschillende rijstgerechten te weten: 

Goulash 

Pilav 

Kip/Kerry 

 

De maaltijd begint om 18.00 uur 

Het Klokhuis is open om 17.15 voor een aperitief. 

De kosten zijn € 2,50 per persoon. 
 

Opgave vóór maandag 4 april bij; 

Piet Paauw         - pjmpaauw@gmail.com of  tel. 252771 

Jan Rinsma         - rinsma8317@hetnet.nl of  tel. 252061 

Abel v/d Zwaag - abelvanderzwaag@gmail.com of tel. 0610312720 
 
 

Postcode Roos Project 

Zonnepanelen op het dak van het Klokhuis - Wie doet er mee ??? 

Gegarandeerde subsidie van 10 ct. per Kilowatt gedurende 15 jaar voor iedereen die meedoet 

in een z.g. Postcode Roos. 

Deze subsidie wordt verstrekt aan een project waarbij de deelnemers zich verenigen in een 

coöperatie en gezamenlijk zonnepanelen inkopen en plaatsen op een gemeenschappelijk dak. 

Het bestuur van het Klokhuis wil hier graag aan meewerken. 

Het Klokhuis wil hiervoor het dak van het Klokhuis beschikbaar stellen en de coöperatie 

oprichten. 

De deelname staat open voor iedere Kraggenburger die stroom afneemt. 

Per deelnemer is de maximale afname 10.000 kilowatt. 

Het project is dus bedoeld voor particuliere afnemers/deelnemers 

Op maandag 11 april houden wij een voorlichtings/informatieavond voor iedereen die 

geïnteresseerd is naar de mogelijkheden en voorwaarden. 

De aanvang van die avond is 20.00 uur in het Klokhuis. 
 
 

Lazy Saturday 

Komende tijd willen we een paar keer een Lazy Saturday organiseren in het Klokhuis. Dit houdt 

in, een gezellige leuke zaterdagmiddag voor jong en oud. 

De middag wordt ingevuld met optredens van plaatselijk talent en zal worden beëindigd met 

een hoofdact. 

Een deel van de opbrengst zal naar een plaatselijk goed doel gaan. 

Waar zijn we naar op zoek? 

Mensen die hun talent op het podium willen laten zien. 

Het moet een middag worden voor, door en met de inwoners van Kraggenburg. 
 
 

Kan je goed zingen, een instrument bespelen of wat dan ook "geef je op!" 

Opgeven bij ons nieuwe bestuurslid Jaap Veldhuis - 06 46355959 

Email: jaap_veldhuis@hotmail.com 
 
 

Repair Café 

Op zaterdag 2 april houden we voor de laatste keer van dit seizoen weer een Repair Café. 

Piet van het Westende is dan aanwezig om u van advies te voorzien over het hoe en waarom 

een apparaat niet meer werkt en indien mogelijk repareert hij het ter plekke. 

Advies en reparatie zijn kosteloos. U betaald alleen voor vervangende onderdelen. 

Het Café is open van 9.30 tot 12.00 uur.  

 

De koffie staat klaar.  

     

Piet Paauw - voorzitter 
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Be Fair 
 

 
 

 

Kampioenen!!!! 

 
De volleybal meiden van niveau 4, die getraind worden door Liset v.d. Stelt, zijn in poule A 

kampioen geworden. 

Om dit te vieren hebben we met elkaar een lekker patatje gegeten bij ‘t Hoekje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op de foto staan: Lotte en Bente Bremer, Debby van Haaster, Lieke de Jong,  

Jorja van den Berg en Trainster Liset v.d. Stelt. 
 

 

 

Stratenvolleybal feestweek Kraggenburg 2016 

 

Ook dit jaar wordt er weer gevolleybald tijdens de feestweek. 

Niet op woensdagavond zoals anders, maar deze keer op donderdagmiddag 5 mei. 

Met de basisschoolkinderen wordt er van te voren geoefend om de spelregels door te nemen.  

De datum volgt nog, dus houd de nieuwsbrief van de Fladderiep in de gaten. 

Wij hopen jullie 5 mei allemaal op het veld te zien. 

 

Be-Fair 
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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: www.svbefair.nl of www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249 
 

 

 

Let op, let op 

Datum gewijzigd 

Avondvierdaagse 

2016 

 
Dit jaar organiseert Be Fair voor de negenenveertigste keer in 

Kraggenburg de avondvierdaagse. 

Deze wordt gehouden van dinsdag  

12 april t/m vrijdag 15 april. 
 

Noteer deze datum alvast in uw agenda! 

 
Mocht u nu al vragen hebben dan kunt u zich wenden tot 

Paula Snellink tel. (0527) 25 00 17 
 

 

 

 

 

 

 

http://www.svbefair.nl/
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249
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FC KRAGGENBURG 

 
VOETBALJAARGANG 2015-2016 

 

 

 

   

 
Hendri van Eerde nieuwe hoofdtrainer FC Kraggenburg 

 

Hendri van Eerde uit Marknesse traint volgend seizoen de selectie van FC Kraggenburg. We 

denken dat hij een goede bijdrage kan leveren aan de spirit in het team.  

 

Van Eerde trainde de selectie van FC Kraggenburg al eerder en voetbalde drie jaar in het 

tweede elftal. Samen met de huidige voorzitter Berry Brands van FC Kraggenburg werd hij met 

het tweede ongeslagen kampioen. Van Eerde: ‘ik vind het mooi dat ik nu weer terug ben als 

trainer, terwijl Berry voorzitter is. Kraggenburg vond ik altijd al een mooie club, net als Espel 

en Blokzijl. Ik hoop hier met veel plezier training te kunnen geven en mooie activiteiten mee te 

beleven. Gezelligheid en sfeer op de club zijn heel belangrijk.’ 

 

Ton Ernst heeft een nieuwe functie als hoofdtrainer geaccepteerd bij SV VENO. Wij wensen 

hem veel succes! Ton blijft dit seizoen gedreven om het team in de 4de klasse te houden.  

 

Jeugd 

De zaaltoernooien zijn afgesloten met 2 kampioenschappen. Gefeliciteerd B1 en D2! 

 

De voorjaarscompetitie is inmiddels gestart. Alle teams zijn goed begonnen en hebben er veel 

zin in. De trainingen zijn allemaal weer verhuisd naar het veld. Wil je een keer meetrainen? 

Dat kan! Op de website van FC Kraggenburg vind je onder teams de trainingstijden.  

 

Dames 

Ons dameselftal ST Kraggenburg/Ens VR1 heeft inmiddels de eerste wedstrijd als elftal 

gespeeld. We wensen hen veel plezier en succes! 

 

Leiders en trainers 

Voor het seizoen 2016/2017 zijn we op zoek naar nieuwe jeugdleiders, -trainers en een trainer 

voor ons dameselftal. Interesse? Bel dan even met onze coördinator jeugd en dames, 06-

23337730.  

 

Informatie 

Algemeen: http://www.fckraggenburg.nl/ 

Actueel: https://www.facebook.com/FC-Kraggenburg-335374073271452/ 

 

Sportieve groet,  

Bestuur FC Kraggenburg 

 

(Berry, Ate Jan, Henrieke, Joan, Mart, Karin, Margot) 

 

secretariaatfck@hotmail.com 

https://www.facebook.com/FC-Kraggenburg-335374073271452/
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STEK 

 

De afgelopen periode zijn we weer begonnen met de organisatie  

van vele activiteiten die voor 2016 in de planning staan.  

Hierbij een kort overzicht van de activiteiten.  

 

 

 

Dorpschoonmaak 

Op woensdag 13 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 De Fladderiep, Nederland Schoon en de gemeente. 

 

De 11-dorpenloop 

Een hardloopevenement van dorp naar dorp, op zaterdag 16 april. 

 

Kennedymars 

In de nacht van 26 op 27 april is er voor de 7e keer een Kennedymars, 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 8 mei is de Level-One Steppentocht gepland. Meer informatie volgt in de volgende 

Uitkijk en via posters/Facebook. 

 

De Leeuwenronde  

Op vrijdag 20 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 de tijd 

om te trainen! 

 

Verdere activiteiten: 

Natuurlijk organiseren we later dit jaar ook weer de Vakantieactiviteit en Seniorenmiddag en is 

er natuurlijk ook weer de Sinterklaasintocht. Deze data zijn alvast opgenomen in de agenda 

van de Uitkijk en hierover wordt u later geïnformeerd. 

 

Tot zover de activiteiten die gepland staan voor 2016. Wij hopen u te zien op één van onze 

activiteiten! 

 

STEK 

Anne van der Lingen, Marian Neefjes, Joost Potters, 

Agnes Jongbloed en Liesbeth van Egmond 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

http://www.kraggenburg.nl/


 8 

Kwetternieuws 
Op het Kwetternest hebben Laurie en Yara afscheid genomen. Wij wensen hun een fijne tijd bij 

juf Vera en juf Rian op de basisschool. Megan en Thijs komen nu ook spelen bij ons in de 

Peuterspeelzaal en daar zijn wij natuurlijk heel blij mee!  

 

 
 

Ons thema; ‘brr wat is het koud’ hebben we afgesloten en buiten is het voorjaar alweer in 

zicht. Gelukkig is het ook even echt koud geweest en hebben onze peuters een klein beetje 

sneeuw kunnen ervaren. Ze hebben veel aan dit winterthema beleeft. In de klas kon “echt” 

worden geschaatst en met ijs worden gespeeld. De peuters vonden het leuk om zich te 

verkleden met de verschillende mutsen, sjaals en winterlaarzen in de klas. Ook werd er veel 

getekend en geschilderd met witte verf en met scheerschuim. Met piepschuim en 

suikerklontjes kon er worden gebouwd en geknutseld. Buiten hebben we de vogels gevoerd en 

binnen kon dit met echt voer worden nagespeeld. Roodborstje en handpop Kraai zijn echt gaan 

‘leven’ voor de peuters. Er zijn allerlei liedjes, spelletjes, woorden en begrippen over de winter 

aangeleerd. Ons nieuwe thema is “op de boerderij”. Tijdens dit thema zullen we met onze 

peuters ons jaarlijkse peuteruitstapje gaan maken. We gaan hiervoor naar de kinderboerderij 

in Emmeloord en hebben daar veel zin in!  

 

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). 

http://www.psz-nop.nl/
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 
 
Met grote vreugde en dankbaarheid maakt de kerkenraad bekend dat per 10 
april 2016 dhr. Reijer Pasterkamp uit Urk in de bediening gesteld wordt als 
kerkelijk werker van onze gemeente. Dhr. Pasterkamp komt 20% van zijn tijd bij 
ons werken in het kerkelijk werk, met als speerpunten pastoraat (bezoek van 
mensen) en gemeenteopbouw (het stimuleren van nieuwe initiatieven). 
Daarnaast zal hij op jaarbasis gemiddeld 9 keer voorgaan in onze kerk.  
 

Met dhr. Pasterkamp krijgen we een ervaren kerkelijk werker, een bevlogen voorganger en begenadigd 
spreker, die gemakkelijk contacten legt met alle mensen binnen en buiten onze kerkelijke gemeente. Hij is 
niet onbekend voor ons. In het verleden is hij meerdere keren voorgegaan in onze gemeente en hij heeft 
ook veel werk verzet in de toenmalige campingkerk op de Voorst. Reijer Pasterkamp is momenteel ook 
verbonden als kerkelijk werker in het Friese Hemelum. Hier werkt hij ook part-time, maar dan voor 60% van 
zijn tijd. 
 
Uitnodiging voor de bevestigingsdienst van dhr. R. Pasterkamp op 10 april 
Op 10 april wordt dhr. Pasterkamp in een feestelijke dienst officieel verbonden aan onze gemeente door 
ds. Dekker uit Kampen. De dienst begint om 10.00 uur. Na de dienst nodigen wij u allen uit om in een 
informeel samenzijn verder kennis te maken met dhr. Pasterkamp en zijn vrouw. 
 
Website kerk 
Wilt u op de hoogte blijven van de activiteiten van onze kerk dan kunt u af en toe eens kijken op de website 
www.pknkraggenburg.nl Hier treft u allerlei informatie aan over onze kerk en u bent van harte welkom om 
met bepaalde activiteiten mee te doen. 
 
Trefwoord-extra: oeroude Bijbel verhalen in een modern jasje! 
Het afgelopen najaar bood onze kerk Trefwoord-extra aan. Vier gezellige bijeenkomsten direct na schooltijd 
voor kinderen van de basisschool. Het was een succes! Daarom organiseren we na de voorjaarsvakantie 
opnieuw vier bijeenkomsten. 
Trefwoord-extra begint altijd met samen iets drinken, waarna er een Bijbelverhaal wordt verteld. We doen 
dat met behulp van poppetjes en ander materiaal, zodat kinderen het verhaal niet alleen horen maar ook 
voor zich zien. Er volgt een gesprek over het verhaal. Kinderen worden aan het denken gezet. Wat betekent 
zo’n oud verhaal? Tenslotte kunnen kinderen knutselen en spelen naar aanleiding van het verhaal en het 
gesprek. Het accent van Trefwoord-extra ligt op het ontdekken wat geloof kan betekenen. 
 
Wil je meedoen? Dat kan! Bij voldoende deelname maken we twee groepen! 
Voor kinderen van groep 1 t/m 4 maandagmiddag van 15.15 uur tot 16.15 uur op 14 en 21 maart, 4 en 11 
april. 
Voor kinderen van groep 5 t/m 8 maandagmiddag van 16.30 uur tot 17.30 uur op 14 en 21 maart, 4 en 11 
april. 
Deelname is gratis. Het wordt gegeven in zaal D van de kerk door Liesbeth Winters. Zij kan ook meer 
informatie geven. Tel: 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl 
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Oecumenische werkgroep 

 

Donderdag 18 februari kwam de KIK (kerken in Kraggenburg) bij elkaar. Deze groep bestaat 

uit Anton de Bruin, Corry Wullems en Magda Schilder (RK), en Sandra Luten en Alice Polhoud 

(PGK). Wij vergaderen in principe 2 keer per jaar. Afgesproken is in deze vergadering dat wij 

deze twee keer samen gaan vergaderen met de oecumenische werkgroep. Veel 

gespreksonderwerpen overlappen elkaar. In deze vergadering hebben wij afscheid genomen 

van Corry Wullems. Corry is jarenlang lid geweest van deze commissie. Met een kaars van het 

jaar van de “Barmhartigheid” wensen wij haar alle goeds toe en hopelijk zien wij haar geregeld 

in onze oecumenische vieringen. 

Wij waren op zoek naar versterking van de oecumenische werkgroep. We zijn blij dat dit is 

gelukt. Margret Schüssler komt ons versterken in de oecumenische werkgroep. Welkom 

Margret! 
 

Kerkdienst in de Feestweek op 8 mei 

In de feestweek zal er zoals gebruikelijk een viering plaatsvinden op zondag 8 mei a.s. voor 

iedereen. De viering begint om 11.00 uur. De oecumenische werkgroep is nog druk bezig om 

de viering voor te bereiden. Wel weten wij al dat de nieuwe kerkelijk werker van de 

Protestante Gemeente Kraggenburg de heer Reijer Pasterkamp voorgaat in deze viering. 

Iedereen is van harte welkom! 

 

Doordeweekse openstelling van de kerk 

De eerste keer was misschien nog niet iedereen op de hoogte, dus noteer het vast in uw 

agenda. Elke laatste dinsdag van de maand tussen 15.00 – 16.00 uur stellen wij de kerk in 

Kraggenburg open. U kunt de kerk bezoeken op dit tijdstip door de weeks om een kaars te 

branden, bezinning of gewoon stilte. Het zou fijn zijn om u hier te ontmoeten.  

Noteer alvast de volgende data: 29 maart, 26 april, 31 mei en 28 juni 

 

Kerk open tijdens tulpenroute op 23 april  

Op zaterdag 23 april 2016 is de tulpenroute en stellen alle kerken in de NOP-dorpen hun kerk 

open voor bezoekers tijdens Kerkenpad NOP 2016. Wij doen ook mee van 10.00 tot 17.00 uur. 

 

Onze kerk heeft een prachtig glas in lood raam, waarin een aantal gelijkenissen zijn 

uitgebeeld. In een doorlopende presentatie leggen we uit wat die gelijkenissen betekenen. Ook 

zal er muziek te beluisteren zijn van het orgel of een CD en kan een kaarsje gebrand worden 

in een moment van stilte en bezinning. We schenken koffie en thee voor de bezoekers en 

iedere bezoeker krijgt een kleine herinnering mee aan ons prachtige raam. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Leuk om te lezen: Michiel Vos - De Pindakaaswinkel 

 

Wie is er niet groot mee geworden… pindakaas! En nu komt er een echte pindakaaswinkel. Ik 

kan niet wachten!  

 

Michiel Vos uit Kraggenburg bedacht het concept voor de pindakaaswinkel. Hij groeide op aan 

de Mammouthweg op de boerderij. Pindakaas vond hij als kleine jongen al heel erg lekker. ‘Ik 

houd van de notensmaak. Ik noem het nu noot, maar een pinda is een peulvrucht’. De peul 

draagt twee zaden, de pinda’s. ‘We moesten ook steeds heel ver fietsen, naar school, naar 

voetbal en naar mijn vrienden in het dorp. Op pindakaas kon je dat fietsen langer volhouden!’  

 

Een jaar geleden kreeg hij het idee voor een pindakaaswinkel. Wanneer je door de supermarkt 

loopt staan er maar twee soorten pindakaas in het schap, de smeuïge en de pindakaas met 

stukjes noot. En dat terwijl het beste beleg in een potje is! ‘Ik dacht: daar moet meer keus in 

komen’.  

 

‘Ik had een ruimte in Amsterdam-Oost gekocht en ik dacht: hier past ’t, een pindakaaswinkel. 

In Amsterdam wordt voor iets speciaals wel omgereden, waardoor een specialistische zaak hier 

beter loopt dan elders in Nederland. Ik had nog maar net de stickers met ‘De Pindakaaswinkel’ 

op het raam geplakt of kreeg al pers op me af. ‘Mag ik er een verhaaltje van schrijven?’ Eerst 

dacht ik dat dat veel te vroeg was, maar ja iedereen wil natuurlijk als eerste het verhaal 

hebben, dus toen heb ik toch maar toegehapt. En dat terwijl er nog geen pot pindakaas van 

mij op de markt is. Ik heb alleen nog maar getest.’ 

 

De pindakaaswinkel start met een vast assortiment van 10 verschillende smaken èn een 

special. Deze special wijzigt eens in de zoveel tijd en als de special erg goed loopt, kan hij in 

het vaste assortiment opgenomen worden.  

 

Wat zijn je favoriete smaken?  

Ja ze zijn natuurlijk allemaal heel lekker. Er zijn eigenlijk wat grappige smaken, zoals 

pindakaas met kokos, met venkel & rozijn en met koffiesmaak. En er zijn ook een aantal 

lekkere smaken, waarvan ik denk dat het hardlopers worden. Dat zijn de pindakaas met witte 

chocola, die met zeezout en karamel en die met banaan en chilipeper.  

 

De pindakaas wordt in de winkel gemaakt. Klanten kunnen zien hoe dit gedaan wordt. De 

pindakaas wordt gemalen met kokosolie en kent geen toevoegingen. Het is dus een natuurlijk 

product. Er wordt binnenkort een voorraad aangelegd. Wanneer de winkel precies open gaat is 

nog niet bekend.  

 

Actuele informatie is te volgen via https://www.facebook.com/depindakaaswinkel en 

https://www.instagram.com/depindakaaswinkel/. Hierop zijn ook regelmatig acties te vinden.  

 

Binnenkort gaat ook de website http://www.depindakaaswinkel.nl/ de lucht in, waarop ook een 

webshop is te vinden, waar alle smaken online besteld kunnen worden. De pindakaas is 

exclusief in de pindakaaswinkel en op de webshop verkrijgbaar.  

 

Adres: Czaar Peterstraat 169, Amsterdam.  

 

 

 

 

Margot Maljaars 

https://www.facebook.com/depindakaaswinkel
https://www.instagram.com/depindakaaswinkel/
http://www.depindakaaswinkel.nl/
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EEN TERUGBLIK OP EEN GESLAAGD CARNAVALSSEIZOEN 
Alle evenementen zijn weer achter de rug en de rust in het dorp is weer wedergekeerd. Onder 

leiding van Prins TOtaal loOS kijken De Zotte Leeuwkes dit jaar weer terug op een fantastisch 

carnaval! 

 

Het was alweer de 24e editie van het Flevolands kampioenschap Buutreednen; het Gezwam 

rond de Dam. Ruim 700 bezoekers waren getuigen van de buut van zeven zwammers en 

tevens werd het evenement live uitgezonden door Omroep Flevoland. Kraggenburger en 

kersverse vader Jaap Veldhuis, alias  Kees van der Weerd, werd bekroond tot Flevozwammer 

2016 en hij nam zowel de publieksprijs als juryprijs in ontvangst. Hij nam het op tegen Cock 

Droog (Flevozwammer 2015), Johan Koomen, Hans Veenhuis, Johnbert Dijker, Sietse 

Broekema en Gommert Lindenbergh. De bezoekers en zwammers werden ook dit jaar weer 

volledig in de carnavalssfeer gebracht door muziek van de twee beste dweilorkesten van 

Nederland; ‘De Útlopers’ en ‘De Feintsjes’. Maar liefst zes uur lang dweilde de zaal volledig mee 

met de beste carnavalskrakers.  

 

Na het ophalen van de sleutel bij de burgemeester, werd Kraggenburg het eerste weekend van 

februari geregeerd door Prins TOtaal loOS, in het dagelijks leven beter bekend als Thomas 

Hupkes. Het startsein kwam van De Fladderiep, waar de basisschoolkinderen de ton succesvol 

trotseerden. De jeugd van Kraggenburg kon ’s avonds in de bus stappen voor de Stappers van 

Strax in carnavalssfeer in Chez Marknesse. De bezoekers van het Grootste Crossende 

Carnavalsfestival zaterdagavond gingen dit jaar ‘vol gas’ met polderbands ’n Keer wat anders 

en 5 Days Offline. De man met de hamer werd zondagochtend verdreven met een flinke 

katerloop in de stegen van Kraggenburg, gevolgd door stevig ontbijt bij HCR Van Saaze.  

Tijdens het broezend kindercarnaval konden ook de welpjes van het dorp los op de muziek van 

huisdj’s Melroy Polhoud en Jordy – lief zijwieltje – van der Ploeg. Dinsdagmiddag sloten de 

jongeren van toen af met de gouwe-ouwe carnavalskrakers, die live gezongen werden door 

onze eigen Golden Oldies.  

 

Om alle evenementen te kunnen realiseren, waren er ook dit jaar sponsoren en vrijwilligers 

nodig. Wij willen als vereniging iedereen, die we door de enorme omvang niet persoonlijk bij 

naam kunnen noemen, hartelijk danken voor de geleverde bijdrage! 

 

Na vele jaren van trouwe dienst bij de vereniging hebben Barbara de Vries en Marcel van de 

Kar afgelopen jaar het stokje overgedragen aan Hanneke Rasing en Piet Hilhorst. Via deze weg 

willen wij Barbara en Marcel bedanken voor hun inzet en de raad en daad, waar we dit seizoen 

ook nog op konden rekenen.  

 

Voor nu zit het carnavalsseizoen er alweer op. Kunt u niet wachten tot volgend jaar? Wilt u nog 

nagenieten of kunt u er maar geen genoeg van krijgen? De foto’s zijn terug te vinden op de 

website van De Zotte Leeuwkes (www.zotteleeuwkes.nl). Hier kunt u ook meer informatie 

vinden over onze andere activiteiten, zoals de busreis op zaterdag 2 april naar het Utrecht 

International Comedy Festival.  

 

ALAAF,   

ALAAF,   

ALAAF! 

De Zotte Leeuwkes 
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           Feestweek 2016 Camping Life 

 
 
 
 

Nog heel even wachten en dan gaat de feestweek van start. Dit jaar start de feestweek op 

dinsdag 3 mei met een nieuw onderdeel. 

Dinsdag 3 mei Super Bingo avond - voor het hele gezin.  Zegt u 

nou zelf, wat is een camping zonder Bingo? De bingo zal met een gepaste 
snelheid worden gespeeld zodat het voor iedereen leuk is om mee te doen. 

De Bingo start om 20.00 uur en is rond 22.00 uur ongeveer afgelopen. U komt toch ook? 

Donderdag 5 mei Bevrijdingsdag:  

Dit jaar gaan we onze vrijheid sportief vieren, tijdens het camping life volleybaltoernooi. Na 

het volleyballen staan we graag nog even met u stil bij deze bijzondere dag.  

Rond 16.00 uur wordt u getrakteerd op speciale hapjes zodat we samen met u onze vrijheid 

kunnen vieren. Natuurlijk is iedereen welkom, op deze gezellige borrel.  

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!    

Activiteitenschema 

Datum Activiteit Wie 

Dinsdagavond 3 mei Super Camping Bingo voor 

het hele gezin 

Iedereen  

Woensdagmiddag 4 mei Kindermiddag-  

Kids Animatie 

2 tot 12 jaar 

Donderdagmiddag 5 mei Volleybaltoernooi met  Be-

Fair 

Iedereen 

Donderdagmiddag 5 mei 

 

Bevrijdingshapjes Iedereen 

Donderdagavond 5 mei Een band in de tent. 

Lost shot! Coverband  

Vanaf 16 jaar 

Vrijdagochtend 6 mei Kraggenburg rijdt uit! 

Route met de tweewielers 

Iedereen 

Vrijdagavond 6 mei Familieavond 

De bonte avond 

Iedereen 

Vrijdagavond 6 mei  

 

Disco avond met DJ Olaf Iedereen 

Zaterdagmiddag 7 mei Zeskamp- Camping life 

survival challenge  

Vanaf 12 jaar 

Zaterdagmiddag 7 mei 

 

Camping BBQ Iedereen 

Zondagochtend 8 mei Oecumenische camping 

dienst  

Iedereen 
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Stitch’n Bitch 

 

Totempaal en grootste deken van de Wereld 

 

Alweer een paar jaar komen eens in de twee weken een groep enthousiaste breisters bijeen in 

Van Saaze. Veel leuke ideeën en acties zijn er reeds ontstaan uit deze avonden. 

 

Voor de komende periode staat ons weer een nieuwe uitdaging te wachten. We gaan een 

totempaal breien. Een wat? Ja, een totempaal. In het weekend van 3 - 5 juni is er als 

onderdeel van het Uit – je Tent weekend opnieuw een Haak en Breipicknick bij Van Saaze. Het 

thema is TI – PISCH HANDWERK. Als blikvanger komt er een totempaal te staan. Het ontwerp 

is al gemaakt, de wol is er. We zoeken alleen nog wat handen om het werk te doen. Dus als je 

het leuk vindt, schuif dan aan op woensdagavond bij de Stitch'n Bitch en “brouw” mee aan de 

totempaal. 

 

Daarnaast loopt er nog een ander project waar Stitch'n Bitch aan meewerkt. Het breien van de 

grootste deken van de wereld. Deze deken bedekt in 2018 een aantal gebouwen in 

Leeuwarden omdat Leeuwarden dan Culturele Hoofdstad van Europa is. Later zullen deze 

dekens aan een goed doel worden weggegeven. De dames van de grootste deken zijn dit jaar 

ook weer aanwezig op de Haak en Breipicknick om hun actie te promoten. 

 

Het volledige programma van de Haak en Breipicknick op zaterdag 4 juni is te vinden op de 

site van Kraggenburg www.kraggenburg.nl 

 

Stitch'n Bitch 

Bregina Tuinstra 

06-13272327 

 

 
 

 

 

 

Gerdien Ras wint een jaar lang gratis autorijden  

 

KRAGGENBURG- Na een zeer spannende ontknoping werd vandaag Gerdien Ras, verkozen 

door Huishond Willem, tot winnaar van een jaar lang autorijden bij Auto Siero uit Kraggenburg. 

Gerdien had net als vele deelnemers meegedaan aan de facebookactie van de autodealer. “Wij 

zijn overdonderd door de reuring die is ontstaan door deze facebookactie. Ruim 4.100 mensen 

namen deel aan onze actie. Onze insteek met deze prijs is ook geweest om iemand blij te 

maken die dit zetje in de rug echt nodig heeft. Uit alle deelnemers hebben wij tien deelnemers 

geselecteerd, waarbij de voorkeur van onze hond Willem uitging naar Gerdien.” vertelt Roy 

Siero enthousiast. De autodealer is blij dat deze prijs goed terecht is gekomen. “Bij navraag bij 

familie en vrienden bleek dat Gerdien altijd voor iedereen klaar staat en zich als vrijwilliger 

veelvuldig inzet bij diverse instanties. Het sprak ons erg aan dat Gerdien zich als vrijwillige 

gastouder inzet voor ouders die geen opvang kunnen betalen. Door onze drukke bezigheden 

hebben wij geen tijd voor vrijwilligerswerk, maar willen met het beschikbaar stellen van zo’n 

prijs wel ons hart laten spreken.” 

 

Gerdien was blij verrast en stond wel even te shaken toen ze het bericht hoorde dat ze de 

gelukkige prijswinnaar is geworden. Gerdien kan met deze prijs een jaar lang gebruik maken 

van een mooie Peugeot 107 inclusief 15.000 kilometers, verzekering, wegenbelasting 

onderhoud en brandstof. “We zijn al bezig om de Peugeot van binnen en van buiten spik en 

span er uit te laten zien, zodat Gerdien veilig op weg kan.” vertelt Roy.  

Meer informatie over de Auto Siero is te vinden op www.auto-siero.nl  

http://www.kraggenburg.nl/
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Aed beschikbaar in Kraggenburg 

 

Met ingang van 11 januari 2016 is er een gemeentelijke AED beschikbaar in Kraggenburg. 

Deze hangt naast de toegangsdeur van de gymzaal, Noordermeent 6. Alle gemeentelijke AED’s 

zijn aangemeld bij HartslagNU en kunnen worden ingezet bij een reanimatie in uw wijk of 

dorp. 

 

Wat is een AED? 

Een AED is een apparaat dat gebruikt wordt bij een hartstilstand. Als dit apparaat binnen 6 

minuten is aangesloten op het slachtoffer, kan het een leven redden. 

 

Vrijwilligers 

Gelukkig hebben zich in uw omgeving al een aantal vrijwilligers aangemeld voor het 

burgerhulpverleningsproject Reanimatie en AED.  

Zij beschikken over een certificaat reanimatie en zijn goed in staat om hulp te verlenen tijdens 

een hartstilstand. In de meeste gevallen kunnen zij vaak sneller bij het slachtoffer zijn dan de 

ambulance en direct reanimatie toepassen. Door die tijdwinst heeft het slachtoffer een goede 

kans om te overleven. 

 

Sociale controle 

Ieder dorp en enkele wijken in Emmeloord zijn voorzien van minimaal van één AED. 

Deze zijn opgehangen in groene ronde dozen. Het is van groot belang dat deze AED’s 

beschikbaar zijn en blijven voor calamiteiten in uw omgeving. Het ontbreken van het apparaat 

kan levens kosten. Wij vragen u dan ook een oogje in het zeil te houden en af en toe te kijken 

of het apparaat zich nog in de kast bevindt. Is dit niet het geval? Neem dan direct contact 

op met de gemeente Noordoostpolder, telefoonnummer: 06 – 48 13 46 08. 

Aanmelden van vrijwilligers en AED’s 

Het is van groot belang dat er veel vrijwilligers en AED’s beschikbaar zijn voor deze 

hulpverlening. Dus ben je gecertificeerd hulpverlener, BHV-er of EHBO-er? Meld je dan zo snel 

mogelijk aan bij www.hartslagnu.nl. 

Ook vragen we bedrijven, stichtingen, verenigingen/instanties en particulieren om hun AED 

aan te melden bij www.hartslagnu.nl. Hoe meer aangemelde AED’s en hulpverleners, des te 

groter is de overlevingskans van slachtoffers in uw omgeving. 

Met vriendelijke groeten, 

namens HartslagNu, RAV, Vivon en gemeente Noordoostpolder 

J.T. de Jong 

 
 

AC/dc coverband treedt op bij rocktribute 

 
BANT – Op zaterdag 26 maart aanstaande vindt alweer de 2e editie van de RockTribute plaats. 

Waar tijdens de vorige editie alleen Nederlandse artiesten een rock optreden gaven, heeft de 

organisatie voor 2016 naast “Pink Floyd” en “The Scene” de allerbeste AC/DC coverband vast 

weten te leggen. De de ultieme AC/DC tributeband uit Engeland komt naar de feesthallen in 

Bant om de RockTribute rockend afsluiten! 

 

Meer informatie over de RockTribute of kaarten voor het evenement? Kijk op 

www.rocktribute.nl  

 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Kraggenburg heet u welkom De  
  
 

 

 

Iedereen is van harte uitgenodigd de komende gebeurtenissen omtrent Pasen samen te vieren 

in de kerk. 

  

Donderdag 24 Maart 19.00 uur  

Deze Witte donderdag viering staat in het teken van het Heilig Avondmaal. U bent allen 

uitgenodigd deel te nemen. Aan het einde van de dienst doven we de lichten en worden we 

stil. 

  

Vrijdag 25 Maart 19.00 uur 

De Goede vrijdag viering met een meditatieve inslag. In stilte komen we binnen en luisteren 

we naar gesproken woorden uit de bijbel en liederen. De paaskaars wordt gedoofd... 

  

Zaterdag 26 Maart 19.00 uur  

In de Stille Zaterdag viering met meditatieve inslag wordt de stilte doorbroken op het moment 

dat de woorden klinken; “De Heer is waarlijk opgestaan!” De brandende Paaskaars komt 

binnen en wij belijden ons geloof en gedenken onze doop.  

  

Zondag 27 Maart 10.00 uur  

Het is 1e Paasdag; We vieren uitbundig het feest van de Opgestane Heer met veel liederen. 

We starten om 9.45 met het zingen. 

  

Onze voorganger is ds. Co Sent uit Emmeloord.  

  

 

 

 

 

 

 

De Protestante Gemeente  

Kraggenburg heet u welkom! 
  

Kraggenburg heet u welkom! 

Pasen in de kerk 2016 
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Nieuwe koelkast voor ’t Klokhuis 

 
Zaterdag is de nieuwe koelkast geïnstalleerd in dorpshuis Het Klokhuis in Kraggenburg. 

Voorzitter van het bestuur Piet Paauw is er erg mee in zijn nopjes. ‘Op de nieuwjaarsreceptie 

zei ik een beetje gekscherend: ‘er moet maar veel gedronken worden, want we zijn toe aan 

een nieuwe koelkast.’’ Mirjam Lamers en Riny Tissingh keken elkaar aan en dachten hetzelfde: 

‘die kunnen wij wel schenken’. Ze spraken hun gedachten uit en haalden hun mannen erbij. 

Die waren het er gelijk mee eens.  

 

De afsluitbare koelkast werd 

officieel overhandigd aan het 

stichtingsbestuur door Hans 

Lamers van Lamers Rioolreiniging 

Kraggenburg en Geert Tissingh 

van Tandtechnisch laboratorium 

Cuspidaat op Urk. ‘Op deze 

manier leveren we graag een 

bijdrage aan de samenleving. We 

vinden het bestaan van het 

dorpshuis belangrijk. Het is een 

mooie ontmoetingsplek voor de 

dorpelingen. De één helpt als 

vrijwilliger en wij doen het op 

deze manier. Zo houden we met 

z’n allen ons dorp leefbaar!’  

 

Foto: overhandiging van de sleutel van de koelkast 

v.l.n.r. Geert Tissingh, Hans Lamers, Piet Paauw 

(eigen foto) 

  

 

Paasactiviteiten door Multi-Culti Kraggenburg 

 
Op zaterdagmiddag 26 maart organiseren we vanuit Multi-Culti Kraggenburg een tweetal leuke 

paasactiviteiten voor geïnteresseerde mede- Kraggenburgers.  

 

Eerst wordt er om 12.30 verzameld en gereden vanuit ons dorpshuis 

Het Klokhuis, om samen een traditionele Poolse święconka (het 

zegenen van de paasmandjes) bij te wonen. Geïnteresseerden die 

mee willen en een stukje cultuur willen proeven mogen hun eigen 

mandje met lekkers meenemen wat ze zondag bij het paasontbijt 

willen eten. De mandjes worden in een korte katholieke dienst 

gezegend. 

 

 

Aansluitend begint om 13.30 de kinderactiviteit paaseieren zoeken en versieren. 

Hierbij worden er uiteraard paaseieren gezocht en versierd en is er voor de kinderen 

wat te drinken en een snoepje. De mooist versierde eieren worden beloond met een 

prijsje. Deelname is gratis. 

 

Met het paaseieren zoeken willen we aandacht gegeven aan de buitenlandse traditie van een 

kinderdag. Het is een sociale en gezellige middag waarbij alle peuters en kinderen van de 

basisschool met hun ouders welkom zijn. 
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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. Specially for you, we will make a short summary in English and Polish.  You can 

sign up at multiculti@kraggenburg.nl with your email address if you want to receive the 

newsletter by email. Have fun reading and hopefully we will meet you at one of the many 

activities Kraggenburg has to offer. 

 

The Multi-Culti work group 

 

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

 

It`s almost Easter and we have two nice activities for you to join on Saturday the 26th of 

March.  

 First there is a very short Polish church service at 13.00 hr in Marknesse which we plan 

to attend with everyone who wants to join us. It’s a Polish tradition to bless an Easter 

basket filled with nice breakfast things during the short service. Please bring your own 

filled basket. We will meet at 12.30 hr at our community centre “het Klokhuis” and 

drive to Marknesse together. 

 At 13.30 the same day all children are invited to decorate and search Easter eggs at 

our community centre “het Klokhuis”. The most beautiful decorated eggs will be 

rewarded with a small price. There will be some drinks and sweets for the children. The 

activity is free of charge.  

 We are always looking for new members with a cultural background for our work group. 

If you`re up for it, please let us know. 

 

- 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----------------------------------------- 

 

 Już prawie Wielkanoc a my mamy dużo rzeczy do zrobienia w Sobotę 26 Marca. 

Godzine 13.00 w Kościele w Marknesse odbędzie się poświęcenie wielkanocnych 

pokarmów w którym chcielibyśmy uczestniczyć aby poznać i zbliżyć się do polskiej 

tradycji związnej z obchodzeniem Świąt Wielkiej Nocy. Wszyscy którzy chcieliby razem 

z nami udać się do Kościoła w Marknesse w tym celu zapraszamy do Klokhuis w 

Kraggenburg o godz. 12.30  z wczesniej przygotowanym Koszyczkiem Wielkanocnym. 

 Po poświęceniu pokarmów o godz. 13.30 tego samego dnia w Klokhuis w Kraggenburg 

wszystkie dzieci są zaproszone na wcześniej zorganizowaną zabawę polegającą na 

szukaniu i dekorowaniu jajek wielkanocnych. Dla dzieci zostaną przygotowane napoje i 

słodycze. Zostały przygotowane nagrody dla najładniej udekorowanych jajek. 

 Uczestnictwo w tych zajęciach jest darmowe. Dla wszystkich zainteresowanych osób 

MultiCulti Kraggenburg poszukuje nowych członków do swojego klubu. Jeśli jesteś 

zainteresowany i chciałbyś przybliżyć nas do kultury i tradycji swojego kraju prosimy 

daj nam znać. 

 

- Redakcja nie ponosi zadnej      odpowiedzialnosci za tlumaczenie - 

mailto:multiculti@kraggenburg.nl
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Kennedymars Poldermars 

 

80 kilometer 20 kilometer 

26 en 27 april 2016  
 
Een prachtige wandeling van 80 kilometer langs bloeiende tulpenvelden, het windmolenpark en 

Schokland. Dat gebeurt op dinsdag 26 april a.s. voor de 7e keer tijdens de Van Saaze 

Kennedymars. Om 22.00 uur wordt het startschot gegeven door de tulpenkoningin en de 

tulpenprinses. De start en de finish zijn bij het AV NOP terrein in Emmeloord.  

Dit jaar gaat de route niet langs alle dorpen, zodat de wandelaars ook andere delen van de 

polder zien. De route gaat dit jaar vanuit Emmeloord, naar Luttelgeest, Marknesse, 

Kraggenburg, Ens, Schokland, Nagele, Tollebeek en over de dijk langs het windmolenpark 

richting Creil. Vanuit Creil wordt de route voortgezet richting Espel en aansluitend weer naar 

het AV NOP terrein in Emmeloord.  

 

Voor het eerst wordt er dit jaar op Koningsdag, woensdag 27 april, een Poldermars 

georganiseerd. Deze route is 20 kilometer en start om 12.00 uur bij onze hoofdsponsor Van 

Saaze in Kraggenburg. Een touringcar bus brengt de wandelaars vanuit Emmeloord naar het 

startpunt. Vanuit Kraggenburg wandelen de wandelaars richting Ens, Schokland en 

Emmeloord. 

De inschrijving voor de Poldermars is ook bij het AV NOP terrein. 

 

Bent u enthousiast geworden en wilt u op de hoogte blijven van het laatste nieuws of wilt u 

zich inschrijven? Neem dan vooral een kijkje op onze site; www.stepnop.nl/kennedymars of 

volg ons via twitter (@KMemmeloord) en facebook (KennedymarsNoordoostpolder).  

 

Hopelijk zien we u/jullie op 26 en/of 27 april! 

 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS 

 

Op vrijdag 19 februari zijn we met 17 personen vertrokken uit Kraggenburg, om bij 

partycentrum de Voorst pannenkoeken te gaan eten. We werden hartelijk ontvangen door de 

gastvrouw aldaar. De pannenkoeken smaakten heerlijk en we hebben allemaal even met 

elkaar kunnen bijpraten. Het werd een gezellige namiddag ook al was het maar van korte 

duur. Samen eten wordt door velen toch als gezellig ervaren. 

 

De uitstapjes voor het komend seizoen zitten allemaal al wel in de planning, maar zijn nog niet 

even duidelijk uitgewerkt. Maar de jaarlijkse regionale boottochten van de Zonnebloem zijn 

ons al wel bekend. Deze zijn gepland op 10,11 en 12 mei. Kraggenburg is ingepland op 

woensdag 10 mei. We vertrekken deze keer vanuit Urk en varen een route die ons langs het 

windmolenpark brengt en daarna richting het Vogeleiland in Het Zwarte Water. Hoe het 

programma er precies uitziet wordt door ons nog bekend gemaakt. Voor vervoer heen en terug 

wordt gezorgd. 

 

In mei komen ook de jaarlijkse Zonnebloem loten weer aan bod. Dus in de zomermaanden 

kunt u ons weer verwachten voor de verkoop van de loten. 

 

Met vriendelijke groeten van de vrijwilligers van de Zonnebloem afd. Kraggenburg. 
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Melania wandeltocht 

 

De jaarlijkse Melania wandeltocht wordt op zondag 10 april georganiseerd. De start is om 

13.00 uur op de parkeerplaats hoek Castelijnsweg / Friese Pad te Emmeloord. De route is 

ongeveer 11 kilometer. Opgeven kan bij de start. Deelname kost 10 Euro per persoon, 

kinderen vrij; het hele bedrag komt ten goede aan projecten op basis van microkrediet op de 

Filippijnen. 

Speciale aandacht is er dit keer voor 156 vrouwen uit de krottenwijk Novotas in Manilla. Zij 

willen wat extra naaimachines om schooluniformen te maken. Ook gaan er 

vaardigheidstrainingen gegeven worden om een betere manier van pindakaas en 

kokosnotenjam te maken voor de verkoop. Naast het alfabetiseringsprogramma, dat de 

deelnemende vrouwen altijd moeten volgen, zullen verschillende vaardigheden worden geleerd 

zodat het zelfvertrouwen van de vrouwen zal groeien, en ze in de toekomst beter voor hun 

rechten op zullen kunnen komen. 

Door mee te wandelen met vrienden, familie en collega’s kunt u genieten van een mooie 

gezellige wandeling en vrouwen op de Filippijnen helpen. Sponsoren bieden u onderweg 

drinken en een versnapering aan. 

Meer info: Melania Flevoland tel. 06-23230353 ( Marijke Rademakers-Löwenthal)  E-mail: 

mjglowenthal@yahoo.com 

 

 

Open tuinen dagen 

 
In het weekend van 25 en 26 juni 2016 zijn in de Noordoostpolder weer de Open Tuinen 

Dagen. Ditmaal zullen er in en rondom Luttelgeest verschillende inspirerende tuinen voor u 

opengesteld worden. Alle tuinen zijn prachtig om te zien en zijn om verschillende aspecten 

interessant. Grote tuinen, kleine tuinen, strakke tuinen en natuurlijke tuinen, kortom voor 

ieder wat wils! Ook staat in alle tuinen één of meerdere stands die u wellicht aanspreken. 
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Dit jaar zijn er twee startadressen, ideaal voor u als bezoeker want zo kunt u zelf kiezen in 

welke volgorde u de tuinen gaat bezichtigen. Op beide adressen is het mogelijk een dagkaart 

te kopen die toegang biedt tot elke tuin. De dagkaart kost € 5,- en is inclusief een kopje koffie, 

leden van Groei en Bloei hebben vrije entree op vertoon van hun ledenpas. 

 

De startadressen zijn: 

 

Piet en Mariet Huizinga   Loek en Afra Kersten 

Luttelgeesterweg 22     Oosterringweg 25-2 

8315PB Luttelgeest    8315PS Luttelgeest 

 

Wij hopen u graag te zien op 25 en/of 26 juni! 

De Open Tuinen Commissie 

 

 

Golfclub Emmeloord 

 

Even voorstellen, wij zijn lid van Golfclub Emmeloord en maken graag gebruik van de 

mogelijkheid iets over deze gezellige vereniging te vertellen. 

Golfclub Emmeloord bestaat al 13 jaar en heeft ongeveer 600 leden en een prachtige 

accommodatie aan de Casteleynsweg in natuurgebied Wellerwaard. Op de terp van 18 meter 

hoog (de voormalige stortplaats) ligt een deel van een prachtige, uitdagende golfbaan. Ook 

geniet je hier van een fantastisch uitzicht over de polder met in het voorjaar de bloeiende 

bollenvelden. 

 

Verder beschikt de Golfclub over een kleine PAR 3 oefenbaan, putting greens om het putten te 

oefenen en een driving range om de afslag of swing te leren of te verbeteren. Om even uit te 

rusten kun je terecht in het gezellige clubhuis; hier kun onder het genot van een kopje thee of 

koffie of een kleine snack lekker bijpraten. Ook fietsers en wandelaars zijn hier welkom voor 

een break. 

Hoe ontdek je of golfen iets voor je is? Door het gewoon te doen! 

Golfen moet je doen, alleen of met een vriend of vriendin. Neem samen een kennismaking les 

en ervaar het golfen. Ook met een vriendengroep zijn er volop mogelijkheden. Doe samen een 

clinic: je leert er putten, afslaan en je speelt een paar holes op de oefenbaan. Wedden dat je 

het leuk vindt? 

Voor welke leeftijdsgroep is golf? 

Golfen is voor jong en oud. Golfclub Emmeloord heeft een jeugdclub (zie Facebook) en een 

jeugdopleiding. Ouderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Ons oudste lid is 80 plus. 

 

Golfen is goed voor de gezondheid; je bent buiten en in beweging. Tijdens een rondje op de 

kleine baan loop je ongeveer drie kwartier en op de grote baan al gauw 2 uur. En golfen is 

zeker goed voor de sociale contacten. Golfclub Emmeloord is laagdrempelig; voor €40 per 

maand speel je zo veel als je wilt en de jeugd betaalt nog minder! 

 

Probeer het en laat je vrijblijvend voorlichten op de Open Golfdag op zaterdag 23 april. Proef 

de sfeer en doe gratis mee aan een clinic. 

Je bent van harte welkom op Golfclub Emmeloord! 

 

Jan Schonewille, Klaas Doornbos. 

meer info: www.golfclub-emmeloord.nl 

http://www.golfclub-emmeloord.nl/
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Siemens installeert laatste turbine van Windpark  

 
 

Westermeerwind momenteel Nederlands grootste windpark in het water 
 

De opbouw van de 48 windturbines voor near shore Windpark Westermeerwind in het 

IJsselmeer is voltooid. Siemens heeft de laatste turbine compleet geïnstalleerd. Na de testfase 

wordt het windpark in bedrijf gesteld. De zeer windrijke locatie en de kwaliteit van de gekozen 

turbines zorgen voor een hoge duurzame elektriciteitsproductie, zo blijkt nu al.  
 

Siemens heeft de laatste van de in totaal 48 turbines van Windpark Westermeerwind 

geïnstalleerd. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anne de Groot, directeur Westermeerwind: “Sinds in februari bijna de helft van de 

windturbines is overgedragen aan Westermeerwind, wekt het windpark al voldoende groene 

stroom op voor bijna 80.000 huishoudens. Momenteel is Windpark Westermeerwind 

Nederlands grootste windpark in het water. De komende periode wordt de tweede helft van het 

park uitgebreid getest, waarna hoofdaannemer Siemens ook de laatste turbines aan ons 

overdraagt. Dan wekken de in totaal 48 turbines voldoende windstroom op voor zo’n 160.000 

huishoudens. Ongeveer een jaar nadat het windpark operationeel is, kunnen inwoners en 

agrariërs uit de Noordoostpolder, Urk en voormalig Lemsterland deelnemen via obligaties of 

aandelen”.  
 

“De installatie van de funderingen, kabels en turbines voor Windpark Westermeerwind, heeft 

zoals gepland een jaar in beslag genomen”, aldus Willie Wienholts, projectmanager van 

Siemens. “De eerste funderingspaal werd in maart vorig jaar in de bodem van het IJsselmeer 

geheid; de laatste paal in mei. Gedurende de zomermaanden werden de elektriciteitskabels 

gelegd en het transformatorstation op land voltooid. Siemens installeerde de eerste complete 

windturbine in september op zijn fundering en nu, een half jaar later, de laatste. De komende 

15 jaar zal Siemens het windpark ook onderhouden”. 
 

Over windpark Westermeerwind 

Westermeerwind wordt gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de 

Noordoostpolder. Het is het grootste near shore windpark van ons land en bestaat uit 48 

windturbines van 3 MW - verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs de 

Noordermeerdijk - en een transformatorstation op het land. Het windpark gaat windstroom 

voor 160.000 huishoudens produceren. Zie: westermeerwind.nl  

Westermeerwind maakt deel uit van Windpark Noordoostpolder met 86 windturbines in het 

water en op het land, langs de dijken van het IJsselmeer.  

Zie:www.windparknoordoostpolder.nl  

Westermeerwind heeft de bouwbegeleiding en de bedrijfsvoering van Windpark Westermeerwind 
uitbesteed aan Ventolines uit Emmeloord. Siemens bouwt als hoofdaannemer het Windpark 
Westermeerwind en zal het windpark onderhouden voor een periode van minimaal vijftien jaar. 
Verschillende Nederlandse bedrijven werken als onderaannemer mee aan het project, waaronder Van Oord 
en Mammoet voor de funderingen en de installatie van de windturbines en VBMS (VolkerWessels Boskalis 
Marine Solutions) voor de bekabeling naar het transformatorstation. De stroom wordt afgenomen door 
Eneco.  
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Boswachtersnieuws 

 

Door Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten 

 

Maart roert zijn staart! Soms lijkt het of het nooit meer stopt met regenen. Veel gebieden zijn 

door de natte winter kletsnat. Ook in het Voorsterbos is dat het geval. Daar komt nog bij dat 

de afgelopen winter hard gewerkt is om natuurvriendelijke oevers aan te leggen langs de 

Zwolse Vaart. Tel daar de houtoogst bij op en het resultaat zijn slechte wegen en paden. Heel 

vervelend voor bezoekers van het bos. De komende periode werken we hard om de paden te 

herstellen. Een paar mooie droge dagen zouden daar enorm bij helpen. Tot die tijd zijn laarzen 

aan te raden of de wandeling te verleggen naar de andere kant van de Zwolse Vaart. Daar 

blijft de bodem, door de zandgrond, minder lang nat.  

 

Natuurvriendelijke oevers 

De werkzaamheden voor de aanleg van de natuurvriendelijke oevers langs de Zwolse Vaart 

zitten er voor het grootste deel op. Er zijn taluds en slenken gegraven, bomen en struiken 

aangeplant en fietspaden opgeknapt. De komende weken worden de fietsbruggetjes geplaatst. 

Op 1 april moet alles afgerond zijn. De natuurvriendelijke oevers zorgen voor een grotere 

waterbergingscapaciteit en een hogere natuurwaarde. De ondiepten zijn prima paaiplaatsen 

voor vis en groeiplaats voor waterplanten. Hiervan profiteren vogels en zoogdieren. 

 

Geen paasei, maar een Zeearend ei 

In het Bezoekerscentrum Waterloopbos van Natuurmonumenten is sinds kort een ei van een 

zeearend te bewonderen. Dit flinke ei is van het zeearend paar dat vorig jaar succesvol een 

jong groot bracht in een nest op het Vogeleiland in het Zwarte Meer. Tijdens het ringen van 

het ene uitgekomen jong vonden de boswachters dit onbevruchte ei.  

 

Triade in Waterloopbos  

In januari 2016 is een samenwerking gestart tussen Triade Flevoland en Natuurmonumenten. 

Cliënten van dagbesteding Ankerpad in Espel helpen de boswachters van Natuurmonumenten 

met klussen in het Waterloopbos. De cliënten die de werkploeg vormen in het Waterloopbos 

hebben een verstandelijke beperking. Ze beschikken over het algemeen over tal van 

mogelijkheden als het gaat om fysieke werkzaamheden. Natuurmonumenten regelt een echte 

schaftkeet, gereedschap en een heuse pet voor de werkploeg. Groepsbegeleiders van Triade 

werken zelf hard mee en houden ondertussen een oogje in het zeil. Amber Brands van Triade:” 

Het werken in het waterloopbos is voor onze cliënten een leuke uitdaging. We ruimen het afval 

op en snoeien kleine boompjes. De cliënten van onze dagbesteding vinden het erg leuk om in 

de natuur te werken.” Boswachter Klaas Althuis vult enthousiast aan: “De mannen en vrouwen 

genieten van het buitenwerk, dat zie je meteen”! 

 

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 

 
Paashaas op bezoek bij de boswachter, 

  

Parkeren aanzienlijk verbeterd op buitendag Noordoostpolder 

  

Op Tweede Paasdag organiseert Staatsbosbeheer samen met Lionsclub Noordoostpolder 

alweer de 6e editie van de ‘Noordoostpolder Buitendag’.  

De dag zal traditiegetrouw plaatsvinden op tweede Paasdag 28 maart, in het Kuinderbos 

bij Natuurkampeerterrein de Veenkuil aan de Hopweg 21 in Bant. Iedereen is welkom van 

10.00 uur tot 16.00 uur. Het is een echte familiedag, waarbij van alles te zien en te 

beleven is voor jong en oud. De toegangsprijs voor kinderen tot en met 12 jaar is € 2,- en 

voor volwassenen € 4,-.  Check www.buitendagnop.nl 

http://www.natuurmonumenten.nl/
http://www.buitendagnop.nl/
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Wederom zullen de Ridders van de IJssel op Tweede Paasdag hun kamp opslaan in het 

Kuinderbos. Met 25 man sterk zullen ze met heuse zwaardgevechten strijden om de hand 

van de Jonkvrouw. Tevens demonstreren zij het maken van wapens, het breien van 

maliënkolders en koken zij op middeleeuwse wijze. Nieuw dit jaar zijn de antieke 

stoomzaagmachine uit 1918 en een wedstrijd hout slepen met paarden. 

  

Voor de kinderen is er weer een uitgebreid programma van activiteiten. De paashaas 

huppelt  rond en helpt bij het zoeken naar chocolade eieren, het timmeren van 

nestkastjes, het kabouter pad en springen op de springkussens. Voor de grotere kinderen 

zijn er ook tal van activiteiten: de klimtoren en survivalbaan, de ATB-route door het bos 

fietsen. Voor jong en oud is er de excursie met de boswachter, een tochtje maken in een 

huifkar en de demonstraties met politiehonden. Verder zijn er 70 stands en activiteiten te 

beleven 

  

De ‘Noordoostpolder Buitendag’ maakt duidelijk dat de natuur van Staatsbosbeheer niet 

alleen is om naar te kijken, maar vooral om in te lopen, te fietsen, te spelen en om op 

avontuur te gaan.  

Staatsbosbeheer is de grootste natuurbeheerder van Nederland. Met ca. 240.000 hectare 

natuurgebied, verspreid over 1.000 natuurgebieden. Dit is 6% van het grondoppervlak 

van Nederland.  

  

Lionsclub Noordoostpolder is al 6 jaar de partner van Staatsbosbeheer in de organisatie 

van deze familiedag. Lionsclub Noordoostpolder verkoopt op deze dag snacks en patat. De 

opbrengst hiervan is bestemd voor Stichting Leergeld Noordoostpolder. 

  

Tot slot maar zeker niet onbelangrijk, het parkeren is aanzienlijk verbeterd. Op 150 meter 

afstand is een parkeergelegenheid voor 400 auto’s en langs het Schoterpad een 

parkeergelegenheid voor 300 auto’s. Van hieruit wordt u met een bolderwagen naar het 

festivalterrein gebracht en gehaald. 

 

 

 

AANVRAGEN HULP OF ZORG 
 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via coördinator Helma Langeweg 

 e-mail: vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-23254810 

 

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”  

 U komt dan op een nieuwe pagina met weer links het kopje “Zorg en (financiële) 

 ondersteuning” en daarnaast nog veel meer onderwerpen 
 

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 

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 

1+15-04 Klaverjasclub de Kei    

16-04 STEK 11-dorpenloop   

16-04 De Fladderiep OPAK Huis aan huis 9.00 uur 

20-04 Christelijke vrouwenbew. K’burg 
- M. Bekendam Genemuiden 

Verhaal van vissersvrouwen Protestants 
Kerkcentrum 

19.30 uur 

26/27-04 STEP Kennedymars   

27-04 STEK Koningsdag  ochtend 

3-05 Feestweek Bingo   

4-05 Feestweek Kindermiddag   

5-05 Feestweek + Be Fair Volleybaltoernooi + Band   

6-05 Feestweek Tweewieler route + Familie 
avond + DJ 

  

7-05 Feestweek Zeskamp + BBQ   

8-05 Feestweek Oecumenische dienst   

8-05 STEK Steprace   

20-05 STEK Leeuwenronde   

21-05 De Fladderiep OPAK Huis aan huis 9.00 ur 

     

8/9-07 Sint Genesius Cantecleir met live muziek   

24-08 STEK Vakantie activiteit   

26-10 STEK Senioren middag   

19-11 STEK Sinterklaas intocht   
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Van Dorpsbelang 

Incasso van de contributie 

De contributie wordt omstreeks 26 mei via automatische incasso geïnd. De afgelopen week zijn 

de bestuursleden al langs geweest bij de mensen die nog niet met de incasso meedoen of 

contant betalen. Als we u niet thuis hebben getroffen, dan hebben we een briefje 

achtergelaten. Wij hopen dat u wel op dit briefje reageert en zo bijdraagt aan ons dorpsbelang. 

 

Jaarvergadering 16 maart 

De vergadering had een goede opkomst. De formele agendapunten zijn behandeld en we 

hebben afscheid genomen van onze bestuursleden Inge van Dijk en Irene Gerritzen. In deze 

vacatures zijn gekozen Annemieke Janse en Jan van Benthem. 

Na de pauze heeft landschapskunstenaar Paul de Kort een boeiende presentatie gehouden over 

zijn werkwijze en over het landschapskunstwerk Pier + Horizon dat einde dit jaar aan de 

Zwartemeerdijk zal komen. 

De concept-notulen van deze vergadering kunt u lezen op onze website via onderdeel 

“Dorpsbelang” en daarna “Vergaderingen / Bijeenkomsten”. Zie daar de eerste regel met de 

verwijzing naar deze concept-notulen. 

 

Feestweek 

In Kraggenburg zijn er nu veel gebruinde en bruinrood verbrande mensen vanwege “Camping 

Life” het thema van onze feestweek. Het weer en thema pasten dit jaar wonderwel bij elkaar. 

Met een vrolijk zonnetje en heerlijke temperaturen was het goed toeven op het feestterrein. 

De wijken hebben zich van hun beste kant laten zien bij sport, spel en de bonte avond. 

Daardoor hebben we als bezoeker en als deelnemer kunnen genieten van deze activiteiten.  

Het recreatieteam (zo u wilt de feestcommissie) heeft ons daarmee een plezierige 

vakantieweek bezorgd. 

 

Plantjesdag 

In het dorp is bestuur Dorpsbelang samen met IGW en Wijkbeheer langs geweest met 

perkplantjes. Velen van u hebben plantjes gekocht ter verfraaiing van tuin of straat. In het 

verlengde hiervan willen wij iedereen vragen ook naar de eigen (voor)tuin te kijken. Laat deze 

plantjesdag de aanleiding zijn om (samen met buren) de tuin meteen ook een beurt te geven. 

Dan krijgen we helemaal een fleurig en net aanzicht in alle straten. 

 

Buurtsuper 

Leo en Annie hebben helaas moeten besluiten om de winkel te sluiten. Hiermee vervalt een 

kenmerkende voorziening in ons dorp en bestuur Dorpsbelang betreurt dit ten zeerste. Het 

drukt ons wel met de neus op de feiten, dat als wij gezamenlijk een voorziening in ons dorp in 

stand willen houden, het ook (enige) inspanning van ons allen als dorpsbewoners vraagt. Bij 

de buurtsuper is dit niet gelukt, maar het kan u allen wel wakker schudden om na te denken 

hoe u zelf, wij met zijn allen, kan en kunnen bijdragen om voorzieningen wel in stand te 

houden. 

Voor onze senioren nog de tip dat als u problemen krijgt met boodschappen doen, u een 

beroep kunt doen op onze vrijwilligersgroep. Kijk achter in deze Uitkijk voor telefoonnummer 

of e-mail adres. 
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Wonen 

Gemeenteraad besluit kavel Paauw niet te verkopen  

Tijdens de gemeenteraadsvergadering van 18 april jl. heeft de gemeenteraad besloten om de 

kavel Paauw niet te verkopen. Deze kavel blijft zeker nog twee jaar gereserveerd voor een 

mogelijk uitbreiding van Kraggenburg. Ondertussen zal de gemeente zich maximaal inspannen 

om woningbouw op kavel Penders mogelijk te maken. Daarvoor is door de gemeenteraad 

besloten om nu alvast te starten met het bestemmingsplan voor kavel Penders en een 

exploitatieplan voor de ontwikkeling van de eerste 19 woningen (fase 1). Wethouder Suelmann 

zegde de gemeenteraad toe dat zij hun uiterste best zullen blijven doen om dit alles mogelijk 

te maken. Dorpsbelang is blij dat haar inspanningen van de afgelopen maanden zijn omgezet 

in deze besluitvorming. 

 

In de gemeenteraadsvergadering van 18 april jl. zijn de ontwikkelingsvisies van de dorpen 

mede in relatie tot het grondbezit van de gemeente besproken. Per dorp werd aangegeven 

welke woningbouw wordt verwacht in de periode tot 2020. Naast beperkt uitbreiden geldt 

vooral inbreiding als zoekopdracht voor woningbouwlocaties. Door de fractie van PvdA/Groen 

Links was een amendement ingediend m.b.t. de het geschetste ontwikkelperspectief van 

Kraggenburg. Hierin was onder andere aangegeven dat kavel Paauw ‘onder voorwaarden’ 

verkocht zou moeten worden. Op aangeven van Dorpsbelang is gevraagd om hierover meer 

duidelijkheid te krijgen. PvdA/Groen Links (ondersteund door de Politieke Unie) vroeg in hun 

amendement om Kavel Paauw pas te verkopen als zeker is dat woningbouw op kavel Penders 

mogelijk is. Door de toezeggingen van het College van B&W bij monde van wethouder 

Suelmann, bleek het amendement niet nodig en werd het ingetrokken. Mocht na 2 jaren (deze 

collegeperiode) woningbouw op kavel Penders nog niet gelukt zijn, dan zal B&W hierover weer 

in gesprek gaan met Dorpsbelang Kraggenburg. Dan is kavel Paauw zeker in beeld, omdat 

door Dorpsbelang eerder al is aangegeven, dat nog meer inbreidingslocaties niet wenselijk 

zijn. Ondertussen zal het college zijn uiterste best doen om woningbouw te verwezenlijken op 

kavel Penders. “Daar zullen we voor knokken,” aldus Suelmann in de raadsvergadering. 

 

Dit deel van de gemeenteraadsvergadering en de toezeggingen van wethouder Suelmann zijn 

te zien via internet. 

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/18-april/19:30 

Kijk en luister bij agendapunt 12 "Ontwikkelperspectieven dorpen". 

Wethouder Suelmann reageert hier op het amendement ingediend door de Kraggenburger 

Hylke Hekkenberg van PvdA/GroenLinks.  

 

Namens Dorpsbelang,  

Jules Overmars. 

 

 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

https://raad.noordoostpolder.nl/Vergaderingen/Gemeenteraad/2016/18-april/19:30
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Dorpsschoonmaak 

Op woensdag 13 april hebben alle basisschoolkinderen met een  

prikstok, een handschoen en een vuilniszak het zwerfvuil in het dorp opgeruimd. De gemeente 

was aanwezig om het vuil af te voeren. Na een uur hard werken konden de kinderen 

nagenieten van een schoon dorp met een lekker ijsje, gesponsord door het Hoekje. Wij 

bedanken de scholen voor hun medewerking. 
 

De 11-dorpenloop 

Een hardloopevenement van dorp naar dorp, op zaterdag 16 april, waaraan maar liefst 79 

teams deelnamen. De lopers werden bij aankomst verwelkomd met een heerlijke appel. 
 

Kennedymars 

In de nacht van 26 op 27 april zijn er 80 lopers gestart vanaf het AVNOP terrein in Emmeloord 

om zo een “rondje” van 80 kilometer door de polder te volbrengen. Het weer zat dit jaar niet 

echt mee, maar een ieder was blij dat ze bij de hoofdsponsor HCR Van Saaze werden 

verwelkomt met een heerlijk bakkie warme chocolademelk. Vol goede moed gingen de lopers 

daarna weer de koude nacht in. 
 

Koningsdag 

Aangezien er hele slechte weersverwachtingen werden gegeven voor 27 april heeft het Stek in 

overleg met dorpsbelang besloten om de festiviteiten te annuleren. De volgende dag viel het 

weer achteraf reuze mee. Dat was jammer maar helaas. Beslissingen moeten meestal op tijd 

genomen worden. Op naar volgende jaar om weer de fietsen te gaan versieren. 
 

Steptocht 

Zondag 8 mei, Moederdag, een te warme dag om eigenlijk te gaan steppen, maar vol 

enthousiasme reden de steppers Kraggenburg binnen, waar ze werden verwend met bloemen 

en water. Prins Total Loos van de Zotte Leeuwkes zorgde voor dit alles. 

Enig minpuntje was dat sommige automobilisten niet het geduld op konden brengen om even 

te wachten tot de steppers veilig waren. 
 

Leeuwenronde 

De voorbereidingen voor de Leeuwenronde op vrijdag 20 mei, zijn in volle gang. We hopen dat 

veel dorpsgenoten en verdere atleten te mogen verwelkomen. En uiteraard veel supporters die 

deze fanatieke lopers komen aanmoedigen. 

We starten met de halve marathon om 19.00 uur. De 2,4,6 en 11 kilometer starten daarna. U 

kunt zich ter plekke inschrijven bij HCR Van Saaze. 

Het inschrijfgeld voor de halve marathon is € 5,00, voor de overige afstanden is dat € 4,00.  

Tot en met 15 jaar is het inschrijfgeld € 2,00. Graag met gepast geld betalen. 
 

Voor alle deelnemers is een geweldige medaille te verdienen. 
 

Verdere activiteiten: 

Vakantieactiviteit: woensdag 12 augustus 

Seniorenmiddag: woensdag 28 oktober 

Sinterklaasintocht: zaterdag 21 november 
 

STEK 

Anne van der Lingen, Marian Neefjes, Joost Potters, Agnes Jongbloed en Liesbeth van Egmond. 
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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: www.svbefair.nl of www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249 

 

 

 

 

UITSLAGEN VOLLEYBAL BE FAIR SEIZOEN 2015/2016 

 

Onze volleyballers hebben dit seizoen weer erg hun best gedaan, hierbij de uitslagen van het 

afgelopen seizoen: 

 

CMV’s 2de periode: 

 

Niveau 2 - 3de plaats 

Niveau 3 - 6de plaats 

Niveau 4 - 3de plaats 

Niveau 6 - meisjes - 3de plaats 

Niveau 6 - jongens - 4de plaats 

 

Niveau C - 3de plaats 

Niveau A - 7de plaats 

Dames - 3de plaats 

 

De trainingen zijn nog tot week 28, dit is de laatste week voor de zomervakantie  

(15-07-2016). 

 

http://www.svbefair.nl/
http://www.volleybal.nl/competitie/vereniging/2249
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Fit worden met Be-Fair  
 

Dinsdag 8 maart jl. is in samenwerking met Fit-arrangement de workschop “Fit worden met 

Be-Fair” van start gegaan. Deze workshop was opgezet om elke leeftijdsgroep in Kraggenburg 

sportief te kunnen bereiken. Het gaat hier om de doelgroep in de leeftijdsgroep tussen 20 en 

35 jaar die aan de conditie wil werken. 

 

Er hebben zich 10 personen aangemeld voor deze workshop. 8 personen draaien er momenteel 

nog mee. Door het brede aanbod van Jump-Fit, Combi-Fit en Spier-Fit binnen deze workshop 

is er altijd iets bij wat men leuk vindt. De ene vindt hardlopen leuk, de ander houdt meer van 

spieroefeningen.  

 

Al met al wat ons betreft een geslaagde workshop! 

 

Lijkt het u / jou of jullie ook leuk om samen met een 

groep een workshop te organiseren? Mist u / jij of 

jullie een sportieve uitdaging binnen een bepaalde 

leeftijdsgroep in Kraggenburg? 

Laat het ons weten door een mailtje te sturen naar befair.kraggenburg@gmail.com en wij gaan 

kijken naar de mogelijkheden 

 

Be-Fair 

 

 

BE-FAIR STRATENVOLLEYBAL FEESTWEEK 2016  

 
Na een zon overgoten middag volleyballen, heeft Dorp (Pr)Oost de wijkbeker 2016 binnen 

kunnen halen. 

 

Maar liefst 11 heren teams, 9 dames teams, 5 jeugd teams en 8 mini teams, basisschool 

kinderen hebben mee gespeeld en gestreden om deze middag te doen slagen. Een aantal 

deelnemers om trots op te zijn. 

 

Een sportieve middag met enkele winnaars. 

Niveau 2 de Badslippers met Anouk, Maud, Rachelle en Xanne  

onder leiding van Jessica 

Niveau 4 De Huttenbouwers met Bente, Jens, Lieke en Luuk  

onder leiding van Joan 

Jeugd de BBQ-er’s met Jorn, Julia, Milou, Thijs en Joan  

onder leiding van Inge en Linda 

De winnaar bij de heren is geworden Dorp (PR)Oost 

De winnaar bij de dames is geworden Zwarte Hertjes 

         

En natuurlijk de wijkwinnaar Dorp (PR)Oost! 

 

Wij willen alle vrijwilligers bedanken voor de medewerking. Ook zonder hen is dit toernooi niet 

mogelijk. 

 

Namens Be-Fair 

Alle bedankt! 

mailto:befair.kraggenburg@gmail.com
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AVOND 4 DAAGSE 

 

Onder hele mooie weersomstandigheden is dit jaar de 49ste Avond 4 Daagse gelopen van 11 

t/m 15 april. Maar wat was het nat in het bos. Doordat er in de winter veel bomen waren 

gerooid, waren de paden door de grote machines flink kapot gereden. En de vele regenbuien 

maakten het moeilijk om de paden te herstellen. Op een paar plaatsen was het echt modderig. 

Sommige routes waren daardoor iets ingekort en gingen wat vaker over de betonpaden. 

Desondanks waren er wel 61 kinderen van basisschool de Fladderiep die de 5 of 10 kilometer 

liepen. 14 Volwassenen liepen de 5 kilometer en 19 de 10 kilometer.  

Vrijdagavond liepen 22 kinderen de peuterloop van 2,5 kilometer. 

Weer een hele prestatie.  

Alles is prima verlopen, dit mede dankzij de ouders die de groepen begeleiden, de ouders of 

juffen op de drinkposten die aan iedereen koffie, thee of ranja uit deelden, de personen die de 

routes hebben uitgezet, de verkeersbegeleiders op de oversteekplaatsen. En de EHBO die 

welgeteld gelukkig maar 1 blaar heeft moeten afplakken.  

Vrijdag liep iedereen met de opgespelde medaille of vaantje een rondje achter de muziekauto 

door het dorp. 

Met als slot nog een ijsje van ’t Hoekje, was deze Avond 4 Daagse net voor een hele dikke 

regenbui afgesloten. 

 

S.V. Be-Fair 

Paula Snellink  
 

 

 

 

 
                       De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

http://www.kraggenburg.nl/
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FC KRAGGENBURG 
VOETBALJAARGANG 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De laatste wedstrijden van het seizoen worden gespeeld. Zondag 15 mei was al de 

gezellige afsluiting met vrijwilligers en sponsors. 

 

Op het programma staan nog het 10-dorpentoernooi voor de jeugd op 28 mei, waarbij de 

kabouters en de F-jes thuis spelen en de FC Dag op 11 juni.  

 

Het jeugdkamp voor de F’jes en E’tjes is 27 en 28 mei en voor de D’s en C’s 28 en 29 

mei.  

 

Hou onze Facebook pagina in de gaten voor de actuele informatie.  

 
 

Beste Kraggenburgers, 

 

Op zaterdag 11 juni a.s. vanaf 13.00 uur organiseert FC Kraggenburg de jaarlijkse FC dag. 

Voor de jeugd tot en met 14 jaar en de volwassenen (jeugd vanaf 15 jaar) zullen er 

voetbalactiviteiten georganiseerd worden. Om mee te doen hoef je geen lid te zijn van FC 

Kraggenburg. Dus; vind je het leuk om een keer mee te voetballen, dan ben je van harte 

welkom. Na afloop van het sportieve deel wordt er een gezellige barbecue gehouden, waar 

nagepraat kan worden over deze dag.  

 

Indelen van de teams: 

Plezier, laagdrempeligheid en elkaar ontmoeten staat voorop bij de FC dag. De dag moet in het 

teken staan van gezelligheid, waarbij ook nog gevoetbald wordt. Vorig jaar was er een prima 

opkomst. Deze lijn willen we graag doortrekken en daarom ontvangt ieder lid een 

opgaveformulier. Daarnaast willen we bij de indeling van de teams ook rekening houden met 

deelnemers die graag in teamverband met elkaar een balletje willen trappen.  

 

Informatie over de barbecue: 

De betaling van de barbecue gaat dit jaar cash, tijdens de FC dag. Als iemand zich heeft 

opgegeven, bestellen we het vlees. Van een iedere opgave wordt wel verwacht, dat zij ook 

daadwerkelijk het geld betalen, of anders op tijd afmelden, uiterlijk 8 juni.  

 

Hoe kunt u zich opgeven ??? 

Hierbij ontvangt u van ons een opgaveformulier. Deze kan ingeleverd worden bij de voetbal 

kantine of terugmailen naar g-langeweg@zonnet.nl (Joan)  
Om het nog makkelijker te maken mag u ook uw aanmelding appen naar 06-10051808 

U dient zich aan te melden voor 8 juni!!!!!! 
 

 

 

                             LET OP !!!!!!!!!  ZONDER OPGAVE GEEN DEELNAME !!!! 

 

 

 

mailto:g-langeweg@zonnet.nl
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INSCHRIJFFORMULIER FC DAG: 
 

 

Voor vrijdag 11 juni inleveren bij Bas Hupkes/Dick van der Stelt of inleveren kan ook 

middels de opgavebak in de voetbalkantine. 
 

 

 

 
 

OPGAVE VOETBALGEDEELTE FC DAG 

 

Onderstaande persoon/personen geeft/geven zich op voor het voetbalgedeelte van de 
FC dag op zaterdag 11 juni 2016 vanaf 13.00 uur 

 

naam:      naam: 

pc/adres:      pc/adres: 
emailadres:      emailadres: 

leeftijd:      leeftijd: 
wel/geen lid FC K’burg:    wel/geen lid FC K’burg 
 

naam:      naam: 
pc/adres:      pc/adres: 

emailadres:      emailadres: 
leeftijd:      leeftijd: 
wel/geen lid FC K’burg:    wel/geen lid FC K’burg: 

 
 

 
OPGAVE BARBECUE 

 

Bij de afsluitende barbecue zal/zullen ………..persoon/personen aanwezig zijn waarvan 

…….. kinderen jonger dan 15 JAAR (aantal graag invullen) 

 

 

Deelname: Volwassenen   11 euro 

   Jeugd (t/m 14 jaar)  5 euro 

 

 

Namens de commissie FC dag 
 

 
U dient zich aan te melden voor 8 juni!!!!!! 
 

 

 

LET OP !!!!!!!!!  ZONDER OPGAVE GEEN DEELNAME !!!! 
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LEUK OM TE LEZEN: Zonder kunstgebit 
 

Op het fietspad zie ik Vincent van Dijk met een dikke grijns en een lach van oor tot oor. Hij 

heeft Parijs - Roubaix gereden op zijn stalen ros, samen met zijn maat Adri Janse. 

Een mooie klassieker bij het professionele wielrennen. In het hoge noorden van Frankrijk 

bekend als “DE HEL VAN HET NOORDEN”. De kasseienstroken zijn berucht en beangstigend 

voor elke wielrenner. Het Bos van Wallers-Arenberg en Carrefour de l'Abre, beide beoordeeld 

met vijf sterren, zijn de grootste uitdagingen. De keien liggen schots en scheef en totaal uit 

het lood. Een lastig karwei om daar met snelheden van 30 km per uur over heen te stuiteren. 

Wie herinnert zich niet de aloude beelden in 1983 van de topper Hennie Kuiper, wachtend op 

een nieuw wiel, om verder op weg te kunnen naar zijn mooiste zege. Deze extreme tocht is 

populair bij fanatieke liefhebbers, welke vaak het niveau halen van menige prof. 

 

Adri en Vincent uit Kraggenburg, alias Adrie van der Poel en Fabian Cancellara, hebben deze 

tocht goed doorstaan. Zij verdienen de loftrompet vanwege deze geweldige prestatie. Onder 

deze pseudoniemen staan beide bekend, in het wielerpeloton van de Noordoostpolder. Dat 

zegt alles over hun kwaliteit. Zij hebben de korte versie van 145 km gereden (profs rijden 280 

km) en zij hebben 18 stroken (totaal 30 km) moeten ondergaan. 

Adri staat bekend om zijn taaie instelling en is ongenaakbaar. Zijn lijf en benen zijn één en al 

spieren en lijken op staalkabels. Menig wielrenner is beducht voor deze krijgsheer. Zijn mooie 

ranke lijf is één en al power en hij is gezegend met een krachtig noestige kop. Bij het zien van 

zijn bekende wilskrachtige kaaklijnen voel je je al bij voorbaat verloren. Zelfs in hondenweer, 

schuwt Adri ongevraagd knechtenwerk niet. Met name voor zijn maat! 

Vincent is van een uitzonderlijke klasse en een echte allrounder. Een prachtige stoere en 

aantrekkelijke atleet met een aanstekelijke wilskracht. Zowel als tijdrijder en redelijk 

sprinter is hij een topper. In de Noordoostpolder legt hij bijna iedereen erop en deelt in het 

wielerpeloton veelal de lakens uit. Ook op de keien is hij een echte Cancellara. Zelfs met 

tegenwind rijdt Vincent velen gewoon uit het wiel. Molle Stuiver, overigens ooit Drents 

kampioen, moet dan alle zeilen bijzetten en hangt soms aan het *elastiek.  

Beide hebben Parijs - Roubaix volbracht op een Roubaix Specialized racefiets. Deze fietsen zijn 

daar geheel op geprepareerd, vanwege de stijfheid van het frame en de robuuste onderdelen. 

Ondanks deze onverwoestbare racefiets is het een moeilijke tocht om te rijden. De kwelling zit 

hem in de keien en in het gevaar en de vrees om over de kop te vliegen. Op de racefiets met 

smalle bandjes wordt je op elke strook gegeseld. De trillingen zijn zo hevig dat je niet met een 

"kunstgebit" kunt koersen. ‘Deze kunt ge niet in uw mond houden zonder dat deze breekt of 

uit uw mond schiet’. Ik heb van de Urker Geert Jan van der Wal mogen vernemen wat hij 

werkelijk heeft meegemaakt. Een trainer uit Dronten verliest in een zware training zijn 

kunstgebit en de laatste drie rijders van de groep kunnen het bovengebit ternauwernood 

ontwijken. Ontsteltenis en hilariteit om nooit meer te vergeten volgens ingewijden. Het 

kunstgebit thuis laten is ook geen optie. Onderweg moet je meerdere sportrepen fijnmalen 

voor de nodige brandstof. Gelukkig hebben Adri en Vincent nog steeds hun eigen gebit, zowel 

onder als boven, en nog volledig intact. De gevoelens en ervaringen van beide, zijn bij mij 

behoorlijk binnengekomen. 

(hun uitdrukkingen zijn *wielertaal uit deze volkssport en geheel wars van elite) 

Vincent vertelde over de ware doodsverachting en angst om te vallen op het Bos van Wallers-

Arenberg, waar de keien spiegelglad zijn door vocht en mos. Die keien liggen ongelijk en los. 

Volgens Adri reed hij daar met veel lef en met zijn hele hebben en houwen bij elkaar geraapt. 

Vincent dacht even dat hij water zag branden en volledig *geparkeerd stond. Het vervolg ging 

stoempend op de pedalen. Op de Carrefour de l’Abre zijn de rollen omgedraaid en geeft 

Vincent er een *snok aan met een snelheid van boven de 35 km per uur. Druk houdend op het 

stuur en zittend op de punt van het zadel. Hij heeft niet eens handschoenen aan, normaal 

gebruikelijk, om de klappen op de handen te kunnen verdragen. Deze alsmaar aanhoudende 

trillingen en schokken gaan door zijn gehele lijf. Zijn armen en schouders vangen alle klappen 

op en beginnen echt pijn te doen, je verlangt naar amputatie. Hun poten voelen als een 

marteling op de pijnbank alsof deze worden uitgerekt. Brandende voeten als doperwten 

zwellend in een pan kokend water. Adri vertelt dat je die kasseien met snelheid moet nemen 

om niet tegen de stenen te rijden maar er overheen te vliegen. *Hongerklop en helemaal naar 
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de kloten. Op zijn laatst is het *harken en vierkant draaien. ”Mijn ballen eraf zo heb ik moeten 

pijn lijden”, hoor ik van beide door de gesprekken heen.  

Na alle ellende voelde Vincent de wielerbaan in Roubaix eventjes als een warm bad. Maar dat 

is maar van zeer korte duur. Bij de finish denk je het is volbracht maar dan begint het 

revalideren. Enkele dagen niet meer kunnen zitten. Laat staan het aanraken en het liefkozen 

van je geliefde of vriendin. Ook met haar de volle liefde bedrijven is ondraaglijk voor het 

lichaam en moet je uitstellen. Je moet er heel wat voor over hebben en er heel wat voor laten. 

Dus bedenk goed waar je aan begint, want het is niet voor iedere wielrenner weggelegd. Zeker 

niet voor de flyers (louter willen rijden op techniek met de handjes vederlicht op het stuur) en 

de mooiweer rijders. Bewondering en chapeau voor deze twee wielerfanaten!  

 

Wil je dan toch deze uitdaging aangaan, is het aan te raden om dit te doen na je dertigste en 

voor je zestigste levensjaar. De taaiheid is een kwaliteit, welke op hogere leeftijd pas 

ontwikkeld wordt en de coördinatie neemt na je zestigste abrupt af. Gelukkig neemt het 

streven, om het eigen 

gebit zo lang mogelijk te 

behouden, onder 

ouderen in ons dorp 

gestaag toe. Zodoende 

zal menig veteraan hun 

voorbeeld kunnen 

volgen. Die mannen heb 

ik al in het vizier, maar 

ik wil de namen vanwege 

hun privacy  

niet noemen. Maar naar 

mijn opvatting, zijn er 

genoeg klasbakken. 

Overigens hunkert het 

vrouwelijk schoon in 

Kraggenburg ook naar 

het wielrennen. Steeds 

meer schoonheden 

wagen zich op de 

pedalen en dat is 

hoogstwaarschijnlijk te 

danken aan deze twee aantrekkelijke helden. Ook voor de jongere mannen wordt het dus 

steeds leuker op het fietspad. Hun voordeel, mede dankzij het mooie geëffende wegdek in de 

Noordoostpolder, is dat hun libido niet in gevaar komt. Uitstel is niet nodig en dat kan de jonge 

garde er niet van weerhouden om lekker te gaan koersen. 

 

Kortom, of de Hel van het Noorden of de vlakke mooie wegen in de Noordoostpolder, 

het wielrennen is en blijft een prachtige sport voor jong en oud. 

 

*Wielertaal: 

[*aan het elastiek: met hangen en wurgen volgen en aan de groep blijven hangen maar 

eigenlijk niet meer kunnen volgen tot het elastiek breekt.] 

[*geparkeerd staan: anderen veel harder zien rijden en het gevoel ervaren dat je stil staat.] 

[*er een snok aan geven: extra hard gaan rijden.] 

[*hongerklop: plotselinge uitputting door tekort aan koolhydraten.] 

[*harken: niet meer soepel fietsen en het ziet er ‘vierkant’ uit vaak ten teken van 

vermoeidheid.] 
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Kwetternieuws 

Op het Kwetternest hebben we afscheid genomen van Chris. Hij is 4 jaar geworden en gaat nu 

in Emmeloord naar school. Fien en Sven worden ook al snel 4 en gaan dan naar de Fladderiep. 

Wij wensen hen een fijne tijd bij juf Vera en juf Rian op de basisschool. Ook hebben wij een 

nieuw meisje mogen verwelkomen bij ons op de peuterspeelzaal. Sophia gaat volgend jaar met 

haar ouders in de katholieke kerk wonen en komt alvast bij ons spelen. Sophia vond het gelijk 

al heel gezellig bij ons op de speelzaal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ons thema; “op de Boerderij” wordt nog eventjes voortgezet. We gebruiken hiervoor het boek 

Dotties eieren en sluiten zo ook mooi aan bij het voorjaar. In de klas hebben we een echt zadel 

over onze wipwap heen gezet. Zo kunnen de kinderen spelen alsof ze echt op een paard zitten. 

De paard rijlaarzen komen bij de peuters tot aan hun liezen. Ook lopen de peuters graag rond 

in echte werkschoenen en grote mensen klompen. In een diepe bak met rijst kon er naar 

eieren worden gegrabbeld en we hebben ook een echt konijn en kuikentjes in de klas gehad. 

Wat hadden we prachtig weer tijdens ons peuteruitstapje naar de kinderboerderij in 

Emmeloord!  

 

Voor informatie over de PSZ 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). 

 
 

http://www.psz-nop.nl/
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Sint Genesius gaat NAAR BUITEN!!! 

 
Muziektheatervoorstelling vóór en dóór jong en oud 

 

 
 

Cantecleir - Jo Roets 

vrijdag en zaterdag 8 en 9 juli 2016 

 

Locatie: Erf van familie Arink, Leemringweg 26, 

Kraggenburg 
 

 

 
Aanvang: 20.00 uur 

Entree:   €8,= en € 4,= 
 

 

 
 

ZET DEZE DATA VAST IN UW AGENDA! 
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UITSTAPJE VOOR ALLE 55-PLUSSERS OP woensdag 6 JUNI 

 

Woensdag 6 juli 2016 met de JVV een dagje uit.  

Gaat u ook weer mee? 

 

De JVV heeft ook dit jaar weer een dagreis georganiseerd voor de 55-plussers uit Kraggenburg 

en Ens.  

 

Via een mooie route over de Veluwe rijden we richting Loenen. Onderweg is er tijd voor koffie 

en gebak. In Loenen bezoeken we papierfabriek De Middelste Molen, die ons mee terugneemt 

in de tijd. Tussen allerlei machines krijgt u te zien hoe papier vroeger gemaakt werd. Sinds 

1622 produceert de fabriek al papier. Nergens anders in Nederland vindt u nog zo’n oude 

papierfabriek die in de oude staat bewaard is gebleven. Ook het handgeschept papier, al dan 

niet voorzien van een watermerk, komt aan bod. 

Na dit bezoek rijden we naar een restaurant in Eerbeek, waar we van een goed verzorgde 

koffietafel gaan genieten. 

Na de koffietafel gaan we een mooie rondrit maken o.l.v. een gids. Deze rondrit laat de 

schitterende parken en de lanen met koninklijke namen zien. Ook komen de woonhuizen van 

de vroegere personeelsleden van het Loo ter sprake. Uiteraard rijden we langs het standbeeld 

van koningin Wilhelmina bij de grote kerk van Apeldoorn en horen we van de gids, waarom het 

beeld juist hier staat. We rijden over de Loolaan en langs het spoorlijntje van koning Willem 

III. Ook rijden we nog een stukje door Hoog Soeren, het geliefde kroondomein van Wilhelmina 

en Hendrik, de grootouders van koning Willem-Alexander. Deze rondrit van 1½ uur zal geen 

moment vervelen. Vervolgens vertrekken we weer richting onze opstapplaatsen, maar de rit 

wordt nog even onderbroken voor een goed verzorgd 3-gangen diner vanaf ca. 17.15 uur in 

Belt-Schutsloot. 

 

De kosten voor deze reis bedragen € 59,00 p.p., dit is inclusief busreis, 2 koffie met gebak, 

entree en rondleiding papierfabriek, koffietafel, rondrit o.l.v. gids en 3-gangen diner. 

Vertrek om: 8.30 uur bij van Saaze in Kraggenburg  

 8.40 uur vanaf Marktplein in Ens 

   

Aanmelden graag uiterlijk 15 juni 2016 bij: 

Gina Speets A.J. Rennenstraat 18 tel. 258182 

Piet Koster Zuidermeent 12 tel. 252565 

Marianne Galama Finsestraat 21 tel. 252933 

 

Onderstaande aanmeldingsstrook kunt u (ook) inleveren tijdens de JVV soosmiddag. 

    

U kunt uw betaling over maken naar rek.nr. NL48 RABO 0346 5927 04 t.n.v. JVV Kraggenburg 

_ _  _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

 

Aanmelding voor busreisje JVV op woensdag 6 juli 2016. 

 
Naam:………………………………………………………………………………. 

Adres:…………………………………………………………………………….... 

Woonplaats:…………………………………………………………………….. 

Met rollator?  Ja / neen*.  

Met …….. personen.  

Bij calamiteiten tel.nr. ……….................. 

Ik / wij* stappen in om: 8.30 in Kraggenburg / 8.40 uur in Ens*. 

(* Graag doorhalen wat niet van toepassing is.) 
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WATERLOOPBOS VAN NATUURMONUMENTEN  

IS RIJKSMONUMENT GEWORDEN 

 

Sinds donderdag 24 maart behoort het Waterloopbos bij Marknesse officieel tot de 

rijksmonumenten van ons land. Dit unieke bos wordt gezien als een icoon in de wederopbouw. 

Reden voor minister Jet Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap om dit gebied van 

Natuurmonumenten als rijksmonument te bestempelen. 

 

Uniek in de wereld 

Tijdens de bekendmaking van deze status op donderdag 24 maart in het bezoekerscentrum 

Waterloopbos spraken onder meer wethouder Poppe van de gemeente Noordoostpolder, 

directeur Teo Wams van Natuurmonumenten en beheerder Jan Akkerman hun genoegen uit. 

‘Dit is een geweldige kroon op ons werk en ook een eer voor Natuurmonumenten. Het is niet 

alleen heel bijzonder dat zo’n groot natuurgebied deze status heeft gekregen, maar het is ook 

uniek in Nederland en misschien wel in de hele wereld,’ aldus beheerder Jan Akkerman van 

Natuurmonumenten. 

 

Driesterren-natuur 

Het Waterloopbos trekt nu zo’n 75.000 bezoekers per jaar. Nog meer dan nu zal het 

Waterloopbos in Flevoland een belangrijke toeristische trekpleister worden. Directeur Teo 

Wams van Natuurmonumenten noemt het Waterloopbos ‘driesterren-natuur’: ‘Het 

Waterloopbos is een omweg waard. We hebben de ambitie om van het Waterloopbos een 

levend rijksmonument te maken dat nationaal en internationaal bekend is.’  

 

Waterloopkundig Laboratorium: wereldwijde faam  

Rijksmonument Waterloopbos is het voormalig Waterloopkundig Laboratorium. Van 1951 tot 

1996 bouwden ingenieurs er meer dan tweehonderd schaalmodellen na van waterloopkundige 

werken. Zo liggen in het bos de havens van IJmuiden en van Lagos in Nigeria. Maar ook van 

de Libische oliehaven, de Deens Noordzeekust en het Noordzeekanaal. In het Waterloopbos is 

hard gewerkt aan de wederopbouw van Nederland. Ook heeft Nederland zijn wereldwijde faam 

op het gebied van waterloopkundig onderzoek mede te danken aan alle onderzoeken die hier 

plaatsvonden. Van tientallen modellen zijn restanten bewaard gebleven. Omdat de modellen 

als proefopstelling werden gebouwd en oorspronkelijk niet bedoeld om te bewaren, zijn ze 

ernstig in verval geraakt.  

 

Behoud en ontwikkeling komende 10 jaar 

Tegelijk met de bekendmaking van de status van Rijksmonument presenteerde 

Natuurmonumenten een plan voor het behoud en ontwikkeling van het Waterloopbos. De 

komende tien jaar is circa 7,5 miljoen euro nodig om onder andere tien modellen duurzaam te 

restaureren, zoals de haven van IJmuiden, het model Maascentrale en de proefopstelling 

Libische oliehaven. Voor kinderen komt er een water speelmodel, zodat ze vast kunnen 

oefenen in de waterbeheersing. Het model Deltagoot wordt een kunstwerk van meer dan 

tweehonderd meter lang. Dit ‘Deltamonument’ wordt een grote trekker voor het Waterloopbos.  

 

 
 
 
 
 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Bibliotheek aan huis 
 

Leest u graag, maar naar de bibliotheek komen is een groot probleem voor u?  

Dan heeft FlevoMeer Bibliotheek dé oplossing: Bibliotheek-aan-huis service.   
 

Nadat u ons hebt laten weten gebruik te willen maken van Bibliotheek-aan-huis wordt uw 

naam doorgegeven aan de coördinator bibliotheekzaken van het UVV.  

De coördinator komt bij u op bezoek om meer te vertellen over deze service. In dit gesprek 

kunt u aangeven naar welke boeken en onderwerpen uw belangstelling uitgaat. Daarna wordt 

u regelmatig door de vrijwilliger thuis bezocht, die dan de materialen voor u meeneemt. Als u 

nog geen lid bent van de bibliotheek kan de vrijwilliger u aanmelden als lid en de lenerspas 

namens u ophalen. 
 

 

In de eerste plaats kunt u natuurlijk boeken lenen. 

Maar de bibliotheek biedt nog veel meer. Wist u dat 

u ook tijdschriften en films kunt lenen? 

Wanneer u slechter gaat zien, zijn Grote 

Letterboeken een uitkomst. Speciaal voor mensen 

die moeilijk kunnen zien, zijn er ook gesproken 

boeken te beluisteren. FlevoMeer Bibliotheek geeft u 

graag en vrijblijvend informatie over diverse 

leeshulpmiddelen zoals Daisy spelers en 

leeslineaals.  
 

Voor het lidmaatschap van de bibliotheek betaalt u 

een jaarlijkse contributie. Boeken, tijdschriften, 

dvd’s en luisterboeken worden gratis uitgeleend.  
 

 

 

 

Bent u nog geen lid van de bibliotheek? Dan schrijven wij u graag in. U kunt ons bereiken 

telefonisch: 088 008 0700 of via e-mail: info@flevomeerbibliotheek.nl 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

mailto:info@flevomeerbibliotheek.nl
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Energiebespaarlening om uw huis duurzaam te maken 

 

Heeft u een asbest dak en denkt u er over uw dak te isoleren of om zonnepanelen te plaatsen? 

U kunt sinds kort het verwijderen van een asbest dak meefinancieren met de landelijke 

Energiebespaarlening. Ook kunt u er subsidie voor aanvragen. 

 

Woningeigenaren en Verenigingen van Eigenaren kunnen de landelijke Energiebespaarlening 

voor 50% inzetten voor het verwijderen van asbest. De overige 50% moet ingezet worden 

voor dakisolatie en eventuele andere energiebesparende maatregelen. Woningeigenaren en 

Verenigingen van Eigenaren kunnen ook het waterzijdig inregelen van cv-installaties 

meefinancieren. Meer informatie over de Energiebespaarlening en de mogelijkheden: 

www.ikinvesteerslim.nl  

Subsidie aanvragen kan op www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-

asbestdaken 

 

Verbod op asbestdaken  

Asbestdaken zijn na 2024 verboden in Nederland. Bij verweerde asbestdaken kunnen namelijk 

asbestvezels vrijkomen die een gevaar voor de gezondheid kunnen opleveren  

of het milieu kunnen vervuilen. Voor het verwijderen van asbestdaken is tevens subsidie 

beschikbaar via de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Als u asbest laat 

verwijderen, moet u daar altijd melding van doen bij de gemeente. Daarbij maakt het niet uit 

hoeveel asbest u wilt verwijderen. 

 

Subsidie voor zelf energie opwekken 

Wilt u zelf in huis of in het bedrijf duurzame energie opwekken? Dan kunt u subsidie 

aanvragen voor een zonneboiler, warmtepomp en pelletkachel.  

De voorwaarden van deze landelijke subsidieregeling staan op 

www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie 

 

Hulp bij subsidies aanvragen en duurzame maatregelen 

De Energie Make-Over Noordoostpolder kan u helpen bij uw verduurzamingsplannen.  

Dit is een project van de gemeente Noordoostpolder, de Natuur- en Milieufederatie Flevoland 

en twee bedrijvenconsortia. De twee consortia, Ritsema Isolatie en Energieadvies 

(info@eparitsema.nl) en Duurzaam met Elkaar  

(info@duurzaam-met-elkaar.com) helpen u desgewenst bij het aanvragen van subsidie. 

Informatie: www.energiemakeovernop.nl  

 
 

 
 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

 

http://www.ikinvesteerslim.nl/
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/subsidieregeling-verwijderen-asbestdaken
http://www.rvo.nl/subsidies-regelingen/investeringssubsidie-duurzame-energie
http://www.energiemakeovernop.nl/
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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BOSWACHTERSNIEUWS 

Door: Rutger de Vries, Natuurmonumenten 

 

Dit artikel schrijf ik in korte mouwen en met het raam wijd open. Volop zonneschijn en 

vogelzang. Wat hebben we een prachtig zomers hemelvaart weekend achter de rug. De hoge 

temperaturen zorgen ook voor heerlijke geuren in het bos. In het Voorsterbos ruik je nu volop 

de zoete zweem van bloeiende kers en de prikkelende geur van warm naaldhout. Ga er lekker 

op uit en geniet volop van de lente, geef ogen en oren de kost, maar zeker ook de neus. Snuif 

op die heerlijke zomer! 

 

Tweede Festival van OERRR in Kraggenburg: vies worden mag! 

Zondag 22 mei is het zover. Kom naar Netl en vier een hele dag feest in OERRR. Het Festival 

van OERRR is een uniek evenement, waarbij Natuurmonumenten kinderen uitdaagt om de 

natuur te ontdekken én vies te worden. Glij door de modder, duik de bamboejungle in of 

beklim de spannende toren van De Strandhoeve. Leer vuur maken en bak insecten. Ouders 

kunnen ontspannen op het terras van Netl en genieten van theater en muziek. Lisa Wade, 

bekend van onder andere Het Klokhuis en Vroege Vogels, presenteert tijdens het festival de 

Natuurquiz van OERRR. Dit in navolging van de Nationale Natuurquiz van Natuurmonumenten 

op NPO1 op 11 mei waar Lisa ook aan meedoet. Kinderen kunnen het opnemen tegen Lisa en 

tegen de boswachter. Komen jullie ook? Koop je tickets via: 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/voorsterbos/festival-van-oerrr  

 

Zeearend broedt weer succesvol op Vogeleiland 

Beschuit met muisjes bij de boswachters. Voor het twee jaar op rij hebben de zeearenden van 

het Vogeleiland succesvol gebroed. Vorig jaar werd één jong groot en bleef één ei onberoerd. 

Dit jaar heeft het paar twee forse jongen! Binnenkort krijgen de jongen een ring. Zo zijn ze in 

de toekomst individueel herkenbaar. Zoals het nu lijkt broeden in heel Nederland 8 paar 

zeearenden. 

 

Stagiair Kevin vangt geen bot in 

Waterloopbos 

Stagiair Kevin is gek op vissen. Hij vangt 

en eet ze graag. Af en toe is het vangen 

van een vis zelfs voor sportvissers te 

gemakkelijk. Deze flinke snoek kon met 

een schepnet uit een van de modellen 

gehaald worden nadat hij een tijdje vast 

had gezeten in een stuw. Na het poseren 

voor de foto is de vis vrij gelaten in een 

van de tochten in het Waterloopbos. 
 

…met een vorige snoek liep het anders af: die is 

in de pan belandt. Deze is gevangen (en 

opgegeten) in 1957. Gevangen op de 

modelplaats 20, waar toen het overzichtsmodel 

van het Volkerak lag. 

(foto: Archief Abe Hoekstra) 

 

 

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 

 

https://www.natuurmonumenten.nl/natuurgebied/voorsterbos/festival-van-oerrr
http://www.natuurmonumenten.nl/
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GOEDKOPE RIJBEWIJSKEURINGEN 

 

Verloopt uw rijbewijs binnen een half jaar en heeft u een medische keuring nodig omdat u 75 

jaar of ouder bent, jonger dan 75 jaar bent, of omdat u om medische redenen moet worden 

gekeurd voor het verlengen van uw rijbewijs B/E/C/D/E? Maak dan nu alvast een afspraak 

voor de rijbewijskeuring in Emmeloord.  

Ook houders van een taxipas kunnen hier terecht; 

Locatie: buurthuis De Brulboei , Markenstraat 1, 8304 DZ Emmeloord 

Data: 20 mei, 27 mei en vervolgens eens per week. 

 

Afspraak maken 

Wilt u meer informatie over deze rijbewijskeuring, of wilt u een afspraak maken? Neem dan 

contact op met het afsprakenbureau (09.00 – 18.00 uur): 0516-514574 of  06-14716543   

Online afspraak maken: www.goedkoperijbewijskeuringen.com 

Let op: Het is niet mogelijk rechtstreeks bij de locatie een afspraak te maken.  

 

Meenemen voor de keuring 

Voordat u naar de keuring gaat, dient er eerst bij de gemeente een Eigen Verklaring met 

Geneeskundig Verslag gekocht te worden. De voorzijde van het formulier vult u alvast thuis in. 

Verder is het van belang om mee te nemen naar de keuring: uw rijbewijs, een klein beetje 

urine in een urinecontainertje en eventuele medicatie. Een bezoek aan de opticien voor (gratis) 

controle van de ogen is aan te raden indien uw ogen of bril het laatste jaar niet zijn 

gecontroleerd. Nieuwe glazen/lenzen kunnen een eventuele herkeuring voorkomen.  

 

De verwerking en beoordeling van de Eigen Verklaring door het CBR kan tot 3 maanden in 

beslag nemen. Geadviseerd wordt om ten minste 4 maanden voor het verlopen van de 

geldigheid van het rijbewijs een afspraak te maken voor een keuring. 

Ook inwoners uit omliggende gemeenten zijn van harte welkom. 

 
STICHTING PRESENT 

 

Geen geld maar tijd 

Als je hulp nodig hebt, ligt er vaak een berg waar je overheen moet om die hulp ook te 

vragen. Gelukkig kent de Noordoostpolder diverse instellingen en hulpverleners die jouw 

hulpvraag vaak eerder signaleren. Maar wat als die hulpvraag gezien wordt en hiervoor geen 

professionele hulp kan worden ingeschakeld. Dan heeft de Noordoostpolder naast het 

welzijnswerk de Stichting Present! 

Stichting Present is de makelaar in vrijwilligerswerk. Brug tussen groepen mensen die hulp 

aanbieden (op sociaal en/of praktisch gebied) en de hulpvrager.  

 

En dan? Zodra de hulpvraag bij Present Noordoostpolder bekend is, of de groep vrijwilligers 

zich heeft gemeld, dan wordt er naar een match gezocht. Als de match gemaakt is en de 

datum van het project bekend is dan kan men aan de slag. Dit gebeurt onder leiding van een 

groepenbegeleider van Present Noordoostpolder.  

 

EN DAAR HEBBEN WE JOU VOOR NODIG 

Present Noordoospolder is namelijk dringend op zoek naar groepenbegeleiders. Mensen die 

eens in de zoveel weken een project willen begeleiden. Dit bestaat uit een gesprek vooraf met 

de hulpvrager, op de projectdag het project opstarten en afsluiten. Zo een project begeleiden 

vraagt ongeveer 2 uur per project. Te overzien toch?  

Nieuwsgierig? Geprikkeld? Bereid om je 2 uur per project in te zetten voor je medemens? 

Meer informatie kun je opvragen bij Poulien Pomstra, coördinator van Present 

Noordoostpolder, telefoonnummer 06-46820247 of via de mail info@presentnoordoostpolder.nl 

 
 

 

http://www.goedkoperijbewijskeuringen.com/


 20 

 

 

REUMA COLLECTE 

 

De collecte voor het reumafonds van 2016 heeft het mooie bedrag van € 759.00 opgebracht. 

Alle gevers en collectanten hartelijk bedankt! 

Het opgehaalde collecte geld wordt besteed aan onderzoek en voorlichting. 

 

Namens het reumafonds,  

Emmy Koster  

Collecteleider 

 
 

 
 
 
 

 

RIETVELDRUN 

 

Woensdag 25 mei wordt in Nagele de RietveldRun gehouden. 

Dit hardloopevenement vormt een onderdeel van het 

dorpsfeest en wordt georganiseerd door ‘Sportdorp Nagele’ 

in samenwerking met de feestcommissie.  

 

Het evenement begint om 19:00 uur met een kidsrun voor 

alle jeugd van de basisschool. De kleuters (groep 1 en 2) 

lopen 1 ronde van 0,5 km. Groep 3 t/m 6 loopt 2 rondes,  

en de kinderen uit groep 7 en 8 lopen 3 rondes. Inschrijving vanaf 18:30 uur in MFC Het 

Rietveld. De kinderen lopen op een parcours dat goed te volgen is voor ouders en andere 

belangstellenden.  

 

Daarna volgt de RietveldRun voor senioren met een afstand van 10 km om 19:30 uur. De 

deelnemers zullen een gevarieerd parcours voorgeschoteld krijgen met daarin een groot 

gedeelte door het Nagelerbos. De RietveldRun telt mee voor de dorpencompetitie van AV NOP.  

Inschrijving vanaf 18:45 uur. Ook zullen er prijzen zijn voor de snelste man en vrouw over 10 

km. Daarnaast zijn er prijzen voor de snelste man en vrouw uit Nagele. 

Voor degene die 10 km te ver vinden is het ook mogelijk om een kortere afstand te lopen, 

namelijk 3,3 km of 6,6 km. Degenen die de 10 km lopen, leggen het parcours af door 3 maal 

dezelfde ronde te lopen. Het belangrijkste is dat iedereen in beweging komt en meeloopt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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                     PUZZEL VOOR DE KINDEREN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aanvragen hulp of zorg 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via coördinator Helma Langeweg 

 e-mail: vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-23254810 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

e-mail zorgteam voor Kraggenburg en Ens: thuiszorgenskraggenburg@zorggroep-onl.nl  

 algemeen telefoonnummer (24 uur per dag bereikbaar): 0521-539999 

 telefoonnummer thuiszorgteam: 0527-206414 

 uitleen hulpmiddelen in Emmeloord: 0527-630301 

 website Zorggroep: http://www.zorggroep-onl.nl  

 

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, WMO, werk en inkomen, enz. 

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

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN: 0527–633933 

Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente: 

 https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 

 

 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:zorgenskraggenburg@zorggroep-onl.nl
http://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
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Inleverdata 2016 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

26 juni 06 juli 

11 september 21 september 

06 november 16 november 

15 januari 2017 25 januari 2017 
 

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 

20-05 Stek Leeuwenronde HCR v.Saaze 19.00 uur 

21-05 Fladderiep OPAK Huis aan huis 9.00 uur 

28-05 FC kraggenburg Tiendorpen toernooi  Voetbalveld  

11-06 FC Kraggenburg FC Dag Voetbalveld 13.00 uur 

18-06 Fladderiep OPAK Huis aan huis 9.00 uur 

06-07 JVV Busreisje JVV HCR v.Saaze 8.30 uur 

08-07 Sint Genesius Muziektheatervoorstelling Leemringweg 26 20.00 uur 

09-07 Sint Genenius Muziektheatervoorstelling Leemringweg 20.00 uur 

16-07 Fladderiep OPAK Huis aan huis 9.00 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Drieënveertigste jaargang, nummer 4. juli 2016. 

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 
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 11 september 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. 
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Van Dorpsbelang 

 

In de week dat ik dit stukje schrijf is de uitslag van een Brexit bekend. Het geeft aanleiding tot 

veel discussie in landelijke dagbladen, op tv en misschien ook wel in uw eigen omgeving. 

Naast veel aandacht voor economische zaken en handelsverdragen valt ook te beluisteren dat 

de politiek te weinig aandacht geeft aan de stem van de burger. 

 

Een van de doelstellingen van Dorpsbelang is nu juist om de stem en de mening van u, van 

ons dorp, onder de aandacht van lokale en provinciale bestuurders en politiek te brengen. Dat 

kunnen we niet alleen, daar is uw inbreng ook voor nodig. Dus maak uw mening over allerlei 

onderwerpen bekend aan het bestuur van Dorpsbelang!  

Veel weten we reeds, maar ons is ook bekend dat niet iedereen dezelfde mening heeft. Uit 

deze diversiteit zal en wil Dorpsbelang met name de overeenkomsten gebruiken. 

 

Vanuit ons dorpsontwikkelingsplan blijven we werken aan de toekomst van Kraggenburg. We 

gaan nu ook bij de provincie Flevoland (politiek, bestuurders en ambtenaren) aangeven wat er 

leeft in ons dorp en in de Noordoostpolder. En met name wat al is opgeschreven in ons 

dorpsplan. We gaan dit doen samen met de andere dorpen, want als bestuur vinden we 

belangrijk dat onze stem gehoord wordt/bekend is bij de provincie.  

Dat wordt des te belangrijker nu daar gewerkt wordt aan een Flevovisie en omgevingsplan 

voor de gehele provincie. Hiermee worden lijnen uitgezet wat wenslijk is voor de toekomst van 

Flevoland en dus ook van de Noordoostpolder. Onze inzet is om concreet aan te geven wat hier 

leeft, welke plannen er zijn om zo naar een concreet omgevingsplan te komen. We zitten niet 

te wachten op wollige verhalen en abstracte visies. 

Als u en ook de ondernemers een goed idee hebben en dat mede bij ons bekend maken, zullen 

er ook resultaten komen. 

 

Over resultaten gesproken: De bouw van Top Fresh is nu afgerond en afgesloten met een 

opendag. Een aanwinst voor Kraggenburg! De bouw van woningen in de voormalige RK kerk is 

nu volop bezig. Daarmee is er bouwactiviteit in Kraggenburg en een stimulans dit in 2017 en 

verder voort te zetten met nieuwe projecten. 

 

Naast toekomst is er ook het heden en het leven van alledag. Wij hopen dat u ons dorp nog 

steeds als een prettige en sociale leefomgeving ervaart, even los van hetgeen gebeurt op 

Europese- en wereldschaal. We kunnen dit in stand houden, als velen een bijdrage willen 

leveren. Denk aan vrijwilligerswerk voor de diverse verenigingen en bijv. ook de klussendag 

eind oktober. 

Nu ook de tijd om even terug te kijken op het sportseizoen, op een schooljaar, op een examen 

en nog meer activiteiten en gebeurtenissen. Voor ieder zal dat verschillend zijn, maar met de 

zomer voor de deur straks een fijne vakantietijd, dichtbij of ver weg, of lekker bij huis. Als u 

thuis blijft, kom dan een keertje koffiedrinken op dinsdagmorgen in het Klokhuis, onze 

“koffiemorgen”. De deur staat ook gedurende de zomermaanden iedere week open. 

 

 

Jules Overmars 

voorzitter Dorpsbelang. 
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Leeuwenronde 

Op 20 mei werd de 38ste Leeuwenronde gelopen. We mochten dit jaar 167 lopers begroeten 

op verschillende afstanden. We willen alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun inzet en 

hopen ook een volgend jaar weer een beroep op jullie te mogen doen. 

 

 

De uitslagen: 

 

Halve Marathon   1. Jacek Jolibski  01:15:29 

2. Jan Sinken 01:17:04 

3. Bas Hollegien 01:18:26 

 

11 km:    1. Thomas Straathof 00:44:06 

2. Otto Doornbos 00:44:34 

3. Jacob Snoek 00:45:24 

 

6 km:     1. Erik Vorsseman 00:22:38  

2. Tjeerd Keizer 00:25:05  

3. Gijs Frijlink 00:26:09 

 

4 km:     1. Jonatan Venema 00:14:54 

2. Kars Dijkstra 00:15:24 

3. Luuk Langeweg (Kraggenburg) 00:15:48 

 

2 km:     1. Izak Venema 00:09:03 

2. Xanne de Jong (Kraggenburg) 00:11:54  

3. Maud Jongbloed (Kraggenburg) 00:12:30 

 

 

Vakantieactiviteit 

Op woensdagmiddag 24 augustus organiseren we weer een gezellige vakantieactiviteit op het 

grasveld achter de scholen. Verdere info volgt via een flyer. Noteer de datum alvast, want het 

wordt zeker weer erg leuk! 

 

 

Verdere activiteiten 2016 

Seniorenmiddag: Woensdag 28 oktober 

Sinterklaasintocht: Zaterdag 21 november 

 

 

STEK 

Anne van der Lingen, Marian Neefjes, Joost Potters, Agnes Jongbloed en Liesbeth van Egmond. 
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FC KRAGGENBURG 
VOETBALJAARGANG 2015-2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De FC-dag op 11 juni was een geslaagde afsluiting van het voetbalseizoen 2015/2016 met een 

deelname van 9 seniorenteams en 4 jeugdteams. Na het sportieve gedeelte werd met z’n allen 

genoten van de BBQ.  

 

Klussendag 

We zijn de zomerstop begonnen met een klussendag op zaterdag 25 juni. Er is heel veel 

gedaan door een vijftiental leden, van het schilderen van de kleine doeltjes tot de kanten 

maaien met de bosmaaier en van het schoonspuiten van de kleedkamers tot het repareren van 

de doelnetten! Bedankt allemaal voor jullie hulp en speciale dank aan RTK en Van Eerde 

schilderwerken voor het beschikbaar stellen van materiaal.  

 

Harkemase Boys 

Op 8 & 9 juli komt Harkemase Boys een weekend bij ons oefenen. Op vrijdag is er een training 

en op zaterdag wordt een oefenwedstrijd gespeeld. Voor de zaterdag kunnen we vanaf 16.00 

uur nog enkele vrijwilligers gebruiken. Aanmelden kan via secretariaatfck@hotmail.com of 

stuur ons een berichtje via Facebook. Ook is iedereen van harte welkom om bij de wedstrijd te 

komen kijken.  

 

Fruittoernooi 

Het fruittoernooi is op 3 september. Op dit moment zijn we nog druk bezig met de werving van 

teams voor dit toernooi. Hou onze Facebookpagina in de gaten voor meer informatie en het 

definitieve speelschema.  

 

Pinnen 

Eindelijk! In de kantine kan gepind worden. 

 

Bestuursleden gezocht 

In oktober zijn twee van onze bestuursleden aftredend. Lijkt het je leuk om mee te denken, 

praten en beslissen over de toekomst van FC Kraggenburg, meld je dan aan als kandidaat 

bestuurslid via secretariaatfck@hotmail.com.  

 

Informatie 

Algemeen: http://www.fckraggenburg.nl/ 

Actueel: https://www.facebook.com/FC-Kraggenburg-335374073271452/ 

 

 

Sportieve groet,  

Bestuur FC Kraggenburg 

(Berry, Ate Jan, Henrieke, Joan, Mart, Karin, Margot) 

secretariaatfck@hotmail.com  

mailto:secretariaatfck@hotmail.com
mailto:secretariaatfck@hotmail.com
http://www.fckraggenburg.nl/
https://www.facebook.com/FC-Kraggenburg-335374073271452/
mailto:secretariaatfck@hotmail.com
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Volleybalteam  

 

Komend seizoen gaat dit volleybalteam spelen in de B 1e klasse. Dat willen de dames graag  

in stijl gaan doen en daar horen nieuwe sportvesten bij.  

René Botter heeft ze, als sponsor, een handje geholpen. Het team is er blij mee! 

 

Op de foto staand vlnr: René Botter, Tessa de Jong, Lisa de Kruijk, Anita Ruiter, Marleen van 

Dijk en Danee Winter.  

Zittend vlnr: Anne Oosterhof, Marloes Westra, Julia van Haaster en Milou Kape. 
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LEUK OM TE LEZEN: Uit het slik en de klei getrokken 
 
De broodwinning bij de Stienstra’s ging van Water naar Land en van Polder naar Polder!!  

Wijlen Opa Jan Stienstra begon als visser en zijn zoon Jan begon als landwerker op Het Bildt*, 

een van Hollands oudste polders. Gelegen aan de rand van de Waddenzee, voorheen de 

Middelzee. Veel later ging hij als fruitteler naar de Noordoostpolder. Jan Stienstra is, op zijn 97 

jarige leeftijd, thans de oudste inwoner van Kraggenburg. Oh wat was ik blij met zijn 

toestemming om enigszins inzicht en gevoel te verkrijgen bij zijn levensverhaal. 

 

Jan zittend achter zijn raam, op de hoek van de Jacob Bruintjesstraat, zwaait uitbundig en laat 

mij om 18.20 uur mopperend binnen. “Ik zit de hele middag op jou te wachten en dit is toch 

geen tijd man! De zuster komt zo en ik moet mij gaan voorbereiden op de nacht.” Zes doosjes 

liggen op de keukentafel en deze medicijnen slaat hij, met een kop thee en water, stoïcijns 

achterover. Met verbazing aanschouw ik dit ritueel en sta perplex van zijn doortastendheid en 

zekerheid over de volgorde en dosering van al die tabletten. Het zal wel goed gaan anders haal 

je zeker deze leeftijd niet. 

Zittend aan de tafel recht tegenover mij steekt hij van wal en binnen vijf minuten zijn wij terug 

in de tijd op Het Bildt. Logisch want daar liggen de roods en deze zijn bepalend geweest voor 

zijn gehele leven. 

 

OP HET BILDT:  Lely heeft de weg en 

geschiedenis van twee generaties Stienstra 

sterk  

beïnvloed. Door de Zuiderzeewerken met haar 

Afsluitdijk verdween de visserij langs de  

Bildste kust. Vanwege het verlies van deze 

inkomstenbron voor het gezin moest Jan al als 

13 jarige meewerken op het land. De kleine 

percelen werden bewerkt met behulp van 

mens en paard. Dit edele dier werd ingezet om 

de zware grond los te trekken voor het rooien. 

“Als jong manneke moest ik met mijn klauwen 

in de vette zeeklei om de wortels te rapen. 

Ook het verbouwen van uien, kool en 

aardappelen was handwerk. Alles met de 

steekschop, bats, riek en de pipegaal.” (een 

soort houten kruiwagen zonder wiel maar met 

twee liggers zodat deze kon worden 

voortgetrokken.)  

Mede door de kleinschaligheid ontstond 

aardappelmoeheid waarvan men het bestaan 

niet wist. Met als gevolg tegenslag en veelal 

pure armoe. Kortom ellende en een beproeving 

van het bestaan. “Had je geen werk dan werd 

je geplaatst in de werkverschaffing. 

Bijvoorbeeld als slikwerker; een loodzware 

arbeid. Later  

zou ik dan ook ervaren dat de fruitteelt licht 

werk is. In 1939 werd ik opgeroepen voor het 

Vaderland. De eerste jaren van de tweede  

wereldoorlog moest ik dienen en werd gelegerd te Assen. Menige momenten van angst heb ik 

moeten ondergaan tijdens het bewaken van bruggen en grenzen. In de nacht, in het 

pikkedonker met adembenemende stiltes, schrok ik mij rot bij het plotselinge janken van een 

kat of bij het vallen van een appel uit een boom. Na de oorlog ben ik meerdere malen 

aardappels wezen selecteren in Frankrijk. Vervolgens voor vijf jaar gaan werken in een 

graanpakhuis om het graan te verschonen. Aukje Krol, mijn vrouw en moeder van onze zoon 

en dochter, vond dit achteraf de mooiste tijd.” Door de week waren haar handen besteed aan 

veel naai en herstelwerk van kleding. Niet van een vreemde trouwens, want wijlen Oma Krol 

bestierde een winkeltje in kleding. Zij moest ook hard werken voor de kost.  

Standbeeld van een slikwerker, 
wel bekend als Frans Ram onder Zwarte Haan 
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NOORDOOSTPOLDER: “Na een sollicitatie en toestemming van de Landheer en een volbrachte 

spuitopleiding, gedurende maar liefst twee winters, kreeg ik een fruitteeltbedrijf toegewezen. 

Het eerste jaar 1955 begonnen met de teelt van groente. Daarvoor kocht ik een paard bij Van 

Der Stelt, een hardwerkende Vos geheel naar de aard van haar nieuwe eigenaar. Van 1956 tot 

1983 (geloof ik), heb ik appels geteeld op 2 percelen van 4 bunder aan de Zuiderringweg. Voor 

die tijd misschien de koning te rijk maar na verloop van de tijd blijken het toch wel uitgiftes te 

zijn geweest van relatief kleine bedrijven. In Oostelijk Flevoland werden zo’n 10 jaar later 

fruitteeltbedrijven toegewezen van 16 hectare of meer.” Jan heeft dit niet aangekaart maar 

deze gedachte kwam toch wel even in mij op, aanvoelend wat een karig en moeilijk bestaan 

het was en absoluut geen vetpot. Aukje ging natuurlijk mee naar NOP maar was niet voor 

100% een gewezen tuindersvrouw. In Friesland was er toch meer vrije tijd. “De teelt vroeg 

veel aandacht van mij en er was geen ruimte voor vakanties samen. Het was niet verantwoord 

om twee weken achtereen weg te zijn van de boomgaard.” Het gezicht van Stienstra betrekt; 

“Ik heb pech gehad met het ziekbed en het vroegtijdig overlijden van mijn vrouw. Veel te jong 

om op 46 jarige leeftijd heen te gaan.” Op de begraafplaats ben ik op zoek gegaan en kijk naar 

een sobere grafsteen hetgeen veel zegt over de bescheidenheid en eenvoud. Gelukkig heeft 

Jan in de 2e helft van zijn leven een relatie mogen hebben met Griet Hoestra-Visser de moeder 

van Abe en Minke. Ook mevrouw Hoekstra was al vroeg weduwe en Jan heeft meer dan 40 

jaar lief en leed met haar mogen delen. Stienstra heeft helaas ook van haar afscheid moeten 

nemen. Na het beëindigen van Jan’s bedrijf zijn de twee percelen verdeeld en overgegaan naar 

Jan Pauw en Giljan Schipper. 

 

“Na een zwaar werkzaam leven ben ik vervolgens gaan wonen in het dorp, met als eerste stek 

aan de Walstraat. Gedurende lange tijd was mijn bezoek aan de Soos een wekelijkse afleiding, 

echter moet ik vaak verstek laten gaan. Ook het biljarten is niet meer voor mij weggelegd 

want de benen houden het niet vol tot de volgende stoot.” Over het heel houden van het 

groene laken, heb ik geen vragen gesteld want dat behoor je niet te vragen aan een oude 

biljartende heer. Immers menig veteraan zou zich terecht beledigd voelen. Het is bijna 20.00 

uur en ik krijg duidelijk te verstaan om nu maar op te hoepelen. Ik vermoed dat het journaal 

niet gemist mag worden, want Stienstra ontgaat helemaal niets! Volgens de achterbuurvrouw 

Marjo van Diepen wil Jan 100 worden maar hij kan het zich niet herinneren dat dit ooit is 

verkondigd. Hij vindt het niet gemakkelijk dat het lichaam vrijwel niets meer uitvoert. Het lijf 

kraakt en piept van alle kanten en weigert elke opdracht. Zonder rollator kiepert Jan direct 

horizontaal en dan is het een leiden in last. Toch “viert” hij nog elk jaar volop zijn verjaardag 

richting de honderd, zelfs met alle buren! Misschien is de wens van Marjo de vader van haar 

gedachte; “Wat is Jan Stienstra een mensen mens met een flinke dosis humor”. Fijn om zo’n 

mens in ons midden te hebben. Door de uitvoering van de Zuiderzeewerken is de visserij in 

het water gevallen maar zijn wij al 61 jaar bevoordeeld met een markante Kraggenburger. 

Voor ons is het te hopen dat Stienstra de honderd mag passeren want hij is nog zeer goed in 

de kop. (deze directe en klare taal is hem eigen, dus neemt u daar a.u.b. geen aanstoot aan) 

 

Jan heeft een dochter Cobi wonende te Zwolle en ze werkt, als derde generatie, grappig 

genoeg in de kleding en mode. Zoon Jan wonende te Leek is gepensioneerd landmeter en dus 

ook steeds verbonden geweest met het land. 

 

 

 

 

 

 

 

 

* “Het Bildt” komt van opebild,  

    wat opgeslibd betekent. 

Ooit maakte deze polder deel uit van de 

Middelzee. Rond 1600 werd het Buitenbildt 

ingedijkt. 

Evenals bij al de overige polders noemen wij dit 

landwinning. 
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K-CITY KLOKHUIS BOULERS 

 

Hallo Kraggenburgers. 

Het jeu-de-boules seizoen is nog steeds in volle gang. We zijn echt bezig 

om goed voorbereid de zomervakantie tegemoet te gaan. De Frankrijk 

gangers onder ons nemen natuurlijk hun boules mee om de zuiderburen 

te laten zien dat wij in het noorden ook wel uit de voeten kunnen met 

“hun” spelletje.    

 

Om dit te bewijzen organiseren de K-City Klokhuis Boulers de bekende 

Clubkampioenschappen 2016 

op zaterdagmiddag 27 augustus 14.00 uur 

 

Wil je als Kraggenburger deze wisselbokaal ook wel 

eens winnen, kom dan vast trainen op de 

Klokhuisbanen. Elke donderdagavond vanaf 19.00 

uur. Heb je geen boules? Dan hebben wij die wel voor 

je. Het meespelen kost NIETS en de gezelligheid is 

GRATIS. Natuurlijk drinken we na het eerste spel 

koffie met elkaar om de tactieken wat te bespreken. 

De deelnamekosten voor de kampioenschappen zijn 

voor volwassenen €3,=, scholieren betalen de helft 

(€1,50). Ook hier geldt natuurlijk, dat we een aantal 

sets boules beschikbaar hebben in het Klokhuis. De 

naam van de winna(a)r(es) wordt op de beker 

gegraveerd en is het hele jaar te bewonderen in de 

vitrinekast van (ja, natuurlijk!) Het Klokhuis en iedere 

deelnemer gaat met een aandenken naar huis. Oké Kraggenburgers, ga van die bank voor de 

tv af en kom lekker ontspannen meespelen op één van onze twee unieke Kraggenburger 

banen.  

Tot donderdag!!! 

 

Hans Dunsbergen, voorzitter 

K-City Klokhuis Boulers 

 

 

 

 

 

 

LANDSCHAPSKUNST 

Start werkzaamheden 7de Landschapskunstwerk 

 

Op 22 juli start het werk voor de aanleg van het 7de landschapskunstwerk. Kunstenaar Paul de 

Kort gaat voor zijn kunstwerk “Pier + Horizon” de eerste werkzaamheden verrichten bij de 

Zwartemeerweg. 

Firma Van Schaik start de week daarop met de werkzaamheden op de dijk en het afwerken 

van de landtong. Naar verwachting leidt dit niet tot overlast bij omwonenden en inwoners van 

Kraggenburg. Wel vinden we het netjes om u hiervan op de hoogte te stellen. 

 

Wij kijken erg uit naar het kunstwerk in wording dat, als het goed is, in oktober klaar moet 

zijn. Mocht u meer willen weten over het landschapskunstwerk, dan kunt u terecht bij Paula 

van Zijl van de provincie Flevoland. Zij is bereikbaar op nummer: 06-52393208. 

 

Met vriendelijke groet, 

Monique Hoorn 

Team Communicatie 
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Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 
 

Koffietijd gaat komende zomermaanden gewoon door.  

 

Omdat de ontmoetingsmomenten in de zomermaanden minder zijn, willen we ook dan als 

Koffietijd een ieder de gelegenheid bieden om elkaar te blijven ontmoeten. Gezamenlijk lekker 

bij praten onder het genot van een lekker kopje koffie of thee. Eventueel kunt u dan biljarten, 

een kaartje leggen, en bij mooi weer jeu-de-boulen. Af en toe is er een thema, van 

ontspannen tot informatief.  

Een mooie gelegenheid om gezelligheid en informatie te combineren.  

 

Dus u bent van harte uitgenodigd, ook u die Koffietijd nog niet kent. Kom gerust, u hoeft geen 

lid te zijn of zich aan te melden, neem evt. vrienden, familie of buren mee. 

 

Koffietijd is elke dinsdagmorgen tussen 10 en 12 uur, in ‘t Klokhuis, 

 

Werkgroep Koffietijd:  

Helma Langeweg, Ymke Wolters, Gien Rinsma en Harry Engels 

 

 

 

 
 

 

Einde oud papier actie kraggenburg (opak) 

 

Beste inwoners van Kraggenburg, 

Het moet in de jaren zeventig zijn geweest dat de basisscholen zijn begonnen met het 

inzamelen van oud papier in en om de kern Kraggenburg. Op zaterdag 17 september 2016 zal 

na een kleine 50 jaar aan deze “traditie” een einde komen. Als school vinden we het 

ontzettend jammer dat de gemeente besloten heeft om het inzamelen van oud papier op een 

andere manier te organiseren. Vanaf september beschikt iedere inwoner van ons dorp over 

vier containers die op verschillende dagen geleegd gaan worden.  

 

Vanaf deze plaats willen we u allen, mede namens onze leerlingen, bedanken voor uw inzet en 

bereidwilligheid om het oud papier maandelijks te verzamelen en aan te bieden aan de school. 

Jaarlijks leverde het ons een bedrag van ongeveer € 4000,00 op. Met deze middelen konden 

we voor onze leerlingen allerlei extra activiteiten organiseren. U moet hierbij denken aan een 

financiële bijdrage aan de jaarlijkse schoolreizen en schoolkampen, Kerst- en 

Sinterklaasactiviteiten, sportdagen en andere buitenschoolse zaken. extra leuke dingen voor 

onze leerlingen die niet vanuit het schoolbudget betaald kunnen worden. 

 

Vanuit de gemeente ligt er een toezegging dat de school de komende drie 

jaar nog een financiële tegemoetkoming kan verwachten. Na drie jaar 

vervalt deze vergoeding en zullen we andere wegen moeten zoeken om wat 

extra gelden voor onze dorpsschool “De Fladderiep” binnen te halen. 

 

Zaterdag 17 september zullen we, vanaf 9.00 uur, voor de laatste keer 

uw papier komen ophalen. 

Met vriendelijke groeten, 

Leerlingen, ouders en schoolteam van Daltonschool “De Fladderiep”  
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Kwetternieuws 
Op het Kwetternest hebben we er een nieuw meisje bij. Meike is in het dorp komen wonen en 

vindt het heel fijn bij ons op de peuterspeelzaal. Na de zomervakantie nemen we afscheid van 

Manuel. Hij wordt 4 jaar en mag nu alvast wennen op de Fladderiep. Wij wensen hem een fijne 

tijd op de basisschool. Ook Marcel wordt in de zomer 4 en zal ons Kwetternest gaan verlaten.  

Na de zomervakantie starten er verschillende nieuwe peuters bij ons op de speelzaal. We 

kijken nu al uit naar hun komst….. 

 

 
 

Omdat de Fladderiep gaat verbouwen, hebben we een ander speellokaal gekregen in de 

school. We hebben de laatste weken daarom gewerkt aan de hand van het thema: “wij pakken 

in”. We hebben zo de kinderen op een hele leuke en leerzame manier kunnen voorbereiden op 

onze verhuizing. Wat kun je toch veel verschillende dingen doen met grote en kleine dozen. 

Peuters kruipen nog zo graag ergens door of in. Helemaal leuk is het natuurlijk wanneer je dan 

tijdens een passend versje zelf uit een doos tevoorschijn mag komen! Ook hebben de peuters 

in het nieuwe lokaal met water, kwasten en rollers zelf de muren “geverfd” en met doekjes, 

sponsen en wissers het lokaal schoon gemaakt. Peuters helpen graag mee en vinden het heel 

leuk het “echte” leven na te spelen. De peuters hebben daarom ook hun foto op een eigen 

beschilderde doos mogen plakken. Zelf kiezen welk speelgoed ze daarin wilden verhuizen, 

maakte dat het thema extra betekenis voor hen kreeg. Na al het harde werken gaan we nu 

lekker genieten van onze vakantie! 

Voor informatie over de PSZ 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).

http://www.psz-nop.nl/
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GEVONDEN VOORWERPEN FEESTWEEK 

Beste mensen ! 

 

Zoals altijd na een mooi feest blijven er spullen liggen, ook dit jaar is dit niet anders. 

O.a. een spijkerjack, een spijkerblouse, vest en rode zonnebril wachten op hun eigenaar. 

De spullen zijn tot 1 augustus af te halen op Zwartemeerpad 5, na telefonisch overleg. 

 

Namens feestcommissie, 

Alet de Boer, tel 252820 

 

 

 

 

 

22 OKTOBER KLUSSENDAG  

  

In 2012 en 2014 heeft Dorpsbelang een zeer succesvolle klussendag georganiseerd en dat is 

een goede reden om dit jaar weer zo’n dag te organiseren. Op zaterdag 22 oktober willen we 

met z’n allen aan de slag om samen klussen voor de dorpsgemeenschap te doen.  

 

Tijdens de klussendag willen we de handen uit de mouwen steken voor gemeenschappelijke 

zaken (scholen, dorpshuis, gemeenschappelijke voorzieningen, openbare ruimte, 

verenigingen). Door samen dingen op te pakken, blijft ons dorp een prettige plek om te 

wonen.  

In andere jaren pakten we ook klussen op voor ouderen die dat zelf niet meer kunnen, maar 

dat is nu anders georganiseerd. Voor een klusje in uw tuin of rond huis kunt u het hele jaar 

door een beroep doen op de vrijwilligersgroep via de coördinator,  

e-mail vrijwilligers@kraggenburg.nl of telefoon 06-23254810. 

 

Wij nodigen alle verenigingen uit aan te sluiten bij deze klussendag: iedere club heeft wel een 

klus die eens opgepakt moet worden, en als we samen de handen uit de mouwen steken, is 

dat ook gewoon leuk. Wij nodigen daarom alle dorpsbewoners en verenigingen uit om een klus 

in het belang van het dorp/vereniging bij ons aan te melden.  

En natuurlijk nodigen we iedereen uit om mee te doen. Wij zorgen die dag voor de koffie en 

een broodje tussen de middag.   

  

Zowel de klus als ook zelf meedoen kunt u aanmelden bij  Dorpsbelang:  

 Freerk Jan de Haan: fjtekrag@hotmail.com tel. 06-48268406  

 Jan van Benthem: janengeertje@yahoo.com tel.0527-250054.  

  

Op zaterdag 22 oktober zijn alle vrijwilligers om 8.30 uur welkom in Het Klokhuis voor de 

aftrap met een kop koffie. Om 12.00 uur bieden we alle vrijwilligers een lunch aan (in het 

Klokhuis). En om 15.00 uur ontvangen we graag alle vrijwilligers in het Klokhuis voor een 

afsluitende borrel.  

  

NB: In het voorjaar van 2017 willen we een dag besteden aan de buitenwegen: waarschijnlijk 

tijdens ‘NL Doet’ willen we de rommel in de bermen van de buitenwegen opruimen. Ook dan is 

ieders hulp welkom. Een nadere aankondiging volgt later. 

  

Met vriendelijke groet,  

Namens Dorpsbelang Kraggenburg,  

Freerk Jan de Haan en Jan van Benthem  

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:janengeertje@yahoo.com
http://www.kraggenburg.nl/
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Bedankje 

 

Graag willen wij via deze weg iedereen bedanken voor de vele kaarten, bloemen, 

belangstelling en bezoekjes die we kregen tijdens mijn ziekte. 

 

Familie Henk Schussler 

Hertenpad 2 

Kraggenburg 

 

 

 

 

 

DAMESMODE BY-BLOSSOM 

 

Zaterdag 9 juli opent Damesmodezaak By-Blossom haar deuren aan de Bloesemweg 3A in 

Kraggenburg. Vanaf 10.00 uur is iedereen van harte welkom om de nieuwe collectie 

damesmode onder het genot van een drankje en een hapje te komen bewonderen.  

 

Initiatiefnemers Joan Langeweg en Agnes Jongbloed hebben er zin in. ‘We zijn blij dat we deze 

winkel kunnen openen naast onze webshop. Klanten willen toch graag even passen of de stof 

even voelen. Na een aantal weken klussen, zijn we dan ook erg blij met het resultaat en er 

helemaal klaar voor!’  

 

By-Blossom verkoopt dameskleding, tasjes, sieraden en horloges voor betaalbare prijzen van 

onder andere de merken C&S Paris, Rebelz, Luxurry, Place du Jour en My Juwellery.  

 

In de winkel kunnen totaal verzorgde kledingparty’s gegeven worden inclusief een hapje en 

een drankje. Het minimum aantal personen is acht.  

 

Informatie en webwinkel: http://www.by-blossom.nl/ . Voor leuke acties: 

https://www.facebook.com/By-Blossom-1736208956652008.  

 

 

 

 

 

Noppop 2016 pakt uit ! 

 

Zet een dikke cirkel om 9 juli in de agenda, dat markeert de 

dag dat NOPPOP weer haar festival gaat neerzetten op het 

prachtige natuurgebied “het Schoterveld” nabij Bant. De 

mannen van NOPPOP gaan in 2016 door waar ze in 2015 

gebleven waren. Music, drinks and happiness, word  

in deze editie more music, more drinks and more 

happiness!  

NOPPOP pakt uit.  

Kijk voor al het laatste nieuws en meer info op www.noppop.nl en wees 

ook welkom op onze facebookpagina! Graag zien wij je op 9 juli vanaf 19:00 uur op het 

Schoterveld voor de 4e editie van NOPPPOP! 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

http://www.by-blossom.nl/
https://www.facebook.com/By-Blossom-1736208956652008
http://www.noppop.nl/
http://www.kraggenburg.nl/
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ENQUÊTE CARREFOUR 

 

Vrijwilligers zijn van groot belang voor onze samenleving. Vrijwilligers maken het mogelijk dat 

er sportverenigingen bestaan, dat kwetsbare groepen aandacht krijgen en vele culturele 

activiteiten en dorpsfeesten kunnen worden georganiseerd. Omdat vrijwilligers zo belangrijk 

zijn gaat Carrefour onderzoeken waardoor vrijwilligers zich gewaardeerd voelen voor hun inzet. 

Wilt u laten horen óf en op welke manier u waardering voor vrijwilligerswerk belangrijk vindt? 

Vul dan onze enquête in.  

Deze staat op de site van het Vrijwilligerspunt: www.vrijwilligerspuntnop.nl/nieuws 

Vragen? Mail of bel met Simone van Hees: simone.van.hees@carrefour.nu of 06-12696792 

 

 

 

 

NATIONAAL MS FONDS 

Collectanten gezocht! 

 

Van 21 t/m 26 november organiseert het Nationaal MS Fonds de landelijke huis-aan-huis 

collecte. De collecte is een van de belangrijkste bronnen van inkomsten voor het Nationaal MS 

Fonds. We ontvangen geen subsidies en zijn volkomen afhankelijk van donaties en giften. Door 

de collecte kunnen we blijven investeren in innovatieve onderzoeken om MS te genezen. 

Wij zijn op zoek naar nieuwe collectanten en coördinatoren. Voor meer informatie en 

aanmelden, kijk op de website www.mscollecte.nl. Samen maken we ons sterk tegen MS  

 

http://www.vrijwilligerspuntnop.nl/nieuws
mailto:simone.van.hees@carrefour.nu
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Beste lezer, 

Op dinsdag 11 oktober 2016 organiseert Veilig Verkeer Nederland afdeling Noordoostpolder 

weer een zogenaamde BROEM-dag. VVN spreekt nu van de Opfriscursus. Het is een stukje 

theorie + een rijvaardigheidsrit voor senioren.(55+) 

 

De Opfriscursus bestaat uit 3 delen: 

1. Praktijkgedeelte. U gaat met een rijadviseur ongeveer een uur in uw eigen auto de weg op. 

Na afloop hoort u van hem wat goed is gegaan en wat beter kan. 

2. Theoriegedeelte. Een uur samen theorie aan de hand van vragen/beelden. U kunt dan uw 

verkeerskennis en –inzicht testen. 

3. Een aantal workshops: ogen/oren testen en reactiesnelheid. 

 

Elk onderdeel duurt 1 uur. Dus u bent ’s morgens van 9.00 tot 12.00 uur of ’s middags van 

13.00 tot 16.00 uur bezig. 

 

Belangrijk: Dit alles vindt plaats in een ontspannen en gezellige sfeer en… het is allemaal 

gratis. De opfriscursus heeft geen gevolgen voor uw rijbewijs en de gegevens blijven alleen 

bekend bij VVN. 

 

Er is in de loop van de tijd veel veranderd in het vaak drukke verkeer. 

Het kan geen kwaad uw kennis en rijvaardigheid eens onder de loep te nemen. 

Daarom is het erg belangrijk deze ochtend of middag mee te maken. 

 

Dus: Aarzel niet, in feite is het een must. Kennis en vaardigheid OPFRISSEN, kom gerust! 

 

U kunt zich aanmelden via de website http://www.vvn.nl/opfriscursus  

maar ook telefonisch of per mail bij onderstaande personen:  

Joh. van Keulen 0527.271584 johvankeulen@hetnet.nl 

Bert Smit  0527.615648   

      

De Opfriscursus wordt gehouden in en vanuit het MFC Jeruzalemkerk aan Cornelis Dirksplein 

10 in Emmeloord. 

 

We hopen u op 11 oktober a.s. te mogen begroeten. 

 

Met vriendelijke groet, 

Namens het bestuur van Veilig Verkeer Nederland Afdeling Noordoostpolder: 

Bert Smit (voorzitter) 

 

(wij zijn die dag bereikbaar onder tel. nr. 0683552581) 

 

 

 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:johvankeulen@hetnet.nl
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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MINISTER KAMP OPENT WINDPARK 

WESTERMEERWIND   

 

Vandaag is Windpark Westermeerwind officieel geopend door Minister Kamp en beide 

initiatiefnemers van het windpark, Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks. De 48 Siemens 

windturbines van het grootste nearshore windpark van Nederland wekken een hoeveelheid 

energie op die vergelijkbaar is met het verbruik van 160.000 huishoudens.  

 

Installatie van 48 windturbines in een jaar voltooid  

Anne de Groot, directeur Westermeerwind: “Ruim 20 jaar geleden zijn de initiatiefnemers 

gestart met de ontwikkeling van Westermeerwind. Het geeft dan ook veel voldoening dat het 

grootste nearshore windpark van ons land is gerealiseerd en een forse bijdrage levert aan de 

opwekking van groene stroom. Mede dankzij de goede samenwerking met zowel Siemens, 

lokale als landelijke bedrijven en organisaties kon de bouw van het park in een jaar worden 

voltooid.” Minister Henk Kamp van 

Economische Zaken:  “In de transitie 

naar meer hernieuwbare energie 

hebben we windparken zoals deze 

hard nodig. Dankzij de jarenlange 

inzet van alle betrokken partijen staat 

er nu een windpark dat met een 

maximale besparing van 230.000 ton 

CO2 per jaar een substantiële bijdrage 

levert aan de doelen van het 

Energieakkoord. Ook economisch is dit 

park van belang: er zijn 300 tijdelijke 

en 30 structurele banen gecreëerd en 

Nederlandse bedrijven hebben nieuwe 

kennis en kunde opgedaan die ze 

internationaal kunnen vermarkten.” 

 

Langdurige impuls voor werkgelegenheid 

De zeer windrijke locatie en de kwaliteit van de gekozen turbines zorgen voor een uitstekende 

opbrengst. Op dit moment is al zo’n 220 GWh aan groene stroom opgewekt.  Siemens gaat het 

windpark onderhouden voor een periode van minimaal vijftien jaar. “Westermeerwind vormt 

daarmee een langdurige impuls voor de werkgelegenheid”, aldus David Molenaar, directeur 

Siemens Wind Power. “Niet alleen direct voor de mensen die hier de komende vijftien jaar 

gaan werken, maar ook indirect voor toeleverende bedrijven”. 

 

Een windpark voor en door de polder: participatie en Westermeerwind App 

Initiatiefnemers en lokale agrariërs Tjitte de Groot en Pieter Meulendijks: “Voor ons stond het 

vanaf het begin vast, dat dit windpark een windpark voor en door de polder moet zijn. Daarom 

wordt het over ongeveer een jaar mogelijk voor bewoners en agrariërs uit de Noordoostpolder, 

Urk en voormalig Lemsterland om in te schrijven op aandelen en obligaties”. Ook ondersteunt 

het windpark lokale duurzame initiatieven en organiseert zij educatieprojecten voor 

basisscholen. Daarnaast is het voor iedereen mogelijk om de productie van  Westermeerwind 

te volgen via de Westermeerwind App, verkrijgbaar voor iOS en Android.  

 

Over Windpark Westermeerwind 

Westermeerwind is gebouwd in het water van het IJsselmeer langs de dijken van de 

Noordoostpolder. Het is het grootste nearshore windpark van ons land en bestaat uit 48 

windturbines van 3 MW elk - verdeeld over twee rijen langs de Westermeerdijk en een langs 

de Noordermeerdijk - en een transformatorstation op het land. Zie: westermeerwind.nl  

Westermeerwind maakt deel uit van Windpark Noordoostpolder met 86 windturbines in het 

water en op het land, langs de dijken Zie: www.windparknoordoostpolder.nl  

Westermeerwind heeft de bouwbegeleiding en de bedrijfsvoering van Windpark 

Westermeerwind uitbesteed aan Ventolines uit Emmeloord. De stroom wordt via Eneco voor 

99% afgenomen door de Nederlandse Spoorwegen, waarmee ruim één derde van de 

Nederlandse treinen op stroom van Westermeerwind rijdt.  
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BOSWACHTERSNIEUWS 

Door: Rutger de Vries, Natuurmonumenten 

 
 
Het bos is groen, de vogelzang wordt minder, de langste dag ligt alweer achter ons: het is nu 

echt zomer! Voor mij tijd om me te gaan verdiepen in de vlinders. Niets is zo zomers als een 

fladderende distelvlinder of dagpauwoog. Bezoekers van het Voorsterbos kunnen geluk 

hebben, hier vliegt het topmodel van de Nederlandse vlinders rond…de grote 

weerschijnvlinder! Een vrij forse vlinder met blauwpaars, wit en subtiel oranjerood. Deze 

topmodellen vind je niet op breekbare nectarbloemen; deze vlinders vind je op koeienmest! 

Let maar eens goed op tijdens uw wandelingen in het Voorsterbos. 

 

Betontegels in het Waterloopbos: een unieke historie 

Naar schatting liggen er zo’n half miljoen betontegels, ruim vijftig jaar oud. En die liggen er 

niet zomaar. In het Waterloopbos maken vrijwilligers van Natuurmonumenten de 

overwoekerde tegels schoon om zo de unieke historie van dit bos weer zichtbaar te maken. 

Langzaamaan namen bomen en planten bezit van de tegels langs de afvoergoten, nadat het 

Waterloopkundig Laboratorium dit bos niet meer nodig had om proeven te doen. Inmiddels 

hebben vrijwilligers een deel schoongemaakt. Bij het watermodel Willemstunnel Rotterdam is 

nu weer te zien hoe de goten in het bos betegeld zijn. Maar stoeptegels in het bos, is dat niet 

een beetje vreemd? Boswachter Norbert Kwint van Natuurmonumenten legt uit: ‘De jaren '50-

foto uit het archief van Abe Hoekstra, oud- 

medewerker Waterloopkundig Laboratorium, 

laat mooi zien hoe het er hier vroeger aan toe 

ging. Zij legden hier die tegels om het water 

beter te kunnen afvoeren tijdens hun proeven. 

Die goten en de watermodellen zijn waardevolle 

restanten van een uniek hoofdstuk in onze 

waterstaatkundige geschiedenis. Niet voor niks 

kreeg het Waterloopbos onlangs de status van 

rijksmonument.’ Ook werken aan een 

rijksmonument? Vrijwilligers van 

Natuurmonumenten maken stukje bij beetje de 

bijzondere historie van het rijksmonument 

Waterloopbos beter zichtbaar. Iedere week 

komt een speciale groep bij elkaar om de 

watermodellen op te schonen. Nadat het model 

Willemstunnel Rotterdam is ontdaan van blad en 

takken, zijn nu de afvoergoten aan de beurt. Zin 

om mee te helpen? Meld je aan bij boswachter 

Klaas Althuis k.althuis@natuurmonumenten.nl 

                                                                                                  (foto archief Abe Hoekstra) 

Zeldzame libellen op nieuwe plekken  

Dat het Zwarte Meer en Kadoelermeer prima plekken zijn voor moerasvogels was bij 

Natuurmonumenten bekend. Nu blijkt het ook een waar libellen paradijs te zijn. Na een 

inventarisatie van Bureau Waardenburg  blijkt dat er hele bijzondere libellensoorten 

voorkomen langs de oevers van deze wateren. 

Medewerkers van Bureau Waardenburg hebben in opdracht van Natuurmonumenten het 

Zwarte Meer en het Kadoelermeer geïnventariseerd op insecten. Vrij algemene soorten als 

vroege glazenmaker, glassnijder en bruine korenbout werden zoals verwacht in grote aantallen 

aangetroffen. De verrassing was groot toen ze ook exemplaren aantroffen van noordse 

winterjuffer, de gevlekte witsnuitlibel en sierlijke witsnuitlibel. Prachtige libellen die leven in 

natte gebieden met grote zegge moeras.  

Boswachter Ruben Kluit: ”Natuurmonumenten maait dergelijke zeggevegetaties heel selectief 

en dat begint zijn vruchten af te werpen.” “De algemene ontwikkeling dat de waterkwaliteit 

verbetert draagt ook bij aan het succes van de gehele libellestand. De sierlijke witsnuitlibel is 

bij uitstek een soort van schone en vegetatierijke wateren. Ze rusten graag op drijvende 

bladeren van bijvoorbeeld gele plomp om vanuit daar hun territorium te verdedigen.” aldus 

Kluit. 

mailto:k.althuis@natuurmonumenten.nl
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Natuurmonumenten zoekt: Modderkruiper vangers  

In de sloten van het Kampereiland komen grote modderkruipers voor. Dit zijn beschermde 

vissen. De sloten worden gebaggerd. Daarom wil Natuurmonumenten de grote modderkruipers 

vangen en terugzetten in het water. 

De bagger werkzaamheden starten op maandag 5 september en zullen ongeveer 10 

werkdagen in beslag nemen. Voor deze periode zoekt Natuurmonumenten vrijwilligers. Je gaat 

een dag mee het veld in om het gebaggerde materiaal na te zoeken op grote modderkruiper 

om deze vervolgens terug te zetten in het water. Natuurmonumenten zorgt voor koffie en 

thee, handschoenen en gezelligheid.  

Het baggeren van de sloten is onderdeel van het LIFE project “a better life for Bittern” -ruimte 

voor Roerdomp- waarin provincie Overijssel en Natuurmonumenten samenwerken aan herstel 

van het rietland aan de oevers van het Zwarte Meer.  

Doe ook mee en help de natuur een handje! Vraag vriend of vriendin, familie, buren of 

collega’s en kom een dag werken in de natuur. Aanmelden en meer informatie is te krijgen bij 

boswachter Ruben Kluit via r.kluit@natuurmonumenten.nl  

 

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 

 

 

 

 

 

 

AANVRAGEN HULP OF ZORG 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via coördinator Helma Langeweg 

 e-mail: vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-23254810 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

e-mail zorgteam voor Kraggenburg en Ens: thuiszorgenskraggenburg@zorggroep-onl.nl  

 algemeen telefoonnummer (24 uur per dag bereikbaar): 0521-539999 

 telefoonnummer thuiszorgteam: 0527-206414 

 uitleen hulpmiddelen in Emmeloord: 0527-630301 

 website Zorggroep: http://www.zorggroep-onl.nl  

 

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, WMO, werk en inkomen, enz. 

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

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN: 0527–633933 

Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente: 

 https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 

 

 

 

 

 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 
uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:r.kluit@natuurmonumenten.nl
http://www.natuurmonumenten.nl/
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:zorgenskraggenburg@zorggroep-onl.nl
http://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Inleverdata 2016 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

06 november 16 november 

15 januari 2017 25 januari 2017 
 
 
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 

08-07 Sint Genesius Muziektheatervoorstelling Leemringweg 26 20.00 uur 

09-07 Harkemase Boys Oefenwedstrijd De Brem  

09-07 Sint Genenius Muziektheatervoorstelling Leemringweg 26 20.00 uur 

16-07 Fladderiep OPAK Huis aan huis 09.00 uur 

24-08 STEK Vakantie activiteit Zie flyer 

27-08 K-City Klokhuis Boulers Clubkampioenschap ’t Klokhuis 14.00 uur 

03-09 FC Kraggenburg Fruittoernooi De Brem  

17-09 Fladderiep OPAK laatste keer! Huis aan huis 09.00 uur 

22-10 Dorpsbelang Klussendag ’t Klokhuis 08.30 uur 

 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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Van Dorpsbelang 

 

Woningbouw houdt ons bezig 

 

Op 1 september heeft het college van B&W besloten in te stemmen met de actualisatie van het 

bestemmingsplan Kraggenburg. Het bestuur van Dorpsbelang krijgt hierover verschillende 

reacties. Voor ons reden om nogmaals (kort) zaken op rij te zetten. 

 

In gesprekken met de gemeente is ons standpunt altijd geweest om woningbouw in 

Kraggenburg mogelijk te maken, zeker ook voor jongeren. Hierin is een twee sporenbeleid 

gevolgd en wel: uitbreiding van het dorp is zeer gewenst, bij voorkeur op uitbreidingslocatie 

Penders, maar voor de korte termijn kiezen we ook voor inbreiding, zonder het eerste punt los 

te laten. Dorpsbelang wil perspectief bieden op daadwerkelijke woningbouw in Kraggenburg. 

Beide punten zijn in het kader van het ontwikkelingsperspectief 2020 van de gemeente 

uitvoerig besproken met wethouders en ook via inspraak bij de gemeenteraad. In dat 

perspectief worden inbreidingslocaties benoemd en ook uitbreidingslocatie Penders (met 44 

woningen). Dorpsbelang heeft zijn visie en argumenten ook verwoord in een brief aan de 

gemeenteraad, februari 2016.  

 

De nota ontwikkelingsperspectieven 2020 is door de gemeenteraad op 18 april vastgesteld met 

daarbij twee belangrijke uitspraken van de wethouder nl. kavel Paauw wordt in deze 

collegeperiode niet verkocht en het college spant zich maximaal in om tot woningbouw op de 

uitbreidingslocatie Penders te komen. Als dit laatste niet lukt, zal kavel Paauw opnieuw ter 

sprake komen. 

 

De inbreidingslocatie aan de zuidzijde van de Walstraat heeft een plek gekregen in de 

actualisatie van het bestemmingsplan. Van jongeren heeft bestuur Dorpsbelang positieve 

reacties ontvangen dat woningbouw nu op korte termijn mogelijk wordt. U moet daarbij 

bedenken dat vanwege de huidige wetgeving (o.a. inkomen) het voor veel jongeren moeilijk is 

om te huren. Dan wordt een aanbod van starterswoningen belangrijk.  

Anderzijds staat het iedere burger vrij zijn/haar zienswijze aangaande het bestemmingsplan 

kenbaar te maken. Een aantal Kraggenburgers heeft dat gedaan bij onze gemeente. 

 

Het zal u voldoende bekend zijn wat er de afgelopen jaren is gezegd over de uitbreidings-

locatie(s). Dat herhalen we hier niet. Wel is er nu een compleet nieuwe situatie ontstaan 

omdat Megahome/NEBO BV, eigenaar van kavel Penders, failliet is verklaard. Daarmee worden 

alle partijen afhankelijk van de curator die het faillissement afhandelt. De uitbreidingslocatie 

Penders blijft de voorkeur houden van het college van B&W en van Dorpsbelang. Het is nu 

even afwachten hoe gesprekken met de curator verlopen. 

 

Heeft u vragen of suggesties over deze materie, dan kunt u altijd bestuur Dorpsbelang 

hierover benaderen. 

 

Namens Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 
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ESSENTAKSTERFTE 

 

Kappen van bomen vanwege de essentaksterfte 

 

De essentaksterfte is een schimmel in de essen en door deze ziekte gaan takken afbreken. Je 

kunt in de zomer duidelijk de zieke essen herkennen door een slechte (aftakelende) 

boomkroon. De essentaksterfte blijft doorwoekeren en het betekent dat er de komende jaren 

steeds inspecties zijn en er nog meer essen die gevaar opleveren gekapt zullen worden. Dus 

stukje bij beetje gaan de essen, dat zijn juist die hoge en vaak dikke bomen, verdwijnen. De 

inschatting is dat 99% van de essen zullen verdwijnen vanwege deze ziekte. 

 

Vier jaar geleden is er een forse uitdunning uitgevoerd in de bosrand rondom ons dorp. Toen 

kwam de essentaksterfte al ter sprake, maar er was nog geen directe noodzaak om veel essen 

te kappen. 

Onze gemeente blijft de essen controleren en heeft geconstateerd dat er nu bomen gekapt 

moeten worden, vanwege de veiligheid (vallende takken). Verspreid door de bossingel rondom 

ons dorp gaat het nu om zo'n 40 bomen. De komende herfst en wintermaanden wordt dit werk 

uitgevoerd. Precieze datums zijn nog niet bekend. De gekapte bomen blijven ter plekke liggen 

als het wegslepen te veel vernieling geeft van de jonge groei na de boskap van 4 jaar geleden. 

Kunnen ze zonder problemen worden afgevoerd, dan zal dat gebeuren. In de bossingel worden 

geen nieuwe bomen geplant. De natuur moet zichzelf herstellen met groei van zaailingen en 

het opnieuw uitlopen van stobben. 

 

Langs de buitenwegen, Paardenweg, Hertenweg en Neushoornweg, staan ook essen. Deze 

bomen worden nu gecontroleerd en zullen ook gekapt worden. Hoeveel bomen en wanneer is 

nu nog niet bekend. Langs deze buitenwegen zal op termijn een herbeplanting komen met een 

mix van verschillende boomsoorten. 

De bewoners in het buitengebied met een erfsingel hebben inmiddels een brief  ontvangen 

over de essen in hun singel. 

 

Onze gemeente is nu druk bezig met de uitvoering en inspecties. Daarnaast wil de gemeente 

uitleg geven aan de dorpsbewoners als daar behoeft aan is. Zo ja, meld dit bij Dorpsbelang 

dorpsbelang@kraggenburg.nl of bij bestuursleden. Gemeente en Dorpsbelang zullen dan een 

avond organiseren. 

Verdere informatie over het kappen van de essen kunt u krijgen bij de heer A. Boertje, van 

onze gemeente, bereikbaar via 0527–633911 of info@noordoostpolder.nl 

 

Dorpsbelang Kraggenburg. 

 

 

 

 

 

KERN MET PIT 

 

Kraggenburg kern met pit? Heb jij een idee? 

Op 1 september is de jaarlijkse inschrijvingsperiode voor ‘Kern met pit’ weer opengesteld. Tot 

en met 31 oktober kunnen ideeën voor het leefbaar houden van een dorp of buurt worden 

ingediend bij de organisatie ‘Kern met pit’. Kern met Pit daagt mensen uit die een droom 

hebben voor hun eigen buurt, dit binnen een jaar te realiseren. Het kan om allerlei ideeën en 

initiatieven gaan: van het opzetten van een buurtmoestuin tot het organiseren van een 

dorpstoneelstuk. Als het je directe omgeving maar verbetert of een impuls geeft. 

 

Kraggenburg heeft al een aantal keer het predicaat ‘Kern met Pit’ ontvangen. Het laatst in 

2013 voor het project ‘Samen – Razem’, een project om de integratie van de – veelal Poolse – 

arbeidsmigranten te bevorderen en daarmee de leefbaarheid van de gehele dorpsgemeenschap 

te verbeteren. 

 

Heb je een idee dat in aanmerking komt? Kijk op www.kernmetpit.nl en meld je aan! 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
mailto:info@noordoostpolder.nl
http://www.kernmetpit.nl/
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22 OKTOBER KLUSSENDAG 

 

Op zaterdag 22 oktober organiseert Dorpsbelang voor de derde keer een klussendag. Een dag 

waarop we met z’n allen aan de slag gaan om samen klussen voor de dorpsgemeenschap te 

doen. De eerste klussen en klussers zijn al aangemeld, maar we kunnen nog veel meer 

aanmeldingen gebruiken. 

Tijdens de klussendag willen we de handen uit de mouwen steken voor de dorpsgemeenschap. 

Zo zullen dit jaar in het Dorpshuis weer verschillende onderhoudswerkzaamheden worden 

opgepakt en gaan we de begraafplaats weer netjes maken. We willen het boslint snoeien zodat 

het voor iedereen weer goed toegankelijk wordt en de kunstwerken in ons dorp weer reinigen. 

We willen echter nog meer doen. Heeft u een suggestie? Meldt het ons! We nodigen ook dit 

jaar weer onze vele clubs en verenigingen uit om met ons mee doen. 
 

Heeft u zin om mee te doen als vrijwilliger? Laat het ons weten! Alle handen zijn welkom. Wij 

zorgen om 8.30 uur voor de gezamenlijke start met een kop koffie in het Dorpshuis. Om 12.00 

uur bieden we iedereen een lunch aan en we sluiten om 15.00 uur af met een gezamenlijke 

borrel. 

Zowel klussen als klussers kunnen worden aangemeld bij Dorpsbelang:  

Freerk Jan de Haan: fjtekrag@hotmail.com of tel. 06-48268406 

Jan van Benthem: janengeertje@yahoo.com of tel. 0527-250054  
 

NB: Tijdens voorgaande klussendagen pakten we ook klussen op voor ouderen die dat zelf niet 

meer kunnen, maar dat is nu anders georganiseerd. Voor een klusje in uw tuin of rond huis 

kunt u het hele jaar door een beroep doen op de vrijwilligersgroep via coördinator Annie van 

Boven (e-mail  vrijwilligers@kraggenburg.nl  of telefoon 06-2325 4810). 

 

  

  

 

 

VAKANTIEACTIVITEIT 

Zoals gewoonlijk was er weer op de laatste woensdagmiddag van de 

zomervakantie de vakantieactiviteit. Dit jaar stond deze prachtige 

zonnige woensdagmiddag in het teken van  

“de Olympische Spelen”.  Door het heerlijke weer hebben we heel wat 

leuke waterspellen kunnen doen en een lekker ijsje gegeten tussendoor! 

Vooral de buikschuifbaan was een grote hit onder de kinderen. We 

hebben deze middag gezellig afgesloten met marshmallows roosteren 

boven het Olympisch vuur. 
 

SENIORENMIDDAG 

De JVV, Zonnebloem en STEK organiseren ook dit jaar weer een feestelijk programma op 

woensdagmiddag 26 oktober van 14.00 uur tot 19.00 uur. Net als vorig jaar hebben we weer 

een leuk programma in elkaar gezet. Het thema verklappen we nog niet!  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: Piet Koster tel.:252565 

Zonnebloem: Marian Oud tel.:239247 

STEK: Marian Neefjes 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 19 november om 10.30 uur 

komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten aan op de kade. 
 

Tot ziens bij een van onze activiteiten.  

STEK 

Anne van der Lingen, Marian Neefjes, Joost Potters, Agnes Jongbloed en Liesbeth van Egmond. 

mailto:janengeertje@yahoo.com
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
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UITNODIGING JAARVERGADERING 
S.V. BE-FAIR 

 

Wij willen al onze leden, ouders van jeugdleden, 

trainers en donateurs hierbij uitnodigen voor onze  

jaarvergadering die gehouden wordt op 

Woensdag 12 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  

 Avondvierdaagse 

 Stratenvolleybal 

 

Pauze 

 

5. Jaarverslag van de penningmeester 

 Vaststellen contributie 

6. Verslag kascommissie 

7. Benoeming nieuwe kascommissie 

8. Bestuursverkiezingen 

 Aftredend en niet herkiesbaar 

  Richard Sikma (secretariaat voorheen penningmeester) 

  Irma Verschure (voorzitter) 
 

 Kandidaten 

  Joachim de Kruijk 

  Paula Snellink 
 

 Eventuele tegenkandidaten kunnen tot 24 uur voor aanvang van de vergadering 

aangemeld worden bij de voorzitter. 

9. Rondvraag 

10. Sluiting 

 

Graag zien wij u op deze jaarvergadering. 

 

Met vriendelijke groet, 

Het bestuur van Be-Fair 
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FC KRAGGENBURG 

 
             

VOETBALJAARGANG 2016-2017 
 

 

 

 
De bekerwedstrijden zitten er op en de competitie is inmiddels vol goede moed gestart. We 

gaan er een mooi voetbalseizoen van maken! 
 

Fruittoernooi 

Het fruittoernooi op 3 september met de BBQ na afloop was zeer geslaagd. Graag bedanken 

we alle vrijwilligers die hier aan hebben mee gewerkt. Zonder jullie kunnen we dit soort 

activiteiten niet organiseren. Top! 

Uitslag: 1.  Blankenham, 2. Emmeloord, 3. Ens, 4. Kraggenburg, 5. Blokzijl, 6. Old Forward  
 

Klussen 

Op De Brem is de afgelopen tijd veel geklust. Om een aantal zaken te noemen: de 

overkapping is in ons eigen rood-wit geschilderd, de bar is opgeknapt en de dug-outs zijn 

verhoogd en verstevigd. Ook hiervoor bedanken we onze vrijwilligers! 
 

Vrouwen gezocht 

Voor ons vrouwenteam zijn we op zoek naar een paar extra speelsters. Ben je 16 jaar of ouder 

en lijkt het je leuk om in teamverband te voetballen? Neem dan contact met ons op via 06-

23337730 of kom een keer meetrainen op donderdagavond. 
 

Trainer kabouters gezocht 

Met spoed zijn wij op zoek naar een trainer voor de kabouters. De trainingen worden gegeven 

op woensdag van 16.00 uur tot 16.45 uur. Interesse? 06-23337730. 
 

Vrijwilligers gevraagd voor kantine 

Voor de kantine zijn we op zoek naar vrijwilligers, die bij toerbeurt op zaterdag en/of zondag 

achter de bar willen staan. Interesse? Laat het ons weten via secretariaatfck@hotmail.com.  
 

Grote Clubactie 

Vanaf 1 oktober start de landelijke lotenverkoop van de Grote Clubactie 2016! Vanaf die dag 

kunt u leden van FC Kraggenburg bij u aan de deur verwachten. 80% van de opbrengst van de 

loten is voor de club! Dus koop een lot!  
 

Oktoberfest 

Voor leden en vrijwilligers is er zaterdag 14 oktober van 21.00 uur tot 01.00 uur Oktoberfest in 

de kantine. Komt allen! 
 

Informatie 

Algemeen: http://www.fckraggenburg.nl/ 

Actueel: https://www.facebook.com/FC-Kraggenburg-335374073271452/ 
 

Sportieve groet,  

Bestuur FC Kraggenburg 

(Berry, Ate Jan, Henrieke, Joan, Mart, Karin, Margot) 

secretariaatfck@hotmail.com 

mailto:secretariaatfck@hotmail.com
http://www.fckraggenburg.nl/
https://www.facebook.com/FC-Kraggenburg-335374073271452/
mailto:secretariaatfck@hotmail.com
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LEUK OM TE LEZEN: Zonder Kop  
 

De rubriek Leuk om te lezen leent zich uitstekend om de belevenissen van Kraggenburgers 

voor het voetlicht te brengen. Immers het is interessant om elkaars bevindingen te mogen 

vernemen. Na het wielerverhaal van Adrie Janse en Vincent van Dijk en het interview met Jan 

Stienstra kom ik in Colombia aangelijnde kippen tegen zonder enige vrijheid. Dat doet mij 

plotseling denken aan de kip in Kraggenburg zowel in het heden als in het verleden. Misschien 

tijd voor wat aandacht voor haar welzijn in ons groene dorp. 

 

Behoudens een enkele biologische kippenhouderij, leeft de kip in Kraggenburg in volle vrijheid 

en tracht ik mij enigszins te verplaatsen in haar wereld. Het fascineert mij wat zij in de 

afgelopen decennia heeft mogen beleven in het mooiste dorp van de polder.  

 

Heden zie je dagelijks haar plezier en hoor je het gekakel naast het nieuw aangelegd terras bij 

van Saaze. De kippen vergezeld van een haan kijken vanuit hun onderkomen naar het komen 

en gaan van de cafégangers. Beide scharrelen heerlijk rond in alle vrijheid. Natuurlijk geen 

moment van verveling en het lijkt erop dat het gezelschap ook later op stok gaat dan de 

gemiddelde plattelandskip. Ook ‘s morgens moet het een genot zijn om de gasten te horen 

smakken van het ontbijt met roerei. Elke dag is het weer een feest om de zorg van Ron of Max 

te mogen ontvangen. Ook het kippenverblijf, een replica van Oud Kraggenburg, geeft het 

geheel een allure waarbij elk dierenverblijf verbleekt. Helaas bestaat er ook in het dierenrijk, 

nooit een schaap met vijf poten. De Scheepslamp op het hok biedt geen bescherming tegen de 

aartsvijand. In 2013 moet het een heksenketel geweest zijn om in de nabijheid van ronkende 

hotelgasten en versteende indianen te worden afgeslacht. Met name voor de laatste kip moet 

het een hel zijn geweest. Er zijn door Ron twee koppen gevonden en dat was voor de 

boswachter het bewijs van een vos. Misschien is het een goed agendapunt voor ons 

dorpsbelang om voor de huidige bewoners een elektronisch waarschuwingssysteem te 

overwegen om het volgende trauma te voorkomen. Gelukkig kunnen de huidige kippen in 2017 

voor de vierde keer gaan kijken naar het eieren gooien met Pasen. Het moet voor hen een 

genoegen zijn om er bij te zijn en een bijdrage te mogen leveren aan dit jaarlijkse schouwspel.  

 

In het verleden hadden de kippen van Lamers een fantastisch onderkomen met uitzicht op de 

ijsbaan Klein Cortina. Het was een volledig vrije uitloop wellicht net zo mooi als bij van Saaze. 

Misschien misten zij het contact met de vrolijke cafébezoeker echter het gekrakeel van 

kinderen met puur ijsplezier zal veel vergoed hebben. Ook het Voorsterbos en de prachtige 

ligging tegenover de kade en de haven met plezierboten moet een walhalla zijn geweest. Door 

de persoonlijke goede verzorging van Nico hebben zijn kippen vast geen windeieren gelegd. 

Wij zullen het nooit weten want Nico liet niemand met zijn eieren gooien.  

 

Dan ook niet te vergeten de vorstelijke periode op Oud Kraggenburg destijds bewoond door de 

familie Pluister. Ook hier alle ruimte en vrijheid buiten, maar ook binnen niet te vergeten. 

Zowel in de woonkamer als in de keuken was het goed vertoeven. Menige kip zittend op het 

fornuis had vermoedelijk geen weet van het bestaan van kippensoep. Tijdens zanglessen en 

gepingel op de piano was het een kakofonie van jewelste. De leerlingen moesten steeds meer 

uit volle borst zingen. Het moet een paradijs zijn geweest om daar eieren te mogen broeden, 

midden in de rust en de mooie natuur en omgeving. Johan Woolderink, de huidige bewoner, 

mag zich echt wel een beetje een haan voelen om daar zo mooi te kunnen wonen en het is te 

hopen dat kippen hem mogen vergezellen.  

 

Ook is het voor de Fladderiep wellicht een goed besluit om een schare kippen aan te schaffen 

en hen volledige vrijheid te gunnen waar de kinderen van kunnen genieten. Spelende kippen 

op het schoolplein met een vrije loop naar de tuinen van de nieuwe bewoners van de kerk lijkt 

mij het summum. Ook in Kraggenburg-Oost hoor ik dagelijks het gekakel van een kip en dat 

stemt mij elke keer weer vrolijk. Menigmaal loop ik als kip zonder kop door het dorp en zal niet 

de enige Kraggenburger zijn. Steeds vaker kom ik tot het besef hoe mooi ons dorp werkelijk is 

en zit te broeden hoe mooi het zou zijn om alle schuttingen in Kraggenburg te verwijderen. 

Zowel de kippen als onze dorpsbewoners in volle vrijheid! De gedachte dat net als onze kippen 

alle bewoners volledige vrijheid genieten, en niet worden gehinderd door sloten of 

afscheidingen geeft mij alleen al kippenvel. 
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KLAVERJASCLUB DE KEI   

 

Vrijdag 23 september beginnen wij weer te klaverjassen in het Klokhuis  

 

De overige avonden zijn:   

7 en 21 oktober 

4 en 18 november  

2 en 16 december  

Aanvang alle avonden 20.00 uur. 

 

Dinsdag 27 December organiseren wij het open kampioenschap, aanvang 19.00 uur 

 

Tot ziens in het Klokhuis  

 

 

 

 

 

 

PLUKTUIN VINK FRUITBOERDERIJ GEOPEND 

 

Jeugdburgemeester Jens van Leeuwen opende de pluktuin van Vink Fruitboerderij met het 

plukken van de eerste Elstar appel. Na een korte uitleg van eigenaar Cees Vink weet hij 

precies hoe hij de appel op een goede manier van de boom kan plukken. Het was zijn eerste 

officiële taak. “Heel leuk om te doen”, vindt hij. “Ik heb veel zin in mijn burgemeestersjaar”. 

Op 12 september werd hij officieel beëdigd als jeugdburgemeester van Noordoostpolder. 

 

In de pluktuin werd zaterdag al volop geplukt. Zomerappels als Delcorf en Robijn, de bramen 

en de Conference peren zijn rijp om te plukken en te eten. Ook de eerste Elstar appels zijn rijp 

voor de pluk. De pluktuin is open op woensdag, vrijdag en zaterdag. ‘Het is echt een uitje voor 

het hele gezin en ook leuk voor een kinderfeestje of om met school langs te komen’.  

 

Op zaterdag 24 september is er een echte beleefdag voor gezinnen met kinderen bij Vink 

Fruitboerderij en zondag 25 september is er een extra plukdag.  

 

Meer informatie: http://www.vinkfruitboerderij.nl/pluktuin/ 

 

 

 

 

 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD VOOR ALLE KRAGGENBURGERS 

 

Op vrijdag 30 september organiseert Het Klokhuis weer een gezamenlijke maaltijd voor 

iedereen die betrokken is bij Kraggenburg. Ons kookteam heeft  voor deze eerste maaltijd van 

het nieuwe seizoen gekozen voor de Chinees/Indische keuken. Zij serveren Nasi, Bami en 

Mihoen. 

De maaltijd begint om 18.00 uur. Het Klokhuis is vanaf 17.30 uur open voor een aperitief. 

De kosten zijn € 2,50 per persoon. 

 

Opgave zo spoedig mogelijk. De inschrijving sluit zondagavond 25 september. 

U kunt zich opgeven bij: 

Piet Paauw tel. 252771 E-mail: pjmpaauw@gmail.com 

Jan Rinsma tel. 252061     E-mail: rinsma8317@hetnet.nl 

 

De volgende maaltijd wordt gehouden op vrijdag 25 november. Dan staat onze traditionele 

stamppot maaltijd weer op het programma. U kunt zich nu al aanmelden voor deze maaltijd. 

http://www.vinkfruitboerderij.nl/pluktuin/
mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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OECUMENISCHE WERKGROEP 

Op zondag 16 oktober zal er een oecumenische viering worden 

gehouden in de protestante kerk te Kraggenburg. Over de invulling 

gaan wij ons nog buigen. Wil je een keer meedoen met de 

voorbereiding meld je dan aan bij Alice Polhoud, tel. 252772. De 

viering start om 10.00 uur. U/jij bent van harte welkom.  

 

DOORDEWEEKSE OPENSTELLING VAN DE KERK 

Elke laatste dinsdag van de maand tussen 15.00 en 16.00 uur stellen 

wij de kerk in Kraggenburg open. U kunt de kerk bezoeken op dit 

tijdstip door de week om een kaars te branden, bezinning of gewoon stilte. Het zou fijn zijn om 

u hier te ontmoeten.  

Noteer alvast de volgende data: 27 september, 25 oktober en 29 november 2016. Er is dan 

ook de mogelijkheid om uw kleding voor ISEE in te leveren.  

 

 

 

 

 

 

CLUB VOOR KINDEREN IN GROEP 8 EN DE 1STE KLAS 

 

 

Ook dit schooljaar is er weer club. Club is een activiteit van de Protestantse gemeente voor 

jongeren in groep 8 van de basisschool en 1e klas van het voorgezet onderwijs. Elke maand 

wordt er wat leuks georganiseerd om samen te doen. Denk bijvoorbeeld aan spelletjes, 

sinterklaasavond, zwemmen etc. 

 

Op 7 oktober a.s. is de eerste clubavond van het seizoen. De clubavond begint om 19.30 uur 

in de protestantse kerk en zal tot ongeveer 21.00 uur duren.  

 

Corrie Schipper, Tanja de la Vieter, Ivy Polhoud, Rense Veldhuis en Joani de Graaf leiden club. 

De kosten voor de club zijn € 25,00 per persoon per seizoen.  

De data voor het seizoen 2016-2017 (onder voorbehoud van wijzigingen) zijn: 

7 oktober, 2 december 2016, 13 januari, 18 februari, 25 maart, 14 april en 26 mei 2017.  

 

Lijkt het je leuk om dit seizoen ook op club te komen dan zien we je graag de eerste clubavond 

op vrijdag 7 oktober! Jullie zijn van harte welkom. 

 

Groeten van de clubleiding Corrie, Joani, Tanja, Ivy en Rense. 
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NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 

 

In het nieuwe seizoen bruist het Klokhuis weer van de activiteiten. Naast het wekelijkse 

programma, zijn er ook weer een aantal specifieke evenementen waarbij het ontmoeten en het 

versterken van de sociale cohesie centraal staan. 

   

TAFELTJESMARKT op zaterdag 15 oktober 

Evenals vorig seizoen organiseren we weer een tafeltjesmarkt. Bij deze tafeltjesmarkt kunt u 

uw overtollige spullen (kleding, schoeisel, speelgoed,  tv- en audioapparatuur etc.) aanbieden 

aan de Kraggenburgers, in een overdekte comfortabele ambiance, waarbij gezelligheid en 

onderling contact belangrijker is dan commercieel gewin. 

De deelname staat open voor iedereen. De kosten zijn €2,50 per tafel ( incl. kopje koffie/thee) 

Voor de kinderen tot 16 jaar kost een tafel € 1,50 (incl. consumptie). 

De markt wordt gehouden van 9.00 uur tot 12.00 uur. Vanaf 8.00 uur kunt u de spullen 

brengen. Na afloop neemt u alle niet verkochte spullen weer mee. 

Opgeven bij Piet Paauw, tel. 252771, E-mail pjmpaauw@gmail.com  

 

REPAIR CAFÉ 

Ook dit jaar willen we weer regelmatig een Repair Café organiseren. De bedoeling van het 

Repair Café is om een tweede leven te geven aan huishoudelijke apparaten, audio- en 

videoapparatuur, speelgoed etc., welke niet meer of niet meer goed functioneren. 

Onze Kraggenburger “Willy Wortel” Piet van het Westeinde is weer aanwezig om te bekijken 

wat de mogelijkheden zijn om het “apparaat” weer aan de praat te krijgen. Indien mogelijk 

repareert hij ter plekke of anders krijgt u advies over verdere mogelijkheden. Aan advies en 

reparatie zijn geen kosten verbonden. U betaalt alleen, indien nodig, voor vervangende 

onderdelen.   

Het eerste Repair Café houden we samen met de tafeltjesmarkt op zaterdag 15 oktober. 

Aanvang 10.00 uur.  

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD 

Zoals u elders in deze Uitkijk kunt lezen houden we weer een gezamenlijke maaltijd op vrijdag 

30 september. Ook deze maaltijd staat in het teken van gezelligheid en elkaar ontmoeten. 

Komt dus allen naar Het Klokhuis. Voor opgave: kijk elders in dit nummer. 

 

Piet Paauw – voorzitter 

 

 

 

 

 

MEEDOENBON 

 

Het nieuwe sport- en culturele seizoen gaat weer van start, dus kunt u zich weer bij 

verschillende clubs en verenigingen aanmelden. Inwoners met een inkomen tot 110% van het 

minimum inkomen kunnen voor hun kinderen een zogeheten MeeDoenbon aanvragen. Hiermee 

kunt u bijvoorbeeld de contributie van een vereniging of een activiteit betalen. 

De MeeDoenbon 

In Noordoostpolder vinden we het belangrijk dat iedereen mee kan doen. Daarom kunt u per 

kind (van 4 tot en met 18 jaar), per kalenderjaar een MeeDoenbon krijgen ter waarde van 150 

euro. Deze kunt u bij verschillende verenigingen in de gemeente inleveren. 

Naast de MeeDoenbon voor kinderen heeft de gemeente ook een bon voor 65-plussers en voor 

mensen met een chronische ziekte of beperking. 

Informatie hierover leest u op www.noordoostpolder.nl/meedoenregeling  

De MeeDoenbon aanvragen 

Aan de balie in het gemeentehuis kunt u het aanvraagformulier invullen. U kunt ook het 

aanvraagformulier downloaden via www.noordoostpolder.nl/meedoenregeling Hier vindt u ook 

een overzicht van de verenigingen en clubs waar u de MeeDoenbon kunt inleveren. 

Mocht u vragen hebben dan kunt u contact op nemen met de gemeente Noordoostpolder,  

tel: 0527-633911. 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
http://www.noordoostpolder.nl/meedoenregeling
http://www.noordoostpolder.nl/meedoenregeling
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Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 
 

Het laten doorgaan van KOFFIETIJD op de dinsdag ochtend in de vakantieperiode was 

succesvol. Er was belangstelling om elkaar in deze rustige periode te ontmoeten. 

 

We proberen weer een activiteiten programma op te zetten voor de komende periode. 

Activiteiten worden bekend gemaakt door een flyer bij ‘t Klokhuis en het mededelingenbord 

(Bord zullen we plaatsen Voorstraat, hoek Noordermeent)  

en op Facebook: Stichting Dorpshuis Het Klokhuis, Dorpsbelang Kraggenburg. 

 

Activiteit dinsdag 18 oktober KLEUR & STIJL 

Sandra van Regenmortel uit Marknesse, zal ons deze ochtend uitleggen wat kleur en stijl met 

je uitstraling doet. Wil je alvast informatie over dit thema, kijk dan op haar website: 

www.mooi-met.nl   

 

Mocht u belangstelling hebben om een keer op dinsdag tussen 10.00 uur en 12.00 uur koffie of 

thee te komen drinken, dan  bent u van harte welkom. 

 

Werkgroep Koffietijd: 

Ymke Wolters, Gien Rinsma, Helma Langeweg en Harry Engels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ZONNEBLOEM NIEUWS 

 

Nu de vakantie weer voorbij is en we nog kunnen genieten van een prachtige en warme 

nazomer, blikken we eventjes terug op de afgelopen maanden. 

 

Zonnebloem PICKNICK. 

Die hebben we gehouden op woensdag 13 juli op de Hertenweg bij fam. Oud. Het weer was 

niet helemaal waar we op gehoopt hadden, maar desondanks hebben toch zeker 20 gasten 

gehoor gegeven aan onze uitnodiging en samen met een aantal vrijwilligers kwamen we tot  

27 personen. Gelukkig was het die dag wel droog, maar eigenlijk te fris om buiten te zitten, 

zoals gebruikelijk bij een picknick. De fam. Oud stelde hun terras en woonkamer beschikbaar 

voor ons, zodat we het lopend buffet onder dak konden nuttigen. We hebben tevens kunnen 

genieten van de prachtige tuin en hebben de paarden volop kunnen bewonderen. Het werd een 

smakelijke en gezellige dag voor ons allemaal. 

Onze hartelijke dank gaat dus uit naar dhr. en mevr. Oud. 

 

LOTENVERKOOP 

In de maanden juli en augustus zijn wij als Zonnebloemvereniging weer bij u aan de deur 

geweest, voor het verkopen van de jaarlijkse zonnebloem loten.  

U heeft weer gul aan ons gegeven, en wij danken u daarvoor hartelijk. 

http://www.mooi-met.nl/
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APPLEKNOCKERS FESTIVAL 

 

Op Zaterdag 29 oktober organiseren wij opnieuw het appleknockers festival om het einde van 

de pluktijd te vieren. 

Dit jaar een hele nieuwe opzet met diverse leuke elementen. 

 

Heel Kraggenburg bakt. 

Dit is een bakwedstrijd die bestaat uit drie opdrachten. Zaterdag 29 oktober om 10.00 uur 

krijgt je bij Saaze je eerste opdracht die om 12.00 uur weer ingeleverd moet worden, 

vervolgens krijg je de 2e opdracht die om 14.00 uur ingeleverd moet worden en dan de laatste 

die om 16.00 uur ingeleverd moet worden. Je kunt je per wijk, team, vereniging, alleen of met 

meerdere opgeven. 

Verder info zie hieronder 

 

Preuvenement 

Om 16.00 uur begint er op het plein bij Saaze een preuvenement met muzikale omlijsting. Er 

komen een achttal kramen te staan met allerlei lekkere hapjes en drankjes uit alle windstreken 

Je kunt een knipkaart kopen om alle hapjes uit te proberen. Ook is er een bierproeverij met 

uiteraard bokbier. Tevens de hele middag gezellige life muziek. 

De knipkaarten kun je in de voorverkoop kopen bij Van Saaze voor € 12,50 ( op=op ) 

 

Taartenbakwedstrijd 

Ook is er weer een taartenbakwedstrijd. Je kunt je eigen bedachte en gebakken taart inleveren 

bij Saaze op Zaterdag 29 oktober voor 13.00 uur ‘s middags. Een deskundige jury zal 

vervolgens de taarten testen en de uiteindelijke winnaar krijgt de appelwisselbokaal en een 

diner bon voor twee personen. 

 

Voor het preuvenement zoeken wij nog mensen die het leuk vinden om als groep, wijk, team 

o.i.d een gerecht te maken die dan op de markt verkocht gaat worden. 

De kosten voor de ingrediënten zijn voor de organisatie. 

 

Programma Zaterdag 29 Oktober 

10.00 uur Start heel Kraggenburg bakt. 

13.00 uur Inleveren taarten taartenbakwedstrijd. 

16.00 uur Bekendmaking winnaar heel Kraggenburg bakt. 

  Prijsuitreiking taartenbakwedstrijd. 

  Start preuvenement. 

 

Voor info en opgave: 

Ron Potters 0527-252353 vansaaze@planet.nl 

Bregina tuinstra 06-13272327 andre.bregina@telfort.nl 

 

 

 

 
 

COLLECTANTEN DIERENBESCHERMING 

 

Collectanten gezocht. 

Van 2 t/m 8 oktober organiseert de Dierenbescherming weer haar jaarlijkse collecte. 

Door rond dierendag 4 oktober een paar uurtjes te collecteren, steunt u het werk van de 

Dierenbescherming.  

U kunt zich aanmelden via dierenbescherming.nl/collecte of bel 088-8113000. 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

mailto:vansaaze@planet.nl
mailto:andre.bregina@telfort.nl
http://www.kraggenburg.nl/
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K-CITY KLOKHUIS BOULERS 

 

Hallo Kraggenburgers. 

De Jeu de Boulers zijn de afgelopen weken weer zeer actief geweest. 

Zaterdagmiddag 27 augustus zijn voor de derde keer in het bestaan van de 

club de Kraggenburger kampioenschappen georganiseerd. Om 2 uur in de 

middag zijn de wedstrijden begonnen. Een kleine foto impressie van zowel de   

                        kinderen als de “groteren”: 

 

Naast de te winnen wisselbeker zijn er prijzen in natura 

door brouwerij Pragt te Dronten beschikbaar gesteld. 

Natuurlijk kreeg iedere deelnemer een erelintje.  

De uiteindelijke winnaar van de 

jeugd werd Lysanne 

Gouweleeuw. Zij won de 

jeugdbeker en een erelintje. Op 

de tweede en derde plaats 

eindigden bij de jeugdigen Daan 

en Henrieke Tuinstra. Bij de 

volwassenen ontving ook dit jaar net als in 2014 Sanne-Mayke 

Dunsbergen de eerste prijs uit handen van de voorzitter: de Wisselbeker 

en een pakket van Pragt. Tweede plaats werd het doublet Henry en 

Mike, de derde plaats was voor het doublet Hannie en Hans. 

 

Bij de vaste clubspelers mochten we ook nog 

twee deelnemers verwelkomen: Hannie en Mike. 

Zij spelen nu ook regelmatig op de 

donderdagavond. 

 

Halverwege de wedstrijden werden wij op deze warme zaterdagmiddag 

verrast door Joost en Annie van snackbar ‘t Hoekje met een heerlijk 

ijsje! Bedankt Joost en Annie!                                

 

Voor de zomervakantie 

hebben de (oud-)collega’s 

van de Fladderiep op 

vrijdagavond 8 juli ook nog 

een balletje ge-jeu-de-

bouled. Er werd fanatiek  

gespeeld om de laatste punten!  

 

 

 

 

Kortom zo terugkijkend was het een succesvol 

zomerseizoen!!    

 

 

Ook u/jullie blijven hartelijk welkom op de 

donderdagavonden vanaf 19.00 uur op de banen 

naast het Klokhuis.  

 

 

Hans Dunsbergen  

voorzitter K-City Klokhuis Boulers. 
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VERSLAG VAN HET JAARLIJKS DAGJE UIT MET DE JVV 

 

Op woensdag 6 juli werd weer een dagreis georganiseerd voor de 55 plussers uit Kraggenburg 

en Ens. Om 8.30 uur vertrokken we met 31 mensen uit Kraggenburg om vervolgens nog 16 

mensen in Ens op te halen. 

  

Via een mooie route over de Veluwe reden we richting Loenen. Onderweg was er tijd voor 

koffie met gebak. In Loenen bezochten we papierfabriek de middelste molen. Hier kregen we 

een uitvoerige uitleg hoe het papier vroeger werd gemaakt. 

In deze fabriek wordt al sinds 1622 papier geproduceerd en 

is nog steeds in de oude staat bewaard gebleven. Ook het 

handgeschept papier, al dan niet voorzien van een 

watermerk, kwam aan bod. Na dit bezoek reden we naar 

een restaurant in Eerbeek, waar we genoten van een goede 

koffietafel. Vervolgens maakten we een rondrit o.l.v. een 

gids door de kroondomeinen van het Loo. Ook kwamen we 

op plaatsen waar we normaal nooit zouden komen. De gids 

is echter in het bezit van een vergunning, mocht de 

touringcar door politie worden aangehouden. Verder reden 

we nog een stukje door Hoog Soeren, dit is het geliefde 

kroondomein van Wilhelmina en Hendrik, de grootouders 

van koning Willem Alexander. Ook kwamen we langs het 

standbeeld van Wilhelmina in Apeldoorn.  

 

Na deze rondrit vertrokken we naar restaurant De Belt in 

Belt-Schutsloot, waar we om 17.30 uur eerst van een 

drankje genoten, aangeboden door de JVV.  Binnen wachtte 

ons een  

3-gangen diner. We begonnen met kippensoep, vervolgens 

kregen we twee rolladeschijven, koolrabi, sperzieboontjes 

met spek, wortelbolletjes, sla, gebakken aardappels en 

kreukelfrites. We eindigden uiteindelijk met bavarois en 

slagroom. 

 

Na een leuke en voorspoedige reis kwamen we rond 19.30 uur weer in Kraggenburg aan. 

 

Marianne Galama, 

secretaris JVV. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Beste Polderbewoners, 

 

Dit jaar is in de periode 19 juni t/m 25 juni door de coördinatoren en collectanten de jaarlijkse 

Rode Kruis collecte verzorgt en die heeft € 6726,99 opgebracht voor onze afdeling.  

 

Namens de Rode Kruis Afdeling Noordoostpolder wil ik iedereen bedanken voor de bijdrage en 

steun die u onze afdeling heeft gegeven. 

 

Namens de vrijwilligers van de Afdeling Noordoostpolder, 

Frank Lemmens,  

Collecte coördinator Rode Kruis afdeling Noordoostpolder. 
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BOERDERIJENBOEK KRAGGENBURG 

 

Wilt u ook meewerken aan het boerderijenboek Kraggenburg? 

Kom op 25 oktober ’s avonds naar het Klokhuis 

 

Er is in de Noordoostpolder een stichting opgericht die tot doel heeft om van alle uitgegeven 

boerderijen een korte beschrijving en een foto te maken en dat in een mooi boek vast te 

leggen. Het wordt een boek dat niet alleen interessant is voor de boeren en tuinders, zeer 

zeker ook voor de bewoners in het dorp. Want naast de beschrijving van de uitgifte met de 

eerste pachter en de daarop volgende ontwikkelingen van het uitgegeven bedrijf, zullen er 

pagina’s met algemene informatie worden opgenomen over bijvoorbeeld de verschillende 

boerderijtypen, de Oostenrijkse woning, het uitgiftebeleid, geschiedenis en ontwikkeling van 

het dorp, etc. De pagina’s met deze  algemene informatie, zullen vooral samen met de 

vertegenwoordigers uit ieder dorp bepaald worden. Als voorbeeld dienen de boeken, die in 

Oostelijk en Zuidelijk Flevoland zijn gemaakt. 

(zie bijvoorbeeld www.boerderijenboekdronten.nl) 

  

Nu nog de Noordoostpolder, de moeilijkste omdat het hier om veel meer bedrijven gaat, de 

diversiteit veel groter is en de eerste generatie pachters alweer zo’n 70 jaar geleden naar de 

Noordoostpolder is gekomen.  

Inmiddels zijn in alle dorpen een aantal mensen al actief om voor zijn of haar dorp een 

bijdrage te leveren. De stichting staat nog aan het begin van het project. Het streven is om in 

het najaar van 2018 alle 11 boerderijenboeken voor de Noordoostpolder gereed te hebben. 

Dat betekent veel uitzoekwerk, interviews en dat er veel foto’s gemaakt moeten worden. 

 

In de jaarvergadering van Dorpsbelang (16 maart jl.) is het plan kort toegelicht, is het boek 

van Swifterbant als voorbeeld getoond en hebben mensen zich gemeld om hieraan mee te 

werken. Dat zijn Harry Veldhuis, Piet Paauw, Vincent Oosterwijk, Marian Meijs en Wubbo de 

Raad vanuit Dorpsbelang en de Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder. 

 

Bent u ook geïnteresseerd om hieraan mee te werken of beschikt u over foto’s uit de tijd van 

de uitgifte, of hebt u nog parate kennis vanuit de tijd van de eerste uitgiftes, alle hulp is van 

harte welkom. En natuurlijk zijn schrijvers/interviewers en fotografen ook van harte welkom. 

Het voorbereidingsgroepje wil op 25 oktober aanstaande, aanvang 20.00 uur in ’t Klokhuis een 

bijeenkomst organiseren, waar wij met elkaar kunnen spreken over de verdere invulling van 

het Boerderijenboek voor Kraggenburg. 

Ik ga ervan uit dat er ook binnen de Kraggenburgse gemeenschap belangstelling is om 

hierover meer te horen, dan wel om actief mee te doen. Graag tot ziens op 25 oktober! 

 

Namens het voorbereidingsgroepje 

Piet Paauw (voorlopig coördinator voor Kraggenburg)  

 

 

 

 

 

MELANIA FIETSTOCHT VOOR GOEDE DOELEN 

 

Op zondag 2 oktober organiseert Melania, Ontwikkelingssamenwerking, afdeling Flevoland, een 

mooie fietstocht van ongeveer 30 km. door de polder en het oude land rond Kuinre. De start  

is om 13.00 uur op de parkeerplaats van ”Eetcafé  Kuinderbos” aan de Kuinderweg, voor 

Kuinre. De kosten zijn € 10,00 per persoon. Kinderen kunnen gratis meefietsen. 

 

Wanneer u van fietsen houdt en kansarme gezinnen op de Filippijnen wilt steunen, fiets dan 

mee op 2 oktober a.s Onderweg worden gesponsorde versnaperingen aangeboden. 

Opgeven kan bij de start van de fietstocht. 

 

Meer informatie: 

Melania Flevoland tel: 06–23230353 of e-mail: mgjlowenthal@yahoo.com 

http://www.boerderijenboekdronten.nl/
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MEER BEWEGEN VOOR 55+!  
 

 

 

 
 

 

Op zoek naar beweegaanbod?  

Op www.sportinnop.nl/zoek-een-sport kunt u via 3 zoekopties kijken welk beweegaanbod bij u 

aansluit. U kunt zoeken op een specifiek beweegaanbod, op doelgroep en/of op locatie. Bekijk 

op sportinnop.nl welk beweegaanbod er bij u in het dorp te doen is. 

De website wordt op dit moment gevuld met het beweegaanbod voor komend seizoen.   

 

 

 
 

 

Bestaand aanbod in kaart brengen 

Mist u bestaand beweegaanbod op deze website? Denk ook aan: wandelgroepen, fysiotherapie 

of eigen initiatieven; neem dan contact op zodat uw aanbod geplaatst kan worden. Ons doel is 

het beweegaanbod in kaart te brengen voor alle bewoners uit de gemeente Noordoostpolder.  

 

 

Nieuwe aanbod creëren 

Willen meerdere mensen uit uw dorp een bepaald beweegaanbod beoefenen, maar is dit er 

nog niet? Wij kijken graag samen met u of dit opgestart kan worden!  

 

e-mail: karin.schwering@carrefour.nu 

tel:  06-13825239 / 0527-630000 

http://www.sportinnop.nl/zoek-een-sport
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Zonnebloemregio Noordoostpolder, Urk en Brederwiede (NUB) zoekt bestuursleden 

 

De regionale Zonnebloemafdeling NUB is op zoek naar nieuwe bestuursleden. Bij voorkeur 

mensen die vanuit hun beroep of achtergrond over bestuurlijke kennis of vaardigheden 

beschikken. En die deze capaciteiten als vrijwilliger in willen zetten voor mensen met een 

lichamelijke beperking. Bestuursleden van de Regio ondersteunen de besturen van de 

afdelingen in de regio. Ook coördineren zij diverse activiteiten en geven zij vorm aan het 

vernieuwde beleid van de Zonnebloem. Daarnaast verzorgt het regiobestuur aan de hand van 

de mogelijkheden die het Nationaal Bureau van de Zonnebloem biedt, deskundigheids-

bevordering. Het Regiobestuur belegt per jaar 4 Algemene Regiovergaderingen en 4 DB 

vergaderingen. 

 

Mooie momenten 

Wij werken voor de doelgroep 25 tot 65 jaar en 65 jaar en ouder. Soms samen eropuit met de 

gasten maar ook zorgen voor een mooie vakantie en eendaagse activiteiten. Zo heeft de ene 

afdeling een high tea op het programma staan en de andere een mooie kerstbijeenkomst.  Het 

regiobestuur Noordoostpolder, Urk en Brederwiede zorgt vooral voor coördinatie en aanbieden 

van activiteiten die voor gasten uit alle afdelingen aantrekkelijk zijn: vaartochten, culturele 

middag, enz. Mensen met een lichamelijke beperking mooie momenten bezorgen, dat is wat 

we proberen te doen. 

 

Wij zoeken 

Wij zoeken voor ons regionale bestuur een bestuurslid Activiteiten, de man/vrouw die het leuk 

vindt om voor mensen met een fysieke beperking 3 à 4 keer per jaar een goed toegankelijke 

groepsactiviteit te organiseren. Vanzelfsprekend is het teamwerk binnen het bestuur! Binnen 

het bestuur heeft elk lid een achterwachtmaatje. 

Doordat ook de zittingsperiode van het bestuurslid Bezoekwerk afloopt, zoeken wij een 

vervanger/vervangster voor haar. Dit bestuurslid is de eerst verantwoordelijke voor de 

deskundigheidsbevordering en voor het samenwerken met de afdelingen voor de werving van 

gasten voor de vakantieweek. 

 

Informatie of aanmelden? 

Interesse voor zo'n bestuursfunctie bij Zonnebloem regio NUB gewekt? Meer weten?  

Neem contact op met Hester Kuper, kuperenvandervecht@kpnplanet.nl.  

De regio Noordoostpolder, Urk en Brederwiede is ook te vinden op internet: 

https://www.zonnebloem.nl/noord-oost-polder.  

Op www.zonnebloem.nl kunt u veel algemene informatie vinden.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

  

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:kuperenvandervecht@kpnplanet.nl
https://www.zonnebloem.nl/noord-oost-polder
http://www.zonnebloem.nl/
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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AANVRAGEN HULP OF ZORG 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg is bereikbaar via onze coördinator mevr. Annie van Boven. 

 e-mail: vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-23254810 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 e-mail zorgteam voor Kraggenburg en Ens:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl  

 telefoonnummer zorgteam: 0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

 algemeen telefoonnummer: 0527–630300 (24 uur per dag bereikbaar en voor 

 spoedgevallen) 

 website Zorggroep: https://www.zorggroep-onl.nl/  

 

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, WMO, werk en inkomen, enz. 

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

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN: 0527–633933 

 Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente: 

 https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 

mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
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Inleverdata 2016/2017 voor kopij van De Uitkijk 

 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

06 november 16 november 

15 januari 2017 25 januari 2017 
 
 
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 

17-09 Fladderiep OPAK laatste keer! Huis aan huis 09.00 uur 

21-09 Christelijke vrouwen 
Beweging 

Voltooid leven, nadenken over 
ethische vragen. 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

23-09 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

30-09 ’t Klokhuis Gezamenlijke maaltijd ’t Klokhuis 18.00 uur 

07-10 Protestantse kerk Jeugdclub Protestantse kerk 19.30 uur 

07-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

12-10 S.V. Be-Fair Jaarvergadering ’t Klokhuis 20.30 uur 

14-10 FC Kraggenburg Oktoberfest De Brem 21.00 uur 

15-10 ’t Klokhuis Tafeltjesmarkt ’t Klokhuis 09.00 uur 

15-10 ’t Klokhuis Repair Café ’t Klokhuis 10.00 uur 

16-10 Oecumenische werkgroep Oecumenische viering Protestantse kerk 10.00 uur 

18-10 Dorpsbelang Koffietijd: Kleur & Stijl ’t Klokhuis 10.00 uur 

19-10 Christelijke vrouwen 
Beweging 

(H)eerlijk leven Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

21-10 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

22-10 Dorpsbelang Klussendag ’t Klokhuis 08.30 uur 

25-10 Boerderijenboek K’burg Info aan geïnteresseerden ’t Klkohuis 20.00 uur 

26-10 JVV, Zonnebloem, STEK Seniorenmiddag ’t Klokhuis 14.00 uur 

29-10 Van Saaze Heel Kraggenburg bakt HCR van Saaze 10.00 uur 

29-10 Van Saaze Taartenbakwedstrijd inleveren HCR van Saaze Tot 13.00 uur! 

29-10 Van Saaze Preuvenement HCR van Saaze 16.00 uur 

04-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

16-11 Christelijke vrouwen 
Beweging 

Humor en ernst in de 
trouwzaal 

Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

18-11 Klaverjasclub de Kei Klaverjassen ’t Klokhuis 20.00 uur 

19-11 Sint Nocolaas Sinterklaasintocht Loswal 10.30 uur 

25-11 ’t Klokhuis Gezamenlijke maaltijd ’t Klokhuis 18.00 uur 
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Periodiek blad voor Kraggenburg e.o. 

Drieënveertigste jaargang, nummer 6. november 2016. 

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 
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 15 januari 2017 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. 
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Van Dorpsbelang 

 

KLUSSENDAG 22 OKTOBER 

Op zaterdag 22 oktober zijn groepjes vrijwilligers, die zich bij Dorpsbelang hadden gemeld, op 

diverse plaatsen in ons dorp aan de slag gegaan (onze openbare ruimte). Ook de vrijwilligers 

van het dorpshuis hebben de handen uit de mouwen gestoken in en rond het Klokhuis. 

De vrijwilligers van Dorpsbelang hebben het volgende onder handen genomen: 

– De bloembakken bij de rotonde hebben nieuwe planten gekregen en rond de entree-borden 

bij de ingang van Kraggenburg hebben we gesnoeid en opgeruimd. 

– Onkruid op de rotonde is verwijderd zodat de narcissen en krokussen alle ruimte hebben om 

in het voorjaar te groeien en bloeien 

– Langs het wandelpad rondom ons dorp (het boslint) is gesnoeid te beginnen bij de Walstraat, 

vervolgens achter de Stuwwal en doorlopend tot achter het voetbalveld. Het is weer een ruim 

pad geworden om er te wandelen. 

– Het dijkje bij de lichtopstand aan de Loswal is gerepareerd en de lichtopstand zelf is 

schoongeboend. 

– Algenbestrijding op onze leeuwen en kunstwerk. 

– De buitenkant van het gebouwtje op de begraafplaats is weer tip top schoon. 

Al met al een gezellige dag waarbij we samen klussen hebben gedaan. Alle vrijwilligers dank 

voor jullie inzet. 

 

WONINGBOUW 

Op 18 oktober is er een extra ledenvergadering gehouden over de woningbouw in ons dorp. 

Het bestuur heeft hiervan voorlopige notulen gemaakt zodat iedereen kan lezen wat er deze 

avond aan de orde is gesteld en besproken. Goedkeuring van deze notulen zal gebeuren in de 

komende jaarvergadering van 2017. 

 

NOTULEN VAN DE EXTRA ALGEMENE LEDENVERGADERING OP 18 OKTOBER 2016 

Deze vergadering is gehouden op schriftelijk verzoek van een groep leden van Dorpsbelang om 

met elkaar te discussiëren over de huidige en toekomstige visie van Dorpsbelang over 

woningbouw in Kraggenburg. 

 

Voorzitter Jules Overmars opent de vergadering om 20.00 uur en kan zo'n 50 personen 

welkom heten. Hij geeft aan dat het onderwerp woningbouw sterk leeft in het dorp, een al 

jaren slepende zaak is en ook een emotioneel onderwerp is. Hij spreekt de wens uit dat we, 

ondanks de emotie die er soms is, met zijn allen een goede discussie kunnen voeren. 

 

Wubbo de Raad, die trekker is van het speerpunt wonen, geeft een uitgebreide uiteenzetting 

van de visie van het bestuur, de gesprekken die er zijn geweest met de gemeente, de 

communicatie met het dorp en keuzes die door het bestuur zijn gemaakt. 

Hij doet dit ondersteund door een PowerPoint presentatie en gaat in op de ontwikkelingen 

vanaf 2012 tot nu toe. 

De hoofdlijnen van zijn betoog zijn: 

1) Er zijn ontwikkelingen, waarvan rapporten beschikbaar zijn, en nieuwe inzichten waarmee 

gemeentelijk beleid wordt gemaakt. Noordoostpolder krijgt te maken met geen of minimale 

bevolkingsgroei en dat geldt ook voor Kraggenburg. Het zoeken naar inbreidingslocaties heeft 

hier mee te maken, naast het vitaal houden van de dorpskernen. Het is niet altijd meer alleen 

uitbreiden. Daarbij moet iedereen beseffen dat de gemeenteraad beslist over beleid en 

bestemmingsplannen op voorstel van het college van B&W. 
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2) We hebben te maken met twee sporen en wel “ontwikkelingsperspectieven dorpen” en de 

herziening bestemmingsplan Kraggenburg. In de ontwikkelingsperspectieven staat een en 

ander over inbreiding, maar nadrukkelijk ook over uitbreiding. De visie van het bestuur 

Dorpsbelang is steeds: inbreiden voor de korte termijn en uitbreiden voor de langere termijn. 

Daarmee wil het bestuur meewerken aan mogelijkheden voor woningbouw in het dorp, zo snel 

mogelijk op korte termijn, maar ook woningbouw voor de (verdere) toekomst. Dorpsbelang 

heeft voorkeur voor kavel Penders omdat die qua locatie en verkeersveiligheid het meest 

geschikt is. 

3) De herziening bestemmingsplan Kraggenburg geeft de gemeente de mogelijkheid nu al in te 

spelen op inbreidingslocaties. Om pragmatische reden (woorden van wethouder Haagsma) is 

gekozen voor de locatie Walstraat. Zo komen er op korte termijn mogelijkheden, maar 

ontwikkelaars en/of geïnteresseerde kopers moeten nog wel toehappen. 

4) Diverse gesprekken met wethouder(s) en acties richting gemeenteraad worden genoemd. 

Dat heeft o.a. er in geresulteerd dat in het ontwikkelperspectief naast inbreiding ook 

nadrukkelijk uitbreiding staat vermeld, dat het college van B&W zich nadrukkelijk inspant om 

“kavel Penders” (uitbreidingslocatie Jacob Bruintjesstraat) te verkrijgen en dat “kavel Paauw” 

in deze collegeperiode niet wordt verkocht. Als er geen mogelijkheden blijken te zijn voor 

woningbouw op kavel Penders, komt er nieuw overleg hoe verder met “kavel Paauw”. 

4) Wubbo de Raad memoreert ook diverse momenten van communicatie via de Uitkijk en de 

jaarvergaderingen in maart van de afgelopen jaren. 

 

De gebruikte PowerPoint presentatie kunt u lezen op onze website: 

www.kraggenburg.nl  ->Dorpsbelang – > Vergaderingen/Bijeenkomsten 

 

Vervolgens krijgt de heer Frans van Egmond jr., de schrijver van de brief, de gelegenheid één 

en ander toe te lichten. Dat doet hij met de opmerking dat het merendeels zijn eigen opvatting 

is. In zijn betoog stelt hij een aantal vragen aan bestuur Dorpsbelang met name over visie en 

wat motieven zijn geweest om op een aantal punten met de visie van de gemeente in te 

stemmen. Ook is hij van mening dat het bestuur van Dorpsbelang op dit belangrijke thema 

voor het dorp onvoldoende heeft gecommuniceerd met de leden. Een aparte discussieavond 

over dit onderwerp heeft immers niet eerder plaatsgevonden. 

Hij benadrukt dat de ondertekenaars van de brief van mening zijn dat de mening van 

Dorpsbelang een groot gewicht heeft bij de gemeente, waardoor het ingenomen standpunt 

door (bestuur) Dorpsbelang van groot belang is. Tenslotte is Frans van Egmond van mening 

dat het niet logisch is dat door het bestuur Dorpsbelang niet eerder de koers is verlegd naar de 

optie “kavel Paauw gereed maken voor woning”. Deze kavel is immers in het bezit van de 

gemeente en zal naar zijn mening op vrij korte termijn ontwikkeld kunnen worden voor 

woningbouw. 

Wubbo de Raad geeft antwoord op de verschillende opmerkingen en vragen en komt daarbij 

ook weer terug op elementen uit zijn eerdere betoog. Met nadruk wordt herhaald dat bestuur 

Dorpsbelang grote waarde hecht aan het mogelijk maken van woningbouw op zowel korte als 

langere termijn. Het belang van het gehele dorp staat voorop en dat is helaas soms niet het 

belang van enkele mensen. 

 

Los van de groep vragers om deze vergadering, komt ook uit de zaal het verwijt dat bestuur 

Dorpsbelang te weinig heeft gecommuniceerd met de leden over de woningbouw. Hoewel 

iedereen wel via de Uitkijk en ook op jaarvergaderingen steeds is ingelicht over de stand van 

zaken, wordt het te veel als een eenzijdig 'zenden' ervaren. Er is volgens een aantal 

vragenstellers ook behoefte aan gesprek, meningsvorming en discussie over dit belangrijke 

onderwerp. Het bestuur heeft zich ook afgevraagd wel of niet een extra bijeenkomst over de 

woningbouw te moeten organiseren. Na rijp beraad is hiervan afgezien. Aanvullend zegt 

Wubbo de Raad, namens het bestuur, dat er wel voldoende aanleiding en belang van 

onderwerpen moeten zijn om een ledenvergadering bijeen te roepen. Toegezegd wordt dat het 

bestuur de gemaakte opmerkingen wel zal meenemen en nog meer zorg zal besteden aan alle 

vormen van communicatie over de ontwikkelingen rondom woningbouw. 

 

Vervolgens is op een goede manier verder met elkaar gediscussieerd waarbij nog diverse 

meningen naar voren zijn gebracht en ook weerwoord / mening / visie van het bestuur is 

gegeven. 

http://www.kraggenburg.nl/
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Hoofdpunten hieruit zijn: 

Iedereen vindt nieuwbouw belangrijk en legt nadruk op het uitbreiden. Daarbij wordt gezegd: 

let niet te veel op de locatie. Verdere opmerkingen in dit verband zijn: “kavel Penders” kent al 

een lange geschiedenis, het schiet niet op en nu moeten we blijven wachten tot de gemeente 

hem kan verwerven. Probeer het proces, dan wel de uitkomst, te versnellen en blijf niet 2 jaar 

wachten. Het bestuur geeft aan dat de gemeente zijn uiterste best doet voor het verwerven 

van deze kavel, ze zijn in gesprek met de curator. Niettemin wil het bestuur zich inspannen op 

het punt van uitbreiding zaken proberen te versnellen aangaande de verwerving van “kavel 

Penders” en aandringen om alvast voorbereidingen te treffen voor het gereed maken van het 

bestemmingsplan voor deze kavel. Eerst maximaal inzetten op “kavel Penders” met een 

beslissing hierover op zo kort mogelijke termijn, dan zo nodig verder met “kavel Paauw”. 

Verschillende mensen in de vergadering geven aan dat ze ook voor inbreiding zijn. Het is goed 

dat er op korte termijn mogelijkheden voor woningbouw komen, want er wordt erkend dat een 

bestemmingsplan voor de uitbreiding ook nog enkele jaren tijd kost. 

 

Bij de discussie, de vragen en de antwoorden komen in de loop van de avond vaak dezelfde 

punten weer naar voren en leiden er (bijna) toe dat we in een cirkel van min of meer dezelfde 

vragen en dezelfde antwoorden terecht komen. Daarop kan de conclusie getrokken worden dat 

er deze avond voldoende is gezegd. 

 

De heer Piet Paauw merkt aan het einde van de discussie op dat de indieners van een 

zienswijze op het bestemmingsplan doorgaan met verder bezwaar maken nu het 

bestemmingsplan door de gemeenteraad is vastgesteld. 

Van de rondvraag is geen gebruik meer gemaakt. 

 

Om 22.30 uur sluit de voorzitter de vergadering. Hij bedankt ieder voor zijn/haar inbreng en 

het goede verloop en wenst ieder wel thuis. 

 

Bestuur Dorpsbelang 

 

 

 

 

 

ZONNEBLOEM NIEUWS.                                                   

 

Senioren middag. 

Op woensdag 26 oktober hebben we samen met STEK en JVV, een gezellige middag gehad in 

Franse sferen. We hebben bingo gespeeld en werden getrakteerd op hapjes met Franse kaas. 

Er werd ons verteld hoe wijnmakerij Maronesse hun wijnen maakt en we mochten drie wijnen 

proeven. En zoals gebruikelijk konden we genieten van een heerlijke maaltijd, die door Willem 

en Margje van Beekhuizen en Henk en Corry Matthijssen werd klaargemaakt. Het smaakte 

weer heerlijk. 

 

Uitslag nationale zonnebloemloterij 2016. 

Op 24 oktober is de officiële trekking geweest en natuurlijk hopen wij dat er een prijs is 

gevallen in Kraggenburg. Dus voor degenen die een lootje hebben gekocht volgt hier in de 

Uitkijk de trekkingslijst. Ook te bekijken op www.zonnebloem.nl. Mocht u tot de prijswinnaars 

behoren, volg dan de aanwijzingen op de achterkant van uw lot op, maar maak wel voor de 

zekerheid een kopie van uw winnend lot. Heel veel succes. 

 

Uitnodiging Regio bestuur. 

Voor vrijdag 11 november hebben we 20 uitnodigingen gekregen voor een gezellige middag in 

het Voorhuys te Emmeloord. Hier treden voor ons op De Zotte Zusjes uit Zwolle. Ze brengen 

een keur aan liedjes ten gehore uit de jaren 50 t/m 70/80. Aangezien het aantal 

toegangsbewijzen beperkt is, hebben we onze gasten persoonlijk benaderd. 

http://www.zonnebloem.nl/
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Het STEK draait op volle toeren.......... 

 

 

Seniorenmiddag Vive la France 

Op woensdag 26 oktober hebben we alweer voor de 8ste keer een 

seniorenmiddag gehouden in samenwerking met de JVV en de 

Zonnebloem. Bijna 45 personen hadden zich van te voren opgegeven 

voor de gezellige middag. Iedereen werd ontvangen met een kopje koffie en iets lekkers in 

Franse sfeer. Na de koffie begonnen we met een rondje bingo. Daarna kwam mevr. v.d. 

Veeken van Wijngaard Maronesse het een en ander vertellen over hoe ze in Marknesse wijn 

maken, natuurlijk mocht er ook geproefd worden, na afloop wist men meer over het telen van 

druiven en maken van wijn. Daarna was er weer een rondje bingo met heerlijk etenswaren als 

prijzen.  

De middag werd afgesloten met een heerlijke Franse maaltijd, waarna iedereen voldaan 

huiswaarts ging. De koks, Willem en Margje van Beekhuizen, Henk en Corry Matthijssen 

kregen een groot applaus voor de voortreffelijke maaltijd. En zoals elk jaar zijn we blij dat we 

in het Klokhuis terecht kunnen en de bediening was weer perfect. 

 

Intocht Sinterklaas 

Op zaterdag 19 november is het dan eindelijk zover, Sinterklaas met zijn zwarte Pieten komen 

dan aan in Kraggenburg. Om 09.50 uur starten de zwarte Pieten met een ronde door het dorp 

om alle kinderen op te halen. We beginnen aan de Noordermeent, lopen richting het Klokhuis 

en gaan gelijk rechts naar de Zuidermeent. Dan rechtsaf richting Voorstraat en dan naar de 

Loswal.  

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 

Liesbeth van Egmond 06-23848797. 

De brievenbus staat vanaf 12 november bij het Hoekje (snackbar). Iedereen mag daar post 

zoals tekeningen, verlanglijstjes, bijzondere verhalen etc., bestemd voor Sinterklaas in doen. 

Zie de pagina elders in deze Uitkijk. 

 

Nieuwjaarsreceptie 

Op zaterdag 7 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 2016 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 / 06-250277345 of mailen naar: 

stek@kraggenburg.nl 

 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:stek@kraggenburg.nl
mailto:stek@kraggenburg.nl
mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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Beste leden van Be Fair, 
 

Tijdens de druk bezochte jaarvergadering van 12 oktober j.l. hebben we 

afscheid genomen van twee bestuursleden en gelukkig ook weer twee 

nieuwe bestuursleden welkom mogen heten. Irma Verschure heeft na 4 

jaar afscheid genomen als voorzitter. Daarnaast heeft ook Richard Sikma 

na 10 jaar zijn functie als penningmeester neergelegd. Beide 

bestuursleden zijn hartelijk bedankt voor hun inzet en betrokkenheid de 

afgelopen jaren. Irma blijft nog wel betrokken bij de vereniging als 

scheidsrechter en coördinator van het stratenvolleybal.  

Gelukkig hebben we ook weer twee nieuwe bestuursleden welkom 

kunnen heten zijnde Paula Snellink en Joachim de Kruijk. Binnen het nieuwe bestuur zijn ook 

de taken opnieuw verdeeld. Hieronder een overzicht van de taakverdeling en de 

aanspreekpunten binnen het bestuur. 

 

Voorzitter - Joachim de Kruijk (06-51991864) 

Penningmeester/ledenadministratie - Toine Wullems 

Secretaris - Paula Snellink 

Volleybal - Hilda van Strien 

Sport&Spel/BBB/sportief wandelen/trimloop - Paula Snellink 

Bijzondere activiteiten:  

          - Stratenvolleybal   - Irma Verschure   

          - Avondvierdaagse - vacant 

 

Op de jaarvergadering is ook is de contributie voor seizoen 2016-2017 opnieuw vastgesteld. 

Zie hieronder voor een overzicht van de sporten, contributie en trainingstijden. De genoemde 

bedragen zijn per half jaar. In geval van meerdere sporten geldt een kortingsregeling. 

 

Sport Contributie/ 

[½ jaar] 

Tijdstip  Trainer/ster 

Sport&Spel € 42,25 donderdag  

15:15-16:00 uur 

 

4 t/m 6 jaar 

 

Lars van Diepen 

  16:15-17:15 uur 7 t/m 12 jaar Lars van Diepen 

BBB € 50,00 dinsdag  

20:00-21:00 uur 

  

Paula Snellink 

Trimloopgroep € 42,25 donderdag  

08:45-10:00 uur 

  

Paula Snellink 

Sportiefwandelen € 44,75 dinsdag 

09:00-10:15 uur 

  

Ans Bakker 

Volleybal     CMV € 62,50 maandag  

15:15-16:15 uur 

 

niveau 3+4 

 

Liset v/d Stelt 

  16:30-17:30 uur niveau 5 Liset v/d Stelt 

A/B/C € 75,00 maandag  

18:30-19:45 uur 

 

B jeugd 

 

Rachel Zwartbol 

  donderdag  

19:00-20:00 uur 

 

A jeugd 

 

Liset v/d Stelt 

 

Voor informatie over de betreffende sporten kunt u contact opnemen met 

Sport&Spel Lars van Diepen 06-15650700 

BBB  Paula Snellink 0527-250017 

Trimloopgroep Paula Snellink 0527-250017 

Sportiefwandelen dinsdag Ans Bakker 06-23728659 

Volleybal Liset van de Stelt 06-55926929 

 Rachel Zwartbol 06-23405176 

Natuurlijk kunt u ook altijd het bestuur benaderen voor vragen. 

 

Namens het bestuur Be Fair,  

Joachim de Kruijk  
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LEUK OM TE LEZEN: Pluk de vrucht 
 

Sinds de laatste Uitkijk over de kip voel ik mij nog steeds kiplekker. Nog steeds scharrelt zij 

rond zonder enige belemmering. Voor mij het voorbeeld hoe wij dorpsgenoten elkaar “zonder 

schutting”  vrij en blij kunnen zien. Het zou toch wat zijn; in Noordoostpolder Nagele met 

louter alleen platte daken en Kraggenburg met tuintjes zonder afscheidingen. Dit zou werkelijk 

een primeur zijn en ons dorp wereldwijd op de kaart zetten. De buitenwegen zijn ook op drift 

want fruitteeltorganisatie NFO pleit voor kavels zonder verplichte windsingels. Uitnodigend van 

dichtbij onze fruittelers haar appels en peren zien plukken. Deze jaarlijkse beleving in de 

oogsttijd maakt mij vrolijk en is wellicht een goede reden om deze aloude trots van 

Kraggenburg te belichten. 

 

De fruitteelt is sterk bepalend geweest voor het gezicht van Kraggenburg. Namen als het 

Klokhuis, het Koelhuis, ons Appleknockers festival en ons Fruittoernooi zijn getuige. Het drukt 

nog steeds haar stempel. Onderweg naar huis kom ik Vink’s bewerkte fruit al tegen. Langs de 

A6 bij Haje staan de fruitsappen van Kees uitgestald. Even voorbij de Neushoornweg rijd ik 

door de denkbeeldige Fruitpoort van Kraggenburg. Aan de linkerkant uitnodigend “pluk uw 

eigen fruit” met de befaamde fruitwinkel. Aan de rechterkant pronkend van weleer Mare 

Malosum. Deze mooie naam op het witte huis, voorheen het huis van Woets, betekent volgens 

ingewijden appelrijke zee. Aan alles doet Kraggenburg denken aan het fruitwalhalla van 

weleer. Misschien mogen wij eens stilstaan bij ons rijke verleden als fruitparadijs. Vanuit het 

Voorsterbos lopend zie ik rechts de opslag van fruitkisten en het robuuste koelhuis. Lijkend op 

een ware bunker zonder enige smok of poespas. Ik wandel vervolgens over de Bloesemweg en 

de Koelhuisweg en begin een stevig potje te mijmeren. Na decennia van krimp hoop ik dat de 

jonge generatie fruittelers weer gaat investeren en dat het totale areaal met appels en peren 

zal toenemen. Haar opgebouwde kennis zal toch niet verloren gaan? Misschien is het ook een 

overweging om te investeren in de extra teelt van peren. Het ras Alexander der Lucas als 

voorbeeld, zou goed zijn voor zo’n 100 ton opbrengst per hectare. Dat zijn nog eens tonnages 

waar aardappeltelers van dromen. Voor de akkerbouwer zal een aardappelknol meer inspiratie 

geven, maar zeg nou eerlijk, wat is er mooier dan een fel rode appel in je hand. Alhoewel, wij 

mogen natuurlijk geen appels met peren vergelijken. Maar toch even een promotie voor de 

fruitteelt. Evenals de tuinbouw in Nederland staat het telen van fruit op een ontzettend hoog 

niveau. Haar vakmanschap is cruciaal voor een goed resultaat en kwaliteit. De 

arbeidsintensieve bedrijfstak biedt het gehele jaar werk, met als piek de pluktijd. Als onze 

ondernemers het zien zitten en willen investeren dan zou al dit werk de gemeenschap een 

belangrijke boost kunnen geven. Naast motieven van economische aard zijn er ook menselijke 

aspecten. Neem alleen al de bloesemtijd, wat een mooie periode om te beleven. De pluk is ook 

een gezellige periode met al die treintjes met plukkers van jong en oud. Saamhorigheid is 

volgens mij een goed credo in de huidige tijd. Een genot om te zien hoe de werklui zich 

verplaatsen in de wagonnetjes. Even later boordevol gevuld met appels of peren. Kortom voor 

ons Kraggenburg is groei een mogelijke ontwikkeling om voor te pleiten. Een groter 

spreidingsgebied met appels en peren realiserend door “inbreiding” tussen de Neushoornweg, 

Zwartemeerweg, Paardenweg en het dorp. Ook links en rechts van de Zuiderringweg 

boomgaarden is voor mij een droom. De solitaire boom midden op het land aan de rechterkant 

van de weg lijkt wel een stille wenk. Zij staat volhardend en stoer in alle eenzaamheid. 

Wellicht een aandenken aan de kavels met fruitbomen van weleer. Bij de keuze “geen 

uitbreiding” maar “inbreiding” kiezen wij voor een lekker compact gebied en hebben dan geen 

gesteggel over een zinloos braakliggende kavel. Wat heeft ons dit gebracht met het oog op 

“uitbreiding” voor woningbouw? Een individueel belang boven het algemeen belang heeft 

geleid tot wrange vruchten zo niet complete vruchteloosheid. Ik hoop op meer fruitteelt in de 

toekomst want Kraggenburg ademt fruit. Chapeau voor de hedendaagse telers die met passie 

hun vak beoefenen en goed zijn voor onze toekomst. Deze ondernemers zullen het moeten 

doen. Onze pionier Jan Stienstra hoort straks misschien weer een vallende appel maar hoeft 

daar niet meer van te schrikken. Ook Jan zou pleiten voor fruit nabij zijn woning daar ben ik 

van overtuigd. Die appel valt denk ik niet ver van de boom. Pluk de dag ofwel de vrucht! 

 

Misschien in het voorjaar, tijdens de bloesem, tijd voor een interview met de jonge garde 

fruittelers. Wellicht een mooie affiche in onze Uitkijk. Ik kijk er al naar uit om de visie van deze 

generatie te mogen vernemen.                               (Tip: Zanger Daniel Lohues song: Appels) 
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Zaterdag 19 en 26 november 2016 
    

Gouwe Handjes 

(De belofte) 

 

Een tragikomedi van Haye van der Heyden 

 
 

 

             
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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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Allerzielen 

Allerzielen is een dag van gebed voor allen die uit dit leven zijn 

heengegaan en nog niet voor altijd bij de Heer zijn. Daarbij hoort ook 

een bezoek aan het kerkhof, een traditie die tot op de dag van 

vandaag op vele plaatsen wordt voortgezet. Tijdens de eredienst (de 

Kerk heeft een eigen liturgie voor de overledenen) worden de namen 

van de overledenen van het afgelopen jaar genoemd. 

 

Eeuwigheidszondag 

Op de zondag voordat met advent een nieuwe jaarcyclus begint, 

wordt het kerkelijk jaar afgesloten. Deze zondag wordt de Eeuwigheidszondag genoemd. 

Hierbij is de blik gericht op dat wat het eindige bestaan van de mens en al zijn verdriet 

overstijgt: het visioen van een goede, eeuwige toekomst - het koninkrijk van God. Juist op die 

zondag wordt in veel kerken stilgestaan bij hen die in het afgelopen jaar zijn overleden waarbij 

hun namen worden genoemd.. Met verdriet, maar niet zonder hoop. 

 

Eeuwigheidszondag 20 november 2016 

Op zondag 20 november a.s. is het dit jaar Eeuwigheidszondag, of wel de laatste zondag van 

het kerkelijk jaar. In de PKN kerk in Kraggenburg is er om 10.00 uur een herdenkingsdienst 

voor al onze overledenen. We gedenken hen in gebed, stilte, zang en woord. We steken een 

kaars voor hen aan. Iedereen is van harte uitgenodigd om deze dienst bij te wonen en ook zelf 

een lichtje te ontsteken. De families van onze overleden gemeenteleden hebben een 

persoonlijke uitnodiging ontvangen.  

 

Wilt u meer weten dan kunt u contact opnemen met Tity Kuiken: tel. 0527-614359 

 
 

 

 

DUURZAAM ENERGIE OPWEKKEN, MET SUBSIDIE, OP HET DAK 

VAN HET KLOKHUIS 

 

Al geruime tijd zijn wij in overleg om te komen tot aanleg van zonnepanelen door en voor 

Kraggenburgers op het dak van het Klokhuis in coöperatief verband. Inmiddels is er een groep 

van een tiental geïnteresseerden, die gezamenlijk willen investeren in zonnepanelen, welke op 

het dak van het Klokhuis komen te liggen, in het kader van de POSTCODE ROOS. 

De POSTCODE ROOS is een subsidieregeling van de overheid, via de belastingdienst, die voor 

15 jaar vaststaat. Deze subsidie regeling geldt alleen bij een gezamenlijke investering in 

zonnepanelen in coöperatief verband. De subsidie bedraagt 10 cent per kWh. Deze subsidie 

komt bovenop de vergoeding die de elektriciteitsmaatschappij betaald voor terug geleverde 

kWh. Omdat er op het dak van het Klokhuis nog ruimte is voor meer panelen kan de groep van 

deelnemers uitgebreid worden. 

 

Wat zijn uw voordelen om mee te doen ? 

- U behaalt minimaal 15 jaar een rendement van circa 10% op uw investering. 

- In 10 jaar heeft u de investering terug verdient. 

- De installatie heeft een levensduur van ca. 25 jaar. 

- De belastingdienst betaald gegarandeerd 15 jaar mee. 

- U kunt met minimaal 1 en maximaal 15 panelen mee doen. 

- De inleg per zonnepaneel is ca. € 250,- 

- De coöperatie verzorgt de installatie, het onderhoud en de administratie.  

- Samen werken we aan een toekomst met schone energie. 

 

Bent u geïnteresseerd om mee te doen en/of wilt u meer informatie kom dan op dinsdag 22 

november om 20.00 uur naar het Klokhuis. 

 

Voor vragen: Piet Paauw tel. 252771 of 06-46213112. 
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STAMPPOT MAALTIJD VOOR ALLE KRAGGENBURGERS IN HET 

KLOKHUIS 

 

Op vrijdag 25 november houden we weer een gezamenlijke maaltijd voor jong en oud. Dit 

wordt de tweede maaltijd van dit seizoen. 

De vorige maaltijd van 30 september, met Indische gerechten, was een groot succes. Meer 

dan 70 mensen zaten toen aan tafel en hebben genoten van nasi-, bami- en mihoen 

gerechten. 

Deze keer staat de traditionele stamppot maaltijd op het programma. Ons kookteam heeft 

weer gekozen voor de combinatie van hutspot, boerenkool en zuurkool met daarbij natuurlijk 

een flink stuk worst. Ook het “toetje” zal deze keer niet ontbreken. 

 

De maaltijd begint om 18.00 uur. Vanaf 17.15 is het Klokhuis open voor een aperitief. 

De kosten zijn € 2,50 per persoon  

 

Gezien de grote opkomst in het verleden bij de stamppot maaltijd en de maximale capaciteit in 

het Klokhuis adviseren wij u, om zich zo spoedig mogelijk op te geven om verzekerd te zijn 

van een plaats aan tafel. U kunt zich opgeven tot maandag 21 november bij: 

Piet Paauw e-mail pjmpaauw@gmail.com tel. 252771 

Jan Rinsma e-mail rinsma8317@hetnet.nl tel. 252061 

 

 

 

 

OPEN HUIS IN VERBOUWDE KERK KRAGGENBURG 

 

Bent u ook zo benieuwd hoe de RK-kerk is verbouwd? Kom dan op 10 december naar de open 

dag voor alle inwoners van Kraggenburg en andere geïnteresseerden. Eind 2014 hebben 

Jeroen Oost en Willem van 

Tilburg van OVT Ontwikkeling 

uit Emmeloord de voormalige 

Rooms Katholieke kerk gekocht 

om deze te verbouwen tot 5 

riante Heerenhuizen. Met 

diverse lokale bedrijven is aan 

dit bijzondere project gewerkt. 

Nu de woningen bijna worden 

opgeleverd, laten de 

ondernemers graag het 

resultaat zien. Op 10 december 

tussen 11.00 en 15.00 uur zijn 

er rondleidingen door de 

woningen. Buiten zorgt OVT 

Ontwikkeling voor een hapje 

en een drankje. De kerk is 

verbouwd met respect voor de 

geschiedenis. In een van de 

woningen is nog glas-in-lood 

zichtbaar, in een ander huis staan pilaren van de voormalige hal en sommige bewoners laten 

authentieke details in hun woning terugkomen. Wilt u nu alvast een kijkje nemen? Ga dan naar 

www.ovtontwikkeling.nl/projecten/heerenhuizen-kraggenburg/ om de foto’s te bekijken. 

 

 

 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op het web – www.kraggenburg.nl 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
http://www.ovtontwikkeling.nl/projecten/heerenhuizen-kraggenburg/
http://www.kraggenburg.nl/
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Uitnodiging jaarvergadering “Klein Cortina” 

 

 

Hierbij uitnodigen wij u uit voor de jaarvergadering van ijscclub 

“Klein Cortina” 

Deze wordt gehouden op maandag 12 december 2016 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. 

 

 

 

 

 

 

 

OPEN KAMPIOENSCHAP KLAVERJASSEN VAN KRAGGENBURG  

 

Dinsdag 27 december zal weer het jaarlijkse open kampioenschap klaverjassen van 

Kraggenburg plaatsvinden, georganiseerd door klaverjasclub “De Kei”. 

Locatie van dit evenement is Dorpshuis Klokhuis aan de Noordermeent. Aanvang is 19.00 uur, 

inschrijven kan vanaf 18.30 uur. 

Wie zal de winnaar van vorig jaar, Henk Matthijssen, opvolgen? 

Er zullen 4 rondes gespeeld worden, waarbij tussen ronde 2 en 3 weer snert geserveerd zal 

worden. 

 

Na de jaarwisseling organiseert de club de volgende reguliere avonden op: 

6 en 20 januari 2017 

3 en 17 februari 2017 

3, 17 en 31 maart 2017 

14 en 28 april 2017. 

 

Het bestuur 
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                 Lieve Kinderen van Kraggenburg,  
 
 
 

                            Zaterdag 19 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 en 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: 
Liesbeth van Egmond 06-23848797 

of mail: stek@kraggenburg.nl 

Brievenbus: 
Vanaf 12 november staat bij ‘t Hoekje 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, 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 19 november, 

 

 

Sinterklaas  
en de Zwarte Pieten 

 

                                  

 

 
                                P.S. Voor alle bovenbouw-kinderen, die het leuk vinden,  
                                          is er dit jaar weer een leuk spel in de gymzaal.  
                                                       Neem je gymschoenen mee! 
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Ouderensoos  

“Jongeren van Vroeger”  

Secr. Marianne Galama 

Finsestraat 21, Kraggenburg 

Tel. (0527) – 25 29 33  

 

 

   

 

 

 

Kraggenburg, november 2016. 

     

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor de KERSTMIDDAG, die gehouden wordt voor alle 55-plussers van 

Kraggenburg, verzorgd door de ouderensoos “Jongeren van Vroeger”. 

 

Deze middag wordt gehouden op woensdag 21 december 2016 om 14.00 uur in het Klokhuis. 

Het muzikale gedeelte zal worden verzorgd door Rosa Groot en Ellen Bos. 

Pastoraal werker de heer Pasterkamp zal het pastorale gedeelte invullen. Ook zullen er een 

paar gedichten worden voorgedragen.  

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 volgt het eerste optreden van Rosa Groot en Ellen Bos. 

Vervolgens zal pastor Pasterkamp een kerstverhaal vertellen en daarna is er weer tijd voor een 

tweede kopje koffie of thee. 

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 uiterlijk vóór 16 december 2016 via onderstaande invulstrook 

bij het bestuur de heer P. Koster tel. 252565 of de heer J. Rinsma tel. 252061. 

 

Vervoersproblemen?  

Even een telefoontje naar de heer J. Rinsma tel. 252061 of mevrouw G. Speets tel. 258182. 

 

Wij hopen op een goede opkomst en rekenen op uw aanwezigheid. 

 

  

 

 

 

Invulstrook (hierlangs afknippen). Let op, inleveren vóór zaterdag 16 december 2016.       

 

 

Ondergetekende: NAAM …………………………………………………………………. 

 

 

Straat en huisnummer …………………………………………………………  Komt met een/twee personen. 
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UITNODIGING KERSTVIERING 2016 

 

Beste Kraggenburgers, 

 

Op woensdag 21 december hopen uw u allen te mogen begroeten om onze gezamenlijke 

kerstviering bij te wonen. Vanaf 17.00 uur ’s middags zijn er volop kerstactiviteiten in en om 

Daltonschool de Fladderiep. Niet alleen het schoolterrein maar ook het terrein tussen de PKN 

kerk en HCR van Saaze zal feestelijk verlicht en aangekleed zijn. Samen met andere 

vrijwilligers uit ons dorp streven we naar een sfeervolle en gezellige kerstviering. 

 

Tussen 17.00 uur en 20.00 uur is er volop gelegenheid om een kop koffie te drinken, een 

hapje te eten en gezellig bij te kletsen. Ook willen alle groepen van onze Daltonschool de 

Fladderiep zich graag aan u presenteren met een liedje, een toneelstukje, een gedicht of een 

andere activiteit. De voorbereidingen zijn reeds in volle gang. Het thema kerst staat daarbij 

natuurlijk centraal. 

 

Kerst is echter ook een periode van bezinning. Een periode in het jaar waarin we ook willen 

denken aan mensen die wel een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Ook daar willen we 

tijdens onze kerstviering aandacht aan geven. Dat doen we door dit jaar een goed doel te 

omarmen. Het goede doel waarvoor we gekozen hebben is een vereniging voor gezinnen met 

kinderen met kanker. (VOKK) Deze oudervereniging richt zich op de zorg en begeleiding van 

gezinnen met kinderen die geconfronteerd zijn met deze nare ziekte. Ze zijn voor deze zorg 

sterk afhankelijk van giften en donaties. Voor meer informatie kunt u terecht op hun website.  

www.vokk.nl) 

We hopen op een goede opkomst en rekenen op uw komst. 

 

COMMISSIE KERSTVIERING  

 

 

 
 
 
 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 
 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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CARNAVALS AGENDA 2017 
  

Kerstmarkt 10 december 2016 

Nieuwjaarsreceptie 07  januari 2017  Bekendmaking Prins 

Gezwam rond de Dam 18 februari 2017 

Kinder buutreednen 24 februari 2017  

Groot Carnaval 25 februari 2017  

Katerloop 26 februari 2017  

Kindercarnaval 26 februari 2017 

 

 

Lidmaatschap: 
 
Ben je 16 jaar en 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
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GEZELLIGE KERSTMARKT 

ZATERDAG 10 DECEMBER 
 

15:00 - 19:00 uur 
 
 
 

KERSTBOMEN VERKOOP  
Ook dit jaar hebben wij  voor u de hand weten te leggen  op een aantal pracht exemplaren 
kerstbomen in verschillende soorten en maten. U heeft keuze uit een Fijn Spar of een Nordmann 
met of zonder kluit. De verkoop start om 10.00 uur. 
Met uw kerstboom geen geleur; op verzoek brengen we ze gratis tot aan uw deur. 
 
 

KERST- EN WINTERKRAMEN  
Zoals u kunt verwachten van een kerstmarkt zijn er tal van winterse kramen om u volledig in de 
kerstsfeer te brengen. Ook voor de inwendige mens wordt gezorgd: zo zijn er kramen met onder 
andere oliebollen en wafels.  
 
 

LIVE MUZIEK 
De boekingen zijn bij het drukken van de Uitkijk nog in volle gang, maar wij garanderen een 
waanzinnig live optreden. Like ons op Facebook en wij houden u op de hoogte van het laatste 
nieuws.  
 
 

RAD VAN FORTUIN  
Prachtige uiteenlopende prijzen zijn samengesteld  voor twee rondes Rad van Fortuin. Dit mag u 
niet missen! 
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KRAGGENBURG 
 
 
 
SKIHUT 
Natuurlijk mag de skihut met bier, glühwein en warme chocomelk niet ontbreken op de 
kerstmarkt.  
 
 

KINDERACTIVTEIT 
De kinderen  uit het Leeuwendorp kunnen zich tijdens de kerstmarkt vermaken met een 
springkussen. Ook is er de mogelijkheid om te rijden met paard en wagen.  
 
 

STANDHOUDER 
Wilt u als individu, een groep of namens een vereniging deelnemen als standhouder op de 
kerstmarkt?  
Dan kunt u zich nog opgeven bij: Dick de Boer 06-40264508    

                        
 
 

Tot 10 december!! 
 

                 

https://www.google.nl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiD2N2a9JTQAhXJEiwKHWrqDIAQjRwIBw&url=http://nuisniebert.nl/aanmelding-kerstmarkt-2016/&psig=AFQjCNGYp0hAjM1o8kJ-l5UkZTnb466oxQ&ust=1478548333778771
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Heb je al plannen gemaakt voor  
Oud en Nieuw? 
 

Gooi ze om want…….Oud- 
en Nieuw feest 
Kraggenburg wil je echt niet 
missen!!!! 
 

 
Dit jaar vieren we Oud- en Nieuw in de grootste en gezelligste huiskamer van 
Kraggenburg. 
 
Stel je voor: een warm ontvangst met vuurkorven, feurzangerbowle, glühwein en warme 
oliebollen. Binnen kun je TV kijken (beamer), een spelletje doen en is er uiteraard iets te 
eten en te drinken. 
Hoe gezellig is het om als één grote familie het oude jaar zo af te sluiten en het nieuwe 
jaar in te luiden? 
 
 
Aanvang: vanaf 21.00 uur tot ………… 
 
00.00uur: ontkurken van de champagne flessen 
 
00.30 uur: spetterend vuurwerk 
 
Daarna: muziek en gezelligheid 
 
Locatie: ’t Klokhuis 
 
Gratis entree 
 
Voor alle Kraggenburgers (e.a.)  
 
Met dit feest hopen we wederom de saamhorigheid, waar wij Kraggenburgers zo sterk in 
zijn, terug te zien. 
 

 
 
Oliebollen voor VUURWERK!!! 
 
Tijdens de kerstmarkt bij van Saaze op 10 
december a.s. worden er verse oliebollen 
gebakken en verkocht. De opbrengst zal 
geheel ten goede komen aan het vuurwerk 
voor het Oud- en Nieuwfeest Kraggenburg. 
 
Dus, hoe meer oliebollen u eet, hoe 
spectaculairder het vuurwerk!!! 
 

 



 19 
 



 20 

 

 

 

 

OPBRENGST COLLECTE 
 

De collecte voor het Diabetes Fonds heeft plaats gevonden van 31 oktober t/m 5 november 

2016. De opbrengst was het mooie bedrag van € 825,00 alle gevers hartelijk bedankt! 
 

Een miljoen Nederlanders hebben diabetes, een slopende ziekte. Het is dan ook de droom van 

iedereen met diabetes om er ooit van te genezen. 

Met uw steun geeft het Diabetes Fonds mensen met diabetes een betere toekomst en draagt u 

bij aan een toekomst zonder diabetes!  
 

Namens het Diabetes Fonds, 
 

Afra van Diepen 

Collecteleider 

 

 

 

 

NIEUWS VAN HET KLOKHUIS 
 

Klussendag zaterdag 22 oktober 

Tijdens deze klussendag is er weer veel onderhoud verricht aan en rond het gebouw. Het is 

fantastisch om te ervaren dat zoveel mensen en bedrijven bereid zijn, zich belangeloos in te 

zetten voor ons dorpshuis. Wat is er gedaan: 

- Keuken verwijderen: Siebren de Witte, Sjaak van Diepen en Piet Langeweg 

- Tegelrand langs oostzijde gebouw: Jan Rinsma, Piet Koster en Henk Swijghuizen  

- Ikea keuken opbouwen: Joop Stengs, Cees Meijs en Ad v/d Noort  

- LED verlichting grote zaal: Promotech, John v.Egmond e.a. 

- Voorgevel reinigen: Sijperda Verhuur/Jaap Veldhuis, Maarten Batterink 

- Aanleg waterleiding en waterafvoer keuken: RTK /Ties Kostwinder  

- Ventilatie magazijn en lamp in hal: Sjaak van Diepen en Piet Langeweg 

- Schilderen deuren dames toilet: Syb Oud 

- Kasten opruimen: Emmy Koster en Truus Paauw 

- Ramen Lappen: Paula Snellink 

- Plantjes in bloembakken: Sita van Egmond 
 

Nieuwe Keuken 

Tijdens de klussendag is de oude keuken verwijderd. Op dit moment wordt door ons 

keukenteam, onder leiding van Joop Stengs, hard gewerkt om de nieuwe keuken zo snel 

mogelijk weer operationeel te hebben. Bert Klok heeft inmiddels de keukenmuren gestuukt en 

als de keuken geplaatst is, zal Siebren de Witte de wanden betegelen. Dankzij de hulp van 

zoveel vrijwilligers hebben we weer een keuken waar we vele jaren zorgeloos gebruik van 

kunnen maken. 
 

Gezamenlijke stamppot maaltijd op vrijdag 25 november. 

Zoals u elders in de Uitkijk hebt kunnen lezen organiseren we weer een gezamenlijke maaltijd 

voor iedereen uit Kraggenburg. Hiermee willen wij invulling geven aan onze doelstelling om als 

Dorpshuis een verbindend element te zijn binnen onze dorpsgemeenschap. Waarbij 

gezelligheid en ontmoeting de sleutelwoorden zijn.  
 

Samen zonnepanelen leggen op het dak van het Klokhuis met subsidie. 

Na regelmatig overleg met geïnteresseerden zijn we thans zover dat we de plannen willen 

gaan verwezenlijken. Omdat er nog plaats is op het dak voor andere geïnteresseerden, hebben 

we een bijeenkomst belegd op dinsdag 22 november om 20.00 uur in het Klokhuis. Meer 

informatie over dit onderwerp vind u op een andere plek in deze Uitkijk.  
  

Piet Paauw – voorzitter Dorpshuis 
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MEELFABRIEKJE VERNOEMD NAAR CEES MEIJS 

 

Nieuw meelfabriekje midden in Kenia vernoemd naar Cees Meijs. 

 

Twee jaar geleden kwam Cees Meijs in contact met mijn zus (Seintje) die al jaren in Kenia 

(Naïrobi) werkt. Zij geeft leiding aan een Amerikaanse hulporganisatie. 

 

Cees wilde wel eens rondkijken in Kenia en wat 

nuttig werk verrichten. Dit kwam mijn zus zeer 

goed uit. Zij moest verhuizen en kon goed hulp 

gebruiken van een handig iemand. Zo gezegd 

zo gedaan. Cees reisde af naar Kenia. Toen de 

verhuizing klaar was wilde Cees nog wat verder 

rond kijken. Met Richard, de chauffeur van 

Seintje, (alleen reizen is daar niet veilig) reisde 

hij 600 km ten noorden van Naïrobi, naar de 

woonplaats van de Richard, Kitale. Bij het gezin 

van Richard woont ook Marco een gehandicapte 

jonge man. Marco is als 4 jarig kind te 

vondeling gelegd op de stoep bij Seintje. Hij 

was verlamd vanaf zijn middel. Als door een 

wonder is hij op latere leeftijd redelijk gaan lopen. Nog wel steeds met behulp van zijn 

krukken. Marco had één grote droom. Een eigen bedrijfje waardoor hij een klein inkomen kon 

verdienen. Cees leerde Marco kennen en kwam op het idee om Marco een meelfabriekje te 

laten beginnen zodat de mensen uit de buurt hun mais en graan bij hem konden laten malen 

tot meel. Nu was er in de wijde omgeving geen plek waar dat kon.  

                                                                             

Toen Cees weer terug was in Nederland heeft hij een 

actie gehouden onder familie, kennissen en ook een 

aantal collega’s en kroeg genoten. Er begon geld binnen 

te komen en is er begonnen met de bouw van de 

werkplaats. Dit jaar was er voldoende geld bijéén om 

ook de dure mais molen te kopen. Ook de vrouwenbond 

uit Kraggenburg heeft een hele periode dit project 

financieel gesteund. Pas geleden is het bedrijfje 

geopend. Marco is geweldig blij dat zijn droom is 

uitgekomen.  

 

Dus mensen als u midden in Kenia een zaakje tegen 

komt met de naam: “Meijs Mill Marco” dan weet u nu 

hoe dat tot stand is gekomen. 

 

Namens Seintje en Marco: Cees en alle sponsoren heel 

erg bedankt. 

Harrie Veldhuis. 
 

 

 

 

COLLECTE KWF 

 

Begin september heeft de collecte van het KWF plaatsgevonden.  

De opbrengst voor Kraggenburg bedroeg € 1181,52.  

Alle collectanten hartelijk dank voor jullie inzet. 

 

Namens het KWF afdeling Kraggenburg,  

 

Willy Bremer 

Ellen de la Vieter  
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BOERDERIJENBOEK VAN KRAGGENBURG 
 

Op dit moment is de coördinatiegroep druk bezig met het voorbereiden van het project. De 

groep bestaat uit Marjan Meijs, Vincent Oosterwijk, Harry Veldhuis en Piet Paauw. 

Na de informatieavond op dinsdag 25 oktober, die helaas maar matig bezocht werd, zijn we 

voortvarend aan het werk gegaan. Er is een schrijversgroep geformeerd, bestaande uit 20 

personen, die binnenkort op pad gaat om de eerste interviews te houden met, als het mogelijk 

is, de eerste pachter van een bedrijf. Dat vinden van die eerste pachter is in sommige gevallen 

al een echt zoekplaatje. 

Naast de interviews moeten er ook foto’s van de boerderijen gemaakt worden. We hebben 

Klaas Eissens bereidt gevonden om een fotogroep te gaan formeren. 

Voor het werven van sponsoren in Kraggenburg gaat Ton van Steen zich inzetten. 

Ook willen we nog een groep formeren die zich gaat bezighouden met de specifieke 

kenmerken, bedrijven, activiteiten en andere bijzonderheden van Kraggenburg, die ook een 

plaats gaan krijgen in het boek. Zodat het een boek wordt van, door, over en met 

Kraggenburg(ers). 
 

Piet Paauw – Coördinator voor Kraggenburg  

 

 

 

 

LEERLINGEN FLADDERIEP HELPEN BOSWACHTERS  
 

Klokhuispresentatrice Lisa Wade nam 4 oktober leerlingen van groep 4, 5 en 6 van de 

Fladderiep uit Kraggenburg mee het Waterloopbos in. Samen hielpen ze de boswachters van 

Natuurmonumenten. De boswachters willen een avontuurlijke waterspeelplek voor kinderen. 

De kinderen bedachten onder andere een geheime vogelkijkplek, een wateroversteekplaats en 

waterregelinstallaties. Ook kinderen met een handicap moeten hier kunnen spelen. De 

gemeente Noordoostpolder is blij met dit initiatief en ondersteunt dit project. 
 

De 40 Kraggenburgse kinderen werden met een bus bij basisschool de Fladderiep opgehaald. 

Bij Bezoekerscentrum Waterloopbos ontving Lisa Wade hen met veel enthousiasme. Samen 

met de boswachters maakten ze een wandeling door het Waterloopbos. Hier ontstonden 

meteen vele goede ideeën: schuilhutten om ijsvogels te bekijken, plaatsen om met laarzen aan 

door het water te lopen en manieren om waterstromen te regelen. 
 

Na deze excursie nam Lisa Wade de groepen apart voor een brainstorm. Hier werden de eerste 

ideeën concreter uitgewerkt. Vervolgens konden de kinderen met zand, water en natuurlijke 

materialen aan de slag. Boswachter Rutger de Vries:” Ik ben ontzettend blij dat we hulp 

hebben gekregen van de kinderen van de Fladderiep”. “Dit helpt ons bij het uitwerken van de 

plannen. De volgende stap is om ook kinderen met een handicap om hulp te vragen.“  
 

Natuurmonumenten hoopt in 2017 met de aanleg van de speelplek te beginnen. De aanleg van 

deze speelplek is onderdeel van de Ontwikkelagenda Waardevol Waterloopbos. Hierbij werkt 

Natuurmonumenten samen met Gemeente Noordoostpolder en Provincie Flevoland. 



 23 

Kwetternieuws 
Na de zomervakantie zijn er veel nieuwe kinderen op het Kwetternest gestart. De groep zit 

zelfs alweer helemaal vol. Ook is juf Dominique in de klas gekomen om ons team te 

versterken. Zij is er voorlopig voor de extra ondersteuning van twee van onze jongste peuters. 

De kinderen die nieuw bij ons zijn gestart zijn: Catelyn, Jason, Roselie, Aiden, Heaven, 

Sayenna, Liza, Dani en Thomas. Marcel is wat langer bij ons gebleven en heeft nu ook de 

peuterspeelzaal verlaten. We wensen hem een goede start toe op de basisschool. Meike is 

grote zus geworden van baby Elise en Sayenna van zusje Yara.  

 

 
Er wordt met veel enthousiasme gespeeld in ons nieuwe (tijdelijke) speellokaal. De peuters 

vinden het speelhuis wat hierin staat helemaal geweldig. Peuters spelen de echte wereld graag 

na. Zo wordt er in het speelhuis door de peuters “gekookt” en “gegeten”. Een paar meisjes 

lopen graag rond met handtasjes en spelen na dat ze boodschappen gaan doen. Op dit 

moment is het speelhuis omgetoverd tot de werkplaats van Kasper de timmerman. In de kring 

leren onze peuters van alles over gereedschappen. Ook dit spelen ze in het speelhuis verder 

uit. Zo wordt er in de werkplaats van Kasper de Bever druk gemeten en getimmerd. Ook zijn 

er planken, pijpen, grote schroeven en andere echte materialen in de speelwerkplaats 

aanwezig. Ons thema “bouwen”  biedt onze peuters veel nieuwe en uitdagende mogelijkheden. 

Daar kunnen ze veel van leren en brengt hen veel plezier. Ook groeien ze hiervan in eigen 

kunnen en vertrouwen.  

 

Voor informatie over de PSZ kunt u contact opnemen met het hoofdkantoor (www.psz-nop.nl). 

Natuurlijk kunt u ook zelf een kijkje bij Jeanette en Petra komen nemen.  

Ons telefoonnummer is 06-2145788. 

http://www.psz-nop.nl/
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YOGALES IN KRAGGENBURG 

 

Mijn naam is Thérèse Herrman. Ik ben violist én gediplomeerd yogadocent. Al 15 jaar houd ik 

me intensief bezig met yoga - naast mijn werk als musicus - en voltooide ik een opleiding tot 

yogadocent. Wekelijks geef ik yogalessen in Kraggenburg. 

 

Yoga kent veel verschillende vormen en tradities. De soort yoga, waarin ik lesgeef heet 

Kundalini Yoga. Kundalini betekent energie. Kundalini Yoga is yoga voor de mens, die midden 

in de maatschappij staat. Het is een dynamische vorm van yoga en het helpt je om beter om 

te gaan met de uitdagingen en stress van dit snelle computertijdperk. Je wordt er soepeler en 

sterker van. Je zenuwstelsel en klierstelsel worden gestimuleerd, je lichaam en geest komen in 

balans.  

De les is opgebouwd uit een warming up, een kriya (serie oefeningen), ademhalings-

oefeningen, een mantra en/of een meditatie en een ontspanning. In de les doen we meestal 

dynamische oefeningen. Elke les heeft een andere invulling. De oefeningen zijn gevarieerd. 

Deze kunnen gericht zijn op een beter functioneren van organen, het zenuwstelsel of 

immuunsysteem. 

 

Mijn lessen staan open voor zowel vrouwen als mannen. Ik heb nog wat plaatsen op 

maandagavond om 19.00 uur en om 20.30 uur. Als je belangstelling hebt kun je je aanmelden 

per mail bij therese.herrman@gmail.com. 

 

 

 

 

TUINEN- EN DORPENKEURING 2016 

 

De vereniging Groei&Bloei heeft ook dit jaar de bekende tuinenkeuring gehouden alsmede de 

dorpenkeuring. In 2016 zijn de tuinen bezocht in de dorpen en buitenwegen van Tollebeek, 

Espel, Nagele, Ens, Kraggenburg en Emmeloord (3 wijken). 

De uitslag van de tuinen in Kraggenburg is: 

Grote Tuinen dorp:       1. fam. Kappert Noordermeent  

2. fam. Van Keulen, Gerrit Klokstraat 

3. fam. Naaijen Gerrit Klokstraat 

Kleine tuinen dorp:       1. mevr. Jansen, Winstonstraat 

2. fam. Veldhuis, Jacob Bruintjesstraat 

3. fam. Overmars, A.J. Rennenstraat 

Boerderijtuinen:           1. fam. vd Kar, Mammouthweg 

2. fam. Barendregt, Hertenweg   

3. fam. Van Beekhuizen, Zwartemeerweg 

Tuinen blokwoningen:           1. fam. Barneveld, Zwartemeerweg 

2. fam. Kapelle, Neushoornweg 

3. fam. Hector, Mammouthweg 

Daarnaast heeft de familie vd Kar de overall prijs gewonnen voor de mooiste tuin van het jaar. 

 

Bij de dorpenkeuring is Kraggenburg als achtste geëindigd. Nagele heeft in de beoordeling niet 

meegedaan, vanwege werkzaamheden in het dorp. Marknesse heeft dit jaar de eerste prijs 

gewonnen. 

De 1e  ronde van de keuring was in mei en de 2de ronde in augustus. 

 

Het juryrapport over Kraggenburg luidt: 

De entree is mooi, 2de ronde wel iets onkruid. Kade is mooi en ook het centrum ziet er goed 

uit. De speeltuinen en verenigingsgebouwen en sportaccommodatie ook goed. De 2de ronde 

was het onderhoud van de perken en het maaiwerk veel beter dan in de 1e ronde en zeker als 

in de afgelopen jaren. De PKN-kerk heeft mooie bloembakken, maar de beplanting rondom is 

ver onkruid. Jammer. Het scholencomplex ziet er goed uit. Het industrieterrein scoort de 2de  

ronde minder punten.  

We vinden altijd tuinafval achter de Stuwwal! De 1e ronde is er ook gespoten. 

Kraggenburg heeft mooie en iets minder mooie gedeelten. 

mailto:therese.herrman@gmail.com
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SPORTEN BIJ BE FAIR B.B.B. OP DINSDAGAVOND 

 

Wat is B.B.B.      Buik, Billen en Benen. 

Deze spieren trainen wij met krachtoefeningen met of zonder gewichten. Maar niet alleen deze 

spieren, ook borst en armspieren maken we sterker. 

Vanaf 30 jaar wordt ons skelet minder sterk en is het belangrijk om veel in beweging te blijven 

en ons lichaam in conditie te houden. 

De les begint met een warming up, coördinatie oefeningen, kracht, lenigheid en 

uithoudingsvermogen worden getraind en we eindigen met ontspanningsoefeningen. 

Dit doen we dinsdagavond van 20.00-21.00 uur in de gymzaal. 

Vanaf 18 jaar ben je welkom, de eerste 3x is gratis. 

Wat wil je nog meer, lekker dicht bij huis sporten. 

Kom eens kijken of meld je aan. Wij zijn een kleine gezellige actieve damesgroep die wel wat 

versterking kan gebruiken. Of je nu beginner bent of al aan een sport doet, iedereen is 

welkom. 

 

Paula Snellink 

Tel. 0527-250017 

 

 

 

 

TRIMLOOPGROEP OP DONDERDAGOCHTEND 

 

Ben je donderdagochtend van 8.45 uur tot 10.00 uur vrij en wil je lekker buiten actief zijn, 

kom dan eens met ons meedoen. 

Lekker hardlopen in het Voorsterbos. Soms een rustig loopje, dan weer snel, interval training 

en allerlei andere oefeningen om heel het lichaam te trainen.  

Onze gezellige hardlopende groep varieert in leeftijd van 50 tot 65 jaar. Ben je jonger of 

beginner, ook van harte welkom.  

Na afloop drinken we altijd nog een kop koffie in het Klokhuis en hebben de rest van de dag 

weer volop energie. 

De eerste 3x is gratis, kom eens meelopen of het echt wat voor je is. Dames en heren zijn 

welkom. 

 

Paula Snellink 

0527-250017 

 

 

 

 

MULTI CULTI KRAGGENBURG 

 

Majed, onze nieuwe buurman. 

 

Majed is 22 jaar en komt uit Syrië, Hij is ongeveer een jaar geleden naar Nederland gekomen. 

Na eerst in verschillende  opvangcentra gewoond te hebben, heeft hij sinds kort een huis aan 

het Klif in Kraggenburg. Hij is naar Nederland verhuist omdat hij dit een mooi land vindt. 

 

Nu wil hij de Nederlandse taal zo snel mogelijk leren. Hiervoor volgt hij een cursus, maar 

daarnaast wil hij ook graag met Nederlanders in contact komen.  

 

Majed houdt niet van stilzitten, daarom is hij ook op zoek naar werk. In Syrië heeft hij ramen 

gemaakt van polycarbonaat en is hij ook behanger geweest, maar hier in Kraggenburg wil hij 

al het werk wel aanpakken. Als hij later de Nederlandse taal goed spreekt, heeft hij meer kans 

op een vaste baan zegt hij. 

 

Anno 
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UITSLAG 

NATIONALE ZONNEBLOEMLOTERIJ 2016 
Datum trekking: 24 oktober 2016 

 
Hier volgt de uitslag van de Nationale Zonnebloemloterij 2016. 

Loterijvergunning verleend door de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit 
aan StichtingSNL/Zonnebloem 8727 d.d. 25 november 2014. 

 
PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG  PRIJSNR LOTNR PRIJSBEDRAG 
 1e prijs 0082005 € 15.000,00  14e prijs 0823745 € 1.000,00 

 2e prijs 0466420 € 10.000,00  15e prijs 0410033 € 1.000,00 

 3e prijs 0996993 € 10.000,00  16e prijs 0954076 € 450,00 

 4e prijs 0388578 € 5.000,00  17e prijs 0282470 € 450,00 

 5e prijs 0162628 € 5.000,00  18e prijs 0823328 € 450,00 

 6e prijs 0674349 € 5.000,00  19e prijs 0603305 € 450,00 

 7e prijs 1011526 € 2.500,00  20e prijs 0437359 € 450,00 

 8e prijs 1056342 € 2.500,00  21e prijs 0210016 € 450,00 

 9e prijs 0619110 € 2.500,00  22e prijs 0046441 € 450,00 

10e prijs 0506115 € 2.500,00  23e prijs 1131326 € 450,00 

11e prijs 0539735 € 1.000,00  24e prijs 0909501 € 450,00 

12e prijs 0946230 € 1.000,00  25e prijs 0573868 € 450,00 

13e prijs 0611800 € 1.000,00      

 

DE VOLGENDE PRIJZEN OP LOTEN MET DE VOLGENDE EINDCIJFERS * 
 26e prijs 12879 € 100,00  

 27e prijs  26431 € 100,00  

 28e prijs 53437 € 100,00  

 29e prijs 5671 € 50,00  

 30e prijs 1761 € 50,00  

 31e prijs 7593 € 50,00  

 32e prijs 901 € 15,00  

 33e prijs 765 € 15,00  

 34e prijs 402 € 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 

 

 

 

VRIJWILLIGERSMARKT NOORDOOSTPOLDER 

 

Wilt u zich inzetten zodat we er samen voor zorgen dat het prettig wonen is in onze polder? 

Een polder waar van alles te doen is en iedereen mee kan doen? Dan kunt u op 7 december 

tussen 16.00 en 19.30 uur terecht in de FlevoMeer Bibliotheek Noordoostpolder voor de 

Vrijwilligersmarkt. Hier staan 52 organisaties uit de gehele Noordoostpolder klaar om te 

vertellen wat zij doen en welk vrijwilligerswerk zij u kunnen bieden.  

Vrijwilligerswerk is er in alle soorten en maten, dat er altijd wel iets bij moet zitten dat bij u 

past. Of u nu een denker of juist een doener bent. Al wat ouder bent, in de bloei van uw leven 

of scholier. Misschien denkt u erover om zelf een vrijwilligersinitiatief te starten en kunt u wel 

wat advies gebruiken. Op deze markt vindt u het allemaal!! Het bezoek is gratis en geheel 

vrijblijvend. 

Een unieke kans om in korte tijd kennis te maken met diverse soorten vrijwilligerswerk. U bent 

aan zet! 
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VERLICHTE BOERDERIJEN ROUTE 

 

Er komt een derde Verlichte Boerderijen Route in de Noordoostpolder. 

Op 9, 10 & 11 en op 16, 17 & 18 december aanstaande kan de route gereden worden.  

 

De Lichtroute voert door het buitengebied aan de westelijke kant van de Noordoostpolder. 

Kenmerkend voor dit gebied zijn het uitgestrekte windmolenpark en de bloembollenteelt.  

Start en finish zijn in Espel. De route is zo’n 35 km lang en voert langs een 80-tal speciaal 

verlichte objecten. Op een aantal wegen zijn verrassende bezienswaardigheden te 

aanschouwen!   

Dit jaar is er gekozen voor een vaste startplaats, De Ducdalf in Espel. Routeboekjes, met 

informatie over de uitgelichte objecten, zijn hier te koop (€2,00) en bij diverse verkoopadressen 

op de route. Zie voor meer informatie www.lichtroutenoordoostpolder.nl 

 

Vaak wordt gedacht dat in de winter de boerderijen in diepe rust zijn. Niets is minder waar. 

Daarom stellen diverse agrarische en gastvrije ondernemingen tijdens de route hun deuren 

open voor publiek. Van 16.00 tot 22.00 uur. Welk bedrijf wanneer in deze twee weekenden 

open dag houdt, is binnenkort te vinden op de website. Nieuw dit jaar is onze foto wedstrijd.  

Camera Nu heeft hiervoor een mooie prijs beschikbaar gesteld. Houd onze facebookpagina in 

de gaten! 

 

De Verlichte Boerderijen Route is een initiatief van leden van de land- en tuinbouworganisatie 

LTO Noordoostpolder. Het evenement is uniek in Flevoland. Gemeente Noordoostpolder is 

hoofdsponsor. Ander sponsoren zijn LTO Noord, Leijten & v.d. Linde, Camera Nu, Countus, 

Prins Bernard Cultuurfonds, Fonds Sluijterman van Loo en Agrifirm. 

 

Op de website www.lichtroutenoordoostpolder.nl is vanaf half 

november alle informatie te vinden.  

 

 

 

onderlinge vogelSHoW in ’t roeFje in enS 

 

Elk jaar organiseren wij onze eigen onderlinge vogel show, met dit jaar een ongekend aantal 

vogels 250 stuks. Op deze show worden vogels beoordeeld op conditie, kleur, tekening en 

dergelijke. Na deze keuring worden de kampioenen aan gewezen door de keurmeester van de 

N.B.V.V. (Nederlandse Bond Van Vogelliefhebbers) waar Vogelvreugd bij aangesloten is.  

 

We nodigen u van harte uit om onze show te bezoeken om zo de kleuren pracht te zien van 

onze tropisch vogels, kromsnavels, kanaries, kwartels, en de duifjes.  

De toegang is gratis! Opening van de vogel show is: 

Vrijdag 18 november     van 13:00 uur t/m 22:00 uur. 

Zaterdag 19 november  van 10:00 uur t/m 16:00 uur. 

De vogel show word gehouden in: ’t Roefje, Gillotstr 29, 8307 BN Ens 

 

Vogelvreugd Ens en omgeving is een actieve vereniging. Op dit moment heeft onze vogel 

vereniging 46 leden, de meeste leden komen uit de N.O.P. Maar ook van daar buiten. 

Maandelijks komen we bij elkaar in het Roefje om ervaringen uit te wisselen waarbij we 

regelmatig gastsprekers uitnodigen, om zo kennis over te dragen op het gebied van het 

houden van en het fokken met vogels. De vereniging kenmerkt zich door enthousiaste 

vogelliefhebbers waar gemoedelijkheid en gezelligheid voorop staat. Zo hebben we onze 

nieuwjaarsreceptie , jaarlijks uitje en diverse andere activiteiten.  

Bent u vogelliefhebber? Dan bent u van harte welkom bij Vogelvreugd Ens. Als vogelliefhebber 

probeer je zo goed mogelijk je vogels te verzorgen, wat kan resulteren in het fokken van 

diverse vogelsoorten die vertegenwoordigd zijn binnen de vogelvereniging. Als er vogels gefokt 

zijn, wil je deze vogels ook tonen aan andere vogelliefhebbers en aan het publiek. Vandaar dat 

we elk jaar een onderlinge vogelshow organiseren.  

http://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/
http://www.lichtroutenoordoostpolder.nl/
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SPORTVERENIGING ENS EN LA DANZA ORGANISEREN BODYFIT 

 

Voordat de winter weer van start gaat weer goede voornemens om te gaan sporten? Meer 

sporten, meer plezier maken en meer tijd voor jezelf zijn dé 3 voornemens waar wij je bij 

kunnen helpen ze vol te houden! Kom gezellig meedoen met een leuke les BODYFIT! Het 1e 

half uur een leuke workout Aerobics, Steps of Zumba ondersteund op muziek en het 2e halfuur 

spierversterkende oefeningen voor buik, billen en benen op matjes. Een mooie combi-les voor 

iedereen goed te volgen. 

 

De sportvereniging Ens verzorgt al jaren lang in samenwerking met Danssportcentrum La 

Danza leuke intensieve Bodyfitlessen voor volwassenen. Gezellig groepsgewijs werken aan je 

conditie en kracht op opzwepende muziek. En dat allemaal lekker dicht bij huis! 

Ook zo’n zin om te sporten? Meld je dan nu aan voor een vrijblijvende proefles of loop binnen 

om mee te doen.  

Lestijd: Donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur in de Evert van Benthem hal in Ens.  

Kijk voor meer informatie en het lesrooster op www.la-danza.nl <http://www.la-danza.nl/>  

 

 

 

 

AMBASSADEURS VOOR PRESENT NOORDOOSTPOLDER 

 

Present wil de schakel zijn tussen mensen die zich willen inzetten voor de ander in de 

samenleving en de mensen die die hulp nodig hebben, omdat zij het zelf niet kunnen en niet 

het netwerk hebben om het te regelen. Zij willen een brug slaan tussen mensen die iets te 

bieden hebben en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. Hun visie daarbij is: wij 

willen een beweging op gang brengen in de Noordoostpolder waarbij steeds meer mensen het 

vanzelfsprekend vinden om naar elkaar om te kijken. 

 

De ambassadeurs van Stichting Present dragen deze visie graag uit door middel van het 

enthousiasmeren van anderen en door zelf een project op te pakken en iemand, die hulp nodig 

heeft ook daadwerkelijk te helpen.  

 

Stichting Present stelt de ambassadeurs graag voor: 

     Hedy Cappon is predikant van de Protestantse Gemeente te Emmeloord. ‘Mensen in hun 

kracht laten komen, zowel de vrijwilliger als de hulpvrager. Voor mij heeft dat alles te maken 

met God en geloven; met hoe we op een goede manier hier in de Noordoostpolder met elkaar 

mogen samenleven.’ 

     Jetze Kempenaar, directievoorzitter van Rabobank Noordoostpolder/Urk: ‘Alleen samen 

kunnen we het verschil maken voor mensen, die om wat voor reden dan ook, een steuntje in 

de rug nodig hebben’.  

     Ton Beurmanjer, directeur Mercatus: ‘Als een bewoner van ons er zelf niet uitkomt en wij 

daarin zelf geen ondersteuning kunnen bieden, dan is het prachtig dat er een Stichting Present 

in Noordoostpolder is. Dat er vrijwilligers zijn, die hulp op maat bieden waar dat nodig is. Om 

daarna weer zo goed mogelijk zelf grip op het leven te hebben.’ 

     Margot Maljaars, werkt veel met vrijwilligers: ‘Wat Present doet is heel dierbaar, omdat je 

je inzet voor een hulpvrager die je niet kent. Samen met anderen de handen uit je mouwen 

steken voor iemand die het nodig heeft, die het waardeert en die je dankbaar is en die je 

wellicht een stukje geluk kunt teruggeven. Verrijkend voor jezelf en voor de ander.’ 

     Bauke Hoekstra: Bij een ieder van ons zit het wel in de genen dat we onze naaste willen 

helpen. Maar in de praktijk zijn er vaak ook wel drempels die goede voornemens om zeep 

helpen. Stichting Present haalt deze drempels weg en maakt het mogelijk om daadwerkelijk te 

helpen. Wat is er dan mooier om samen met je collega’s een project op te pakken. Een project 

wat je in je eentje niet rond kunt krijgen, maar waarbij je met elkaar het verschil kunt maken. 

Vaak een kleine moeite, maar voor de ander een groot plezier. Pak deze uitdaging eens op 

samen met je collega’s, buren en/of vrienden. Het wordt mooi! 

 

Meer informatie over Stichting Present Noordoostpolder, 

http://stichtingpresent.nl/noordoostpolder/ 

http://www.la-danza.nl/
http://www.la-danza.nl/
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VOOR WIE WIL JIJ EEN KERSTENGEL ZIJN? 

 

Gezocht: Kerstengelen en ontvangers!! 

Nieuw: een kerstengelenproject via Present. Met als doel: Het stimuleren van het omzien naar 

elkaar en het vergroten van de onderlinge verbondenheid tussen jong en oud in de 

Noordoostpolder. 

Voor dit project kun je je aanmelden als Kerstengel maar je kunt ook iemand anders 

aanmelden als Kerstengel-ontvanger. Als Kerstengel bemoedig je iemand, desgewenst 

anoniem. Kerstengel-ontvangers zijn mensen van wie jij vindt dat ze wat extra aandacht 

kunnen gebruiken. Wil jij Kerstengel zijn of weet je iemand die de aandacht van een 

Kerstengel verdient? Lees dan snel verder. 

 

Verras iemand als Kerstengel!! 

Een Kerstengel bemoedigt iemand, desgewenst anoniem. Die bemoediging kan bijv. bestaan 

uit een kaartje, (zelfgebakken) lekkers of een bloemetje; wat de engel zelf ook bedenkt. 

Daarbij gaat het om het gebaar, niet om de hoeveelheid en zeker niet om geld. Een engel is in 

de adventstijd in functie: dus van zondag 27 november tot zaterdag 24 december. Het is de 

bedoeling om degene voor wie je engel bent in deze periode minimaal één keer te verrassen 

maar het mag ook elke adventsweek. 

Je kunt je aanmelden als Kerstengel door vóór zondag 20 november een mail te sturen naar 

info@presentnoordoostpolder.nl. Vermeld hierin je naam, adres, postcode/plaats, telefoon 

nummer en mailadres. Eind november koppelt Present de Kerstengelen aan mensen naar wie 

wij om willen zien. Waar mogelijk proberen we je aan iemand te koppelen in je eigen buurt (in 

elk geval in je eigen woonplaats). Als Kerstengel ontvang je  vervolgens een naam, adres en 

beknopte informatie over de persoon voor wie je een Kerstengel mag zijn. Zo weet je precies 

waar u uw attentie kunt brengen. De Kerstengel bepaalt zelf of hij/zij anoniem wil zijn (blijven) 

of niet… 

 

Wie heeft een Kerstengel nodig? 

Misschien ken je wel iemand die de aandacht van een Kerstengel verdient of kan gebruiken. Je 

helpt ons door de naam van diegene door te geven. Aan wie je daarbij kunt denken? Eigenlijk 

gewoon iedereen. Ouderen, jongeren en kinderen. Uw buurvrouw, een vluchteling, een collega 

van het werk. Iedereen die wel een bemoediging of aandacht kan gebruiken. 

Je kunt iemand aanmelden als ontvanger door vóór 20 november een mail te sturen naar 

info@presentnoordoostpolder.nl. Vermeld in deze mail: naam, adres, postcode/plaats en 

telefoonnummer van de ontvanger. Omschrijf verder kort waarom je vindt dat deze persoon 

een kerstengel verdient of kan gebruiken. Eind november koppelt Present de Kerstengelen die 

zich hebben opgegeven aan mensen naar wie wij om willen zien en die door jullie als 

ontvanger zijn aangemeld. 

 

 

 

 

BOSWACHTERSNIEUWS 

door: Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten 

 

In november is de grootste piek qua vogeltrek wel voorbij. Toch vliegen er vooral ’s nachts nog 

duizenden en duizenden vogels over. Ga maar eens buiten staan op een stille avond en luister 

goed. Hoge piepjes verraden dat Koperwieken vanuit Scandinavië overkomen. Hun grotere 

broer de Kramsvogel maakt een tsjakkend geluid. Overdag zijn deze lijsters vaak samen te 

vinden in besdragende struiken. Koperwieken zijn eenvoudig te herkennen aan de oranje vlek 

bij de vleugel en het prachtige koppatroon. Kramsvogels zijn veel forser en hebben een grijze 

kop. Beide soorten zijn broedvogels uit het hoge noorden die in ons land de winter afwachten. 

Zo fleuren ze een grauwe winterdag een klein beetje op. 

 

Vooraankondiging boek Rijksmonument Waterloopbos 

Decennia lang deden ingenieurs van het Waterloopkundig Laboratorium in het Waterloopbos 

onderzoek met proefmodellen. De Nederlandse roem op waterloopkundig gebied werd onder 

andere hier gevormd. De mooiste verhalen van de ingenieurs die hier werkzaam waren worden 

https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=info%40presentnoordoostpolder.nl
https://linux75.webawere.nl/squirrelmail/src/compose.php?send_to=info%40presentnoordoostpolder.nl
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momenteel verzameld en gebundeld. Het boek, een zogenaamde “oral history”, zal in 2017 

uitkomen. In een volgende editie van het boswachtersnieuws zal ik meer vertellen over de 

voorinschrijving en de bijbehorende aanbieding. 

 

Restauratie Romijnstuw 

In het Waterloopbos zijn tientallen Romijnstuwen te vinden. Romijnstuwen werden gebruikt 

om heel nauwkeurig de doorvoer van water te kunnen bepalen. Zij vormen daarmee een 

essentieel onderdeel van het waternetwerk in het Waterloopbos. De restauratie van de eerste 

Romijnstuw aan de Deltaweg is bijna afgerond. De aannemer was onder de indruk van de 

kwaliteit van het metselwerk en de metalen delen. De stuw heeft nieuwe voegen gekregen en 

kwetsbare onderdelen zijn vervangen. 

 

Grote gele kwikstaart in model Maascentrale 

Met zijn lange wippende staart en gele borst is dit leuke vogeltje een opvallende verschijning. 

Energiek scharrelt dit kwikstaartje langs de waterkant op zoek naar kleine insecten en ander 

eetbaars. Volgens de vogelgidsen moet je Grote gele kwikstaarten zoeken langs snel 

stromende beken in Zuid-Limburg of de Achterhoek. Het stromende water van het 

Waterloopbos komt blijkbaar ook door de keuring want we zien hem hier regelmatig. Tip van 

de boswachter: Vooral het model van de Maascentrale, aan het begin van de witte 

wandelroute, is favoriet bij Grote gele kwikstaarten.  

 

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 

 

 

 

 

 

 

 

AANVRAGEN HULP OF ZORG 

 

Vrijwilligersgroep Kraggenburg bereikbaar via onze coördinator mevr. Annie van Boven. 

 e-mail:  vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-23254810 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land 

 e-mail zorgteam voor Kraggenburg en Ens: thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-

onl.nl  

 telefoonnr zorgteam: 0527–206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

 algemeen telefoonnummer 0527–630300 (24 uur per dag bereikbaar en voor 

 spoedgevallen) 

 website Zorggroep: https://www.zorggroep-onl.nl/  

 

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, WMO, werk en inkomen, enz. 

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

 algemeen telefoonnummer voor team DOEN: 0527–633933 

 Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente: 

 https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning 

 

http://www.natuurmonumenten.nl/
mailto:vrijwilligers@kraggenburg.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
mailto:thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl
https://www.zorggroep-onl.nl/
mailto:nancy.kamstra@carrefour.nu
mailto:doen@noordoostpolder.nl
https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning
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Inleverdata 2017 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

15 januari 25 januari  

05 maart 15 maart 

07 mei 17 mei 

02 juli 12 juli 

17 september 27 september 

19 november 29 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 Wat Tijd 
16-nov Chr. vrouwen beweging Humor en ernst in de trouwzaal Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

18-nov Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

19-nov Sinterklaas Intocht Loswal 10.30 uur 

19-nov Sint Genesius Tragikomedie HCR van Saaze 20.00 uur 

20-nov Protestantse Gemeente Eeuwigheidszondag, Allerzielen PKN kerk 10.00 uur 

22-nov t Klokhuis Informatie zonnepanelendak  t Klokhuis 20.00 uur 

25-nov t Klokhuis Stamppot maaltijd t Klokhuis 18.00 uur 

26-nov Sint Genesius Tragikomedie Gouwe Handjes HCR van Saaze 20.00 uur 

2-dec Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

10-dec OVT Ontwikkeling Openhuis verbouwde kerk voormalige RK kerk 11.00 uur 

10-dec CV de Zotte Leeuwkes Kerstmarkt plein HCR van Saaze 15.00 uur 

12-dec Iisclub Klein Cortina Jaarvergadering HCR van Saaze 20.00 uur 

14-dec Chr. vrouwen beweging Kerstavond. Presentatie: Verwacht uitzien Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

16-dec Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

21-dec Jongeren van Vroeger Kerstmiddag t Klokhuis 14.00 uur 

21-dec de Fladderiep Kerstviering de Fladderiep 17.00 uur 

27-dec Klaverjasclub de Kei Open kampioenschap t Klokhuis 19.00 uur 

31-dec Alle Kraggenburgers Spetterend vuurwerk t Klokhuis 00.30 uur 

31-dec Alle Kraggenburgers Oud en Nieuwfeest t Klokhuis 21.00 uur 

3-jan Chr. vrouwen beweging Nieuwj.middag Hoeve Marant als zorghoeve Prot. Kerkcentrum 14.00 uur 

6-jan Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

7-jan STEK Nieuwjaarsreceptie t Klokhuis 16.00 uur 

18-jan Chr. vrouwen beweging Hartaandoeningen n.m. bij vrouwen Prot. Kerkcentrum 19.45 uur 

20-jan Klaverjasclub de Kei Klaverjassen t Klokhuis 20.00 uur 

28-jan PKN kerk Let's share the music PKN kerk 19.00 uur 

4 feb Jeu d’Op Jaarlijkse uitvoering HCR van Saaze  
 


