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Van Dorpsbelang 

 

 

De zomervakantie is voorbij. Het betekent vaak wat minder vrijheid in doen en laten, weer 

terug naar meer structuur en een (bekend) ritme. Ook een tijd om met frisse moed zaken 

weer op te pakken. Dat geldt zeker voor het bestuur van Dorpsbelang en ik denk voor velen 

van ons.  

Komt nog bij dat voor de land- en tuinbouw en fruitteelt de oogst net begonnen is en er stevig 

moet worden aangepakt. Begin september werkte het weer niet erg mee met storm en veel 

regen. We hopen dat de rest van september en begin oktober nog mooi najaarsweer brengt en 

dat de oogst goed binnengehaald kan worden. 

 

Dorpsbelang pakt (bestuurlijke) zaken weer op, maar heeft in de vakantie niet stil gezeten. 

Over “kavel Penders” hebben we een brief geschreven aan de curator. Ook bespreken we met 

de wethouder dat er nu, dus ruim voor april 2018, gesprekken gestart moeten worden over 

“kavel Paauw” als alternatief indien het met “kavel Penders” niet gaat lukken. Verderop in de 

Uitkijk kunt u de laatste stand van zaken over woningbouw lezen. 

 

Bestuur Dorpsbelang vindt samenbindende activiteiten in ons dorp belangrijk. Naast hetgeen 

er al georganiseerd wordt, doen we dat bijvoorbeeld met een klussendag. Deze is vorig jaar 

oktober nog gehouden. Dit jaar doen we het via “de Nacht van Kraggenburg” op 28 oktober. In 

een apart artikel wordt deze activiteit verder beschreven en ook hoe u zich hiervoor kunt 

aanmelden. 

 

Ook STEK gaat, na de vakantie-activiteit voor de jeugd in augustus, weer volop aan de slag 

voor de seniorenmiddag op woensdag 25 oktober en Sinterklaas op zaterdag 25 november. 

 

Dorpsbelang kent ook een werkgroep zorg, vanwege het speerpunt zorg in ons dorpsplan. De 

naam werkgroep Zorg voldoet eigenlijk niet vindt de groep. Daarom is gekozen voor een 

nieuwe naam en wel werkgroep Omzien. We willen omzien naar elkaar op een breed terrein en 

met name op het gebied van welzijn, wonen en leven in ons dorp en de zorg. 

De werkgroep Omzien heeft onder de groep ouderen een enquête gehouden. Niet alle senioren 

zijn hiervoor benaderd. De antwoorden van de enquête zijn opgehaald en worden nu verwerkt. 

In de Uitkijk van november komt een overzicht van de uitkomsten van deze enquête. De 

werkgroep wil uit de enquête punten halen, waar extra aandacht aan gegeven moet worden en 

misschien wel nieuwe activiteiten opstarten. 

Na deze seniorenenquête wordt nu een enquête voorbereid, speciaal voor de jongeren en 

jonge gezinnen. 

 

Namens bestuur Dorpsbelang, 

Jules Overmars. 
 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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 Woningbouw in Kraggenburg 

 

 
Het zal u vast niet ontgaan zijn dat de Raad van State op 6 september uitspraak heeft gedaan 

omtrent de Walstraat in het bestemmingsplan. De drie ingediende bezwaren in hoger beroep 

zijn door de Raad van State ongegrond verklaard. 

Het bestuur van Dorpsbelang blijft nog steeds achter de inbreidingslocatie Walstraat staan. 

Onze visie en standpunten hierover kunt u nog eens teruglezen in de Uitkijk van september 

2015 (het artikel “Woningbouw in Kraggenburg”) en in de notulen van de extra vergadering 

van 18 oktober 2016, die te lezen zijn in de Uitkijk van maart 2017. 

Onze visie is kort samengevat nog steeds: zo snel mogelijk bouwrijpe kavels in Kraggenburg 

kunnen aanbieden. Het inbreiden aan de Walstraat biedt daarvoor de mogelijkheid voor de 

korte termijn. Voor de uitbreidingskavel zullen pas na zo'n twee à drie jaar, vanwege het nog 

te doorlopen planologische proces, bouwrijpe kavels beschikbaar komen. 

Via de website van Kraggenburg kunt u ook digitale versies van de Uitkijk teruglezen. Kijk bij 

Dorpskrant en dan Digitale edities de Uitkijk. 

 

We willen nog eens onder uw aandacht brengen dat het beleid van de gemeente en de 

gemeenteraad (deze stelt beleid vast) vastgelegd is in een ontwikkelperspectief. In dit 

perspectief is opgenomen dat er inbreiding in de dorpen dient plaats te vinden naast een 

eventuele uitbreiding. Voor ons als bestuur van Dorpsbelang is dat een gegeven.  

Ondanks dat hebben wij steeds in de richting van zowel de wethouder als de gemeente-raad 

bepleit dat voor de leefbaarheid en vitaliteit van Kraggenburg een uitbreidingskavel 

noodzakelijk is.  

Toen de gemeente het geldende bestemmingsplan moest actualiseren (start in 2015) werd 

besloten daarin gelijk een aantal inbreidingslocaties mee te nemen.  

Helaas was de directie van Megahome.nl Grond BV niet bereid om  de uitbreidingslocatie, nl. 

hun kavel aan de Jacob Bruintjesstraat (=“kavel Penders”) conform het ontwikkel-perspectief 

te ontwikkelen. Het gevolg is dat deze kavel nog steeds de bestemming agrarisch heeft.  

Daarom stemden wij in met de verdere invulling van de mogelijke inbreidingslocaties in het 

nieuwe bestemmingsplan. O.a. om pragmatische reden heeft de gemeente gekozen voor de 

locatie Walstraat (daar lag de voormalige plek voor woonwagens), terwijl de andere 

inbreidingslocaties wel zijn aangegeven op de kaart van ons dorp (behorende bij het 

ontwikkelperspectief), maar een lagere prioriteit hebben gekregen.  

 

Als u de uitspraak van de Raad van State leest, wordt ook daar bij de inhoudelijke motivatie, 

de behoefte aan woningbouw in Kraggenburg genoemd. Enkele zinnen hieruit: 

De raad heeft toegelicht dat de voorkeur in beginsel uitgaat naar de uitbreidingslocaties Paauw 

en Penders. …......................... Om toch binnen afzienbare tijd gedeeltelijk te voorzien in de 

behoefte aan nieuwe woningen, heeft de raad een aantal inbreidings-locaties in kaart gebracht 

en afgewogen.  

Deze motivatie is naar voren gebracht door de gemeenteraad (“De raad” in het bovenstaande). 

 

Wij zijn er content mee dat de gemeenteraad op dit onderwerp dezelfde mening heeft als het 

bestuur van Dorpsbelang. Bij het vaststellen van het ontwikkelperspectief dorpen 

(raadsvergadering van 18/4/2016) heeft de gemeenteraad gezegd dat er binnen twee jaar 

duidelijkheid moet zijn m.b.t. de aankoop van “kavel Penders”. Volgens de uitspraak van de 

gemeenteraad zal “de gemeente als dat niet lukt t.b.v. een voortvarende woningbouw in 

Kraggenburg van de optie 'kavel Penders' definitief afscheid moeten nemen en zich geheel 

moeten gaan richten op de 'kavel Paauw', die immers al in bezit is van de gemeente”.  

Wij zijn van mening deze uitspraak van de gemeenteraad nog weer eens onder uw aandacht te 

moeten brengen. Mede omdat het eenvoudig lijkt, maar er juist allerlei regels en (juridische) 

procedures een rol spelen en waar je beslist niet omheen kunt. O.a. heeft de gemeenteraad 

ook een stem in de aan- en verkoop van grond. 

 

Over “kavel Penders” valt het volgende te melden: 

U zult vast weten dat een aantal BV's van Megahome failliet zijn verklaard (in juli en december 

2016). Daarmee valt “kavel Penders” ook onder het faillissement en krijgt iedereen te maken 

met de curator. 
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Onze gemeente heeft al vrij snel na het faillissement contact gezocht met de curator. Er lopen 

gesprekken met de curator . Doel van die gesprekken is om in lijn met het 

ontwikkelperspectief “kavel Penders” gefaseerd te benutten voor woningbouw. In het 

ontwikkelperspectief staat voor Kraggenburg dat uitbreiding met woningbouw op “kavel 

Penders” de eerste optie is. Verder zal “kavel Paauw” in deze collegeperiode niet worden 

verkocht en over twee jaar (= uiterlijk april 2018) komt woningbouw op deze kavel opnieuw te 

sprake, indien het ontwikkelen van “kavel Penders” niet mogelijk blijkt.  

Of anders gezegd: als er geen duidelijkheid is over de ontwikkeling van woningen op deze 

kavel. 

Kortom, de curator is goed op de hoogte hoe de situatie rondom “kavel Penders” is. 

 

In juli heeft het bestuur van Dorpsbelang een brief aan de curator geschreven. Daarin is van 

onze kant aangevoerd dat qua woningbouw Kraggenburg al 20 jaar op slot zit en dat wij graag 

snel een besluit zien over de verkoop “kavel Penders”. In de brief is van onze kant ook 

verwezen naar het besluit van de gemeenteraad (zie hierboven). Tevens is aangegeven dat 

Dorpsbelang binnenkort, nog voor het einde van dit jaar, het gesprek over “kavel Paauw” zal 

en moet starten als “kavel Penders” niet verkocht wordt. 

 

Verder hebben wij contact gehad met twee deskundigen op het gebied van faillissements-

recht. Zij hebben ons tips gegeven, maar ook meegedeeld dat de vereniging Dorpsbelang in 

juridische zin geen partij is voor de curator! Daarmee is de positie van Dorpsbelang dus helder. 

Over al deze zaken hebben we regelmatig contact gehad en gesprekken gevoerd met 

wethouder Haagsma. Wij blijven er sterk op aandringen dat hij/de gemeente de curator 

overtuigt van een snelle beslissing (de knoop doorhakken), mede omdat april 2018 nadert. 

Ook onze brief aan de curator, onze contacten met de twee deskundigen en hun tips zijn 

besproken met de wethouder. De gemeente geeft aan dat zij op de gekozen weg verder gaat, 

ook om verdere vertraging te voorkomen. 

 

Het bestuur van Dorpsbelang blijft pleiten voor realisatie van woningbouw op “kavel Penders”, 

maar wij hebben de wethouder er onlangs ook op gewezen om tijdig voor april 2018 de 

discussie op te starten over de andere bouwlocatie in Kraggenburg. Wethouder Haagsma 

begrijpt dit. 

 

Voordat dit laatste concreet gaat worden, moet de curator met meerdere belanghebbende 

partijen (waaronder de gemeente) rondom de verkoop van “kavel Penders” wel of niet tot 

overeenstemming zijn gekomen. In zijn antwoord op onze brief geeft de curator aan dat “hij de 

verwachting heeft dat op relatief korte termijn met de gemeente tot een vergelijk kan worden 

gekomen”. 

Het bestuur van Dorpsbelang moet deze ontwikkeling noodgedwongen eerst afwachten. Het 

een volgt op het ander en aan twee gelijktijdige acties werkt de gemeente niet mee.  

 

Dorpsbelang put uit de brief van de curator en de mededelingen van wethouder Haagsma 

evenwel voldoende vertrouwen dat wij ervan uit gaan dat voor het einde van dit jaar de 

curator alles rondom “kavel Penders” heeft afgerond. 

 

Tot zover de actualiteit rondom woningbouw. Dit valt er aan u te melden en ons inziens heeft 

een ledenvergadering, waarin hetzelfde kan worden toegelicht, geen toegevoegde waarde.  

Dit artikel geeft weer wat Dorpsbelang heeft gedaan na de vergadering van 18 oktober 2016, 

waarin we over deze materie intensief met elkaar hebben gediscussieerd en Dorpsbelang zijn 

visie heeft uiteen gezet. 

 

We blijven alert en hebben intensief contact met de gemeente om voortgang te maken, mede 

omdat april 2018 in zicht komt. U heeft hierboven ook kunnen lezen dat er toch een volgorde 

van afhandeling in zit. 

Uit de faillissementsverslagen van de curator blijkt dat het faillissement van 8 BV's van 

Megahome een buitengewoon complexe zaak is met nogal wat partijen (waaronder meerdere 

gemeenten). Het betreft maar liefst zo’n 1100 grondposities van die verschillende BV’s onder 

de vlag van Megahome. Daarbij kunnen wij niet treden in de rol en positie van de curator. Voor 

hem is onze gemeente en “kavel Penders” slechts een geval uit vele.  
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Toch blijven wij vertrouwen hebben in een goede en tijdige afloop in het belang van de 

woningbouw in ons prachtige dorp. 

 

Bestuur Dopsbelang Kraggenburg. 

 

 

 

Koffietijd 

 
 

 
 
                                                             Activiteit van Dorpsbelang Kraggenburg 
 
 

 

“Koffietijd”, de gezellige en informatieve koffiemorgen in ’t Klokhuis, had ook afgelopen 

zomervakantie elke dinsdagochtend de koffie voor u klaar staan. En daarbij kon u op de 

hoogte blijven wat er zoal in ons dorp, en in de omliggende plaatsen te doen was. Verrassend 

wat er zo dichtbij te beleven is.  

 

Nu, na de vakantie, komen we weer in een wat vaster ritme van de week en pakken we de 

draad ook weer op met de thema-ochtenden. Sloten we het vorige seizoen af met een fraai 

thema over het ontwikkelingswerk in Ethiopië, zo beginnen we op dinsdag 3 oktober met een 

presentatie over de “Voedselbank”.   

Zo zullen er geregeld gevarieerde thema’s of presentaties volgen. We zullen dit laten weten via 

onze lokale (week)bladen, de dorps-site en via de snelle media. 

Thema’s zijn afwisselend van luchtig tot meer informatief, welke passen in het kader van 

gezondheid, hobby’s of wetenswaardigheden. 

U kunt zelf ook onderwerpen aandragen, en daar spelen we als het kan, graag op in.  

 

Op de vaste koffie-ochtenden kan men op ook bij ons terecht met vragen, of zaken doorgeven 

die aandacht nodig hebben. Wij zoeken dan contact met de gemeente, zorggroepen, 

verenigingen of instanties, om e.e.a. aan te kaarten. Omgekeerd, als er vanuit de zojuist 

genoemden informatie is die voor ons van belang kan zijn, dan geven we dat op die ochtenden 

ook door. 

 

“Koffietijd” is er elke dinsdag-morgen tussen 10 en 12 uur in  ‘t Klokhuis. 

 

Lijkt het u wat, kom eens langs, neem gerust uw buurman, buurvrouw of vrienden mee en 

schuif gewoon aan.  

Het is voor alle leeftijden, u hoeft geen lid te zijn en de entree is gratis. Er is zeker ook 

gelegenheid om te biljarten, een kaartje te leggen, of een ander spel te doen.  

 

U bent natuurlijk van harte welkom, hoe meer zielen, hoe meer vreugd! 

 

Namens de Werkgroep Koffietijd:  

Gien Rinsma, Helma Langeweg en Harry Engels 

 

 

 

De Uitkijk staat ook op internet – www.kraggenburg.nl 
 

http://www.kraggenburg.nl/
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De Nacht van Kraggenburg: ben jij er bij? 

 
Op zaterdagavond 28 oktober organiseert Dorpsbelang Kraggenburg ‘De nacht van 

Kraggenburg’: een mooie, spannende, en inspirerende wandeling over de Zwartemeerdijk vóór 

Kraggenburgers en dóór Kraggenburgers. Tijdens de wandeling die ruim 2 kilometer lang is, 

treden verschillende groepen en solisten uit Kraggenburg op. Vuurpotten, stormlantaarns en 

bijzonder verlichte objecten onderweg zorgen dat je de weg niet kwijt raakt in het donker. 

Tussen 19.00 en 20.00 uur word je door ons verwelkomd. De koffie staat klaar in de schuur 

van de familie Delahaye, Zwartemeerweg 60.  

Vanaf 19.30 vertrekt elke twintig minuten een groep deelnemers om een nachtelijke wandeling 

te maken over het mooiste fietspad van de polder: het pad van de Zwartemeerweg naar de 

Zwartemeerdijk, en over de dijk. En tijdens deze avond, die landelijk gevierd wordt als ‘de 

nacht van de nacht’, zal blijken dat dit donkere fietspad ook heel veel moois te bieden heeft.  

Entertainers tijdens de Nacht van Kraggenburg 

• Ruud Janse zingt en speelt gitaar (akoestisch) in de schuur van de familie Delahaye. 

• Ineke Winkler speelt een prachtige monoloog over een zeer bijzondere vogel. 

• Thérèse Herrman brengt met haar Kraggenburger vrienden muzikaal theater. Thérèse is 

beroepsvioliste en speelt in  het Orkest van het Oosten. 

• Een Kraggenburgs gelegenheidskoor zingt over een bijzonder gebeuren op Oud-

Kraggenburg.  

• Jeugdtheatergroep Jeu d’Op  treedt op met een zelfgemaakt stuk voor deze bijzondere 

gelegenheid. 

• St. Genesius brengt een hoorspel over Oud-Kraggenburg. 

• Bijzondere belichting van mooie objecten langs de route wordt verzorgd door Luimes 

AV. 

Nadat de route gelopen is, genieten we samen nog na met een drankje in de schuur van de 

familie Delahaye. 

Deze route is geschikt voor iedereen die ruim 2 km kan lopen, en duurt een kleine 2 uur. 

Stevig schoeisel en een warme jas zijn aanbevolen. De route is ook toegankelijk voor 

rolstoelen (wel graag even melden van tevoren). Bij erg slecht weer wordt de activiteit exact 

een week verplaatst naar zaterdag 4 november. Check hiervoor de website kraggenburg.nl en 

de Facebookpagina van Dorpsbelang. 

Omdat we willen dat zo veel mogelijk Kraggenburgers deelnemen aan deze dorpsactiviteit, 

wordt de bijdrage zo laag mogelijk gehouden. We wachten nog even op de eventuele bijdrage 

van sponsoren, voordat we definitief de toegangsprijs vaststellen. Deze lees je t.z.t. in de flyer 

die huis-aan-huis verspreid wordt, en op kraggenburg.nl. 

Ben jij erbij? Meld je dan aan door te mailen naar dorpsbelang@kraggenburg.nl en zet 

erbij met hoeveel personen je wilt komen. 

Waarom doen wij dit? Dorpsbelang vindt het belangrijk om af en toe iets moois te 

organiseren voor het dorp, waarbij Kraggenburgers elkaar op een andere, onverwachte manier 

ontmoeten. Dit jaar is de Noordoostpolder 75 jaar droog, vieren we het Mondriaanjaar, en op 

28 oktober wordt landelijk de ‘Nacht van de nacht’ gevierd. Bovendien is het bijna Haloween. 

Alle reden dus om een mooie, nachtelijke activiteit te organiseren waarbij we zo veel mogelijk 

Kraggenburgers op de been hopen te brengen.  

Deze activiteit wordt namens Dorpsbelang Kraggenburg georganiseerd door Annemieke Janse 

(an.janse@kpnmail.nl), Erna Balk (erna.balk@gmail.com) en Henk Papma 

(h.papma@gmail.com), samen met heel veel vrijwilligers. 

 

 
 

   

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:an.janse@kpnmail.nl
mailto:erna.balk@gmail.com
mailto:h.papma@gmail.com
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BE-FAIR 

 

Het nieuwe seizoen 2017-2018 is weer begonnen! De eerste volleybal 

wedstrijden zijn al gespeeld en ook de overige sporten zijn na de 

vakantie weer op volle stoom.  

Jammer genoeg zijn er niet alleen sportieve uitdagingen en positieve 

ontwikkelingen aan het begin van dit seizoen. Laten we maar beginnen 

met het goede nieuws. 

  

Rabobank Clubkas Campagne  

Ook dit jaar doet Be-Fair weer mee aan de Rabobank Clubkas Campagne. 

Daarbij kunnen leden van de Rabobank Noordoostpolder hun stem uitbrengen op lokale 

verenigingen tijdens de campagne van 3 oktober tot en met 17 oktober 2017. Als lid krijgt u 

van tevoren automatisch een stemkaart met code via de post toegestuurd. Ieder lid ontvangt 

vijf stemmen, waarvan zij er twee op dezelfde club mogen uitbrengen. Deze stemmen zijn dus 

geld waard voor de vereniging!  Afgelopen jaren konden we hiervan nieuwe materialen 

aanschaffen voor diverse sporten en zijn bijvoorbeeld ook de telborden bij de stratenvolleybal 

mede hiermee bekostigd. Wij hopen dan ook dat u ons weer wilt steunen door uw stem uit te 

brengen.  

 

Avondvierdaagse 

Hoewel er een groot aantal potentiële kandidaten is benaderd, hebben we helaas geen 

opvolger kunnen vinden die de organisatie voor de Avondvierdaagse in Kraggenburg over kan 

nemen. Nadat Paula Snellink vorig seizoen als secretaris in het bestuur van Be-Fair heeft 

plaatsgenomen, zochten we een nieuwe organisator voor de Avondvierdaagse. Omdat er nog 

geen opvolger was, heeft Paula dit er het afgelopen jaar nog een keer bij gedaan, maar heeft 

ze aangegeven dit jaar de activiteiten voor de Avondvierdaagse neer te leggen. We vinden het 

erg jammer dat we geen nieuwe enthousiaste vrijwilliger te hebben kunnen vinden, ondanks 

dat er een groot aantal mensen is benaderd. Het voortbestaan van dit soort activiteiten in 

Kraggenburg drijft op de inzet van vrijwilligers en het is niet mogelijk om met een 4-tal 

bestuursleden en een paar vaste hulpouders/vrijwilligers het brede aantal activiteiten altijd aan 

te kunnen blijven bieden. Op dit moment heeft Be-Fair voor komend jaar geen 

Avondvierdaagse aangemeld bij de Wandelbond. We zijn dus dringend op zoek naar een 

vrijwilliger die de organisatie van de Avondvierdaagse alsnog op zich zou willen nemen om te 

voorkomen dat er in 2018 geen Avondvierdaagse in Kraggenburg gehouden kan worden. Heb 

je interesse, neem dan contact op met Paula Snellink of Joachim de Kruijk. 

 

Sportief wandelen 

Helaas heeft Ans Bakker om financiële redenen besloten te stoppen als trainster bij Be-Fair en 

de Sportief wandelen activiteit op de dinsdagmorgen zelfstandig aan te gaan bieden. We 

betreuren dit besluit, maar konden Ans niet op andere gedachten brengen. Nagenoeg alle 

leden van deze groep hebben zich inmiddels afgemeld, dus is er voor Be-Fair op dit moment 

ook geen draagvlak om een nieuwe trainer/ster te zoeken voor deze activiteit onder de Be-Fair 

vlag.  

 

Namens het bestuur van Be Fair,  

Joachim de Kruijk 

 

 

Body-Fit 

De vakantie is achter de rug. Een paar weken rustig aan gedaan, iets meer gegeten en 

genoten. De spiermassa wat afgenomen en het lichaam wellicht wat ingezakt. Kom naar Body 

Fit, dan wordt het lijf snel weer strak! 

Weer even lekker er tegen aan om het lichaam in een goede conditie te krijgen? 

Een warming up, gevolgd met spierversterkende oefeningen voor benen, armen en romp. 

Springen om het uithoudingsvermogen te verbeteren, grondoefeningen snel en rustig 

uitgevoerd. Iedere week een andere training, met iedere 6 weken een les met materiaal 

(steps, gewichten, dynaband o.a.). Lijkt het je wat? Kom vrijblijvend eens meedoen, rustig 
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beginnend en na 6 weken al merken dat de conditie beter wordt. De eerste 3x is gratis, 

dinsdagavond van 20.00-21.00 uur in de gymzaal. Iedereen is welkom vanaf 18 jaar tot ……… 

 

Sport & Spel 

Samen sporten en spelletjes spelen, dat kan op donderdagmiddag voor alle kinderen van de 

basisschool. Beginnen met een spelletje, even lekker rennen. Daarna sporten, over banken en 

kasten klimmen, balanceren en springen of zwaaien aan de touwen. Iedere week heeft Lars 

weer een ander programma met materiaal en spelletjes, waarbij de kinderen flink in beweging 

zijn en gezellig met elkaar omgaan. Zelfvertrouwen krijgen en beter leren bewegen 

(motoriek). Kom eens kijken of gelijk meedoen, de eerste 3x is gratis. 

Donderdagmiddag in de gymzaal 

15.15-16.00 uur t/m  7 jaar 

16.15-17.15 uur 8 t/m 12 jaar 

 

Paula Snellink 

 

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 

Body-Fit € 50,00 dinsdag  

20:00-21:00 uur 

    

Paula Snellink 

Trimloopgroep € 42,25 donderdag  

08:45-10:00 uur 

  

Paula Snellink 

Volleybal     CMV € 62,50 maandag  

15:15-16:15 uur 

  

niveau 4 

  

Liset v/d Stelt 

A/B/C € 75,00 maandag  

18:30-19:45 uur 

  

A jeugd 

  

Rachel Zwartbol 

senioren € 78,25 Nog niet bekend Dames 3e 

klasse 

Nog niet bekend 

  

Voor informatie over de betreffende sporten kunt u contact opnemen met 

Sport & Spel  Lars van Diepen 06-15650700 

Body-Fit  Paula Snellink  0527-250017 

Trimloopgroep Paula Snellink  0527-250017 

Volleybal  Liset van de Stelt 06-55926929 

Rachel Zwartbol 06-23405176 

 

Natuurlijk kunt u ook altijd het bestuur benaderen voor vragen. 

Hieronder een overzicht van de taakverdeling en contactpersonen binnen het bestuur. 

  

Voorzitter     - Joachim de Kruijk (06-51991864) 

Penningmeester/ledenadministratie - Toine Wullems 

Secretaris     - Paula Snellink 

Volleybal     - Hilda van Strien 

Sport&Spel/Body-Fit/Trimloop  - Paula Snellink 

Bijzondere activiteiten:        

          - Stratenvolleybal   - Irma Verschure   

          - Avondvierdaagse   - vacant 
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STEK 

 

 

Vakantieactiviteit 

Zoals gewoonlijk was er op de laatste woensdagmiddag van de 

zomervakantie weer de vakantieactiviteit. Dit jaar wilden we graag met 

de kinderen naar de speelweide, maar doordat de weergoden een 

spelletje met óns speelde, moesten we ‘s morgens al de beslissing 

nemen dat we naar de gymzaal gingen. Daar hebben we een heerlijk 

sportieve middag apenkooi gedaan…waarna we naar Het Klokhuis 

gegaan zijn voor versnaperingen en een leuke film. De kinderen hebben 

genoten….  

 

Seniorenmiddag 

JVV, de Zonnebloem en STEK organiseren ook dit jaar weer een feestelijk programma op 

woensdagmiddag 25 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!  Zie de flyer die bij u 

in de bus valt  in oktober. 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: 

De Zonnebloem: Marian Oud tel.: 0527 239247 

JVV : Sietske Huizing tel: 0527 252851 

STEK: Liesbeth van Egmond tel: 06 23848797    

 

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 25 november om 10.30 uur 

komen Sinterklaas en zijn zwarte pieten aan op de kade. Alle kinderen ( en de ouders) zijn 

daar van harte welkom om Sint en Piet welkom te heten. 

 

Verdere activiteit: 

Nieuwjaarsreceptie : zaterdag, 6 januari 2018 

Noteer deze datum alvast in uw agenda. 

 

Graag tot ziens bij een van onze activiteiten.  

STEK 

Anne van der Lingen, Joost Potters, Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed & Wesley van der 

Heiden.  

 

 

 

 
 

Beste vogel vrienden 

 

 

Hierbij nodigen wij u uit voor onze onderlinge 

Vogelshow. 

De vogelshow wordt gehouden in  Gebouw “t Roefje” Gillotstraat 29 te Ens. 

 

Bij inleveren van deze brief wordt u een catalogus en een kop koffie aangeboden door 

vogelvereniging "Vogelvreugd" en kunt u genieten van onze vogels die daar geshowd worden. 

 

Openingstijden: 

Vrijdag   17 November van 13.00 tot 22.00 uur. 

Zaterdag 18 November van 10.00 tot 16.00 uur. 

 

Namens het bestuur: 

H.W.G. Wind (06 -23114073) 
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Nieuws van Het Klokhuis 

 

 

Repair café 

Dit seizoen starten we weer met repair café. Op zaterdag 7 oktober is Piet van het Westende 

weer aanwezig om, indien mogelijk, uw elektrische apparaat  een tweede leven te geven. Ook 

mechanische problemen kunnen worden opgelost. Het repareren is gratis. Alleen eventuele 

nieuwe onderdelen moet u betalen. Piet is aanwezig van 10 tot 12 uur. De koffie staat dan 

klaar. 

 

Bridgecursus voor beginners. 

Zoals u wellicht wel heeft gehoord, wordt er in het Klokhuis 2 keer per week gebridged. 

Op maandagmorgen van 9.30 tot 12.00 uur 

Op donderdagavond van 19.30 tot 22.30 uur 

Om mogelijk geïnteresseerden de beginselen van het bridge bij te brengen, willen we bij 

voldoende deelname een introductie cursus organiseren. U kunt zich hiervoor opgeven bij Piet 

Paauw (pjmpaauw@gmail.com of telefoon 252771). Ook voor vragen en inlichtingen kunt u bij 

hem terecht.   

 

Tafeltjes Markt 

Ook dit najaar organiseren we weer een Tafeltjes Markt en wel op zaterdag 4 november. 

Een tafel kost € 2,50 incl. een kop koffie of thee. Vanaf 8 uur kunt uw spullen neerzetten en 

om 9.00 uur begint de markt. Na afloop dient u alle niet verkochte spullen weer mee te nemen 

naar huis. Opgeven bij Piet Paauw (pjmpaauw@gmail.com of tel. 252771) 

 

Gezamenlijke Maaltijd 

Zoals u verderop in de UITKIJK kunt lezen, organiseren we weer gezamenlijke maaltijden voor 

alle Kraggenburgers. Wij hopen weer velen van u te mogen verwelkomen. De eerste avond is 

op vrijdag 13 oktober, de tweede avond op vrijdag 24 november. Voor opgave: kijk verderop 

in de UITKIJK 

 

Klussendag 

Op zaterdag 21 oktober houden we onze najaars- klussendag . 

We gaan dan het nodige onderhoud plegen aan/in en om het Klokhuis. We hopen weer veel 

klussers te mogen begroeten. Samen houden we het Klokhuis in goede conditie. 

 

Piet Paauw, 

Voorzitter Dorpshuis. 

 

Cursus levensreddend handelen 

Enige tijd geleden hebben wij in de Uitkijk gemeld een EHBO Cursus te willen organiseren. We 

zijn er toen achter gekomen dat veel mensen geen volledige cursus willen volgen maar de 

reanimatie, het bedienen van een AED bedienen en de 7 belangrijkste basisvaardigheden van 

EHBO te willen leren. 

 

We kunnen nu zeggen dat wij een cursus "levensreddend handelen" op zaterdag 18 november 

organiseren. Deze cursus duurt 8 uur. Op 1 zaterdag heeft u geleerd wat u nog wilt leren. Na 

afloop van de cursus krijgt u een Rode Kruis certificaat "Levensreddend handelen", deze is 2 

jaar geldig en u krijgt het boek "Levensreddend handelen". 

 

De prijs van de cursus is €140,- maar is mogelijk deels terug te krijgen via uw 

zorgverzekeraar. (LET OP: Dit is per zorgverzekeraar verschillend, laat u dus goed informeren 

door uw zorgverzekeraar!) 

 

Wilt u nog meer informatie over deze cursus? Of wilt u zich aanmelden? Dit kan bij Samantha 

Bosma via email samanthabosma@hotmail.com of telefonisch 0611381468. 

 

Als u de cursus wilt volgen is aanmelden noodzakelijk! 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:pjmpaauw@gmail.com
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Gezamenlijke maaltijd 

 

 

In het nieuwe seizoen starten we weer met de gezamenlijke maaltijden voor alle 

Kraggenburgers. De intentie van deze maaltijden is het bevorderen van het sociale contact 

tussen dorpsgenoten. Daarom nodigen we alle Kraggenburgers uit om mee te doen. Om zoveel 

mogelijk tegemoet te komen aan de  persoonlijke smaak of voorkeur worden per avond 3 

verschillende gerechten aangeboden. 

 

De eerste avond wordt gehouden op vrijdag 13 oktober. Dit zal een Chinees/Indische maaltijd 

zijn. De tweede avond is op vrijdag 24 november, dan wordt een stamppot maaltijd bereid. 

 

Tijdens de eerste avond op 13 oktober serveert het kookteam de volgende gerechten; 

Nasi – Bami- Mihoen.  

De aanvang is om 18.00 uur, maar vanaf 17.15 uur is het Klokhuis open voor een aperitief. De 

kosten zijn € 3 per persoon. Voor deelname moet u zich voor maandag 9 oktober opgeven. 

Omdat de capaciteit in het Klokhuis beperkt is, adviseren wij u zich zo spoedig mogelijk op te 

geven om teleurstelling te voorkomen. Het is mogelijk u gelijk voor beide avonden op te 

geven. U bent dan verzekerd van een plaats. Opgeven bij: 

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

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

 

Graag tot ziens in het Klokhuis 

 

 

In Memoriam Joop Stengs 

 

 

Vanaf het moment dat Joop en Aly in 2011 in Kraggenburg kwamen wonen, heeft Joop zich 

ingezet voor het Klokhuis. Wij hebben Joop daarbij leren kennen als een mensenmens dat 

hield van gezelligheid en van het contact met anderen. Hij was oprecht geïnteresseerd in het 

wel en wee van ieder die hij ontmoette en was een sfeermaker bij uitstek. Het is dan ook geen 

toevalligheid dat hij oprichter en voorzitter van de biljartclub werd. 

Naast zijn sociale betrokkenheid was Joop ook een kundig en veelzijdig klusser. Van deze 

vaardigheid heeft het Klokhuis dankbaar gebruik gemaakt. Bij alle interne verbouwingen en 

renovaties was Joop betrokken als planmaker en uitvoerder. Hij wist altijd een team van 

vakmensen om zich heen te creëren, dat door zijn aanstekelijk enthousiasme werd 

geïnspireerd.  

Zo heeft hij samen met Siebren de Witte, Bert Klok, Klaas de Jong en vele anderen de 

bovenzaal van het Klokhuis omgebouwd tot een gezellige bar/vergaderruimte. Ook bij de 

ombouw van de magazijnruimte tot spoelkeuken en opslagruimte was Joop met zijn team 

actief. Naast deze verbouwingen was hij ook altijd aanwezig bij de halfjaarlijkse klussendagen 

van het Klokhuis. 

Dit voorjaar heeft Joop nog de keuken van het Klokhuis volledig gerenoveerd. Samen met 

anderen, maar vooral met Kees Meijs is hij weken bezig geweest om een nieuwe keuken te 

realiseren. Een resultaat dat gezien mag worden en waarmee het Klokhuis weer jaren vooruit 

kan. Tijdens deze bouwperiode kwamen achteraf gezien de eerste symptomen van een 

afnemende energie als gevolg van de hersentumor naar voren. 

Op 16 juli heeft Joop in het Klokhuis een feest om het leven te vieren gegeven voor familie en 

vrienden. Voor het bestuur van het Klokhuis was dit aanleiding om de naam van Joop Stengs 

voor altijd te verbinden aan het Klokhuis. De nieuwe keuken krijgt daarom de naam van Joop 

Stengs. Die zondagmiddag heeft Joop samen met Aly deze naam onthuld. 

Op zaterdag 19 augustus is Joop, drie maanden nadat de hersentumor was vastgesteld, thuis 

overleden. 

Dankbaar blijven wij hem gedenken. 

 

Piet Paauw. 

Voorzitter Het Klokhuis. 

mailto:pjmpaauw@gmail.com
mailto:rinsma8317@hetnet.nl
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Leuk om te Lezen: “We ARe tHe CHAmPIonS” 

 

 

Het is de droom van autocoureur Max Verstappen om als eerste Nederlander wereldkampioen 

in de Formule 1 te worden. Wat veel Kraggenburgers echter niet weten is dat een dorpsgenoot 

die wereldtitel al op zak heeft! Het was Hessel Roskam die in 2003 in Los Angeles (USA) 

wereldkampioen werd in de Modelsport, oftewel het radiografisch besturen van “mini” Red Bull 

raceauto’s. 

Dat Hessel iets met auto’s heeft, blijkt als we aanbellen op de AJ Rennenstaat 16. Een 

gloednieuwe auto op de oprijlaan en de tekst op zijn T shirt verraden zijn voorliefde voor 

motoren en techniek. Tijdens ons gesprek wordt het citaat “Een uit de hand gelopen hobby” 

vaak herhaald. Tijd voor een nadere kennismaking met deze bevlogen hobbyist. 

 

“De eerste stappen” 

Op 13 jarige leeftijd kocht de geboren Emmeloorder zijn eerste zgn. Monstertruck. Op het 

voormalige honkbalveld in Emmeloord en in en rond de sporthal in Creil werd er flink 

geoefend.  Begin jaren ’90 ontmoette Hessel ene Sicco van der Mei uit Friesland. Hij 

ondersteunde Hessel zoveel mogelijk en na een tijdje werd in Zevenaar de eerste 

wedstrijdauto aangeschaft. Niet meer “off te road” racen maar op wegcircuits; daar lagen 

Hessel z’n ambities. 

 

“Hoogtepunten en dieptepunten” 

Niet alleen de wereldtitel beschouwt Hessel als zijn grootste succes. Op het feit dat hij vanaf 

1997 aan alle EK’s heeft deelgenomen is hij ook best trots. En niet te vergeten de geweldige 

reizen naar Australië, Venezuela en de USA.  “Door het drukke programma bleef er weinig tijd 

over om nog veel rond te kijken. Dat vond ik achteraf wel jammer;” zegt Hessel.” 

Echte dieptepunten bleven hem bespaard. Wel had ook Hessel een zgn. Max Verstappen 

periode. Materiaal niet helemaal op orde, druk met werk en gezin, minder sponsoring; ’t zat 

even niet mee. Ook in Zwitserland ging het een keer helemaal fout toen de verbinding met z’n 

modelauto hem in de steek liet. Zijn voertuig (toch wel bijna 100 cm lang en 40 cm breed) 

belandde in de zijkant van een camper. Dat werd dus overwerken die dag. Wat ook niet handig 

was, om door gebrek aan benzine een halve minuut voor de finish te moeten stoppen. 

“Verkeerde afstelling van de motor”, zucht Hessel. 

 

“Natuurtalent of gewoon veel oefenen ?” 

“Beide” zegt Hessel. Om goed te worden moet je iets met techniek hebben. Ik beschik niet 

over een team dat mij helpt en begeleidt. Het afstellen van de auto, de bandenkeuze en het 

vervangen van onderdelen; ik doe alles zelf! Maar dat is niet het enige. Je moet ook aanleg 

hebben en met wedstrijdspanning kunnen omgaan. Ik trek me vlak voor de start vaak even op 

terug. Dat werkt! Ook het wedstrijdcircuit speelt mee. Mijn voorkeur gaat uit naar de meer 

technische circuits waarbij de inbreng van de coureur groter is.  Wat ook meespeelt is of je er 

veel tijd in kunt steken. Als je een volledige baan hebt, valt het niet mee. Prijzengeld kennen 

we niet in deze sport. Je bent dus sterk afhankelijk van sponsoring als je voorin mee wilt 

rijden. 

 

“Veel of weinig concurrenten?” 

Dat is een lastige vraag. Ik schat dat in Nederland tussen de 100 en 150 mensen actief zijn. 

De echte toppers komen uit Duitsland, Italië en Frankrijk. Ook in Scandinavië (o.a. Zweden) is 

de sport populair. Tijdens de wedstrijddagen gaan we sportief en vriendschappelijk met elkaar 

om. Op onsportief gedrag staan zware straffen. Als je het wedstrijdreglement overtreedt kun 

je zelfs een jaar geschorst worden. Daar zit niemand op te wachten. Wel is het zo dat de wat 

jongere mensen zich de sport snel eigen maken door hun grotere handelingssnelheid.  

 

“Hobby of werk” 

“Zoals ik al eerder zei:  Een uit de hand gelopen hobby!” Op dit moment heb ik, mede door 

mijn sport, een eigen bedrijf (noot: HR-Creations in Emmeloord) kunnen opstarten. Het begon 

met een freesmachientje in de schuur. Daar maakte ik aluminium onderdelen voor mijn eigen 

auto. Andere wedstrijdrijders hadden ook belangstelling voor mijn producten. Een andere 
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freesmachine aanschaffen leek de oplossing. Niet dus ! Er kwam zoveel vraag naar onderdelen 

dat ik genoodzaakt was om naar een groter pand te verhuizen. Daar werken we op dit moment 

met twee industriële machines. De helft van mijn opdrachten is nog wel afkomstig uit de 

wedstrijdsport.  

 

“Druk mannetje dus !” 

Dat mag je wel stellen. Maar ik geniet er volop van. Ook ervaar ik veel steun van mijn directe 

omgeving. Mijn gezin staat er helemaal achter en werkt mee. Niet alleen ik, maar ook mijn 

gezinsleden,  vinden het wel eens lastig als paps weer eens op reis moet. Omdat we over een 

camper kunnen beschikken en ik vaak samen optrek met mijn schoonvader valt het nog te 

overzien. En niet te vergeten … zonder een goede sponsor is het financiëel niet op te brengen.  

We besluiten ons gesprek met de opmerking dat het leuk zou zijn om wat meer bekendheid 

aan deze hobby te geven. Op internet rouleren leuke filmpjes waarop u Hessel aan het werk 

kunt zien. 

http://www.t2m-re.fr 

YouTube: tik in Rivall testday with Hessel Roskam of AMCA Apeldoorn 

 

 
(Hessel Roskam; winnaar en staand tweede van rechts) 

 

 

 

 

 

KWF 

 

 

De jaarlijkse collecte van kwf kankerbestrijding heeft dit jaar € 1266,37 opgeleverd. Een mooi 

bedrag. We willen al onze collectanten en vrijwilligers hartelijk danken voor hun inzet. 

 

Namens de afdeling Kraggenburg, 

Willy Bremer 

Ellen de la Vieter 
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Door het regenachtige weer in september lijkt de nazomer in het water te vallen, 
maar onze Zotte Leeuwen laten zich hierdoor niet uit het veld slaan. Ze staan weer te 
trappelen om een nieuw carnavalsseizoen te beginnen, na het onvergetelijke carnaval 

van afgelopen jaar onder leiding van Prins Moffel! 
Prins Moffel regeert zijn laatste maanden van zijn prinsenschap vanuit zijn hol in 

Vollenhove, maar houdt samen met zijn adjudant Piertje nauwlettend in de gaten hoe 
het reilt en zeilt in het Rijk der Zotte Leeuwkes.  
 

Wij garanderen dit seizoen: 
 

✓ Prins, Raad van Elf en de dansmariekes (letterlijk) in een nieuw jasje 

✓ Een agenda, boordevol met gezellige activiteiten 

✓ Een verrassende twist aan onze activiteiten en evenementen 

 

✓  

 

 
Om gelijk te kunnen aftrappen, willen we u van harte uitnodigen voor de volgende 
evenementen. Nadere informatie zal nog volgen.  
 

 

   

NOVEMBER      NOVEMBER 

  JAARVERGADERING    ZOTTE COMEDY FESTIVAL 

  

 
Ook dit jaar kunt u als lid van de Rabobank Noordoostpolder weer uw stem uitbrengen 
tijdens de Rabobank Clubkas Campagne. Ieder lid van de Rabobank ontvangt in 

oktober een stemkaart en een link voor de website, waarop u kunt stemmen op lokale 
verenigingen. Wij hopen als vereniging dat u ons weer wilt steunen door uw stem uit 
te brengen. Zo heeft u vorig jaar financieel kunnen bijdragen aan onze nieuwe 

kledinglijn, waarvoor onze dank! Via de sociale media en huis aan huis ontvangt u 
meer informatie over deze actie. 

  
ALAAF, ALAAF, ALAAF!       De Zotte Leeuwkes 
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 
 
Oecumenische gezinsviering op 22 oktober 

Op zondag 22 oktober a.s. staat de oecumenische gezinsviering gepland. 

Deze wordt voorbereid in samenwerking met onze dorpsschool de 

Fladderiep. De viering begint om 10.00 uur en wij nodigen iedereen 

hiervoor uit. 

 

Doordeweekse openstelling van de kerk 

Elke laatste dinsdag van de maand tussen 15.00 – 16.00 uur staan de kerkdeuren open. U 

kunt de kerk bezoeken voor het branden van een kaars, bezinning of stil te zijn. Wij heten u 

van harte welkom. 

Er is dan ook de mogelijkheid om uw kleding voor ISEE in te leveren. ISEE is een stichting uit 

Urk die kleinschalige projecten in Ethiopië stimuleert en tot nu toe zeer succesvol is. Namens 

onze kerk is Willem Remijnse hierbij betrokken. 

 

Doe je mee? Trefwoord-extra start weer! 
Vorig schooljaar heeft onze kerk Trefwoord-extra 

verzorgd. Gezellige bijeenkomsten direct na 

schooltijd. Er deden wel vijftien kinderen mee! 

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. Er 

zijn 6 bijeenkomsten op maandagmiddag in het najaar en 6 in het voorjaar.  
 

Voor kinderen van groep 1 t/m 4 van 15.15 uur tot 16.15 uur en voor kinderen van groep 5 

t/m 8 van 16.30 uur tot 17.30 uur op: 23 en 30 oktober en op 6, 13, 20 en 27 november. 

Op 6 november is er ’s avonds om 20.00 uur een Trefwoord-extra voor volwassenen! 

 

Er zijn geen kosten aan verbonden en het wordt gegeven in zaal D van de kerk.  

Aanmelding en info: Liesbeth Winters, tel 252396 of pastorliesbethjonas@hetnet.nl)  

 

Naast Trefwoord-extra biedt de kerk nog enkele activiteiten aan voor kinderen. Er is 

kinderkerk op de eerste zondag van de maand, basiscatechese, vrijdagavondclub en 

jeugdkerk! Kijk daarvoor op www.pknkraggenburg.nl  

 

 

LET'S SHARE THE MUSIC deel 2 

  

      

Op zaterdagavond 4 november a.s. van 19:00 tot 20:30 uur wordt het tweede deel van LET'S 

SHARE THE MUSIC georganiseerd in de PKN kerk in Kraggenburg  Wij willen jullie hiervoor 

allemaal weer van harte uitnodigen. 

De liederen variëren weer van hedendaagse popmuziek tot klassiek en kerkmuziek en worden 

grotendeels live ten gehore gebracht door de Vollenhoofse huisband o.l.v. Aline Rook en zang 

van Annelies Winters. Ook worden er weer liederen via YouTube gepresenteerd.  

Schrijf deze datum alvast in je agenda en nodig familie en vrienden uit om mee te komen. Wij 

hebben er zin in en hopen net als bij de eerste Let's share the music avond op een grote 

opkomst. Kom luisteren, genieten en zing mee!  

 

Met vriendelijke groet, 

De voorbereidingscommissie 

mailto:pastorliesbethjonas@hetnet.nl


 16 

Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

 
dag datum tijd bijzonderheid  voorganger 

zo 1 oktober 10.00 Israël zondag Ds. D. Wolters 

zo 8 oktober 10.00   Mw. Ds. W.L. Doornenbal 

zo 15 oktober 10.00 morgengebed Morgengebed commissie 

zo 22 oktober 10.00 Oecumenische Dienst Dhr. R. Pasterkamp 

ma 23 oktober 15.15 Trefwoord extra 

zo 29 oktober 10.00 jeugddienst Mw. Pastor L. Winters-Jonas 

ma 30 oktober 15.15 Trefwoord extra 

di 31 oktober 15.00 Open kerk op dinsdag middag 

za 4 november 19.00 Let's share the music deel 2 

zo 5 november 10.00 Dankdag voor gewas en arbeid Dhr. R. Pasterkamp 

ma 6 november 15.15 Trefwoord extra 

zo 12 november 10.00 avondmaal, kring Ds. G. Timmer 

ma 13 november 15.15 Trefwoord extra 

zo 19 november 10.00   Ds. A. Oosterwijk 

ma 20 november 15.15 Trefwoord extra 

zo 26 november 10.00 herdenking van de overledenen Mw. Ds. C. Aalbersberg-van 
Loon 

ma 27 november 15.15 Trefwoord extra 

di 28 november 15.00 Open kerk op dinsdag middag 

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

 

 

 

MELANIA FIETSTOCHT VOOR GOEDE DOELEN 

 

 

Melania, Ontwikkelingssamenwerking, afdeling Flevoland, organiseert op zondag 1 oktober de 

jaarlijkse fietstocht, waarvan de opbrengst naar goede doelen gaat.  

 

Deze mooie fietstocht  gaat  dit keer helemaal om Emmeloord heen, ong. 20 km. De start  is 

om 13.00 uur vanaf Het Waterland 45. De kosten zijn € 10,00 per persoon. Kinderen kunnen 

gratis meefietsen. Halverwege is er op de pauzeplaats koffie/ thee en iets lekkers. 

 

Het bedrag wordt helemaal besteed aan het project van Melania in een krottenwijk van 

Manilla. Hier krijgen 156 vrouwen een aantal naaimachines om o.a. schooluniformen te maken. 

Ook gaan er vaardigheidstrainingen gegeven worden om op een betere manier pindakaas, 

kokosnotenjam en afwasmiddel te maken voor de verkoop. 

Daarnaast zullen de vrouwen een alfabetiseringsprogramma volgen en zodoende verschillende 

vaardigheden leren, zodat het zelfvertrouwen van de vrouwen zal groeien en ze in de toekomst 

beter voor hun rechten op zullen kunnen komen. 

 

Wanneer u van fietsen houdt en kansarme gezinnen op de Filippijnen wilt steunen, fiets dan 

mee op 1 oktober a.s. Neem familie, vrienden en collega’s mee en maak er een gezellige en 

nuttige dag van! 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 
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K-City Klokhuis Boulers 

 

 

Hallo Kraggenburgers!  

 

Ook na de zomervakantie zijn de K-City Klokhuis Boulers nog steeds actief op 

de banen naast het Klokhuis op donderdagavond vanaf 7 uur.  

 

 

 

Clubkampioenschappen 2017 

Zaterdagmiddag 15 juli j.l. zijn al weer voor de 4e keer de jaarlijkse clubkampioenschappen 

gehouden. Een geslaagde middag met zonnig weer. Er hadden zich 15 deelnemers aangemeld, 

zodat met 5 Triplets (teams van 3 spelers) 

gespeeld kon worden. De Markenesser club 

was ook met enkele spelers aanwezig om 

lekker sportief mee te doen. De triplets 

werden willekeurig samengesteld en 

bestonden uit zowel clubboulers, “andere” 

Kraggenburgers  en leden van de 

Markenesser vereniging. Na 5 uur bikkelen 

op de boulersbanen waren de finalisten 

bekend. In de finale moest de winnende 

teamleden het tegen elkaar opnemen.  

 

Een spannende eindstrijd om de 

felbegeerde K-City Klokhuis Boulers-Wisselbeker! De 

finalisten waren Anton Verhoef (Marknesse), Henk van 

Haaster (Kraggenburg) en Henri Loos (K-City Klokhuis 

Boulers) Na een bloedstollende wedstrijd is de winnaar 

van de 2017 Jeu de Boules Clubkampioenschappen: 

Henk van Haaster! Van harte gefeliciteerd!!   Henri, 

onze penningmeester werd tweede en Anton derde. 

Een geweldige prestatie! Natuurlijk ontving iedere 

deelnemer een echte goudkleurige K-City Klokhuis 

Boulers medaille. 

 

Tenslotte willen we ook onze sponsor van 2017 nog bedanken: Kwekerij Van Bentem – 

Sierteelt  Marknesse, die maar liefst 3 prachtige planten-met-pot als prijzen ter beschikking 

stelde. 

                
 

De K-City Boulers spelen elke donderdagavond vanaf 7 uur nog gewoon door zolang het niet 

regent of vriest. De alom volprezen baanverlichting helpt ons daarbij… We bereiden ons voor 

op het Kersttoernooi in de manege van Haskerhorne. Gegevens hierover volgen nog. Het zou 

leuk zijn als er nog wat enthousiaste,  sportieve boulers meedoen. We hebben nog genoeg 

boules-sets om te kijken of het wat voor je is…  

 

Tot ziens  namens de K-City Klokhuis Boulers  

Hans Dunsbergen, voorzitter 
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Scootmobielcursus 2017 

 

 

Datum: dinsdag 24 oktober 2017 

Waar:  Bosbadhal, Boslaan 30, Emmeloord 

Door:  Veilig Verkeer Nederland, Afdeling N.O.P. 

Wanneer: van 10.00-12.00 uur of 13.00-15.00 uur 

Inschrijven: Vóór 1 oktober (liefst zo snel mogelijk) 

Bij: Mevr. J. Liezenga, Bij voorkeur per mail: 

j.liezenga@hotmail.nl of anders tel. 

0622458444    

Kosten: Geen 

 

Zou u als scootmobielgebruiker ook graag eens bijgespijkerd willen worden omtrent de laatste 

verkeersregels en nieuwe -borden? Dat kan, zowel in theorie als in de praktijk. 

Met uw eigen scootmobiel en samen met anderen + een rij-instructeur gaat u oefenen.  

Veilig Verkeer Nederland, afdeling Noordoostpolder organiseert hiervoor een 

scootmobielcursus. Deze duurt 2 uren. U kunt in principe kiezen voor de morgen of de middag. 

Er kunnen maximaal 20 mensen meedoen.De cursus bestaat uit twee onderdelen: 

= 1 uur theorieles, gegeven door de voorlichter van Veilig Verkeer Nederland. 

= 1 uur praktijkles onder leiding van een gecertificeerde instructeur. 

 

Het is géén examen! Alles gebeurt in een rustige, gezellige sfeer met elkaar. 

De VVN heeft de afgelopen jaren ruime ervaring opgedaan met het organiseren van deze 

cursussen. Zo kunt u uw kennis en vaardigheden op peil houden en waar nodig bijschaven. 

Schrijf u daarom op tijd in. 

 

Met een vriendelijke groet namens het bestuur van VVN afd. Noordoostpolder, 

Johan van Keulen (secr.) 

 

 

 

Boerderijenboek 

 

 

Op initiatief van Stichting Boerderijenboeken Noordoostpolder wordt voor elk dorp in de 

Noordoostpolder een boerderijenboek samengesteld met alle boerderijen die in het verleden 

zijn uitgegeven in dat bepaalde dorp. Voor Kraggenburg gaat het om 158 bedrijven. Dus alle 

akkerbouw-veeteelt -fruit en groenteteeltbedrijven.  

 

Sinds begin dit jaar is een actieve schrijversgroep bezig om een verhaal te schrijven over al 

deze bedrijven en haar bewoners. Het accent van het verhaal ligt bij de eerste pachter van het 

bedrijf en mogelijke opvolgers. Ook de eventuele nieuwe bewoners van een boerderij worden 

in volgorde vermeld. Tevens wordt er aandacht besteed aan de dorp specifieke zaken, zoals de 

historie van de middenstand, mechanisatie, arbeidswoningen, recreatie, bijzondere bedrijven, 

scholen, kerken, organisaties, etc. 

Al met al een uniek historisch document dat vele dorpsbewoners zal interesseren.  

 

Geïnterviewde (oud)bewoners hebben direct de mogelijkheid om alvast een boek te 

reserveren. Alle andere, latere bewoners van de boerderijen, worden op deze wijze niet 

bereikt. Toch kan ik me voorstellen dat ook zij graag een boek willen ontvangen. Dit geldt ook 

voor de bewoners in het dorp.  

De prijs van het boek is bij voorintekening €15,00. U kunt alvast een boek bestellen door een 

Email te sturen naar pjmpaauw@gmail.com onder vermelding van het aantal boeken dat u wilt 

reserveren. Het kan ook per telefoon 06-46213112 of 252771. 

Ook is het mogelijk om dit via de website van het boerderijenboek te doen 

www.boerderijenboeknoordoostpolder.nl. 

 

Piet Paauw, Coördinator voor Kraggenburg 

mailto:j.liezenga@hotmail.nl
mailto:pjmpaauw@gmail.com
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SINT GENESIUS 

 

 

Het winterseizoen staat weer voor de deur, Sint Genesius is er klaar voor! 

Iedere donderdagavond wordt er weer geoefend in de zaal van Saaze door een 

7-tal spelers. Dit najaar zal het stuk: Het Manuscript op 18 en 25 november 

worden opgevoerd. 

 

De spelers zijn Wim van den Berg, Sylvia Bols, Bobby van Egmond, Ingrid van 

Greuningen, Tonny Kommers,  Marco van Nieuwehuizen en Diana Potters.  

Het manuscript is een komische thriller en dat het een komische thriller is, 

is op de donderdagavond goed te merken. 

Miep Potters zal als vanouds het stuk souffleren en Koenie Wind doet de 

regie. 

We zoeken nog mensen die de zorg voor de kleding en het decor op zich willen 

nemen. Als je hier zin in hebt, laat het dan weten via één van de 

bestuursleden of via de mail info@sintgenesius.nl. 

 

We hopen jullie natuurlijk allemaal te zien op 18 of 25 november. 

 

 

 

KLAVERJASCLUB De KEI 

 

 

22 september zijn we weer in het Klokhuis begonnen met klaverjassen 

De volgende  avonden zijn  6 en 20 oktober, 3 en 17 november en 1 en 15  december, 

aanvang 20.00 uur. 

Het Jaarlijks open kampioenschap wordt gehouden op 27  december, aanvang dan 19.00 uur. 

Er zijn weer leuke prijzen te winnen, iedereen is van harte welkom . 

 

het bestuur 

 

 

 

Tweedehands Kinderkleding & Speelgoedbeurs 

Kraggenburg 

 

 

Op zaterdag 30 september a.s. is er in het Klokhuis van 10.00 tot 

14.30 een tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs.  

Inloop is gratis.  

 

Inbrengers betalen één euro per 50 items en dan krijgen de spullen 

een plaatsje in de ruimte. Op ieder artikel staat een prijs en een 

nummer waarmee ze verkocht worden. Er bij blijven als verkoper is 

dus niet nodig. Aanmelden kan t/m donderdag 28 september via 

kinderkledingbeurskraggenburg@hotmail.com. Ook voor meer 

informatie kun je mailen naar dit adres.  

 

Groetjes en hopelijk tot dan!  

 

Yvonne Hulsman & Sandra Luten 
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BOSWACHTERSNIEUWS 

Door Boswachter Rutger de Vries, Natuurmonumenten Flevoland 

 

 

Volgens de deskundigen bij het KNMI is de eerste najaarsstorm van dit seizoen een feit. De 

bomen zijn momenteel topzwaar door de volle kronen en de kletsnatte ondergrond geeft 

weinig houvast. Dit kan zorgen voor omgewaaide bomen. De boswachters houden de vinger 

aan de pols en maken meteen na een storm een inspectieronde. Toch kunnen wij uw hulp 

goed gebruiken. Mocht u als bezoeker van het Voorsterbos omgewaaide bomen tegenkomen 

die over het pad liggen, of een andere risicovolle situatie aantreffen bel ons gerust. Wij 

proberen het dan zo snel mogelijk op te lossen. Ons telefoonnummer is 0527-252570  

 

Boswerkzaamheden Voorsterbos 

Natuurmonumenten start in september met het uitvoeren van boswerkzaamheden in het 

Voorsterbos. De werkzaamheden bestaan uit het verwijderen van zieke essen en het uitdunnen 

van het bos. Dit kan tijdelijk overlast geven in de vorm van modderige paden en 

spoorvorming. Natuurmonumenten verwacht de werkzaamheden in het najaar af te ronden. 

 

Essentaksterfte Een aanzienlijk deel van het Voorsterbos bestaat uit essen. Net zoals in de 

rest van Nederland gaan ook hier essen dood aan de schimmelziekte ‘essentaksterfte’. 

Boswachter Ingrid Scholten: “Op deze plekken worden de zieke essen verwijderd en vervangen 

door andere inheemse boomsoorten, zoals de zoete kers, fladderiep, eik of winter linde. Dit 

zorgt voor het ontstaan van een nieuw gevarieerd bos”. 

 

Productiebossen Vanaf 1944 is het Voorsterbos aangeplant. Er werden verschillende 

boomsoorten op het nieuwe land geplant om te bekijken welke soorten op deze grond zich 

staande wisten te houden. Het bos werd aangelegd voor de productie van hout en om te 

recreëren. In productiebossen staan bomen in een rechte lijn, vrij dicht op elkaar om zo snel 

en efficiënt mogelijk hout te ‘produceren’. In dit soort bossen zijn de bomen vatbaarder voor 

ziektes zoals de ‘essentaksterfte’. 

 

Gevarieerd bos Vanaf 1997 is het Voorsterbos bij Natuurmonumenten in beheer. Sindsdien is 

er veel veranderd. Eentonig productiebos wordt langzaam maar zeker gevarieerder. Veel 

vogels, insecten en planten hebben baat bij een afwisselend bos met verschillende boom- en 

struiksoorten. Bosranden en open plekken zijn bijvoorbeeld een geliefd leefgebied voor 

bloeiende planten en vlinders.  

 

Kamermuziekfestival 

Op 6, 7 en 8 oktober organiseren Natuurmonumenten en het Nationaal Muziekinstrumenten 

Fonds voor het eerst het NMF Kamermuziekfestival bij Natuurmonumenten. Tijdens dit 

weekend kun je door heel Nederland bij Natuurmonumenten in 35 cultuurhistorische gebouwen 

komen genieten van kamermuziek, uitgevoerd door topmusici met instrumenten van het 

Nationaal Muziekinstrumenten Fonds. Muziek, cultureel erfgoed en natuur komen samen in dit 

festival.  

Voor de openlucht voorstelling is het Waterloopbos zijn nog kaarten beschikbaar. Reserveer 

snel via: https://www.natuurmonumenten.nl/activiteiten/muzikale-wandeling-door-het-

waterloopbos/2017-10-07t1900  

 

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 

 

 

 

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

 of Neushoornweg 24 of 27 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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 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 Kraggenburg en Ens: thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl  

 telefoonnummerr 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 

 

 

 

 

Het Toon Hermans Huis 

 

 

Het Toon Hermans Huis is er voor mensen die zelf of in hun omgeving 

te maken hebben (gehad) met kanker. 

Activiteitenagenda Toon Hermans Huis Emmeloord 
Voetmassage door Cecile de Wit 

Woensdag,  4 oktober, 1 november en 6 december 

Bloemschikken door Co Orsel of Hannie Pepping en Ietje Kodde 
Vrijdag 20 oktober, dinsdag 14 november en vrijdag 15 december 

Kunst kitsch of quatsch olv Henk Evers 

Donderdag 5 oktober, 12 oktober en 19 oktober 

Indonesisch koken olv Corrie Sleebos 
Donderdag 28 september en 26 oktober 

Schilderen olv Bettie Koekkoek 
Donderdag 2 november en 9 november 

Sieraden maken olv Kleurkracht 
Dinsdag 7 november 

Huid- en bodyverzorging olv Annet van der Werf 
Donderdag 23 november 

Kerstknutselen olv Anneke de Jong-Brouwer 
Dinsdag 28 november 

Feestelijke decembermake-up olv Annet van der Werf 
Donderdag 7 december 

Aanmelding kan via onze website www.thhemmeloord.nl. Hier vindt u ook het tijdstip, de 

locatie, het maximum aantal deelnemers en de eventuele kosten van de bovengenoemde 

workshops 

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
http://www.thhemmeloord.nl/
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Inleverdata 2017 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

19 november 29 november 

14 januari 24 januari 
 

 

 

 

Adverteren in De Uitkijk 

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

stopgezet. 

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

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

aangeleverd, zal de advertentie doorschuiven naar de volgende Uitkijk. 

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

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

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

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

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

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

oude advertentie weer een jaar worden geplaatst. 

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

ingang van de nieuwe tariefperiode stop te zetten. 

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

advertenties van toepassing. 
 

ADVERTENTIEKOSTEN DE UITKIJK 2012 

Afmeting (cm) Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per jaar 
(€) 

Prijs eenmalig 
(incl. adm. 
kosten) 

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

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

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

 

 

 

 

 

Activiteitenkalender 

Datum Wie Wat Waar Tijd 
     

30-9  2e hands kinderkleding&speelgoedbeurs Klokhuis 10.00 uur 

7-10 Klokhuis Repair café Klokhuis 10.00 uur 

13-10 Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Klokhuis 17.30 uur 

24-10 VVN-NOP Scootmobielcursus Bosbadhal Emmeloord  

25-10 STEK Seniorenmiddag   

28-10 Dorpsbelang Nacht van Kraggenburg Zwartemeerweg 60 19.00 uur 

4-11 Klokhuis Tafeltjesmarkt Klokhuis 9.00 uur 

10-11 Zotte Leeuwkes Jaarvergadering   

11-11 Zotte Leeuwkes Zotte comedy festival   

18-11 Sint Genesius Uitvoering komische triller HCR van Saaze  

18-11 Klokhuis Cursus levensreddend handelen  Klokhuis hele dag 

21-11 Klokhuis Klussendag Klokhuis  

24-11 Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Klokhuis 17.30 uur 

25-11 STEK Sinterklaasintocht Kade 10.30 uur 

25-11 Sint Genesius Uitvoering komische triller HCR van Saaze  

6-1 STEK Nieuwjaarsreceptie   

     

     
 


