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Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg 
  

Uitnodiging voor de Algemene Ledenvergadering  
 
 
Deze wordt gehouden op dinsdag 27 maart 2018 in dorpshuis ’Het Klokhuis’ aan de Noordermeent 4 te 
Kraggenburg. De vergadering begint om 20.00 uur. 
 
 

Agenda: 

1. Opening 

2. Notulen Algemene Ledenvergadering d.d. 22 maart 2017  
 De notulen staan op de website en in de Uitkijk van maart 2018. 

3. Ingekomen stukken 

4. Mededelingen, waaronder 
 stand van zaken woningbouw 
 informatie over het boerderijenboek 
 ontwikkelingen bij Natuurmonumenten/Voorsterbos 

5. Jaaroverzicht secretaris over 2017   
 Het jaaroverzicht staat op de website en in de Uitkijk van maart 2018 

6. Jaarverslag penningmeester over 2017   
 De financiële stukken liggen ter inzage bij de penningmeester, Pieter van der Veen,  
 Walstraat 23. 

7. Verslag kascommissie 

8. Benoeming kascommissie 

9. Begroting 2018 en vaststellen contributie 
 Het voorstel is om de contributie niet te veranderen en vast te stellen op € 12,00 per  
 huishouden. 

10. Bestuursverkiezing  
Statutair aftredend en niet herkiesbaar zijn mevrouw Erna Balk en de heer Pieter van der Veen. 
Aftredend en niet herkiesbaar (3 termijnen) de heer Jules Overmars. 
In de 3 ontstane vacatures stelt het bestuur de volgende kandidaten voor:  
mevrouw Marieke Bos, mevrouw Marian Meijs en de heer Mark Mooiweer. 
 
Het bestuur heeft uit zijn midden (zoals in de statuten vastgelegd) de heer André Verwer tot voorzitter 
benoemd. 
 
Tot 24 uur voor aanvang van de vergadering kunnen tegenkandidaten voor deze vacatures schriftelijk 
worden ingediend bij de secretaris, ondertekend door tenminste 5 leden. 

11. Jaarplanning van Dorpsbelang. Deze wordt ter vergadering gepresenteerd. 
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12. Rondvraag 

13. Sluiting van het eerste deel van de vergadering 

 
PAUZE 

 
Na de pauze....... 
 

  
Klaas Eissens neemt ons mee in zijn werk  

 
Klaas Eissens gooide 25 jaar geleden het roer volledig om. Hij stopte met zijn werk als verpleegkundige en 
stortte zich op zijn passie: beeld en geluid. Door de lens van zijn foto- en filmcamera heeft hij vele bedrijven 
van binnen en van buiten bekeken. Hij heeft prachtige fotoseries, bedrijfsfilms en televisiereportages 
gemaakt. Niet alleen in Kraggenburg en de Noordoostpolder, maar in alle uithoeken van Nederland en zelfs 
in het (verre) buitenland. Klaas geeft ons – in woord en beeld – een inkijkje in zijn werk. 
 
 
Namens het bestuur, 
Yvonne de Hamer, secretaris. 
 
Stuwwal 12,  8317 BC  Kraggenburg,   e-mail:  dorpsbelang@kraggenburg.nl 
 
 

Notulen Algemene Ledenvergadering van Dorpsbelang Kraggenburg, 22 maart 2017 
 

Aanwezig van het bestuur:  
Jules Overmars (voorzitter)   Erna Balk 
Alice Polhoud (secretaris)   Jan van Benthem  
Pieter van der Veen (penningmeester)  Freerk Jan de Haan 
Wubbo de Raad (vice voorzitter)  Annemieke Janse 
 
 
Afwezig met kennisgeving:  
Bericht van verhindering is ontvangen van Mercatus en van de heer Bakker van Wijkbeheer van de 
gemeente Noordoostpolder. 
 
Totaal aantal aanwezigen: 62 personen hebben de presentielijst getekend maar niet iedereen heeft de 
presentielijst ingevuld. 
 
1.  Opening:  
De voorzitter, Jules Overmars, opent de vergadering en heet iedereen van harte welkom. In het bijzonder 
wethouders Haagsma en Suelmann, vertegenwoordigers van politieke partijen uit de gemeenteraad, 
diverse ambtelijke medewerkers van de gemeente Noordoostpolder, vertegenwoordigers namens onze 
buurdorpen Marknesse en Ens en de pers. 
 
2. Notulen van de jaarvergadering van 16 maart 2016 en notulen van de extra algemene 
ledenvergadering van 18 oktober 2016 (verslagen in Uitkijk en op de website) 
Er zijn geen opmerkingen. De beide notulen worden goedgekeurd en vastgesteld. 
 
 
3. Ingekomen stukken 
Zie voor de berichten van verhindering hierboven. Er zijn geen vragen ingediend. 
 

mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
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4. Mededelingen 
Door de voorzitter wordt een aantal mededelingen gedaan: 

- Stand van zaken woningbouw 
Zoals een ieder weet en ziet is er weinig voortgang met betrekking tot de woningbouw in 
Kraggenburg. Wethouder Haagsma wordt regelmatig bevraagd vanuit het bestuur van Dorpsbelang 
over de voortgang tot verkoop door de curator i.v.m. het faillissement van Megahome en de 
daaraan gelieerde bedrijven. Vervolgens krijgt wethouder Haagsma het woord. Hij meldt dat er tot 
nu toe weinig voortgang is. Wat betreft de inbreiding geeft hij aan dat op de kavel Walstraat door 
omwonenden bezwaar was gemaakt bij de gemeente en daarna bij de Raad van State. Tegelijkertijd 
werd door één van de bezwaarden een voorlopige voorziening aangevraagd. Deze kwestie is 
onlangs behandeld bij de Raad van State en die zal in juni/juli hierover een uitspraak doen. In 
afwachting daarvan ziet de gemeente af van het aanbesteden van de bouw aan de Walstraat. Uit 
de vergadering worden vragen gesteld over de tijdsduur dat nog gewacht moet worden en 
wanneer de overstap gemaakt gaat worden naar “kavel Paauw”. De voorzitter reageert hierop door 
te wijzen op de afspraken die hierover zijn gemaakt met de gemeente (“binnen deze 
collegeperiode” kavel Penders verkrijgen, anders andere locaties bespreken) 

- Multi Culti Kraggenburg 
Annie van Boven deelt mee dat de taallessen voor arbeidsmigranten gestopt zijn. Zij bedankt Molle 
en Ria Stuiver en Marja Engels voor de jarenlange inzet. Tevens geeft Annie aan dat op 15 april a.s. 
eieren zoeken is voor de kinderen.  

- STEK 
De activiteiten van STEK voor de komende periode zijn: 5 april dorpsschoonmaak, 27 april 
Koningsdag, 19 mei Leeuwenronde. 

- Feestweek 
Van 23 t/m 28 mei is de feestweek gepland. Met als thema “sprookjes” 

- Fietspad Zwartemeerdijk 
De gemeente, het waterschap en de provincie hebben op bestuurlijk niveau hierover overleg en het 
waterschap is nu formeel trekker van dit project. Onderwerp van discussie is nog de hoogte van de 
financiële bijdrage van de verschillende partijen. Hopelijk kan volgend jaar met de aanleg worden 
begonnen. 

- Nieuw asfalt Kraggenburgerweg en Leemringweg 
De voorlopige planning is dat er in 2018 nieuw asfalt komt op de Kraggenburgerweg en de 
Repelweg en in 2019 op de Leemringweg. De planning kan nog aangepast. Er zal gewerkt worden 
met geluidsarm asfalt voor de Kraggenburgerweg. De provincie zal t.z.t. hierover met de bewoners 
communiceren. Ook zullen de armaturen van de lichtmasten van de rotonde vervangen worden 
door LED verlichting.  

- Woningen in de kerk 
Na een interne reorganisatie is de aannemer weer begonnen. Ontwikkelaar OVT heeft aangegeven 
om, als het mee zit, een open dag te organiseren op Tweede Paasdag of Tweede Pinksterdag.  

- De Kei 
De wooncontainers op het terrein van De Kei zijn op last van de gemeente verwijderd. Er gebeurt 
voorlopig niets op het terrein van De Kei. 

- Informatie over het boerderijenboek 
Door Piet Paauw, coördinator voor Kraggenburg, wordt een korte toelichting gegeven op het 
project “Boerderijenboeken Noordoostpolder”. Het boerderijenboek is een gezamenlijke actie 
vanuit de tien dorpsbelangen. Ook zijn vrijwilligers gezocht en gevonden om ook voor Emmeloord 
een Boerderijenboek te gaan samenstellen. Er komt per dorp één boek. De uitgave van de 11 
boeken  is gepland voor het najaar van 2018. In de commissie  Boerderijenboek Kraggenburg 
hebben naast Piet Paauw Harry Veldhuis, Vincent Oosterwijk en Marian Meijs zitting. Piet wijst erop 
dat inmiddels al zo’n 50 verhalen zijn opgetekend. Er wordt gewerkt met zo’n 25 à 30 
schrijvers/interviewers, die begin volgend jaar over alle 150 land- en tuinbouwbedrijven, die ooit 
zijn uitgegeven in Kraggenburg, een verhaal hebben opgetekend. Piet merkt tenslotte op dat men 
zich nu al kan aanmelden voor zo’n boek à € 15. Aanmeldingsformulieren zijn bij hem verkrijgbaar. 

- Ontwikkelingen bij Natuurmonumenten/Voorsterbos 
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Jan Akkerman vertelt namens Natuurmonumenten over de ontwikkelingen in en rond het 
Voorsterbos. Hij meldt dat het bezoekerscentrum wordt vernieuwd en dat er in samenwerking met 
camping De Voorst deelgenomen wordt in de bouw en exploitatie van een aantal vakantiehuisjes 
op het terrein van het voormalige zwembad. Ook zal er weer regelmatig gekapt moeten worden 
i.v.m. essen-schimmelziekte. Met betrekking tot de zandhopen vlakbij de speelweide vertelt hij dat 
naar verwachting dit jaar al het zand zal worden afgevoerd en er begonnen kan worden met 
nieuwe aanplant. Verder vertelt Jan Akkerman dat het fietspad op de dijk het hele jaar toegankelijk 
is. 

 
5. Jaaroverzicht secretaris 2016 
Het jaaroverzicht 2016 wordt goedgekeurd en vastgesteld. 
 
6. Jaarverslag penningmeester 
Penningmeester Pieter v.d. Veen geeft een korte toelichting op het uitgereikte financieel jaarverslag 2016. 
Daarbij behandelt hij eerst de rekening rouwkamer (geen bijzonderheden) en rekening Uitkijk (overmatig 
resultaat, reden om een uitkering te doen aan de dragers van de Uitkijk) gevolgd door de jaarrekening 2016 
van Dorpsbelang. Door de extra meevallers aan de opbrengstenkant is er een fors overschot ontstaan van € 
2.969,71. Dit bedrag is toegevoegd aan het eigen vermogen op de balans. De vergadering heeft op de 
toelichting geen vragen of opmerkingen. 
 
7. Verslag kascommissie 
Ad van de Noort en Joop Stengs hebben de controle van de boeken uitgevoerd. Ad van de Noort meldt aan 
de vergadering dat alles er prima uitziet en dat hij namens de kascommissie voorstelt om de 
penningmeester en het bestuur decharge te verlenen. De vergadering verleent op basis hiervan decharge 
aan het bestuur en heeft daarmee de jaarrekening 2016 en balans per 31-12-2016 goedgekeurd. 
 
8. Benoeming kascommissie 
Ad van de Noort verlaat de kascommissie en wordt bedankt voor zijn inzet. Jacques van der Ploeg wordt 
benoemd als nieuw lid van de kascommissie. 
 
9. Begroting 2017 
Pieter v.d. Veen geeft een toelichting op de begroting van 2017. Met het voorstel van het bestuur om de 
contributie gelijk te houden aan 2016, gaat de vergadering akkoord. Dat betekent € 12,00 per huishouden 
en € 6,- voor huishoudens waarvan de personen ouder zijn dan 65 jaar (peildatum 2012). Vervolgens wijst 
de penningmeester op het bedrag van € 2666,- dat van de balans is overgeheveld naar de begroting 2017. 
Het is de bedoeling van het bestuur om met dit bedrag één of meer nieuwe activiteiten  van de grond te 
tillen. Hij nodigt de leden uit om ook met voorstellen hiervoor naar het bestuur te komen. Daarna wordt de 
begroting 2017 door de vergadering vastgesteld.  
 
10. Bestuursverkiezing 
Wubbo de Raad is statutair aftredend en herkiesbaar. Hij is bereid een nieuwe periode aan het bestuur van 
Dorpsbelang deel te nemen. Alice Polhoud is statutair aftredend en niet herkiesbaar. Freerk Jan de Haan is 
tussentijds aftredend. In de vacatures zijn voorgesteld Yvonne de Hamer en André Verwer. Aangezien er 
geen tegenkandidaten zijn ingediend zijn beiden bij acclamatie verkozen en benoemd.  
 
11. Jaarplanning Dorpsbelang 
Door de voorzitter worden de genoemde speerpunten zoals die door het bestuur zijn aangediend, kort 
toegelicht. Een aantal zaken loopt gewoon door en een aantal is mogelijk nieuw. Voor alles geldt dat 
Dorpsbelang graag de dorpsbewoners bij de plannen en projecten betrekt zodat het ook draagvlak heeft. 

- Dorpsplan 2.0: nadenken of er opnieuw een dorpsvisie/plan opgesteld moet gaan worden nu ons 
eerste plan onlangs is geëvalueerd en feitelijk afgerond kan worden. Binnen het bestuur wordt 
eerder gedacht aan het opzetten van projecten dan wederom een visie te gaan ontwikkelen. 

- Woningbouw: doorlopend actiepunt. Daarbij is Dorpsbelang afhankelijk van de medewerking van 
de curator/gemeente 
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- Zorg: de huidige activiteiten worden voortgezet en mogelijk zal er een enquête worden 
georganiseerd om meer inzicht te krijgen in de precieze hulp/zorgvraag. 

- Herinrichten omgeving Loswal, jachthaven en ingang bos. 
Dit projectidee is begonnen met de idee van de revitalisering oude industrieterrein (m.n. ook de 
visuele aanblik), gekoppeld aan verfraaiing loswal, de wens van de watersportvereniging om meer 
afmeervoorzieningen te hebben en waar later aan toegevoegd is de ijsvereniging, omdat hun 
locatie buiten het schaatsseizoen voor andere activiteiten gebruikt kan worden. Inmiddels wordt 
ook met Natuurmonumenten gesproken en wordt met de gemeente overlegd welke (financiële) 
mogelijkheden er zijn. Wanneer daarover meer duidelijk is, zal met bewoners en bedrijven overlegd 
worden.  

- Dorpsbibliotheek in de nieuwbouw van dorpsschool De Fladderiep 
- Herinrichten schoolplein en openbare ruimte tussen kerkwoningen en de school in samenwerking 

met de school en de bewoners van de kerkwoningen 
- Digitaal dorpsplein 
- Contacten met de Dorpsbelangen van Marknesse en Ens omtrent de gezamenlijke belangen. 
- Contacten met Befair en FC Kraggenburg  
- Het onderhouden van de contacten met Ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK) 
- Het voorzien in vastgoed. Een gemeentelijk project over maatschappelijk vastgoed. 

In de discussie en vragen die over de verschillende onderwerpen aan de orde komen wordt aandacht 
gevraagd voor de aankleding van de begraafplaats, de zonnepanelen op het dorpshuis en onze rol daarin en 
de positie van de gemeente naar ons dorp in vergelijking tot de situaties in het westen van polder 
(windmolengelden) en de situatie m.b.t. het vastgoed in de dorpen. Met het bestuur werd geconcludeerd 
dat de gemeente zich ook meer zou kunnen inspannen ook als vanuit het dorp juist al veel vrijwilliger werk 
is gedaan aan het onderhoud van gebouwen (denk aan Klokhuis, voetbalterrein en accommodaties etc.)   
 
12.Rondvraag 
Er wordt aandacht gevraagd voor het zwerfvuil langs de buitenwegen (met aandacht voor de Flevohoeve), 
de bebording (incl. knipperbollen) langs de Kraggenburgerweg in de bocht naar de Repelweg en nogmaals 
aandacht voor de woningbouw in Kraggenburg met het verzoek om zo snel mogelijk te beginnen op kavel 
Paauw. 
 
13.  Sluiting 
De voorzitter bedankt iedereen voor zijn/haar inbreng en aanwezigheid en sluit hiermee het officiële 
gedeelte van de jaarvergadering. 
 
 
Na de pauze vertelt Johan Woolderink over de activiteiten op Oud-Kraggenburg. 
 
Alice Polhoud-Strijker, notulist en secretaris Dorpsbelang 
 
 
 

Het inleveradres voor kopij voor de Uitkijk is: 

                                 uitkijk@kraggenburg.nl 
 of Stuwwal 19 

 

mailto:uitkijk@kraggenburg.nl
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  Jaaroverzicht Vereniging Dorpsbelang Kraggenburg  
    2017  in vogelvlucht 
 
 
     Bestuurssamenstelling 
 Jules Overmars (voorzitter)    Erna Balk 

Yvonne de Hamer (secretaris)   Jan van Benthem 
      Pieter van der Veen (penningmeester)     Annemieke Janse 
      Wubbo de Raad (vice-voorzitter)     André Verwer 
 

Speerpunten uit ons Dorpsontwikkelingsplan 

Woningbouw 
Er zijn diverse gesprekken geweest met de wethouder over aankoop “kavel Penders”. De gemeente was 
gedurende 2017 regelmatig in overleg met de curator over aankoop hiervan. Dorpsbelang heeft eigen 
ingewonnen informatie aangeleverd bij de wethouder. Dit alles om maar te zorgen dat er snel een beslissing 
zou komen. 
Dorpsbelang heeft een brief aan de curator geschreven met onze standpunten en de lange geschiedenis 
over uitbreiding in Kraggenburg. Ook is de curator eraan herinnerd dat er voor april 2018 een beslissing 
moet komen, anders gaat de gemeente verder met “kavel Paauw”. In november is het koopcontract over 
“kavel Penders” getekend tussen curator en gemeente.  
In september heeft de Raad van State uitspraak gedaan inzake het bestemmingsplan Kraggenburg, 
waardoor het mogelijk werd om ook in de Walstraat huizen te bouwen. 
Dit alles maakt dat eind 2017 we twee mogelijkheden tot woningbouw hebben in Kraggenburg: Walstraat 
en “kavel Penders”. 
 
Zorg en welzijn 
Deze activiteit loopt nog steeds via de werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG). 
Binnen deze werkgroep is er ook contact met de buurtwerker van Carrefour, de wijkverpleging van de 
Zorggroep ONL en sociaal team DOEN. 
Er is een enquête gehouden onder de senioren en de uitslag hiervan is gepubliceerd in de Uitkijk. N.a.v. 
deze enquête worden actiepunten uitgewerkt. Een enquête onder jongeren en jonge gezinnen is in 
voorbereiding. 
In Kraggenburg kennen we een groep vrijwilligers waarop iedereen een beroep kan doen voor een klusje, 
rijden naar dokter/ziekenhuis, hulp, enz. Via de coördinator is dit ook diverse malen gebeurd.  
Iedere dinsdagochtend is er koffie-ochtend waar mensen elkaar kunnen ontmoeten. Regelmatig is er op 
deze ochtend een spreker over uiteenlopende onderwerpen. 
De verdere ontwikkeling van het digitale dorpsplein wacht nu op de toezegging van de Leader-subsidie. 
 
Evaluatie van het dorpsontwikkelingsplan. 
Met de gemeente is er een evaluatie geweest over de periode 2012 -2017. Bovengenoemde speerpunten 
zijn nog actueel. Het speerpunt recreatie is afgesloten met de realisatie van Route 8317. 
Over accommodatie (MFA) is de conclusie getrokken dat dit wordt doorgeschoven naar de toekomst. 
Dorpshuis en PKN-kerk willen vooralsnog zelfstandig doorgaan. De basisschool wordt verbouwd en krijgt er 
nieuwbouw bij inclusief extra ruimte om als kindcentrum te fungeren. De start hiervan is in december 
begonnen. 
Bij de evaluatie is afgesproken niet opnieuw een dorpsplan te schrijven. Wel wil Dorpsbelang doorgaan met 
nieuwe projecten ter versterking van woonomgeving, sociale cohesie en leefbaarheid. Hiervan zijn de 
projecten de brug en openbare ruimte in het dorp voorbeelden. 
 

Overige projecten 

De brug 
Met meerdere partijen werkt Dorpsbelang aan een verbinding over de Zwolse Vaart, project “de Brug”. Met 
de brug als vliegwiel wordt ook gekeken naar de loswal en omgeving. In de Uitkijk van november 2017 staat 
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hierover een artikel. Er is een subsidie-aanvraag ingediend bij het Fonds Leefbaarheid Landelijk Gebied van 
de provincie. Dit subsidieverzoek is helaas begin februari 2018 afgewezen. Dorpsbelang denkt samen met 
de andere partijen na over alternatieve mogelijkheden om dit plan te realiseren. 
 
Maatschappelijk vastgoed 
De gemeente is eigenaar van veel gebouwen, waaronder scholen, gymzalen en ook een vijftal buurt / 
dorpshuizen. Hiervoor is nu door de gemeente het plan “Voorzien in Vastgoed”. opgesteld. In Kraggenburg 
vallen alleen de school en de gymzaal hieronder. Binnen dit project heeft Dorpsbelang samen met het 
dorpshuis en FC Kraggenburg en de gemeente gesproken over de situatie in Kraggenburg. In ons dorp is het 
dorpshuis zelfstandig en doet de FCK al vele jaren beheer en onderhoud van hun kantine en kleedkamers. 
Dat geeft een ietwat scheve verhouding ten opzichte van andere dorpen, waar de gemeente betrokken is bij 
(bijdraagt aan) een Multifunctionele accommodatie (MFA) of vernieuwing van de sportaccommodatie. In de 
uitwerking van “Voorzien in Vastgoed” is nu opgenomen dat zelfstandige dorpshuizen een bijdrage van de 
gemeente kunnen aanvragen bij het uitvoeren van groot onderhoud. Voor de situatie bij de FCK is vanuit de 
gemeente geen toezegging gedaan (precedentwerking). Dit kan wel opnieuw worden bezien als over een 
aantal jaren groot onderhoud/renovatie van de gymzaal aan de orde is. Misschien is er samenhang in de 
mogelijkheden en wensen voor binnen- en buitensport. 
 
Openbare ruimte 
Met aanwonenden en de volkstuinders worden plannen gemaakt over een aantrekkelijke invulling van het 
gebied tussen de Gerrit Klokstraat en de Hertenweg. De volkstuinen blijven bestaan. 
Met omwonenden en de school wordt gesproken over de invulling van de nieuwe openbare ruimte tussen 
het nieuwe schoolplein en de tuinen van de woningen in de rk kerk. 
 
Fietspad over de Zwartemeerdijk  
Het is een gezamenlijk project van gemeente, provincie en waterschap. Er is nog te veel onduidelijkheid 
over de kosten. Dat heeft tot gevolg dat de aanleg in 2018 waarschijnlijk niet gaat lukken. 
 
MultiCulti 
De werkgroep voor arbeidsmigranten heeft in 2017 geen taalcursus meer georganiseerd. De belangstelling 
was echt te weinig. Met de gemeente is een gesprek geweest naar aanleiding van onze ervaringen en 
activiteiten met arbeidsmigranten in Kraggenburg. Dit gesprek was een extra aanvulling op de evaluatie van 
het arbeidsmigrantenbeleid van de gemeente. De evaluatie is in de gemeenteraad behandeld. 
 
STEK (Stuurgroep Evenementen Kraggenburg) 
De activiteitencommissie van Dorpsbelang heeft ook het afgelopen jaar weer vele activiteiten 
georganiseerd waar veel Kraggenburgers aan hebben meegedaan. Daarbij hebben veel mensen mee-
geholpen om deze te realiseren. 

• 5 april – dorpsschoonmaak. Gecoördineerd vanuit STEK hebben alle kinderen van de Fladderiep 
geholpen aan de jaarlijkse dorpsschoonmaak.  

• 11-dorpenloop op 8 april. De organisatie is in handen van AV-NOP. Bij de finish in Kraggenburg 
werden de lopers verwelkomd met een heerlijke appel. Een mooie happening van ongeveer 1 uur. 

• 26 april – Kennedymars. Hoofdsponsor HCR van Saaze fungeerde als stempel- en drinkpost. Anne 
van der Lingen van STEK en Ron Potters van Van Saaze hebben de lopers rond middernacht kunnen 
ontvangen. 

• 27 april – Koningsdag. Koning Willem Alexander mocht dit jaar 50 jaar worden en dit hebben we 
gevierd met het vlaghijsen en een oranjebitter. De kinderen mochten hun fiets versieren en 
spelletjes doen. 

• 19 mei – De 39e Leeuwenronde. Dé hardloopwedstrijd in Kraggenburg en omgeving. Nieuw was in 
2017 het werken met chips en ook met een voorinschrijving. Dat is goed bevallen en de uitslag was 
snel bekend. 

• 30 augustus – Vakantieactiviteit voor de kinderen. Helaas was het dit jaar erg slecht weer. Het is 
daarom een sportieve middag in de gymzaal geworden en die is succesvol verlopen. 
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• Seniorenmiddag op 25 oktober, in Duitse sferen met een Duitse bingo met leuke prijzen en een 
heerlijke Duitse maaltijd. Dit jaar met ondersteuning van de Rabobank. 

• 25 november – De traditionele intocht van Sinterklaas. Er waren opvallend veel mensen bij de 
aankomst aan de loswal. 

•  6 januari 2018 – Nieuwjaarsreceptie met o.a. het bloemetje voor Piet en Truus Paauw en de 
bekendmaking van de nieuwe Prins der Zotte Leeuwkes. 
 

STEK bestaat uit:  Joost Potters, Liesbeth van Egmond, Agnes Jongbloed, Wesley van der Heiden, Dick de 
Boer en Wilma van Beekhuizen. Tussentijds is Marjan Neefjes in 2017 afgetreden en per januari 2018 is 
Anne van der Lingen gestopt. 
 
Feestweekcommissie 
De feestweekcommissie bestaande uit Alet de Boer, Kees van Vilsteren, Rico van der Stelt, Mark de Haan, 
Marco Nieuwenhuizen, Peter Kreulen, Esther Kutschruiter en Daphne van den Berg heeft met het thema 
“Sprookjes” een sprookjesachtige week georganiseerd. De feestweek vond plaats van 23 tot en met 28 mei 
en startte met een nieuw onderdeel, namelijk de Doe-avond. Een geslaagd nieuw concept welke 
enthousiast werd ontvangen. Op woensdagmiddag was de kindermiddag, met ook dit keer weer een grote 
opkomst. ’s Avonds werd de tent op zijn kop gezet met de 7-koppige band De Koffer. Op Hemelvaartsdag 
vond het stratenvolleybal plaats, gevolgd door een Magische sprookjes Bingo. De opkomst was ook dit jaar 
weer groots en het werd een gezellige avond. De vrijdag was voor de toerfietsers en motoren, gevolgd door 
de familieavond. Op zaterdag was de zeskamp en deze werd afgesloten met een heerlijke barbecue, waar 
veel mensen aan hebben meegedaan. Zondagochtend had de werkgroep een kerkdienst georganiseerd en 
deze was in een heerlijk zonnetje. 
De feestweekcommissie kijkt terug op een geslaagde sprookjesweek met veel inzet vanuit de wijken. Wij 
hopen iedereen ook dit jaar weer te mogen begroeten op onze Foute Feestweek.  
Inmiddels zijn Marco Nieuwenhuizen, Mark de Haan en Alet de Boer afgetreden en daarvoor zijn in de 
plaats gekomen Rens Hupkes en Remko Bouman. 
 

Feiten Dorpsbelang 

Het bestuur heeft 11 keer vergaderd. Daarnaast zijn bestuursleden betrokken bij de volgende 
bijeenkomsten en gesprekken. 
 
Binnen ons dorp is overleg geweest met:  

• Be Fair en FC Kraggenburg 

• Bestuur van het dorpshuis 

• Feestweekcommissie 

• STEK 

• Ondernemersvereniging Kraggenburg (OVK) 

• Basisschool De Fladderiep 
 
Het bestuur van Dorpsbelang heeft overleg gevoerd met: 

• Verschillende wethouders en ambtenaren van onze gemeente 

• IGW en wijkbeheer van de gemeente 

• Woningbouwcorporatie Mercatus 

• Onderwijskoepels AVES en SCPO (over mogelijkheden tot samenwerking van deze koepels) 

• Rabobank (wat kan de bank betekenen voor Kraggenburg) 

• Ambtenaren van de provincie Flevoland (over onderhoud wegen en t.b.v. het project de Brug) 
 
Er is deelgenomen aan bijeenkomsten en netwerken in: 

14. 10-dorpenoverleg (afvaardiging uit de besturen van de Dorpsbelangen van de 10 dorpen) 
15. Provincie Flevoland en gemeente over de Omgevingsvisie 
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Activiteiten door het bestuur van Dorpsbelang: 

 Plantjesdag (06-05-2016). Verkoop in het dorp van zomerbloeiers voor een klein bedrag. 

 Nacht van Kraggenburg (28-10-2016). Route over de Zwartemeerdijk met bijzondere belichting, 
vuurpotten en entertainment. 

 Er is hard gewerkt om de kerstsfeer in het dorp te vergroten d.m.v. het realiseren van 
kerstverlichting langs de Voorstraat. We zijn voornemens om dit in 2018 verder uit te breiden. 

 

www.kraggenburg.nl 
dorpsbelang@kraggenburg.nl 
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/  
https://twitter.com/dbkraggenburg 

 
 

Woningbouw 
 

In de Uitkijk van november 2017 heeft u uitgebreid kunnen lezen over aankoop kavel Penders 

en de wens van gemeente en Dorpsbelang nu snel stappen te zetten. 

Dat is de afgelopen maanden zeker gebeurd. Onderstaand de stand van zaken. 
 

Nieuwbouw op kavel Penders 

De gemeente heeft hier gekozen voor een nieuwe aanpak. Inwoners van Kraggenburg en 

belangstellenden konden komen met ideeën / suggesties / plannen. Daarvoor is op 23 januari 

een inloopbijeenkomst georganiseerd waarin burgers samen met mensen van de gemeente 

hun idee, plan of suggestie konden bespreken. Door zo'n 35 à 40 mensen is hiervan gebruik 

gemaakt. Het was een goede en nuttige bijeenkomst. Een kort verslag van 23 januari is te 

vinden op onze website als bericht bij  Nieuws  of op de pagina met alle nieuwsberichten:  

http://www.kraggenburg.nl/index.php?page=nieuws   
 

Deze bijeenkomst heeft een vervolg gekregen op 20 februari en dat heeft Dorpsbelang bekend 

gemaakt zijn op website, Facebook en Twitter. Hiermee heeft het proces rondom de 

nieuwbouw de afgesproken 4 fasen, nl. Inventariseren, Verbinden, Organiseren en 

Visualiseren, doorlopen. 

Zo'n 65 mensen hebben de bijeenkomst van 20 februari bezocht. Op die avond heeft de 

gemeente een schetsplan gepresenteerd. Dit schetsplan is gemaakt op basis van diverse, vaak 

genoemde punten en wensen van 23 januari j.l.  

De belangrijkste punten die een rol spelen bij het ontwerp zijn: een groene en ruime opzet van 

de wijk, een brede groenstrook langs de Jacob Bruintjesstraat, een doorsteek / verbinding met 

de dorpssingel mogelijk maken, aansluiten op het bestaande (straat)patroon, ontsluiting vanaf 

de Voorstraat, zorg voor voldoende parkeerruimte en leg trottoirs langs de straat aan.Verder 

zijn genoemd regenafvoer via een zogenoemde wadi (bovengronds) en (centrale) 

speelvoorziening / spelen in het groen. De stedenbouwkundigen en andere deskundigen van 

de gemeente hebben op basis hiervan  twee varianten bedacht. Hieruit is het onderstaande 

schetsplan voor fase 1 gekomen. 

http://www.kraggenburg.nl/
mailto:dorpsbelang@kraggenburg.nl
https://www.facebook.com/dorpsbelangkraggenburg/
https://twitter.com/dbkraggenburg
http://www.kraggenburg.nl/index.php?page=nieuws
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In fase 1 worden alleen 2-onder-1-kap en vrijstaande woningen gepland en gebouwd. Er is bij 

deze fase rekening gehouden met de mogelijkheid van een beeldbepalend gebouw (bijv. 

appartementen). Dat is de open ruimte linksonder op de kavel. Later in de tijd en als er 

voldoende belangstelling is, kan een appartementengebouw worden uitgewerkt. 

 

Op onze website vindt u een uitgebreider verslag van de bijeenkomst van 20 februari met 

daarbij meer plaatjes van o.a. de varianten. Kijk bij (Laatste) Nieuws of via 

http://www.kraggenburg.nl/index.php?page=nieuws   

 

De aanwezigen hebben diverse vragen gesteld en opmerkingen gemaakt. Deze zijn door de 

gemeente beantwoord. In zijn algemeenheid konden de aanwezigen instemmen met dit 

schetsplan. 

Mocht u toch nog vragen hebben dan kunt u zich wenden tot de gemeente, de heer K.H. de 

Jong, e-mail: khdejong@noordoostpolder.nl. 

 

Met deze nieuwe aanpak hebben de burgers hun inbreng over de plannen voor de nieuwbouw 

kunnen geven. In samenspraak met Dorpsbelang gaat de gemeente nu direct aan de slag met 

het ontwerpbestemmingsplan. Dit alles om de vaart erin te houden.  

Te zijner tijd kan op het ontwerpbestemmingsplan een reactie/bezwaar (= zienswijze) worden 

gegeven. Dit wordt via “De Noordoostpolder” bekend gemaakt en dat zal (zoals het er nu 

uitziet) na de zomervakantie zijn. 

 

In het vervolgtraject hanteert de gemeente de volgende voorlopige planning: 

Terugkoppelen (varianten) plan:    februari / maart 2018 (is gebeurd) 

Opstellen en vaststellen stedenbouwkundig plan:  maart / april 2018 

Opstellen en vaststellen bestemmingsplan :  mei / december 2018 

Start verkoop kavels / bouwrijp maken:   4e kwartaal 2018 / 1e kwartaal 2019 

Start bouw:       1e / 2e kwartaal 2019 

Het is ambitieus, maar haalbaar. 

 

U merkt dat we het begrip “kavel Penders” weer zijn gaan gebruiken. N.a.v. een uitspraak in 

de vorige Uitkijk heeft de familie Penders gereageerd naar de gemeente en Dorpsbelang. De 

familie heeft aangegeven beslist geen te bezwaar hebben tegen het gebruik van deze naam. 

Daarmee blijven we deze naam voorlopig gebruiken. 

 

Woningen aan de Walstraat 

Bij het woonevent van de gemeente op 10 februari jl. is bekend gemaakt dat OVT Ontwikkeling 

de woningen aan de Walstraat mag ontwikkelen. Het bouwen van deze woningen staat in alle 

opzichten geheel los van de nieuwbouw op kavel Penders. De verkoop en realisatie ligt nu bij 

deze ontwikkelaar. 

OVT meldt over deze woningen: 

Aan de Walstraat worden 7 zeer riante rijwoningen ontwikkeld. Door te werken met twee 

verschillende beukmaten (breedte van 6,5 meter en 5,80) komt er direct diversiteit bij deze 

woningen. Voordeel van de brede beukmaat is dat er in de woning veel indelingsvrijheid is. 

Daarmee ook de mogelijk om zelf uw ideale indeling te bepalen. Zelfs een slaapkamer en 

badkamer op de begane grond is mogelijk.  

Standaard hebben deze woningen op de eerste verdieping 3 royale slaapkamers en een 

complete badkamer.  

Voor meer informatie zie de website:  

https://ovtontwikkeling.nl/projecten/walstraat-kraggenburg/   

 

 

Bestuur Dorpsbelang. 

 

 

 

 

 

 

http://www.kraggenburg.nl/index.php?page=nieuws
mailto:khdejong@noordoostpolder.nl
https://ovtontwikkeling.nl/projecten/walstraat-kraggenburg/
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FC Kraggenburg  

 

 

 

De eerste wedstrijden na de winterstop zijn alweer geweest. Door het winterse weer zijn er 

helaas ook wat wedstrijden afgelast. Gelukkig is het voorjaar van start gegaan en hopen we 

weer mooie wedstrijden op de Brem te kunnen bewonderen!   

 

Onze hoofdtrainer van het 1e elftal, Gerrit Bien, heeft een mondeling akkoord gegeven voor 

verlenging van zijn contract. We zijn erg blij dat hij het seizoen 2018/2019 ook weer als 

trainer voor de selectie wil staan. 

 

Noteer de volgende evenementen alvast in je agenda: 

 

Seizoensafsluiting   27 mei 2018 

FC dag      16 juni 2018 

Harkemase boys - Berkum 13 en 14 juli 2018 

 

 

Een sportieve groet,  

 

het Bestuur 

 

            

Be-Fair 

 

 

              

 

 

 

 

 

 

 

 

Kampioen! 

     Volleybal – niveau 4 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Het is alweer even geleden, maar deze meiden vlnr: Sanne Vink, Xanne de Jong, Sofia van der 

Wekken, Lieke Pronk en Lysanne Gouweleeuw zijn met hun niveau 4 team tijdens de eerste 

helft van dit seizoen kampioen geworden! Een mooie prestatie en wie weet wat de tweede helft 

gaat opleveren!? 
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AVONDVIERDAAGSE 2018 

 
Het is alweer bijna zover, volgende maand start alweer de Avondvierdaagse. Wie loopt er 

mee?  

 

Dit jaar wordt er gelopen van 9 tot en met 13 april. Het programma ziet er als volgt uit: 

 
Maandag 9 april  Inhaalavond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Dinsdag 10 april Eerste avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Woensdag 11 april Tweede avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Donderdag 12 april Derde avond 18.00 uur starten bij Het Klokhuis 

Vrijdag 13 april Vierde avond 17.30 uur starten 10 km bij Het Klokhuis 

18.00 uur starten 5 km bij Het Klokhuis 

Vrijdag 13 april PEUTERLOOP 18.45 uur starten bij Het Klokhuis 

 

De kosten voor de 5 en 10 km avondvierdaagse bedragen € 5,50 per persoon. De kosten voor 

de peuterloop zijn € 2,50 per persoon.  

 

Je kunt je opgeven door middel van bijgevoegd antwoordstrook of op de startavond zelf. De 

kosten moeten gelijk worden voldaan bij opgave.  

 

Wij wensen je alvast veel loopplezier! 

 

Namens Be-Fair, 

 

Inge van Leeuwen 

Daphne van den Berg 

 

 
Oproep: 

Elk jaar worden de routes uitgezet door middel van pijlen. Deze routes moeten elke dag 

opnieuw worden uitgezet voordat de lopers van start gaan. Wij gaan er vanuit dat de laatste 

lopers de pijlen weer mee terug nemen.  

 

Wie wil ons helpen met het uitzetten van de routes? Je kunt je hiervoor aanmelden 

via avondvierdaagsekraggenburg@hotmail.com 

 

 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
Antwoordstrook Avondvierdaagse 2018 

 

Ja, ik heb zin om mee te lopen. 

 

Mijn naam is:       peuterloop / 5 km / 10 km 

Medaille nummer: 

 

Naam:        peuterloop / 5 km / 10 km   

Medaille nummer:  

 

Naam:        peuterloop / 5 km / 10 km 

Medaille nummer: 

 

Deze antwoordstrook en het geld kun je inleveren bij: 

 

Inge van Leeuwen (06-30375130) – Middenweg 14 

Daphne van den Berg (06-42130846) – Jacob Bruintjesstraat 27 
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2de PAASDAG IS DE PAASHAAS WEER  

OP BEZOEK IN HET KUINDERBOS 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Traditiegetrouw organiseert Staatsbosbeheer samen met Lionsclub Noordoostpolder op Tweede 

Paasdag de 7e editie van de ‘Noordoostpolder Buitendag’.  

De dag vind plaats op 2 april, in het Kuinderbos bij Natuurkampeerterrein de Veenkuil aan de 

Hopweg 21 in Bant. Iedereen is welkom van 10.00 uur tot 16.00 uur.  

Ook dit jaar is het weer 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 

  

Ook dit jaar slaan de Ridders van de IJssel op Tweede Paasdag hun middeleeuws kampement 

op in het Kuinderbos. Waarbij zij strijden tijdens spectaculaire battles om de hand van de 

jonkvrouw.  

NIEUW NIEUW NIEUW Micropulling, heuse trekkertrek wedstrijden met mini pullers, dit wordt 

een waar spektakel. En dit jaar ook NIEUW zijn de Jack Russel Races, de kleine fanatieke 

super snelle Jack Russel hondjes zullen tegen elkaar racen in het Kuinderbos. Natuurlijk dit 

jaar ook weer de houthakkerswedstrijden van het Helicon, hout slepen met paarden en nog 

veel meer voor u als volwassenen.  

  

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 

Kabouterpad en springen op de springkussens. Voor de grotere jeugd zijn er ook tal van 

activiteiten: de klimtoren, de ATB-route door het bos fietsen en het rijden van de 

hindernisbaan met een kleine tractor. Voor jong en oud is er de excursie met de boswachter, 

een tochtje maken in een huifkar en de demonstraties met politiehonden.  

  

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.  Waarbij de Lionsclub Noordoostpolder al 8 jaar de partner is van Staatsbosbeheer in de 

organisatie van deze familiedag.  

 

Tot slot, maar zeker niet onbelangrijk, het parkeren. 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. 

Let op! De Hopweg ter hoogte van het Natuurkampeerterrein de Veenkuil is 

eenrichtingsverkeer, dus inrijden vanaf Kuinre.  

  

 Redactie voor nadere informatie boswachter Harco Bergman 06-54957406 

 

 
 

 

 

 
 
 

 

http://www.buitendagnop.nl/
tel:06-54957406
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LEUK OM TE LEZEN 

 

“Voetbaltalent Rebecca kent geen Kuipvrees” 

 

 

Ze voetbalt al vier jaar lang bij Prins Hendrik Ende Desespereert Nimmer (wanhoop nooit) 

Combinatie Zwolle (PEC Zwolle dus!) en ging begin maart met de selectie van het Nederlands 

Elftal onder 19 op trainingskamp naar La Manga in Spanje. Een jaar lang sukkelde ze met 

allerlei blessures (waaronder een operatie) maar inmiddels is het 19 jarige voetbaltalent 

Rebecca Doejaaren uit ons Leeuwendorp op de weg terug. De redactie van de Uitkijk vloog 

naar Spanje voor een interview. 

 

 

Rebecca; al vier jaar lang PEC Zwolle! Wordt het langzamerhand geen tijd voor een 

andere club? 

Nu nog even niet! Het voetbal is voor dames geen vetpot. We krijgen een onkostenvergoeding 

maar daar kan je niet van rondkomen. Ik vind het belangrijker om mijn studie (MBO opleiding 

Maatschappelijke Zorg op Landstede in Zwolle) af te maken. Die duurt nog twee jaar en daar 

wil ik later op terug kunnen vallen. Mocht het voetballen niet lukken dan zou ik graag iets in 

het gevangeniswezen willen doen. En onderschat ons niveau niet. Mede door de komst van een 

viertal buitenlandse speelsters (uit de VS, Engeland en Canada) hebben we ons geplaatst voor 

de zgn. kampioenscompetitie in de eredivisie. Leuk om tegen topclubs zoals Ajax en PSV te 

spelen. 

 

 

Ik mis 010, de huidige landskampioen uit Rotterdam. Hoe zit dat ? 

Klopt! Bij Feyenoord staat het damesvoetbal nog in de kinderschoenen. Ik begreep dat ze wel 

met een jeugdteam bezig zijn. Zou niet gek zijn: Doejaaren; spits van Feyenoord. Zullen mijn 

ouders en broers leuk vinden. En niet te vergeten de familie Schulting! Dat zijn nog echte 

Feyenoorders. 

 

 

En…    is het voetbal te combineren met je studie? 

Dat valt niet altijd mee. We trainen vier keer per week en hebben op zaterdagochtend een 

uitlooptraining. We spelen meestal op vrijdagavond. De trainingen duren plm. anderhalf uur en 

zijn best intensief. Daarnaast doen we aan krachttraining en houden we 

wedstrijdbesprekingen. Ik woon nog bij mijn ouders aan de Bruintjesstraat en ben dagelijks 

onderweg naar Zwolle. Mijn ouders zijn en waren er best druk mee. Het rijbewijs zit er aan te 

komen; dan wordt alles wat gemakkelijker. En dan nog een autootje; ik zoek nog een sponsor! 

 

 

Voor jou dus geen patatje met mayo en in het weekend een biertje? 

Een patatje met mayo kan nog wel maar uitgaan en alcohol drinken is niet echt mijn ding. 

Trouwens; elke maand moeten we bij PEC op de weegschaal om ons gewicht en vetpercentage 

te meten. Daar probeer ik wel rekening mee te houden. Het moet echt goed zitten met je 

conditie. Vooral bij het Nederlands Elftal onder 19 ligt het tempo en de balbehandeling nog 

hoger dan bij PEC Zwolle. 

 

 

Over het Nederlands Elftal onder 19 gesproken; hoe voelt het om daar deel van uit te 

maken? 

Ik ben blij dat ik weer bij de selectie zit. Door mijn blessures heb ik de EK in Noord Ierland 

gemist. Dat was wel balen! Bij PEC ben ik spits maar bij het Nederlands elftal ga ik meer voor 

de positie van rechtsbuiten. Daar heb ik meer kans op speelminuten. We spelen begin maart 

tegen Denemarken, Italië en de Verenigde Staten; dat zijn interessante duels. Kunnen we zien 

hoe we er internationaal voor staan! (noot: zie voor uitslagen: www.onsoranje.nl) 

 

http://www.onsoranje.nl/
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Tot slot: PEC Zwolle wil het kunstgras vervangen door echt gras! Wat vind jij 

daarvan? 

Ik vind het wel jammer. Als team trainen we veel op kunstgras en ben je er aan gewend. Alles 

gaat sneller en je moet over een goede basistechniek beschikken. Omschakelen naar echt gras 

vind ik best wel lastig. Niet alle grasvelden liggen er zo goed bij als bij onze plaatselijke 

voetbalclub FC Kraggenburg. Maar tegen de tijd dat ik bij FC Kraggenburg ga spelen hebben 

die vast en zeker een kunstgrasveld. 

 

 
 

 

Tulpenmozaïek 

 

Dit jaar is het Tulpenfestival van 21 april t/m 6 mei. Alle informatie hierover staat in een 

handig boekje dat huis aan huis verspreid is. Onderdeel van het Tulpenfestival is ook het 

Tulpenmozaïek. Ieder dorp heeft er één en een jury gaat langs alle mozaïeken, om te 

oordelen welk dorp het mooiste mozaïek heeft. Vorig jaar was ons dorp 2e en daar zijn we heel 

trots op. We proberen dat dit jaar minstens te evenaren en wie weet winnen we… 

 

Ieder jaar stelt Lau Oosterwijk zijn schuur aan de Hertenweg 16, beschikbaar om het mozaïek 

te maken. Ook brengt Lau heel voorzichtig het mozaïek naar de rotonde. Dit jaar komt de 

Tulpenroute weer eens langs Kraggenburg dus krijgen we veel kijkers. Het is echt de moeite 

waard om een rondje te maken langs alle dorpen. 

 

Lijkt het je leuk om een keer mee te helpen met plukken of steken, meldt je dan aan bij Maya 

Kutschruiter 06-11105589 of mail naar jkutschruiter@hetnet.nl. De precieze datum is nog 

niet bekend, maar is gepland in de week voor 21 april. 

 

Tulpenmozaïek coördinator Maya Kutschruiter 

Dorpsbelang Kraggenburg Annemieke Janse 

mailto:jkutschruiter@hetnet.nl
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Vrijdag en zaterdag 6 en 7 april 2018 

 
 

Klucht "Mag het een beetje meer zijn" 
van Nico Torrenga 

 
 

 

 
 
 

Aanvang 20.00 uur 

Bij H.C.R. Van Saaze – Kraggenburg 
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Nieuws vanuit de kerk in Kraggenburg 

 

Themadienst met koor op 18 maart 

Velen van ons houden er best van om bediend en gediend te worden. 

Bij Jezus ligt dat echter anders. Hij is mens geworden en naar ons toe 

gekomen. Niet om gediend te worden, maar om zelf te dienen. Hij 

heeft daarbij zelfs zijn eigen leven gegeven. Hij is gestorven, zodat wij 

mogen leven. Hij vraagt ons in dankbaarheid te leven en onszelf niet 

belangrijker te vinden dan onze naaste. 

Vanuit het dienen en de opoffering mogen wij leven na de opstanding 

met Pasen. Bovendien kleurt dienen het leven van mensen. Je bent van betekenis en waarde 

voor jezelf, maar ook voor de ander. Hiermee krijgt je eigen leven meer glans, inhoud en 

vooral kleur.  

Deze boodschap wordt via deze themadienst in de 40 dagen tijd door gegeven door het 

Gospelkoor The Young Christian Singers. Een prachtige dienst met (samen)zang, muziek, 

beeldmateriaal en een korte meditatie, startende om 10.00 uur. 

 

Oecumenische gezinsviering op 25 maart 

Op zondag 25 maart a.s. (Palmpasen) staat de oecumenische gezinsviering gepland. Deze 

viering wordt in samenwerking met de Fladderiep ”onze dorpsschool” voorbereid. De viering 

begint om 10.00 uur, pastor Magda Schilder gaat voor. Wij nodigen iedereen van harte om dit 

met ons te vieren. Met de kinderen gaan we palmpasen stokken maken. 

 

Onvoorwaardelijke liefde 

Dit is het thema in de stille week en de paaszondag van 27 maart - 1 april. Zijn 

onvoorwaardelijke liefde voor ons. Witte donderdag, het heilig avondmaal. We doven de 

lichten en worden stil. Goede vrijdag, er word gelezen, we zingen en doven de Paaskaars. 

Stille zaterdag, de Heer is waarlijk opgestaan! De brandende Paaskaars komt binnen en we 

belijden ons geloof. Deze diensten beginnen allen om 19.00 uur. Paaszondag, het feest van de 

opgestane Heer. Een uitbundige viering met een ouderwetse kindernevendienst. De dienst 

begint om 10.00 maar we beginnen iets eerder met het zingen van mooie paasliederen.  

 

Doordeweekse openstelling van de kerk op 27 maart 

Elke laatste dinsdag van de maand (deze keer op 27 maart) 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 en artikelen voor de voedselbank. 

 

Kerkenpad op 21 en 22 april 

Op 21 en 22 april a.s. doen wij mee met ‘kerkenpad’. Dit is een initiatief om te laten zien wat 

wij doen binnen onze kerkelijke gemeente. Onze kerk is dan open en dit wordt meegenomen 

en vermeld in de tulpenroute. Onze kerk is 21 april van 11.00 – 15.00 uur open. 22 April a.s. 

zal ds. Ko Sent voorgaan in een jeugddienst. Let op de posters en social media voor verdere 

informatie. Uiteraard ook hier. Wees welkom. 

 

Opmerkelijk…. 

Het concept kerk vind ik ijzersterk. Je verenigt een groep mensen één keer in de week in 

dezelfde ruimte, om daar samen te zitten, te staan en te zingen. En te luisteren naar een 

intelligente analyse van complexe teksten, waar je ook nog door geïnspireerd kunt raken. 

Waar vind je zoiets nog? Een plaats waar mensen vrijwillig naartoe gaan om zich buiten de 

dagelijkse gang van zaken te concentreren op datgene wat het dagelijks leven overstijgt. 

 

Wilfed de Bruijn (in Trouw). 
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Agenda en Kerkdiensten voor de komende periode 

dag datum tijd bijzonderheid  voorganger 

zo 18 maart 10.00 5e lijdenszondag;  
The Young Christian 

Singers 

zo 25 maart 10.00 
Palmzondag; Oecumenische 

dienst 
Pastor Magda Schilder 

di 27 maart 15.00 Open kerk op dinsdagmiddag 

do 29 maart 19.00 Witte donderdag, avondmaal Ds. H. Torenbeek 

vr 30 maart 19.00 Goede vrijdag viering 
Mw. Ds. C. Aalbersberg van 

Loon 

za 31 maart 19.00 Stille zaterdag viering 
Mw. Ds. C. Aalbersberg van 

Loon 

zo 1 april 09.45 Eerste Paasdag Mw. Ds. G. Feddes 

zo 8 april 10.00  Dhr. G. Doorn 

zo 15 april 10.00  Ds. G. Timmer 

za 21 april 11.00 Kerkenpad. De kerk is open voor bezichtiging. 

zo 22 april 10.00 Jeugddienst Ds. K. Sent 
 

* Bij alle ochtenddiensten is er oppas aanwezig 

 

 
 

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

 

 
 
 

 

http://www.pknkraggenburg.nl/
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Feestweek 2018: De foute party!! 
 

Donderdag 10 mei 2018 is het tijd voor de foute playbackshow voor jong en oud. Deze 

activiteit is geen strijd tussen de wijken, dus je kunt zelf bepalen met wie je mee wil doen. 

  

We hebben al diverse aanmeldingen ontvangen, maar opgeven kan nog steeds via 

info@feestweekkraggenburg.nl 

 

In je opgave graag vermelden: met wie doe je mee, je muziekkeuze en je telefoonnummer. 

 
 

“Steun gezinnen in onze polder en geef aan 

de voedSelbank” 

  

Afgelopen november zijn we met heel Kraggenburg gestart met het 

inzamelen van voedsel en goederen voor de voedselbank 

Noordoostpolder/Urk. Wat een mooie opbrengst hebben we in de tussentijd 

al gehad, iedereen hartelijk dank hiervoor ook namens de voedselbank! 
 

Hoe werkt het ook al weer? Elke maand staat er één houdbaar product centraal welke 

ingezameld wordt. Bij de wekelijkse boodschappen kan dit product gekocht en vervolgens 

gedoneerd worden. Als de maand voorbij is wordt alles weggebracht naar de voedselbank. De 

producten worden verzameld op de volgende locaties: 
 

▪ Op de school de Fladderiep (in de hallen binnen staat een doos) 

▪ Op zondagen in de hal van de kerk of zaal A 

▪ Elke laatste dinsdag van de maand tijdens de openstelling van de kerk van 15.00 tot 

16.00 uur 

▪ Op dinsdagen tijdens koffiedrinken bij het Klokhuis 
 

De komende maanden staan de volgende producten centraal: 

Maart  Soep 

April  Houdbaar broodbeleg (20+ smeerkaas, pindakaas, jam enz.) 

Mei   WC papier  

Juni  Zilvervlies of meergranenrijst 
 

Het is fijn dat er op deze manier veel van hetzelfde soort product wordt aangeleverd voor de 

voedselbank. Maar mocht er nou iets houdbaars in de kast staan wat u toch niet gebruikt, ook 

dat kan natuurlijk meegegeven worden. 
 

Iedereen alvast heel erg bedankt voor jullie hulp!  

Gert & Sandra Luten (Finsestraat 16 – 252585) 

 

 

Kraggenburg nog mooier! 

 

Naast de volkstuinvereniging, grenzend aan de Hertenweg, is een aantal groenstroken die er 

maar leeg bij liggen. Deze stroken zijn deels gemeentegrond en een stukje onderdeel van het 

volkstuinencomplex. De Wadi, de afvoer van regenwater vanuit het dorp naar de sloot, is hier 

onderdeel van. Zonde natuurlijk, zo`n leeg stuk gras waar niks mee gedaan wordt en dat 

weinig bijdraagt aan leefbaarheid, dorpsaangezicht en kleur. Vanuit dorpsbelang zijn er met 

een afvaardiging van omwonenden en volkstuinders ideeën om dit groen aan de Gerrit 

Klokstraat leuker en aantrekkelijker te maken. Momenteel worden deze ideeën concreter 

uitgewerkt waarna ze gepresenteerd kunnen worden aan een groter publiek. U wordt op de 

hoogte gehouden! 

 

Werkgroep Groenstrook Wadi/Volkstuinen 

 

 

mailto:info@feestweekkraggenburg.nl
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Tip: Neem je eigen 

emmertje mee! 

Body Fit bij Be Fair 

 

Voor de zomer de conditie verbeteren en de spieren 

weer sterk, dat kan op dinsdagavond van 20.00-21.00 

uur in de gymzaal. 

Wij zijn daar met een klein groepje elke week flink mee 

bezig en kunnen wel wat versterking gebruiken. Samen 

sporten, spieren versterken door “planken” of met 

gewichten en andere krachtoefeningen, 

uithoudingsvermogen verbeteren door flink te stappen 

op de step of springen. Lenigheid oefeningen om alles 

soepel te houden. Voor elk wat wils.  

Kom eens kijken of meedoen, de eerste 3 keer is gratis. 

Lekker dicht bij huis in Kraggenburg. 

Meer dan 30 jaar ervaring met aerobics. 

 

Voor meer informatie  

Paula Snellink 250017 of 06-23272799 

                                                 

 

SING A SONG @ DAM 16 

 

Zondag 18 maart vanaf 15.00 uur vormt HCR Saaze in Kraggenburg het podium voor de sing-

a-song leerlingen van Jan Groot Muziek. Sing-a-song wil zeggen zingen en jezelf begeleiden op 

piano. De laatste weken zijn de leerlingen enthousiast bezig geweest met het instuderen van 

nieuwe nummers. Daaronder  leerlingen die al vaker te horen zijn geweest tijdens de sing-a-

song activiteiten, maar er zijn natuurlijk ook weer enkele nieuwe talenten te bewonderen. In 

de gezellige ambiance van het restaurant wordt er een divers programma geboden met 

popnummers vanaf de jaren zeventig tot heden. Zo staan er nummers op het programma van 

onder andere Electric Light Orchestra, Christina Perri, Coldplay en Armin van Buuren. 

Daarnaast zijn er optredens door de vocalgroepen Flavour en 4Vocals. Informatie over het 

programma is te vinden via www.jangrootmuziek.nl. 

Sing a Song @ Dam 16 

Datum en tijd: zondag 18 maart, aanvang 15.00 uur. 

Lokatie:  HCR Saaze, Dam 16 Kraggenburg 

Entree:  gratis 

 

 

We gaan weer paaseieren zoeken! 

 
Op zaterdagmiddag 31 maart organiseren we vanuit Multi-Culti 

Kraggenburg weer het traditionele paaseieren zoeken, voor alle 

kinderen die dan in ons mooie Kraggenburg zijn.  

 

We starten met de uitleg en het zoeken van de eieren. We verstoppen er altijd wel 

meer dan 100 zodat alle kinderen wel een eitje vinden. Hierna gaan we ze 

op onze eigen creatieve manier versieren met verf. De mooist versierde en 

gevonden eieren worden beloond met een prijsje. We sluiten de middag af 

met wat te drinken en een lekker patatje. Deelname is €0,50. Locatie en 

tijdstip volgt nog, houd hiervoor de komende posters en Facebook in de 

gaten! 

 

Met het paaseieren zoeken willen we aandacht geven aan de buitenlandse 

traditie van een kinderdag. Het is een sociale en gezellige middag waarbij 

alle peuters en kinderen van de basisschool welkom zijn.  

 

Tot dan! 
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2e Hands Kinderkleding & Speelgoedbeurs 

Kraggenburg 

 
Op zaterdag 21 april is er in het Klokhuis van 10.00 tot 12.30 uur een 

tweedehands kinderkleding en speelgoedbeurs. Inloop is uiteraard gratis.  

 

Inbrengers betalen € 2,- en dan krijgen de spullen een plaatsje in de ruimte.  

Op de spullen staan prijs + maat aangegeven en het nummer van de 

verkoper, vanwaar ze verkocht worden. Erbij blijven als verkoper is dus niet 

nodig.  

Het is leuk dat het aanbod elke keer groeit, ook van mensen buiten Kraggenburg! Aanmelden 

kan via kinderkledingbeurskraggenburg@hotmail.com. Zijn er vragen dan kan dat ook via de 

mail of bij ons persoonlijk natuurlijk. 

 

Groetjes en hopelijk tot dan!  

 

Yvonne Hulsman & Sandra Luten 

 

 

klaverjaSclub “de kei” 

 

Beste mensen, 

 

Na bijna 20 jaar met veel plezier klaverjassen in Kraggenburg te hebben georganiseerd, heeft 

het bestuur van klaverjasclub 'De Kei' besloten om aan het einde van het seizoen te stoppen. 

Wij hopen dat er een paar jongere mensen opstaan die het stokje van ons willen overnemen, 

zodat het klaverjassen in Kraggenburg blijft bestaan. 

 

Ook het 'open klaverjaskampioenschap van Kraggenburg' dat jaarlijks met groot succes 

werd georganiseerd, zou anders komen te vervallen. Zonder opvolging is de laatste 

klaverjasavond in Kraggenburg op 13 april 2018 en dat zou jammer zijn. 

 

Met vriendelijke groet, 

bestuur klaverjasclub 'De Kei' 

S. Brunia 

I. Flikweert 

H. van der Veen 

 

GEZAMENLIJKE MAALTIJD IN HET KLOKHUIS 

 

Op vrijdag 23 maart organiseert Het Klokhuis de laatste gezamenlijke maaltijd van dit 

seizoen. Deze gezamenlijke maaltijd is bestemd voor alle Kraggenburgers van jong tot oud. 

Het samen eten is gezellig en draagt bij aan het onderlinge contact tussen dorpsgenoten.  

 

We nodigen dan ook alle Kraggenburgers uit hieraan deel te nemen. Ons kookteam heeft voor 

deze laatste maaltijd de keus laten vallen op Italiaanse gerechten. Zij serveren: 

Macaroni, Spaghettini en Tagliatella  

 

De maaltijd begint om 18.00 uur 

Om 17.15 uur is het Klokhuis open voor een aperitief. 

De kosten zijn € 3,00 per persoon. 

 

Wilt u deelnemen geeft u zich dan voor maandag 19 maart op bij: 

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

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

mailto:kinderkledingbeurskraggenburg@hotmail.com
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bijeenkomSt “lang blijven wonen in eigen huiS” 

 
Uit de enquête onder senioren (vorig jaar) kwam o.a. naar voren dat er wensen zijn en ook 

vragen over  “hoe kan ik lang in mijn eigen woning blijven wonen?“. 

Samen met het sociaal team DOEN! gaan we hierover voorlichting geven, verschillende 

mogelijkheden aangeven. De volgende onderwerpen zullen aan de orde komen: 

▪ De rol van Mercatus bij het huren en eventuele aanpassingen in de woning, misschien 

een woonunit bij huis. 

▪ Wat is er mogelijk via de WMO (denk aan aanpassingen in de woning, aanschaf 

hulpmiddelen, bijdrage in de kosten). 

▪ Aanvragen en krijgen van huishoudelijke hulp. 

▪ Wat is er allemaal mogelijk via wijkverpleging aan huis. 

 

Na de pauze is er gelegenheid tot het stellen van (persoonlijke) vragen aan de inleiders. 

 

Deze bijeenkomst is niet alleen voor senioren. Iedereen, die meer wil weten over dit 

onderwerp is welkom. 

 

De bijeenkomst is op: 

 Datum: dinsdag 17 april 

 Tijd:  10.00 uur tot 12.00 uur 

 Plaats:  Het Klokhuis, Noordermeent 4 

 

Namens de werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) 

Harry Engels en Jules Overmars. 

 

 

Aanvragen hulp of zorg 

 
De werkgroep Omzien (ZORG EN WELZIJN IN KRAGGENBURG) wil u graag attent maken op de 

onderstaande contacten: 

 

Er is een vrijwilligersgroep in Kraggenburg actief. Deze is bereikbaar via onze coördinator mevr. 

Annie van Boven. 

 e-mail:  vrijwilligers@kraggenburg.nl  

 telefoonnummer, alleen voor vragen aan de vrijwilligersgroep: 06-2325 4810 

 

Vragen over zorgverlening door Zorggroep Oude en Nieuwe Land (ZONL). 

 e-mail zorgteam voor Kraggenburg en Ens:  

thuiszorgEnsKraggenburg@zorggroep-onl.nl  

 telefoonnr zorgteam: 0527 – 206414 (bij voorkeur na 11.00 uur) 

 algemeen telefoonnummer 0527 – 63 03 00 (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 – 8352 6465 

 

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 – 633 933 

 Informatie over diverse zorg-onderwerpen op de site van onze gemeente: 

 https://www.noordoostpolder.nl/zorg-en-ondersteuning en vragen stellen kunt u per  

 e-mail  via@noordoostpolder.nl 

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
mailto:via@noordoostpolder.nl
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Inleverdata 2018 voor kopij van De Uitkijk 

Kopij inleveren (voor 19.00 uur) Verschijningsdatum 

15 april 25 april 

3 juni 13 juni 

16 september 26 september 

11 november 21 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 2018 

Afmeting (cm) Prijs per 

jaar (€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

Afmeting Prijs per 

jaar (€) 

Prijs eenmalig 

(incl. adm. 
kosten) 

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

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

215,00 40,00 

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

 

Activiteitenkalender 
Datum Wie Wat Waar Tijd 

18-03 Jan Groot Muziek Sing A Song HCR van Saaze 15.00 

23-03 Klokhuis Gezamenlijke maaltijd Klokhuis 18.00 

27-03 Dorpsbelang Algemene Ledenvergadering Klokhuis 20.00 

31-03 Multi-Culti Kraggenburg Paaseieren zoeken   

06/07-04 Sint Genesius ‘Mag het een beetje meer zijn’ HCR van Saaze 20.00 

09-04 Be-Fair Start Avondvierdaagse Klokhuis 18.00 

13-04 Klaverjasclub De Kei Laatste Klaverjasavond??   

14-04 STEK 11 Dorpenloop Alle dorpen  

17-04 Werkgroep Omzien 
Bijeenkomst “Lang blijven wonen 

in eigen huis” 
Klokhuis 10.00 

21-04  
2e hands kinderkleding en 
speelgoedbeurs 

Klokhuis 10.00 

21-04 t/m 06-05  Tulpenfestival   

26-04 STEK Kennedymars   

27-04 STEK Koningsdag   

06-05 STEK Steppentocht   

09-05 Feestweekcommissie Start feestweek Feesttent  

10-05 Feestweekcommissie Foute Playbackshow Feesttent  

27-05 FC Kraggenburg Seizoensafsluiting Voetbalveld  

16-06 FC Kraggenburg FC dag Voetbalveld  

13 en 14 07  FC Kraggenburg Harkemase boys - Berkum Voetbalveld  
 


